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สารสนเทศ 

Best Practices for Developing Competency of Teacher  
and Educational Personnel Using Information Technology 

 
พร้อมภัค บึงบัว1 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการท างานท่ีผ่านมาของหน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน

ด้านการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ           
3) ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีและปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ตัวแทนผู้ด าเนิน
โครงการท่ีปฏิบัติงานในส่วนกลาง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ 2) ตัวแทนจาก
สถาบันอุดมศึกษา รวม 17 คน ท่ีผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น             
2 ชุด ได้แก่ 1) ประเด็นการสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และ 2) ประเด็น
สนทนากลุ่มเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีและปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน  

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการท างานท่ีผ่านของกระทรวงศึกษาเป็นแบบแยกส่วน พัฒนาสมรรถนะ
ครูตามนโยบายแต่ละปี ขาดความสอดคล้องกัน ปัญหาในการบริหารโครงการ ได้แก่ 1) การแบ่งกลุ่มครู          
2) คุณภาพของการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3) การขาดระบบติดตามและช่วยเหลือ 4) ความไม่ต่อเน่ืองของ
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) ด้านเน้ือหาของการอบรมออนไลน์ 6) การฝึกอบรมท่ีจัดโดยโรงเรียนไม่
ส่งเสริมความรู้และสมรรถนะการจัดการเรียนสอน และ 7) เขตพื้นท่ีการศึกษายังมีอ านาจค่อนข้างจ ากัดในการ
บริหารจัดการการฝึกอบรมครู ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการพัฒนาสมรรถนะของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านยุทธศาสตร์ 
3) ด้านภาระงาน และผลการศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีและปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 1) ด้านยุทธศาสตร์ 2) ด้านเทคนิควิธีการ
ฝึกอบรม 3) ด้านการออกแบบบทเรียน 4) ด้านภาระงานของครู 5) ด้านการสร้างความร่วมมือ และ 6) ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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Abstract 
 

 This research aimed to 1) explore the organization’s previous operation of the competency 
development for teachers and educational personnel using information technology 2) examine the 
problems and obstacles of the implementation of the competency development for teachers and 
educational personnel using information technology and 3) investigate the Best Practice and Critical 
Success Factors of the competency development for teachers and educational personnel using 
information technology by using the qualitative method. Research participants consisted of                 
1) 12 representatives under The Office of the Basic Education Commission, and 2) 5 representatives 
from Higher Education institutions that purposive selection. The research instruments comprised    
1) the set of structured focus group interview guideline for examine the problems and obstacles of 
the implementation of the competency development for teachers and educational personnel 
using information technology, and 2) the set of structured focus group interview guideline for 
investigate the Best Practice and Critical Success Factors that reviewed from 3 experts. 

The findings were as follows:  
The Ministry of Education workflow of competency development was modular and 

operated by yearly policy, lack of cooperative. The project management problems were:            
1) dividing group of teachers, 2) the quality of workshop training, 3) the lack of follow-up 
service, 4) discontinuing of knowledge sharing activities, 5) the contents of online training,           
6) school training programs did not support knowledge and teaching-learning competency, 
and 7) restricted-power of Educational Service Area to manage teacher training. The results 
of the problems and obstacles of the implementation of the competency development for 
teachers and educational personnel using information technology were 1) management,            
2) strategies, and 3) tasks. The results of the Best Practice and Critical Success Factors of the 
competency development for teachers and educational personnel using information 
technology consisted of: 1) strategies, 2) Training techniques, 3) instructional design,            
4) teacher tasks, 5) team collaboration, and 6) information technology. 
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บทน า 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีทุกองค์กรต่างให้ความส าคัญ โดยเฉพาะองค์กรท่ี
ตระหนักว่าบุคลากรคือสินทรัพย์ ท่ีมี ค่าท่ีองค์กรต้องพัฒนาให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กร 
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงกลายเป็นกระบวนการภายในองค์กรท่ีต้องด าเนินการไปพร้อมๆ กับการ
บริการจัดการส่วนอื่นๆ องค์กรต่างๆ จึงต้องแสวงหากลยุทธ์หรือเครื่องมือส าหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หน่ึงในเครื่องมือท่ีใช้กันท่ัวไป ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน เน่ืองจากสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ท้ังการพัฒนาและบริหารจัดการผู้มี
ความสามารถสูง การพัฒนาและบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือแม้แต่การพัฒนาความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ 
เป็นต้น การน าสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลจึงช่วยให้องค์กรได้บุคลากรท่ี

2 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลการปฏิบัติงานตรงตามพันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร 
ดังน้ันการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการท างานให้สูงข้ึน รวมถึงความคาดหวังของหน่วยงาน                 
ท่ีมีแนวทาง วิธีการ กระบวนการ รวมไปถึงเครื่องมือต่าง ท่ีจะพัฒนาคนให้เกิดประสิทธิภาพ 

การท่ีโลกเข้าสู่ยุคการบริหารท่ีเน้นองค์ความรู้ (Knowledge Economy) เป็นหลัก องค์กรต่างๆ ต่าง
เผชิญกับสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงและทัดเทียมกันมากยิ่งข้ึน เป็นเหตุ ให้องค์กรต้องเร่ิมหันมาสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในแง่มุมต่างๆ มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการ “คน” เพราะเน่ืองจากว่า 
การสร้างหรือพัฒนาคนขององค์กร เปรียบเสมือนการพัฒนาทุนส่วนส าคัญขององค์กร อาจเรียกได้ว่า “ทุน
มนุษย์ (Human Capital)” ซึ่งทุนมนุษย์น้ี สามารถท่ีจะสร้างคุณค่าอันมหาศาลและสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันให้กับองค์กรน้ันๆ ได้ ซึ่งโดยท่ัวไปแล้ว การท่ีเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างานของบุคคล
เพื่อให้ เป็นไปในทางท่ีต้องการได้น้ัน เราจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ อย่างน้อย 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) หรือ KSA ซึ่งในปัจจุบันมี
เครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีเครื่องมือมากมายท่ีถูกน ามาใช้ในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ 
แรงจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพท่ีดีของพนักงาน โดยมีกระบวนการ วิธีการ แนวทางท่ีหลากหลาย  

จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และเอกสารต่างๆ พบว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดระบบพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนในปี พ.ศ. 2548 รวมท้ังสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ก าหนดให้มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนเช่นเดียวกัน แต่จากการศึกษาพบว่า แผน
ดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นส าคัญ ท าให้ยังไม่มีการพัฒนา
สมรรถนะท่ีครอบคลุมและเป็นระบบ ประกอบกับแต่ละหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการด าเนินงานการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามภาระงานท่ีตนเองรับผิดชอบ แม้การด าเนินงานต่างๆ บรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ก็ตาม แต่ท าให้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปแบบต่างคนต่าง
รับผิดชอบเฉพาะท่ีเกี่ยวกับงานของตนมากกว่าการประสานพลังความร่วมมือในการด าเนินงาน  

เทคโนโลยีจึงถือว่าเป็นเครื่องมือหน่ึงท่ีมีความส าคัญ เป็นเครื่องมือท่ีสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรได้
อย่างถึงตัวบุคคล และสามารถเข้าไปศึกษาและพัฒนาความรู้ของตนเองได้โดยไม่จ ากัดเวลา ด้วยการพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่ายการสื่อสารท่ีท าให้ส่งข้อมูลกันได้ทีละมากๆ และมีความเร็วมากข้ึน ท าให้
สามารถใช้ระบบการเรียนออนไลน์ (e-Learning) ได้มากข้ึน ในขณะท่ีมีการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อมาสนับสนุน
การพัฒนาความสามารถในการท างานออกสู่ตลาดได้ท าให้แนวความคิดในการพัฒนาบุคลากรสามารถเป็นจริง
ข้ึนมาได้ง่ายข้ึน ดังน้ัน ด้วยวิถีของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีด าเนินไปอย่างรวดเร็วดังกล่าว 
ท าให้งานของการพัฒนาบุคคลากร ต้องเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ยุคแห่งโลกาภิวัตน์ท่ีมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้ได้เปรียบต่อสภาวะการแข่งขัน วิธีการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศน้ันจะต้องเน้นการ
ปรับตัวให้ทันโดยการสร้างคน ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร คือต้องเรียนรู้ได้เร็ว และสร้างคนได้
จ านวนมากทันต่อความต้องการ เน้นการเสริมทักษะด้านการเรียนรู้ได้ตลอดไป โดยยึดหลัก คิดเป็น ท า เป็น 
หรือ การคิดอย่างเป็นระบบน้ันเอง  

อย่างไรก็ตาม การน าเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้ส าเร็จก็ข้ึนอยู่กับความพร้อมของปัจจัย
ภายในองค์กรหลายด้าน ท่ีส าคัญคือผู้ใช้ โดยต้องอาศัยการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีดี เพื่อให้ผู้ใช้เกิดการ
ยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยเหตุส าคัญดังกล่าวการศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ใน
การพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบระบบพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

3ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 3ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับการศึกษาปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จท่ีต้องท าให้มี
หรือให้เกิดข้ึนเพื่อให้การฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบรรลุความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมในการยึดโยงการ
ปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ันการศึกษาแนวแนวปฏิบัติท่ีดีและปัจจัย
ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้ได้
แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีทิศทางในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการท างานท่ีผ่านมาของหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีและปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ตัวแทนหน่วยงานท่ีด าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะและฝึกอบรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบั ติงานในส่วนกลาง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีท าหน้าท่ีพัฒนาบทเรียนและระบบการฝึกอบรม
ออนไลน์ หน่วยงานละ 1 คน รวมท้ังสิ้น 17 คน  

ตัวแปรต้นท่ีใช้ในการศึกษากระบวนการท างาน ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนา
สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านเน้ือหา           
2) ด้านวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน และ 3) ด้านเทคโนโลยีและเครือข่าย และตัวแปรตาม 
ได้แก่ แนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสนทนากลุ่มด้วยเทคนิคการเล่าเร่ือง ผู้วิจัยก าหนด
ข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ข้ันตอนหลัก ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากระบวนการท างานที่ผ่านมาของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการวิเคราะห์เอกสาร  โดยการ
ทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องจากเอกสาร 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านเน้ือหา 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน และสมรรถนะทางการบริหาร 2) ด้านวิธีการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความจ าเป็น การสร้าง Competency Model 
การออกแบบหลักสูตร การน า CBL ไปสู่การปฏิบัติ และการวัดประเมินผล 3) ด้านวิธีการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในราชการพลเรือน และ 4) ด้านเทคโนโลยีและเครือข่าย  ประกอบด้วย เทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดเก็บความรู้ 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการพัฒนาสมรรถนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการสนทนากลุ่ม ใช้กระบวนการจัดสนทนากลุ่ม โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 1) ตัวแทนผู้ด าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะและฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบั ติ งานในส่วนกลาง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 12 หน่วยงาน และ 2) ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 5 หน่วยงาน            
รวม 17 คน 

เคร่ืองมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร   2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บความรู้ 

สมรรถนะ 
1. สมรรถนะหลัก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิใน
การปฏิบัติงาน การบริการที่ดี การพัฒนาตนเองการท างานเป็นทีม และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) ได้แก่ การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาวะผู้น าครู 
3. สมรรถนะทางการบริหาร (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548) ได้แก่ สภาวะผู้น า 
วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และการสอนงาน
และการมอบหมายงาน 

แนวปฏิบัติทีด่ีใน 
การพัฒนาสมรรถนะครู

และบคุลากรทางการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กระบวนการสร้าง Competency-Based Learning Program (CBL)  5 ขั้นตอน ได้แก่ 
1. การวิเคราะห์ความจ าเป็น 2. การสร้าง Competency Model 
3. การออกแบบหลักสูตร  4. การน า CBL ไปสู่การปฏิบัติ 
5. การวัดประเมินผล 
 

กระบวนการถอดบทเรียน 
1. การสร้างบรรยากาศในการถอดบทเรียน    2. การก าหนดกติกาในการถอดบทเรยีน 
3. การจัดกิจกรรมอุ่นเครื่อง                      4. การเข้าสู่ประเด็นส าคัญของการถอดบทเรียน 
5. การสรุปผลการถอดบทเรียน 

4 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี4 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับการศึกษาปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จท่ีต้องท าให้มี
หรือให้เกิดข้ึนเพื่อให้การฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบรรลุความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมในการยึดโยงการ
ปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ันการศึกษาแนวแนวปฏิบัติท่ีดีและปัจจัย
ความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้ได้
แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีทิศทางในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการท างานท่ีผ่านมาของหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีและปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ตัวแทนหน่วยงานท่ีด าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะและฝึกอบรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบั ติงานในส่วนกลาง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีท าหน้าท่ีพัฒนาบทเรียนและระบบการฝึกอบรม
ออนไลน์ หน่วยงานละ 1 คน รวมท้ังสิ้น 17 คน  

ตัวแปรต้นท่ีใช้ในการศึกษากระบวนการท างาน ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนา
สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านเน้ือหา           
2) ด้านวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน และ 3) ด้านเทคโนโลยีและเครือข่าย และตัวแปรตาม 
ได้แก่ แนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสนทนากลุ่มด้วยเทคนิคการเล่าเร่ือง ผู้วิจัยก าหนด
ข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ข้ันตอนหลัก ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากระบวนการท างานที่ผ่านมาของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการวิเคราะห์เอกสาร  โดยการ
ทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องจากเอกสาร 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านเน้ือหา 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน และสมรรถนะทางการบริหาร 2) ด้านวิธีการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความจ าเป็น การสร้าง Competency Model 
การออกแบบหลักสูตร การน า CBL ไปสู่การปฏิบัติ และการวัดประเมินผล 3) ด้านวิธีการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในราชการพลเรือน และ 4) ด้านเทคโนโลยีและเครือข่าย  ประกอบด้วย เทคโนโลยีท่ี ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดเก็บความรู้ 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการพัฒนาสมรรถนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการสนทนากลุ่ม ใช้กระบวนการจัดสนทนากลุ่ม โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 1) ตัวแทนผู้ด าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะและฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบั ติ งานในส่วนกลาง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 12 หน่วยงาน และ 2) ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 5 หน่วยงาน            
รวม 17 คน 

เคร่ืองมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร   2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บความรู้ 

สมรรถนะ 
1. สมรรถนะหลัก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิใน
การปฏิบัติงาน การบริการที่ดี การพัฒนาตนเองการท างานเป็นทีม และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) ได้แก่ การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาวะผู้น าครู 
3. สมรรถนะทางการบริหาร (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548) ได้แก่ สภาวะผู้น า 
วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และการสอนงาน
และการมอบหมายงาน 

แนวปฏิบัติทีด่ีใน 
การพัฒนาสมรรถนะครู

และบคุลากรทางการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กระบวนการสร้าง Competency-Based Learning Program (CBL)  5 ขั้นตอน ได้แก่ 
1. การวิเคราะห์ความจ าเป็น 2. การสร้าง Competency Model 
3. การออกแบบหลักสูตร  4. การน า CBL ไปสู่การปฏิบัติ 
5. การวัดประเมินผล 
 

กระบวนการถอดบทเรียน 
1. การสร้างบรรยากาศในการถอดบทเรียน    2. การก าหนดกติกาในการถอดบทเรยีน 
3. การจัดกิจกรรมอุ่นเครื่อง                      4. การเข้าสู่ประเด็นส าคัญของการถอดบทเรียน 
5. การสรุปผลการถอดบทเรียน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสนทนากลุ่มด้วยเทคนิคการเล่าเร่ือง ผู้วิจัยก าหนด
ข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ข้ันตอนหลัก ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากระบวนการท างานที่ผ่านมาของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการวิเคราะห์เอกสาร  โดยการ
ทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องจากเอกสาร 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านเน้ือหา 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน และสมรรถนะทางการบริหาร 2) ด้านวิธีการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความจ าเป็น การสร้าง Competency Model 
การออกแบบหลักสูตร การน า CBL ไปสู่การปฏิบัติ และการวัดประเมินผล 3) ด้านวิธีการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในราชการพลเรือน และ 4) ด้านเทคโนโลยีและเครือข่าย  ประกอบด้วย เทคโนโลยีท่ี ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดเก็บความรู้ 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการพัฒนาสมรรถนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการสนทนากลุ่ม ใช้กระบวนการจัดสนทนากลุ่ม โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 1) ตัวแทนผู้ด าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะและฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบั ติ งานในส่วนกลาง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 12 หน่วยงาน และ 2) ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 5 หน่วยงาน            
รวม 17 คน 

เคร่ืองมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร   2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บความรู้ 

สมรรถนะ 
1. สมรรถนะหลัก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิใน
การปฏิบัติงาน การบริการที่ดี การพัฒนาตนเองการท างานเป็นทีม และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) ได้แก่ การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาวะผู้น าครู 
3. สมรรถนะทางการบริหาร (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548) ได้แก่ สภาวะผู้น า 
วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และการสอนงาน
และการมอบหมายงาน 

แนวปฏิบัติทีด่ีใน 
การพัฒนาสมรรถนะครู

และบคุลากรทางการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กระบวนการสร้าง Competency-Based Learning Program (CBL)  5 ขั้นตอน ได้แก่ 
1. การวิเคราะห์ความจ าเป็น 2. การสร้าง Competency Model 
3. การออกแบบหลักสูตร  4. การน า CBL ไปสู่การปฏิบัติ 
5. การวัดประเมินผล 
 

กระบวนการถอดบทเรียน 
1. การสร้างบรรยากาศในการถอดบทเรียน    2. การก าหนดกติกาในการถอดบทเรยีน 
3. การจัดกิจกรรมอุ่นเครื่อง                      4. การเข้าสู่ประเด็นส าคัญของการถอดบทเรียน 
5. การสรุปผลการถอดบทเรียน 

5ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 5ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย กระบวนการท างาน ปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 1) การร่วมกันก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการพัฒนากล
ยุทธ์ด้านการฝึกอบรมออนไลน์ 2) การร่วมกันก าหนดเป้าหมายการฝึกอบรมออนไลน์ 3) การร่วมกันวางแผน
ด าเนินงานด้านการฝึกอบรมออนไลน์ 4) การร่วมกันก ากับ ติดตาม ควบคุม การด าเนินงานด้านการฝึกอบรม
ออนไลน์ 5) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ 6) การสนับสนุนด้านทรัพยากร เทคโนโลยี และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 7) การเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์  8) การวัดและ
ประเมินผลความส าเร็จในการฝึกอบรมออนไลน์ 9) การสร้างความตระหนักในประโยชน์ของการฝึกอบรม
ออนไลน์ต่อการพัฒนาครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา และ 10) การประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน เพื่อด าเนินการฝึกอบรม
ออนไลน์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ผลการถอดบทเรียนด้วยการตีความสรุปตามประเด็นการสนทนากลุ่ม 
และสรุปข้อเสนอแนะในรูปแบบความเรียง 

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีและปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการสนทนากลุ่ม ใช้กระบวนการจัดสนทนากลุ่ม โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 1) ตัวแทนผู้ด าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะและฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบั ติ งานในส่วนกลาง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 12 หน่วยงาน และ 2) ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 5 หน่วยงาน         
รวม 17 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย แนวปฏิบัติท่ี ดีและปัจจัย
ความส าเร็จ 7 ด้าน ได้แก่ 1) กลยุทธ์ 2) โครงสร้างองค์กร 3) ระบบการปฏิบัติงาน 4) บุคลากร 5) ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ 6) รูปแบบการปฏิบัติงาน และ 7) ค่านิยมร่วม  

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ผลการถอดบทเรียนด้วยการตีความสรุปตามประเด็นการสนทนากลุ่ม 
และสรุปข้อเสนอแนะในรูปแบบความเรียง 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษากระบวนการท างานที่ผ่านมาของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานส าคัญในการด าเนินงานด้านการปฏิรูปการศึกษาของไทย         
โดยด าเนินการปฏิรูปท้ังด้านครู นักเรียน และระบบบริหารจัดการ หน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีท าหน้าท่ีร่วมกันในการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกันด าเนินการปฏิรูปการศึกษา            
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตก าลังคนท่ีมีคุณภาพสู่ยุคสังคม
แห่งการเรียนรู้  

ทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการท าหน้าท่ีแตกต่างกันในการส่งเสริมการพัฒนาครูท้ังในด้าน
นโยบาย การบริหารจัดการ การส่งเสริมความรู้และทักษะ โดยปฏิบัติหน้าท่ีในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ครูให้เท่าเทียมและมีสมรรถนะเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน แต่จากการศึกษา พบว่า การพัฒนา
และยกระดับคุณภาพครูเป็นการด าเนินงานแบบแยกส่วน เน้นการพัฒนาเพื่อประเมินวิทยฐานะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นส าคัญ ยังไม่มีการพัฒนาสมรรถนะให้ครอบคลุมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และ
ขาดการท างานแบบเป็นระบบ ประกอบกับแต่ละหน่วยงานด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

6 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี6 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย กระบวนการท างาน ปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 1) การร่วมกันก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการพัฒนากล
ยุทธ์ด้านการฝึกอบรมออนไลน์ 2) การร่วมกันก าหนดเป้าหมายการฝึกอบรมออนไลน์ 3) การร่วมกันวางแผน
ด าเนินงานด้านการฝึกอบรมออนไลน์ 4) การร่วมกันก ากับ ติดตาม ควบคุม การด าเนินงานด้านการฝึกอบรม
ออนไลน์ 5) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ 6) การสนับสนุนด้านทรัพยากร เทคโนโลยี และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 7) การเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์  8) การวัดและ
ประเมินผลความส าเร็จในการฝึกอบรมออนไลน์ 9) การสร้างความตระหนักในประโยชน์ของการฝึกอบรม
ออนไลน์ต่อการพัฒนาครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา และ 10) การประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน เพื่อด าเนินการฝึกอบรม
ออนไลน์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ผลการถอดบทเรียนด้วยการตีความสรุปตามประเด็นการสนทนากลุ่ม 
และสรุปข้อเสนอแนะในรูปแบบความเรียง 

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีและปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการสนทนากลุ่ม ใช้กระบวนการจัดสนทนากลุ่ม โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 1) ตัวแทนผู้ด าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะและฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบั ติ งานในส่วนกลาง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 12 หน่วยงาน และ 2) ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 5 หน่วยงาน         
รวม 17 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย แนวปฏิบัติท่ี ดีและปัจจัย
ความส าเร็จ 7 ด้าน ได้แก่ 1) กลยุทธ์ 2) โครงสร้างองค์กร 3) ระบบการปฏิบัติงาน 4) บุคลากร 5) ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ 6) รูปแบบการปฏิบัติงาน และ 7) ค่านิยมร่วม  

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ผลการถอดบทเรียนด้วยการตีความสรุปตามประเด็นการสนทนากลุ่ม 
และสรุปข้อเสนอแนะในรูปแบบความเรียง 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษากระบวนการท างานที่ผ่านมาของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานส าคัญในการด าเนินงานด้านการปฏิรูปการศึกษาของไทย         
โดยด าเนินการปฏิรูปท้ังด้านครู นักเรียน และระบบบริหารจัดการ หน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีท าหน้าท่ีร่วมกันในการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกันด าเนินการปฏิรูปการศึกษา            
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตก าลังคนท่ีมีคุณภาพสู่ยุคสังคม
แห่งการเรียนรู้  

ทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการท าหน้าท่ีแตกต่างกันในการส่งเสริมการพัฒนาครูท้ังในด้าน
นโยบาย การบริหารจัดการ การส่งเสริมความรู้และทักษะ โดยปฏิบัติหน้าท่ีในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ครูให้เท่าเทียมและมีสมรรถนะเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน แต่จากการศึกษา พบว่า การพัฒนา
และยกระดับคุณภาพครูเป็นการด าเนินงานแบบแยกส่วน เน้นการพัฒนาเพื่อประเมินวิทยฐานะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นส าคัญ ยังไม่มีการพัฒนาสมรรถนะให้ครอบคลุมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และ
ขาดการท างานแบบเป็นระบบ ประกอบกับแต่ละหน่วยงานด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ ท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้แบบไม่มีทิศทาง กิจกรรมการอบรม
และหลักสูตรในการฝึกอบรมท่ีจัดให้มีข้ึน ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การให้ทุนการศึกษาปริญญา
โทกับครู 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ 4) การอบรมออนไลน์          
โดยจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ท่ีมีความหลากหลายและเข้าถึงครูจ านวนมาก ในการจัดฝึกอบรมออนไลน์
เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผ่านมาพบว่า มีปัญหาในการ
บริหารโครงการ ได้แก่  

1. ปัญหาการแบ่งกลุ่มครูตามผลการสอบความรู้และผลประเมินสมรรถนะต่างๆ การแบ่งกลุ่มครูตาม
ผลการทดสอบความรู้และผลการประเมินสมรรถนะยังค่อนข้างกว้างเกินไป  

2.  ปัญหาคุณภาพของการอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้ือหาและกิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการไม่ตรง
กับความต้องการและปัญหาท่ีแท้จริง  

3.  ปัญหาการขาดระบบติดตามและช่วยเหลือการน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง สถานการณ์ในห้อง
ประชุมแตกต่างจากบริบทการสอนจริงในโรงเรียนและครูยังไม่มีความเช่ียวชาญในการน าความรู้ใหม่มาปฏิบัติจริง  

4.  ปัญหาความไม่ต่อเน่ืองของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มิได้ช่วย
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  

5.  ปัญหาด้านเน้ือหาของการอบรมออนไลน์ การอบรมออนไลน์ยังมีปัญหาค่อนข้างมาก เช่น ครูบาง
คนพบว่าเน้ือหาวิชาไม่สอดคล้องกับช่ือวิชา เน้ือหาวิชาไม่ตรงกับความต้องการและปัญหาของครู  

6. การฝึกอบรมท่ีจัดโดยโรงเรียนมักไม่ใช่เร่ืองการพัฒนาความรู้และสมรรถนะการจัดการเรียนสอน  
7. เขตพื้นท่ีการศึกษายังมีอ านาจค่อนข้างจ ากัดในการบริหารจัดการการฝึกอบรมครู ไม่สอดคล้องกับ

ความต้องการและแผนการด าเนินงานของเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน  
2. ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการพัฒนาสมรรถนะของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การด าเนินงานด้านการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมี

ปัญหาหลายประการ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคได้ดังน้ี 
1. ด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการยังรวมอ านาจการตัดสินใจไว้ท่ีส่วนกลาง ขาดความ

เช่ือมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ มุ่งรับผิดชอบต่อหน่วยงานรัฐส่วนกลางเป็นหลัก เน้นการประเมินคุณภาพการ
ฝึกอบรมของหน่วยจัดอบรมด้วยการวัดความพึงพอใจของครู แต่ยังขาดการประเมินถึงผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  

2. ด้านยุทธศาสตร์ ระบบการฝึกอบรมยังไม่สอดคล้องกับการเลื่อนต าแหน่งวิทยฐานะ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ความส าคัญกับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นหลัก ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน การน าวิทยฐานะมาก าหนดเป็นเป้าหมายหลักส่งผลให้ครูไม่สนใจงานสอนและขาด
ความสัมพันธ์กับเพื่อนครู หลักสูตรขาดความเช่ือมโยงกับสมรรถนะครูท่ีก าหนด  

3. ด้านภาระงาน ครูมีภาระงานด้านการสอนในห้องเรียนและภาระงานธุรการค่อนข้างมาก ขาด
ความสนใจในการเรียนรู้เพราะไม่สามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ครูท่ีเข้าอบรมใช้วิธีการโกง
หลากหลายวิธี เช่น น าเลขประจ าตัวประชาชนของผู้อื่นไปสอบแทนกัน การส่งเฉลยแบบทดสอบให้กัน ท าให้
การควบคุมคุณภาพเลยได้ไม่เต็มท่ี  

3. ผลการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีและปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
องค์ประกอบท่ีส าคัญหลายประการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 

 

7ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 7ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



1. ด้านยุทธศาสตร์ 
 1.1 ควรสร้างเส้นทางความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม และก าหนด

บทบาทของครูท่ีมีวิทยฐานะให้มีความเช่ือมโยงกับภาระงาน 
 1.2 ควรมีการก าหนดหลักสูตร เน้ือหาหลักสูตร จากความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.3 ส่วนกลางควรปรับบทบาทของตนเองให้เป็นผู้อ านวยความสะดวกและควบคุมการจัด

ฝึกอบรมให้เป็นไปตามคุณภาพ 
 1.4 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีช่องทางในการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 1.5 หน่วยงานท่ีมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันวางแผนงานและก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจน  
 1.6 ก าหนดเป้าหมายการฝึกอบรมออนไลน์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
 1.7 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบหลังฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร  
2. ด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรม ควรจัดการฝึกอบรมให้ครูมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ของ

ครูรูปแบบต่างๆ  
3. ด้านการออกแบบบทเรียน ควรให้ความส าคัญกับ การวิเคราะห์เน้ือหาความรู้ (สมรรถนะ) 

วิเคราะห์วิธีการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ผู้เรียน และจัดท าในรูปแบบของคู่มือการเรียนรู้ส าหรับครู 
4. ด้านภาระงานของครู ควรลดภาระงานธุรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนและลดจ านวนช่ัวโมงท่ีต้อง

สอนในห้องเรียนลง  
5. ด้านการสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมและเป็นผู้ประสานความร่วมมือกันระหว่าง สพฐ. หน่วยงาน

เขตพื้นท่ี และโรงเรียน กับสถาบันอุดมศึกษา ในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์  
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6.1 ควรศึกษาข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

เหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 6.2 ควรจัดหาและจัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมต่อการใช้งาน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

บุคลากรหลักท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษประกอบด้วยหน่วยงานหลายฝ่ายในกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีจ าเป็นต้องมีการประสานพลัง
ในการด าเนินงาน ต้ังแต่การวางแผน จัดเตรียมความพร้อม การด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนา และการ
ประเมิน ท่ีต้องน าทรัพยากรและงบประมาณท่ีมีมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ การ
ประสานพลังน้ีอาจอยู่ในลักษณะของคณะกรรมการด าเนินงาน สามารถร่วมกันศึกษาและก าหนดสมรรถนะท่ี
จ าเป็นต่อการพัฒนาได้ตามความต้องการและสามารถตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานได้ 
โดยก าหนดให้มีการพัฒนาระบบสมรรถนะท่ีสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หรือพฤติกรรมท่ี
กระทรวงศึกษาธิการต้องการ ท้ังน้ีการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นเครื่องมือหน่ึงท่ี
จะช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถได้รับความรู้ท่ีต้องการตามวิสัยทัศน์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด (สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์, 2548: เกศรา รักชาติ, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของผู้บริหาร
ความรู้ของหน่วยงานตามแนวคิดของ Nonaka และ Takeuchi (1995 อ้างถึงใน สมชาย น าประเสริฐชัย , 
2546) ท่ีกล่าวว่า ผู้บริหารความรู้ขององค์กรต้องมีบทบาทในการก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
บรรยากาศ กฎเกณฑ์ และกติกาขององค์กรให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากน้ี หน่วยงานท่ีมีการ

8 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี8 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



1. ด้านยุทธศาสตร์ 
 1.1 ควรสร้างเส้นทางความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม และก าหนด

บทบาทของครูท่ีมีวิทยฐานะให้มีความเช่ือมโยงกับภาระงาน 
 1.2 ควรมีการก าหนดหลักสูตร เน้ือหาหลักสูตร จากความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.3 ส่วนกลางควรปรับบทบาทของตนเองให้เป็นผู้อ านวยความสะดวกและควบคุมการจัด

ฝึกอบรมให้เป็นไปตามคุณภาพ 
 1.4 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีช่องทางในการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 1.5 หน่วยงานท่ีมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันวางแผนงานและก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจน  
 1.6 ก าหนดเป้าหมายการฝึกอบรมออนไลน์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
 1.7 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบหลังฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร  
2. ด้านเทคนิควิธีการฝึกอบรม ควรจัดการฝึกอบรมให้ครูมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ของ

ครูรูปแบบต่างๆ  
3. ด้านการออกแบบบทเรียน ควรให้ความส าคัญกับ การวิเคราะห์เน้ือหาความรู้ (สมรรถนะ) 

วิเคราะห์วิธีการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ผู้เรียน และจัดท าในรูปแบบของคู่มือการเรียนรู้ส าหรับครู 
4. ด้านภาระงานของครู ควรลดภาระงานธุรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนและลดจ านวนช่ัวโมงท่ีต้อง

สอนในห้องเรียนลง  
5. ด้านการสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมและเป็นผู้ประสานความร่วมมือกันระหว่าง สพฐ. หน่วยงาน

เขตพื้นท่ี และโรงเรียน กับสถาบันอุดมศึกษา ในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์  
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6.1 ควรศึกษาข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

เหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 6.2 ควรจัดหาและจัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมต่อการใช้งาน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

บุคลากรหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษประกอบด้วยหน่วยงานหลายฝ่ายในกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีจ าเป็นต้องมีการประสานพลัง
ในการด าเนินงาน ต้ังแต่การวางแผน จัดเตรียมความพร้อม การด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนา และการ
ประเมิน ท่ีต้องน าทรัพยากรและงบประมาณท่ีมีมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ การ
ประสานพลังน้ีอาจอยู่ในลักษณะของคณะกรรมการด าเนินงาน สามารถร่วมกันศึกษาและก าหนดสมรรถนะท่ี
จ าเป็นต่อการพัฒนาได้ตามความต้องการและสามารถตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานได้ 
โดยก าหนดให้มีการพัฒนาระบบสมรรถนะท่ีสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หรือพฤติกรรมท่ี
กระทรวงศึกษาธิการต้องการ ท้ังน้ีการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นเครื่องมือหน่ึงท่ี
จะช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถได้รับความรู้ท่ีต้องการตามวิสัยทัศน์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด (สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์, 2548: เกศรา รักชาติ, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของผู้บริหาร
ความรู้ของหน่วยงานตามแนวคิดของ Nonaka และ Takeuchi (1995 อ้างถึงใน สมชาย น าประเสริฐชัย , 
2546) ท่ีกล่าวว่า ผู้บริหารความรู้ขององค์กรต้องมีบทบาทในการก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
บรรยากาศ กฎเกณฑ์ และกติกาขององค์กรให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากน้ี หน่วยงานท่ีมีการ

ด าเนินงานท่ีดีจ าเป็นต้องมีกลไกขับเคลื่อน คือ เป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองการให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม
ของหน่วยงาน เห็นความส าคัญและยกย่องชมเชยผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ โดยมีการวัดและประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพและยุติธรรม สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
แท้จริง 

เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เทคโนโลยีจัดเก็บความรู้ เทคโนโลยีการท างานร่วมกัน และเทคโนโลยี
การสื่อสาร สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน (น้ าทิพย์ วิภาวิน , 2547: สุวรรณ เหรียญ
เสาวภาคย์, 2548: ศรีไพร ศักด์ิรุ่งพงศากุล และคณะ, 2549: เกศรา รักชาติ, 2549) ท่ีกล่าวว่า การจัดการ
ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพต้องมีกระบวนการและเครื่องมือท่ีเหมาะสมและเอ้ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ใน
องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของความรู้ในองค์กรให้เป็น
ความรู้ ท่ี เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรในเวลาและรูปแบบท่ีแต่ละองค์กรต้องการ เช่นเดียวกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2549) ท่ีน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
แสวงหาและการจัดเก็บองค์ความรู้ในองค์กรให้เป็นระบบ เป็นทุนความรู้ขององค์กรท่ีพร้อมต่อการยกระดับ
ความรู้และขยายความรู้ให้ท่ัวท้ังองค์กรได้สะดวก นอกจากน้ี Marquardt (2005 อ้างถึงใน บดินทร์ วิจารณ์ , 
2549) ยังกล่าวว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บความรู้ช่วยกระตุ้นและท าให้พนักงาน
สามารถเช่ือมต่อเข้ากับระบบทางด่วนข้อมูลได้ กระตุ้นให้พนักงานแสวงหาความรู้จากฐานข้อมูลท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยจ าเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของคอมพิวเตอร์ท้ังในส่วนของซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ท่ีจะ
อ านวยความสะดวกในการท างานเป็นทีม ระหว่างบุคคล ท่ีอยู่ต่างสถานท่ีและต่างวัฒนธรรมได้ โดยเทคโนโลยี
ท่ีพัฒนาข้ึนควรมีการศึกษาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ไม่จ าเป็นต้องมีความซับซ้อนมาก เน่ืองจาก
เป็นการใช้งานแบบเฉพาะทาง พร้อมท้ังสนับสนุนให้สร้างชุมชนผ่านเครือข่าย (virtual communication) 
จัดเก็บความรู้และใช้ความรู้ผ่านระบบอินทราเน็ต และน าสื่อประเภทสังคมเครือข่าย ( social network) มา
เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  

นอกจากน้ี ควรมีการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร มี
ฐานข้อมูลความรู้ในการแสวงหาความรู้ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เช่นเดียวกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการท่ีก าลังด าเนินโครงการวางระบบการบริหารการเรียนรู้โดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพมาตรฐาน และความครอบคลุมของการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในรูปแบบของการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้
ครอบคลุมเน้ือหาท่ีมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่และการเสริมสร้างสมรรถนะ รวมถึงการ
ลงทะเบียนเรียน การทดสอบวัดผล การรับประกาศนียบัตร และการลงทะเบียนประวัติ  

การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องพิจารณาถึงคาใชจายในการลงทุน ฮารดแวร ซอฟตแวร และ
สิ่งสนับสนุนอื่นๆ เช่น แรงงาน เวลาท่ีใชในการพัฒนา จึงจ าเป็นต้องอาศัยการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการพิจารณาความจ าเป็นของการใช้ วัตถุประสงค์ของงาน ความช านาญของผู้ใช้ หน้าท่ี
และการใช้สารสนเทศ และสถานท่ีต้ังของความรู้ในหน่วยงาน สอดคล้องกับ Catheria Yi-Fang Ku (1995)          
ท่ีศึกษาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีประสบความส าเร็จของหัวหน้างานท่ีรับผิดชอบด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศ และควรจัดหาบุคลากรหรือหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Fons Wijingoven (1996 อ้างถึงใน จิรัชฌา วิเชียรปัญญา, 2549) ท่ีพบว่า ภารกิจ
ในปัจจุบันมีความซับซ้อนเพิ่มมากข้ึน ซึ่งหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จในการท างานส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
ต่อการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นส าคัญโดยน าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการด าเนินงาน ผู้มีหน้าท่ี

9ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



รับผิดชอบงานด้านการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศจ าเป็นต้องได้รับการฝึกการจัดระบบและการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์มาเป็นอย่างดี และ Hyun Sung Kim (1996) ศึกษาพบว่า รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้เห็นความ
จ าเป็นในการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการขององค์การ ท่ีต้องมี
ผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ท าหน้าท่ีจัดระบบข้อมูลและพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับการน าข้อมูลสารสนเทศ
มาใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประสานพลังท่ีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสามารถน ามาพัฒนาระบบการพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีอย่างเป็นพลวัตจ าเป็นต้องใช้กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะท างานท่ีมีความรู้ฝังลึกของคนในองค์กรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานส่วนมากเป็น
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายต าแหน่งหรือความรับผิดชอบในงานต่างๆ และได้ปฏิบัติมาเป็นระยะเวลาหน่ึง เกิดการสั่ง
สมความรู้และประสบการณ์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน ความรู้ฝังลึกดังกล่าวน้ีครอบคลุมความรู้ท่ีเกี่ยวกับ          
1) ระบบงาน ผู้มีประสบการณ์จะมีมุมมองอย่างเป็นระบบแตกต่างจากผู้ปฏิบัติท่ัวๆ ไป 2) ความตระหนักใน
บริบทท่ีเกี่ยวกับงานและการตัดสินใจ เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการแก้ปัญหาในงาน ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ีดี
ต่างๆ 3) วิธีปฏิบัติงาน (know-how) ผู้ปฏิบัติงาน (know-who) เหตุผลในการปฏิบัติงาน (know-why) 
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม (know-when) และบริบทสถานท่ี (know-where) ท่ีเป็นแหล่งความรู้ท่ีส าคัญขององค์กร
ท่ีจ าเป็นต้องถอดออกมาเป็นความรู้ส าหรับให้ผู้ปฏิบัติงานอื่นได้น าไปใช้ หรือเพื่อน าไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม
การปฏิบัติงานท่ีครอบคลุม วิธีการปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์ขององค์กรหรือบริการขององค์กร หรืออาจจ าเป็นต้องมี
การถอดความรู้ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการบันทึกความรู้ท่ีสามารถน าไปเผยแพร่และ
ขยายผลได้โดยง่าย หรืออาจเรียกว่า การถ่ายโยงองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) เป็นกลไกที่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) ใช้ส าหรับจัดการความรู้ขององค์กร (Knowledge Management) 
วิธีการถอดองค์ความรู้มีหลายหลาย เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มและชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practice) การสังเกต การปฏิบัติงาน พี่สอนน้อง เพื่อนช่วนเพื่อน เป็นต้น ในวิธีการต่างๆเหล่าน้ี เครื่องมือท่ี
ส าคัญท่ีจะช่วยให้ความรู้ฝังลึกของผู้รู้ถูกถอดออกมาหรือถูกนึกถูกพูดออกมาได้ง่ายและสะดวกคือ การถาม
ค าถาม  

เทคนิคท่ีใช้ในการถอดความรู้ท่ีประสบผลส าเร็จ ได้แก่ การเล่าเรื่อง สอดคล้องกับ บูรชัย  ศิริมหา
สาคร และ พัดชา กวางทอง (2552) ท่ีกล่าวว่า การเล่าเรื่องเป็นเทคนิคในการดึงความรู้ฝังลึกท่ีมีอยู่ในคนทุก
คนให้ออกมาเป็นความรู้ท่ี ชัดแจ้งท่ีคนอื่นสามารถรับรู้และเรียนรู้ การเล่าเรื่องจึงเป็นการเล่าเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ท้ังความส าเร็จและความล้มเหลวท่ีผู้น้ันสั่งสมจากการปฏิบัติงาน เล่าให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องกับงาน
น้ันได้เกิดความเข้าใจ ได้แนวทางการปฏิบัติ อาจกล่าวได้ว่า การเล่าเรื่องเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดส าหรับการ
จัดการความรู้ เพราะการเล่าเร่ืองเพียงแต่ผู้เล่ามีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับเร่ืองน้ัน เป็นผู้พรรณาออกมา 
แต่จากสิ่งท่ีเล่าออกมาน้ันยังเป็นเพียงเรื่องเล่าผ่านมุมมองหรือทัศนะของผู้เล่า ยังจ าเป็นต้องมีการสกัดประเด็น
ท่ีเป็นแนวทางส าหรับการน าไปปฏิบัติงานได้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1. ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการควรจัดต้ังคณะท างานจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี และมีบทบาทเฉพาะในการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนาครูด้วยการประสานพลังจากทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีข้อมูลในแต่ละด้านเพียงพอต่อ
การออกแบบระบบการพัฒนาและสามารถก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานได้อย่างมีทิศทาง 

10 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี10 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



รับผิดชอบงานด้านการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศจ าเป็นต้องได้รับการฝึกการจัดระบบและการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์มาเป็นอย่างดี และ Hyun Sung Kim (1996) ศึกษาพบว่า รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้เห็นความ
จ าเป็นในการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการขององค์การ ท่ีต้องมี
ผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ท าหน้าท่ีจัดระบบข้อมูลและพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับการน าข้อมูลสารสนเทศ
มาใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประสานพลังท่ีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสามารถน ามาพัฒนาระบบการพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีอย่างเป็นพลวัตจ าเป็นต้องใช้กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะท างานท่ีมีความรู้ฝังลึกของคนในองค์กรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานส่วนมากเป็น
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายต าแหน่งหรือความรับผิดชอบในงานต่างๆ และได้ปฏิบัติมาเป็นระยะเวลาหน่ึง เกิดการสั่ง
สมความรู้และประสบการณ์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน ความรู้ฝังลึกดังกล่าวน้ีครอบคลุมความรู้ท่ีเกี่ยวกับ          
1) ระบบงาน ผู้มีประสบการณ์จะมีมุมมองอย่างเป็นระบบแตกต่างจากผู้ปฏิบัติท่ัวๆ ไป 2) ความตระหนักใน
บริบทท่ีเกี่ยวกับงานและการตัดสินใจ เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการแก้ปัญหาในงาน ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ีดี
ต่างๆ 3) วิธีปฏิบัติงาน (know-how) ผู้ปฏิบัติงาน (know-who) เหตุผลในการปฏิบัติงาน (know-why) 
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม (know-when) และบริบทสถานท่ี (know-where) ท่ีเป็นแหล่งความรู้ท่ีส าคัญขององค์กร
ท่ีจ าเป็นต้องถอดออกมาเป็นความรู้ส าหรับให้ผู้ปฏิบัติงานอื่นได้น าไปใช้ หรือเพื่อน าไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม
การปฏิบัติงานท่ีครอบคลุม วิธีการปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์ขององค์กรหรือบริการขององค์กร หรืออาจจ าเป็นต้องมี
การถอดความรู้ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการบันทึกความรู้ท่ีสามารถน าไปเผยแพร่และ
ขยายผลได้โดยง่าย หรืออาจเรียกว่า การถ่ายโยงองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) เป็นกลไกที่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) ใช้ส าหรับจัดการความรู้ขององค์กร (Knowledge Management) 
วิธีการถอดองค์ความรู้มีหลายหลาย เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มและชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practice) การสังเกต การปฏิบัติงาน พี่สอนน้อง เพื่อนช่วนเพื่อน เป็นต้น ในวิธีการต่างๆเหล่าน้ี เครื่องมือท่ี
ส าคัญท่ีจะช่วยให้ความรู้ฝังลึกของผู้รู้ถูกถอดออกมาหรือถูกนึกถูกพูดออกมาได้ง่ายและสะดวกคือ การถาม
ค าถาม  

เทคนิคท่ีใช้ในการถอดความรู้ท่ีประสบผลส าเร็จ ได้แก่ การเล่าเรื่อง สอดคล้องกับ บูรชัย  ศิริมหา
สาคร และ พัดชา กวางทอง (2552) ท่ีกล่าวว่า การเล่าเรื่องเป็นเทคนิคในการดึงความรู้ฝังลึกท่ีมีอยู่ในคนทุก
คนให้ออกมาเป็นความรู้ท่ี ชัดแจ้งท่ีคนอื่นสามารถรับรู้และเรียนรู้ การเล่าเรื่องจึงเป็นการเล่าเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ท้ังความส าเร็จและความล้มเหลวท่ีผู้น้ันสั่งสมจากการปฏิบัติงาน เล่าให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องกับงาน
น้ันได้เกิดความเข้าใจ ได้แนวทางการปฏิบัติ อาจกล่าวได้ว่า การเล่าเรื่องเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดส าหรับการ
จัดการความรู้ เพราะการเล่าเร่ืองเพียงแต่ผู้เล่ามีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับเร่ืองน้ัน เป็นผู้พรรณาออกมา 
แต่จากสิ่งท่ีเล่าออกมาน้ันยังเป็นเพียงเรื่องเล่าผ่านมุมมองหรือทัศนะของผู้เล่า ยังจ าเป็นต้องมีการสกัดประเด็น
ท่ีเป็นแนวทางส าหรับการน าไปปฏิบัติงานได้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1. ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการควรจัดต้ังคณะท างานจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี และมีบทบาทเฉพาะในการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนาครูด้วยการประสานพลังจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้มีข้อมูลในแต่ละด้านเพียงพอต่อ
การออกแบบระบบการพัฒนาและสามารถก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานได้อย่างมีทิศทาง 

2. กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดให้มีการให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การฝึกอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้เข้าใจถึงเป้าหมายของการฝึกอบรม และท า
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความตระหนักในการเข้าเรียน และได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. กระทรวงศึกษาธิการควรมีการศึกษาและปรับปรุงสถานท่ีในการฝึกอบรมและอุปกรณ์ จัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความสะดวกในการเข้าเรียนได้อย่างสะดวกได้ตลอดเวลา รวมถึงมีบุคลากรในสถานศึกษาหรือสถานท่ีท างานท า
หน้าท่ีให้ค าแนะน าในการใช้งานระบบ รวมถึงการแนะน ารายวิชาท่ีเหมาะสมต่อการน าไปใช้งาน 

4. กระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาลดภาระงานท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการสอนและลดจ านวนช่ัวโมงท่ี
ต้องสอนในห้องเรียนลงและเพิ่มเวลาส าหรับการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับบุคคล 
ระดับกลุ่ม เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผลท่ีน าไปสู่การน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานสอน

และปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ควรมีการศึกษาและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการเรียนรู้  

การสะท้อนความรู้ และการน าความรู้ไปใช้ แบบเป็นระยะ เพื่อให้สามารถน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการพัฒนา
ระบบฯ ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 

จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีความแตกต่างในด้านภาษา 
ค่านิยม ศาสนา ความเช่ือ ประเพณี และวัฒนธรรม การจัดการศึกษาในพื้นท่ีดังกล่าวจ าเป็นต้องมีความ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี การศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษาเป็นแนวคิดหน่ึงท่ีสถานศึกษาสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงท่ีมีความส าคัญ เน่ืองจากเป็นวัยท่ีเด็กอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมและการส่งเสริม
พัฒนาทางด้านทักษะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และในช่วงวัยดังกล่าวถือเป็นรากฐานของการเรียนรู้ ท่ีดีใน
อนาคต ดังน้ันการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาจะช่วยให้ผู้เรียนเข้า
ใจความแตกต่างและช่วยให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถานศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องควรเข้าใจเกี่ยวกับ หลักคิดของพหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษาปฐมวัย รูปแบบของการ
จัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมศึกษาในโรงเรียน และแนวทางการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมส าหรับการจัด
การศึกษาปฐมวัย บทความน้ีจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ ครู ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการท่ีจะจัด
การศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษาในระดับปฐมวัย ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคญั : พหุวัฒนธรรมศึกษา, การจัดการศึกษาปฐมวัย, จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

Abstract 
The Southern border provinces of Thailand is diverse in languages, values, religions, 

beliefs, traditions and cultures. Thus, educational management in this area must be in 
accordance with its contexts.  Among different approaches, multicultural education is a 
concept that schools can apply for promoting the educational management efficiency. It is 
believed that early childhood education is the most crucial period that children need to be 
prepared and developed skills so as to maximize benefits of their learning.  In addition, 
learning in this period is an importantly fundamental background for their future learning. 

1หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 



 

Hence, early childhood education based on multicultural education will help children 
understand differences and diversity and will also help schools promote efficiency and 
effectiveness of education management. It is crucial that schools and related stakeholders 
understand basic principles of basic concepts of multicultural education,  early childhood 
education as well as principles of educational management for early childhood education, 
models of multicultural education management, and guidelines for multicultural education 
management for early childhood education. This article will help readers and related stakeholders 
such as teachers, school administrators understand knowledge of educational management 
based on multicultural education for early childhood education which will help them 
improve educational management more efficiently and effectively.  
 
Keywords : Multicultural education, Early childhood education management, The Southern 
border provinces  
 
บทน า 

บริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ          
4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างจากจังหวัด
อื่นๆ ของประเทศไทยท้ังด้านกายภาพ ด้านภูมิศาสตร์ ด้านชาติพันธุ์ ด้านสังคมวัฒนธรรม และมีความแตกต่าง
ในด้านศาสนา ค่านิยม ความเช่ือ ประเพณี และวิถีชีวิต ประชากรท่ีอาศัยในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และ
ยะลาส่วนใหญ่จะใช้ภาษามาลายูถ่ินในชีวิตประจ าวัน ส่วนจังหวัดสตูลและ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลานับถือ
ศาสนาอิสลามแต่นิยมใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ (2552 : 23) พื้นท่ี
ดังกล่าวข้างต้นนอกจากจะมีประวัติศาสตร์ซึ่งหล่อหลอมเป็นตัวจักรส าคัญในการด าเนินชีวิตของผู้คน ยังเป็น
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีมีความโดดเด่นและน ามาซึ่งความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของผู้คนท่ีอยู่
รวมกันอย่างกลมกลืน แต่ในความแตกต่างทางวัฒนธรรมบางครั้งก็น าไปสู่ความขัดแย้งได้หากผู้คนขาดความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งข้อสังเกตเหล่าน้ีสามารถอธิบายผ่านปรากฏการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีของจังหวัด
ชายแดนใต้ท่ีเกิดข้ึนมาอย่างยาวนานและทวีความรุนแรงขึ้นเรื ่อยๆ ส่งผลกระทบท้ังต่อการจัดการศึกษา        
ท้ังระบบ รวมถึงเศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ซึ่งเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพ  

จากสภาพบริบทของพื้นท่ีและปัญหาดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลและนักการศึกษาต่างให้ความสนใจใน
การร่วมแรงร่วมใจเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาในพื้นท่ี เพื่อให้ผู้คนสามารถด ารงอยู่ได้อย่างสันติสุข          
เกิดความเข้าใจและไว้วางใจต่อกัน ท้ังน้ีหน่ึงในมาตรการท่ีส าคัญคือการให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้คนในพื้นท่ี โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมความเป็นชาติและสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเน้นให้มีการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการด ารงชีวิต เน้นแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาให้เข้าใจถึงการอยู่
ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมท้ังสามารถใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็น
ต้นทุนในการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.) โดยสนับสนุนให้เป็น
เขตพัฒนาพิเศษที่มีความยึดหยุ่น และมีความหลากหลายท้ังศาสนาและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามสถานศึกษาใน
พื้นท่ีดังกล่าวจะต้องให้ความตระหนักและเห็นความส าคัญในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างวิถีชีวิต 
อัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม สุธิรัช ชูช่ืน (2555 : 126) จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นจึง
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Hence, early childhood education based on multicultural education will help children 
understand differences and diversity and will also help schools promote efficiency and 
effectiveness of education management. It is crucial that schools and related stakeholders 
understand basic principles of basic concepts of multicultural education,  early childhood 
education as well as principles of educational management for early childhood education, 
models of multicultural education management, and guidelines for multicultural education 
management for early childhood education. This article will help readers and related stakeholders 
such as teachers, school administrators understand knowledge of educational management 
based on multicultural education for early childhood education which will help them 
improve educational management more efficiently and effectively.  
 
Keywords : Multicultural education, Early childhood education management, The Southern 
border provinces  
 
บทน า 

บริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ          
4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างจากจังหวัด
อื่นๆ ของประเทศไทยท้ังด้านกายภาพ ด้านภูมิศาสตร์ ด้านชาติพันธุ์ ด้านสังคมวัฒนธรรม และมีความแตกต่าง
ในด้านศาสนา ค่านิยม ความเช่ือ ประเพณี และวิถีชีวิต ประชากรท่ีอาศัยในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และ
ยะลาส่วนใหญ่จะใช้ภาษามาลายูถ่ินในชีวิตประจ าวัน ส่วนจังหวัดสตูลและ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลานับถือ
ศาสนาอิสลามแต่นิยมใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ (2552 : 23) พื้นท่ี
ดังกล่าวข้างต้นนอกจากจะมีประวัติศาสตร์ซึ่งหล่อหลอมเป็นตัวจักรส าคัญในการด าเนินชีวิตของผู้คน ยังเป็น
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีมีความโดดเด่นและน ามาซึ่งความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของผู้คนท่ีอยู่
รวมกันอย่างกลมกลืน แต่ในความแตกต่างทางวัฒนธรรมบางครั้งก็น าไปสู่ความขัดแย้งได้หากผู้คนขาดความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งข้อสังเกตเหล่าน้ีสามารถอธิบายผ่านปรากฏการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีของจังหวัด
ชายแดนใต้ท่ีเกิดข้ึนมาอย่างยาวนานและทวีความรุนแรงขึ้นเรื ่อยๆ ส่งผลกระทบท้ังต่อการจัดการศึกษา        
ท้ังระบบ รวมถึงเศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ซึ่งเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพ  

จากสภาพบริบทของพื้นท่ีและปัญหาดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลและนักการศึกษาต่างให้ความสนใจใน
การร่วมแรงร่วมใจเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาในพื้นท่ี เพื่อให้ผู้คนสามารถด ารงอยู่ได้อย่างสันติสุข          
เกิดความเข้าใจและไว้วางใจต่อกัน ท้ังน้ีหน่ึงในมาตรการท่ีส าคัญคือการให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้คนในพื้นท่ี โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมความเป็นชาติและสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเน้นให้มีการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการด ารงชีวิต เน้นแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาให้เข้าใจถึงการอยู่
ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมท้ังสามารถใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็น
ต้นทุนในการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.) โดยสนับสนุนให้เป็น
เขตพัฒนาพิเศษที่มีความยึดหยุ่น และมีความหลากหลายท้ังศาสนาและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามสถานศึกษาใน
พื้นท่ีดังกล่าวจะต้องให้ความตระหนักและเห็นความส าคัญในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างวิถีชีวิต 
อัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม สุธิรัช ชูช่ืน (2555 : 126) จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นจึง

 

เป็นบทบาทส าคัญท่ีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural Society) ดังน้ันการจัดการศึกษาในบริบทท่ีมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมควรเร่ิมต้ังแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยไปสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน ซึ่งเด็กในช่วงปฐมวัยน้ีหากมี
พัฒนาอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการแล้วจะสามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพ ส่งผลดีต่ออนาคตของสังคมและ
ประเทศชาติ  ท้ังน้ีการลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่า ให้ผลตอบแทนแก่สังคมดีท่ีสุดในระยะ
ยาว น าไปสู่การมีโอกาสในการเรียนรู้ต่อในระดับท่ีสูงข้ึน และเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพมีรายได้สูง ยังส่งผลให้
อัตราการก่อคดีหรือสร้างปัญหาสังคมลดน้อยลงด้วย ประเวศ วะสี (2557 : 33) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (2560-2579) ท่ีมุ่งให้ความส าคัญการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับปฐมวัยและเน้นยุทธศาสตร์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส านักงานรัฐมนตรี (2560 : 45) 

ปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ยังมีสถานศึกษาบางแห่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง
ท่ียังไม่เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความหลายทางวัฒนธรรมเข้าสู่ห้องเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม จึงท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของเด็ก 
ส่งผลให้เด็กต่างวัฒนธรรมกันไม่สามารถเช่ือมโยงระหว่างสิ่งท่ีเรียนกับชีวิตจริงในชุมชนของตนเอได้  จึงเป็น
หน้าท่ีของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีต้องกลับไปทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และ       
จุดเปลี่ยนของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท่ีมุ่งเน้นในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดู แนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู้ แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแวดล้อมรอบตัวเด็ก        
เพื่อน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัยท่ีเน้นพื้นฐานการอบรม
เลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ
ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ (2560 : 3) อีกท้ังสิ่งหน่ึงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน คือจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องของการออกแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเด็ก ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของ
การยอมรับการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เกิดความยุติธรรมระหว่างกลุ่มเด็กต่างวัฒนธรรม Banks (2001 : 27) 
และท่ีส าคัญมีผลงานวิจัยหลายช้ินท่ียังยืนยันว่าการผสมผสานเรื่องพหุวัฒนธรรมในการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนปฐมวัยช่วยให้เด็กท่ีมีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างจากเพื่อนส่วนใหญ่มีทัศนคติดีข้ึนต่อตนเอง เพื่อน ครู และ
โรงเรียน และท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน จากประเด็นความส าคัญดังกล่าวข้างต้นผู้เขียนจึงมี
จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญในการน าเสนอการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมศึกษา ท่ีเช่ือมโยงกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในจังหวัดชายแดนใต้ โดยการน าเสนอหลักคิดของพหุวัฒนธรรมศึกษากับการศึกษาปฐมวัย รูปแบบของการจัด
การศึกษาพหุวัฒนธรรมศึกษาในโรงเรียน และแนวทางการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษา
ปฐมวัย ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงทฤษฎี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลท่ีสนใจในการน า
แนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดในการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัย 
 
หลักคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัย  

นักการศึกษาต่างมีมุมมองท่ีตรงกันว่า พหุวัฒนธรรมศึกษาน้ันมีความส าคัญส าหรับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย นอกจากน้ียังมีงานวิจัยท่ีศึกษาพบว่า เด็กในวัยเรียนมีพัฒนาการท่ีเร็วมากต่อความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาททางเพศ (Gender) ชาติพันธุ์ (Ethnicity) และความพิการ (Disability) ของบุคคล การสอนเกี่ยวกับ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในช่วงปฐมวัยจะช่วยให้เด็กพัฒนาคุณลักษณะของเด็กเอง อีกท้ังช่วยเพิ่มความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุดังกล่าวน้ีพหุวัฒนธรรมศึกษาจึงควรได้รับการ
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ส่งเสริมต้ังแต่เด็กในช่วงปฐมวัยมากกว่าท่ีจะไปเร่ิมต้นท่ีระดับประถมศึกษา Hsu (2014 : 46) เช่นเดียวกันกับ 
Aldridge (2000 : 37) ท่ีเขียนเกี่ยวกับความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมศึกษาท่ีพบว่าหลายๆ 
คนอาจคิดว่าพหุวัฒนธรรมศึกษาน้ันควรเร่ิมจัดการเรียนการสอนในเด็กโต แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นความ
เข้าใจผิด ท้ังน้ี Aldridge ได้อ้างการศึกษาของ Lynch และ Hanson (1998 : 82) ท่ีพบว่า ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเด็กน้ันควรมีการสอนต้ังแต่เด็กๆ โดยเฉพาะช่วงท่ีมีความเหมาะสมคือช่วงอายุ 5 ขวบ 
โดยท่ีเขากล่าวว่าเด็กๆ จะมีความสามารถในการเรียนรู้รูปแบบของวัฒนธรรมใหม่ๆ ได้ดีกว่าเด็กโต ด้วยพื้นฐาน
ท่ีส าคัญของแนวคิดดังกล่าว Ojala (2010) กล่าวว่า รัฐบาลของประเทศฟินแลนด์ได้น าแนวคิดของการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมในระดับปฐมวัยเพื่อให้เด็กเรียนรู้ในการเข้ากลุ่มและเกิด
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ท่ีมาจากกลุ่มท่ีแตกต่างกันท้ังในด้านเพศ วัฒนธรรม ระดับการศึกษา และความต้องการ
พิเศษ โดยจากการศึกษาของ Ojala พบว่าสถานศึกษาสามารถบูรณาการรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ และภาระ
งานท่ีหลากหลายโดยมุ่งเน้นอยู่ท่ีค่านิยมหลักๆ ได้แก่ บรรยากาศการเรียนรู้ การส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
เด็กและพัฒนาการ ความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย จากการศึกษาวิจัยน้ีพบว่าการสร้าง
บรรยากาศการเรียนโดยมุ่งเน้นพหุวัฒนธรรมศึกษาเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าเมื่อหวังผลในระยะยาวเพราะเด็กๆ 
จะเติบโตมากับทักษะทางสังคมท่ีดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้บนพื้นฐานของความแตกต่าง ผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศฟินแลนด์ ซึ่งพบว่าหลังจากประเทศฟินแลนด์มีนโยบายในการรับผู้
อพยพจากประเทศตะวันออกกลางในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ท าให้สถานศึกษาต้องมีการต้ังรับเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึนและรัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจน
ท่ีมุ่งให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  

จากความส าคัญดังกล่าวน้ี นอกจากประเทศท่ีระบบการศึกษาถือว่าดีท่ีสุดของโลกอย่างฟินแลนด์ 
ประเทศในแถบเอเชีย อย่างมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านของไทยซึ่งมีลักษณะสภาพสังคมคล้ายๆ กับสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ก็ให้ความส าคัญกับพหุวัฒนธรรมศึกษากับการศึกษาปฐมวัย ตัวอย่างเช่นจากการศึกษาของ 
Phoon, Abdullah, และ Abdullah (2012 : 66) พบว่า พหุวัฒนธรรมศึกษาในช่วงระดับปฐมวัยเป็นสิ่งท่ี
จ าเป็นมากในประเทศมาเลเซีย ซึ่งผู้คนมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม  แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของเขา
พบว่า พหุวัฒนธรรมศึกษาในระดับปฐมวัยยังประสบกับปัญหา ความท้าทายในหลายๆ ประการ ตัวอย่างเช่น
การขาดสื่อการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรมศึกษา รวมถึงขาดการสนับสนุนและการส่งเสริมจาก
ผู้เกี่ยวข้อง นอกจากน้ียังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจของครูเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งประเด็น
เหล่าน้ีสถานศึกษาจะต้องแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับวัยของ
ผู้ เรียน ส่วน Abdullah (2009 : 52) ก็มีมุมมองท่ีคล้ายคลึงกับ นักวิชาการท้ังสามท่านโดยกล่าวว่า              
พหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการศึกษาปฐมวัยในประเทศมาเลเซียยังมีหลายๆ ประเด็นรวมถึงความท้าทายท่ีต้อง
ให้ความส าคัญ โดยเฉพาะปัญหาและอุปสรรค์ต่อการจัดการศึกษาในกระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งสังคมเริ่มมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน ส่วน Tarman และ Tarman (2011 : 51) อธิบายว่าพหุวัฒนธรรมศึกษา
เป็นสิ่งท่ีส าคัญส าหรับการศึกษาปฐมวัย ท้ังน้ีจากการศึกษาของเขาพบว่า  นักการศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหาร 
ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องสามารถช่วยส่งเสริมพหุวัฒนธรรมศึกษาในการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้โดยไม่แบ่งเช้ือชาติผ่านรูปแบบของหลักสูตรท่ีเหมาะสม มีการออกแบบกิจกรรมการสอนท่ีดี รวมถึง
การสร้างบรรยากาศของช้ันเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากน้ีแบบเรียนและของเล่นก็เป็นสิ่งจ าเป็น
ด้วยเช่นกัน  

จะเห็นได้ว่า พหุวัฒนธรรมศึกษาเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อเด็กปฐมวัย นักการศึกษาต่างมี
มุมมองท่ีตรงกันในเร่ืองของพหุวัฒนธรรมศึกษาว่ามีความส าคัญส าหรับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพราะเด็กใน
วัยน้ีสามารถเข้าใจเกี่ยวกับบทบาททางเพศ ชาติพันธุ์ และความพิการของบุคคล สามารถเรียนรู้รูปแบบของ
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ส่งเสริมต้ังแต่เด็กในช่วงปฐมวัยมากกว่าท่ีจะไปเร่ิมต้นท่ีระดับประถมศึกษา Hsu (2014 : 46) เช่นเดียวกันกับ 
Aldridge (2000 : 37) ท่ีเขียนเกี่ยวกับความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมศึกษาท่ีพบว่าหลายๆ 
คนอาจคิดว่าพหุวัฒนธรรมศึกษาน้ันควรเร่ิมจัดการเรียนการสอนในเด็กโต แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นความ
เข้าใจผิด ท้ังน้ี Aldridge ได้อ้างการศึกษาของ Lynch และ Hanson (1998 : 82) ท่ีพบว่า ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเด็กน้ันควรมีการสอนต้ังแต่เด็กๆ โดยเฉพาะช่วงท่ีมีความเหมาะสมคือช่วงอายุ 5 ขวบ 
โดยท่ีเขากล่าวว่าเด็กๆ จะมีความสามารถในการเรียนรู้รูปแบบของวัฒนธรรมใหม่ๆ ได้ดีกว่าเด็กโต ด้วยพื้นฐาน
ท่ีส าคัญของแนวคิดดังกล่าว Ojala (2010) กล่าวว่า รัฐบาลของประเทศฟินแลนด์ได้น าแนวคิดของการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมในระดับปฐมวัยเพื่อให้เด็กเรียนรู้ในการเข้ากลุ่มและเกิด
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ท่ีมาจากกลุ่มท่ีแตกต่างกันท้ังในด้านเพศ วัฒนธรรม ระดับการศึกษา และความต้องการ
พิเศษ โดยจากการศึกษาของ Ojala พบว่าสถานศึกษาสามารถบูรณาการรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ และภาระ
งานท่ีหลากหลายโดยมุ่งเน้นอยู่ท่ีค่านิยมหลักๆ ได้แก่ บรรยากาศการเรียนรู้ การส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
เด็กและพัฒนาการ ความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย จากการศึกษาวิจัยน้ีพบว่าการสร้าง
บรรยากาศการเรียนโดยมุ่งเน้นพหุวัฒนธรรมศึกษาเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าเมื่อหวังผลในระยะยาวเพราะเด็กๆ 
จะเติบโตมากับทักษะทางสังคมท่ีดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้บนพื้นฐานของความแตกต่าง ผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศฟินแลนด์ ซึ่งพบว่าหลังจากประเทศฟินแลนด์มีนโยบายในการรับผู้
อพยพจากประเทศตะวันออกกลางในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ท าให้สถานศึกษาต้องมีการต้ังรับเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึนและรัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจน
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วัฒนธรรมใหม่ๆ ได้ดีกว่าเด็กโต เด็กเกิดการเรียนรู้โดยไม่แบ่งเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม โดยผ่านรูปแบบของ
หลักสูตรท่ีเหมาะสม โดยมีการบูรณาการ การออกแบบกิจกรรมการสอนท่ีสอดคล้องกับบริบทของเด็ก 
ตลอดจนการสร้างบรรยากาศของช้ันเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ท้ังน้ีเพื่อท่ีจะส่งผลถึงพฤติกรรมการ
แสดงออกของเด็กในด้านความรู้สึกทางบวกต่อตนเอง ความสัมพันธ์ในทางบวกระหว่างตนเองและคนอื่นๆ          
จะช่วยให้เด็กมีทัศนคติในทางบวกเกี่ยวกับวัฒนธรรมระหว่างเด็กๆ ท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน 
 
รูปแบบของการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมศึกษาและการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน 

สถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาโดยค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ดังน้ันใน
การจัดการเรียนการสอน ครูและผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความตระหนักเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเด็กท่ีมีความแตกต่างกันในสถานศึกษา ท้ังน้ี อามัดไญนี ดาโอะ (2551 : 21)         
ต้ังข้อสังเกตว่า การศึกษาพหุวัฒนธรรมทุกรูปแบบน้ันควรเน้น “มนุษยสัมพันธ์” และการผสมผสานลักษณะ
ต่างๆ ซึ่งหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความหลากหลายวัฒนธรรมจึงข้ึนอยู่กับการก าหนด
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสะท้อนถึงพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเน้นในเรื่องการเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การยอมรับ และการเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมในเชิงบวก ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและลดความ
ตึงเครียดเร่ืองวัฒนธรรมในห้องเรียน และเพื่อบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สถานศึกษา
จะต้องใช้วิธีการต่างๆ ท่ีหลากหลาย ท้ังน้ี Banks (2008) อธิบายว่า ความส าคัญของพหุวัฒนธรรมศึกษาคือ
การเข้าใจกรอบแนวคิดส าคัญซึ่งปรากฏอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในบริบท
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ โดยแบ่งเป็น 4 รูปแบบหลัก ดังน้ี 

1. รูป แบบ การสนับ สนุน  (Contributions approach) รูปแบบ น้ีจะ ให้ ความส า คัญ กั บ
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของพื้นท่ี ซึ่งแต่ละท่ีก็จะมีความแตกต่าง เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วีรบุรุษหรือบุคคลส าคัญ อาหาร เสื้อผ้า การแต่งกาย วันส าคัญ แม้กระท้ังเร่ืองของความเช่ือต่าง ๆ แนวคิด
ดังกล่าวน้ีจะเข้าไปแทรกอยู่ในหลักสูตร ท้ังน้ีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหลักหรือหลักสูตรแกนกลาง 
ดังน้ันรูปแบบดังกล่าวมุ่งให้ความส าคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เน้นการพยายามสร้างความเข้าใจ
กับวัฒนธรรมอื่น ๆ ท่ีอยู่ในบริบทเดียวกัน ซึ่งผู้บริหารและครูหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
หลักสูตรหลักและสามารถเช่ือมโยงหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของเด็ก ตลอดจนให้
ความส าคัญและร่วมมือกันออกแบบกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเด็กสามารถสังเกตได้และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม 
เช่น การเชิญสมาชิกของชุมชน ผู้ปกครองหรือปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับเด็ก
ปฐมวัย เช่น การท าอาหารพื้นบ้านอย่างง่าย ท ากิจกรรมวันส าคัญผ่านกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
รวมถึงการท่ีโรงเรียนอนุญาตให้เด็กแต่งกายตามประเพณีหรือความเช่ือของท้องถ่ินของตนเองทุกวันศุกร์ และ
แต่งกายตามเทศกาลส าคัญต่างๆ เช่น วันฮารีรายอ วันคริสมาสต์ วันตรุษจีน ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีก็เป็นการ
สนับสนุนทางด้านวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมหลักของเด็ก 

2. รูปแบบเพิ่มเติมเนื้อหา (Additive approach) จะเป็นการเปิดกว้างมากยิ่งข้ึน โดยเป็นการ
เพิ่มเติมประเด็นเน้ือหาในหลักสูตรหลัก เป็นการน าวัฒนธรรมรูปแบบหน่ึงไปเช่ือมโยงกับอีกวัฒนธรรมหน่ึง 
ท้ังน้ีวัฒนธรรมท่ีถูกน ามาเช่ือมโยงจะเป็นวัฒนธรรมย่อยท่ีต้องการน า เสนอให้เห็นถึงความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น การน าวัฒนธรรมไทย-อิสลามเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม ไทย-พุทธ หรือน าวัฒนธรรมไทย-
พุทธเช่ือมโยงกับไทย-จีนหรือคริสต์ ถึงแม้จะเป็นการเปิดกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมอื่นท่ีกว้างข้ึน แต่มุมมอง
ส าคัญยังคงให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมหลัก ซึ่งต้องสอดแทรกเข้าไปในเน้ือหาหลักสูตรโดยผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ร่วมกันกับเพื่อนคร ูและชุมชน  
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3. รูปแบบการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา (Transformational approach) รูปแบบน้ีเปิดกว้างมากกว่า
รูปแบบท่ีสอง โดยมีการยอมรับแนวคิดท่ีแตกต่างกันออกไปจากวัฒนธรรมหลัก มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาใน
หลักสูตรเพื่อให้เกิดการยอมรับและเข้าใจความแตกต่าง เน้นการคิดวิเคราะห์และให้เข้าใจความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม อย่างไรก็ตามรูปแบบน้ีต้องอาศัยการปรับปรุงหลักสูตรย่อยหรือหลักสูตรท้องถ่ินไปสนับสนุน
หลักสูตรหลักที่มีอยู่ ซึ่งในระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยก็สามารถจัดท าได้ โดยครูผู้สอนจะต้องวิเคราะห์สภาพ
บริบท จุดเด่น เอกลักษณ์ของชุมชน ภาษา อาหาร ศาสนา สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์มาก าหนดเป็นสาระและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กบนพื้นฐานของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดยความร่วมมือของสถานศึกษาและชุมชน ท้ังน้ีรวมถึงการพัฒนาครูให้เข้าใจในการเช่ืองโยง
บูรณาการเน้ือหา ตลอดจนการสามารถน าสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม หาก
โรงเรียนมีศักยภาพก็สามารถน าเสนอการใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การสอนหรือให้เล่นเกม การเล่า
นิทานโดยใช้คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือแท็บเล็ตเข้ามาช่วยท าให้เด็กได้เกิดความเข้าใจใน
วัฒนธรรมตนเองและผู้อื่น และได้เห็นตัวอย่างท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

4. รูปแบบการปฏิบัติทางสังคม (Social action) รูปแบบน้ีจะเช่ือมโยงกับรูปแบบท่ีสาม กล่าวคือมี
การส่งเสริมให้เกิดมุมมองท่ีหลากหลายและมีความตระหนักต่อวัฒนธรรมหรือสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน และ
มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ ท้ังน้ีมุมมองเหล่าน้ีให้ความส าคัญกับการเรียนรู้และการสร้างความรู้โดยอิสระ  
ยกตัวอย่างในสถานศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีท้ังเด็กท่ีต่างศาสนา ต่างเช้ือชาติ ภาษา ซึ่งนอกจากคน
ในพื้นท่ีแล้วก็ยังมีการหลั่งไหลของแรงงานต่างชาติท่ีเข้ามาท างานในพื้นท่ี จึงท าให้ บางสถานศึกษามีความ
หลากหลายของเด็กแต่ละชนชาติ ดังน้ันแนวทางการปฏิบัติตนของเด็กท่ีอยู่ในสถานศึกษาก็จะมีความ
หลากหลายมากข้ึนด้วยเช่นกัน ซึ่งจะสังเกตได้จากกิจกรรมยามเช้าเร่ิมต้ังแต่มาโรงเรียน การแสดงความเคารพ
ระหว่างเด็กกับครูไทยพุทธและครูมุสลิม การกล่าวค าทักทาย การปฏิบัติตนในกิจกรรมหน้าเสาธง จะมีการร้อง
เพลงชาติ การสวดมนต์ ท่องดุอา ซึ่งเด็กมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท่ีเหมือนกันและต่างกัน นอกจากน้ีในเร่ือง
ของการรับประทานอาหารกลางวัน บางสถานศึกษาจะแยกเด็กรับประทานอาหารระหว่างเด็กไทยพุทธและเด็ก
มุสลิม หรือบางสถานศึกษาจัดอาหารแบบฮาลาลสามารถรับประทานร่วมกันได้ การนอนหลับพักผ่อนของเด็ก 
และตลอดจนการแต่งกายของเด็กท่ีต่างศาสนาก็มีความแตกต่างกัน จะสังเกตได้ว่าในทุกกิจกรรมเด็กยัง
สามารถเรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติได้ด้วยตนเองจากการสังเกต การมีส่วนร่วม และการเห็นแบบอย่างจากเพื่อน ครู
และชุมชน ท้ังน้ียังส่งเสริมท าให้เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้และซึมซับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา ท าให้เกิด
การยอมรับและเห็นคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของผู้อื่นตลอดจนการให้เกียรติและ
ความเคารพซึ่งกันและกันโดยผ่านกระบวนการทางสังคม 
 จากรูปแบบข้างต้น การจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสามารถท่ีเช่ือมโยงกับแนวคิด               
พหุวัฒนธรรมศึกษาและน ารูปแบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติได้ท้ัง 4 รูปแบบ โดยผู้บริหารและครู 
รวมถึงชุมชนจะต้องร่วมมือกันออกแบบเน้ือหาและกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับบริบทสังคมและวัฒนธรรม           
มาก าหนดเป็นสาระและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยบนพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลาง ท้ังน้ีผู้ท่ี
เกี่ยวข้องควรท่ีจะเร่ิมต้นจากการศึกษารูปแบบการสนับสนุน ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญในเร่ืองเอกลักษณ์ของ
ชุมชนท่ีมีลักษณะเฉพาะของบริบท แล้วน าไปสู่ศึกษารูปแบบเพิ่มเติมเน้ือหาซึ่งให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมท่ีต่าง
จากตนและมาเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมของเด็กเองเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง อีกท้ังต้องศึกษารูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงเน้ือหาเป็นการรูปแบบท่ีเปิดกว้าง โดยครูจะต้องมีการปรับเน้ือหาให้สอดคล้องกับบริบทหรือจัดท า
เป็นหลักสูตรท้องถ่ินเพื่อเช่ือมโยงกับหลักสูตรแกนกลาง ท้ังน้ีครูจะต้องมีความรู้ความเข้าในการบูรณาการ
หลักสูตรตลอดจนการใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับเด็กเพื่อท่ีจะช่วยให้เด็กได้เข้าใจได้ง่ายข้ึน และ
สุดท้ายน าสู่การศึกษารูปแบบการปฏิบัติทางสังคม ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้รับรู้ เข้าใจวิถีการปฏิบัติ เด็กสามารถซึม

18 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี18 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 

3. รูปแบบการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา (Transformational approach) รูปแบบน้ีเปิดกว้างมากกว่า
รูปแบบท่ีสอง โดยมีการยอมรับแนวคิดท่ีแตกต่างกันออกไปจากวัฒนธรรมหลัก มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาใน
หลักสูตรเพื่อให้เกิดการยอมรับและเข้าใจความแตกต่าง เน้นการคิดวิเคราะห์และให้เข้าใจความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม อย่างไรก็ตามรูปแบบน้ีต้องอาศัยการปรับปรุงหลักสูตรย่อยหรือหลักสูตรท้องถ่ินไปสนับสนุน
หลักสูตรหลักที่มีอยู่ ซึ่งในระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยก็สามารถจัดท าได้ โดยครูผู้สอนจะต้องวิเคราะห์สภาพ
บริบท จุดเด่น เอกลักษณ์ของชุมชน ภาษา อาหาร ศาสนา สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถ่ิน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์มาก าหนดเป็นสาระและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กบนพื้นฐานของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดยความร่วมมือของสถานศึกษาและชุมชน ท้ังน้ีรวมถึงการพัฒนาครูให้เข้าใจในการเช่ืองโยง
บูรณาการเน้ือหา ตลอดจนการสามารถน าสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม หาก
โรงเรียนมีศักยภาพก็สามารถน าเสนอการใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การสอนหรือให้เล่นเกม การเล่า
นิทานโดยใช้คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือแท็บเล็ตเข้ามาช่วยท าให้เด็กได้เกิดความเข้าใจใน
วัฒนธรรมตนเองและผู้อื่น และได้เห็นตัวอย่างท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

4. รูปแบบการปฏิบัติทางสังคม (Social action) รูปแบบน้ีจะเช่ือมโยงกับรูปแบบท่ีสาม กล่าวคือมี
การส่งเสริมให้เกิดมุมมองท่ีหลากหลายและมีความตระหนักต่อวัฒนธรรมหรือสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน และ
มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ ท้ังน้ีมุมมองเหล่าน้ีให้ความส าคัญกับการเรียนรู้และการสร้างความรู้โดยอิสระ  
ยกตัวอย่างในสถานศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีท้ังเด็กท่ีต่างศาสนา ต่างเช้ือชาติ ภาษา ซึ่งนอกจากคน
ในพื้นท่ีแล้วก็ยังมีการหลั่งไหลของแรงงานต่างชาติท่ีเข้ามาท างานในพื้นท่ี จึงท าให้ บางสถานศึกษามีความ
หลากหลายของเด็กแต่ละชนชาติ ดังน้ันแนวทางการปฏิบัติตนของเด็กท่ีอยู่ในสถานศึกษาก็จะมีความ
หลากหลายมากข้ึนด้วยเช่นกัน ซึ่งจะสังเกตได้จากกิจกรรมยามเช้าเร่ิมต้ังแต่มาโรงเรียน การแสดงความเคารพ
ระหว่างเด็กกับครูไทยพุทธและครูมุสลิม การกล่าวค าทักทาย การปฏิบัติตนในกิจกรรมหน้าเสาธง จะมีการร้อง
เพลงชาติ การสวดมนต์ ท่องดุอา ซึ่งเด็กมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท่ีเหมือนกันและต่างกัน นอกจากน้ีในเร่ือง
ของการรับประทานอาหารกลางวัน บางสถานศึกษาจะแยกเด็กรับประทานอาหารระหว่างเด็กไทยพุทธและเด็ก
มุสลิม หรือบางสถานศึกษาจัดอาหารแบบฮาลาลสามารถรับประทานร่วมกันได้ การนอนหลับพักผ่อนของเด็ก 
และตลอดจนการแต่งกายของเด็กท่ีต่างศาสนาก็มีความแตกต่างกัน จะสังเกตได้ว่าในทุกกิจกรรมเด็กยัง
สามารถเรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติได้ด้วยตนเองจากการสังเกต การมีส่วนร่วม และการเห็นแบบอย่างจากเพื่อน ครู
และชุมชน ท้ังน้ียังส่งเสริมท าให้เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้และซึมซับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา ท าให้เกิด
การยอมรับและเห็นคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของผู้อ่ืนตลอดจนการให้เกียรติและ
ความเคารพซึ่งกันและกันโดยผ่านกระบวนการทางสังคม 
 จากรูปแบบข้างต้น การจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสามารถท่ีเช่ือมโยงกับแนวคิด               
พหุวัฒนธรรมศึกษาและน ารูปแบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติได้ท้ัง 4 รูปแบบ โดยผู้บริหารและครู 
รวมถึงชุมชนจะต้องร่วมมือกันออกแบบเน้ือหาและกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับบริบทสังคมและวัฒนธรรม           
มาก าหนดเป็นสาระและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยบนพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลาง ท้ังน้ีผู้ท่ี
เกี่ยวข้องควรท่ีจะเร่ิมต้นจากการศึกษารูปแบบการสนับสนุน ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญในเร่ืองเอกลักษณ์ของ
ชุมชนท่ีมีลักษณะเฉพาะของบริบท แล้วน าไปสู่ศึกษารูปแบบเพิ่มเติมเน้ือหาซึ่งให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมท่ีต่าง
จากตนและมาเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมของเด็กเองเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง อีกท้ังต้องศึกษารูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงเน้ือหาเป็นการรูปแบบท่ีเปิดกว้าง โดยครูจะต้องมีการปรับเน้ือหาให้สอดคล้องกับบริบทหรือจัดท า
เป็นหลักสูตรท้องถ่ินเพื่อเช่ือมโยงกับหลักสูตรแกนกลาง ท้ังน้ีครูจะต้องมีความรู้ความเข้าในการบูรณาการ
หลักสูตรตลอดจนการใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับเด็กเพื่อท่ีจะช่วยให้เด็กได้เข้าใจได้ง่ายข้ึน และ
สุดท้ายน าสู่การศึกษารูปแบบการปฏิบัติทางสังคม ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้รับรู้ เข้าใจวิถีการปฏิบัติ เด็กสามารถซึม

 

ซับถึงความแตกต่างในการอยู่กันในสังคมพหุวัฒนธรรม และยังช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ตรงและมุมมองท่ี
กว้างข้ึนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของตนเองและของผู้อื่น 
 
แนวทางการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จากบริบทของพื้นท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และลักษณะของการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมกับ
การศึกษาปฐมวัย จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากสถานศึกษาต้องการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อปูพื้นฐานท่ีดีไปสู่การศึกษาในระดับสูงต่อไป จ าเป็นต้องอาศัยหลักการและการบริหารจัดการท่ีดี 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับการจัดการศึกษาปฐมวัย ประกอบไปด้วย 4 หลักการ             
ดังรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

1. การก าหนดนโยบาย 
 การก าหนดเป็นหลักการแรกท่ีส าคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยในสังคมพหุวัฒนธรรม           

ซึ่งหลักการท่ีส าคัญของนโยบายโดยการก าหนดเป้าหมายของการศึกษาจะท าให้เกิดความเสมอภาคและความ
เท่าเทียม (Banks, 2008; Bennett, 2003) สถานศึกษาจึงต้องมีการด าเนินการดังต่อไปน้ี 
 1.1 การวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อม ต้องด าเนินการโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา สอดคล้องกับเอกรินทร์ สังข์ทอง และ
คณะ (2557 : 34) กล่าวว่า ภารกิจแรกท่ีส าคัญในการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษาคือการ
ก าหนดนโยบายสอดคล้องกับบริบท ท้ังน้ีสถานศึกษาใช้อาจจะน าแนวคิด SWOT มาใช้ในการวิเคราะห์บริบท 
สภาพแวดล้อมเพื่อช่วยใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ในการท่ีจะน าไปสู่การก าหนดนโยบาย สุมิตร สุวรรณ (2554 : 55)  
 1.2 การบูรณการองค์ความรู้ทางด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาสู่การก าหนดนโยบาย โดยการส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญทางด้าน
การจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้สร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาในสังคมท่ี
หลากหลาย นอกจากการอบรมแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มโรงเรียนท่ีลักษณะบริบทเดียวกันเพื่อ
ทราบถึงแนวทางปฏิบัติท่ีคล้ายคลึงกัน 
 1.3 การก าหนดทิศทางท่ีสอดคล้องกับบริบท คือ การก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ โครงสร้างการ
บริหารงานตามแนวพหุวัฒนธรรม และแผนงาน โครงการต่าง ๆท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา ดังท่ีเอกรินทร์ สังข์ทองและคณะ (2557 : 30) ได้กล่าวถึงการก าหนดนโยบายว่าต้องก าหนด
ทิศทางท่ีสอดคล้องกับบริบท ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน และยุทธศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
และเมื่อได้แผนงานตามยุทธศาสตร์แล้วสิ่งท่ีจะต้องค านึงถึงคือการก าหนดโครงสร้างการบริหารตามแนว           
พหุวัฒนธรรม รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนตลอดจนสถานศึกษาจะต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ 
และทบทวนแผนการด าเนินเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษาโดยความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง อามัดไญนี ดาโอะ (2551 : 48) 

2.  การบริหารงานวิชาการ 
     ในมิติของการบริหารวิชาการน้ันจะมีส่วนเกี่ยวข้องส าคัญในประเด็นดังต่อไปน้ีคือการพัฒนา 
หลักสูตร กลยุทธ์การสอนของครู สื่อการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 2.1 การพัฒนาหลักสูตร ในการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย มีการด าเนินการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และได้มีการเริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 เป็นการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กต้ังแต่อายุ 0-6 ปี ซึ่งเป็นแนวทางท่ีเป็นมาตรฐานท่ีใช้กัน
ท่ัวประเทศและจะต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี ชุมชนและท้องถ่ิน ดังเช่นในจังหวัด

19ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 19ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 

ชายแดนภาคใต้ซึ่งมีความหลากหลายในเร่ืองของเช้ือชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรจะต้องพัฒนา
ให้เหมาะสมกับพื้นท่ีดังกล่าว โดยควรเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์เน้ือหา สาระส าคัญท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
เด็ก โดยผ่านการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ตลอดจนการประเมินพัฒนาการ ซึ่งทั้งหมดน้ีจะน าไปสู่การบูรณา
การในหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นท่ี ช่วยให้เด็กเกิดทักษะส าคัญส าหรับการสร้างองค์ความรู้
โดยการให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับวัสดุ สิ่งของและบุคคลต่างๆ รอบตัว และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ซึ่งการจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมจะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน ท้ังด้านทักษะความรู้ ความเข้าใจ 
และเจตคติท่ีจ าเป็น สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมท่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม Sleeter และ Grant (2004 : 22) 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Banks (2008 : 44) ท่ีช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของพหุวัฒนธรรมศึกษาว่าอยู่ท่ีการเข้าใจ
กรอบแนวคิดส าคัญซึ่งปรากฏอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย  

2.2 กลยุทธ์การสอน ครูปฐมวัยมีบทบาทท่ีส าคัญหรือเรียกได้ว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
ในทุกด้าน ครูจะเตรียมความพร้อมให้เด็กได้มีความเข้าใจ และยอมรับในความเหมือนและความแตกต่างของ
ตนเองกับผู้อื่น ซึ่งเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม ครูสามารถเช่ือมโยงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ ท้ังน้ีครูจะต้องหาเทคนิค วิธีการท่ีจะท าให้เด็กได้
เรียนรู้ความเหมือนและความต่างระหว่างตนเองและผู้อื่น ยกตัวอย่างเช่นการสอนโดยใช้นิทานเป็นตัวน าเร่ือง 
ครูจะต้องหานิทานท่ีสามารถเช่ือมโยงกับเร่ืองของความหลากหลายวัฒนธรรม เช่น นิทาน ครอกฟี้ เป็นนิทานท่ี
มีสัตว์หลากหลายชนิดนอนอยู่บนบ้านของสัตว์แต่ละตัว ในนิทานเร่ืองน้ีแสดงให้เห็นถึงท่ีอยู่อาศัยของสัตว์แต่
ละตัวท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น ลิงนอนอยู่บนต้นไม้ จระเข้นอนอยู่ในน้ า เป็นต้น ซึ่งครูสามารถเช่ือมโยงให้เด็ก
เห็นถึงธรรมชาติความเป็นอยู่ของสัตว์แต่ละประเภทได้ว่ามีวิถีชีวิตท่ีไม่เหมือนกัน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้แต่สัตว์เหล่าน้ันก็อาศัยอยู่ร่วมกันได้ตามวิถีธรรมชาติของมันเองเช่นเดียวกับเด็กๆ ท่ีมีความแตกต่างกันใน
เร่ืองเพศ ศาสนา ท่ีแต่ละคนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ทุกคนก็อาศัยอยู่ร่วมกัน และอีกหน่ึงเทคนิค คือ 
การสอนแบบโครงการ Project Approach เป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงซึ่งให้ความส าคัญกับเด็ก 
ส่งเสริมให้เด็กแสวงหาค าตอบจากการเรียนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างลุ่มลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยท่ี
เด็กหรือครูร่วมกันก าหนดเรื่องท่ีต้องการเรียนรู้  เช่นเด็กสนใจเรียนรู้วันส าคัญท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ครูและเด็ก
สามารถเรียนรู้ร่วมกันโดยครูเป็นผู้ออกแบบกิจกรรม สนับสนุนในการท ากิจกรรม และให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดโครงการจนสิ้นสุดโครงการ เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต้ังค าถาม การสืบค้นหาค าตอบ การสร้าง
นิทาน การแต่งกลอน การแต่งเพลง และตลอดจนการจัดสารนิทัศน์น าเสนอผลงานท่ีท าร่วมกับเพื่อน ครู และ
ชุมชน ซึ่งเทคนิควิธีการสอนแบบโครงการน้ีจะเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ท าให้เด็กสามารถสร้างองค์
ความรู้ผ่านการปฏิบัติ สร้างเจตคติท่ีดีด้วยตัวของเด็กเองและสามารถจะจดจ าเร่ืองราวได้ดีกว่าการสอนแบบ
บอกเล่า 
 2.3 สื่อการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยในแต่กิจกรรม เพื่อให้เด็กได้เกิด
เรียนรู้และเข้าใจในเร่ืองของพหุวัฒนธรรมน้ันเป็นสิ่งท่ียาก เพราะเด็กปฐมวัยจะต้องเรียนรู้ในสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม
ไปสู่นามธรรม ฉะน้ัน ครูผู้สอนจะต้องจัดหาสื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม ต้องเลือกสื่อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีสะท้อนประสบการณ์และประวัติศาสตร์ของเด็กท่ีมาจากกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ 
ดังท่ี ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ (2551 : 29) อธิบายว่า สื่อและอุปกรณ์ต้องไม่แสดงถึงการกีดกันทางเพศ เช้ือชาติ
และภาษา ในขณะท่ี Banks (2008 : 31) ได้ให้ความส าคัญกับสื่อท่ีใช้กับเด็กปฐมวัย ส่วนใหญ่จะเน้นการใช้
หนังสือภาพ เพราะภาพท่ีแสดงอยู่ในหนังสือสามารถดึงดูดความสนใจและเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กมีความ
สนใจใคร่รู้ ในวัฒนธรรมอื่น  ๆ ส่วน Morgan (2009 : 65) ยืนยันว่า หนังสือภาพท่ีมีเรื่องราวเกี่ยวกับ           
พหุวัฒนธรรมน้ัน ช่วยให้เด็กได้เห็นภาพชีวิตจริงของแต่ละบุคคลท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตนและภาพของการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมของบุคคลท่ีมีความแตกต่างกันอีกด้วย นอกจากหนังสือภาพแล้วก็ยังมี เกมต่างๆ               

20 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี20 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 

ชายแดนภาคใต้ซึ่งมีความหลากหลายในเร่ืองของเช้ือชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรจะต้องพัฒนา
ให้เหมาะสมกับพื้นท่ีดังกล่าว โดยควรเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์เน้ือหา สาระส าคัญท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
เด็ก โดยผ่านการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ตลอดจนการประเมินพัฒนาการ ซึ่งทั้งหมดน้ีจะน าไปสู่การบูรณา
การในหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นท่ี ช่วยให้เด็กเกิดทักษะส าคัญส าหรับการสร้างองค์ความรู้
โดยการให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับวัสดุ สิ่งของและบุคคลต่างๆ รอบตัว และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ซึ่งการจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมจะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน ท้ังด้านทักษะความรู้ ความเข้าใจ 
และเจตคติท่ีจ าเป็น สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมท่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม Sleeter และ Grant (2004 : 22) 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Banks (2008 : 44) ท่ีช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของพหุวัฒนธรรมศึกษาว่าอยู่ท่ีการเข้าใจ
กรอบแนวคิดส าคัญซึ่งปรากฏอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย  

2.2 กลยุทธ์การสอน ครูปฐมวัยมีบทบาทท่ีส าคัญหรือเรียกได้ว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
ในทุกด้าน ครูจะเตรียมความพร้อมให้เด็กได้มีความเข้าใจ และยอมรับในความเหมือนและความแตกต่างของ
ตนเองกับผู้อื่น ซึ่งเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม ครูสามารถเช่ือมโยงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ ท้ังน้ีครูจะต้องหาเทคนิค วิธีการท่ีจะท าให้เด็กได้
เรียนรู้ความเหมือนและความต่างระหว่างตนเองและผู้อื่น ยกตัวอย่างเช่นการสอนโดยใช้นิทานเป็นตัวน าเร่ือง 
ครูจะต้องหานิทานท่ีสามารถเช่ือมโยงกับเร่ืองของความหลากหลายวัฒนธรรม เช่น นิทาน ครอกฟี้ เป็นนิทานท่ี
มีสัตว์หลากหลายชนิดนอนอยู่บนบ้านของสัตว์แต่ละตัว ในนิทานเร่ืองน้ีแสดงให้เห็นถึงท่ีอยู่อาศัยของสัตว์แต่
ละตัวท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น ลิงนอนอยู่บนต้นไม้ จระเข้นอนอยู่ในน้ า เป็นต้น ซึ่งครูสามารถเช่ือมโยงให้เด็ก
เห็นถึงธรรมชาติความเป็นอยู่ของสัตว์แต่ละประเภทได้ว่ามีวิถีชีวิตท่ีไม่เหมือนกัน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้แต่สัตว์เหล่าน้ันก็อาศัยอยู่ร่วมกันได้ตามวิถีธรรมชาติของมันเองเช่นเดียวกับเด็กๆ ท่ีมีความแตกต่างกันใน
เร่ืองเพศ ศาสนา ท่ีแต่ละคนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ทุกคนก็อาศัยอยู่ร่วมกัน และอีกหน่ึงเทคนิค คือ 
การสอนแบบโครงการ Project Approach เป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงซึ่งให้ความส าคัญกับเด็ก 
ส่งเสริมให้เด็กแสวงหาค าตอบจากการเรียนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างลุ่มลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยท่ี
เด็กหรือครูร่วมกันก าหนดเรื่องท่ีต้องการเรียนรู้  เช่นเด็กสนใจเรียนรู้วันส าคัญท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ครูและเด็ก
สามารถเรียนรู้ร่วมกันโดยครูเป็นผู้ออกแบบกิจกรรม สนับสนุนในการท ากิจกรรม และให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดโครงการจนสิ้นสุดโครงการ เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต้ังค าถาม การสืบค้นหาค าตอบ การสร้าง
นิทาน การแต่งกลอน การแต่งเพลง และตลอดจนการจัดสารนิทัศน์น าเสนอผลงานท่ีท าร่วมกับเพื่อน ครู และ
ชุมชน ซึ่งเทคนิควิธีการสอนแบบโครงการน้ีจะเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ท าให้เด็กสามารถสร้างองค์
ความรู้ผ่านการปฏิบัติ สร้างเจตคติท่ีดีด้วยตัวของเด็กเองและสามารถจะจดจ าเร่ืองราวได้ดีกว่าการสอนแบบ
บอกเล่า 
 2.3 สื่อการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยในแต่กิจกรรม เพื่อให้เด็กได้เกิด
เรียนรู้และเข้าใจในเร่ืองของพหุวัฒนธรรมน้ันเป็นสิ่งท่ียาก เพราะเด็กปฐมวัยจะต้องเรียนรู้ในสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม
ไปสู่นามธรรม ฉะน้ัน ครูผู้สอนจะต้องจัดหาสื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม ต้องเลือกสื่อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีสะท้อนประสบการณ์และประวัติศาสตร์ของเด็กท่ีมาจากกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ 
ดังท่ี ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ (2551 : 29) อธิบายว่า สื่อและอุปกรณ์ต้องไม่แสดงถึงการกีดกันทางเพศ เช้ือชาติ
และภาษา ในขณะท่ี Banks (2008 : 31) ได้ให้ความส าคัญกับสื่อท่ีใช้กับเด็กปฐมวัย ส่วนใหญ่จะเน้นการใช้
หนังสือภาพ เพราะภาพท่ีแสดงอยู่ในหนังสือสามารถดึงดูดความสนใจและเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กมีความ
สนใจใคร่รู้ ในวัฒนธรรมอื่น  ๆ ส่วน Morgan (2009 : 65) ยืนยันว่า หนังสือภาพท่ีมีเรื่องราวเกี่ยวกับ           
พหุวัฒนธรรมน้ัน ช่วยให้เด็กได้เห็นภาพชีวิตจริงของแต่ละบุคคลท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตนและภาพของการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมของบุคคลท่ีมีความแตกต่างกันอีกด้วย นอกจากหนังสือภาพแล้วก็ยังมี เกมต่างๆ               

 

ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเรื่องพหุวัฒนธรรม และลดอคติในการอยู่ ร่วมกันในสังคมท่ีมีความ
แตกต่างได้ Choi (2000 : 42) นอกจากน้ีการใช้เกมเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยการน าเกมหรือวิธีการเล่น
เกมของวัฒนธรรมต่างๆ มาเล่นในห้องเรียนเด็กปฐมวัย เช่น การบอกท่ีมาของเกมว่ามีต้นก าเนิดมาจากท่ีใด 
การช้ีให้เด็กเห็นว่าเกมเดียวกันแต่มีช่ือเกมและวิธีการเล่นปลีกย่อยท่ีแตกต่างกันไปหรือการให้เด็กมีส่วนร่วมใน
การแบ่งปันประสบการณ์วิธีการเล่นในแบบฉบับของตนเอง เป็นการกระตุ้นความสนใจการเรียนรู้วัฒนธรรม
ต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก  

 2.4 การจัดสภาพแวดล้อม การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงท่ีส าคัญที่จะช่วย 
ท าให้ภาวะสมองของเด็กปฐมวัยเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน อาคารเรียน 
และบริเวณโรงเรียนเป็นองค์ประกอบส าหรับการจัดการศึกษา ภายใต้แนวคิดท่ีว่า เด็กวัย 0 - 7 ปี เป็นวัยท่ี
เรียนรู้จากการเลียนแบบ สิ่งท่ีเด็กเลียนแบบในช่วงน้ีจะฝังลึกลงไปในเด็ก หล่อหลอมเด็กท้ังกายและจิต
วิญญาณ และฝังแน่นไปจนโต ดังน้ันในการจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ควรค านึงถึงสิ่งต่อไปน้ี 

2.4.1 สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน ปรับภูมิทัศน์ จัดอาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียนให้
สะอาด ปลอดภัย สวยงามจะช่วยสร้างบรรยากาศให้ปลอดโปร่งสบายใจ ใกล้ชิดธรรมชาติและกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมในชุมชน หากมีเด็กต่างเช้ือชาติเข้ามาเรียนควรมีการตกแต่งด้วยธงชาติท่ีมีหลากหลายเช้ือชาติ  
จัดให้มีห้องละหมาดหรือการเรียนรู้ทางศาสนา เพื่อเด็กจะได้เข้าไปศึกษาของแต่ละศาสนาร่วมกัน ภายใน
อาคารมีการน าภาพศิลปะที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เข้ามาตกแต่งท าให้เกิดบรรยากาศของการ
เรียนรู้ Aldridge (2000 : 26) และมีป้ายการใช้ภาษาท่ีหลากหลายท่ีสื่อถึงความหลากหลายวัฒนธรรมหรือ
อาจจะมีป้ายนิเทศหรือมุมน่ารู้ภายในโรงเรียน เช่น เสนอภาษาถ่ินวันละค า ควบคู่กับภาษาไทย เด็กจะได้เรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง ท้ังน้ีเพื่อการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้
 2.4.2 สภาพแวดล้อมในห้องเรียน บรรยากาศห้องเรียนเด็กปฐมวัยเป็นบรรยากาศแห่งความ
ไว้ใจ การยอมรับ สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น เป็นมิตร ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา ให้เด็กมี
ความความประทับใจครั้งแรกท่ีมีต่อสถานศึกษา เพื่อจะช่วยให้เด็กเริ่มต้นชีวิตการศึกษาด้วยความม่ันใจ          
ผ่อนคลาย ลดความกังวล เกรงกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในวัยต้น ภายในห้องจะต้องจัดให้เป็นสัดส่วน  
มีพื้นท่ีให้ส าหรับเด็กอย่างเพียงพอ มีการตกแต่งห้องเรียน สื่ออุปกรณ์ท่ีเพียงพอ มีก ารน าสัญลักษณ์ ชาติ 
ศาสนา (ควรให้ความส าคัญกับเด็กที่อยู่ในห้องเรียนรวมถึงครู) พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะต้องเช่ือมโยงกับเด็กท่ีอยู่
รวมกันในห้องเรียน มีมุมประสบการณ์จะต้องเป็นมุมท่ีมีความหมายต่อเด็ก และบูรณาการให้เข้ากับความ
หลากหลายวัฒนธรรมของเด็ก เช่น มุมบ้าน ครูน าวัสดุ อุปกรณ์ท่ีอยู่ในบ้านท่ีสอดคล้องกับบริบทชีวิตจริงของ
เด็กน ามาไว้ในมุมน้ี มุมแต่งตัว จะมีความโดดเด่นของการแต่งกายท่ีไม่เหมือนกันระหว่างคนไทยพุทธ ไทย
มุสลิม ไทยจีน หรือคนไทยท่ีนับถือศาสนาอื่น น ามาเช่ือมโยงให้เด็กได้เห็นถึงความแตกต่าง และมุมอาชีพ ครู
อาจจะน าอาชีพท่ีอยู่ในชุมชนเข้ามาให้เด็กได้เรียนรู้และได้แสดงบทบาทสมมุติ ในมุมต่างๆ เด็กจะได้เรียนรู้จาก
เพื่อนและจากครูผู้สอน เด็กในวัยน้ีเป็นวัยท่ีเรียนรู้จากการสืบค้นและการเลียนแบบสิ่งท่ีเด็กได้จากการสืบค้น
และการเลียนแบบในช่วงน้ีจะฝังลึกลงไปในเด็กจนโต สอดคล้องกับ Ramsey และ Williams, 2003 ท่ีได้ให้
ความส าคัญถึงสถานศึกษาควรส่งเสริมแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กเพื่อให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ในความหลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ   
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3. การพฒันาวิชาชีพคร ู
    การพัฒนาครูให้มีความต่ืนตัวต่อองค์ความรู้ใหม่เป็นเรื่องท่ีส าคัญในการจัดการศึกษาตามแนวทาง

พหุวัฒนธรรมส าหรับการศึกษาปฐมวัย ท้ังน้ีเน่ืองจากครูปฐมวัยส่วนใหญ่มักปฏิบัติงานใกล้ชิดกับเด็กซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นงานเชิงปฏิบัติการ อาจท าให้มองข้ามการให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเอง ดังน้ันในมิติของการ
พัฒนาตนเองน้ันยังเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและขาดไม่ได้ ท้ังน้ีการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ืองจะให้ประโยชน์ต่อตัว
ครูในด้านต่างๆ ได้แก่ การได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง การปรับทัศนคติต่อวิชาชีพและทักษะต่างๆ            
ท่ีเกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรมศึกษา ดังรายละเอียดดังน้ี 

3.1 การพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน 
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากการท่ีศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) มีการจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพเรียนรู้พหุวัฒนธรรมและศึกษาดูงาน เรียนรู้วิถีชีวิต ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้กับผู้บริหาร ครู  
ท่ีได้รับการบรรจุใหม่ส าหรับคนนอกพื้นท่ี เพื่อท่ีจะเข้าใจถึงบริบทในจังหวัดชายแดนใต้ อย่างไรก็ตามเมื่อมี
อบรมจากทาง ศอ.บต.จัดให้แล้ว ครูปฐมวัยก็จะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมในพัฒนาออกแบบการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งการจัดประสบการณ์ให้เด็กท่ีมีความหลากทางวัฒนธรรมน้ันเป็นสิ่งท่ีท้า
ทายครูปฐมวัยเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเด็กในพื้นท่ีส่วนใหญ่ใช้ภาษาถ่ินหรือภาษามาลายูในการสื่อสารกับครู 
ท าให้ครูอาจจะไม่เข้าใจในภาษาท่ีสื่อสาร ครูจ าเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาของเด็กบ้าง เช่นค าพื้นฐานท่ัวไปท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อช่วยท าความเข้าใจในการสื่อสารกับเด็ก แต่ถึงอย่างไรก็ตามครูก็ควรใช้ภาษาไทยเป็นหลักใน
การสื่อสารกับเด็ก เพื่อท่ีจะให้เด็กเรียนรู้ภาษาท่ีสองได้เร็วข้ึน ส่วนในกิจกรรมทางศาสนาก็เช่นเดียวกัน           
ครูจะต้องทราบถึงข้อปฏิบัติทางศาสนาซึ่งมีความแตกต่างกัน  สิ่งเหล่าน้ีบางครั้งไม่มีการจัดการอบรม แต่
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความ
น่าเช่ือถือได้ ดังน้ันจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูปฐมวัยจะต้องศึกษาเรื่องของพหุวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง เพื่อท่ี
หาวิธีการจัดการเรียนการการสอน หรือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย
เติบโตข้ึนมาอย่างมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมท่ีมีความหลากหลายวัฒนธรรมได้อย่าง
ปกติสุข 
                 3.2 การปรับทัศนคติ การจัดการศึกษาตามแนวพหุวัฒนธรรมศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง           
ท้ังผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ต้องมีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างเจตคติ ในเรื่องของการยอมรับใน
บุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีมีความแตกต่างกัน และจะต้องช่วยกันสร้างค่านิยมท่ีดีให้กับเด็ก  โดยผ่านกระบวนการการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรม อีกท้ังยังต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความเสมอภาค ความเท่าเทียม 
ไม่ล าเอียง ปราศจากอคติ ตลอดจนมีความตระหนักถึงการปรับเจตคติ การแสดงพฤติกรรมของบุคลากร
เกี่ยวกับความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมของผู้ เรียนให้เป็นไปในทิศทางบวก            
บัญญั ติ ยงย่วน และคณะ (2553 : 82) ท้ังน้ีบุคลากรควรยอมรับแนวคิดในเรื่องของความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รวมท้ังการใช้ภาษาและเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมใน
การสื่อสารกับผู้ปกครองท่ีมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมแตกต่างกัน (The North Central Regional Laboratory, 
1995)  
 3.3 ทักษะต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรมศึกษา ทักษะทางด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาเป็นเร่ืองท่ี
ส าคัญส าหรับการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ ทักษะในการออกแบบกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ท้ังน้ี
ครูปฐมวัยควรมีความสามารถในการพัฒนาและออกแบบกิจกรรมท่ีเร้าต่อความสนใจของ เด็ก โดยท่ีการจัด
กิจกรรมและแนวปฏิบัติทุกอย่างในโรงเรียนจะต้องมีความน่าสนใจสอดคล้องกับประเพณี ความเช่ือ ศาสนา 
วัฒนธรรมท่ีมีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ (2551 : 42) ตลอดจนผู้บริหาร ครูและ

22 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี22 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 

3. การพฒันาวิชาชีพคร ู
    การพัฒนาครูให้มีความต่ืนตัวต่อองค์ความรู้ใหม่เป็นเรื่องท่ีส าคัญในการจัดการศึกษาตามแนวทาง

พหุวัฒนธรรมส าหรับการศึกษาปฐมวัย ท้ังน้ีเน่ืองจากครูปฐมวัยส่วนใหญ่มักปฏิบัติงานใกล้ชิดกับเด็กซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นงานเชิงปฏิบัติการ อาจท าให้มองข้ามการให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเอง ดังน้ันในมิติของการ
พัฒนาตนเองน้ันยังเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและขาดไม่ได้ ท้ังน้ีการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ืองจะให้ประโยชน์ต่อตัว
ครูในด้านต่างๆ ได้แก่ การได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง การปรับทัศนคติต่อวิชาชีพและทักษะต่างๆ            
ท่ีเกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรมศึกษา ดังรายละเอียดดังน้ี 

3.1 การพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน 
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากการท่ีศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) มีการจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพเรียนรู้พหุวัฒนธรรมและศึกษาดูงาน เรียนรู้วิถีชีวิต ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้กับผู้บริหาร ครู  
ท่ีได้รับการบรรจุใหม่ส าหรับคนนอกพื้นท่ี เพื่อท่ีจะเข้าใจถึงบริบทในจังหวัดชายแดนใต้ อย่างไรก็ตามเมื่อมี
อบรมจากทาง ศอ.บต.จัดให้แล้ว ครูปฐมวัยก็จะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมในพัฒนาออกแบบการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งการจัดประสบการณ์ให้เด็กท่ีมีความหลากทางวัฒนธรรมน้ันเป็นสิ่งท่ีท้า
ทายครูปฐมวัยเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเด็กในพื้นท่ีส่วนใหญ่ใช้ภาษาถ่ินหรือภาษามาลายูในการสื่อสารกับครู 
ท าให้ครูอาจจะไม่เข้าใจในภาษาท่ีสื่อสาร ครูจ าเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาของเด็กบ้าง เช่นค าพื้นฐานท่ัวไปท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อช่วยท าความเข้าใจในการสื่อสารกับเด็ก แต่ถึงอย่างไรก็ตามครูก็ควรใช้ภาษาไทยเป็นหลักใน
การสื่อสารกับเด็ก เพื่อท่ีจะให้เด็กเรียนรู้ภาษาท่ีสองได้เร็วข้ึน ส่วนในกิจกรรมทางศาสนาก็เช่นเดียวกัน           
ครูจะต้องทราบถึงข้อปฏิบัติทางศาสนาซึ่งมีความแตกต่างกัน  สิ่งเหล่าน้ีบางครั้งไม่มีการจัดการอบรม แต่
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความ
น่าเช่ือถือได้ ดังน้ันจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูปฐมวัยจะต้องศึกษาเรื่องของพหุวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง เพื่อท่ี
หาวิธีการจัดการเรียนการการสอน หรือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย
เติบโตข้ึนมาอย่างมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมท่ีมีความหลากหลายวัฒนธรรมได้อย่าง
ปกติสุข 
                 3.2 การปรับทัศนคติ การจัดการศึกษาตามแนวพหุวัฒนธรรมศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง           
ท้ังผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ต้องมีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างเจตคติ ในเรื่องของการยอมรับใน
บุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีมีความแตกต่างกัน และจะต้องช่วยกันสร้างค่านิยมท่ีดีให้กับเด็ก  โดยผ่านกระบวนการการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรม อีกท้ังยังต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความเสมอภาค ความเท่าเทียม 
ไม่ล าเอียง ปราศจากอคติ ตลอดจนมีความตระหนักถึงการปรับเจตคติ การแสดงพฤติกรรมของบุคลากร
เกี่ยวกับความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมของผู้ เรียนให้เป็นไปในทิศทางบวก            
บัญญั ติ ยงย่วน และคณะ (2553 : 82) ท้ังน้ีบุคลากรควรยอมรับแนวคิดในเรื่องของความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รวมท้ังการใช้ภาษาและเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมใน
การสื่อสารกับผู้ปกครองท่ีมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมแตกต่างกัน (The North Central Regional Laboratory, 
1995)  
 3.3 ทักษะต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรมศึกษา ทักษะทางด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาเป็นเร่ืองท่ี
ส าคัญส าหรับการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ ทักษะในการออกแบบกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ท้ังน้ี
ครูปฐมวัยควรมีความสามารถในการพัฒนาและออกแบบกิจกรรมท่ีเร้าต่อความสนใจของ เด็ก โดยท่ีการจัด
กิจกรรมและแนวปฏิบัติทุกอย่างในโรงเรียนจะต้องมีความน่าสนใจสอดคล้องกับประเพณี ความเช่ือ ศาสนา 
วัฒนธรรมท่ีมีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ (2551 : 42) ตลอดจนผู้บริหาร ครูและ

 

บุคลากรทางการศึกษาต้องมีทักษะในการสื่อสารในห้องเรียน โดยครูต้องมีความเข้าใจพื้นฐานในภาษาสื่อสาร
ของเด็กเป็นหลัก เปิดใจกว้างยอมรับข้อจ ากัดในการสื่อสารระหว่างครูและเด็ก และหมั่นศึกษาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ นอกจากน้ีสามารถพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายวัฒนธรรมผ่านตัวบุคคล เช่น 
ผู้น าชุมชน ผู้บริหาร ผู้ปกครองหรือเพื่อนครูท่ีมีวัฒนธรรมต่างตนเอง ซึ่งจ าท าให้เข้าถึงแนวปฏิบัติท่ีถู กต้อง 
บัญญัติ ยงย่วน (2550 : 1-14) นอกจากน้ีควรมีทักษะในการเป็นคนช่างสังเกต การบันทึกพฤติกรรมของเด็ก 
ทักษะอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

4. การสร้างสัมพันธ์กับชุมชน 
   การเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีสถานศึกษาพึงปฏิบัติอย่าง
ต่อเน่ือง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (ม.ป.ป.) ซึ่งในการจัดการศึกษาน้ันถือได้ว่าชุมชนเป็น
ส่วนประกอบส าคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กในสถานศึกษา ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ 
(2551 : 21) การเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการจัดประสบการณ์ เช่น การเป็น
วิทยากรในการท าโครงงานของเด็ก แนะน าเร่ืองอาชีพ เป็นต้น ท้ังน้ีเพื่อเป็นการปรับวิธีการจัดการเรียนการ
สอน การปรับทัศนคติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรม
ให้กับครูและเด็ก ซึ่งจะท าให้สถานศึกษามีช่องทางท่ีดีท่ีจะมีการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกของชุมชน  มีการ
พบปะเยี่ยมเยียนชุมชนได้มากข้ึนและอย่างสม่ าเสมอ อีกท้ังสถานศึกษาสามารถสร้างโอกาสในการรับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมร่วมกับครูและผู้บริหาร ตลอดจนการแต่งต้ังผู้ปกครองหรือสมาชิกของ
ชุมชนท่ีมีพื้นฐานแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการสถานศึกษา อามัดไญนี ดาโอะ (2551 : 22) 

บทสรุป 
จากบริบทของพหุวัฒนธรรมศึกษาและการศึกษาปฐมวัยข้างต้น จะเห็นได้ว่าพหุวัฒนธรรมศึกษาเป็น

สิ่งท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อเด็กปฐมวัย เพราะเด็กช่วงวัยน้ีเป็นช่วงท่ีมีความส าคัญเน่ืองจากเป็นวัยของการ
เตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นช่วงวัยท่ีมีพัฒนาการท่ีเร็วมากต่อความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาททางเพศ (Gender) ชาติพันธุ์ (Ethnicity) และความพิการ (Disability) ของบุคคล เด็กในวัยน้ี
จะมีความสามารถในการเรียนรู้รูปแบบของวัฒนธรรมใหม่ๆ ได้ดีกว่าเด็กโต และในช่วงวัยดังกล่าวถือเป็น
รากฐานของการเรียนรู้ท่ีดีในอนาคต ดังน้ันจึงเป็นบทบาทส าคัญของนักการศึกษาทุกระดับท่ีจะต้องให้
ความส าคัญกับแนวคิดพื้นฐานของหลักคิดของพหุวัฒนธรรมศึกษากับการจัดการศึกษาปฐมวัย รูปแบบของการ
จัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมศึกษาในสถานศึกษา  และหลักการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมส าหรับการจัด
การศึกษาปฐมวัย ซึ่งแนวคิดท่ีผู้เขียนน าเสนอน้ีเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะน ามาใช้ในการบริหารจัดการพหุ
วัฒนธรรมศึกษาให้เหมาะกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อเด็กจะได้รับศึกษาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยเพื่อให้เติบโตไปอย่างมี
ความพร้อมรับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป  
 
 
 
 
 
 

23ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 23ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)
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แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

Guidelines for driving strategies to practice to raise the quality of 
education in secondary schools Under the Office of Secondary 

Educational Service Area 16 
 

วันเพ็ญ สังข์ศิลป์เลศิ1 
 

บทคัดย่อ 
 

   การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบั ติ       
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16      
2) เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 การศึกษาครั้งน้ีได้ใช้ แนวคิดและทฤษฎีท่ีสามารถใช้
เป็นกรอบในการอธิบายปัญหาและการด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เพื่อผลการวิเคราะห์
ปัญหาของการด าเนินงานและศึกษาวิธีการการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาถึง 1)การมอบหมายกลยุทธ์ (Strategic assignment) 2)การทบทวนและคัดเลือกกลยุทธ์
(Strategic Review and Selection) 3)การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี(Annual Plan of Action) 4) การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้น(Defining short-term objectives) 5) วัฒนธรรมขององค์กร (Corporate 
culture) 6) การปรับโครงสร้างองค์กร(Restructuring) 7) ความเหมาะสมด้านทรัพยากรมนุษย์ และการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง (Human resources suitability And change management) 

ผลการวิจัยพบว่า  
การมอบหมายกลยุทธ์ พบว่าต้องมีการจัดต้ังหน่วยหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ มีการ

มอบหมาย การทบทวนและคัดเลือกกลยุทธ์ พบว่าต้องมีการทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างต่อเน่ืองทุกปี มีการ
ทบทวนและคัดเลือกกลยุทธ์ก่อนการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความ
ต้องการขององค์กร การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พบว่า การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ส า นักงาน เขตพื้ น ท่ี การศึกษามั ธยม ศึกษาและส า นักงานการศึกษาข้ันพื้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีการแปลงกลยุทธ์เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  การก าหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้น 

 
ค าส าคญั : แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์, สู่การปฏิบัติ, ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
1สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 



พบว่า ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้น วัตถุประสงค์ระยะยาวท่ีมีความสอดคล้องกันโดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมก าหนด ท่ีมีความท้าทายท าให้เกิดความสนใจและจูงใจให้ต้องการกระท าให้บรรลุเป้าหมาย 
มีการตรวจสอบความพร้อมของโครงการก่อนเริ่มด าเนินงานตามข้ันตอนท่ีก าหนด มีการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน เป็นระยะๆอย่างต่อเน่ือง มีการก าหนดแนวทางในการประเมินความส าเร็จในการด าเนินงาน
วัฒนธรรมขององค์กร บุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  บุคลากรในต าแหน่งมีความรู้ 
ทักษะเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี 
 

Abstract 
 

   The purpose of this research was to 1)  to analyze the problems of driving 
strategies to improve the quality of secondary school education. 2)  To analyze the driving 
force of strategies to improve the quality of secondary school education. Under the Office of 
the Secondary Education Service Area 16, this study was used. Concepts and theories can be 
used as a framework for problem description and implementation.  Strategic driving into 
practice to improve the quality of secondary school education. Under the jurisdiction of the 
Office of the Secondary Education Region 16, the results of the analysis of the problems of 
the operation and study the methods of driving the strategy to improve the quality of 
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Abstract 
 

   The purpose of this research was to 1)  to analyze the problems of driving 
strategies to improve the quality of secondary school education. 2)  To analyze the driving 
force of strategies to improve the quality of secondary school education. Under the Office of 
the Secondary Education Service Area 16, this study was used. Concepts and theories can be 
used as a framework for problem description and implementation.  Strategic driving into 
practice to improve the quality of secondary school education. Under the jurisdiction of the 
Office of the Secondary Education Region 16, the results of the analysis of the problems of 
the operation and study the methods of driving the strategy to improve the quality of 
secondary school education are as follows: 1) Strategic assignment 2)  Strategic Review and 
Selection.  3)  Annual Plan of Action.  4)  Defining short-term objectives.  The organization 
(Corporate culture) 6) organizational restructuring (Restructuring) 7) suitable human resources. 
And change management (Human resources suitability and change management) 

The research findings revealed that :  
    Research found that Strategic assignment It was found that there was a need to 
establish a core unit to drive the strategy into action, to delegate, review and select 
strategies. Strategic review is required every year. Strategic review and selection prior to the 
implementation of strategies to fit the situation and needs of the organization. The annual 
action plan found that the implementation of the annual action plan corresponds to the 
strategic plan of the Office of the Secondary Education Area and the Office of Basic 
Education. Ministry of Education Strategic transformation to annual action plan.  Short-term 
objectives are defined as short-term objectives. Long-term objectives are consistent with the 
opportunity for personnel to participate. The challenge is to attract and motivate them to 
achieve their goals. The availability of the project is monitored prior to commencement of 
the project. Performance is monitored. Intermittently There is a set of guidelines for assessing 
the success of corporate culture operations. The staff has a good attitude towards driving the 
strategy into action. Personnel in position have knowledge. Appropriate skills for the position 
 
Keywords : Strategic Operations, Practice, Improve the quality of education. 
 
 

บทน า 
          การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้  ความคิด  ความประพฤติและคุณธรรมของ
บุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาท่ีดีแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน พอเหมาะกับทุก ๆ ด้าน  สังคม
และบ้านเมืองน้ันก็จะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ  ซึ่งสามารถธ ารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศ ชาติไว้และ
พัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด กรมวิชาการ (2540)   โลกในยุค “โลกาภิวัตน์”สภาพของสังคมและการ
ด ารงชีวิตของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในขณะท่ีมนุษย์มีความต้องการข้ันพื้นฐานไม่มีท่ีสิ้นสุด คือ 
ต้องการความสุข  ความสมบูรณ์ ท้ังวัตถุและจิตใจ ความต้องการของมนุษย์ไม่เรียบง่ายเหมือนในอดีตแต่กลับมี
ความยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน ท้ังสภาพในสังคมและตัวมนุษย์เองมีการแข่งขัน แย่งชิง เอารัดเอาเปรียบใน
ทุก ๆ วิถีทาง ท าเพื่อตนเองมากข้ึน ละเลยสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบ่อเกิดของความเห็นแก่ตัว น าพาไปสู่
ปัญหาต่าง ๆ ของสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553 : 27) 
การศึกษาเป็นพื้นฐานส าคัญของมนุษย์ ประเทศจะพัฒนาก้าวหน้าไปได้น้ัน ประชากรในประเทศน้ันต้องได้รับ
การศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้า การศึกษา
เปรียบเหมือนกุญแจท่ีจะน าไปสู่ประตูแห่งความส าเร็จในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และการปกครอง ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552 : 44) 

ซึ่งความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยแนวทางการจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (2560 : 26) 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาให้ได้เรียนรู้เต็มขีดความสามารถของตนเอง
เพื่อให้มีทักษะในการด ารงชีวิตท่ีสอดคล้องต่อความต้องการของสังคม มีสุขภาพแข็งแรงมีความรับผิดชอบต่อ
การเรียนและมีคุณสมบัติดี ได้แก่ ผู้ใหญ่รักใคร่ เอ็นดู รักเพื่อนพ้อง รักชาติ  รักบ้านเกิดของตนเอง ปกปักรักษา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติรู้คุณค่าของการออกแรงงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและกฎหมาย
บ้านเมืองอย่างเคร่งครัด ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (2560 : 21) ส าหรับการน า
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี12 (พ.ศ.2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติ (implement)     
จะเน้นให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดสาระส าคัญของแผนพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของทุก
องค์กรหลักและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552 : 11-12) 

รัฐบาลรับรู้ถึงสภาพปัญหาดังกล่าวรวมท้ังเห็นความส าคัญว่า  การศึกษาจะมีบทบาทส าคัญในการ
เผชิญปัญหาดังกล่าว ได้ก าหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการศึกษา สรุปสาระส าคัญได้ว่า รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้าน
การศึกษาโดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย เห็นประโยชน์ 
ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมความรู้รัก 
สามัคคีและการเรียนรู้ปลูกจิตส านึกและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจน
ค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งสนอง
แนวทางในการจัดการศึกษาของรัฐ ตามท่ีมีบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ท่ีต้องจัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อพัฒนา
คุณภาพของคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรม 

29ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 29ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจากแนวนโยบายในการพัฒนา
การศึกษาตามรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ท่ีกล่าวมา น าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา         
ซึ่งสิ่งส าคัญที่สุดของการปฏิรูปการศึกษา  คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ ท่ีต้องเปลี่ยนแปลงจากการยึดวิชาเป็นตัว
ต้ัง มาเป็นยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 : 36)   

จากการวิจัยครั้งน้ี พบว่าปัญหาความต้องการเหล่าน้ี เล้งเห็นถึงความพยายามท่ีจะหาหนทางในการ
แก้ปัญหาและการด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต16ท่ีจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และนักศึกษา การเรียนการสอนของครู อาจารย์ สภาพทางกายภาพและระบบบริหารจัดการของโรงเรียน รวม
ไปถึงผลกระทบเชิงบวกผู้เกี่ยวข้องจะได้รับทางผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการเพื่อน าพาไปสู่ความส าเร็จให้ได้รับ
การรับรองเป็นต้นแบบของเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
           2. เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังน้ี        
  ระยะที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบ การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยศึกษาจากหนังสือ
ราชการของส าหนักงานการศึกษา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี รายงาน บทความวิชาการ วารสาร งานวิจัย และ
จากอินเตอร์เน็ต ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในโรงเรียน
มัธยมศึกษา เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและการด าเนินงานการขับเคลื่อนกล
ยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16  
  ระยะที่ 2 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-
depth Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว 
การต้ังค าถามมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ข้อมูลท่ีดีท่ีสุด 
 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ผู้วิจัยมีการก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information)  ในการวิจัยครั้งน้ี ใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  กลุ่มสายวิชาการ
ได้แก่ ผู้บริหาร ครู  โดยสามารถให้ข้อมูลของการ ปัญหาและการด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีมีคุณสมบัติครบตามจ านวนท่ีต้องการคือ 14 ราย โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักต้องเป็นผู้มีความ
สมัครใจและมีความยินยอมในการให้สัมภาษณ ์

ระยะที่ 3 วิเคราะห์การด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  เป็นระยะท่ีน าข้อมูลท่ีได้จาก
ระยะท่ี 1 ด าเนินการวิจัยโดยใช้ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(Structure Interview)  น าไปสัมภาษณ์

30 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี30 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจากแนวนโยบายในการพัฒนา
การศึกษาตามรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ท่ีกล่าวมา น าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา         
ซึ่งสิ่งส าคัญที่สุดของการปฏิรูปการศึกษา  คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ ท่ีต้องเปลี่ยนแปลงจากการยึดวิชาเป็นตัว
ต้ัง มาเป็นยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 : 36)   

จากการวิจัยครั้งน้ี พบว่าปัญหาความต้องการเหล่าน้ี เล้งเห็นถึงความพยายามท่ีจะหาหนทางในการ
แก้ปัญหาและการด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต16ท่ีจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และนักศึกษา การเรียนการสอนของครู อาจารย์ สภาพทางกายภาพและระบบบริหารจัดการของโรงเรียน รวม
ไปถึงผลกระทบเชิงบวกผู้เกี่ยวข้องจะได้รับทางผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการเพื่อน าพาไปสู่ความส าเร็จให้ได้รับ
การรับรองเป็นต้นแบบของเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
           2. เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังน้ี        
  ระยะที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบ การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยศึกษาจากหนังสือ
ราชการของส าหนักงานการศึกษา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี รายงาน บทความวิชาการ วารสาร งานวิจัย และ
จากอินเตอร์เน็ต ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในโรงเรียน
มัธยมศึกษา เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและการด าเนินงานการขับเคลื่อนกล
ยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16  
  ระยะที่ 2 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-
depth Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว 
การต้ังค าถามมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ข้อมูลท่ีดีท่ีสุด 
 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ผู้วิจัยมีการก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information)  ในการวิจัยครั้งน้ี ใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  กลุ่มสายวิชาการ
ได้แก่ ผู้บริหาร ครู  โดยสามารถให้ข้อมูลของการ ปัญหาและการด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีมีคุณสมบัติครบตามจ านวนท่ีต้องการคือ 14 ราย โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักต้องเป็นผู้มีความ
สมัครใจและมีความยินยอมในการให้สัมภาษณ ์

ระยะที่ 3 วิเคราะห์การด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  เป็นระยะท่ีน าข้อมูลท่ีได้จาก
ระยะท่ี 1 ด าเนินการวิจัยโดยใช้ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(Structure Interview)  น าไปสัมภาษณ์

ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 14 ราย ประกอบไปด้วย ผู้เช่ียวชาญระดับนโยบายซึ่งเป็นผู้บริหารของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้เช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่
การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์และเจาะลึก
มากท่ีสุด ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง(purposive sampling) เพื่อให้ได้
ปัญหาและการด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการสร้างทฤษฎีมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการ
ปัญหาและแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ใน 8 ด้านได้แก่ บุคคล ด้านเศรษฐกิจและสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การมอบหมายกลยุทธ์  การทบทวนและคัดเลือกกลยุทธ์  การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี การก าหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้น วัฒนธรรมขององค์กร การปรับโครงสร้างองค์กร ความเหมาะสม
ด้านทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง จ านวน 14 รายโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth 
Interview) ร่วมกับวิธีการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม (non-particpants observation) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในเก็บข้อมูล 

เครื่องมือหลักท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลและค าถาม
การสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview Guide) โดยในแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ซึ่ง
พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์
เก่ียวกับแนวคอกและการแก้ปัญหาในการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประกอบด้วยค าถาม ดังต่อไปน้ี 

ด้านท่ี 1. การมอบหมายกลยุทธ์   
ด้านท่ี 2. การทบทวนและคัดเลือกกลยุทธ์ 
ด้านท่ี 3.การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ด้านท่ี 4. การก าหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้น 
ด้านท่ี 5. วัฒนธรรมขององค์กร 
ด้านท่ี 6.การปรับโครงสร้างองค์กร 
ด้านท่ี 7.ความเหมาะสมด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านท่ี 8. การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
การสร้างเครื่องมือแลตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 1)ท าการศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 2)สร้างแนวค าถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 3)
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา(content validity) ของแนวค าถาม โดยน าแนวค าถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ตรวจสอบ น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ ปรับปรุงข้อค าถามก่อนเก็บข้อมูลจริง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก ได้ท าการนัดหมายผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพื่อ
ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และถึงปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  ได้มี
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ต้ังแต่เดือน มีนาคม –พฤษภาคม 2560 

31ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 31ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลได้จากการลงพื้นท่ีการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ (field observation) วิเคราะห์ด้วยวิธี
วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) แบบหน่วยบริบท (contextual unit) โดยการแบ่งรูปแบบของหัวข้อ
เร่ือง (categories) ท่ีท า การวิเคราะห์ 

การตรวจสอบข้อมูล 
ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลโดยใช้และผสมสานวิธีการวิจัยท่ีเรียกว่า Multiple triangulation ดังต่อไปน้ี 

1. Data triangulation คือ การใช้แหล่งข้อมูลท่ีแตกต่างกัน ในการศึกษาปรากฏการณ์
เดียวกัน ได้แก่ การศึกษาเอกสาร และการเก็บข้อมูลจากบุคคลในสถานท่ีท่ีแตกต่างกัน 

2. Investigator triangulation คือ การใช้ผู้เก็บข้อมูลหลายคนในแต่ละสถานการณ์ 
3. Theory triangulation คือ การใช้ทฤษฎีต่างกันในการตีความปรากฏการณ์ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ท าให้ทราบถึงปัญหาการมอบหมายกลยุทธ์เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนกล
ยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 
 2.ทราบการการทบทวนและคัดเลือกกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 3.ทราบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 4.ทราบถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงการสร้างองค์กรต่อการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  

ประโยชน์เชิงทฤษฎี 
งานวิจัยครั้งน้ีก่อให้เกิดการบูรณาการทางทฤษฎีเพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและ

การด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ีเห็นแนวทางในการก าหนดแผนงานและ

การขับเคล่ือนกลยุทธเ์พื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
1.การมอบหมายกลยุทธ์   
2.การทบทวนและคัดเลือกกลยุทธ์  
3.การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4.การก าหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้น 
5.วัฒนธรรมขององค์กร  
6.การปรับโครงสร้างองค์กร 
7.ความเหมาะสมด้านทรัพยากรมนุษย์  
8.การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์สูก่ารปฏบิัตเิพื่อยกระดับคณุภาพ
การศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษา  

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางการ
แก้ไข 

32 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี32 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลได้จากการลงพื้นท่ีการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ (field observation) วิเคราะห์ด้วยวิธี
วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) แบบหน่วยบริบท (contextual unit) โดยการแบ่งรูปแบบของหัวข้อ
เร่ือง (categories) ท่ีท า การวิเคราะห์ 

การตรวจสอบข้อมูล 
ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลโดยใช้และผสมสานวิธีการวิจัยท่ีเรียกว่า Multiple triangulation ดังต่อไปน้ี 

1. Data triangulation คือ การใช้แหล่งข้อมูลท่ีแตกต่างกัน ในการศึกษาปรากฏการณ์
เดียวกัน ได้แก่ การศึกษาเอกสาร และการเก็บข้อมูลจากบุคคลในสถานท่ีท่ีแตกต่างกัน 

2. Investigator triangulation คือ การใช้ผู้เก็บข้อมูลหลายคนในแต่ละสถานการณ์ 
3. Theory triangulation คือ การใช้ทฤษฎีต่างกันในการตีความปรากฏการณ์ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ท าให้ทราบถึงปัญหาการมอบหมายกลยุทธ์เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนกล
ยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 
 2.ทราบการการทบทวนและคัดเลือกกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 3.ทราบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 4.ทราบถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้นเพื่อการปรับโครงการสร้างองค์กรต่อการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  

ประโยชน์เชิงทฤษฎี 
งานวิจัยครั้งน้ีก่อให้เกิดการบูรณาการทางทฤษฎีเพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและ

การด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ีเห็นแนวทางในการก าหนดแผนงานและ

การขับเคลื่อนกลยุทธเ์พื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
1.การมอบหมายกลยุทธ์   
2.การทบทวนและคัดเลือกกลยุทธ์  
3.การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4.การก าหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้น 
5.วัฒนธรรมขององค์กร  
6.การปรับโครงสร้างองค์กร 
7.ความเหมาะสมด้านทรัพยากรมนุษย์  
8.การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

แนวทางการขับเคล่ือนกลยุทธ์สู่การปฏบิัตเิพื่อยกระดับคณุภาพ
การศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษา  

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางการ
แก้ไข 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและการปรับโครงสร้างองค์กร ท้ังน้ี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาและท าให้เกิดความเหมาะสมด้านทรัพยากรมนุษย์  

การทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้ศึกษาเลือกศึกษาแนวคิด หลักการท่ีเกี่ยวข้องการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดเกี่ยวข้องกับแนวคิด
และทฤษฎีหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สังคมไทยในปัจจุบันก าลังเรียกร้องความรับผิดชอบร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับประเทศและระดับสถานศึกษาซ่ึงต้องศึกษาถึงระดับช้ันเรียนเพราะ
เกี่ยวข้องกับคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ อันจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียน ด้วยเหตุน้ี 
ผู้เขียนจึงได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ใน 3 ส่วน ได้แก่ 1) แนวคิดการสร้างความรับผิดชอบร่วมในการจัดการศึกษา 2) ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
และ3) ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งจะกล่าวพอสังเขปต่อไปน้ีได้มี
ผู้วิจัยพบว่าสอดคล้องกับงาน วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์ (2551) กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็น
แนวคิดของการกระจายอ านาจในการจัดการและบริหารการศึกษาจากส่วนกลางไปยังสถานศึกษา โดยตรงโดย
ให้สถานศึกษาได้มีอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบและคล่องตัวในการบริหารจัดการท้ังทางด้านวิชา การ
งบประมาณ บุคลากรและการบริหารท่ัวไปให้ได้มากท่ีสุดสอดคล้องกับงานวิจัย สุนทร โคตรบรรเทา (2551 : 
33) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า การบริหาร หมายถึง การท าให้คนต้ังแต่สองคนข้ึนไป ร่วมกันท างานให้
บรรลุเป้าหมาย หรือการท างานกับคนและโดยคนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และ Hoy and Miskel 
(2001 : 37) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่าหมายถึง การบริหารเป็นการะบวนการท่ีมุ่งไปสู่จุดหมายท่ี
ก าหนดไว้ด้วยองค์ประกอบหลายประการอาทิ การตัดสินใจ องค์กรแรงจูงใจ ภาวะผู้น า โดยการบริหารต้อง
ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมา และสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคตด้วย โดยการบริหารการศึกษาต้องยึด
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550           
เพื่อเป็นแนวทางการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล โดยมีการบูรณาการการด าเนินงานออกเป็น 
4 งาน ได้แก่ การบริหารท่ัวไป การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล เพื่อให้
องค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
จากความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่ายเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการศึกษาท่ีดีและสอดคล้องกับนโยบายในปัจจุบัน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553, หน้า 30-73)งานวิจัยท่ีผ่าน Winkler & Yeo (2007 : 
53) ได้แสดงให้เห็นว่า การเติบโตของเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังเช่น           
ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเพิ่มข้ึน 
ดังน้ัน การศึกษาท่ีมีคุณภาพจึงต้องสามารถช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้เพื่อน าไปสู่การเติบโตด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ จากความส าคัญและผลกระทบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ท าให้มีค าถามว่า 
การจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจช่วยยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาจริงหรือไม่ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาและการด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

ด้านท่ี 1 การมอบหมายกลยุทธ์  พบว่าไม่มีการจัดต้ังหน่วยหลักและผู้รับผิดชอบท่ีชันเจน ขาดการ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบ และผู้รับผิดชอบหลักไม่มีการประสานงานกับผู้รับผิดชอบร่วม  

33ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 33ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ด้านท่ี 2 การทบทวนและคัดเลือกกลยุทธ์ พบว่า ขาดการทบทวนแผนกลยุทธ์ ไม่มีการคัดเลือกกล
ยุทธ์ให้เหมาะสมกับความต้องการและสถานการณ์ขององค์กร ขาดการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการการทบทวนและคัดเลือกกลยุทธ์ 

ด้านท่ี 3 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พบว่าบุคลากรในองค์กร ไม่มีการรับทราบภาพรวมของ
แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม และเข้าใจการจัดท าแผนปฏิบัติการไม่เท่ากัน และไม่ทราบถึงความส าคัญท า
ให้ละเลยไม่ยอมจัดท าหรือจัดท าแบบไม่เช้าใจ ท าแบบเดิมๆ เหมือนกันทุกปี ไม่มีการวางแผน เมื่อถึงเวลาท่ี
ต้องปฏิบัติก็ท าเช่นเดิม ไม่มีการสรุปผลและประเมินผล ท าให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม โครงการ 

ด้านท่ี 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้น ขาดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ในการเขียนโครงการบาง
โครงการขาดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนในการเขียน โครงการ เป็นผลให้เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบ ควบคุม 
และติดตามการด าเนินงาน และมีผลสืบเน่ืองถึง การประเมินผลโครงการด้วย 

ด้านท่ี 5 วัฒนธรรมขององค์กร บุคลากรภายในองค์กรมักมีความคิดว่าองค์กรของเขา ดี และปฏิบัติ
ตามเดิมโดยไม่ย่อมหากจะเกดการเปลี่ยนแปลง ท าให้บุคลากรขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หากผู้บริหารจะ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงในองค์กร บุคลากรไม่สามารถปับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ 

ด้านท่ี 6 การปรับโครงสร้างองค์กร พบว่า เมื่อผู้บริหารมีการปรับโครงสร้างขององค์กรแต่ไม่มีการ
ประเมินเรื่องผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง โดยเฉพาะด้านบุคลากร แล้วต้องรับผิดชอบงานท่ีตนเองขาด
ความรู้หรือทักษะ และบุคลากรบางคนเกิดการสูญเสียอ านาจ ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาภายในองค์กร 

ด้านท่ี 7 ความเหมาะสมด้านทรัพยากรมนุษย์ พบว่า มีบุคลากรเพียงพอในการด าเนินงาน มีการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ บุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  บุคลากรในต าแหน่งมี
ความรู้ ทักษะเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี 

ด้านท่ี 8 การบริหารการเปลี่ยนแปลง  พบว่ามีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทุก
ครั้ง  มีการสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลากรว่าการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลประโยชน์  มีการออกแบบข้ันตอน
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ  มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเพื่อท าให้รู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ของการเปลี่ยนแปลง มีการแจ้งให้บุคลากรรับรู้ความคืบหน้าในข้ันตอนการเปลี่ยนแปลง มีการปรึกษาหารือ
เมื่อเกิดปัญหา และหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันในการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

วิธีการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

ด้านท่ี 1 การมอบหมายกลยุทธ์ พบว่าต้องมีการจัดต้ังหน่วยหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
มีการมอบหมาย และการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ตามความสามารถและ
ความถนัด ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

ด้านท่ี 2 การทบทวนและคัดเลือกกลยุทธ์ พบว่าต้องมีการทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างต่อเน่ืองทุกปี          
มีการทบทวนและคัดเลือกกลยุทธ์ก่อนการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความ
ต้องการขององค์กร ในการทบทวนและคัดเลือกกลยุทธ์ มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วม       
มีการทบทวนแนวการปฏิบัติงานท่ีส่งผลดีในการขับเคลื่อนกลยุทธ์  มีการท าความเข้าใจกับผู้ท่ีรับผิดชอบใน
ทิศทางขององค์การก่อนน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  

 

34 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี34 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ด้านท่ี 2 การทบทวนและคัดเลือกกลยุทธ์ พบว่า ขาดการทบทวนแผนกลยุทธ์ ไม่มีการคัดเลือกกล
ยุทธ์ให้เหมาะสมกับความต้องการและสถานการณ์ขององค์กร ขาดการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการการทบทวนและคัดเลือกกลยุทธ์ 

ด้านท่ี 3 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พบว่าบุคลากรในองค์กร ไม่มีการรับทราบภาพรวมของ
แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม และเข้าใจการจัดท าแผนปฏิบัติการไม่เท่ากัน และไม่ทราบถึงความส าคัญท า
ให้ละเลยไม่ยอมจัดท าหรือจัดท าแบบไม่เช้าใจ ท าแบบเดิมๆ เหมือนกันทุกปี ไม่มีการวางแผน เมื่อถึงเวลาท่ี
ต้องปฏิบัติก็ท าเช่นเดิม ไม่มีการสรุปผลและประเมินผล ท าให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม โครงการ 

ด้านท่ี 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้น ขาดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ในการเขียนโครงการบาง
โครงการขาดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนในการเขียน โครงการ เป็นผลให้เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบ ควบคุม 
และติดตามการด าเนินงาน และมีผลสืบเน่ืองถึง การประเมินผลโครงการด้วย 

ด้านท่ี 5 วัฒนธรรมขององค์กร บุคลากรภายในองค์กรมักมีความคิดว่าองค์กรของเขา ดี และปฏิบัติ
ตามเดิมโดยไม่ย่อมหากจะเกดการเปลี่ยนแปลง ท าให้บุคลากรขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หากผู้บริหารจะ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงในองค์กร บุคลากรไม่สามารถปับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ 

ด้านท่ี 6 การปรับโครงสร้างองค์กร พบว่า เมื่อผู้บริหารมีการปรับโครงสร้างขององค์กรแต่ไม่มีการ
ประเมินเรื่องผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง โดยเฉพาะด้านบุคลากร แล้วต้องรับผิดชอบงานท่ีตนเองขาด
ความรู้หรือทักษะ และบุคลากรบางคนเกิดการสูญเสียอ านาจ ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาภายในองค์กร 

ด้านท่ี 7 ความเหมาะสมด้านทรัพยากรมนุษย์ พบว่า มีบุคลากรเพียงพอในการด าเนินงาน มีการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ บุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  บุคลากรในต าแหน่งมี
ความรู้ ทักษะเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี 

ด้านท่ี 8 การบริหารการเปลี่ยนแปลง  พบว่ามีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทุก
ครั้ง  มีการสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลากรว่าการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลประโยชน์  มีการออกแบบข้ันตอน
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ  มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเพื่อท าให้รู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ของการเปลี่ยนแปลง มีการแจ้งให้บุคลากรรับรู้ความคืบหน้าในข้ันตอนการเปลี่ยนแปลง มีการปรึกษาหารือ
เมื่อเกิดปัญหา และหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันในการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

วิธีการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

ด้านท่ี 1 การมอบหมายกลยุทธ์ พบว่าต้องมีการจัดต้ังหน่วยหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
มกีารมอบหมาย และการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ตามความสามารถและ
ความถนัด ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

ด้านท่ี 2 การทบทวนและคัดเลือกกลยุทธ์ พบว่าต้องมีการทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างต่อเน่ืองทุกปี          
มีการทบทวนและคัดเลือกกลยุทธ์ก่อนการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความ
ต้องการขององค์กร ในการทบทวนและคัดเลือกกลยุทธ์ มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วม       
มีการทบทวนแนวการปฏิบัติงานท่ีส่งผลดีในการขับเคลื่อนกลยุทธ์  มีการท าความเข้าใจกับผู้ท่ีรับผิดชอบใน
ทิศทางขององค์การก่อนน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  

 

ด้านท่ี 3 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พบว่า การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ส า นักงาน เขตพื้ น ท่ี การศึกษามั ธยม ศึกษาและส า นักงานการศึกษาข้ันพื้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีการแปลงกลยุทธ์เพื่อจัดท าแผนปฏิบั ติการประจ าปี  มีการระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการก าหนดวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ีได้ก าหนดไว้  มีการรวมรวบข้อมูลการ
ด าเนินงานและสรุป  

ด้านท่ี 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้น  พบว่า ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้น 
วัตถุประสงค์ระยะยาวท่ีมีความสอดคล้องกันโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมก าหนด ท่ีมีความท้าทายท าให้
เกิดความสนใจและจูงใจให้ต้องการกระท าให้บรรลุเป้าหมาย มีการตรวจสอบความพร้อมของโครงการก่อนเร่ิม
ด าเนินงานตามข้ันตอนท่ีก าหนด  มีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน เป็นระยะๆอย่างต่อเน่ือง มีการก าหนด
แนวทางในการประเมินความส าเร็จในการด าเนินงาน 

ด้านท่ี 5 วัฒนธรรมขององค์กร พบว่า ต้องมีการประเมินกลยุทธ์ท่ีว่ามีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ขององค์กร   มีการประชุมช้ีแจงเมือ่ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานใหม่และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วม  ผู้น าให้ความส าคัญ ก ากับดูแล และสนับสนุนกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมใหม่ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์          
มีการสร้างเสริมให้บุคลากรภายมีวัฒนธรรมองค์กรมุ่งไปสู่เป้าประสงค์ 

ด้านท่ี 6  การปรับโครงสร้างองค์กร พบว่า ต้องมีโครงสร้างองค์การท่ีสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกันโครงสร้างองค์กรมีการแบ่งอ านาจหน้าท่ีภายในให้มีการประสานงานกันระหว่าง
บุคลากรหน่วยงาน มีการปรับโครงสร้างองค์การให้ความคล่องตัวมีความอิสระในการบริหารจัดการ             
มีโครงสร้างองค์การท่ีไม่ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน  โครงสร้างองค์การมีความยืดหยุ่นสอดคล้อง
กับกลยุทธ์   โครงสร้างองค์กรมีการจัดแบ่งส่วนงานให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  

ด้านท่ี 7 ความเหมาะสมด้านทรัพยากรมนุษย์ พบว่า มีบุคลากรเพียงพอในการด าเนินงาน มีการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ บุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  บุคลากรในต าแหน่งมี
ความรู้ ทักษะเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี 

ด้านท่ี 8 การบริหารการเปลี่ยนแปลง  พบว่ามีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทุกครั้ง  
มีการสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลากรว่าการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลประโยชน์  มีการออกแบบข้ันตอนการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ  มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเพื่อท าให้รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
การเปลี่ยนแปลง มีการแจ้งให้บุคลากรรับรู้ความคืบหน้าในข้ันตอนการเปลี่ยนแปลง มีการปรึกษาหารือเมื่อเกิด
ปัญหา และหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันในการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 
อภิปรายผล 
 ปัญหาและการด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kotler and Armstron (2004 : 38) สมเกียรติ ข าส าราญ (2550 : 46) 
พบว่า วิทยาลัยร ากลยุทธ์ท่ีมีความหลากหลายของหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และสถาน
ประกอบการ สามารถพัฒนาภาพลักษณ์ และส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อ ณ สถานศึกษาน้ัน เพราะวิทยาลัยท่ี
มีหลักสูตรหลากหลาย โดดเด่นท าให้มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสังคมและสถานประกอบการส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตรงกับการวิจัยของ มนต์ชิตา บุปผาค า (2544 : 66) เรื่องกลยุทธ์

35ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 35ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



การตลาดของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารปฏิบัติจริงเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด
ของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ส่วนกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองและนักเรียนมีความเห็นท่ี
สอดคล้องคือ โรงเรียนต้องมีจัดการศึกษาและการบริการต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shih and Fang (2000 : 61) วรัญญา           
เปรมฤทัย (2545 : 42) ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประกอบด้วย 
3 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านสถานภาพผู้เรียน ปัจจัยเกี่ยวข้องกับผู้เรียน และปัจจัยเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา           
โดยปัจจัยท่ี 3 ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ มากท่ีสุดคือ ความสนใจในหลักสูตรของสายอาชีวศึกษา 
รองลงมาคือ ภาพลักษณ์ของโรงเรียน และท้ายสุด คือ อาคารสถานท่ีต้ังโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ดังน้ันการ
ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา ต้องค านึงถึง คุณภาพการบริการ ความหลากหลายสูตรท่ีน่าสนใจเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองได้ ดังงานวิจัยของ เจียมพดล ไชยยาลักษณ์ (2542 : 38)  
ท่ีกล่าวว่า การมีส่วนรวมของประชาชนในด้านการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา สังกัดสานักงานการ การมี
ส่วนร่วมในการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา ในปัจจุบันประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในระดับปานกลาง แต่
ความต้องการของประชาชนท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในระดับมากในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านการจัดทาแผนท่ีต้ังของ
โรงเรียน ด้านการก าหนดขนาดของโรงเรียน ด้านการกระจายอ านาจในการก าหนดนโยบายและการบริหาร
โรงเรียน และด้านการให้มีองค์กรติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียน และยังสอดคล้องแนวคิด
ของ อุทัย บุญประเสริฐ (2542 : 60) ท่ีกล่าวถึงหลักการส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในเร่ือง
หลักการมีส่วนร่วมว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร 
ตัดสินใจและร่วมจัดการศึกษาท้ังครูผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน การท่ี
บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากข้ึน 
ชุมชนจึงมีความรู้สึกว่าสถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นของตน ชุมชนมีบทบาทต่อการจัดกิจกรรมการ เรียนการ
ตลอดจนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการต่างๆ ภายในโรงเรียนมีมากข้ึน สาหรับด้านการสรรหาและการบรรจุ
แต่งต้ังมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดท้ังน้ีอาจเน่ืองจากการสรรหาและการบรรจุจะต้องดาเนินการตามนโยบายและวิธีการ
ทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ท่ีได้สรุปกระบวนการ
สรรหาบุคลากรว่าจะต้องดาเนินการ สรรหาตามนโยบายและวิธีการท่ีก าหนดไว้ ดังน้ันการดาเนินการจะข้ึนอยู่
กับหน่วยงานต้นสังกัดไม่ว่าจะเป็น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จึงทาให้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษามีจานวนน้อย ทาให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการมีทัศนะเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งต้ังตามแนวทางการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานน้อยท่ีสุด ไชยรัตน์ (2545) ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ท่ีมีต าแหน่งต่างกัน ประสบการณ์ทางานต่างกัน เห็นว่าสภาพการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของ ประสงค์ เอี่ยมเวียง (2548) พบว่า 
ข้าราชการครูท่ีมีหน้าท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกั ดสานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 พบว่า ไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะมีการพัฒนาวิชาชีพ ท้ังผู้บริหาร และครู ให้
ทางานร่วมกันเป็นทีมด้วยความเป็นมืออาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของมีความ
มุ่งมั่น ผูกพัน และความรับผิดชอบในอ านาจหน้าท่ีการจัดการศึกษาของโรงเรียนของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งการ
บริหารงานบุคคลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นกลยุทธ์ส า คัญในการปฏิรูประบบการบริหาร และการจัดการ 
ดังน้ันไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในต าแหน่งใดจาเป็นต้องปฏิรูปการจัดการศึกษาให้สอดรับกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 2542 ในมาตรา 9 ว่าให้มีการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึด
หลัก การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถ่ินและ
สถานศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีการระดม

36 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี36 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



การตลาดของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารปฏิบัติจริงเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด
ของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ส่วนกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองและนักเรียนมีความเห็นท่ี
สอดคล้องคือ โรงเรียนต้องมีจัดการศึกษาและการบริการต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shih and Fang (2000 : 61) วรัญญา           
เปรมฤทัย (2545 : 42) ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประกอบด้วย 
3 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านสถานภาพผู้เรียน ปัจจัยเกี่ยวข้องกับผู้เรียน และปัจจัยเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา           
โดยปัจจัยท่ี 3 ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ มากท่ีสุดคือ ความสนใจในหลักสูตรของสายอาชีวศึกษา 
รองลงมาคือ ภาพลักษณ์ของโรงเรียน และท้ายสุด คือ อาคารสถานท่ีต้ังโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ดังน้ันการ
ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา ต้องค านึงถึง คุณภาพการบริการ ความหลากหลายสูตรท่ีน่าสนใจเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองได้ ดังงานวิจัยของ เจียมพดล ไชยยาลักษณ์ (2542 : 38)  
ท่ีกล่าวว่า การมีส่วนรวมของประชาชนในด้านการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา สังกัดสานักงานการ การมี
ส่วนร่วมในการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา ในปัจจุบันประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในระดับปานกลาง แต่
ความต้องการของประชาชนท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในระดับมากในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านการจัดทาแผนท่ีต้ังของ
โรงเรียน ด้านการก าหนดขนาดของโรงเรียน ด้านการกระจายอ านาจในการก าหนดนโยบายและการบริหาร
โรงเรียน และด้านการให้มีองค์กรติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียน และยังสอดคล้องแนวคิด
ของ อุทัย บุญประเสริฐ (2542 : 60) ท่ีกล่าวถึงหลักการส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในเร่ือง
หลักการมีส่วนร่วมว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร 
ตัดสินใจและร่วมจัดการศึกษาท้ังครูผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน การท่ี
บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากข้ึน 
ชุมชนจึงมีความรู้สึกว่าสถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นของตน ชุมชนมีบทบาทต่อการจัดกิจกรรมการ เรียนการ
ตลอดจนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการต่างๆ ภายในโรงเรียนมีมากข้ึน สาหรับด้านการสรรหาและการบรรจุ
แต่งต้ังมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดท้ังน้ีอาจเน่ืองจากการสรรหาและการบรรจุจะต้องดาเนินการตามนโยบายและวิธีการ
ทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ท่ีได้สรุปกระบวนการ
สรรหาบุคลากรว่าจะต้องดาเนินการ สรรหาตามนโยบายและวิธีการท่ีก าหนดไว้ ดังน้ันการดาเนินการจะข้ึนอยู่
กับหน่วยงานต้นสังกัดไม่ว่าจะเป็น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จึงทาให้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษามีจานวนน้อย ทาให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการมีทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งต้ังตามแนวทางการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานน้อยท่ีสุด ไชยรัตน์ (2545) ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ท่ีมีต าแหน่งต่างกัน ประสบการณ์ทางานต่างกัน เห็นว่าสภาพการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของ ประสงค์ เอี่ยมเวียง (2548) พบว่า 
ข้าราชการครูท่ีมีหน้าท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกั ดสานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 พบว่า ไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะมีการพัฒนาวิชาชีพ ท้ังผู้บริหาร และครู ให้
ทางานร่วมกันเป็นทีมด้วยความเป็นมืออาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของมีความ
มุ่งมั่น ผูกพัน และความรับผิดชอบในอ านาจหน้าท่ีการจัดการศึกษาของโรงเรียนของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งการ
บริหารงานบุคคลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นกลยุทธ์ส า คัญในการปฏิรูประบบการบริหาร และการจัดการ 
ดังน้ันไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในต าแหน่งใดจาเป็นต้องปฏิรูปการจัดการศึกษาให้สอดรับกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 2542 ในมาตรา 9 ว่าให้มีการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึด
หลัก การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถ่ินและ
สถานศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีการระดม

ทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  นคร ตังคะพิภพ 
(2547) กล่าวไว้ว่าปัจจัยท่ีเอ้ือและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานไปใช้ ได้แก่ 1) การกระจายอ านาจหน้าท่ีการบริหารจากหน่วยงานบริหารส่วนกลางไปยัง
คณะกรรมการโรงเรียนอย่างแท้จริง 2) ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท้ังหน่วยงานส่วนกลาง 
บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 3) มีการประชาสัมพันธ์ท่ีดี มีระบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ข้อมูล สารสนเทศตรงกัน 4) บุคลากรในสานักงานเขตการศึกษาและในโรงเรียนจะต้อง
ได้รับการอบรม หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5) ทาการฝึกอบรมคณะกรรมการ
โรงเรียน เก่ียวกับบริหารและการจัดการศึกษา เช่น การทางานเป็นทีม การประชุม การตัดสินใจสั่งการ 
นโยบาย การวางแผนปฏิบัติ การบริหารการเงิน การบริหารบุคคล การบริหารงานวิทยาการ หลักสูตรการเรียน
การสอน การประเมินผล เป็นต้น 6) ได้ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นาท่ีเหมาะสม 
พัฒนาความรู้ ทักษะ และภาวะผู้นาให้ผู้บริหารเพื่อเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ท่ีดี 7) 
ผู้บริหารคณะกรรมการโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองและของผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 8) มีการให้รางวัลสาหรับโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จในด้านการบริหาร และจัดการศึกษา โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ท้ังน้ีการเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามาส่วนร่วม และจานวนบุคลากรไม่เท่ากัน บริบทของแต่ละ
โรงเรียนก็แตกต่างกัน และท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือ ผู้บริหารจะต้องเป็นมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นา 
ส่งเสริมและสนับสนุนคุณครูอย่างเต็มท่ีในทุกรูปแบบท่ีจะก่อให้เกิดการริเริ่ม หากผู้บริหารใส่ใจก็จะทาให้ครูมี
ความกระตือรือร้น และมั่นใจในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับปัญญา แก้วกี่ยูรและสุภัทร พันธ์พัฒนกุล (2545) 
กล่าวไว้ว่า ยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จต่อการดาเนินงานให้การบริหารจัดการศึกษาท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐานบรรลุผล 
จาเป็นต้องพัฒนาบุคคลากรในสถานศึกษาให้ให้เป็นมืออาชีพท้ังในด้านมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถและทักษะในด้านหน้าท่ีและกระบวนการพัฒนาตนเองให้ทันสมัยในวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.จากผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
ควรมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้เกิดการรับรู้อย่างทั่วถึงกันมากกว่าน้ี 
 2.ส านักงานเขตพื้นท่ี 16 เขตของโรงเรียนมัธยมศึกษาควรมีมาตรการในอ านาจการบริหารงานบุคคล
ให้กับสถานศึกษาในการด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน เรื่องของอัตราก าลัง การสรรหาและการแต่งต้ัง 
การเสริมสร้างการด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อการสร้าง
ขวัญก าลังใจ การรักษา วินัยและการออกจากราชการให้มากข้ึน  
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.การศึกษาควรมีการปรับกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน
มัธยมศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ี 16  
 2.ควรใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณยืนยันวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี เรื่อง 
ปัญหาและการด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต16 โดยอาศัยการเก็บข้อมูลรูปแบบการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ควรประกอบด้วย ครู นักเรียน ชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 

37ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 37ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)
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การออกแบบที่เป็นสากลในการศึกษา 
Universal Design in Education 

 
พิจิตรา ธงพานิช1  

 
บทคัดย่อ 

 
การออกแบบท่ีเป็นสากล (Universal Design : UD) มีรากฐานมาจากศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรม 

สถาปนิกออกแบบเครื่องใช้ต่างๆ โดยค านึงถึงรูปร่าง ขนาด ประโยชน์ใช้สอยและคุ้มค่า การน าหลักการการ
ออกแบบท่ีเป็นสากลมาใช้ในการศึกษา เพื่อท่ีจะสร้างความยืดหยุ่นในการจัดการศึกษา การออกแบบเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนทุกคน มุ่งให้ผู้ท่ีมีความแตกต่างกันสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันให้ได้มาก
ท่ีสุด โดยหลักการออกแบบน้ันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวท่ี
แตกต่างกัน และมีความต้องการท่ีแตกต่างกันด้วย การออกแบบท่ีเป็นสากลในการศึกษา (Universal Design 
in Education) มี  2 ลักษณ ะ คือ  Universal Design for Learning (UDL) และ  Universal Design for 
Instruction (UDI) ค าว่า UDL และ UDI เป็นค าท่ีใกล้เคียงกันมาก หากแต่ 2 ค าน้ีมีขอบเขตท่ีแตกต่างกัน คือ 
UDL เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับออกแบบสภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ส่วน  UDI เป็นการออกแบบการสอน          
รวมไปถึงวิธีการสอน การจัดเน้ือหา การประเมินผล และหลักสูตร 
 

Abstract 
 

The universal design originates from the architectural science.  The architect designs 
various types of tools by taking into account shape, form, use, and worthiness.The universal 
design is brought to use in education to facilitate educational management. It is a design to be 
the most beneficial to every student in the sense that the students with different abilities are 
able to learn equally. The principle of design is based on the fundamental understanding that 
each learner has different characteristics of his own, and has different needs.  The Universal 
Design in Education has two aspects i.e. the Universal Design for Learning (UDL) and the Universal 
Design for Instruction (UDI) .  The terms UDL and UDI are closely related; however, they have 
different scopes.  The UDL is concerned with the design of learning conditions for learners; 
whereas the UDI is concerned with the instructional design, which includes teaching methods, 
content management, evaluation, and curricula.    
 
บทน า 

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีมาร์ซาโน (Marzano,2012) ได้น าเสนอกลวิธีการ
จัดการเรียนการสอนสรุปได้ 3 ส่วน คือ 1) การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Creating the Environment 
for Learning) ซึ่งกลวิธีในส่วนท่ี  1  น้ีจะเป็นพื้นฐานส าคัญให้กับการเรี ยนในทุกบทเรียน เมื่อครูสร้าง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ย่อมจูงใจและท าให้ผู้เรียนเกิดความคาดหวังและเรียนรู้อย่างมีความหมาย  โดยการ
ดูแลให้ข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback) เพื่อการพัฒนาเปิดโอกาสให้ผู้เรียน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น  ตลอดจนเรียนรู้การติดตามและพัฒนาความรู้ของตนเอง 2) การช่วยพัฒนาความรู้ความ
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เข้าใจให้กับผู้เรียน (Helping students Develop Understanding) กลวิธีในส่วนท่ี  2  น้ีเป็นการช่วยผู้เรียน
ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ  จัดล าดับองค์ความรู้และเช่ือมโยงความรู้เก่ากับองค์ความรู้ ใหม่  จัดการกับ
ความรู้  ตรวจสอบความรู้  สร้างมโนทัศน์  (Concept)  ท่ีถูกต้อง ซึ่งกระบวนการบูรณาการและเรียนรู้
กระบวนการในแต่ละประเภทของความรู้จะเกี่ยวข้องกับ (1) การสร้างข้ันตอนท่ีจ าเป็นในแต่ละกระบวนการ
หรือทักษะ (2) พัฒนามโนทัศน์และความเข้าใจในกระบวนการและการปฏิบัติอย่างหลากหลาย  (3)ปฏิบัติตาม
ทักษะท่ีพัฒนาข้ึนอย่างเป็นประจ า และ 3) ช่วยผู้เรียนในการขยายและประยุกต์ใช้ความรู้ (Helping students 
Extend and Apply  Knowledge) กลวิธีในส่วนท่ี 3 คือ ช่วยขยายและประยุกต์ใช้ความรู้  คือ เป็นการช่วย
ให้ผู้เรียนมีความรู้มากกว่าค าตอบท่ีถูกต้อง (right  answer) โดยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ขยายองค์ความรู้ 
โดยน าความรู้กับไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real-world Contexts) โดยใช้กระบวนการของเหตุและผล
และถึงเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

จากกลวิธีการสอนดังกล่าวเมื่อพิจารณาตามหลักการ Universal Design (UD) จะเกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีคนในทุกช่วงอายุและความสามารถท่ีแตกต่างกันสามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด (Story, Mueller, & Mace, 1998)  เมื่อน า Universal Design (UD) มาใช้ทางการ
ศึกษาจึงเป็นการออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนทุกคน  ได้แก่ การสอนท่ีใช้สื่อ และวิธีการแบบ
ต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การร่วมกันอภิปราย การท างานกลุ่ม การสอนโดยใช้อินเตอร์เน็ต ใช้ห้องปฏิบัติการ 
การออกฝึกภาคสนาม เป็นต้น รวมท้ังการออกแบบหลักสูตรท่ีสนองต่อผู้เรียนหลายระดับความสามารถใน
ห้องเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555: 4-6)  Universal Design (UD) ถูกน ามาใช้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา อาทิ คอมพิวเตอร์ เว็ปไซต์ ซอต์ฟแวร์ หนังสือคู่มือ และเครื่องมือท่ีใช้ในห้องทดลอง 
ฯลฯ และน ามาปรับใช้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาทิ หอพัก ห้องเรียน อาคารศูนย์ประชุม ห้องสมุด และคอร์สราย
วิชาเรียนทางไกล เป็นต้น 

 
ความส าคัญของ Universal Design (UD)  

การออกแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นสากล (Universal Design for UDI) คือ แนวทางการสอนท่ี
ประกอบด้วยการออกแบบเชิงรุก และการใช้กลวิธีการเรียนการสอนแบบรวม (inclusive instructional 
strategies) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในวงกว้าง ครูมีบทบาทเป็นผู้ด าเนินการเชิงรุก (proactive) มีความ
รับผิดชอบ (responsive) และเป็นผู้สนับสนุน(supportive) การออกแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นสากล 
(Universal Design for Instruction : UDI) ให้ความส าคัญกับหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ เทคโนโลยี และบริการ
ต่าง ๆ โดยท่ัวไปท่ีจัดให้ผู้เรียนถูกออกแบบมาให้กับผู้เรียนส่วนใหญ่โดยเฉลี่ย, แต่ในการออกแบบการเรียนการ
สอนท่ีเป็นสากลจะต้องขยายขอบเขตส าหรับผู้เรียนท่ีมีหลากหลายลักษณะ ค านึงถึงผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา
และสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด ในการออกแบบดังกล่าวมุ่งท่ีผลิตภัณฑ์ในการศึกษาและการจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อให้ได้ผลได้มากเท่าท่ีจะท าได้ Story, Mueller, and Mace (1998 : 34)  

 
การออกแบบสากลในการศึกษา  

Universal Design (UD) เป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับคนทุกคนโดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็น
ส าหรับใครคนใดคนหน่ึง ดังน้ันการน าหลักการ Universal Design (UD) มาใช้ในการศึกษา จึงสามารถลด
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้และสร้างความยืดหยุ่นในการจัดการศึกษา เพื่อให้ ผู้ท่ีมีความแตกต่างกัน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันให้ได้มากที่สุด Strangeman, Hitchcock, Hall, Meo, & et. Al (2006 : 42) 
จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคาโรลาโด ได้น าแนวคิดน้ีมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนใน 2 ลักษณะ คือ 
Universal Design for Instruction (UDI) และ Universal Design for Learning (UDL)  โดยท่ี UDI เป็น

42 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี42 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



เข้าใจให้กับผู้เรียน (Helping students Develop Understanding) กลวิธีในส่วนท่ี  2  น้ีเป็นการช่วยผู้เรียน
ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ  จัดล าดับองค์ความรู้และเช่ือมโยงความรู้เก่ากับองค์ความรู้ ใหม่  จัดการกับ
ความรู้  ตรวจสอบความรู้  สร้างมโนทัศน์  (Concept)  ท่ีถูกต้อง ซึ่งกระบวนการบูรณาการและเรียนรู้
กระบวนการในแต่ละประเภทของความรู้จะเกี่ยวข้องกับ (1) การสร้างข้ันตอนท่ีจ าเป็นในแต่ละกระบวนการ
หรือทักษะ (2) พัฒนามโนทัศน์และความเข้าใจในกระบวนการและการปฏิบัติอย่างหลากหลาย  (3)ปฏิบัติตาม
ทักษะท่ีพัฒนาข้ึนอย่างเป็นประจ า และ 3) ช่วยผู้เรียนในการขยายและประยุกต์ใช้ความรู้ (Helping students 
Extend and Apply  Knowledge) กลวิธีในส่วนท่ี 3 คือ ช่วยขยายและประยุกต์ใช้ความรู้  คือ เป็นการช่วย
ให้ผู้เรียนมีความรู้มากกว่าค าตอบท่ีถูกต้อง (right  answer) โดยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ขยายองค์ความรู้ 
โดยน าความรู้กับไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real-world Contexts) โดยใช้กระบวนการของเหตุและผล
และถึงเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

จากกลวิธีการสอนดังกล่าวเมื่อพิจารณาตามหลักการ Universal Design (UD) จะเกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีคนในทุกช่วงอายุและความสามารถท่ีแตกต่างกันสามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด (Story, Mueller, & Mace, 1998)  เมื่อน า Universal Design (UD) มาใช้ทางการ
ศึกษาจึงเป็นการออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนทุกคน  ได้แก่ การสอนท่ีใช้สื่อ และวิธีการแบบ
ต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การร่วมกันอภิปราย การท างานกลุ่ม การสอนโดยใช้อินเตอร์เน็ต ใช้ห้องปฏิบัติการ 
การออกฝึกภาคสนาม เป็นต้น รวมท้ังการออกแบบหลักสูตรท่ีสนองต่อผู้เรียนหลายระดับความสามารถใน
ห้องเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555: 4-6)  Universal Design (UD) ถูกน ามาใช้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา อาทิ คอมพิวเตอร์ เว็ปไซต์ ซอต์ฟแวร์ หนังสือคู่มือ และเครื่องมือท่ีใช้ในห้องทดลอง 
ฯลฯ และน ามาปรับใช้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาทิ หอพัก ห้องเรียน อาคารศูนย์ประชุม ห้องสมุด และคอร์สราย
วิชาเรียนทางไกล เป็นต้น 

 
ความส าคัญของ Universal Design (UD)  

การออกแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นสากล (Universal Design for UDI) คือ แนวทางการสอนท่ี
ประกอบด้วยการออกแบบเชิงรุก และการใช้กลวิธีการเรียนการสอนแบบรวม (inclusive instructional 
strategies) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในวงกว้าง ครูมีบทบาทเป็นผู้ด าเนินการเชิงรุก (proactive) มีความ
รับผิดชอบ (responsive) และเป็นผู้สนับสนุน(supportive) การออกแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นสากล 
(Universal Design for Instruction : UDI) ให้ความส าคัญกับหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ เทคโนโลยี และบริการ
ต่าง ๆ โดยท่ัวไปท่ีจัดให้ผู้เรียนถูกออกแบบมาให้กับผู้เรียนส่วนใหญ่โดยเฉลี่ย, แต่ในการออกแบบการเรียนการ
สอนท่ีเป็นสากลจะต้องขยายขอบเขตส าหรับผู้เรียนท่ีมีหลากหลายลักษณะ ค านึงถึงผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา
และสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด ในการออกแบบดังกล่าวมุ่งท่ีผลิตภัณฑ์ในการศึกษาและการจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อให้ได้ผลได้มากเท่าท่ีจะท าได้ Story, Mueller, and Mace (1998 : 34)  

 
การออกแบบสากลในการศึกษา  

Universal Design (UD) เป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับคนทุกคนโดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็น
ส าหรับใครคนใดคนหน่ึง ดังน้ันการน าหลักการ Universal Design (UD) มาใช้ในการศึกษา จึงสามารถลด
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้และสร้างความยืดหยุ่นในการจัดการศึกษา เพื่อให้ ผู้ท่ีมีความแตกต่างกัน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันให้ได้มากที่สุด Strangeman, Hitchcock, Hall, Meo, & et. Al (2006 : 42) 
จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคาโรลาโด ได้น าแนวคิดน้ีมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนใน 2 ลักษณะ คือ 
Universal Design for Instruction (UDI) และ Universal Design for Learning (UDL)  โดยท่ี UDI เป็น

การออกแบบการสอน รวมไปถึงวิธีการสอน การจัดเน้ือหา การประเมินผล และหลักสูตร ส่วน UDL เป็นเรื่อง
ท่ีเกี่ยวข้องกับออกแบบสภาพการเรียนรู้หรือสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

การออกแบบสากลในการศึกษา(Universal Design in Education) ถูกน าไปใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการ
ศึกษาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ต าราและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ รวมถึงสภาพแวดล้อม
ต่างๆ เช่น ห้องรับแขก ห้องเรียน อาคารสหภาพนักศึกษาห้องสมุด และหลักสูตรการเรียนทางไกลแตกต่างจาก
ท่ีพักส าหรับบุคคลท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีมีความสามารถในการเลือกปฏิบัติ UDE ให้ประโยชน์แก่นักเรียนทุกคน
รวมถึง ผู้ท่ีไม่ได้รับท่ีพักท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการจากโรงเรียน ส่วนต่อไปน้ีแสดงตัวอย่างการใช้งานท่ัวไปในการ
ต้ังค่าทางการศึกษา: ช่องว่างทางกายภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การสอนและบริการของนักเรียน แตกต่าง
จากที่พักส าหรับบุคคลท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีมีความสามารถในการเลือกปฏิบัติ UDE ให้ประโยชน์แก่นักเรียนทุกคน
รวมถึงผู้ท่ีไม่ได้รับท่ีพักท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการจากโรงเรียน ส่วนต่อไปน้ีแสดงตัวอย่างของการใช้งานท่ัวไปใน
การต้ังค่าทางการศึกษา: พื้นท่ีทางกายภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การสอนและบริการของนักเรียน 

 
การออกแบบทีเ่ป็นสากลในการเรียนการสอน (Universal Design for Instruction :UDI) 

การน าแนวคิด UD มาใช้โดยเป็นการประยุกต์เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องหลากหลาย โดยมีหลักการว่า UD น้ันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีลักษณะ
เฉพาะตัวท่ีแตกต่างกัน และมีความต้องการท่ีแตกต่างกันด้วย ซึ่งการน า UD ไปใช้ในการศึกษาก็เพื่อสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในแต่ละคนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาความสามารถของตนเองได้เต็มท่ีตามศักยภาพ (Eagleton, 2008) 

Scott, Shaw and McGuire (2003) ได้เสนอหลักการในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นสากล
ไว้ 9 ประการ หลัก 9 ประการในการออกแบบการสอนท่ีเป็นสากล(Universal Design of Instruction หรือ 
UDI) ได้รับการพัฒนามาจากการศึกษาค้นคว้างานเขียนและงานวิจัยเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบท่ีเป็น
สากล (Universal Design หรือUD) และการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผลเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ครูผู้สอนใช้ใน
การครุ่นคิดไตร่ตรอง โดยน าไปใช้ได้หลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหลักสูตรใหม่ ๆ หรือใช้เพื่อ
พิจารณาการสิ่งท่ีท าอยู่แล้ว ณ ปัจจุบันก็ได้ แล้วแต่ความจ าเป็นของผู้สอนแต่ละท่าน  หลักการท้ัง 9 ประการน้ี
จะแสดงให้เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับการสอน หรือเป็นแนวทางในการสอน ไม่ว่าจะเป็นการประเมินการเรียนรู้ของ
นักเรียนหรือการขยายประสบการณ์การเรียนรู้ หรือการพิจารณาว่าจะสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้
เหมาะสมกับเด็กทุกคนได้อย่างไร ท้ังน้ีไม่ได้หมายความว่าผู้สอนจะใช้หลักการทุกข้อกับการเรียนการสอนทุก
ด้านพร้อม ๆ กันได้ แต่เมื่อดูช้ันเรียนโดยองค์รวม จะพบว่าหลักการแต่ละข้อจะเข้ามามีบทบาท  หลักการ
ท้ังหมดน้ีมีประโยชน์ส าหรับผู้สอนทุกท่าน ไม่เว้นแม้แต่ผู้มีประสบการณ์ทางทักษะจากสาขาวิชาต่าง ๆ และมี
ประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้สอนมือใหม่หรือครูผู้ช่วยสอนท่ีต้องการค าแนะน าและแนวทางในการสอน 

Scott, Shaw and McGuire (2003 : 369 - 379) ได้น าเสนอหลักการในการออกแบบการเรียนการ
สอนท่ีเป็นสากลไว้ 9 ประการ ดังน้ี 

1. ความเสมอภาคในการใช้งาน (Equitable use)  
เป็นการออกแบบเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ส าหรับคนทุกคน  ข้อมูลและอุปกรณ์ต้องใช้งานได้

อย่างราบรื่นโดยกลุ่มนักเรียนท่ีเยอะข้ึนและมีความหลากหลายมากข้ึน หมายถึงการใช้อุปกรณ์การเรียนการ
สอนท่ีเหมือนกัน "เมื่อใดก็ตามท่ีเป็นไปได้ และใช้อุปกรณ์ท่ีเทียบเท่าเมื่อใช้อุ ปกรณ์ ท่ีเหมือนกันไม่ได้"
ตัวอย่างเช่นข้อความดิจิทัลในรูปแบบท่ีใช้ได้กับซอฟต์แวร์อ่านข้อความหลาย ๆ ชนิด และมีลิงก์เช่ือมโยงไปยัง
ข้อมูลเบ้ืองหลังส าหรับนักเรียนทุกคน 

 

43ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 43ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



            2. ความยืดหยุ่นในการใช้ ( Flexibility in use ) (Simple and Intuitive) 
            เป็นการออกแบบท่ีท าให้ผู้เรียนแต่ละคนท่ีมีความหลากหลายได้ใช้ได้เช่นเดียวกันกันต้องมีตัวเลือก
หากผู้เรียนต้องการฟังเน้ือหาต้องท าได้ หรือจะพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารท่ีจับต้องได้ก็ต้องท าได้ และยังต้องปรับ
ขนาดและความคมชัดของตัวอักษรได้เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านสายตา ผู้สอนควรจัดเตรียมวิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับสาระความรู้เดียวกันในหลายรูปแบบ 
            3. ง่ายและเป็นธรรมชาติ (Simple and Intuitive) 

 เป็นการออกแบบท่ีทาให้ผลิตภัณฑ์น้ันใช้งานง่าย สิ่งส าคัญในการเรียนรู้คือความเข้าใจเน้ือหาท่ีเรียน 
ไม่ใช่วิธีในการท าความเข้าใจ (วิธีไม่ส าคัญ ส าคัญคือเข้าใจ) เมื่อผู้สอนจะน าหลักการน้ีไปใช้จึงต้องใช้ตาราง
คะแนนช่วย (ในตารางจะเขียนว่าต้องเข้าใจอะไรอย่างไร) 

 4. สารสนเทศท่ีช่วยให้รับรู้ได้ ( Perceptible  Information )  
  เป็นการออกแบบท่ีท าให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกัน ข้อมูลสารสนเทศความรู้จะถูก

น าเสนอแก่ผู้เรียนในลักษณะท่ีสามารถเข้าถึงได้ (ตัวอย่างเช่นเมื่อพูดถึงกราฟิกจะมีการอธิบาย หรือใช้แท็ก
ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางสายตาส่วนค าบรรยายมีไว้ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
และเอกสารการอ่านท้ังหมดจะมีให้ในรูปแบบดิจิทัลท่ีเข้าถึงได้) 
             5. การยอมรับว่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึน (Tolerance for error) 
             เป็นการออกแบบท่ีค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน(ในฐานะใช้)  ผู้สอนต้องเข้าใจว่าผู้เรียนมี
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน และมีแหล่งเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน ผลก็คือประสิทธิภาพของการสอนก็ย่อมแปรผันไป
เช่นเดียวกัน ผู้สอนต้องให้ผู้เรียนแบ่งโครงงานใหญ่ ๆ ออกเป็นส่วนเล็ก ๆ มาส่งก่อน เพื่อจะได้น าข้อเสนอจาก
ผู้สอนไปปรับปรุงโครงงานโดยรวม 

  6. ความสามารถทางกายภาพท่ีต่ า ( Low Physical Effort ) 
  เป็นการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้มีความเม่ือยล้าในการใช้น้อยท่ีสุด เมื่อความพยายามทางกายภาพไม่ได้

เป็นส่วนส าคัญของหลักสูตรรายวิชา ความพยายามทางกายภาพควรจะขจัดให้หายไปเพื่อท่ีผู้ เรียนจะ          
"เพิ่มความสนใจในการเรียนรู้" ดังน้ันการลดอุปสรรคการเรียนรู้ในทางกายภาพก็เป็นดีในการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนบางคน 

 7. ขนาดและพื้นท่ีส าหรับการประยุกต์ใช้และการใช้ (Size and Space for Approach and use)  
เป็นการออกแบบเพื่อผู้ใช้ท่ีมีขนาดร่างกายท่ีแตกต่างกันใช้ได้อย่างสะดวก พิจารณาความต้องการของ

ผู้เรียนภายในพื้นท่ีท่ีก าหนดไว้ โดยให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงในขนาดร่างกาย ท่าทางการเคลื่อนไหว 
และความต้องการของนักเรียน 

8. ชุมชนของผู้เรียน (A Community of Learners) 
เป็นการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ สร้างสภาพแวดล้อม (ท้ังทางกายภาพและทางออนไลน์ )            

ท่ีรู้สึกปลอดภัยและสนับสนุนการโต้ตอบระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง รวมท้ังระหว่างนักเรียนและผู้สอน 
9. บรรยากาศในการสอน ( Instructional Climate ) 
เป็นการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ท่ีสภาพแวดล้อมได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้เรียนทุกคน 

สื่อสารให้นักเรียนรับรู้ว่าผู้สอนต้ังความคาดหวังไว้สูงส าหรับผู้เรียนทุกคน อาจารย์ผู้สอนสามารถเริ่มต้น
กระบวนการน้ีได้ท้ังในหลักสูตรกับค าแถลงเกี่ยวกับความคาดหวังในการเคารพต่อความแตกต่างและความ
หลากหลายรวมถึงข้อความกระตุ้นให้นักเรียนเปิดเผยตนเองเกี่ยวกับปัญหาการเรียนรู้ท่ีได้รับการรับรองหรือ
สงสัย 

 
 

44 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี44 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



            2. ความยืดหยุ่นในการใช้ ( Flexibility in use ) (Simple and Intuitive) 
            เป็นการออกแบบท่ีท าให้ผู้เรียนแต่ละคนท่ีมีความหลากหลายได้ใช้ได้เช่นเดียวกันกันต้องมีตัวเลือก
หากผู้เรียนต้องการฟังเน้ือหาต้องท าได้ หรือจะพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารท่ีจับต้องได้ก็ต้องท าได้ และยังต้องปรับ
ขนาดและความคมชัดของตัวอักษรได้เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านสายตา ผู้สอนควรจัดเตรียมวิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับสาระความรู้เดียวกันในหลายรูปแบบ 
            3. ง่ายและเป็นธรรมชาติ (Simple and Intuitive) 

 เป็นการออกแบบท่ีทาให้ผลิตภัณฑ์น้ันใช้งานง่าย สิ่งส าคัญในการเรียนรู้คือความเข้าใจเน้ือหาท่ีเรียน 
ไม่ใช่วิธีในการท าความเข้าใจ (วิธีไม่ส าคัญ ส าคัญคือเข้าใจ) เมื่อผู้สอนจะน าหลักการน้ีไปใช้จึงต้องใช้ตาราง
คะแนนช่วย (ในตารางจะเขียนว่าต้องเข้าใจอะไรอย่างไร) 

 4. สารสนเทศท่ีช่วยให้รับรู้ได้ ( Perceptible  Information )  
  เป็นการออกแบบท่ีท าให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกันข้อมูลสารสนเทศความรู้จะถูก

น าเสนอแก่ผู้เรียนในลักษณะท่ีสามารถเข้าถึงได้ (ตัวอย่างเช่นเมื่อพูดถึงกราฟิกจะมีการอธิบาย หรือใช้แท็ก
ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางสายตาส่วนค าบรรยายมีไว้ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
และเอกสารการอ่านท้ังหมดจะมีให้ในรูปแบบดิจิทัลท่ีเข้าถึงได้) 
             5. การยอมรับว่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึน (Tolerance for error) 
             เป็นการออกแบบท่ีค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน(ในฐานะใช้)  ผู้สอนต้องเข้าใจว่าผู้เรียนมี
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน และมีแหล่งเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน ผลก็คือประสิทธิภาพของการสอนก็ย่อมแปรผันไป
เช่นเดียวกัน ผู้สอนต้องให้ผู้เรียนแบ่งโครงงานใหญ่ ๆ ออกเป็นส่วนเล็ก ๆ มาส่งก่อน เพื่อจะได้น าข้อเสนอจาก
ผู้สอนไปปรับปรุงโครงงานโดยรวม 

  6. ความสามารถทางกายภาพท่ีต่ า ( Low Physical Effort ) 
  เป็นการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้มีความเม่ือยล้าในการใช้น้อยท่ีสุด เมื่อความพยายามทางกายภาพไม่ได้

เป็นส่วนส าคัญของหลักสูตรรายวิชา ความพยายามทางกายภาพควรจะขจัดให้หายไปเพื่อท่ีผู้ เรียนจะ          
"เพิ่มความสนใจในการเรียนรู้" ดังน้ันการลดอุปสรรคการเรียนรู้ในทางกายภาพก็เป็นดีในการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนบางคน 

 7. ขนาดและพื้นท่ีส าหรับการประยุกต์ใช้และการใช้ (Size and Space for Approach and use)  
เป็นการออกแบบเพื่อผู้ใช้ท่ีมีขนาดร่างกายท่ีแตกต่างกันใช้ได้อย่างสะดวก พิจารณาความต้องการของ

ผู้เรียนภายในพื้นท่ีท่ีก าหนดไว้ โดยให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงในขนาดร่างกาย ท่าทางการเคลื่อนไหว 
และความต้องการของนักเรียน 

8. ชุมชนของผู้เรียน (A Community of Learners) 
เป็นการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ สร้างสภาพแวดล้อม (ท้ังทางกายภาพและทางออนไลน์ )            

ท่ีรู้สึกปลอดภัยและสนับสนุนการโต้ตอบระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง รวมท้ังระหว่างนักเรียนและผู้สอน 
9. บรรยากาศในการสอน ( Instructional Climate ) 
เป็นการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ท่ีสภาพแวดล้อมได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้เรียนทุกคน 

สื่อสารให้นักเรียนรับรู้ว่าผู้สอนต้ังความคาดหวังไว้สูงส าหรับผู้เรียนทุกคน อาจารย์ผู้สอนสามารถเริ่มต้น
กระบวนการน้ีได้ท้ังในหลักสูตรกับค าแถลงเกี่ยวกับความคาดหวังในการเคารพต่อความแตกต่างและความ
หลากหลายรวมถึงข้อความกระตุ้นให้นักเรียนเปิดเผยตนเองเกี่ยวกับปัญหาการเรียนรู้ท่ีได้รับการรับรองหรือ
สงสัย 

 
 

การออกแบบการเรียนรู้สากล (UDL : Universal Design for Learning)  
แนวคิด Universal Design เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนทุก
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แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล(Universal design for learning : UDL) เกี่ยวข้องกับ
การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ในยุคการศึกษา 4.0 จึงมีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
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ร่วมในการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
 
ความส าคัญของการออกแบบการเรียนรู้สากล  

UDL มีความส าคัญอย่างยิ่งในการออกแบบการเรียนการสอน ท่ีประกอบไปด้วย จุดหมาย (goal) 
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การออกแบบท่ีเป็นสากลเพื่อการเรียนรู้จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งถือว่าเป็น
อีกแนวทางหน่ึงในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 

45ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 45ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ระดับในการออกแบบที่เป็นสากลเพื่อการเรียนรู้ 
การออกแบบท่ีเป็นสากลเพื่อการเรียนรู้ จัดเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
ระดับท่ี 1 การน าเสนอ การจัดการเรียนรู้ตามหลักการการออกแบบท่ีเป็นสากลเพื่อการเรียนรู้        

(UDL) ควรใช้รูปแบบการน าเสนอท่ีหลากหลายวิธี ได้แก่  
1. การใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง หรือข้อมูลท่ีสัมผัสได้  
2. การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ท่ีหลากหลาย  
3. การให้โอกาสผู้เรียนได้ท าความเข้าใจบทเรียนและทบทวนความรู้น้ัน  

ระดับท่ี 2 การสื่อสาร การให้ผู้เรียนได้แสดงออกในการเรียนรู้ ซึ่งมีหลากหลายวิธีการ ได้แก่  
1. การใช้ภาษากาย  
2. การพูด การสนทนาโต้ตอบ 
3. การใช้การท างานของสมองระดับสูง (Executive Function)  

ระดับท่ี 3 การมีส่วนร่วม เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ ได้แก่  
1. การพยายามชักจูงความสนใจ โดยให้อิสระในการเลือก  
2. สนับสนุนให้ใช้ความพยายามในการท างาน  
3. เสริมสร้างทักษะการก ากับตนเอง (Self-regulation) 
 

บทสรุป 
ผู้สอนเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญมากต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอนทุกคนต้องตระหนักและยอมรับ

เสมอว่าครูมีหน้าท่ีสอนผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกันทุกกลุ่มและทุกรายวิชา ไม่ว่าผู้เรียนจะมีความพิการหรือไม่ก็
ตาม ผู้เรียนปกติท่ัวไปก็มีความแตกต่างในความสามารถและลักษณะนิสัย ดังน้ันการค านึงถึงการออกแบบท่ี
เป็นสากล( Universal Design ) จึงมีความจ าเป็น โดยก่อนอื่นผู้สอนต้องส ารวจท าความรู้จักผู้เรียนท่ีจะสอนให้
ท่ัวถึง ส ารวจดูว่ามีผู้เรียนท่ีพิการในห้องเรียนไหม หรือมีใครท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษา เช่น ท างาน
ช้า เรียนรู้ช้า มีสมาธิสั้น เป็นต้น และท่ีส าคัญ ต้องสังเกตลีลาการเรียนรู้ (Learning Style) ของผู้เรียน คือ 
ผู้เรียนบางคนสามารถเรียนรู้ได้ดีจากการฟังบรรยาย  ผู้เรียนบางคนจะเข้าใจได้ดีต้องมีรูปภาพประกอบหรือใช้
สื่อตัวอย่างแสดงให้เห็น หรือผู้เรียนบางคนต้องลงมือปฏิบัติ การจัดท าสื่อการสอนควรค านึงถึงผู้เรียนทุกคน ไม่
ว่าจะเป็นผู้เรียนปกติหรือพิการ เช่น จัดท าวิดีโอเทป หรือเพาเวอร์พอยท์ประกอบเสียงและตัวหนังสือก ากับ 
เป็นต้น เมื่อรู้จักผู้เรียนแล้วผู้สอนจะได้เลือกแบบการสอน (Teaching Style) ได้ถูกแบบการสอนมีหลายแบบ 
เพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนหลายประเภท เช่น ในบางเน้ือหาอาจเป็นการบรรยาย บางเน้ือหาอาจให้ลงไปเก็บ
ข้อมูลตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แล้วน ามาเสนอ อภิปรายร่วมกัน เป็นต้น การเขียนค าอธิบายรายวิชาควรมีความ
ชัดเจนว่า ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนได้อะไร โดยวิธีใดและคาดหวังอย่างไร ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอแนะใน
สิ่งท่ีต้องการอยากรู้เพิ่มเติม หรือปรับกิจกรรมบางส่วนในรายวิชาน้ันๆ ได้ด้วย  
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองการสอนโดยใช้โดยเทคนิค SQ4R ในการเรียนการสอนภาษาไทย

โดยมีเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความ
ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 43 คน ใน 2 ห้องเรียน ของโรงเรียนสองภาษา
เอกชนแห่งหน่ึง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โดยกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
ใช้เทคนิค SQ4R มีนักเรียน 21 คน ห้องเรียนท่ี 2 เป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
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สอนแบบ SQ4R ท่ีมีเน้ือหาเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมไทยในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 5 เรื่อง         
เร่ืองละ 1 แผน รวมเป็น 5 แผนๆ ละ 2 ช่ัวโมง ท่ีใช้ส าหรับกลุ่มทดลอง 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน
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ซ้ า Repeated Measures ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผลการวิจัยพบว่า  
1) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีทักษะการอ่านจับใจความครั้งท่ี 1-5 ไม่แตกต่างกัน  
2) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีทักษะการเขียนสรุปความครั้งท่ี 5 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ดังน้ันจึงควรน าเทคนิคการสอนแบบ SQ4R มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสรุป
ความ โดยควรเพิ่มจ านวนครั้งในการใช้เทคนิคน้ีควบคู่ไปกับการเรียนการสอนแบบวิธีปกติ หรือเทคนิคอื่น 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to develop reading comprehension and summary 
writing in Thai of Prathomsuksa 5 students at a private bilingual school by using SQ4R technique 
in teaching Thai literature. The 43 samplings were Prathomsuksa 5 students at a private bilingual 
school during the 1st semester of the 2017 academic year.  The research instruments used for 
the study were comprised of 2 types of lesson plans for learning management based on SQ4R 
technique in an experimental group and normal approach in a control group in Thai literature for 
Prathomsuksa 5 level, with 5 plans for each approach, and learning for 2 hours per each plan. 
Repeated measures ANOVA was used in analyzing the data.   

The research findings revealed that:  
1) There was no significant difference of students’ reading comprehension from the first 

to the fifth time between an experimental and control group. 
2) There was a significant difference in summary writing at the fifth time between an 

experimental group and control group at the 0.01 level. This implies that SQ4R technique should 
be incorporated with the normal approach taught more than five times or other approach in 
order to increase students’ skills in summary writing.  
 
Keywords : Reading Comprehension, Summary Writing, SQ4R Technique, a Private Bilingual  
school 
 
บทน า  
 ในการเรียนการสอนการอ่านและการเขียนน้ันถูกก าหนดไว้ เป็นพื้ นฐานส าคัญของการเรียนรู้                   
ดังท่ีส านักงานคณะ กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ประกาศจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยได้ก าหนดคุณลักษณะด้านการอ่านและการเขียนไว้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และประกาศจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านและการเขียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4- 6 โดยมุ่งพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความของเรื่องท่ีอ่านได้ โดยท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการยังได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้สอนท่ีเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ คือ เน้นการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ส่วนบทบาท
ของผู้เรียน คือ เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ต้ังค าถาม คิดค้นหา
ค าตอบหรือและหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ส านักงานคระกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2558 : 23)  
 ท้ังน้ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดตัวช้ีวัดส าหรับการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ไว้คือ นักเรียนสามารถอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายจากเรื่องท่ีอ่าน จับใจความส าคัญของเรื่อง
ท่ีอ่านและน าความรู้ความคิดจากเรื่องท่ีอ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต รวมถึงสามารถเขียนย่อความ
หรือสรุปความจากเรื่องท่ีอ่าน โดยใช้ถ้อยค าชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสม  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับวรรณคดีและ
วรรณกรรมน้ัน นักเรียนต้องเข้าใจและสามารถสรุปเร่ืองจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน เห็นคุณค่าวรรณคดี

50 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี50 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



Abstract 
 

The purposes of this research were to develop reading comprehension and summary 
writing in Thai of Prathomsuksa 5 students at a private bilingual school by using SQ4R technique 
in teaching Thai literature. The 43 samplings were Prathomsuksa 5 students at a private bilingual 
school during the 1st semester of the 2017 academic year.  The research instruments used for 
the study were comprised of 2 types of lesson plans for learning management based on SQ4R 
technique in an experimental group and normal approach in a control group in Thai literature for 
Prathomsuksa 5 level, with 5 plans for each approach, and learning for 2 hours per each plan. 
Repeated measures ANOVA was used in analyzing the data.   

The research findings revealed that:  
1) There was no significant difference of students’ reading comprehension from the first 

to the fifth time between an experimental and control group. 
2) There was a significant difference in summary writing at the fifth time between an 

experimental group and control group at the 0.01 level. This implies that SQ4R technique should 
be incorporated with the normal approach taught more than five times or other approach in 
order to increase students’ skills in summary writing.  
 
Keywords : Reading Comprehension, Summary Writing, SQ4R Technique, a Private Bilingual  
school 
 
บทน า  
 ในการเรียนการสอนการอ่านและการเขียนน้ันถูกก าหนดไว้ เป็นพื้ นฐานส าคัญของการเรียนรู้                   
ดังท่ีส านักงานคณะ กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ประกาศจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยได้ก าหนดคุณลักษณะด้านการอ่านและการเขียนไว้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และประกาศจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านและการเขียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4- 6 โดยมุ่งพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความของเรื่องท่ีอ่านได้ โดยท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการยังได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้สอนท่ีเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ คือ เน้นการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ส่วนบทบาท
ของผู้เรียน คือ เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ต้ังค าถาม คิดค้นหา
ค าตอบหรือและหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ส านักงานคระกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2558 : 23)  
 ท้ังน้ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดตัวช้ีวัดส าหรับการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ไว้คือ นักเรียนสามารถอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายจากเรื่องท่ีอ่าน จับใจความส าคัญของเรื่อง
ท่ีอ่านและน าความรู้ความคิดจากเรื่องท่ีอ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต รวมถึงสามารถเขียนย่อความ
หรือสรุปความจากเรื่องท่ีอ่าน โดยใช้ถ้อยค าชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสม  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับวรรณคดีและ
วรรณกรรมน้ัน นักเรียนต้องเข้าใจและสามารถสรุปเร่ืองจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน เห็นคุณค่าวรรณคดี

และวรรณกรรมท่ีอ่าน ตลอดจนน าข้อคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ กระทรวงศึกษาธิการ         
(2551 : 43) 
 จากการศึกษาเทคนิคต่างๆ ท่ีเน้นการบูรณาการการสอนการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความเข้า
ด้วยกันอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รวมท้ังเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนเข้าถึงเน้ือหาและเข้าใจถึงวิธีการเรียนรู้
ไปในเวลาเดียวกัน เทคนิคการสอนแบบ SQ4R Richardson & Morgan (1997 : 52) เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีมี
ประสิทธิภาพควรค่าแก่การน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสอนนักเรียนในระดับดังกล่าว โดยเทคนิคน้ี
ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน คือ การส ารวจ (Survey) การต้ังค าถาม (Question) การอ่าน (Read) การท าความเข้าใจ
เน้ือหาด้วยตนเอง (Recite) การทบทวน (Review) และการสะท้อนความคิด (Reflect)  

ข้อดีของเทคนิคการสอนแบบ SQ4R คือเป็นเทคนิคการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
คิดต้ังค าถามด้วยตนเองเพื่อเป็นปัญหากระตุ้นให้เสาะแสวงหาค าตอบ สามารถท างานเป็นรายบุคคลและร่วมกับ
ผู้อื่น โดยท่ีผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ  คิดวิเคราะห์สาระส าคัญของสิ่งท่ีได้เรียนรู้ (มยุรี นางาม, 
2556; วรัชยา ส าราญรมย์, 2558) สรุปความรู้ด้วยตนเอง และเช่ือมโยงความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  ในขณะท่ีครูมีหน้าท่ีจัดการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นความอยากรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ และเมื่อผู้เรียนได้ท ากิจกรรมครบท้ัง 6 ข้ันตอนแล้ว ท าให้สามารถจับใจความส าคัญและสรุป
ใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านได้ในท่ีสุด (Bulut, 2017; Khusniyah & Lustyantie, 2017; กานต์ธิดา แก้วกาม, 
2557; จุฑารัตน์ หมวกพิกุล, 2558; กาญจนาภรณ์ ค าแก้ว, 2560) 

เพื่อตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความให้มีประสิทธิภาพ 
โดยสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในโรงเรียนสองภาษา  และหลักสูตรแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการส าหรับผู้เรียนท่ีอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเน้นว่าผู้เรียนในโรงเรียนระบบสองภาษา
ต้องสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันคงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมไปถึงภาษาไทย ศิลปะไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทย โดยมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถจับใจความของเร่ืองท่ีอ่านและสามารถเขียนสรุปความได้ผ่านบทเรียนท่ีเน้นความเป็นไทย  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การวิจัยครั้งน้ีจึงได้ท าการทดลองโดยใช้เทคนิค SQ4R ในการเรียนการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ในโรงเรียนสองภาษาเอกชนแห่งหน่ึง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อทดลองการสอนโดยใช้เทคนิค SQ4R ในการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ในโรงเรียนสอง
ภาษาเอกชนแห่งหน่ึง    
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร  ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนสองภาษาเอกชนแห่งหน่ึงท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 841 คน 
 

51ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 51ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรต้น   ได้แก่   การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R   
ตัวแปรตาม ได้แก่  1) ทักษะการอ่านจับใจความ  2) ทักษะการเขียนสรุปความ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

     ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 
  

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร  ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนสองภาษาเอกชนแห่งหน่ึงท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 841 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 43 คน จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนท่ี 1  
มีนักเรียน 21 คน ห้องเรียนท่ี 2 มีนักเรียน 22 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนระบบสองภาษา
เอกชนแห่งหน่ึง ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  โดยห้องท่ี 1 เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้เทคนิค SQ4R และห้องท่ี 2 เป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R ท่ีมีเน้ือหาเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมไทยใน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 5 เร่ือง โดยเน้ือหาสาระท่ีน ามาใช้ในการจัดแผนการเรียนรู้ส าหรับการวิจัยครั้ง
น้ี เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอยู่ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปี่ท่ี 5 ซึ่งจัดข้ึนตาม
หลักการ จุดมุ่งหมาย มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วัฒนาพานิช (2559 : 32) วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีน ามาจัดการเรียนรู้        
มีจ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กระเช้าสีดา 2)  นิทานเทียบสุภาษิต เรื่อง เห็นช้างเท่าหมู  3) นิทานพื้นบ้าน เรื่อง          
ไกรทอง  4) ราชาธิราช ตอนก าเนิดมะโท 5) สังข์ทอง ตอนก าเนิดพระสังข์ เรื่องละ 1 แผน รวม 5 แผน ใช้เวลาใน
การสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 10 ช่ัวโมง มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สร้างข้ึนและได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 
3 ท่าน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงของเน้ือหา ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่าแผนการสอน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  

2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติท่ีมีเน้ือหาเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมไทยใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 5 เรื่อง ซึ่งเป็น 5 เรื่องเดียวกันกับในกลุ่มทดลองเรื่องละ 1 แผน รวม 5 แผน 
ใช้เวลาในการสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 10 ช่ัวโมง มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนและได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 

1. ทักษะการอ่านจับใจความ 
2. ทักษะการเขียนสรุปความ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R  
(Survey, Question, Read, Recite, Review, 

Reflect) 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรต้น   ได้แก่   การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R   
ตัวแปรตาม ได้แก่  1) ทักษะการอ่านจับใจความ  2) ทักษะการเขียนสรุปความ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

     ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 
  

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร  ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนสองภาษาเอกชนแห่งหน่ึงท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 841 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 43 คน จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนท่ี 1  
มีนักเรียน 21 คน ห้องเรียนท่ี 2 มีนักเรียน 22 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนระบบสองภาษา
เอกชนแห่งหน่ึง ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  โดยห้องท่ี 1 เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้เทคนิค SQ4R และห้องท่ี 2 เป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R ท่ีมีเน้ือหาเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมไทยใน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 5 เร่ือง โดยเน้ือหาสาระท่ีน ามาใช้ในการจัดแผนการเรียนรู้ส าหรับการวิจัยครั้ง
น้ี เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอยู่ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปี่ท่ี 5 ซึ่งจัดข้ึนตาม
หลักการ จุดมุ่งหมาย มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วัฒนาพานิช (2559 : 32) วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีน ามาจัดการเรียนรู้        
มีจ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กระเช้าสีดา 2)  นิทานเทียบสุภาษิต เรื่อง เห็นช้างเท่าหมู  3) นิทานพื้นบ้าน เรื่อง          
ไกรทอง  4) ราชาธิราช ตอนก าเนิดมะโท 5) สังข์ทอง ตอนก าเนิดพระสังข์ เรื่องละ 1 แผน รวม 5 แผน ใช้เวลาใน
การสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 10 ช่ัวโมง มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สร้างข้ึนและได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 
3 ท่าน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงของเน้ือหา ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่าแผนการสอน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  

2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติท่ีมีเน้ือหาเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมไทยใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 5 เรื่อง ซึ่งเป็น 5 เรื่องเดียวกันกับในกลุ่มทดลองเรื่องละ 1 แผน รวม 5 แผน 
ใช้เวลาในการสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 10 ช่ัวโมง มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนและได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 

1. ทักษะการอ่านจับใจความ 
2. ทักษะการเขียนสรุปความ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R  
(Survey, Question, Read, Recite, Review, 

Reflect) 

52 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี52 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรต้น   ได้แก่   การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R   
ตัวแปรตาม ได้แก่  1) ทักษะการอ่านจับใจความ  2) ทักษะการเขียนสรุปความ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

     ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 
  

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร  ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนสองภาษาเอกชนแห่งหน่ึงท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 841 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 43 คน จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนท่ี 1  
มีนักเรียน 21 คน ห้องเรียนท่ี 2 มีนักเรียน 22 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนระบบสองภาษา
เอกชนแห่งหน่ึง ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  โดยห้องท่ี 1 เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้เทคนิค SQ4R และห้องท่ี 2 เป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R ท่ีมีเน้ือหาเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมไทยใน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 5 เร่ือง โดยเน้ือหาสาระท่ีน ามาใช้ในการจัดแผนการเรียนรู้ส าหรับการวิจัยครั้ง
น้ี เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอยู่ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปี่ท่ี 5 ซึ่งจัดข้ึนตาม
หลักการ จุดมุ่งหมาย มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วัฒนาพานิช (2559 : 32) วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีน ามาจัดการเรียนรู้        
มีจ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กระเช้าสีดา 2)  นิทานเทียบสุภาษิต เรื่อง เห็นช้างเท่าหมู  3) นิทานพื้นบ้าน เรื่อง          
ไกรทอง  4) ราชาธิราช ตอนก าเนิดมะโท 5) สังข์ทอง ตอนก าเนิดพระสังข์ เรื่องละ 1 แผน รวม 5 แผน ใช้เวลาใน
การสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 10 ช่ัวโมง มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สร้างข้ึนและได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 
3 ท่าน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงของเน้ือหา ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่าแผนการสอน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  

2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติท่ีมีเน้ือหาเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมไทยใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 5 เรื่อง ซึ่งเป็น 5 เรื่องเดียวกันกับในกลุ่มทดลองเรื่องละ 1 แผน รวม 5 แผน 
ใช้เวลาในการสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 10 ช่ัวโมง มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนและได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 

1. ทักษะการอ่านจับใจความ 
2. ทักษะการเขียนสรุปความ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R  
(Survey, Question, Read, Recite, Review, 

Reflect) 

จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงของเน้ือหา ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่าแผนการสอน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.978 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยทักษะการอ่านจับใจความ

และการเขียนสรุปความครั้งท่ี 1-5 จากการท าแบบทดสอบแต่ละท้ายหน่วยการเรียนรูข้องกลุ่มทดลองท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ
ปกติ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ า Repeated Measures ANOVA ศิริชัย กาญจนวาสี    
(2559 : 33)  

ขั้นตอนการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนให้กับนักเรียนท้ังสองกลุ่ม โดยในการวิจัยครั้งน้ีได้รับจดหมาย

แสดงความยินยอมจากผู้ปกครองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ครบทุกคน แล้วจึงด าเนินการทดลองโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหาเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมไทยจ านวน 5 เร่ืองโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R 
กับกลุ่มทดลอง และใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีเน้ือหาเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมไทยจ านวน 5 เรื่องโดยใช้
วิธีการสอนแบบปกติกับกลุ่มควบคุม ด าเนินการสอนกลุ่มละ5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 10 ช่ัวโมง
ต่อกลุ่ม เมื่อด าเนินการสอนจบในแต่ละครั้งมีการให้นักเรียนท้ัง 2 กลุ่มท าแบบทดสอบแต่ละท้ายหน่วยการเรียนรู้ 
เพื่อน าคะแนนท่ีได้การท าแบบทดสอบแต่ละท้ายหน่วยการเรียนรู้ของนักเรียนท้ังสองกลุ่มไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย และสรุปผลการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 

1) จากการวิเคราะห์คะแนนการอ่านจับใจความท่ีได้จากการท าแบบทดสอบของแต่ละท้ายหน่วยการ
เรียนรู้ จ านวน 5 ครั้งของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ า 
(Repeated Measure ANOVA) พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการอ่านจับใจความครั้งท่ี 1 เท่ากับ 7.238  
(S.D. =1.814) ครั้งท่ี 2 เท่ากับ 7.143 (S.D. = 2.476) ครั้งท่ี 3 เท่ากับ 6..857 (S.D. = 1.711) ครั้งท่ี 4 เท่ากับ 
7.190 (S.D. = 2.182) ครั้งท่ี 5 เท่ากับ 7.095 (S.D. = 2.256) ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยการอ่านจับ
ใจความครั้งท่ี 1 เท่ากับ  7.773 (S.D. = 1.974) ครั้งท่ี 2 เท่ากับ 8.091 (S.D. = 1.770) ครั้งท่ี 3 เท่ากับ 6.319 
(S.D. = 2.009) ครั้งท่ี 4 เท่ากับ 7.000 (S.D. = 1.272) ครั้งท่ี 5 เท่ากับ 7.046 (S.D. =1.838) จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน โดยมีค่า P เท่ากับ .361, .155, .350, .727 และ .937 ตามล าดับ แสดงว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
ทักษะการอ่านจับใจความครั้งท่ี 1-5 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

2) จากการวิเคราะห์คะแนนการเขียนสรุปความท่ีได้จากการท าแบบทดสอบแต่ละท้ายหน่วยการเรียน 
จ านวน 5 ครั้งของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ า (Repeated 
Measure ANOVA) พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเขียนสรุปครั้งท่ี 1 เท่ากับ 2.857 (S.D. = .793) ครั้งท่ี 2 
เท่ากับ 3.238 (S.D. =1.136)  ครั้งท่ี 3 เท่ากับ 2.762 (S.D. = .831) ครั้งท่ี 4 เท่ากับ 2.762 (S.D. = .768) ครั้งท่ี 
5 เท่ากับ 3.762 (S.D. = .625) ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยการเขียนสรุปความครั้งท่ี 1 เท่ากับ 3.091 
(S.D. = .921)  ครั้งท่ี 2 เท่ากับ 3.409 (S.D. = .908) ครั้งท่ี 3 เท่ากับ 3.091 (S.D. = .868) ครั้งท่ี 4 เท่ากับ 
2.864 (S.D. = .941) ครั้งท่ี 5 เท่ากับ 3.046 (S.D. = .950) จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมีค่า P เท่ากับ .379, 

53ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 53ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



.588, .212, .701 และ .006** ตามล าดับ แสดงว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีทักษะการเขียนสรุปความครั้งท่ี 5 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
อภิปรายผล 
 1) จากท่ีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีทักษะการอ่านจับใจความครั้งท่ี 1-5 ไม่แตกต่างกันน้ัน อาจเป็น
เพราะเทคนิคการสอนแบบ SQ4R เป็นเทคนิคการสอนการอ่านท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท้ังน้ีข้ันตอนการสอนท่ี
ชัดเจน มุ่งเน้นให้นักเรียนท ากิจกรรมไปทีละข้ันตอน ซึ่งประกอบด้วย การส ารวจ การต้ังค าถาม การอ่าน การท า
ความเข้าใจด้วยตนเอง การทบทวน และการสะท้อนความคิด ด้วยเหตุผลท่ีว่าต้องการให้นักเรียนสามารถท าความ
เข้าใจบทอ่าน และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูจึงมีบทบาทเพียงในฐานะผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และ
ดูแลช่วยเหลือในกระบวนการเรียนรู้  โดยท่ีธรรมชาติของการสอนในลักษณะน้ีครูไม่สามารถบอกค าตอบให้แก่
นักเรียนได้ ดังน้ันนักเรียนจึงต้องเสาะแสวงหาความรู้ด้วยการต้ังค าถาม การค้นคว้าหาค าตอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพื่อสรุปให้เกิดเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

เมื่อเป็นเช่นน้ันเทคนิคการสอนแบบ SQ4R จึงอาจจะมีความซับซ้อนเกินไปเมื่อน าไปประยุกต์ใช้ ใน
กระบวนการการพัฒนาการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันประถมปีท่ี 5 ซึ่งมีอายุ 10 – 11 ขวบ โดยเมื่อ
ค านึงถึงการพัฒนาการทักษะการอ่านของเด็ก (กิตติพงศ์ มาศเกษม และ นิชรา เรืองดารกานนท์, 2552) จะสรุปได้
ว่าเด็กในช่วงวัยน้ี มีความสามารถในการอ่านเพื่อการเรียนรู ้เพื่อความบันเทิง หรือหาข้อมูลได้ แต่เทคนิค SQ4R ใน
ข้ันตอนของการทบทวนและสะท้อนความคิดน้ันได้มีกลวิธีของการคิดวิเคราะห์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นการยาก
ส าหรับนักเรียนในวัยน้ีจะสามารถพัฒนาทักษะน้ีได้ด้วยตนเอง  เทคนิคน้ีจึงเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้และ
การคิดวิเคราะห์ในระดับสูงท่ีต้องใช้ท้ังความรู้เดิมและประสบการณ์ ในชีวิตมาช่วยในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่อง
น้ันๆ Rodhi, 2015; Wahono (2014 : 41)   

2) ส่วนในเรื่องของการเขียนสรุปความน้ัน แตกต่างไปจากเร่ืองของการอ่าน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
มีทักษะการเขียนสรุปความหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการอ่าน
จับใจความสูงกว่ากลุ่มควบคุม ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก เทคนิคการสอนแบบ SQ4R  ในสามข้ันตอนสุดท้าย คือในข้ัน
ท าความเข้าใจด้วยตนเอง (Recite) ข้ันทบทวน (Review) และข้ันสะท้อนความคิด (Reflect) น้ัน  เน้นให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะการเขียน โดยในข้ันท าความเข้าใจด้วยตนเอง (Recite) เป็นข้ันตอนท่ีให้นักเรียนใช้ค าพูดของตนเองใน
การท าความเข้าใจเน้ือหาและจดบันทึกสิ่งท่ีอ่าน ส าหรับข้ันทบทวน (Review) นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนสรุป
ใจความส าคัญจากโครงร่างท่ีจดบันทึกไว้โดยใช้ภาษาของตนเอง และข้ันสะท้อนความคิด (Reflect) เป็นการเขียน
เช่ือมโยงความคิดจากสิ่งท่ีได้รับจากการอ่านผนวกเข้ากับประสบการณ์ชีวิตจริงของตนเอง ซึ่งในกลุ่มทดลองน้ันได้
ฝึกฝนทักษะการเขียนโดยเทคนิคSQ4R มาอย่างต่อเน่ืองกัน 5ครั้ง ด้วยเหตุน้ีนักเรียนในกลุ่มทดลองจึงมีการพัฒนา
ทักษะการเขียนสรุปความสูงกว่ากลุ่มควบคุม กาญจนาภรณ์ ค าแก้ว (2560 : 51)  สิ่งเหล่าน้ีล้วนท าให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสามข้ันตอนสุดท้ายของเทคนิค SQ4R           
อย่างเด่นขัด (ณัฏสิณี สัมฤทธิ์ผล, 2556; สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2558) ท้ังน้ีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝีกเขียน
ด้วยตนเองทุกวันจะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนให้ดีข้ึน และยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสามารถเขียน
ได้มากข้ึนและยาวข้ึน Cole (2015 : 40)  การให้นักเรียนได้ฝึกฝนการเขียนบ่อยๆ ด้วยการมอบหมายการบ้านหรือ
แบบฝึกหัดเพื่ อ ให้ นักเรียนท าทุกวันเป็นสิ่ ง ท่ีส า คัญ ในการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนให้ ดี ข้ึน                 

54 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี54 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



.588, .212, .701 และ .006** ตามล าดับ แสดงว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีทักษะการเขียนสรุปความครั้งท่ี 5 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
อภิปรายผล 
 1) จากท่ีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีทักษะการอ่านจับใจความครั้งท่ี 1-5 ไม่แตกต่างกันน้ัน อาจเป็น
เพราะเทคนิคการสอนแบบ SQ4R เป็นเทคนิคการสอนการอ่านท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท้ังน้ีข้ันตอนการสอนท่ี
ชัดเจน มุ่งเน้นให้นักเรียนท ากิจกรรมไปทีละข้ันตอน ซึ่งประกอบด้วย การส ารวจ การต้ังค าถาม การอ่าน การท า
ความเข้าใจด้วยตนเอง การทบทวน และการสะท้อนความคิด ด้วยเหตุผลท่ีว่าต้องการให้นักเรียนสามารถท าความ
เข้าใจบทอ่าน และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูจึงมีบทบาทเพียงในฐานะผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และ
ดูแลช่วยเหลือในกระบวนการเรียนรู้  โดยท่ีธรรมชาติของการสอนในลักษณะน้ีครูไม่สามารถบอกค าตอบให้แก่
นักเรียนได้ ดังน้ันนักเรียนจึงต้องเสาะแสวงหาความรู้ด้วยการต้ังค าถาม การค้นคว้าหาค าตอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพื่อสรุปให้เกิดเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

เมื่อเป็นเช่นน้ันเทคนิคการสอนแบบ SQ4R จึงอาจจะมีความซับซ้อนเกินไปเมื่อน าไปประยุกต์ใช้ ใน
กระบวนการการพัฒนาการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันประถมปีท่ี 5 ซึ่งมีอายุ 10 – 11 ขวบ โดยเมื่อ
ค านึงถึงการพัฒนาการทักษะการอ่านของเด็ก (กิตติพงศ์ มาศเกษม และ นิชรา เรืองดารกานนท์, 2552) จะสรุปได้
ว่าเด็กในช่วงวัยน้ี มีความสามารถในการอ่านเพื่อการเรียนรู ้เพื่อความบันเทิง หรือหาข้อมูลได้ แต่เทคนิค SQ4R ใน
ข้ันตอนของการทบทวนและสะท้อนความคิดน้ันได้มีกลวิธีของการคิดวิเคราะห์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นการยาก
ส าหรับนักเรียนในวัยน้ีจะสามารถพัฒนาทักษะน้ีได้ด้วยตนเอง  เทคนิคน้ีจึงเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้และ
การคิดวิเคราะห์ในระดับสูงท่ีต้องใช้ท้ังความรู้เดิมและประสบการณ์ ในชีวิตมาช่วยในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่อง
น้ันๆ Rodhi, 2015; Wahono (2014 : 41)   

2) ส่วนในเรื่องของการเขียนสรุปความน้ัน แตกต่างไปจากเร่ืองของการอ่าน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
มีทักษะการเขียนสรุปความหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการอ่าน
จับใจความสูงกว่ากลุ่มควบคุม ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก เทคนิคการสอนแบบ SQ4R  ในสามข้ันตอนสุดท้าย คือในข้ัน
ท าความเข้าใจด้วยตนเอง (Recite) ข้ันทบทวน (Review) และข้ันสะท้อนความคิด (Reflect) น้ัน  เน้นให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะการเขียน โดยในข้ันท าความเข้าใจด้วยตนเอง (Recite) เป็นข้ันตอนท่ีให้นักเรียนใช้ค าพูดของตนเองใน
การท าความเข้าใจเน้ือหาและจดบันทึกสิ่งท่ีอ่าน ส าหรับข้ันทบทวน (Review) นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนสรุป
ใจความส าคัญจากโครงร่างท่ีจดบันทึกไว้โดยใช้ภาษาของตนเอง และข้ันสะท้อนความคิด (Reflect) เป็นการเขียน
เช่ือมโยงความคิดจากสิ่งท่ีได้รับจากการอ่านผนวกเข้ากับประสบการณ์ชีวิตจริงของตนเอง ซึ่งในกลุ่มทดลองน้ันได้
ฝึกฝนทักษะการเขียนโดยเทคนิคSQ4R มาอย่างต่อเน่ืองกัน 5ครั้ง ด้วยเหตุน้ีนักเรียนในกลุ่มทดลองจึงมีการพัฒนา
ทักษะการเขียนสรุปความสูงกว่ากลุ่มควบคุม กาญจนาภรณ์ ค าแก้ว (2560 : 51)  สิ่งเหล่าน้ีล้วนท าให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสามข้ันตอนสุดท้ายของเทคนิค SQ4R           
อย่างเด่นขัด (ณัฏสิณี สัมฤทธิ์ผล, 2556; สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2558) ท้ังน้ีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝีกเขียน
ด้วยตนเองทุกวันจะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนให้ดีข้ึน และยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสามารถเขียน
ได้มากข้ึนและยาวข้ึน Cole (2015 : 40)  การให้นักเรียนได้ฝึกฝนการเขียนบ่อยๆ ด้วยการมอบหมายการบ้านหรือ
แบบฝึกหัดเพื่ อ ให้ นักเรียนท าทุกวันเป็นสิ่ ง ท่ีส า คัญ ในการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนให้ ดี ข้ึน                 

Muslim (2014 : 26) รวมถึง การให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นประจ ามีส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนา
ทักษะการเขียนของนักเรียนให้ดีข้ึน Pawliczak (2015 : 34)  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการเขียนสรุปความค่อยๆเพิ่มไปในทิศทางท่ีดีข้ึน  และมี
ความแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างเห็นได้ชัดในครั้งท่ี 5 ดังน้ันจึงมีข้อเสนอแนะในการน าเทคนิค SQ4R ไปใช้ในการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนในการทดลองครั้งต่อๆไป ดังน้ี  

1) ควรมีการใช้เทคนิค SQ4R ในการพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความให้มากกว่า 5 ครั้งเพื่อตรวจเช็ค
ความความสม่ าเสมอของผลลัพธ์  

2) ควรมีการน าเทคนิค SQ4R มาใช้ร่วมกับวิธีการสอนแบบปกติหรือเทคนิคอื่นๆ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนให้แก่ผู้เรียน 
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2. สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง สภาพท่ีพึงประสงค์
ของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด องค์ประกอบท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นมาก
ท่ีสุด คือ การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (PNI = 0.393) รองลงมาคือ การเตรียมการเรียนการสอน                
(PNI = 0.383) การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (PNI = 0.371) และองค์ประกอบท่ีมีค่าดัชนีความต้องการ
จ าเป็นน้อยท่ีสุด คือ การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ (PNI = 0.340) 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were to:  1)  investigate elements and indicators of 
Mathematics Learning Management to Promote Analytical Thinking Skills in Secondary 
Schools students under the Office of Basic Education Commission, 2)  examine current 
conditions and desirable condition and needed assessment for Management to Promote 
Analytical Thinking Skills in Secondary Schools students under the Office of Basic Education 
Commission.  The research instrument was questionnaire which was administrated to the 
sample consisting of 519 Mathematics teachers under the Office of Basic Education 
Commission. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation 
and priority needs Index modified. 
 The research results were: 
 The 4 elements of mathematics learning management to promote analytical thinking 
skills in secondary schools students were 1)  Teaching Preparation consists of 2 indicators 
which were planning preparation and student analysis, 2)  Teaching Process consists of 3 
indicators which were introduction step, teaching step and conclusion step, 3)  Assessment 
and Evaluation consists of 3 indicators which were assessment and evaluation of teacher, 
authentic learning and analytical thinking skills, and 4)  Conclusion and Report consists of 3 
indicators which were collection of learning outcomes, organize information systematically 
and reporting learning management. 

The results of examining current conditions for mathematics learning management to 
promote analytical thinking skills in secondary schools students were at the averaged level, 
and the desirable conditions for mathematics learning management to promote analytical 
thinking skills in secondary schools students were at the high level.  The element with the 
maximum requirement index are Teaching Process ( PNI =  0. 393)  follow by Teaching 
Preparation (PNI = 0.383), Assessment and Evaluation (PNI = 0.371), respectively. The element 
with the minimum requirement index are Conclusion and Report (PNI = 0.340). 
 
Keywords : Mathematics Learning Management, Analytical Thinking, Secondary Schools 
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บทน า 
 การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง         
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะท่ีจ าเป็นสาหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังระบบให้สัมพันธ์
เช่ือมโยงกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ท้ังหลักสูตรและการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่รวมท้ังการพัฒนาครู 
ระบบทดสอบ การวัดและประเมินผลท่ีเช่ือมโยงกับหลักสูตร และมีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับนานาชาติ ซึ่งจากการ
พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ใช้ในการ
แก้ปัญหา การด าเนินชีวิต และศึกษาต่อ มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนให้เกิดกระบวนการคิดก าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 
เพราะการคิดเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับมาตรฐานผลสัมฤทธิ์   ทางวิชาการ การสอนคิดในช้ันเรียน                   
มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการสนับสนุนกระบวนการคิด ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด ท าอย่างไรผู้เรียนจะได้
เรียนรู้ การคิด โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต บุคคลท่ีมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะมีความสามารถเหนือกว่าบุคคลอื่น ในด้านสติปัญญาและการด าเนินชีวิต เน่ืองจาก
การคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานของการคิดท้ังมวล เป็นทักษะท่ีทุกคนสามารถพัฒนาได้ ซึ่งประกอบด้วยทักษะท่ีส าคัญ 
คือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การประเมิน การจ าแนกแยกแยะประเภท การจัด
หมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุปผลเชิงเหตุผล การศึกษาหลักการ การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ          
การต้ังสมมติฐานท่ีมีผล    มาจากการศึกษาค้นคว้า และการตัดสินใจ ในสิ่งต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจด้วย
เหตุผลทักษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็นทักษะการคิดระดับสูง ท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการคิดท้ังมวล 
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551 : 43)  
 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของ The Programs for 
International Student Assessment (PISA) ปี 2012 ท่ีมีการประเมินสมรรถนะท่ีเรียกว่า Literacy ใน 3 ด้านคือการ
อ่าน (Reading Literacy) คณิตศาสตร์(Mathematical Literacy)และวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ซึ่งในปี 
2012 น้ี เน้นการประเมินสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ถึงร้อยละ 60 และประเมินจากผู้ท่ีจบการศึกษาภาคบังคับหรือ
กลุ่มอายุ 15 ปี ก็พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 50 จาก 56 ประเทศ โดยมีคะแนนด้านคณิตศาสตร์ 427 คะแนน 
ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD ท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 494 คะแนน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน, 2556)  

การพัฒนาวิชาชีพของครูในปัจจุบันมีความหมายครอบคลุมมากกว่าการเข้ารับการฝึกอบรม หรือการเข้า
ร่วมประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีเป็นทางการเป็นครั้งคราวซึ่งการอบรมดังกล่าวอาจไม่เกี่ยวข้องหรือ
เกี่ยวข้อง แต่น้อยกับการปฏิบัติการสอนของครู แต่รวมถึงการได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างไม่เป็นทางการจาก
การอ่านวารสารทางวิชาการ การชมภาพยนตร์สารคดีท่ีเกี่ยวข้องของครู เป็นต้น และกิจกรรมส่วนน้ีสะท้อนให้เห็นถึง
ลักษณะท่ีแท้จริงและท่ีควรจะเป็น ของการพัฒนาวิชาชีพท่ีต่อเน่ือง มีระยะยาว และมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อ
การเจริญงอกงามและเติบโตของครู (Cochran-Smith and Lytle, 2001; Walling and Lewis, 2000) ซึ่งต่างจากภาพ
หรือรูปแบบเดิมของการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีลักษณะช่ัวคราวไม่ต่อเน่ือง และขาดทิศทางท่ีแน่นอน ท้ังน้ีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองน้ันจะเอื้อให้ครูได้เช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิมเข้ากับสิ่งใหม่ท่ีรับเข้ามา (Cohen, 1990; 
Ganser, 2000) และเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ี พึงประสงค์ตลอดการประกอบอาชีพ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครูใน
ปัจจุบัน มีการมองครูท่ีเข้ารับการพัฒนาอย่างสนใจ (McLaughlin and Zarrow, 2001; King and Newmann, 2000) 
การพัฒนาวิชาชีพครูดังกล่าวสัมพันธ์กับการเรียนการสอนของครูหรือการปฏิรูปการศึกษา (Ancess, 2001; Darling-
Hammond, 1998) นอกจากน้ันการพัฒนาวิชาชีพครูในรูปแบบใหม่ยังมีลักษณะเด่นท่ีครูจะได้พัฒนาตนจากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับศึกษานิเทศก์ ครูคนอื่น ผู้บริหาร ผู้ปกครองหรือสมาชิก ในชุมชน ตามทัศนะของ Scribner (1999 : 25)          

59ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 59ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ว่าการพัฒนาวิชาชีพครูจะต้องมีความหลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการ  ดังจะเห็นได้จากทฤษฎีการเรียนรู้
ของบลูม (Benjamin S. Bloom, 1961) ท่ีกล่าวถึงกระบวนการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน เป็นการให้ครูได้
จัดการเรียนการสอนโดยมีองค์ความรู้ สามารถน าความรู้ ท่ีได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นอยู่ในช้ันเรียน และมีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความช านาญ และความ 
สามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมท้ังมีการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้เกิดสิ่งเหล่าน้ันข้ึน
ได้จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ และ 3) เจตคติ ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวมีความ
เหมาะสม   ในการพัฒนาครูให้มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ ท าให้มีความเหมาะสมในการน าไป
พัฒนาครูให้เกิดทักษะใน 3 ด้าน ดังกล่าว ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับ
ผู้เรียน เพื่อให้ได้รับการพัฒนา ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ ท่ีต้องมีการพัฒนาท้ังด้านเน้ือหาและเทคนิควิธีการใน
การสอนท่ีครูจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาท่ีต่อเน่ืองและเหมาะสม ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาครูให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจะเป็น
ข้อมูลท่ีส าคัญในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน และ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์        

ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ และประเมินความต้องการจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัยดังน้ี 
1. ขอบเขตของเน้ือหา 
   การวิจัยครั้งน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัด ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึง

ประสงค์และประเมินความต้องการจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีขอบเขตเน้ือหาในการศึกษา คือ
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก จ านวน 
4 องค์ประกอบ ได้แก่   1) การเตรียมการเรียนการสอน 2) การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) การวัดผลและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 4) การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 

2. ขอบเขตประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
   เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยจึงน าเสนอเป็นระยะ ดังต่อไปน้ี 
   ระยะที่ 1 การตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อ 

ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ได้ท าการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบและ
ตัวช้ีวัดของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ และท าการคัดเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังน้ี 1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาการสอนคณิตศาสตร์ และท าการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ 
จ านวน 3 คน 2) อาจารย์ในสถานบันอุดมศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ 
ด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ จ านวน 2 คน และ 3) ศึกษานิเทศก์ด้านคณิตศาสตร์ 
ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีวิทยฐานะเช่ียวชาญ จ านวน 2 คน 

  ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ และประเมินความต้องการจ าเป็นในการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าท่ี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 2,361 คน ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2558 : 55) และ         
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจ านวนประชากรกับตาราง
ส าเร็จรูปของ Krejcei และ Morgan โดยวิธีการเทียบสัดส่วน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 519 คน และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage random sampling technique)  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริม

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี  
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยท าการสังเคราะห์จากทฤษฎีการ

จัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ จากแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและต าราทางวิชาการ พบว่า การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ มี 4 ข้ันตอน 
ดังน้ี 1) การเตรียม    การเรียนการสอน 2) การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) การวัดผลและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ 4) การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ดังแผนภาพต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภาพปัจจุบันและ 
สภาพทีพ่ึงประสงค ์

ความต้องการจ าเปน็ 
ในการจดัการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้  
1. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
2. การศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียน  
3. การก าหนดจุดมุ่งหมายของการ 
   เรียนรู้   
4. การก าหนดเน้ือหา 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. การประเมินผล 
7. การให้ข้อมูลป้อนกลับ 

การจัดการเรียนรู้คณติศาสตรเ์พื่อส่งเสริมทกัษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

1. การเตรียมการเรียนการสอน 
2. การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้   
4. การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
     
 

ทักษะการคดิวิเคราะห์ 
1. ความสามารถในการตีความ   
2. ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ี 
   จะวิเคราะห์ 
3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัย 
   และช่างถาม 
4. ความสามารถในการหา 
   ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
 
 

กระบวนการคิดวิเคราะห ์
1. ก าหนดสิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์  
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการ 
   วิเคราะห์ 
3. ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์  
4. จ าแนกแยกแยะข้อมูลตามเกณฑ์  
5. สรปุและน าเสนอผลการวิเคราะห์  
6. การประเมินข้อสรุป     
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

60 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี60 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ว่าการพัฒนาวิชาชีพครูจะต้องมีความหลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการ  ดังจะเห็นได้จากทฤษฎีการเรียนรู้
ของบลูม (Benjamin S. Bloom, 1961) ท่ีกล่าวถึงกระบวนการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน เป็นการให้ครูได้
จัดการเรียนการสอนโดยมีองค์ความรู้ สามารถน าความรู้ ท่ีได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นอยู่ในช้ันเรียน และมีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความช านาญ และความ 
สามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมท้ังมีการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้เกิดสิ่งเหล่าน้ันข้ึน
ได้จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ และ 3) เจตคติ ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวมีความ
เหมาะสม   ในการพัฒนาครูให้มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ ท าให้มีความเหมาะสมในการน าไป
พัฒนาครูให้เกิดทักษะใน 3 ด้าน ดังกล่าว ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับ
ผู้เรียน เพื่อให้ได้รับการพัฒนา ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ ท่ีต้องมีการพัฒนาท้ังด้านเน้ือหาและเทคนิควิธีการใน
การสอนท่ีครูจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาท่ีต่อเน่ืองและเหมาะสม ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาครูให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจะเป็น
ข้อมูลท่ีส าคัญในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน และ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ์       

ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ และประเมินความต้องการจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัยดังน้ี 
1. ขอบเขตของเน้ือหา 
   การวิจัยครั้งน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัด ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึง

ประสงค์และประเมินความต้องการจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีขอบเขตเน้ือหาในการศึกษา คือ
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก จ านวน 
4 องค์ประกอบ ได้แก่   1) การเตรียมการเรียนการสอน 2) การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) การวัดผลและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 4) การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 

2. ขอบเขตประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
   เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยจึงน าเสนอเป็นระยะ ดังต่อไปน้ี 
   ระยะที่ 1 การตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อ 

ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ได้ท าการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบและ
ตัวช้ีวัดของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ และท าการคัดเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังน้ี 1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาการสอนคณิตศาสตร์ และท าการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ 
จ านวน 3 คน 2) อาจารย์ในสถานบันอุดมศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ 
ด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ จ านวน 2 คน และ 3) ศึกษานิเทศก์ด้านคณิตศาสตร์ 
ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีวิทยฐานะเช่ียวชาญ จ านวน 2 คน 

  ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ และประเมินความต้องการจ าเป็นในการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าท่ี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 2,361 คน ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2558 : 55) และ         
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจ านวนประชากรกับตาราง
ส าเร็จรูปของ Krejcei และ Morgan โดยวิธีการเทียบสัดส่วน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 519 คน และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage random sampling technique)  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริม

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี  
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยท าการสังเคราะห์จากทฤษฎีการ

จัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ จากแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและต าราทางวิชาการ พบว่า การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ มี 4 ข้ันตอน 
ดังน้ี 1) การเตรียม    การเรียนการสอน 2) การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) การวัดผลและประเมินผลการจัดการ
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กระบวนการคิดวิเคราะห ์
1. ก าหนดสิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์  
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาการสอนคณิตศาสตร์ และท าการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ 
จ านวน 3 คน 2) อาจารย์ในสถานบันอุดมศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ 
ด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ จ านวน 2 คน และ 3) ศึกษานิเทศก์ด้านคณิตศาสตร์ 
ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีวิทยฐานะเช่ียวชาญ จ านวน 2 คน 

  ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ และประเมินความต้องการจ าเป็นในการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าท่ี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 2,361 คน ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2558 : 55) และ         
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจ านวนประชากรกับตาราง
ส าเร็จรูปของ Krejcei และ Morgan โดยวิธีการเทียบสัดส่วน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 519 คน และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage random sampling technique)  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริม

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี  
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยท าการสังเคราะห์จากทฤษฎีการ

จัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ จากแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและต าราทางวิชาการ พบว่า การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ มี 4 ข้ันตอน 
ดังน้ี 1) การเตรียม    การเรียนการสอน 2) การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) การวัดผลและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ 4) การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ดังแผนภาพต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภาพปัจจุบันและ 
สภาพทีพ่ึงประสงค ์

ความต้องการจ าเปน็ 
ในการจดัการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้  
1. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
2. การศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียน  
3. การก าหนดจุดมุ่งหมายของการ 
   เรียนรู้   
4. การก าหนดเน้ือหา 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. การประเมินผล 
7. การให้ข้อมูลป้อนกลับ 

การจัดการเรียนรู้คณติศาสตรเ์พื่อส่งเสริมทกัษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

1. การเตรียมการเรียนการสอน 
2. การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้   
4. การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
     
 

ทักษะการคดิวิเคราะห์ 
1. ความสามารถในการตีความ   
2. ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ี 
   จะวิเคราะห์ 
3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัย 
   และช่างถาม 
4. ความสามารถในการหา 
   ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
 
 

กระบวนการคิดวิเคราะห ์
1. ก าหนดสิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์  
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการ 
   วิเคราะห์ 
3. ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์  
4. จ าแนกแยกแยะข้อมูลตามเกณฑ์  
5. สรุปและน าเสนอผลการวิเคราะห์  
6. การประเมินข้อสรุป     
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาการสอนคณิตศาสตร์ และท าการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ 
จ านวน 3 คน 2) อาจารย์ในสถานบันอุดมศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ 
ด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ จ านวน 2 คน และ 3) ศึกษานิเทศก์ด้านคณิตศาสตร์ 
ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีวิทยฐานะเช่ียวชาญ จ านวน 2 คน 

  ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ และประเมินความต้องการจ าเป็นในการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าท่ี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 2,361 คน ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2558 : 55) และ         
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจ านวนประชากรกับตาราง
ส าเร็จรูปของ Krejcei และ Morgan โดยวิธีการเทียบสัดส่วน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 519 คน และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage random sampling technique)  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริม

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี  
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยท าการสังเคราะห์จากทฤษฎีการ

จัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ จากแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและต าราทางวิชาการ พบว่า การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ มี 4 ข้ันตอน 
ดังน้ี 1) การเตรียม    การเรียนการสอน 2) การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) การวัดผลและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ 4) การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ดังแผนภาพต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภาพปัจจุบันและ 
สภาพทีพ่ึงประสงค ์

ความต้องการจ าเปน็ 
ในการจดัการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้  
1. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
2. การศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียน  
3. การก าหนดจุดมุ่งหมายของการ 
   เรียนรู้   
4. การก าหนดเน้ือหา 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. การประเมินผล 
7. การให้ข้อมูลป้อนกลับ 

การจัดการเรียนรู้คณติศาสตรเ์พื่อส่งเสริมทกัษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

1. การเตรียมการเรียนการสอน 
2. การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้   
4. การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
     
 

ทักษะการคดิวิเคราะห์ 
1. ความสามารถในการตีความ   
2. ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ี 
   จะวิเคราะห์ 
3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัย 
   และช่างถาม 
4. ความสามารถในการหา 
   ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
 
 

กระบวนการคิดวิเคราะห ์
1. ก าหนดสิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์  
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการ 
   วิเคราะห์ 
3. ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์  
4. จ าแนกแยกแยะข้อมูลตามเกณฑ์  
5. สรปุและน าเสนอผลการวิเคราะห์  
6. การประเมินข้อสรุป     
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

61ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 61ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



วิธีด าเนินการวิจัย 
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการ

คิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในข้ันตอนน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ แล้วสังเคราะห์

ข้อมูล โดยการสร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน เพื่อให้ได้องค์ประกอบและตัวช้ีวัด 

2. การตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ได้ท าการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบและ
ตัวช้ีวัด  

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นแบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวช้ีวัด ซึ่งแบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและ
ตัวช้ีวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวคิดของ Likert’s scale แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสุด   
            4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการติดต่อขอเข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ท าการ
ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากแบบประเมินท่ีสร้าง
ข้ึน พร้อมกับสนทนาและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิแบบเชิงลึก (In-depth Interview) ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ด้วยวิธีการจดบันทึก และใช้เครื่องบันทึกเสียง พร้อมกับบันทึกภาพ  
           5. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมล ดังต่อไปน้ี  
  5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดจากแบบประเมิน ผู้วิจัยน าแบบประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวช้ีวัด มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
  5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากแบบบันทึกการ
สัมภาษณ์      มาเรียบเรียง จัดระเบียบข้อมูล จัดกลุ่มเน้ือหาตามองค์ประกอบ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
สร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
 

ระยะท่ี 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ และประเมินความต้องการจ าเป็นในการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในข้ันตอนน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
          1. ข้ันตอนการด าเนินการ 

 น าผลการประเมินความเหมาะสมและการตรวจสอบองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน             
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากการวิจัยในระยะท่ี 1 มาใช้ในการสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึง
ประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
 
 

62 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี62 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



วิธีด าเนินการวิจัย 
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการ

คิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในข้ันตอนน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ แล้วสังเคราะห์

ข้อมูล โดยการสร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน เพื่อให้ได้องค์ประกอบและตัวช้ีวัด 

2. การตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ได้ท าการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบและ
ตัวช้ีวัด  

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นแบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวช้ีวัด ซึ่งแบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและ
ตัวช้ีวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวคิดของ Likert’s scale แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสุด   
            4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการติดต่อขอเข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ท าการ
ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากแบบประเมินท่ีสร้าง
ข้ึน พร้อมกับสนทนาและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิแบบเชิงลึก (In-depth Interview) ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ด้วยวิธีการจดบันทึก และใช้เครื่องบันทึกเสียง พร้อมกับบันทึกภาพ  
           5. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมล ดังต่อไปน้ี  
  5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดจากแบบประเมิน ผู้วิจัยน าแบบประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวช้ีวัด มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
  5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากแบบบันทึกการ
สัมภาษณ์      มาเรียบเรียง จัดระเบียบข้อมูล จัดกลุ่มเน้ือหาตามองค์ประกอบ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
สร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
 

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ และประเมินความต้องการจ าเป็นในการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในข้ันตอนน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
          1. ข้ันตอนการด าเนินการ 

 น าผลการประเมินความเหมาะสมและการตรวจสอบองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน             
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากการวิจัยในระยะท่ี 1 มาใช้ในการสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึง
ประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
 
 

          2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.1 ประชากร ในการวิจัยเพื่อการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริม 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรเพื่อการวิจัยในครั้งน้ี  ได้แก่ 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 2,361 คน ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (2558 : 37) 

 2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการ
สุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage random sampling technique) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) และก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจ านวนประชากรกับตารางส าเร็จรูปของ Krejcei และ Morgan โดยวิธีการเทียบสัดส่วน ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 519 คน 
          3. เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล   
             เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่ง
แบบสอบถามแบ่งออกเปน็ 2 ตอนดังน้ี 
 3.1 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
สอบถามสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง/ระดับวิทยฐานะ ประสบการณ์
การสอน ระดับช้ันท่ีสอน และขนาดของสถานศึกษา 
       3.2 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์     เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการส ารวจความคิดเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ตามแนวคิดของ Likert’s scale  ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ  ได้แก่  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  
น้อยและน้อยท่ีสุด  
          4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินตามล าดับ ดังน้ี 

 4.1 ศึกษาหนังสือ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ประเด็นส าคัญกับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 

 4.2 ด าเนินการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับตามแนวคิดของ Likert’s 
scale ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสุด  

 4.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือและ
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามในแบบสอบถาม โดยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม IOC (Index 
of Item-Objective Congruence) ซึ่งแบบสอบถามชุดน้ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกข้อค าถาม ถือว่า
มีความเหมาะสมทุกข้อ และน าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นตามวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราค 
(Cronbach’ Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันเท่ากับ 0.93  และความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ีพึงประสงค์เท่ากับ 0.98 

63ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 63ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



          5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินการ ขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ท าวิทยานิพนธ์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อติดต่อขอความร่วมมือจากครูผู้สอนคณิตศาสตร์              
ในสถานศึกษา ท่ีเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 519 โรงเรยีน และได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลับคืนมา
จ านวน 516 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 99.43  
          6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
    6.1 ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนท่ี 1 ซึ่งส่วนท่ีเป็นค าถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์   ด้วยสถิติวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และ
ร้อยละ (Percentage) 
  6.2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน
ตอนท่ี 2 วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
    6.3 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
และสภาพท่ีพึงประสงค์ และจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น โดยใช้ดัชนีความต้องการจ าเป็นแบบ
ปรับปรุง (Modified Priority Needs Index: PNImodified) (นงลักษณ์ วิรัชชัยและสุวิมล ว่องวานิช, 2550) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการด าเนินการวิจัย 2 ระยะ ผู้วิจัยสรุปผลของการวิจัยโดยมีรายละเอียดผลของการวิจัย แต่ละระยะ
ตามล าดับ ดังต่อไปน้ี 

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์     ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีได้จากการศึกษา
เอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการคิด
วิเคราะห์ ท าการสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แล้วน าไปประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่า การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การ
เตรียมการเรียนการสอน ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด คือ การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ผู้เรียน 2) การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ ข้ันน า ข้ันสอน และข้ันสรุป 3) การวัดผลและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู ผลการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง และการเกิดทักษะการวิเคราะห์ของผู้เรียน 4) การสรุปและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ การเก็บรวบรวมผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดระเบียบข้อมูล  อย่างเป็น
ระบบ และการจัดท ารายงานการจัดการเรียนรู้ 

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ และประเมินความต้องการจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา    ข้ันพื้นฐาน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

   2.1 สภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยรวมมีพฤติกรรมการปฏิบัติของครูอยู่ในระดับ
ปานกลาง  (  = 3.42) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบในการเตรียมการเรียนการสอน และการ
วัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ของครูมีการปฏิบัติเท่ากัน (  = 3.42) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน

64 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี64 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



          5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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วิเคราะห์   ด้วยสถิติวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และ
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ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การ
เตรียมการเรียนการสอน ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด คือ การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ผู้เรียน 2) การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ ข้ันน า ข้ันสอน และข้ันสรุป 3) การวัดผลและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู ผลการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง และการเกิดทักษะการวิเคราะห์ของผู้เรียน 4) การสรุปและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ การเก็บรวบรวมผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดระเบียบข้อมูล  อย่างเป็น
ระบบ และการจัดท ารายงานการจัดการเรียนรู้ 

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ และประเมินความต้องการจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา    ข้ันพื้นฐาน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

   2.1 สภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยรวมมีพฤติกรรมการปฏิบัติของครูอยู่ในระดับ
ปานกลาง  (  = 3.42) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบในการเตรียมการเรียนการสอน และการ
วัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ของครูมีการปฏิบัติเท่ากัน (  = 3.42) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน

องค์ประกอบการสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติของครูมากท่ีสุด (  = 3.49) และการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติของครูน้อยท่ีสุด (  = 3.39)  ส าหรับสภาพท่ีพึงประสงค์
ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.71) เมื่อพิจารณาตาม
องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบในการเตรียมการเรียนการสอน และการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน (  = 4.73) และเป็นค่าเฉลี่ยของสภาพท่ีพึงประสงค์ของครูมากท่ีสุด โดย การสรุปและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้และ การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามากตามล าดับ (  = 4.67,  = 4.68) 
รายละเอียดดังตาราง 1  

 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพ 
ท่ีพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ าแนกตามองค์ประกอบ 
 

องคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้เพื่อสง่เสริม
ทักษะการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียน 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค ์
 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 

1. การเตรียมการเรียนการสอน 3.42 0.76 ปานกลาง 4.73 0.35 มากที่สุด 
2. การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.39 0.83 ปานกลาง 4.73 0.40 มากที่สุด 
3. การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  3.42 0.79 ปานกลาง 4.68 0.40 มากที่สุด 
4. การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้  3.49 0.67 ปานกลาง 4.67 0.44 มากที่สุด 

โดยรวม 3.42 0.78 ปานกลาง 4.71 0.33 มากที่สุด 
 

 2.2 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยพิจารณาจาก
ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นแบบปรับปรุง (PNImodified) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบท่ีมีค่า
ดัชนีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (PNI=0.393) รองลงมาคือ (PNI=0.383) 
การเตรียมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (PNI=0.371) และองค์ประกอบท่ีมีค่าดัชนี
ความต้องการจ าเป็นน้อยท่ีสุด คือ การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ (PNI=0.340) และเมื่อพิจารณาจาก
องค์ประกอบเป็นรายข้อ พบว่า องค์ประกอบด้านการเตรียมการเรียนการสอน ข้อท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นมาก
ท่ีสุด คือ ครูก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติจนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ (PNI=
0.470) ข้อท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นน้อยท่ีสุด คือ ครูสามารถก าหนดหน่วยการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับโครงสร้าง
รายวิชา (PNI=0.329) องค์ประกอบด้านการด าเนินการ     จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น
มากท่ีสุด คือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนได้รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาจากแหล่งต่างๆ 
น ามาสรุปอย่างเป็นข้ันตอน (PNI=0.440) ข้อท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นน้อยท่ีสุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้ฝึกให้
ผู้เรียนน าค าถาม เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ มาจ าแนกแยกแยะออกเป็นหมวดหมู่ (PNI=0.354) องค์ประกอบด้าน
การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ข้อท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ผู้เรียนมีลักษณะของ
ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม (PNI=0.503) ข้อท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นน้อยท่ีสุด คือ ครูประเมินผล
สิ่งท่ีผู้ เรียนปฏิบัติตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ท้ัง 3 ด้าน คือด้านความรู้ (K)  ด้านทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ (P/S) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) (PNI=0.265) และองค์ประกอบด้านการสรุปและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ ข้อท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ครูสรุปผลการประเมินผลทุกด้าน ลงในแบบบันทึกผล
การจัดการเรียนรู้โดยจ าแนกให้เห็นชัดเจนอย่างเป็นระบบ (PNI=0.483) ข้อท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นน้อยท่ีสุด 

องค์ประกอบการสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติของครูมากท่ีสุด (  = 3.49) และการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติของครูน้อยท่ีสุด (  = 3.39)  ส าหรับสภาพท่ีพึงประสงค์
ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.71) เมื่อพิจารณาตาม
องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบในการเตรียมการเรียนการสอน และการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน (  = 4.73) และเป็นค่าเฉลี่ยของสภาพท่ีพึงประสงค์ของครูมากท่ีสุด โดย การสรุปและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้และ การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามากตามล าดับ (  = 4.67,  = 4.68) 
รายละเอียดดังตาราง 1  

 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพ 
ท่ีพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ าแนกตามองค์ประกอบ 
 

องคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้เพื่อสง่เสริม
ทักษะการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียน 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค ์
 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 

1. การเตรียมการเรียนการสอน 3.42 0.76 ปานกลาง 4.73 0.35 มากที่สุด 
2. การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.39 0.83 ปานกลาง 4.73 0.40 มากที่สุด 
3. การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  3.42 0.79 ปานกลาง 4.68 0.40 มากที่สุด 
4. การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้  3.49 0.67 ปานกลาง 4.67 0.44 มากที่สุด 

โดยรวม 3.42 0.78 ปานกลาง 4.71 0.33 มากที่สุด 
 

 2.2 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยพิจารณาจาก
ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นแบบปรับปรุง (PNImodified) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบท่ีมีค่า
ดัชนีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (PNI=0.393) รองลงมาคือ (PNI=0.383) 
การเตรียมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (PNI=0.371) และองค์ประกอบท่ีมีค่าดัชนี
ความต้องการจ าเป็นน้อยท่ีสุด คือ การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ (PNI=0.340) และเมื่อพิจารณาจาก
องค์ประกอบเป็นรายข้อ พบว่า องค์ประกอบด้านการเตรียมการเรียนการสอน ข้อท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นมาก
ท่ีสุด คือ ครูก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติจนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ (PNI=
0.470) ข้อท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นน้อยท่ีสุด คือ ครูสามารถก าหนดหน่วยการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับโครงสร้าง
รายวิชา (PNI=0.329) องค์ประกอบด้านการด าเนินการ     จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น
มากท่ีสุด คือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนได้รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาจากแหล่งต่างๆ 
น ามาสรุปอย่างเป็นข้ันตอน (PNI=0.440) ข้อท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นน้อยท่ีสุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้ฝึกให้
ผู้เรียนน าค าถาม เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ มาจ าแนกแยกแยะออกเป็นหมวดหมู่ (PNI=0.354) องค์ประกอบด้าน
การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ข้อท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ผู้เรียนมีลักษณะของ
ความช่างสังเกต ช่างสงสยั และช่างถาม (PNI=0.503) ข้อท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นน้อยท่ีสุด คือ ครูประเมินผล
สิ่งท่ีผู้ เรียนปฏิบัติตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ท้ัง 3 ด้าน คือด้านความรู้ (K)  ด้านทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ (P/S) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) (PNI=0.265) และองค์ประกอบด้านการสรุปและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ ข้อท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ครูสรุปผลการประเมินผลทุกด้าน ลงในแบบบันทึกผล
การจัดการเรียนรู้โดยจ าแนกให้เห็นชัดเจนอย่างเป็นระบบ (PNI=0.483) ข้อท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นน้อยท่ีสุด 

65ปที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 65ปที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



คือ ครูวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรงกับนักเรียนแต่ละคน (PNI=0.279) รายละเอียดดัง
ตาราง 2  
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย และค่าดัชนีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในสภาพปัจจุบันและ 

สภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ าแนกตามองค์ประกอบ 

 

องคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้เพื่อสง่เสริม
ทักษะการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียน 

ค่าเฉลี่ย 
สภาพ

ปัจจุบัน (D) 

ค่าเฉลี่ย 
สภาพทีพ่ึง
ประสงค ์(I) 

PNI 
modified 
(I-D)/D 

ล าดับ
ความ

ต้องการ 
1. การเตรียมการเรียนการสอน 3.42 4.73 0.383 2 
2. การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.39 4.73 0.393 1 
3. การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  3.42 4.68 0.371 3 
4. การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้  3.49 4.67 0.340 4 
 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ี พบว่า องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย                  
4 องค์ประกอบ คือ 1) การเตรียมการเรียนการสอน (Teaching Preparation) ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด คือ การเตรียม
แผนการจัดการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ผู้เรียน 2) การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (Teaching Process) 
ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ ข้ันน า ข้ันสอน และข้ันสรุป 3) การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (Assessment 
and Evaluation) ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู ผลการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามสภาพจริง และการเกิดทักษะการวิเคราะห์ของผู้เรียน 4) การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
(Conclusion and Report) ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ การเก็บรวบรวมผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดระเบียบ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการจัดท ารายงานการจัดการเรียนรู้ เน่ืองจากในการจัดการเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์นักเรียน จะต้องมีข้ันตอนและวิธีการในการน าเอาทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์
มาประยุกต์ หรือแทรกไว้ในข้ันการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท้ัง 3 ข้ันตอน คือ  ข้ันน า ข้ันสอน และข้ันสรุป 
เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ สิทธิพล อาจอินทร์ (2554) 
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งกล่าวว่ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ท่ี เน้นการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ              
1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) สาระการเรียนรู้ 4) ข้ันตอนการสอน และ 5) การวัดและประเมินผล โดยมีข้ันตอนการ
สอน       5 ข้ัน คือ 1) ปฐมนิเทศ (Orientation) 2) น าเสนอบทเรียน (Presentation of Learning Task) 3) ฝึกการ
คิดวิเคราะห์ (Practice of Analytical Thinking) 4) น าเสนอและอภิปรายผลการคิด (Presentation and Discussion) 
และ 5) สรุปบทเรียน (Conclusion)  
 และพบว่า ในการวิจัยครั้งน้ี การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน       
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า ครูตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ แต่สภาพปัจจุบันพบว่าครูมีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในภาพรวมอยู่ใน

คือ ครูวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรงกับนักเรียนแต่ละคน (PNI=0.279) รายละเอียดดัง
ตาราง 2  
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย และค่าดัชนีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในสภาพปัจจุบันและ 

สภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ าแนกตามองค์ประกอบ 

 

องคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้เพื่อสง่เสริม
ทักษะการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียน 

ค่าเฉลี่ย 
สภาพ

ปัจจุบัน (D) 

ค่าเฉลี่ย 
สภาพทีพ่ึง
ประสงค ์(I) 

PNI 
modified 
(I-D)/D 

ล าดับ
ความ

ต้องการ 
1. การเตรียมการเรียนการสอน 3.42 4.73 0.383 2 
2. การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.39 4.73 0.393 1 
3. การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  3.42 4.68 0.371 3 
4. การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้  3.49 4.67 0.340 4 
 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ี พบว่า องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย                  
4 องค์ประกอบ คือ 1) การเตรียมการเรียนการสอน (Teaching Preparation) ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด คือ การเตรียม
แผนการจัดการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ผู้เรียน 2) การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Teaching Process) 
ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ ข้ันน า ข้ันสอน และข้ันสรุป 3) การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (Assessment 
and Evaluation) ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู ผลการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามสภาพจริง และการเกิดทักษะการวิเคราะห์ของผู้เรียน 4) การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
(Conclusion and Report) ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ การเก็บรวบรวมผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดระเบียบ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการจัดท ารายงานการจัดการเรียนรู้ เน่ืองจากในการจัดการเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์นักเรียน จะต้องมีข้ันตอนและวิธีการในการน าเอาทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์
มาประยุกต์ หรือแทรกไว้ในข้ันการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท้ัง 3 ข้ันตอน คือ  ข้ันน า ข้ันสอน และข้ันสรุป 
เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ สิทธิพล อาจอินทร์ (2554) 
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งกล่าวว่ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ท่ี เน้นการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ              
1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) สาระการเรียนรู้ 4) ข้ันตอนการสอน และ 5) การวัดและประเมินผล โดยมีข้ันตอนการ
สอน       5 ข้ัน คือ 1) ปฐมนิเทศ (Orientation) 2) น าเสนอบทเรียน (Presentation of Learning Task) 3) ฝึกการ
คิดวิเคราะห์ (Practice of Analytical Thinking) 4) น าเสนอและอภิปรายผลการคิด (Presentation and Discussion) 
และ 5) สรุปบทเรียน (Conclusion)  
 และพบว่า ในการวิจัยครั้งน้ี การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน       
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า ครูตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ แต่สภาพปัจจุบันพบว่าครูมีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในภาพรวมอยู่ใน

66 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี66 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



คือ ครูวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรงกับนักเรียนแต่ละคน (PNI=0.279) รายละเอียดดัง
ตาราง 2  
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย และค่าดัชนีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในสภาพปัจจุบันและ 

สภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ าแนกตามองค์ประกอบ 

 

องคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้เพื่อสง่เสริม
ทักษะการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียน 

ค่าเฉลี่ย 
สภาพ

ปัจจุบัน (D) 

ค่าเฉลี่ย 
สภาพทีพ่ึง
ประสงค ์(I) 

PNI 
modified 
(I-D)/D 

ล าดับ
ความ

ต้องการ 
1. การเตรียมการเรียนการสอน 3.42 4.73 0.383 2 
2. การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.39 4.73 0.393 1 
3. การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  3.42 4.68 0.371 3 
4. การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้  3.49 4.67 0.340 4 
 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ี พบว่า องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย                  
4 องค์ประกอบ คือ 1) การเตรียมการเรียนการสอน (Teaching Preparation) ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด คือ การเตรียม
แผนการจัดการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ผู้เรียน 2) การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Teaching Process) 
ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ ข้ันน า ข้ันสอน และข้ันสรุป 3) การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (Assessment 
and Evaluation) ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู ผลการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามสภาพจริง และการเกิดทักษะการวิเคราะห์ของผู้เรียน 4) การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
(Conclusion and Report) ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ การเก็บรวบรวมผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดระเบียบ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการจัดท ารายงานการจัดการเรียนรู้ เน่ืองจากในการจัดการเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์นักเรียน จะต้องมีข้ันตอนและวิธีการในการน าเอาทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์
มาประยุกต์ หรือแทรกไว้ในข้ันการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท้ัง 3 ข้ันตอน คือ  ข้ันน า ข้ันสอน และข้ันสรุป 
เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ สิทธิพล อาจอินทร์ (2554) 
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งกล่าวว่ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ท่ี เน้นการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ              
1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) สาระการเรียนรู้ 4) ข้ันตอนการสอน และ 5) การวัดและประเมินผล โดยมีข้ันตอนการ
สอน       5 ข้ัน คือ 1) ปฐมนิเทศ (Orientation) 2) น าเสนอบทเรียน (Presentation of Learning Task) 3) ฝึกการ
คิดวิเคราะห์ (Practice of Analytical Thinking) 4) น าเสนอและอภิปรายผลการคิด (Presentation and Discussion) 
และ 5) สรุปบทเรียน (Conclusion)  
 และพบว่า ในการวิจัยครั้งน้ี การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน       
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีระดับการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า ครูตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ แต่สภาพปัจจุบันพบว่าครูมีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เน่ืองจากครูไม่ทราบรูปแบบหรือข้ันตอนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ท าให้ครูมี
ความต้องการในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ต้องการมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการสอนหรือข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี 
(2546) ท่ีกล่าวว่าปัญหาในการพัฒนาการคิดของนักเรียน คือ ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ
กระบวนการคิดขาดความรู้ทางด้านทฤษฎี หลักการ แนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการคิด รวมไปถึงรูปแบบ
วิธีการสอนหรือข้ันตอนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด ท าให้ครู   ขาดความมั่นใจและประสบปัญหาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน (Erwin, 1993 อ้างอิงใน ทิศนา แขมมณี, 2546) 
 เมื่อพิจารณาดัชนีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า ด้านท่ีครูมีความ
ต้องการในการพัฒนามากท่ีสุดคือ ด้านการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการเตรียมการเรียนการ
สอน และด้านการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และน้อยท่ีสุดคือด้านการสรุปและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ สิทธิพล อาจอินทร์ (2554) ท่ีกล่าวว่า สภาพปัจจุบันครูมีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ครูมี
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ส่วนด้านความต้องการพบว่า ครูมี
ความต้องการในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ครูต้องการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการสอนหรือนวัตกรรมการ
เรียนการสอนท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และต้องการน ารูปแบบ วิธีการสอน
หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนไปใช้จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน รองลงมาคือ การใช้ค าถาม
กระตุ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์เพื่อหาค าตอบ ท้ังน้ีเน่ืองจาก ครูตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ แต่ครูไม่ทราบรูปแบบหรือข้ันตอนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ ท าให้ประสบปัญหาในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และครูมีความต้องการท่ีจะพัฒนา
ตนเองในด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และนิตยา ทองสงค์ (2552) ได้ศึกษาแนว
ทางการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครสวรรค์เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มีปัญหาการพัฒนาครู
เพื่อการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีปัญหาการพัฒนา
สูงสุดท่ีด้านการคิดวิเคราะห์ อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาก าหนดปัญหาการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์   ของนักเรียนไว้ไม่ชัดเจน ไม่ได้ก าหนดปัญหาไว้ ไม่ก าหนดเกณฑ์การเลือกวิธีพัฒนา ไม่
ก าหนดขอบเขตของปัญหา ไม่ก าหนดโครงการ/กิจกรรมหรือก าหนดไว้แต่ด าเนินการไม่ต่อเน่ือง ดังน้ันจึงมีแนว
ทางการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีการระดมสมองเพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหา มีการให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้    ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดท่ีกระจ่างชัดแก่เพื่อนครู จาก
วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ และควรเปิดโอกาสให้ครูมีการพัฒนาตนเองหลายรูปแบบ เช่นการอบรมสัมมนา เป็นต้น  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน เพื่อให้
ครมูีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบหรือข้ันตอนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และน าความรู้ไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระอื่นๆ หรือใน
ระดับอื่นๆ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิผลต่อไป 

67ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 67ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 3. ควรศึกษาวิธีการพัฒนาครูท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
ทักษะ  การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในรายวิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ (VGE 106)  

Project-based learning activity impacts on learning achievement in  
Innovation and scientific thinking (VGE 106) 

 
อรรถพร ธนูเพ็ชร์1 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลัง

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 80 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  
กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี            
ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรม
และการคิดทางวิทยาศาสตร์ (VGE 106) กับผู้วิจัยในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 จ านวน 2 หมู่เรียน ได้มา
ท้ังหมด  88 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และสถิติทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 81.45  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 
80 ของคะแนนเต็ม และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.41,S.D.= 0.58) 
 
ค าส าคญั : กิจกรรมการเรียนรู้,  โครงงานเป็นฐาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   

Abstract 
 

The purpose of this study was to 1)  Compare the student’ s achievement scores 
earned the pre-test and post-test by Project-Based Learning.  2)  Study the learning 
achievement posttest with the defined standard 80% , and 3)  study satisfaction toward 
Project-Based Learning.  The researcher uses the purposive sampling from undergraduate 
students of Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage, Enrolled 
Innovation and Scientific Thinking (VGE 106) In the semester 1/2017. 2 section There are 88 
people in total. Tools used in this research consist of project-based learning activities plan,  

                                                             
1อาจารย์สาขาวิชานวตักรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ ์



an achievement test and the Satisfaction Questionnaire. Statistical methods that were used 
to analyze data including the values of average, standard deviation, Percentage and t-test. 

The findings showed that 1)  Achievement of students after the study higher than 
before the study of statistical significance at the .05 level. 2) the academic achievement of 
the students after learning had average percentage of 81.45 of the total scores which was 
above the 80 percent threshold.  3)  Satisfaction of the participated students are satisfied  
( X = 4.41,S.D.= 0.58). 
 
Keywords : Learning Activities, Project-Based, Achievement 
 
บทน า 
 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน้นให้ท้ังผู้เรียนและครูก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันผู้ท่ีต้อง
พัฒนาไม่ใช่เพียงผู้เรียนเท่าน้ันแต่รวมไปถึงครูด้วยท่ีต้องปรับบทบาทเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 โดยการไม่ต้ังตน
เป็น “ผู้รู้”แต่เป็น “ผู้เรียนรู้” เรียนไปพร้อมกับผู้เรียนปรับกระบวนการเรียนการสอนเป็น “สอนน้อยเรียน
มาก” เรียนรู้จากการปฏิบัติเรียนรู้จากชีวิตจริงเรียนรู้จากความซับซ้อนและไม่ชัดเจนของโลกและสังคมรวมไป
ถึงสร้างความรู้ข้ึนใช้เองและส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ข้ึนใช้เองเช่นกันครูต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนบทบาท
เป็น “โค้ช” และการออกแบบการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 นวพร ชลารักษ์ (2558 : 71) สอดคล้อง
กับค ากล่าวของ วิจารณ์ พานิช (2555 : 28-34) ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครูต้องไม่สอน แต่
ต้องออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก การเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท าหรือ
ปฏิบัติ  แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้อง “ก้าวข้าม
สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ท่ีครูสอนไม่ได้ นักเรียนต้องเรียนเอง หรือ
พูดใหม่ว่าครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้
จากการเรียนแบบลงมือท า แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู้แบบน้ีเรียกว่า 
PBL (Project-Based Learning) ทิศนา แขมมณี (2556 : 139) ได้กล่าวถึงนิยามของการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นหลักว่าเป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเลือกท า
โครงงานท่ีตนเองสนใจ โดยร่วมกันส ารวจ สังเกต และก าหนดเรื่องท่ีตนสนใจ วางแผนในการท าโครงงาน
ร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู้ท่ีจ าเป็นและลงมือปฏิบัติงานตามท่ีวางไว้จนได้ข้อค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ 
แล้วจึงเขียนรายงานและน าเสนอต่อสาธารณชน เก็บข้อมูล แล้วน าผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด และสรุปผลการเรียนรู้ท่ีได้รับจากประสบการณ์ท้ังหมด  การจัดการเรียนแบบ
โครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้วิธีหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนด้วยการค้นคว้าลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะ
ของการส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น ผู้เรียนจะรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ และน าความรู้จากช้ัน
เรียนมาบูรณาการในการแก้ปัญหา ค้นหาค าตอบ เป็นกระบวนการค้นพบน าไปสู่การเรียนรู้ ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการท างานกับผู้อ่ืน เป็นการศึกษาค้นคว้าท่ีใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา และ
เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผล  
 วิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 น้ัน มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เน้ือหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม ให้นักศึกษาได้มี ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์  สถานการณ์จริงน าความรู้ ท่ีได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกระบวนการวิจัย และท าโครงการต่าง ๆ ให้นักศึกษาน ามา
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an achievement test and the Satisfaction Questionnaire. Statistical methods that were used 
to analyze data including the values of average, standard deviation, Percentage and t-test. 

The findings showed that 1)  Achievement of students after the study higher than 
before the study of statistical significance at the .05 level. 2) the academic achievement of 
the students after learning had average percentage of 81.45 of the total scores which was 
above the 80 percent threshold.  3)  Satisfaction of the participated students are satisfied  
( X = 4.41,S.D.= 0.58). 
 
Keywords : Learning Activities, Project-Based, Achievement 
 
บทน า 
 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน้นให้ท้ังผู้เรียนและครูก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันผู้ท่ีต้อง
พัฒนาไม่ใช่เพียงผู้เรียนเท่าน้ันแต่รวมไปถึงครูด้วยท่ีต้องปรับบทบาทเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 โดยการไม่ต้ังตน
เป็น “ผู้รู้”แต่เป็น “ผู้เรียนรู้” เรียนไปพร้อมกับผู้เรียนปรับกระบวนการเรียนการสอนเป็น “สอนน้อยเรียน
มาก” เรียนรู้จากการปฏิบัติเรียนรู้จากชีวิตจริงเรียนรู้จากความซับซ้อนและไม่ชัดเจนของโลกและสังคมรวมไป
ถึงสร้างความรู้ข้ึนใช้เองและส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ข้ึนใช้เองเช่นกันครูต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนบทบาท
เป็น “โค้ช” และการออกแบบการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 นวพร ชลารักษ์ (2558 : 71) สอดคล้อง
กับค ากล่าวของ วิจารณ์ พานิช (2555 : 28-34) ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครูต้องไม่สอน แต่
ต้องออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก การเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท าหรือ
ปฏิบัติ  แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้อง “ก้าวข้าม
สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ท่ีครูสอนไม่ได้ นักเรียนต้องเรียนเอง หรือ
พูดใหม่ว่าครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้
จากการเรียนแบบลงมือท า แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู้แบบน้ีเรียกว่า 
PBL (Project-Based Learning) ทิศนา แขมมณี (2556 : 139) ได้กล่าวถึงนิยามของการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นหลักว่าเป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเลือกท า
โครงงานท่ีตนเองสนใจ โดยร่วมกันส ารวจ สังเกต และก าหนดเรื่องท่ีตนสนใจ วางแผนในการท าโครงงาน
ร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู้ท่ีจ าเป็นและลงมือปฏิบัติงานตามท่ีวางไว้จนได้ข้อค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ 
แล้วจึงเขียนรายงานและน าเสนอต่อสาธารณชน เก็บข้อมูล แล้วน าผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด และสรุปผลการเรียนรู้ท่ีได้รับจากประสบการณ์ท้ังหมด  การจัดการเรียนแบบ
โครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้วิธีหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนด้วยการค้นคว้าลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะ
ของการส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น ผู้เรียนจะรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ และน าความรู้จากช้ัน
เรียนมาบูรณาการในการแก้ปัญหา ค้นหาค าตอบ เป็นกระบวนการค้นพบน าไปสู่การเรียนรู้ ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการท างานกับผู้อ่ืน เป็นการศึกษาค้นคว้าท่ีใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา และ
เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผล  
 วิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 น้ัน มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เน้ือหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม ให้นักศึกษาได้มี ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์  สถานการณ์จริงน าความรู้ ท่ีได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกระบวนการวิจัย และท าโครงการต่าง ๆ ให้นักศึกษาน ามา

อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม ลดการสอนแบบบรรยาย นอกจากน้ีให้นักศึกษาได้
เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียนออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียน
ออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21          
เพื่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ รายวิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ (VGE 106) เป็นรายวิชาส่งเสริมและพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เกิด
แนวคิดในการเลือกใช้ท่ีเหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ พื้นฐานการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะน ากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมาเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ (VGE 106) เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนจะท าหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
คอยให้ค าปรึกษา กระตุ้นให้ผู้เรียนเอาความรู้เดิมท่ีมีอยู่มาใช้และเกิดการเรียนรู้โดยการต้ังค าถาม ส่งเสริมให้
ผู้เรียนประเมินความสามารถของตนเอง และครูผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเอง  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานตามระดับความสามารถและทักษะท่ีตนเองมี  ได้เรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหา ได้ท าการทดลอง ผ่านการท างานเป็นทีม รวมถึงได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้
สามารถบูรณาการวิชาการด้านต่าง ๆ มาใช้ในการท าโครงงานน้ัน ๆ ได้อย่างลงตัว  ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะ
ของรายวิชาท่ีส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ท่ีเหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อีกท้ังยังตอบสนองแนวนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยท่ีส่งเสริมให้อาจารย์มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส่งเสริมและ
กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในช้ันเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และยังเป็นการส่งเสริมให้
นักศึกษามีพื้นฐานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อไปต่อยอดในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 80 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ (VGE 106) ในภาคการศึกษาท่ี 
1/2560 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา  
    2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชานวัตกรรมและการคิด
ทางวิทยาศาสตร์ (VGE 106) 
    2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  

73ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 73ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



      2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 
      2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
       2.2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 
กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชานวัตกรรมและการคิด
ทางวิทยาศาสตร์ (VGE 106) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังข้ันตอนต่อไปน้ี  
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ (VGE 
106) ในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เลือกจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ (VGE 106) ในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 กับ
ผู้วิจัย จ านวน 2 หมู่เรียน ได้มาท้ังหมด 88 คน 
  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
  2.1 แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
  2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 3. การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือ  
    3.1 แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  
   3.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการเรียนรู้  
    3.1.2 วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาและจุดมุ่งหมายรายวิชา โดยพิจารณาจาก มคอ. 3 
รายละเอียดของรายวิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ (VGE 106) เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ด้านท่ี 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านท่ี 2 ความรู้  ด้านท่ี 3 ทักษะทาง
ปัญญา ด้านท่ี 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านท่ี 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       

การจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
โครงงานเป็นฐานในรายวิชานวัตกรรม
และการคิดทางวิทยาศาสตร์ (VGE 
106) 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังได้รับ   
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
 
 
 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
 

74 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี74 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



      2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 
      2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
       2.2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 
กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชานวัตกรรมและการคิด
ทางวิทยาศาสตร์ (VGE 106) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังข้ันตอนต่อไปน้ี  
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ (VGE 
106) ในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เลือกจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ (VGE 106) ในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 กับ
ผู้วิจัย จ านวน 2 หมู่เรียน ได้มาท้ังหมด 88 คน 
  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
  2.1 แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
  2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 3. การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือ  
    3.1 แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  
   3.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการเรียนรู้  
    3.1.2 วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาและจุดมุ่งหมายรายวิชา โดยพิจารณาจาก มคอ. 3 
รายละเอียดของรายวิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ (VGE 106) เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ด้านท่ี 1 คุณธรรม จริยธรรม ด้านท่ี 2 ความรู้  ด้านท่ี 3 ทักษะทาง
ปัญญา ด้านท่ี 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านท่ี 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       

การจัด กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
โครงงานเป็นฐานในรายวิชานวัตกรรม
และการคิดทางวิทยาศาสตร์ (VGE 
106) 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังได้รับ   
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
 
 
 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
 

    3.1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  โดยมีข้ันตอนดังน้ี 1) 
ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดท าแผนการการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ 
และวัลลภา อยู่ทอง (2557: 55-59)  โดยมีท้ังหมด 6 ข้ันตอน ดังน้ี ข้ันท่ีหน่ึงให้ความรู้พื้นฐาน ข้ันท่ีสองข้ัน
กระตุ้นความสนใจ ข้ันท่ีสามข้ันจัดกลุ่มร่วมมือ ข้ันท่ีสี่ข้ันแสวงหาความรู้ ข้ันท่ีห้าสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ ข้ันท่ีหกข้ัน
น าเสนอผลงานและประเมินผล 2) น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง 3) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญ 4) น าแผนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานไปทดลองใช้จริง 
      3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตาม ดังน้ี 
        3.2.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
หลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ รวมไปถึงศึกษาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จุดประสงค์ (IOC) การหาค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ  
เพื่อเป็นแนวทางในการหาคุณภาพของข้อสอบต่อไป จากน้ันผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนท้ังหมด 60 ข้อ ลักษณะของข้อสอบเป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยให้สอดคล้องกับตาราง
วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อสอบท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  
        3.2.2  ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากค่า IOC โดยใช้เกณฑ์ก าหนด
คะแนนความคิดเห็นไว้ ดังน้ี  
     คะแนน +1 ข้อค าถามท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
     คะแนน   0 ข้อค าถามท่ีไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้      

     คะแนน -1  ข้อค าถามท่ีไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จากน้ันน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ข้อสอบกับจุดประสงค์  
เลือกข้อสอบท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไป น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  
ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบแบบรายข้อ ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีนักศึกษาท า โดยตอบถูก ให้
คะแนนข้อละ 1 คะแนน ถ้าตอบผิด ให้คะแนนข้อละ 0 คะแนน แล้วน าผลมาหาคุณภาพของแบบทดสอบ
ต่อไป 
        3.2.3  น าคะแนนมาวิเคราะห์ หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) ของ
ข้อสอบคัดเลือกข้อสอบท่ีมีความยากง่ายต้ังแต่ 0.20 -.80 และค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.20 -1.00  มนต์ชัย  
เทียนทอง (2545 : 222-224) โดยเลือกข้อสอบท่ีได้เกณฑ์ตามมาตรฐานไว้จ านวนท้ังหมด  40 ข้อ  
        3.2.4  หาค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ค านวณโดยใช้ KR-20 ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson Reliability) ท้ังฉบับมีค่าเท่ากับ 0.84         
มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อน าไปใช้ทดสอบ
กับนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างต่อไป        
     3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ด าเนินการ
สร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดังน้ี  
                        3.3.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ  จากแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ         
ท่ีเกี่ยวกับประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อจะได้ประเด็น
ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และน าไปเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

75ปที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 75ปที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



3.3.2 น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึน เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญเพื่อให้
ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้อง จากน้ันน าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญ มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน ามาปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ 

3.3.3 การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ได้น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง
กับกลุ่มทดลองท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง จากน้ันได้น าผลมาวิเคราะห์หา ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจท้ังฉบับเท่ากับ 0.82 น าเอาแบบสอบถามน้ีไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยต่อไป 4. ข้ันตอนการวิจัย ในการวิจัยครั้งน้ีมีข้ันตอนการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
    4.1 ผู้วิจัยได้ท าการปฐมนิเทศช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน บทบาท
และหน้าท่ีของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม และช้ีแจงเกณฑ์การประเมิน การให้คะแนน และกฎระเบียบต่าง ๆ 
ในการเข้าช้ันเรียน จากน้ันผู้วิจัยให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
    4.2 ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานท่ีพัฒนาข้ึนโดย
ผู้วิจัยเป็นคนควบคุมช้ันเรียนด้วยตนเองเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 6 ช่ัวโมง โดยมีข้ันตอน ดังน้ี  
      ข้ันท่ี 1 ให้ความรู้พื้นฐาน ผู้วิจัยให้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไป
ถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน เน่ืองจากการท าโครงงานมีรูปแบบและข้ันตอนท่ีชัดเจน ดังน้ันนักศึกษา
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานไว้เป็นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติขณะท างาน
โครงงานจริง เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาไปศึกษาในข้ันแสวงหาความรู้     
      ข้ันท่ี 2 ข้ันกระตุ้นความสนใจ ผู้วิจัยเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะกระตุ้นความ
สนใจของนักศึกษา โดยได้น าเสนอคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น จากรายการ
สมรภูมิไอเดีย และน าเสนอประเด็นข่าวปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา
สนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ตามและน าไปต่อยอดความคิดในการท าโครงงาน ผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา
เสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสิ่งท่ีเรียนรู้จากกิจกรรมดังกล่าว  
      ข้ันท่ี  3 ข้ันจัดกลุ่ มร่วมมือ ผู้ วิจัยให้ นักศึกษาแบ่ งกลุ่มกันเพื่ อแสวงหาความรู้             
ใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผนด าเนินกิจกรรม โดยนักศึกษาเป็นผู้ร่วมกันวางแผนในการด าเนินกิจกรรม 
โดยระดมความคิดกันในกลุ่มและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยผู้วิจัยได้ให้ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการคิด เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกกระบวนการคิดมอบหมายให้นักศึกษาคิดหัวข้อโครงงานท่ี
สนใจ และน าเสนอเค้าโครง โครงงาน 
      ข้ันท่ี 4 ข้ันแสวงหาความรู้  ในข้ันแสวงหาความรู้มีแนวทางปฏิบัติส าหรับนักศึกษาในการ
ท ากิจกรรม ดังน้ีนักศึกษาลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน ตามหัวข้อท่ีแต่ละกลุ่มสนใจนักศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีของ
ตนตามข้อตกลงของกลุ่มท่ีมีการแบ่งหน้าท่ีกัน พร้อมท้ังร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมในการท าโครงงาน โดยขอ
ค าปรึกษาจากผู้วิจัยเป็นระยะ ซึ่งมีการติดตามผลความก้าวหน้าการท าโครงงานของนักศึกษาอยู่ทุกสัปดาห์ 
เมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดข้ึน   ร่วมกันเขียนรูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานท่ีตนปฏิบัติ  
      ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ ผู้วิจัยให้นักศึกษาสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้จากการท ากิจกรรม โดย
ผู้วิจัยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อเช่ือมโยงค าถามไปยังนักศึกษา ให้แสดงความคิดเห็น น าไปสู่การสรุปสิ่งท่ี
เรียนรูม้า  
      ข้ันท่ี 6 ข้ันน าเสนอผลงาน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในข้ันตอนน้ี ผู้วิจัยจัด
เวลาให้นักศึกษาได้เสนอสิ่งท่ีได้เรียนรู้และน าเสนอโครงงาน เพื่อให้เพื่อนร่วมช้ันเรียน และนักศึกษาหมู่เรียนอื่น ๆ 
ได้ชมผลงานของกลุ่มและเรียนรู้กิจกรรมท่ีนักศึกษาปฏิบัติในการท าโครงงาน  

76 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี76 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



3.3.2 น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึน เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญเพื่อให้
ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้อง จากน้ันน าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญ มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน ามาปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ 

3.3.3 การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ได้น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง
กับกลุ่มทดลองท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง จากน้ันได้น าผลมาวิเคราะห์หา ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจท้ังฉบับเท่ากับ 0.82 น าเอาแบบสอบถามน้ีไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยต่อไป 4. ข้ันตอนการวิจัย ในการวิจัยครั้งน้ีมีข้ันตอนการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
    4.1 ผู้วิจัยได้ท าการปฐมนิเทศช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน บทบาท
และหน้าท่ีของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม และช้ีแจงเกณฑ์การประเมิน การให้คะแนน และกฎระเบียบต่าง ๆ 
ในการเข้าช้ันเรียน จากน้ันผู้วิจัยให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
    4.2 ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานท่ีพัฒนาข้ึนโดย
ผู้วิจัยเป็นคนควบคุมช้ันเรียนด้วยตนเองเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 6 ช่ัวโมง โดยมีข้ันตอน ดังน้ี  
      ข้ันท่ี 1 ให้ความรู้พื้นฐาน ผู้วิจัยให้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไป
ถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน เน่ืองจากการท าโครงงานมีรูปแบบและข้ันตอนท่ีชัดเจน ดังน้ันนักศึกษา
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานไว้เป็นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติขณะท างาน
โครงงานจริง เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาไปศึกษาในข้ันแสวงหาความรู้     
      ข้ันท่ี 2 ข้ันกระตุ้นความสนใจ ผู้วิจัยเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะกระตุ้นความ
สนใจของนักศึกษา โดยได้น าเสนอคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น จากรายการ
สมรภูมิไอเดีย และน าเสนอประเด็นข่าวปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา
สนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ตามและน าไปต่อยอดความคิดในการท าโครงงาน ผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา
เสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสิ่งท่ีเรียนรู้จากกิจกรรมดังกล่าว  
      ข้ันท่ี  3 ข้ันจัดกลุ่ มร่วมมือ ผู้ วิจัยให้ นักศึกษาแบ่ งกลุ่มกันเพื่ อแสวงหาความรู้             
ใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผนด าเนินกิจกรรม โดยนักศึกษาเป็นผู้ร่วมกันวางแผนในการด าเนินกิจกรรม 
โดยระดมความคิดกันในกลุ่มและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยผู้วิจัยได้ให้ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการคิด เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกกระบวนการคิดมอบหมายให้นักศึกษาคิดหัวข้อโครงงานท่ี
สนใจ และน าเสนอเค้าโครง โครงงาน 
      ข้ันท่ี 4 ข้ันแสวงหาความรู้  ในข้ันแสวงหาความรู้มีแนวทางปฏิบัติส าหรับนักศึกษาในการ
ท ากิจกรรม ดังน้ีนักศึกษาลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน ตามหัวข้อท่ีแต่ละกลุ่มสนใจนักศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีของ
ตนตามข้อตกลงของกลุ่มท่ีมีการแบ่งหน้าท่ีกัน พร้อมท้ังร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมในการท าโครงงาน โดยขอ
ค าปรึกษาจากผู้วิจัยเป็นระยะ ซึ่งมีการติดตามผลความก้าวหน้าการท าโครงงานของนักศึกษาอยู่ทุกสัปดาห์ 
เมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดข้ึน   ร่วมกันเขียนรูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานท่ีตนปฏิบัติ  
      ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ ผู้วิจัยให้นักศึกษาสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้จากการท ากิจกรรม โดย
ผู้วิจัยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อเช่ือมโยงค าถามไปยังนักศึกษา ให้แสดงความคิดเห็น น าไปสู่การสรุปสิ่งท่ี
เรียนรูม้า  
      ข้ันท่ี 6 ข้ันน าเสนอผลงาน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในข้ันตอนน้ี ผู้วิจัยจัด
เวลาให้นักศึกษาได้เสนอสิ่งท่ีได้เรียนรู้และน าเสนอโครงงาน เพื่อให้เพื่อนร่วมช้ันเรียน และนักศึกษาหมู่เรียนอื่น ๆ 
ได้ชมผลงานของกลุ่มและเรียนรู้กิจกรรมท่ีนักศึกษาปฏิบัติในการท าโครงงาน  

    4.3  เมื่อเรียนครบตามแผนกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ให้นักศึกษาท า
    4.4 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน        
ให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจ 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
   การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าร้อยละ และการทดสอบค่า t-test (dependent sample) และ            
t-test (for one sample) ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2540 : 54-104) 
   วิเคราะห์ข้อมูลหาคุณภาพของเครื่องมือ ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และ            
ค่าความเช่ือมั่น  
       
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า
ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.85 และค่าเฉลี่ย
หลังเรียนเท่ากับ 34.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.56 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

เปน็ฐาน 
คะแนน

เต็ม 
จ านวนผูเ้รียน 

(n) X  S.D. t df 

แบบทดสอบก่อนเรียน 40 88 19.52 1.95 45.41* 87 แบบทดสอบหลังเรียน 40 88 32.57 1.60 
 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 t (.05, df = 87) = 1.662 
 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 80  พบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.57 เฉลี่ยร้อยละ 81.45  สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น

ฐานเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80   
 

การท าแบบทดสอบ N X  S.D. µ0 ร้อยละ t 
หลังเรียน 88 32.57 1.60 32 81.45 3.39* 

*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 t (.05, df = 87) = 1.662  
 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน จากผลการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่า    นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.41,S.D.= 0.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คือ 

77ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 77ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( X = 4.51 ,S.D.= 0.52) และด้านกระบวนการท างานกลุ่ม/
ความสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม ( X = 4.53,S.D.= 0.56) แสดงดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

 

รายการประเมินความพึงพอใจ X  S.D. ระดบัความพึง
พอใจ 

ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.51 0.52 มากที่สุด 
ด้านสื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 4.20 0.61 มาก 
ด้านบรรยากาศในช้ันเรียน 4.32 0.63 มาก 
ด้านกระบวนการท างานกลุ่ม/ความสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม 4.53 0.56 มากที่สุด 
ด้านการวัดและประเมินผลงาน 4.47 0.57 มาก 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 4.41 0.58 มาก 

 
อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า
ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.52 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.95 และมี
ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 32.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.60 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นผลเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ถือได้ว่า
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน่ืองจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเองทุก
ข้ันตอนโดยมีครูเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เท่าน้ันจึงส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในกระบวนการคิดและฝึก
การค้นคว้า ลงมือปฏิบัติจริง ส ารวจ หาข้อมูลทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ และมีทักษะในการท างานเป็น
ทีม ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับค ากล่าวของ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 
(2555 : 343) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Method) ไว้ว่า เป็นการสอนท่ีให้
โอกาสผู้เรียนได้วางโครงงานและด าเนินการให้ส าเร็จตามความมุ่งหมายของโครงงานน้ัน อาจเป็นโครงงานท่ี
จัดท าเป็นหมู่หรือคนเดียวก็ได้ ผู้เรียนจะมีส่วนรับผิดชอบในการท างานน้ันด้วยตนเอง ลักษณะการสอนคล้อย
ตามสภาพจริงของสังคม เป็นการท างานท่ีเร่ิมต้นด้วยปัญหาและด าเนินการแก้ปัญหาโดยลงมือทดลองปฏิบัติ
จริงและสอดคล้องกับ  Chun-Ming Hung, Gwo-Jen Hwang and Iwen Huang (2012 : 368) กล่าวว่า        
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสามารถเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักเรียน การแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้วิจัยได้น ารูปแบบโครงงานเป็นฐานมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งน้ี
จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคล้องกับ ราตรี เสนาป่า และ รัตน์ติพร ส าอาง (2559 : 332) ได้
ท าการศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานทีมีต่อทักษะการเรียนรู้ข้ันพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 
รายวชิาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงานส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า 1) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และ นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยของทักษะการเรียนรู้ข้ัน
พื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 2.71 และ 3.62 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
นักเรียนมีการพัฒนาทางทักษะการเรียนรู้ข้ันพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเพิ่มข้ึนหลังจากท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรูซ้ึ่งอยู่ในระดับท่ีดีเย่ียม  

78 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี78 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( X = 4.51 ,S.D.= 0.52) และด้านกระบวนการท างานกลุ่ม/
ความสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม ( X = 4.53,S.D.= 0.56) แสดงดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

 

รายการประเมินความพึงพอใจ X  S.D. ระดบัความพึง
พอใจ 

ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.51 0.52 มากที่สุด 
ด้านสื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 4.20 0.61 มาก 
ด้านบรรยากาศในช้ันเรียน 4.32 0.63 มาก 
ด้านกระบวนการท างานกลุ่ม/ความสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม 4.53 0.56 มากที่สุด 
ด้านการวัดและประเมินผลงาน 4.47 0.57 มาก 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 4.41 0.58 มาก 

 
อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า
ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.52 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.95 และมี
ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 32.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.60 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นผลเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ถือได้ว่า
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน่ืองจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเองทุก
ข้ันตอนโดยมีครูเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เท่าน้ันจึงส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในกระบวนการคิดและฝึก
การค้นคว้า ลงมือปฏิบัติจริง ส ารวจ หาข้อมูลทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ และมีทักษะในการท างานเป็น
ทีม ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับค ากล่าวของ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 
(2555 : 343) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Method) ไว้ว่า เป็นการสอนท่ีให้
โอกาสผู้เรียนได้วางโครงงานและด าเนินการให้ส าเร็จตามความมุ่งหมายของโครงงานน้ัน อาจเป็นโครงงานท่ี
จัดท าเป็นหมู่หรือคนเดียวก็ได้ ผู้เรียนจะมีส่วนรับผิดชอบในการท างานน้ันด้วยตนเอง ลักษณะการสอนคล้อย
ตามสภาพจริงของสังคม เป็นการท างานท่ีเร่ิมต้นด้วยปัญหาและด าเนินการแก้ปัญหาโดยลงมือทดลองปฏิบัติ
จริงและสอดคล้องกับ  Chun-Ming Hung, Gwo-Jen Hwang and Iwen Huang (2012 : 368) กล่าวว่า        
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสามารถเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักเรียน การแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้วิจัยได้น ารูปแบบโครงงานเป็นฐานมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งน้ี
จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคล้องกับ ราตรี เสนาป่า และ รัตน์ติพร ส าอาง (2559 : 332) ได้
ท าการศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานทีมีต่อทักษะการเรียนรู้ข้ันพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 
รายวชิาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงานส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า 1) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และ นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยของทักษะการเรียนรู้ข้ัน
พื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 2.71 และ 3.62 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
นักเรียนมีการพัฒนาทางทักษะการเรียนรู้ข้ันพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเพิ่มข้ึนหลังจากท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรูซ้ึ่งอยู่ในระดับท่ีดีเย่ียม  

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 80  พบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.57 เฉลี่ยร้อยละ 81.45  สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบโครงงานเป็นฐานซึ่งเป็นกระบวนการท างานกลุ่ม นักศึกษาได้ท างานกัน
ตามศักยภาพของตนเอง ร่วมมือร่วมใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันสร้างบรรยากาศ
การท างานกลุ่มในทางบวกทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง เป็นผลท า
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80  สอดคล้องกับ
ค ากล่าวของ ชาตรี เกิดธรรม (2547 : 5) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมีประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมกระบวนการคิดได้
แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติจริงสามารถสร้างผลงานและแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ พร้อมฝึกภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีได้ เป็นการบูรณาการความรู้ 
ความคิด ท าให้สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ และ (สิทธิพล อาจอินทร์ และ ธีรชัย เนตรถนอมศักด์ิ 
,2554 : 1) ได้ท าการศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ผลการวิจัย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียน
โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.72 คิดเป็นร้อยละ 82.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80 
และ ประครอง สอนกุลภักดี และ สุมนชาติ เจริญครบุรี (2554 : 28) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน รายวิชางานธุรกิจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนน้ าพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร้อยละ 78.07 และนักเรียนจ านวนร้อยละ 84.44 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
ท่ีต้ังไว้  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
สรุปผลความพึงพอใจในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก ( X = 4.41 , S.D.= 0.58)             
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการท างานกลุ่ม/ความสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม และ               
ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ซึ่งเป็นเพราะทุกคนได้ท า
กิจกรรมด้วยตนเองตามความสามารถ มีโอกาสเป็นผู้น าและผู้ตามและมีความสนุกท่ีได้แสดงความคิดเห็นท าให้
นักศึกษากล้าแสดงออก นักศึกษามีความสามัคคีกันและสามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีความสุข  
ส่วนด้านการวัดและประเมินผลงาน  ด้านบรรยากาศในช้ันเรียน และ  ด้านสื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานนักศึกษาทุกคน
จะมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของกลุ่มอื่น ๆ ด้วย ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอโครงงานของแต่ละ
กลุ่ม ซึ่งบรรยากาศในช้ันเรียนนักศึกษาทุกคนจะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม จึงส่งผลให้ความพึงพอใจใน
ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก สอดคล้องกับ สิทธิพล อาจอินทร์ และ ธีรชัย เนตรถนอมศักด์ิ 
(2554 : 1)  ได้ท าการศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ รังศิมา ชูเทียนและ ทศพร แสงสว่าง (2559 : 19) ได้ศึกษาการ
พัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหลังใช้การ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับมาก 

 
 

79ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 79ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  ในการจัดกิจกรรมโดยใช้โครงงานเป็นฐานอาจารย์ผู้สอนควรศึกษาและท าความเข้าใจ
กระบวนการจัดกิจกรรม เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เน่ืองจากการจัดกิจกรรมโดยใช้โครงงานเป็นฐานเน้นกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ดังน้ันจึงต้อง
เตรียมความพร้อมของห้องเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้พร้อม 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
           1.  ควรจัดกิจกรรมโดยใช้โครงงานเป็นฐานกับรายวิชาอื่น ๆ และ ควรมีการใช้เครื่องมือวัดท่ี
หลากหลาย 
 2.  ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมโดยใช้โครงงานเป็นฐานกับตัวแปรอื่น ๆ นอกจากศึกษาผลสัมฤทธิ์ 
เช่น ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์  ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยบูรพาในการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับการบริหาร การจัดการและบริการ และการเรียนการ
สอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี จ านวน  ๑๒๗ คน เครื่องมือการวิจัย
เป็นแบบแสดงความคิดเห็น และแบบสอบถาม แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale)  
5 ระดับ จ านวน 33 ข้อ แบ่งเป็น 3 ฉบับ คือ ส าหรับผู้บริหาร ส าหรับอาจารย์  และส าหรับเจ้าหน้าท่ี  
แบบสอบถามมีค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) อยู่ระหว่าง .30-.83 และค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  
ส าหรับแบบสอบถามของผู้บริหารอยู่ท่ี .92  ของอาจารย์อยู่ท่ี .94 และของเจ้าหน้าท่ีอยู่ท่ี .91 สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  และการทดสอบค่าที  (t-test) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา  ส าหรับการบริหาร  
พบว่า  ปัจจัยด้านกระบวนการยอมรับนวัตกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด  ( X )= 4.01, SD = 0.60) รองลงมาเป็น
ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ  ( X )= 3.88, SD = 0.51)  และปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคมีค่าเฉลี่ยรองลงมา  
( X )= 3.83, SD = 0.49) 
 2.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับการเรียน 
การสอน  พบว่า  อาจารย์ท่ีมีความคิดเห็นว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์คือ  ปัจจัยด้านการ
เปิดรับสื่อซึ่งมี ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X )= 3.84, SD = 0.66)  รองลงมาเป็นปัจจัยด้านกระบวนการยอมรับ
นวัตกรรม ( X )= 3.73, SD = 0.67)  และปัจจัยด้านการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยรองลงมา ( X )= 3.63, SD = 0.56) 
 3.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา  ส าหรับการจัดการ
และบริการ  พบว่า  เจ้าหน้าท่ีมีความคิดเห็นว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์คือ  ปัจจัย ด้าน
กระบวนการยอมรับนวัตกรรม ( X )= 4.00, SD = 0.47)  และปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ  ( X )= 4.00,                   
SD = 0.52)  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด  รองลงมาเป็นปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค ( X )= 3.83, SD = 0.46)  
และปัจจัยด้านทัศนคติมีค่าเฉลี่ยรองลงมา  ( X )= 3.70, SD = 0.51) 
 
ค าส าคัญ : การเลือกใช้สื่อ , สื่อสังคมออนไลน์ 
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 4.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านการบริหาร  ระหว่าง
ผู้บริหารชายและผู้บริหารหญิง  พบว่า  ความคิดเห็นระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีแนวทางเดียวกัน  ไม่มี
ความแตกต่างกัน 
ทางสถิติ 
 5.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านการเรียนการสอน  
ระหว่างอาจารย์เพศชายและเพศหญิง  พบว่า  ความคิดเห็นระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีแนวทางเดียวกัน  
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

6.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านการจัดการและบริการ  
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีเพศชายและเพศหญิง  พบว่า  ความคิดเห็นระหว่างเพศชายและเพศหญิงด้านทัศนคติ           
มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ .05  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  การเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับ
การจัดการและบริการในองค์กร  เพราะจะได้ให้ค าปรึกษากับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ปฏิบัติงานได้ทันท่วงที   

 
Abstract 

 
This research aimed to study factors affecting to selected social media’s personnel  

for administration, manage, service and learning. The samples were selected by simple 
random sampling from 127 administrators, lecturers and officers who worked in Burapha 
University. Research Tools were the expert opinion form and five-levels rating scale in 3 
questionnaires for administrators, lecturers and officers that questionnaires had 33 items. 
Discrimination in 0.30-0.83 and reliability questionnaires for administrators was 0.92, for 
lecturers 0.94 and for officers 0.91. Statistics used in data analysis include: Mean, standard 
deviation and t-test. 
 Results of the study are as follows: 
 1. Factors affecting to selected social media’s personnel for administration on 
innovation process factors was highest ( X )= 4.01, SD = 0.60). The second opinions’ level was 
on media exposure factors ( X = 3.88, SD = 0.51) . The third opinions’ level was on 
consumption factor ( X = 3.83, SD = 0.49). 
 2. Factors affecting to selected social media’s personnel for teaching on media 
exposure factors was highest ( X = 3.84, SD = 0.66) . The second opinions’ level was on 
innovation process factors ( X = 3.73, SD = 0.67) . The third opinions’ level was on decision 
factor ( X = 3.63, SD = 0.56). 
 3. Factors affecting to selected social media’s personnel for management and service 
on innovation process factors and media exposure factors were highest ( X = 4.00, SD = 0.47),  
( X = 4.00, SD = 0.52) .  The second opinions’ level was on consumption factor ( X = 3.83,          
SD = 0.46). The third opinions’ level was on attitude factor ( X = 3.70, SD = 0.51). 
 4. Comparison of opinions on selected social media’s personnel for administration 
classified by sex found that the opinions between men and women were the same.           
There are no statistical differences. 
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 5. Comparison of opinions on selected social media’s personnel for teaching 
classified by sex found that the opinions between men and women were the same. There 
are no statistical differences. 
 6. Comparison of opinions on selected social media’s personnel for management 
and service classified by sex found that the opinions was a statistically significant difference 
at .05 level when considering the use of social media for management and service in the 
organization for will be consulted with colleagues in a timely manner. 
 
Keywords :  Media selection , Social media online  
 
บทน า 

การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส าคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย  กิจกรรม
ท้ังหลายในองค์กรล้วนต้องอาศัยการสื่อสาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานในองค์กร  ทักษะการสื่อสาร
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ให้มีความเหมาะสมกับงานในหน้าท่ีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลในการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารท่ีมีต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านการบริหาร   
จ าแนกตามเพศ 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีมีต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านการเรียน     
การสอน จ าแนกตามเพศ 

85ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 85ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)
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 4.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านการจัดการ
และบริการ  จ าแนกตามเพศ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร  เป็นผู้บริหาร  อาจารย์ประจ า  และเจ้าหน้าท่ี  ของมหาวิทยาลัยบูรพา  ท่ีปฏิบัติงาน
ระหว่างปี  พ.ศ. 2559-2560  จ านวน  2,955  คน  สุ่มกลุ่มตัวอย่างได้  340  คน  
 ตัวแปรที่ศึกษา   
 1.  ตัวแปรต้น  ได้แก่  1)  ปัจจัยด้านกระบวนการยอมรับนวัตกรรม  2)  ปัจจัยด้านการสื่อสาร
ภายในองค์กร  3)  ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค  4)  ปัจจัยด้านการตัดสินใจ  5)  ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ  
6)  ปัจจัยด้านค่านิยม  และ 7)  ปัจจัยด้านทัศคติ 
 2.  ตัวแปรตาม  คือ  1)  การเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับการบริหาร  2)  การเลือกใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับการจัดการและบริการ  และ  3)  การเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับการเรียนการสอน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์  ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
บูรพา ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาของ กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์  
(2549 : 107-114)   และขอบข่ายด้านภารกิจของการน าเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาใช้เพื่อภารกิจทาง
การศึกษา  ของชัยยงค์ พรหมวงศ์  (2537 : 138)  และมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาสนับสนุนเพิ่มเติมดังน้ี             
1)  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยอมรับนวัตกรรม  2)  แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กร  3)  แนวคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค 4) แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 5) แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 6)  แนวคิด
เกี่ยวกับค่านิยม  และ 7)  แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร  เป็นผู้บริหาร  อาจารย์ประจ า  และเจ้าหน้าท่ี  ของมหาวิทยาลัยบูรพา  ท่ีปฏิบัติงาน
ระหว่างปี  พ.ศ. 2559-2560  จ านวน  2,955  คน  จ าแนกได้เป็น  1)  ผู้บริหาร  จ านวน  28  คณะ  จ านวน 
147 คน 2) อาจารย์ประจ า จ านวน 1,362 คน และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 1,446 คน ข้อมูล ณ วันท่ี 11 ตุลาคม  
พ.ศ. 2559  จากเว็บไซต์ของคณะ/ วิทยาลัย  และ http://person.buu.ac.th 

กลุ่มตัวอย่าง  เป็นผู้บริหาร  อาจารย์ประจ า  และเจ้าหน้าท่ี  ของมหาวิทยาลัยบูรพา  ท่ีปฏิบัติงาน
ระหว่างปี  พ.ศ. 2559-2560  จ านวน  340  คน  ได้จากการเปิดตารางส าเร็จรูปเพื่อก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ  เครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 pp. 607-610) จากน้ันด าเนินการสุ่มแบบแบ่ง
ช้ัน  (Stratified random sampling)  และค านวนหาสัดส่วนของจ านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม  จ าแนกได้
ดังน้ี 1)  ผู้บริหาร จ านวน 105 คน  2)  อาจารย์ประจ า จ านวน 118 คน  และ 3) เจ้าหน้าท่ี  จ านวน 117 คน  
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับท้ังท่ีเป็นกระดาษและแบบสอบถามออนไลน์จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
บูรพาจ านวน 22 คณะจากจ านวนท้ังหมด 28 คณะ  คิดเป็นร้อยละ  78.57  ได้แบบสอบถามกลับมาจ านวน  
127 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 37.35 จ าแนกได้เป็นผู้บริหาร 24 ฉบับ อาจารย์ 56 ฉบับ และเจ้าหน้าท่ี 47 ฉบับ 

เครื่องมือที่ใช้  เครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งน้ี  ประกอบด้วย  1)  แบบแสดง
ความคิดเห็น  และ 2)  แบบสอบถาม  และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยโดยการน าแบบแสดงความ
คิดเห็น 

86 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี86 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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6)  ปัจจัยด้านค่านิยม  และ 7)  ปัจจัยด้านทัศคติ 
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ความคิดเห็น  และ 2)  แบบสอบถาม  และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยโดยการน าแบบแสดงความ
คิดเห็น 
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และแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน  5  ท่าน  เป็นผู้พิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถาม 
(IOC) กับนิยามปฏิบัติการท่ีก าหนดข้ึน  และหาค่าอ านาจจ าแนกค่าอ านาจจ าแนก  (Discrimination)           
อยู่ระหว่าง .30-.83  และค่าความเช่ือม่ัน  (Reliability)  แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารได้ค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .92  ส าหรับอาจารย์ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .94  และส าหรับเจ้าหน้าท่ีได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  .91 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น  2  ส่วนดังน้ี 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลท่ีได้จากการจัดสนทนากลุ่มน าผลท่ี
ได้ไปใช้ส าหรับการสร้างแบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์  ของบุคลากร
มหาวทิยาลัยบูรพาต่อไป 
 ข้อมูลเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป   
เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรท่ีศึกษา  ค านวณหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย t-test 

ขั้นตอนการวิจัย 
 ระยะที่ 1 
 ผู้วิจัยด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม  (Focus group)  โดยใช้แบบแสดงความคิดเห็นปัจจัยท่ีส่งผลในการ
เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา  ร่วมกับการจัดสนทนากลุ่มเพื่อหาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative data) ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6  ท่าน  
  ระยะที่ 2 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคม
ออนไลน์  ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา  ดังน้ี 
 1.  ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลไปยังส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา   
พร้อมท้ังนัดหมาย  วัน  เวลา  และสถานท่ี  เพื่อจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและอีกวิธีการหน่ึง
คือ น าแบบสอบถามฉบับดังกล่าวท าเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  โดยการใช้ Google form  ส าหรับเก็บข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 2.  ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ระหว่างวันท่ี  7  กันยายน  พ.ศ.  2560 ถึง วันท่ี  7  
ธันวาคม  พ.ศ.  2560  โดยได้รับแบบสอบถามคืนกลับมาท้ังสองวิธีการรวมท้ังสิ้น  127  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  
37.35  จากจ านวนท้ังหมดของกลุ่มตัวอย่าง   
 3.  ด าเนินการตรวจสอบและคัดแยกแบบสอบถามฉบับท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
 4.  ด าเนินการลงรหัส และกรอกข้อมูลท่ีได้ในโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   
และเขียนรายงานผลการวิจัยต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
    1.  ปัจจัยท่ีส่งผลในการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา  สามารถสรุปได้
ดังน้ี 
 1.1  ปัจจัยด้านกระบวนการยอมรับนวัตกรรม ซึ่งจะครอบคลุมองค์ประกอบย่อยดังน้ี 1) การตระหนัก
ถึง  2)  ความสนใจ  3)  การประเมิน  4)  การทดลอง  และ  5)  การยอมรับหรือการปฏิเสธ 
 1.2  ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร ประกอบด้วย  1)  การสื่อสารแบบทางการ  2)  การสื่อสาร
แบบไม่เป็นทางการ  3)  การสื่อสารทางเดียว  และ  4)  การสื่อสารสองทาง 

87ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 87ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)
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 1.3  ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค  แต่ละคนจะมีพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารท่ีแตกต่างกัน  
และใช้วิธีการในการรับรู้ข่าวสารน้ันท่ีแตกต่างกันไปด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับการสนทนากลุ่มท่ีเห็นว่าเมื่อภายใน
องค์กรมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นจ านวนมากบุคลากรจึงตัดสินใจใช้  รวมท้ังค่านิยม  ความพึง
พอใจ และทัศนคติต่อสื่อสังคมออนไลน์  จะมีผลต่อการเลือกใช้เช่นเดียวกัน 
 1.4  ปัจจัยด้านการตัดสินใจ  การท่ีบุคคลใดบุคลหน่ึงจะเลือกใช้หรือไม่ใช้ย่อมมีกระบวนการ
ตัดสินใจ จากการศึกษาพบว่ามีข้ันตอนดังน้ี  1)  การรับรู้  2)  การค้นหาข้อมูล  3)  การประเมินทางเลือก            
4)  การตัดสินใจเลือก  และ 5)  การบริโภค  (ใช้หรือไม่ใช้)     
 1.5  ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ  มนุษย์ทุกคนย่อมมีการเลือกให้ความสนใจต่อบางอย่างบาง
เหตุการณ์ท่ีไม่เหมือนกันข้ึนอยู่กับความรู้เดิม  ความเข้าใจเดิม  ทัศนคติเดิมท่ีมี  และประสบการณ์เดิมท่ีเคย
ได้รับ เช่นเดียวกันกับการเปิดรับสื่อของคนย่อมไม่เหมือนกัน  ซึ่งมีองค์ประกอบดังน้ี   1)  การเลือกเปิดรับ            
2)  การเลือกสนใจ  3)  การเลือกรับรู้  4)  การเลือกจดจ า 
 1.6  ปัจจัยด้านค่านิยม  เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความคิด  และความเช่ือของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึง  ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก  1)  อิทธิพลจากครอบครัว  2)  อิทธิพลจากสถาบันการศึกษา  3)  อิทธิพล
จากเพื่อน 4)  อิทธิพลจากสื่อมวลชน  และ 5)  อิทธิพลจากบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  จากอิทธิพลดังกล่าวมีผลต่อ
ค่านิยมในการเลือกใช้หรือไม่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
 1.7  ปัจจัยด้านทัศคติ  กล่าวคือเป็นการประเมินหรือการตัดสินเกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบ            
จะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง  ในท่ีน้ีจะเป็นทัศนคติท่ีดีต่อการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์  มีดังน้ี  1)  ทัศนคติด้านความพึงพอใจในงาน  2)  ทัศนคติด้าน  การมีส่วนร่วมในงาน  3)  ทัศนคติ
ด้านความผูกพันกับองค์กร  4)  ทัศนคติด้านการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 
 2.  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหาร  อาจารย์  และเจ้าหน้าท่ี
ของมหาวิทยาลัยบูรพา  ได้ข้อสรุปดังน้ี 
 2.1  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา จ าแนกรายด้าน 
ส าหรับการบริหาร  พบว่า  ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ  ปัจจัยด้านกระบวนการยอมรับนวัตกรรม  ( X = 4.01, SD = 0.60)  รองลงมาเป็น
ปัจจัยด้าน การเปิดรับสื่อ ( X = 3.88, SD = 0.51)  และปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค   ( X = 3.83,               
SD = 0.49) 
 2.2  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา  จ าแนกราย
ด้าน  ส าหรับการเรียนการสอน  พบว่า  อาจารย์ท่ีมีความคิดเห็นว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับแรก คือ  ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ ( X = 3.84, SD = 0.66)  รองลงมาเป็น
ปัจจัยด้านกระบวนการยอมรับนวัตกรรม  ( X = 3.73, SD = 0.67)  และปัจจัยด้านการตัดสินใจ  ( X = 3.63, 
SD = 0.56) 
 2.3  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา  จ าแนกราย
ด้าน  ส าหรับการจัดการและบริการ  พบว่า  เจ้าหน้าท่ีมีความคิดเห็นว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ท่ีมี ค่าเฉลี่ยสูงสุด   3 อันดับแรกคือ  ปัจจัย ด้านกระบวนการยอมรับนวัตกรรม  ( X = 4.00,                
SD = 0.47)  และปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ  ( X = 4.00, SD = 0.52)  รองลงมาเป็นปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
บริโภค  ( X = 3.83, SD = 0.46) และปัจจัยด้านทัศนคติ  ( X = 3.70, SD = 0.51) 
 
 
 

88 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี88 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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 1.3  ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค  แต่ละคนจะมีพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารท่ีแตกต่างกัน  
และใช้วิธีการในการรับรู้ข่าวสารน้ันท่ีแตกต่างกันไปด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับการสนทนากลุ่มท่ีเห็นว่าเมื่อภายใน
องค์กรมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นจ านวนมากบุคลากรจึงตัดสินใจใช้  รวมท้ังค่านิยม  ความพึง
พอใจ และทัศนคติต่อสื่อสังคมออนไลน์  จะมีผลต่อการเลือกใช้เช่นเดียวกัน 
 1.4  ปัจจัยด้านการตัดสินใจ  การท่ีบุคคลใดบุคลหน่ึงจะเลือกใช้หรือไม่ใช้ย่อมมีกระบวนการ
ตัดสินใจ จากการศึกษาพบว่ามีข้ันตอนดังน้ี  1)  การรับรู้  2)  การค้นหาข้อมูล  3)  การประเมินทางเลือก            
4)  การตัดสินใจเลือก  และ 5)  การบริโภค  (ใช้หรือไม่ใช้)     
 1.5  ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ  มนุษย์ทุกคนย่อมมีการเลือกให้ความสนใจต่อบางอย่างบาง
เหตุการณ์ท่ีไม่เหมือนกันข้ึนอยู่กับความรู้เดิม  ความเข้าใจเดิม  ทัศนคติเดิมท่ีมี  และประสบการณ์เดิมท่ีเคย
ได้รับ เช่นเดียวกันกับการเปิดรับสื่อของคนย่อมไม่เหมือนกัน  ซึ่งมีองค์ประกอบดังน้ี   1)  การเลือกเปิดรับ            
2)  การเลือกสนใจ  3)  การเลือกรับรู้  4)  การเลือกจดจ า 
 1.6  ปัจจัยด้านค่านิยม  เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความคิด  และความเช่ือของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึง  ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก  1)  อิทธิพลจากครอบครัว  2)  อิทธิพลจากสถาบันการศึกษา  3)  อิทธิพล
จากเพื่อน 4)  อิทธิพลจากสื่อมวลชน  และ 5)  อิทธิพลจากบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  จากอิทธิพลดังกล่าวมีผลต่อ
ค่านิยมในการเลือกใช้หรือไม่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
 1.7  ปัจจัยด้านทัศคติ  กล่าวคือเป็นการประเมินหรือการตัดสินเก่ียวกับความชอบหรือไม่ชอบ            
จะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง  ในท่ีน้ีจะเป็นทัศนคติท่ีดีต่อการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์  มีดังน้ี  1)  ทัศนคติด้านความพึงพอใจในงาน  2)  ทัศนคติด้าน  การมีส่วนร่วมในงาน  3)  ทัศนคติ
ด้านความผูกพันกับองค์กร  4)  ทัศนคติด้านการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 
 2.  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหาร  อาจารย์  และเจ้าหน้าท่ี
ของมหาวิทยาลัยบูรพา  ได้ข้อสรุปดังน้ี 
 2.1  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา จ าแนกรายด้าน 
ส าหรับการบริหาร  พบว่า  ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ  ปัจจัยด้านกระบวนการยอมรับนวัตกรรม  ( X = 4.01, SD = 0.60)  รองลงมาเป็น
ปัจจัยด้าน การเปิดรับสื่อ ( X = 3.88, SD = 0.51)  และปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค   ( X = 3.83,               
SD = 0.49) 
 2.2  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา  จ าแนกราย
ด้าน  ส าหรับการเรียนการสอน  พบว่า  อาจารย์ท่ีมีความคิดเห็นว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับแรก คือ  ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ ( X = 3.84, SD = 0.66)  รองลงมาเป็น
ปัจจัยด้านกระบวนการยอมรับนวัตกรรม  ( X = 3.73, SD = 0.67)  และปัจจัยด้านการตัดสินใจ  ( X = 3.63, 
SD = 0.56) 
 2.3  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา  จ าแนกราย
ด้าน  ส าหรับการจัดการและบริการ  พบว่า  เจ้าหน้าท่ีมีความคิดเห็นว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ท่ีมี ค่าเฉลี่ยสูงสุด   3 อันดับแรกคือ  ปัจจัย ด้านกระบวนการยอมรับนวัตกรรม  ( X = 4.00,                
SD = 0.47)  และปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ  ( X = 4.00, SD = 0.52)  รองลงมาเป็นปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
บริโภค  ( X = 3.83, SD = 0.46) และปัจจัยด้านทัศนคติ  ( X = 3.70, SD = 0.51) 
 
 
 

7 
 

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านการบริหาร  ระหว่างผู้บริหาร
ชายและผู้บริหารหญิง  พบว่า  ความคิดเห็นระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีแนวทางเดียวกั น  ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ 
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านการเรียนการสอน  ระหว่าง
อาจารย์เพศชายและเพศหญิง  พบว่า  ความคิดเห็นระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีแนวทางเดียวกัน  ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ 
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านการจัดการและบริการ  
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีเพศชายและเพศหญิง  พบว่า  ความคิดเห็นระหว่างเพศชายและเพศหญิงด้านทัศนคติ         
มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ .05  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  การเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับ
การจัดการและบริการในองค์กร  เพราะจะได้ให้ค าปรึกษากับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ปฏิบัติงานได้ทันท่วงที   
 
อภิปรายผล 
 1.  ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลในการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา           
มีดังน้ี 
 1.1  ปัจจัยด้านกระบวนการยอมรับนวัตกรรม  บุคคลจะตัดสินใจเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ใด ๆ  
จะมีข้ันตอนดังน้ี  1)  การตระหนักถึง  2)  ความสนใจ  3)  การประเมิน  4)  การทดลอง  และ  5)  การ
ยอมรับหรือการปฏิเสธ  ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ นภวรรณ  คณานุรักษ์ 2556 : 279)  ท่ีกล่าวถึง
กระบวนการยอมรับนวัตกรรมมี 5 ข้ันตอน  คือ  1)  การตระหนักถึง  (Awareness)  การเรียนรู้ว่ามีนวัตกรรม
เกิดข้ึนเป็นข้ันตอนแรกของกระบวนการการยอมรับ  2)  ความสนใจ  (Interest)  ผู้บริโภคให้ความสนใจ  และ
ท าการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่  ผู้บริโภคท่ีมีแนวโน้มว่าจะยอมรับผลิตภัณฑ์
ใหม่เร่ิมท่ีจะมองเห็นว่าผลิตภัณฑ์น้ีจะช่วยตอบสนองความต้องการท่ีมีอยู่แล้วหรือท่ีเพิ่งตระหนักถึงได้อย่างไร  
ความสนใจยังหมายรวมถึงการมองหาและเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมน้ัน  3)  การประเมิน  
(Evaluation)  ข้ันน้ีเป็นการตัดสินใจท่ีจะเช่ือหรือไม่เช่ือว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้  4)  การทดลอง  (Trial)  เป็นข้ันตอนท่ีผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์น้ันเป็นครั้งแรก  และ            
5)  การยอมรับหรือการปฏิเสธ  (Adoption or rejection)  เป็นข้ันตอนท่ีผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์
น้ันต่อไปอย่างเต็มใจ  หรือปฏิเสธท่ีจะใช้ผลิตภัณฑ์น้ัน 
 1.2  ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร  เป็นรูปแบบของการสื่อสารท่ีบุคลากรได้ติดต่อสื่อสารกัน   
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า  บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาใช้สื่อสังคมออนไลน์เพราะเป็นการสื่อสารแบบไม่เป็น
ทางการ  และเป็นการสื่อสารสองทาง  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ตุลา  มหาพสุธานนท์  2554 : 276-277)  
ว่าการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ  (Informal communication)  เป็นการติดต่อสื่อสารในลักษณะส่วนตัว  
มักจะเกิดข้ึนจากสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในทางส่วนตัวมากกว่าทางต าแหน่งหน้าท่ี  การบริหารงานหาก
ต้องการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพอาจจะเร่ิมต้นด้วยการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการในระยะเร่ิมแรกก่อน  แล้วจึง
ตามด้วยการสื่อสารแบบท่ีเป็นทางการในภายหลังหรือกระท าควบคู่กันไป  ซึ่งจะได้ท้ังความรวดเร็วจาก
ลักษณะการสื่อสารท่ีไม่เป็นทางการ  และความถูกต้องสมบูรณ์จากลักษณะการสื่อสารท่ีเป็นทางการ   และ          
การสื่อสารสองทาง  (Two-way communication)  เป็นลักษณะการสื่อสารท่ีผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถท่ี
จะโต้ตอบ  เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้องร่วมกัน 

89ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 89ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)
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 1.3  ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค  จากผลการศึกษาค้นคว้าสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองปัจจัยทาง 
ด้านจิตวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคของ  ชูชัย  สมิทธิไกร  (2558 : 12)  กล่าวว่า  ปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  1)  การรับรู้  (Perception)  เป็นการเปิดรับ  ให้ความสนใจ  และแปลความหมายสิ่งเร้า         
2)  การเรียนรู้ (Learning)  เป็นการท่ีบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองท่ีค่อนข้างถาวร  อันเป็น
ผลมาจากประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีได้รับ  3)  ความต้องการและแรงจูงใจ  (Need and motives)  เป็นสิ่งท่ีท า
ให้บุคคลมีความปรารถนา  เกิดความต่ืนตัวและพลังท่ีจะกระท าสิ่งต่าง ๆ  เพื่อให้บรรลุถึงสิ่งท่ีต้องการน้ัน           
4)  บุคลิกภาพ  (Personality)  เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งเป็นสิ่งท่ีบ่งช้ีความเป็นปัจเจกบุคคล  และเป็น
สิ่งก าหนดลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ของบุคคลน้ัน   5)  ทัศนคติ  (Attitude)  
เป็นผลสรุปของการประเมินสิ่งใดสิ่งหน่ึง  ซึ่งบ่งช้ีว่าสิ่งน้ันดีหรือเลว  น่าพอใจหรือไม่พอใจ  ชอบหรือไม่ชอบ  
6)  ค่านิยมและวิถีชีวิต  (Values and lifestyles)  เป็นรูปแบบของความเช่ือท่ีแต่ละบุคคลยึดถือเป็น
มาตรฐาน  และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ส่วนวิถีชีวิต  เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลท่ีแสดงออกมา
ในรูปของกิจกรรม  ความสนใจ  และความคิดเห็น 
 1.4  ปัจจัยด้านการตัดสินใจ  จากการผลการศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา  มีกระบวนการ
ตัดสินใจ เพื่อเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ออเป็นไปตามแนวคิดเร่ืองกระบวนการตัดสินใจของคอตเลอร์  (Kotler)  
มี  5  ข้ันตอน  (สุจิตรา  แสงจันดา 2556 : 28-29)  คือ  1)  การรับรู้ถึงปัญหา  (Problem recognition)  
เป็นการท่ีบุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตนเอง  ซึ่งอาจเกิดข้ึนเอง  หรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นท้ังท่ีมาจาก
ภายในและภายนอก 2)  การค้นหาข้อมูล  (Information search)  เมื่อความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ  ก็จะ
ท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีผู้บริโภคพยายามด าเนินการ  เพื่อตอบสนองความต้องการน้ัน  3)  การประเมินทางเลือก  
(Evaluation and selection of alternative)  เป็นการท่ีผู้บริโภคพยายามประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ  ท่ีได้
รับมาจากข้ันตอนการค้นหาข้อมูล  โดยจะพิจารณาโดยการเปรียบเทียบทางเลือกน้ันจากคุณสมบัติต่าง ๆ               
4)  การตัดสินใจเลือก  (Decision implementation)  เป็นการพยายามเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีชอบมากท่ีสุด  
หรือสามารถตอบสนองความต้องการได้มากท่ีสุด  โดยพิจารณาจาก  3  ปัจจัย  คือ  ทัศนคติของบุคคลอื่น  
ปัจจัยสถานการณ์ท่ีคาดคะเนไว้  และปัจจัยของสถานการณ์ท่ีไม่ได้คาดคะเนไว้  โดยการตัดสินใจเลือกน้ันส่วน
ใหญ่ข้ึนอยู่กับผลลัพธ์ท่ีได้รับจากข้ันตอนการประเมินทางเลือก  5)  การบริโภคและการประเมินภายหลังการ
ซื้อ  (Post-purchase evaluation)  คือ  การท่ีผู้บริโภคมีความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์หลังจากซื้อหรือ
หลังจากทดลองใช้แล้ว   
 1.5  ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ  หรืออีกนัยหน่ึงคือการเปิดรับข้อมูลข่าวสารน่ันเอง  จากผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาจะเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามความสนใจและความต้องการของ
ตนเอง   ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองการเปิดรับข่าวสารโดยผ่านกระบวนการในการเลือกรับสาร  (Selective 
process)  ของ Klapper  (วราวุธ  ส่งเสริม  2552 : หน้า 23)  น่ันคือ  1)  การเลือกรับหรือการเลือกใช้  
(Selective exposure)  บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ  ตามความสนใจ  และความ
ต้องการของตน  เพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาและเป็นข้อมูล  เพื่อสนองความต้องการของตน  2)  การเลือกให้ความ
สนใจ  (Selective attention)  บุคคลจะเลือกเปิดรับข่าวสารแล้ว  บุคคลยังเลือกให้ความสนใจต่อข่าวสารท่ี
ได้รับ  ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติ  และความเช่ือด้ังเดิมของบุคคลน้ัน ๆ  ในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการรับ
ข่าวสารท่ีขัดต่อทัศนคติหรือความเช่ือด้ังเดิม  เพราะการได้รับข่าวสารท่ีไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของเขา           
จะท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจและสับสนได้   3)  การเลือกรับรู้และตีความหมาย  (Selective 
perception and selective interpretation)  เมื่อบุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแล้ว  ผู้รับสารอาจมีการ
เลือกรับรู้และเลือกตีความสารท่ีได้รับด้วยตามประสบการณ์ของแต่ละคน  ผู้รับสารจะมีการตีความข่าวสารท่ี
ได้รับมาตามความเข้าใจของตนเอง  หรือตามทัศนคติ  ประสบการณ์  ความเช่ือ  ความต้องการ  และแรงจูงใจ

90 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี90 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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 1.3  ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค  จากผลการศึกษาค้นคว้าสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองปัจจัยทาง 
ด้านจิตวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคของ  ชูชัย  สมิทธิไกร  (2558 : 12)  กล่าวว่า  ปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  1)  การรับรู้  (Perception)  เป็นการเปิดรับ  ให้ความสนใจ  และแปลความหมายสิ่งเร้า         
2)  การเรียนรู้ (Learning)  เป็นการท่ีบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองท่ีค่อนข้างถาวร  อันเป็น
ผลมาจากประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีได้รับ  3)  ความต้องการและแรงจูงใจ  (Need and motives)  เป็นสิ่งท่ีท า
ให้บุคคลมีความปรารถนา  เกิดความต่ืนตัวและพลังท่ีจะกระท าสิ่งต่าง ๆ  เพื่อให้บรรลุถึงสิ่งท่ีต้องการน้ัน           
4)  บุคลิกภาพ  (Personality)  เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งเป็นสิ่งท่ีบ่งช้ีความเป็นปัจเจกบุคคล  และเป็น
สิ่งก าหนดลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ของบุคคลน้ัน   5)  ทัศนคติ  (Attitude)  
เป็นผลสรุปของการประเมินสิ่งใดสิ่งหน่ึง  ซึ่งบ่งช้ีว่าสิ่งน้ันดีหรือเลว  น่าพอใจหรือไม่พอใจ  ชอบหรือไม่ชอบ  
6)  ค่านิยมและวิถีชีวิต  (Values and lifestyles)  เป็นรูปแบบของความเช่ือท่ีแต่ละบุคคลยึดถือเป็น
มาตรฐาน  และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ส่วนวิถีชีวิต  เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลท่ีแสดงออกมา
ในรูปของกิจกรรม  ความสนใจ  และความคิดเห็น 
 1.4  ปัจจัยด้านการตัดสินใจ  จากการผลการศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา  มีกระบวนการ
ตัดสินใจ เพื่อเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ออเป็นไปตามแนวคิดเร่ืองกระบวนการตัดสินใจของคอตเลอร์  (Kotler)  
มี  5  ข้ันตอน  (สุจิตรา  แสงจันดา 2556 : 28-29)  คือ  1)  การรับรู้ถึงปัญหา  (Problem recognition)  
เป็นการท่ีบุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตนเอง  ซึ่งอาจเกิดข้ึนเอง  หรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นท้ังท่ีมาจาก
ภายในและภายนอก 2)  การค้นหาข้อมูล  (Information search)  เมื่อความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ  ก็จะ
ท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีผู้บริโภคพยายามด าเนินการ  เพื่อตอบสนองความต้องการน้ัน  3)  การประเมินทางเลือก  
(Evaluation and selection of alternative)  เป็นการท่ีผู้บริโภคพยายามประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ  ท่ีได้
รับมาจากข้ันตอนการค้นหาข้อมูล  โดยจะพิจารณาโดยการเปรียบเทียบทางเลือกน้ันจากคุณสมบัติต่าง ๆ               
4)  การตัดสินใจเลือก  (Decision implementation)  เป็นการพยายามเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีชอบมากท่ีสุด  
หรือสามารถตอบสนองความต้องการได้มากท่ีสุด  โดยพิจารณาจาก  3  ปัจจัย  คือ  ทัศนคติของบุคคลอื่น  
ปัจจัยสถานการณ์ท่ีคาดคะเนไว้  และปัจจัยของสถานการณ์ท่ีไม่ได้คาดคะเนไว้  โดยการตัดสินใจเลือกน้ันส่วน
ใหญ่ข้ึนอยู่กับผลลัพธ์ท่ีได้รับจากข้ันตอนการประเมินทางเลือก  5)  การบริโภคและการประเมินภายหลังการ
ซื้อ  (Post-purchase evaluation)  คือ  การท่ีผู้บริโภคมีความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์หลังจากซื้อหรือ
หลังจากทดลองใช้แล้ว   
 1.5  ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ  หรืออีกนัยหน่ึงคือการเปิดรับข้อมูลข่าวสารน่ันเอง  จากผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาจะเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามความสนใจและความต้องการของ
ตนเอง   ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองการเปิดรับข่าวสารโดยผ่านกระบวนการในการเลือกรับสาร  (Selective 
process)  ของ Klapper  (วราวุธ  ส่งเสริม  2552 : หน้า 23)  น่ันคือ  1)  การเลือกรับหรือการเลือกใช้  
(Selective exposure)  บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ  ตามความสนใจ  และความ
ต้องการของตน  เพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาและเป็นข้อมูล  เพื่อสนองความต้องการของตน  2)  การเลือกให้ความ
สนใจ  (Selective attention)  บุคคลจะเลือกเปิดรับข่าวสารแล้ว  บุคคลยังเลือกให้ความสนใจต่อข่าวสารท่ี
ได้รับ  ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติ  และความเช่ือด้ังเดิมของบุคคลน้ัน ๆ  ในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการรับ
ข่าวสารท่ีขัดต่อทัศนคติหรือความเช่ือด้ังเดิม  เพราะการได้รับข่าวสารท่ีไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของเขา           
จะท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจและสับสนได้   3)  การเลือกรับรู้และตีความหมาย  (Selective 
perception and selective interpretation)  เมื่อบุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแล้ว  ผู้รับสารอาจมีการ
เลือกรับรู้และเลือกตีความสารท่ีได้รับด้วยตามประสบการณ์ของแต่ละคน  ผู้รับสารจะมีการตีความข่าวสารท่ี
ได้รับมาตามความเข้าใจของตนเอง  หรือตามทัศนคติ  ประสบการณ์  ความเช่ือ  ความต้องการ  และแรงจูงใจ
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ของตนในขณะน้ัน  4)  การเลือกจดจ า  (Selective retention)  หลังจากท่ีบุคคลเลือกให้ความสนใจ              
เลือกรับรู้  และตีความข่าวสารไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับทัศนคติและความเช่ือของตนแล้ว  บุ คคลยังเลือก
จดจ าเน้ือหาสาระสาระของสารในส่วนท่ีต้องการจ าเข้าไว้เป็นประสบการณ์ ในขณะเดียวกันก็มักจะลืมข่าวสาร
ท่ีไม่ตรงกับความสนใจของตนเอง 
 1.6  ปัจจัยด้านค่านิยม  ผลการศึกษาประเด็นด้านค่านิยมมีผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์
ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา  เพราะได้รับอิทธิพลจากเพื่อน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  นิติพล  ภูตะ
โชติ  (2556 :  98)  กล่าวว่า  กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลในเรื่องค่านิยมเป็นอย่างมาก  เพราะเมื่อเด็กเร่ิมเข้าสู่
วัยรุ่นจะเร่ิมมีเพื่อนมากข้ึน  ความต้องการเป็นท่ียอมรับในกลุ่ม  เขาจะต้องยอมรับในค่านิยมต่าง ๆ  ของกลุ่ม
เพื่อนวัยเดียวกัน   
 1.7  ปัจจัยด้านทัศคติ  ผลการศึกษาประเด็นด้านทัศนคติ  พบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพามีการ
ตัดสินใจเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์  เพราะจะได้ให้ค าปรึกษากับเพื่อนหรือผู้ปฏิบั ติงานได้ทันท่วงที                     
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธนวรรธ  ต้ังสินทรัพย์  (2550 : 63-64)  และนิติพล  ภูตะโชติ  (2556 : 49-53)  
กล่าวคือ  พฤติกรรมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน  (Organizational citizenship behavior)  เป็นพฤติกรรมใน
ทางบวก  เป็นการเสียสละ เพื่อช่วยงานเพื่อนร่วมงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีความสมัครใจและอาสาช่วย
ท างานต่าง ๆ  โดยไม่ต้องร้องขอมีความทุ่มเทการท างานให้กับองค์กรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
ในองค์กร  ให้ความเช่ือฟังผู้บริหาร  บังคับบัญชาและให้ความร่วมมือในการท างานทุกอย่าง  เพื่อให้งานของ
องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารท่ีมีต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านการบริหาร  
จ าแนกตามเพศ  พบว่า  ไม่มีความแตกต่างกัน  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่า ท้ังสองเพศมีความมุ่งหวังให้บุคลากรใน
องค์กรบรรลุเป้าหมายของการท างานท่ีก าหนดไว้เหมือนกัน ส่งผลให้การเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีมีต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านการเรียนการสอน  
จ าแนกตามเพศ  พบว่า  ไม่มีความแตกต่างกัน  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยปัจจุบันเป็นวัยกลางคน
ท่ีมีประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี  ท าให้ท้ังอาจารย์เพศหญิงและเพศชายมีเลือกใช้
สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน 
 4.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีมีต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านการจัดการ
และบริการ  จ าแนกตามเพศ  พบว่า  มีความแตกต่างกันเรื่องของการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับการ
จัดการและบริการในองค์กร  เพราะจะได้ให้ค าปรึกษากับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ปฏิบัติงานได้ทันท่วงที   
สอดคล้องกับธนวรรธ ต้ังสินทรัพย์  (2550 : 63-64)  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่า ในองค์กรจะพบพฤติกรรมช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงาน  (Organizational citizenship behavior)  ซึ่งเป็นพฤติกรรมเชิงบวก  เพื่อช่วยงานเพื่อน
ร่วมงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ซึ่งพฤติกรรมช่วยเหลือเพื่อนมักจะพบมากในเพศหญิง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาเร่ืองสร้างรูปแบบหรือแบบแผนปฏิบัติท่ีดีในการน าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพื่อการ
สั่งการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2.  ควรมีการศึกษาเร่ืองสร้างรูปแบบหรือแบบแผนปฏิบัติท่ีดีในการน าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพื่อการ
บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3.  ควรมีการศึกษาเร่ืองสร้างรูปแบบหรือแบบแผนปฏิบัติท่ีดีในการน าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพื่อการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

91ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 91ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน 

กับการเรียนการสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม 
Comparisons of Learning Achievement, Analytical Thinking, and Attitudes 
toward Science Learning of Matthayomsueksa 3 Students between of 7-E 

Inquiry and Socioscientific Issues-Based Instruction 
 

นุจเนตร อินธิดา1 
ประสาท เนืองเฉลิม2 

 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน และการเรียน
การสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของ
กิจกรรมการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน และการเรียนการสอนตามแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ันกับการเรียน          
การสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 2 ห้อง 68 คน ในปี
การศึกษา 2558 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม หน่ึงห้องเรียนจ านวน 33 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ข้ัน อีกหน่ึงห้องเรียนจ านวน 35 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน และแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม แต่ละรูปแบบมีจ านวน 7 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
(B) ต้ังแต่ 0.30 ถึง 0.63 ค่าความเช่ือมั่น (rcc) ท้ังฉบับเท่ากับ 0.92 3) แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์                
 
ค าส าคัญ :  ทักษะการคิดวิเคราะห์, เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์, สืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน 
 
 
 
 
 
 
1นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่าความยากรายข้อ (p) ต้ังแต่ 0.39 ถึง 0.79 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) ต้ังแต่ 
0.32 ถึง 0.86 ค่าความเช่ือมั่น (rtt) ท้ังฉบับเท่ากับ 0.93 และ 4) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อต้ังแต่ 0.24 ถึง 0.88         
ค่าความเช่ือมั่น (rxy) ท้ังฉบับ เท่ากับ 0.83 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้ Hotelling T2 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) แผนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน และการเรียนการสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์
กับสังคม มีประสิทธิภาพ 82.67/81.14 และ 83.48/82.07 ตามล าดับ 2) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน และการเรียนการสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม มีค่าเท่ากับ 0.6975 
และ 0.7144 ตามล าดับ3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน กับการเรียนการสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ข้ัน และนักเรียนท่ีเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน กับนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

Abstract 
 

 The purposes of this study were:  1)  to develop organization plans of 7-E inquiry and 
socioscientific issues-based instruction to have a requirement of efficiency of 80/ 80 2)  to find out 
effectiveness indices of learning organization of 7-E inquiry and socioscientific issues-based instruction, 
and 3)  to compare learning achievement, analytical thinking, and attitudes toward science learning of 
Matthayomsueksa 3 students between of 7-E inquiry and socioscientific issues-based instruction.              
The sample used inthis study consisted of 68 Matthayomsueksa 3 students from 2 classrooms at 
Banluemphitthayasan school, Banluem district, Nakornratchasima in the academic year 2015, obtained 
using the cluster random sampling technique.  One classroom of 33 students was learned using 7-E 
inquiry. The other classroom of 35 students was learned using socioscientific issues-based instruction. 
The instruments used in the study were : 1) 7-E inquiry plans and socioscientific issues-based instruction 
plans, 7 plans for each model ; 2)  a 40-item 4 choice achievement of Matthayomsueksa 3 test on            
The Heredity with discriminating powers (B) ranging 0.32 – 0.63 and reliability (Rcc) of 0.92, 3) a 20-item  
4 choice analytical thinking test with difficulties (p) ranging 0.39 – 0.79, discriminating powers (r) ranging 
0.32 – 0.86 and a reliability (Rtt) of 0.93 ; and 4) a 20-item 5-rating-scale inventory on science learning 
attitude with discriminating power ranging 0.24 – 0.88 and a reliability (Rxy) of 0.83. The statistics used for 
analyzing the collected data were percentage, mean, and standard deviation; and Hotelling T2 was 
employed for testing hypotheses.  
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ค่าความเช่ือมั่น (rxy) ท้ังฉบับ เท่ากับ 0.83 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้ Hotelling T2 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) แผนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน และการเรียนการสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์
กับสังคม มีประสิทธิภาพ 82.67/81.14 และ 83.48/82.07 ตามล าดับ 2) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน และการเรียนการสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม มีค่าเท่ากับ 0.6975 
และ 0.7144 ตามล าดับ3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน กับการเรียนการสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ข้ัน และนักเรียนท่ีเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน กับนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

Abstract 
 

 The purposes of this study were:  1)  to develop organization plans of 7-E inquiry and 
socioscientific issues-based instruction to have a requirement of efficiency of 80/ 80 2)  to find out 
effectiveness indices of learning organization of 7-E inquiry and socioscientific issues-based instruction, 
and 3)  to compare learning achievement, analytical thinking, and attitudes toward science learning of 
Matthayomsueksa 3 students between of 7-E inquiry and socioscientific issues-based instruction.              
The sample used inthis study consisted of 68 Matthayomsueksa 3 students from 2 classrooms at 
Banluemphitthayasan school, Banluem district, Nakornratchasima in the academic year 2015, obtained 
using the cluster random sampling technique.  One classroom of 33 students was learned using 7-E 
inquiry. The other classroom of 35 students was learned using socioscientific issues-based instruction. 
The instruments used in the study were : 1) 7-E inquiry plans and socioscientific issues-based instruction 
plans, 7 plans for each model ; 2)  a 40-item 4 choice achievement of Matthayomsueksa 3 test on            
The Heredity with discriminating powers (B) ranging 0.32 – 0.63 and reliability (Rcc) of 0.92, 3) a 20-item  
4 choice analytical thinking test with difficulties (p) ranging 0.39 – 0.79, discriminating powers (r) ranging 
0.32 – 0.86 and a reliability (Rtt) of 0.93 ; and 4) a 20-item 5-rating-scale inventory on science learning 
attitude with discriminating power ranging 0.24 – 0.88 and a reliability (Rxy) of 0.83. The statistics used for 
analyzing the collected data were percentage, mean, and standard deviation; and Hotelling T2 was 
employed for testing hypotheses.  
 

 The results of the research were as follows:  
 1) The develop 7-E inquiry plans and socioscientific issues-based instruction plans had 
efficiencies of 82.67/81.14 and 83.48/82.07 respectively. 2) Effectiveness indices of the 7-E inquiry 
and socioscientific issues-based instruction were 0.6975 and 0.7144 respectively.  3)  Learning 
achievement, analytical thinking, and attitudes toward science learning between of 7-E inquiry 
and socioscientific issues-based instruction the efficiency difference is statistically significant at 
the .05 level.  The students who learned using socioscientific issues-based instruction showed 
higher learning achievement and analytical thinking than the students who learned using 7-E 
inquiry, and the both groups of the students showed the post-test higher attitudes toward 
science learning than pre-test. 
 
Keywords :  Analytical thinking, Attitudes toward science learning, 7-E inquiry 
 
บทน า 
 เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาสังคมมนุษย์คือการจัดกระบวนการท่ีน าพาบุคคลไปสู่มนุษย์ท่ีสมบูรณ์  
การจัดการศึกษาท่ีดีจึงเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างเสริมเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ประสาท เนืองเฉลิม.  
(2554 : 1) ครูผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติเพื่อให้ผู้เรียนได้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถหลาย ๆ ด้าน เกิดการเรียนรู้ท่ี
แท้จริงและเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยผ่านกระบวนการท่ีเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียน แม้ว่าจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาจะวางไว้อย่างไร ท่ีสุดแล้วนักเรียนและครูมักจะให้ความส าคัญเฉพาะกับการเรียนรู้ข้อเท็จจริงและการ
เรียนรู้เน้ือหาสาระเท่าน้ัน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ ท่ีท าให้คนไทยได้พัฒนาวิธี
คิด มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูลท่ีหลากหลายและประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ โดยวิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ ความเข้าใจในโลกธรรมชาติ
และเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึนและน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 19) 
 ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ท่ัวประเทศไม่ผ่านมาตรฐานท่ี 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้ัน จากผลการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก พบว่า สถานศึกษาของรัฐยังไม่ได้มาตรฐานท้ังด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียนและคุณภาพการสอนของครู และผลการทดสอบระดับชาติทุกช่วงช้ันในวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ต่ ากว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ซึ่งสอดคล้องกับผล
การจัดล าดับผลสอบ O-NET นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 53 โรงเรียน พบว่าโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ มีผลสอบอยู่ล าดับท่ี 48 จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติ บ่งช้ีว่านักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ในระดับต่ า สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากนักเรียนยังขาดความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ ไม่สามารถวิเคราะห์ความส าคัญ ความสัมพันธ์และหลักการได้ เป็นผลให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่
ชอบวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับต่ า สอดคล้องกับผลการประเมินจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2551) ในมาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์          

95ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 95ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาวามรู้ 7 ข้ัน กับการ
เรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม 
 การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและสนุกกับการเรียน ปรับ
ประยุกต์สิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปสร้างประสบการณ์ของตนเอง วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม (2554 : 216)           
การสอนแบบสืบเสาะ 7 ข้ัน มีดังน้ี คือ ข้ันตรวจสอบความรู้เดิม ข้ันเร้าความสนใจ ข้ันส ารวจค้นหา ข้ันอธิบาย ข้ัน
ขยายความรู้ ข้ันประเมินผล และข้ันน าความรู้ไปใช้ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีครูสามารถน าไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมตาม
ธรรมชาติวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้อันท่ีจะท า
ให้นักเรียนเข้าถึงความจริงได้ด้วยตนเอง และนักเรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ครูควรจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถบนพื้นฐานของความสนใจ ความถนัดและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อันท่ีจะท าให้กระบวนการเรียนรู้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(ประสาท เนืองเฉลิม.  2550 : 25-30 ; อ้างอิงมาจาก Eisenkraft.  2003 : 56-59) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม  (Sociosciencetific Issues)         
เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์ในชีวิตจริง ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ข้ันสูงและรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Sadler.  2000 ; Sadler and Zeidler.  2003) ครูผู้สอนต้อง
ค้นหาประเด็นวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมจากสื่อต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นประเด็นปัญหา กระตุ้นผู้เรียนให้แสดง
มุมมอง ศึกษาและประเมินปัญหาท่ีหลากหลายมุมมอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้พิจารณาข้อโต้แย้งซึ่งเป็นพื้นฐานท่ี
ส าคัญ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดน้ีครูต้องสร้างโอกาสให้ นักเรียนเผชิญกับปัญหา รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็น
หลักฐานในการตรวจสอบและประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีหลากหลาย สามารถให้เหตุผลอ้างอิงท่ีน าไปสู่การ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ Zeidler and Nichols (2009 : 51) ข้ันตอนการสอนมีดังน้ี ข้ันค้นหาประเด็นปัญหา ข้ันจัด
กลุ่มและเรียงล าดับความส าคัญ ข้ันวิเคราะห์ประเด็นเน้ือหา ข้ันวางแผนการแก้ไขประเด็นปัญหา ข้ันจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และข้ันประเมินผล ประสาท เนืองเฉลิม (2554 : 232-233) 
 การด าเนินการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาผลการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน กับการเรียนการสอน
ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีตัวแปรตามท่ีเกี่ยวข้องคือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลการวิจัยน่าจะเกิดประโยชน์ต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการพัฒนานักเรียนนักเรียนได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน และการเรียนการสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์
กับสังคม ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน และการ
เรียนการสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม 

96 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี96 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาวามรู้ 7 ข้ัน กับการ
เรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม 
 การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและสนุกกับการเรียน ปรับ
ประยุกต์สิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปสร้างประสบการณ์ของตนเอง วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม (2554 : 216)           
การสอนแบบสืบเสาะ 7 ข้ัน มีดังน้ี คือ ข้ันตรวจสอบความรู้เดิม ข้ันเร้าความสนใจ ข้ันส ารวจค้นหา ข้ันอธิบาย ข้ัน
ขยายความรู้ ข้ันประเมินผล และข้ันน าความรู้ไปใช้ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีครูสามารถน าไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมตาม
ธรรมชาติวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้อันท่ีจะท า
ให้นักเรียนเข้าถึงความจริงได้ด้วยตนเอง และนักเรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ครูควรจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถบนพื้นฐานของความสนใจ ความถนัดและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อันท่ีจะท าให้กระบวนการเรียนรู้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(ประสาท เนืองเฉลิม.  2550 : 25-30 ; อ้างอิงมาจาก Eisenkraft.  2003 : 56-59) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม  (Sociosciencetific Issues)         
เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์ในชีวิตจริง ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ข้ันสูงและรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Sadler.  2000 ; Sadler and Zeidler.  2003) ครูผู้สอนต้อง
ค้นหาประเด็นวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมจากสื่อต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นประเด็นปัญหา กระตุ้นผู้เรียนให้แสดง
มุมมอง ศึกษาและประเมินปัญหาท่ีหลากหลายมุมมอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้พิจารณาข้อโต้แย้งซึ่งเป็นพื้นฐานท่ี
ส าคัญ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดน้ีครูต้องสร้างโอกาสให้ นักเรียนเผชิญกับปัญหา รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็น
หลักฐานในการตรวจสอบและประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีหลากหลาย สามารถให้เหตุผลอ้างอิงท่ีน าไปสู่การ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ Zeidler and Nichols (2009 : 51) ข้ันตอนการสอนมีดังน้ี ข้ันค้นหาประเด็นปัญหา ข้ันจัด
กลุ่มและเรียงล าดับความส าคัญ ข้ันวิเคราะห์ประเด็นเน้ือหา ข้ันวางแผนการแก้ไขประเด็นปัญหา ข้ันจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และข้ันประเมินผล ประสาท เนืองเฉลิม (2554 : 232-233) 
 การด าเนินการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาผลการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน กับการเรียนการสอน
ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีตัวแปรตามท่ีเกี่ยวข้องคือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลการวิจัยน่าจะเกิดประโยชน์ต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็น เคร่ืองมือในการพัฒนานักเรียนนักเรียนได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน และการเรียนการสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์
กับสังคม ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน และการ
เรียนการสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ันกับการเรียนการสอนตามแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ อ าเภอบ้านเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมท้ังสิ้น จ านวน 68 คน 
ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้การสุ่มเป็นห้องเรียนโดยการจับสลาก 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน จ านวน 7 แผน, 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสั งคม จ านวน 7 แผน, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน, แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยด าเนินการดังน้ี 

  1. ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนท้ัง 2 กลุ่ม ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

  2. จัดการเรียนการสอนท้ัง 2 รูปแบบ โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน กับนักเรียน         
ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3/2 และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมกับนักเรียน                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 

  3. ท าการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนท้ัง 2 กลุ่ม ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  4. วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท้ัง 2 กลุ่ม ด้วยแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์  
  5. วัดเจตคติของนักเรียนท้ัง 2 กลุ่ม ด้วยแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  

  6. น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองกับนักเรียนท้ังสองกลุ่มไปท าการตรวจวิเคราะห์ทางสถิติ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับข้ัน ดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ันและการเรียนการสอน
ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมตามเกณฑ์ 80/80 สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน และการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ 
  ตอนท่ี 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน กับการเรียนการสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับ
สังคม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ใช้วิธีการทางสถิติ Hotelling T2 
 
 
 
 
 

97ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 97ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



สรุปผลการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน และแผนการเรียนการสอนตามแนวคิด
ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.67/81.14 และ 83.48/82.07 ตามล าดับ ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละของคะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนระหว่าง
เรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน ระหว่างนักเรียนท่ีเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ันกับการเรียนการสอนตาม
แนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม 
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การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน การสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม 
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  2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน และการเรียนการสอนตาม
แนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เร่ือง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 
0.6975 และ 0.7144 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 69.75 และ 71.44 
ตามล าดับ ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน กับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดประเด็นวิทยาสาสตร์กับสังคม 
 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน การสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม 

การทดสอบ จ านวน
นักเรียน 

ผลรวมของ
คะแนน 

ดัชนี
ประสิทธิผล การทดสอบ จ านวน

นักเรียน 
ผลรวมของ

คะแนน 
ดัชนี

ประสิทธิผล 
ก่อนเรียน 33 497 0.6975 ก่อนเรียน 35 521 0.7144 หลังเรียน 33 1,071 หลังเรียน 35 1,149 

สรุปผลการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน และแผนการเรียนการสอนตามแนวคิด
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นักเรียน 
ผลรวมของ
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ดัชนี

ประสิทธิผล 
ก่อนเรียน 33 497 0.6975 ก่อนเรียน 35 521 0.7144 หลังเรียน 33 1,071 หลังเรียน 35 1,149 

 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนท่ีเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์
กับสังคมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน และเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคมมีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ดังตาราง 3 และตาราง 4

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน กับการเรียนการสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม ด้วยวิธีทาง
สถิติ Hotelling T2 
 
ตัวแปร เกณฑ์ประเมิน Value F Hypothesis df Error df P 
วิธีสอน Pillai’s  Trace 

Wilks’s  Lambda 
Hotelling’s T2 
Roy’s  Largest Root 

.258 

.742 

.348 

.348 

7.425b 

7.425b 

7.425b 

7.425b 

3.000 
3.000 
3.000 
3.000 

64.000 
64.000 
64.000 
64.000 

.258* 

.258* 

.258* 

.258* 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน กับการเรียนการสอนตามแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม 
 

ตัวแปร วิธีการจัดการเรียนรู้ n X  S.D df t P 

เจตคติต่อ
การเรียนรู้ 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน 33 4.73 0.15  
66 

 
97.337 

 
.000* การเรียนการสอนตามแนวคิด

ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม 35 4.41 0.34 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ันกับการเรียนรู้ตามแนวคิด
ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม พบว่ามีประเด็นท่ีสามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน และแผนการเรียนการสอนตามแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.67/81.14 และ 83.48/82.07 ตามล าดับ หมายความว่า 
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบย่อยประจ าแผนการจัดการเรียนรู้และคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ระหว่าง
เรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 7 แผน คิดเป็นร้อยละ 81.67 และ 83.48 ตามล าดับ คะแนนเฉลี่ยจาก
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.14 และ 82.07 ตามล าดับ 
ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีต้ังไว้ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก แผนการจัดการเรียนรู้ ท้ัง 2 รูปแบบ          
ได้ผ่านกระบวนการสร้างอย่างมีระบบ โดยการศึกษาหลักสูตร คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และ

สรุปผลการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน และแผนการเรียนการสอนตามแนวคิด
ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.67/81.14 และ 83.48/82.07 ตามล าดับ ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละของคะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนระหว่าง
เรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน ระหว่างนักเรียนท่ีเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ันกับการเรียนการสอนตาม
แนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม 
 

สถิ
ติ 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน การสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม 
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S.D. 3.60 2.04 2.00 2.04 0.95 2.57 3.11 3.73 1.96 2.36 1.96 1.12 2.57 2.46 
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  2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน และการเรียนการสอนตาม
แนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เร่ือง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 
0.6975 และ 0.7144 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 69.75 และ 71.44 
ตามล าดับ ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน กับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดประเด็นวิทยาสาสตร์กับสังคม 
 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน การสอนตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม 

การทดสอบ จ านวน
นักเรียน 

ผลรวมของ
คะแนน 

ดัชนี
ประสิทธิผล การทดสอบ จ านวน

นักเรียน 
ผลรวมของ

คะแนน 
ดัชนี

ประสิทธิผล 
ก่อนเรียน 33 497 0.6975 ก่อนเรียน 35 521 0.7144 หลังเรียน 33 1,071 หลังเรียน 35 1,149 

99ปที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 99ปที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน เน้ือหาเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมท้ังศึกษาวิธีการ หลักการและเทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ท้ัง 2 รูปแบบ อันส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังได้รับค าแนะน า
จากอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ ซึ่งพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 4.66 
และ 4.57 ตามล าดับ หมายความว่าแผนการจัดการเรียนรู้ท้ัง 2 รูปแบบ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่งผล
ให้การจัดการเรียนรู้ท้ัง 2 รูปแบบมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา วิเศษทักษิณ 
(2554  :  79-88) พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ัง โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ข้ัน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.49/80.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้และนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แผนผัง
ความคิดร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  7 ข้ัน มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับ 
สุวรรณี ศรีเนตร (2555 :  71-74) พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน และแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับนักเรียนท้ัง 2 กลุ่ม แต่ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดวิเคราะห์โดยการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ันให้ผลดีกว่าการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน และยังสอดคล้องกับ กุล และคณะ Gul and other (2010 : 1405-1409) 
พบว่า นักเรียนท่ีได้รับวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน มีทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศษส่วนสูง
กว่านักเรียนท่ีได้รับวิธีการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจากการสัมภาษณ์กลุ่มทดลอง 
พบว่านักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน สนุกสนานกับบทเรียนและมีแนวคิดท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับเศษส่วน นอกจากน้ียงสอดคล้องกับ อารี วรรณอ่อน (2553 : 87-102) พบว่า การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Socioscientific มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.22/78.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ และนักเรียนท่ีเรียนรู้ตาม
แนวคิด Socioscientific มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน 
(BBL) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ สมปอง อินละคร (2553 : 79-83)            
ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.79/85.67 
  2. ผลการจัดการเรียนรู้ท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ันและการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6975 และ 0.7144 แสดงว่า
นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 69.75 และ 71.44 ตามล าดับ ท้ังน้ีเน่ืองจากการเรียน
การสอนท้ัง 2 วิธี เป็นวิธีการสอนท่ีใช้ความคิดเป็นพื้นฐาน ท าให้ผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นกิจกรรมท่ี
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความหมาย มีความหลากหลาย
ในกระบวนการเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ สุกัญญา วิเศษทักษิณ (2554  :  79-88) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อาหารและ
สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน พบว่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน มีค่าเท่ากับ 0.7410 สอดคล้องกับ อารี วรรณอ่อน (2553  :  87-102) ได้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific มีดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 
0.6331 สอดคล้องกับ สมปอง อินละคร (2553  :  79 -83) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม

100 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี100 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน เน้ือหาเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมท้ังศึกษาวิธีการ หลักการและเทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ท้ัง 2 รูปแบบ อันส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังได้รับค าแนะน า
จากอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ ซึ่งพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 4.66 
และ 4.57 ตามล าดับ หมายความว่าแผนการจัดการเรียนรู้ท้ัง 2 รูปแบบ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่งผล
ให้การจัดการเรียนรู้ท้ัง 2 รูปแบบมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา วิเศษทักษิณ 
(2554  :  79-88) พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ัง โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ข้ัน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.49/80.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้และนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แผนผัง
ความคิดร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  7 ข้ัน มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับ 
สุวรรณี ศรีเนตร (2555 :  71-74) พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน และแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับนักเรียนท้ัง 2 กลุ่ม แต่ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดวิเคราะห์โดยการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ันให้ผลดีกว่าการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน และยังสอดคล้องกับ กุล และคณะ Gul and other (2010 : 1405-1409) 
พบว่า นักเรียนท่ีได้รับวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน มีทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศษส่วนสูง
กว่านักเรียนท่ีได้รับวิธีการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจากการสัมภาษณ์กลุ่มทดลอง 
พบว่านักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน สนุกสนานกับบทเรียนและมีแนวคิดท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับเศษส่วน นอกจากน้ียงสอดคล้องกับ อารี วรรณอ่อน (2553 : 87-102) พบว่า การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Socioscientific มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.22/78.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ และนักเรียนท่ีเรียนรู้ตาม
แนวคิด Socioscientific มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน 
(BBL) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ สมปอง อินละคร (2553 : 79-83)            
ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.79/85.67 
  2. ผลการจัดการเรียนรู้ท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ันและการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6975 และ 0.7144 แสดงว่า
นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 69.75 และ 71.44 ตามล าดับ ท้ังน้ีเน่ืองจากการเรียน
การสอนท้ัง 2 วิธี เป็นวิธีการสอนท่ีใช้ความคิดเป็นพื้นฐาน ท าให้ผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นกิจกรรมท่ี
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความหมาย มีความหลากหลาย
ในกระบวนการเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ สุกัญญา วิเศษทักษิณ (2554  :  79-88) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อาหารและ
สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน พบว่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน มีค่าเท่ากับ 0.7410 สอดคล้องกับ อารี วรรณอ่อน (2553  :  87-102) ได้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific มีดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 
0.6331 สอดคล้องกับ สมปอง อินละคร (2553  :  79 -83) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม

แนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.8201 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนท่ีเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์
กับสังคม มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน และเรียนรู้ตามแนวคิด
ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมมีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยขออธิบายเปรียบเทียบแต่ละตัวแปรตามการ
จัดการเรียนรู้ 2 รูปแบบ ดังน้ี 
   3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม         
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 การท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง นักเรียนได้ ศึกษา
วิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ความรู้จากประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมท่ีก าหนดให้ หลังจากน้ันนักเรียนจะศึกษา
ความรู้จากใบความรู้และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมกับการท ากิจกรรมจากใบงาน ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มณี ยังสุขเกษม (2553  :  74-90) ได้ศึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เร่ืองความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนท่ีเรียนตาม
แนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ สมปอง อินละคร (2553  :  79-83) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 มีความมุ่งหมาย                      
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเชิงวิพากษ์และความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนการคิดวิพากษ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับอารี  วรรณอ่อน (2553  :  87-102) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific พบว่า นักเรียนท่ี
เรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์สูงกว่าการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
กมลรัตน์ ฉิมพาลี (2554  :  117-123) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การรู้
วิทยาศาสตร์และเหตุผลเชิงพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์
กับสังคมและการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์
กับสังคมและการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การรู้
วิทยาศาสตร์และเหตุผลเชิงจริยธรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   3.2 การคิดวิเคราะห์ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
การท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งนักเรียนได้ท ากิจกรรมด้วยการคิด

101ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 101ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ในระดับสูง และต้องระดมความคิดร่วมกันในการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา นับว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริง 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อารี  วรรณอ่อน (2553  :  87-102) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐาน (BBL) และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific พบว่า นักเรียนท่ีเรียนรู้ตามแนวคิด 
Socioscientific มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์สูงกว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐาน (BBL) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่นักเรียนท้ังสองกลุ่ม มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของกมลรัตน์ ฉิมพาลี (2554  :  117-123) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การรู้วิทยาศาสตร์และเหตุผลเชิงพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5          
ท่ีเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมและการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการ
เรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมและการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การรู้วิทยาศาสตร์และเหตุผลเชิงจริยธรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
   3.3 เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนท่ีเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ันและการ
จัดการเรียนรู้เรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม มีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน การท่ีผลวิจัยเป็นเช่นน้ี
อาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน เป็นรูปแบบท่ีเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ครูผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถาม ความสนใจกระตุ้นผู้ เรียนให้เกิดค าถาม เกิด
ความคิด ฝึกให้ผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์
และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ท่ีน าประเด็นท่ีเกิดการโต้แย้งในสังคมท่ีได้รับความสนใจ มีข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้
ผู้เรียนได้ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ต้องอาศัยความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเหตุผลเชิงจริยธรรม ส่งผลให้
เกิดการศึกษาอย่างรอบด้าน ผ่านทักษะกระบวนการคิดจนสามารถพัฒนาถึงข้ันการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจะ
เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ท้ังสองรูปแบบส่งผลให้นักเรียนรู้สึกรักและสนใจท่ีจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมปอง อินละคร (2553  :  79-83) ศึกษาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนการคิดวิพากษ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ข้ัน และการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม มีดัชนีแระสิทธิภาพ เท่ากับ 82.67/81.14 
และ 83.48/82.07 ตามล าดับ และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6975 และ 0.7144 ตามล าดับ ครูผู้สอนสามารถ
น าไปใช้จัดการเรียนรู้ได้ 
 

ในระดับสูง และต้องระดมความคิดร่วมกันในการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา นับว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริง 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อารี  วรรณอ่อน (2553  :  87-102) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐาน (BBL) และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific พบว่า นักเรียนท่ีเรียนรู้ตามแนวคิด 
Socioscientific มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์สูงกว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐาน (BBL) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่นักเรียนท้ังสองกลุ่ม มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของกมลรัตน์ ฉิมพาลี (2554  :  117-123) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การรู้วิทยาศาสตร์และเหตุผลเชิงพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5          
ท่ีเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมและการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการ
เรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมและการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การรู้วิทยาศาสตร์และเหตุผลเชิงจริยธรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
   3.3 เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนท่ีเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ันและการ
จัดการเรียนรู้เรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม มีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน การท่ีผลวิจัยเป็นเช่นน้ี
อาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน เป็นรูปแบบท่ีเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ครูผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถาม ความสนใจกระตุ้นผู้ เรียนให้เกิดค าถาม เกิด
ความคิด ฝึกให้ผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์
และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ท่ีน าประเด็นท่ีเกิดการโต้แย้งในสังคมท่ีได้รับความสนใจ มีข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้
ผู้เรียนได้ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ต้องอาศัยความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเหตุผลเชิงจริยธรรม ส่งผลให้
เกิดการศึกษาอย่างรอบด้าน ผ่านทักษะกระบวนการคิดจนสามารถพัฒนาถึงข้ันการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจะ
เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ท้ังสองรูปแบบส่งผลให้นักเรียนรู้สึกรักและสนใจท่ีจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมปอง อินละคร (2553  :  79-83) ศึกษาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนการคิดวิพากษ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ข้ัน และการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม มีดัชนีแระสิทธิภาพ เท่ากับ 82.67/81.14 
และ 83.48/82.07 ตามล าดับ และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6975 และ 0.7144 ตามล าดับ ครูผู้สอนสามารถ
น าไปใช้จัดการเรียนรู้ได้ 
 

102 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี102 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ในระดับสูง และต้องระดมความคิดร่วมกันในการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา นับว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริง 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อารี  วรรณอ่อน (2553  :  87-102) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐาน (BBL) และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific พบว่า นักเรียนท่ีเรียนรู้ตามแนวคิด 
Socioscientific มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์สูงกว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐาน (BBL) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่นักเรียนท้ังสองกลุ่ม มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของกมลรัตน์ ฉิมพาลี (2554  :  117-123) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การรู้วิทยาศาสตร์และเหตุผลเชิงพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5          
ท่ีเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมและการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการ
เรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมและการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ข้ัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การรู้วิทยาศาสตร์และเหตุผลเชิงจริยธรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
   3.3 เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนท่ีเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ันและการ
จัดการเรียนรู้เรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม มีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน การท่ีผลวิจัยเป็นเช่นน้ี
อาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน เป็นรูปแบบท่ีเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ครูผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถาม ความสนใจกระตุ้นผู้ เรียนให้เกิดค าถาม เกิด
ความคิด ฝึกให้ผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์
และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ท่ีน าประเด็นท่ีเกิดการโต้แย้งในสังคมท่ีได้รับความสนใจ มีข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้
ผู้เรียนได้ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ต้องอาศัยความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเหตุผลเชิงจริยธรรม ส่งผลให้
เกิดการศึกษาอย่างรอบด้าน ผ่านทักษะกระบวนการคิดจนสามารถพัฒนาถึงข้ันการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจะ
เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ท้ังสองรูปแบบส่งผลให้นักเรียนรู้สึกรักและสนใจท่ีจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมปอง อินละคร (2553  :  79-83) ศึกษาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนการคิดวิพากษ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ข้ัน และการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม มีดัชนีแระสิทธิภาพ เท่ากับ 82.67/81.14 
และ 83.48/82.07 ตามล าดับ และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6975 และ 0.7144 ตามล าดับ ครูผู้สอนสามารถ
น าไปใช้จัดการเรียนรู้ได้ 
 

  2. นักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียน สูงกว่าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน ครูผู้สอนควรน าเอา
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  3. นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน และการเรียนรู้ตามแนวคิด
ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน ดังน้ันครูผู้สอนควร
น าเอาการจัดการเรียนรู้ท้ังสองรูปแบบไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
  4. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน และการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์
กับสังคม ควรมีการวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนท าการสอน กิจกรรมท่ีจัดควรให้มีความหลากหลายและใช้
วิธีการเสริมแรงเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
  5. ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากท่ีสุด โดยให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม         
ได้แสดงออกทางความคิดและมีบทบาทในการศึกษากิจกรรม 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน และการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์
กับสังคม กับเน้ือหาอื่นหรือกลุ่มสาระอื่น ๆ 
  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด ทฤษฎี วิธีสอนวิธีอื่น ๆ กับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน หรือการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เพื่อจะได้ทราบว่าวิธีการ
สอนแบบใดส่งเสริมผลการเรียนรู้ในด้านใดได้ดี 
  3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
เหตุผลเชิงจริยธรรม การคิดเชิงวิพากษ์ พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์           
ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ท่ีให้แนวทางการเรียนรู้ การค้นคว้า การศึกษา ก าลังใจ 
คอยช่วยเหลือและเป็นแบบอย่างการท างานท่ีดี ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลี อาจารย์วิเชียร วัฒนกุลไพศาล อาจารย์ ดร.สิริศักด์ิ อาจวิชัย 
อาจารย์ ดร.ธนพร โชติชุ่ม อาจารย์อ าพร บานเย็น อาจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย อาจารย์เยาวรัตน์ ทักสูงเนิน อาจารย์            
ดร.เทิดศักด์ิ สุพันดี และอาจารย์กานต์ชนก ด้วงตะกั่ว ท่ีกรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 
 ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จังหวัดนครราชสีมา ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมท้ังคณะครู ตลอดจนนักเรียนท่ีเกี่ยวข้อง 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 14 2) เพื่อสร้างรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็น
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Abstract 
 

The objectives of this research were to 1) to study the elements of best practices of small 
schools under the Office of the Basic Education Commission in Area inspection 14 2)  to create a 
model of best practice in small schools under the Office of the Basic Education Commission In Area 
inspection 14  and 3) to evaluate the best practices of small schools under the Office of the Basic 
Education Commission In Area inspection 14. The research process is divided into 3 steps are step 1 
: study the characteristics of best practices of small schools under the Office of the Basic Education 
Commission In Area inspection 14,  synthesis of documents and reports from schools in Nakhon 
Ratchasima, Chaiyaphum, Buriram and Surin.  Step 2 :  creating a best practice model of a small 
school by using 317 school-based questionnaires, the school director provided the information. 
Analyze the mean and standard deviation.  Step 3 :  evaluate the performance model of best 
practices in small schools. A group of eight experts (connoisseurship) was selected to evaluate the 
effectiveness of the small-format practice model.  Relevance and Possibility Use the evaluation 
form. Data analysis by means of average and standard deviation. 

The results of study were as follows:  
 1.  Composition of best practices formats of small schools under the Office of the 
Basic Education Commission in Area inspection 14, there are 4 aspects are educational 
administration, educational quality, educational involvement and educational opportunities. 
 2. The creation of a best practice model of a small school consisting of a model or 
system, apply the format, evaluation conditions or limitations of model. There are 4 steps to 
complete model are concepts and strategies for development, monitoring and evaluation 
Process. 
 3. Evaluating the effectiveness of best practices in small schools. The overall level is 
very high, possibility the overall picture is at the highest level. 
 
Keyword : Best practices of small schools 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีคุณธรรมเป็นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถท่ี
ช่วยให้การด ารงชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุขและมีคุณค่า รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
และการเมืองการปกครองของประเทศด้วย รัฐจึงมีหน้าท่ีส าคัญประการหน่ึงท่ีจะต้องจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และมีความเหมาะสมให้แก่ประชาชน การจัดการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นการวางรากฐานท่ีจ าเป็นเพื่อน าไปสู่
การพัฒนาความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคงของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ รวมท้ังในการจัด
การศึกษาของรัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545ก : 1) ด้วยเหตุผลดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 จึงได้บัญญัติสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาให้ไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดอย่าง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายโดยรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาพ

106 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี106 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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ยากล าบาก ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่นด้วย ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2551 : 1)  
 นโยบายของรัฐด้านการศึกษาได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสในสังคมไทย โดยค านึงถึง
การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนแก่ประชากรทุกกลุ่มรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมท้ังชนกลุ่มน้อย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ปกครอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2558ก : 1) โดยการจัดการศึกษาใน
ปัจจุบันนอกจากให้ท่ัวถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย ผู้ปกครอง สังคมและรัฐต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผล
จากการจัดการศึกษาน่ันคือ คุณภาพของผู้เรียนท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
นับต้ังแต่สถานศึกษา ต้นสังกัดหน่วยงานระดับชาติท่ีได้รับมอบหมายจึงมีบทบาทหน้าท่ีในการตรวจสอบ
คุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร ดังน้ันหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 จึงก าหนดนโยบายให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน 4 ระดับ ได้ แก่ระดับช้ันเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ ทุกระดับมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกันคือ ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อน าผลการประเมินมาใช้เป็น ข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2554 : 2) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2558ข : 5) กล่าวว่าโรงเรียนขนาดเล็กต้องใช้
ทรัพยากรสูงในการพัฒนาให้มีคุณภาพ และเมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนตามความจ าเป็นจะมีคุณภาพการศึกษาท่ี
ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อวิเคราะห์คุณภาพทางการศึกษาข้อมูลท่ีสอดคล้องกันกล่าวคือนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
ในทุกช่วงช้ัน และในทุกพื้นท่ีมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่านักเรียนจากโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ และยังมีนักเรียนในสัดส่วนท่ีต้องปรับปรุงสูงกว่าในทุกช่วงช้ัน โดยโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่
ดังกล่าวเหล่าน้ีประสบปัญหาท่ีส าคัญคือด้านการบริหารจัดการ สภาพบริบทของการคมนาคมท่ีผ่านมานับว่าไม่
ค่อยสะดวกมากนัก รัฐบาลจึงจ าเป็นจัดต้ังโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของประชากรท่ีอาศัยอยู่ แต่ปัจจุบัน
ความจ าเป็นดังกล่าวได้ลดลงเน่ืองจากการคมนาคมสะดวกข้ึนประกอบกับประชากรแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองจึงส่งผลให้อัตราส่วนครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียนต่ ากว่ามาตรฐาน ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน1
คนสูงกว่าโรงเรียนขนาดอื่นๆ นอกจากน้ีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนหน่ึงอยู่ในพื้นท่ีลักษณะพิเศษอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลความเจริญ อยู่บนภูเขาสูง บนเกาะ นักเรียนมีปัญหาในการเดินทาง นอกจากน้ีผู้บริหารโรงเรียน         
ขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดทักษะในการบริหารจัดการโรงเรียน และปัญหาอีกประการหน่ึงคือการอพยพเคลื่อนย้าย
ของประชากรวัยเรียนท่ีย้ายติดตามผู้ปกครองไปรับจ้างท างานต่างถ่ินท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
ของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาด้านการเรียนการสอนพบว่าครูส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียน          
การสอน ในสภาพท่ีครูไม่ครบช้ันและมีจ านวนนักเรียนน้อยในแต่ละช้ัน ครูสอนไม่เต็มเวลาเต็มความสามารถ
เพราะครูมีภารกิจอื่นท่ีนอกเหนือจากการสอนเป็นจ านวนมาก หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ ค่อย
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้มีจ านวนจ ากัดซึ่งสาเหตุมาจากได้รับ
งบประมาณน้อย สื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารมีใช้อย่างจ ากัดและท่ีมีอยู่ก็ไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนขนาดเล็ก ประชากรมีฐานะยากจน ท าให้ไม่มีศักยภาพในการระดม
ทรัพยากรเพื่อน ามาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน  ปัญหาท่ีเด่นชัดอีกประการหน่ึงของโรงเรียน
ขนาดเล็ก คือ การขาดแคลนครู ครูไม่ครบตามรายวิชาเอก ต้องใช้ครูวิชาเอกอย่างหน่ึงไปสอนอีกวิชาหน่ึงมี
ปัญหาครูย้ายออกบ่อย ครูขาดขวัญและก าลังใจ และครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
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ได้ จึงส่งผลท าให้ประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างต่ าตลอดจนขวัญก าลังใจของบุคลากรในสถานศึกษาขนาด
เล็กไม่ดีพอ 
 จากเหตุผลและความส าคัญของการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ตลอดจนภารกิจและนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้วิจัยในฐานะท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 14 จึงสนใจศึกษารูปแบบ
วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตตรวจ
ราชการท่ี 14 เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีประสิทธิผลท่ีจะส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย  
 1. เพื่อ ศึกษาองค์ประกอบของวิธีปฏิบั ติ ท่ี เป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในเขตตรวจราชการท่ี 14 

2. เพื่อสร้างรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในเขตตรวจราชการท่ี 14 

3. เพื่อประเมินรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในเขตตรวจราชการท่ี 14 
            
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ในเขตตรวจราชการท่ี 14  ประกอบด้วย  โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัด
บุรีรัมย์  และจังหวัดสุรินทร์  จ านวน 1,803 โรงเรียน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา คือรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 

 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 14 ประกอบด้วย โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
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 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในเขตตรวจราชการท่ี 14  ปีการศึกษา 2558  จ านวน 317 โรงเรียน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ศึกษาลักษณะรูปแบบวิธีปฏิบัติ ท่ี เป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 14 ใช้การวิเคราะห์เอกสารเพื่อบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับองค์ประกอบของวิธีการปฏิบัติท่ีเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 14 
 ตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 14 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
รูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขต
ตรวจราชการท่ี 14 ประกอบด้วย 4 ด้าน  คือ ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านคุณภาพทางการศึกษา            
ด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษา  และด้านโอกาสทางการศึกษา 
 ตอนท่ี 3  การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 14 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยตอนท่ี 3 เป็นแบบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส า นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 14 และใช้แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบ
ไปใช้ปฏิบัติ โดยผู้เช่ียวชาญให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ   
 
 
 

แนวคิดวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
- ด้านการบริหารสถานศึกษา 
- ด้านคุณภาพทางการศึกษา 
- ด้านการมีส่วนร่วมทางการ
ศึกษา 
- ด้านโอกาสทางการศึกษา 
 

องค์ประกอบของรูปแบบ 
Brown and Moberg 
(1980) 
1. ส่วนน า 
2. ตัวแบบหรือตัวระบบ 
3. การน ารูปแบบไปใช้ 
4. การประเมินผล 
5. เงื่อนไขหรือข้อจ ากัด   

รูปแบบวิธีท่ีเป็นเลิศของ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

109ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 109ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา โดยสรุปประเด็นส าคัญเพื่อน าไปสู่
การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กไปสู่การปฏิบัติ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 น าข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานคระกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 14 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยายและแปลผล 5 ระดับ ดังน้ี 
    ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  แปลว่า  มีรูปแบบปฏิบัติท่ีเป็นเลิศอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  แปลว่า  มีรูปแบบปฏิบัติท่ีเป็นเลิศอยู่ในระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย   2.51-3.50   แปลว่า  มีรูปแบบปฏิบัติท่ีเป็นเลิศอยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  แปลว่า  มีรูปแบบปฏิบัติท่ีเป็นเลิศอยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  แปลว่า  มีรูปแบบปฏิบัติท่ีเป็นเลิศอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 3 ผู้วิจัยวิเคราะห์เน้ือหาในการสัมมนากลุ่มอิงผู้เช่ียวชาญ และน าแบบ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ โดยใช้โปรแกรมส า เร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย( X ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยายและแปลผล 5 ระดับ ดังน้ี  
         ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลว่า รูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
         ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลว่า รูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 
         ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลว่า รูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
         ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลว่า รูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อย 
         ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลว่า รูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี110 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา โดยสรุปประเด็นส าคัญเพื่อน าไปสู่
การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กไปสู่การปฏิบัติ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 น าข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานคระกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 14 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยายและแปลผล 5 ระดับ ดังน้ี 
    ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  แปลว่า  มีรูปแบบปฏิบัติท่ีเป็นเลิศอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  แปลว่า  มีรูปแบบปฏิบัติท่ีเป็นเลิศอยู่ในระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย   2.51-3.50   แปลว่า  มีรูปแบบปฏิบัติท่ีเป็นเลิศอยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  แปลว่า  มีรูปแบบปฏิบัติท่ีเป็นเลิศอยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  แปลว่า  มีรูปแบบปฏิบัติท่ีเป็นเลิศอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 3 ผู้วิจัยวิเคราะห์เน้ือหาในการสัมมนากลุ่มอิงผู้เช่ียวชาญ และน าแบบ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ โดยใช้โปรแกรมส า เร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย( X ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยายและแปลผล 5 ระดับ ดังน้ี  
         ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลว่า รูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
         ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลว่า รูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 
         ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลว่า รูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
         ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลว่า รูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อย 
         ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลว่า รูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 14 ผู้วิจัยพบว่าองค์ประกอบท่ีส าคัญท าให้การ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพ บรรลุตามเป้าหมาย ประกอบด้วยการปฏิบัติ 4 ด้าน คือด้านการบริหาร
สถานศึกษา  ด้านคุณภาพทางการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษา  และด้านโอกาสทางการศึกษา 
 2.  การสร้างรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 14 ประกอบด้วยส่วนน า ตัวแบบหรือตัวระบบ การน ารูปแบบไปใช้ 
การประเมินผล  และเงื่อนไขหรือข้อจ ากัด ตัวแบบหรือตัวระบบ มีข้ันตอนการปฏิบัติ จ านวน 4 ข้ันตอน 
ประกอบด้วยการก าหนดเป้าหมาย แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนา  กระบวนการ การติดตามและ
ประเมินผล 
                 2.1  ด้านการก าหนดเป้าหมายของรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก จะต้องเป็น
เป้าหมายท่ีมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  สามารถตอบสนองความต้องการ  ตอบปัญหาของ
ชุมชน  ผู้ปกครอง  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.2  ด้านแนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาของรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก  
ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ของแต่ละโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กจะต้องมีการประเมินตนเองว่า
มีจุดแข็ง  จุดอ่อน  หรือความเช่ียวชาญช านาญการด้านใดบ้างท่ีสามารถน ามาเป็นประโยชน์ในการด าเนินการ
ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงเรียนขนาดเล็กควรมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของตนเองท่ีโดดเด่น  แต่ท้ังน้ีต้องตอบสนองความต้องการของชุมชนและผู้ปกครองเป็นส าคัญ 
      2.3  ด้านกระบวนการของ รูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้เช่ียวชาญให้ความ
คิดเห็นท่ีตรงกันมากที่สุดคือด้านการบริหารสถานศึกษา หรือบทบาทของผู้อ านวยการโรงเรียน  มีส่วนส าคัญท่ี
จะช่วยให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ ข้ึนอยู่กับการ
บริหารงานของผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งต้องอาศัยท้ังมนุษยสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีดี ความเช่ียวชาญด้านวิชาการ  
การบริหารคน  ดังน้ันกระบวนการด้านการบริหารสถานศึกษาและประเด็นการปฏิบัติตามรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก ท่ีผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาข้ึนมาจึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็กได้ 
                2.4  ด้านการติดตามและประเมินผลของรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก  
สามารถสรุปได้ว่า  ควรมีการติดตามและประเมินในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนกลับในการ
พัฒนาในจุดท่ียังไม่ประสบความส าเร็จ  และควรเปิดโอกาสให้ทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโ อกาสประเมินผล
การด าเนินงานของโรงเรียน  ซึ่งอาจจะเป็นการจัดประชุมเพื่อน าเสนอผลการด าเนินการต่อท่ีประชุมผู้ปกครอง  
ชุมชน  หน่วยงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพื่อเป็นการยืนยันว่าการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 3. การประเมินรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในเขตตรวจราชการท่ี 14  ผ่านการประเมินและตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีหลากหลายด้าน  และเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  ได้รับการคัดเลือก
ในระดับดีเด่น  ประจ าปี พ.ศ. 2558  จึงท าให้ผลการประเมินรูปแบบด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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      3.1 ด้านการก าหนดเป้าหมายของรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก จะต้องเป็น
เป้าหมายท่ีมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถตอบสนองความต้องการ ตอบปัญหาของชุมชน 
ผู้ปกครอง  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3.2 ด้านแนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาของรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ของแต่ละโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กจะต้องมีการประเมินตนเองว่ามี
จุดแข็ง  จุดอ่อน หรือความเช่ียวชาญช านาญการด้านใดบ้างท่ีสามารถน ามาเป็นประโยชน์ในการด าเนินการให้
บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงเรียนขนาดเล็กควรมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
ตนเองท่ีโดดเด่น แต่ท้ังน้ีต้องตอบสนองความต้องการของชุมชนและผู้ปกครองเป็นส าคัญ 
      3.3 ด้านกระบวนการของ รูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้เช่ียวชาญให้ความ
คิดเห็นท่ีตรงกันมากที่สุดคือด้านการบริหารสถานศึกษา หรือบทบาทของผู้อ านวยการโรงเรียน มีส่วนส าคัญท่ี
จะช่วยให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ ข้ึนอยู่กับการบริหารงาน
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      3.4 ด้านการติดตามและประเมินผลของรูปแบบวิธีปฏิบัติ ท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สามารถสรุปได้ว่า  ควรมีการติดตามและประเมินในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนกลับในการ
พัฒนาในจุดท่ียังไม่ประสบความส าเร็จ และควรเปิดโอกาสให้ทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสประเมินผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียน  ซึ่งอาจจะเป็นการจัดประชุมเพื่อน าเสนอผลการด าเนินการต่อท่ีประชุมผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพื่อเป็นการยืนยันว่าการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบวิธีปฏิบั ติ ท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนเล็ก  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 14 ท่ีผู้วิจัยพบว่า มีองค์ประกอบการปฏิบัติงานท่ี
ส่งผลให้การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังน้ี 
     1.1 องค์ประกอบด้านการบริหารสถานศึกษาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีความ
จ าเป็นต้องอาศัย  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา เพื่อปรับการบริหารสถานศึกษาสู่การ
บริหารเชิงระบบ ตามกระบวนการผลิตทางการศึกษา สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นรูปแบบเทคนิควิธีการสอน
ต่างๆ เทคนิคการนิเทศการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาเป็นหลักในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศของการ
ปฏิบัติงาน จะเห็นได้ว่า การบริหารเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ
ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ แต่การบริหารสถานศึกษาอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพน้ัน ผู้บริหารเป็นตัวจักร
ส าคัญที่สุด เพราะผู้บริหารเป็น ผู้ก าหนดทิศทางการท างาน ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพล้วนเป็นผู้น า
ทางวิชาการ มีความคิดรเิร่ิมสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์ มีความรอบรู้ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
อันจะน าไปสู่คุณภาพท่ีเป็นเลิศต่อไป  
     1.2 องค์ประกอบด้านคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งคุณภาพทางการศึกษาส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน  สามารถสะท้อนถึงปัจจัยทางการศึกษา กระบวนการทางการศึกษาและผลผลิตทางการศึกษา 
กล่าวคือคุณภาพทางการศึกษาจะเกิดข้ึนได้น้ัน จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบท้ังด้านปัจจัย
น าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 

112 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี112 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



      3.1 ด้านการก าหนดเป้าหมายของรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก จะต้องเป็น
เป้าหมายท่ีมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถตอบสนองความต้องการ ตอบปัญหาของชุมชน 
ผู้ปกครอง  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3.2 ด้านแนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาของรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ของแต่ละโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กจะต้องมีการประเมินตนเองว่ามี
จุดแข็ง  จุดอ่อน หรือความเช่ียวชาญช านาญการด้านใดบ้างท่ีสามารถน ามาเป็นประโยชน์ในการด าเนินการให้
บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงเรียนขนาดเล็กควรมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
ตนเองท่ีโดดเด่น แต่ท้ังน้ีต้องตอบสนองความต้องการของชุมชนและผู้ปกครองเป็นส าคัญ 
      3.3 ด้านกระบวนการของ รูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้เช่ียวชาญให้ความ
คิดเห็นท่ีตรงกันมากที่สุดคือด้านการบริหารสถานศึกษา หรือบทบาทของผู้อ านวยการโรงเรียน มีส่วนส าคัญท่ี
จะช่วยให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ ข้ึนอยู่กับการบริหารงาน
ของผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งต้องอาศัยท้ังมนุษย์สัมพันธ์ส่วนตัวท่ีดี ความเช่ียวชาญด้านวิชาการ การบริหารคน 
ดังน้ันกระบวนการด้านการบริหารสถานศึกษาและประเด็นการปฏิบัติตามรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ท่ีผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาข้ึนมาจึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงให้กับโรงเรียนขนาดเล็กได้ 
      3.4 ด้านการติดตามและประเมินผลของรูปแบบวิธีปฏิบัติ ท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สามารถสรุปได้ว่า  ควรมีการติดตามและประเมินในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนกลับในการ
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บริหารเชิงระบบ ตามกระบวนการผลิตทางการศึกษา สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นรูปแบบเทคนิควิธีการสอน
ต่างๆ เทคนิคการนิเทศการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาเป็นหลักในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศของการ
ปฏิบัติงาน จะเห็นได้ว่า การบริหารเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ
ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ แต่การบริหารสถานศึกษาอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพน้ัน ผู้บริหารเป็นตัวจักร
ส าคัญที่สุด เพราะผู้บริหารเป็น ผู้ก าหนดทิศทางการท างาน ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพล้วนเป็นผู้น า
ทางวิชาการ มีความคิดรเิร่ิมสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์ มีความรอบรู้ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
อันจะน าไปสู่คุณภาพท่ีเป็นเลิศต่อไป  
     1.2 องค์ประกอบด้านคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งคุณภาพทางการศึกษาส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน  สามารถสะท้อนถึงปัจจัยทางการศึกษา กระบวนการทางการศึกษาและผลผลิตทางการศึกษา 
กล่าวคือคุณภาพทางการศึกษาจะเกิดข้ึนได้น้ัน จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบท้ังด้านปัจจัย
น าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 

     1.3 องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่าง บ้าน 
วัด  โรงเรียน หน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องเร่งส่งเสริมด าเนินงานในเรื่องน้ีอย่างจริงจัง เพื่อให้
การศึกษาเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีสาระท่ีสะท้อนคุณค่าของชุมชน วัฒนธรรมศักยภาพของ
ท้องถ่ิน ขณะเดียวกันการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเยาวชน จะต้องอาศัยการเรียนรู้ในชุมชนและสังคม 
เสริมและสานต่อการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวและการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน 
     1.4 องค์ประกอบด้านโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา           
ข้ันพื้นฐาน เป็นการพัฒนาโครงสร้างทางการศึกษาทุกๆด้านให้มีความเสมอภาคและเกิดความสมบูรณ์ของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนสืบต่อไป 
 จากข้อค้นพบองค์ประกอบของรูปแบบวิธีปฏิบั ติ ท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนเล็ก  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 14 ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารสถานศึกษา ด้าน
คุณภาพทางการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษา และด้านโอกาสทางการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอุดม ชุลีวรรณ  (2559 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียน
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ซึ่ งพบว่ามีองค์ประกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียน                    
7 องค์ประกอบหลัก คือ การน าองค์กร,การวางแผนกลยุทธ์,  การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสีย,การวัดการ
วิเคราะห์และการจัดการความรู้,การมุ่งเน้นบุคลากร,การุม่งเน้นการปฏิบัติ,และผลลัพธ์ด้านผู้เรียน 
 2. การสร้างรูปแบบวิธีปฏิบัติ ท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 14 พบว่ารูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก            
มีองค์ประกอบ คือ ส่วนน า ตัวแบบหรือตัวระบบ การน ารูปแบบไปใช้ การประเมินผล และเงื่อนไขหรือ
ข้อจ ากัด ตัวแบบหรือตัวระบบ มีข้ันตอนการปฏิบัติ จ านวน 4 ข้ันตอน ประกอบด้วยการก าหนดเป้าหมาย 
แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนา กระบวนการ การติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553 : 39) ท่ีกล่าวถึงการด าเนินงานเพื่อมาสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศน้ันมีข้ั นตอนท่ี
เกี่ยวข้องกับการวางแผน การก าหนดยุทธศาสตร์  กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุม การ
วัดและประเมินผล การจัดการความรู้ ซึ่งล้วนเป็นตัวแบบหรือตัวระบบท่ีมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน และมี
การด าเนินการอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระพร อายุวัฒน์ (2552 : บทคัดย่อ)              
ได้ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก ซึ่งแนวปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศในการบริหารงานน้ันให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพงาน  การบริหารงานวิชาการ 
แนวคิด หลักการ ยุทธศาสตร์และเง่ือนไขความส าเร็จของการปฏิบัติงานท่ีให้ผลเป็นรูปธรรม  
 3.  การประเมินรูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 14 ผ่านการประเมินและตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีหลากหลายด้าน และเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ได้รับการคัดเลือก
ในระดับดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2558 จึงท าให้รูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 การวิจัยและพัฒนารูปแบบวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 14 ท่ีผู้วิจัยได้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ต้ังแต่ การก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนา แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนา กระบวนการ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล
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อย่างต่อเน่ือง อีกท้ังการน ากระบวนการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
ด้านการบริหารสถานศึกษา  ด้านคุณภาพทางการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษา และด้านโอกาสทาง
การศึกษาไปใช้อย่างต่อเน่ือง โดยอาศัยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็นส าคัญ 
 2. โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีอย่างเพียงพอ 
 3. โรงเรียนขนาดเล็ก ค้นหาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียนตนเองว่ามีอะไรท่ีเป็นจุดเด่น และให้
น ามาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 4. โรงเรียนขนาดเล็กควรมีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการบริหารหรือด าเนินงานซึ่งเป้าหมายควรมาจากการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 5. หน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียน ควรมีการนิเทศ ก ากับติดตาม เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุน สร้าง
ขวัญก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของ
โรงเรียนขนาดเล็กสู่มาตรฐานสากล เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้น าทางวิชาการจะสามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายของต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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อย่างต่อเน่ือง อีกท้ังการน ากระบวนการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
ด้านการบริหารสถานศึกษา  ด้านคุณภาพทางการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษา และด้านโอกาสทาง
การศึกษาไปใช้อย่างต่อเน่ือง โดยอาศัยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็นส าคัญ 
 2. โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีอย่างเพียงพอ 
 3. โรงเรียนขนาดเล็ก ค้นหาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียนตนเองว่ามีอะไรท่ีเป็นจุดเด่น และให้
น ามาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 4. โรงเรียนขนาดเล็กควรมีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการบริหารหรือด าเนินงานซึ่งเป้าหมายควรมาจากการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 5. หน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียน ควรมีการนิเทศ ก ากับติดตาม เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุน สร้าง
ขวัญก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของ
โรงเรียนขนาดเล็กสู่มาตรฐานสากล เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้น าทางวิชาการจะสามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายของต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 4 เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2) สร้างรูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด 3) ศึกษาความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อร่างรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุด
ประชาชนประจ าจังหวัด และ 4) เพื่อรับรองและน าเสนอรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ส าหรับห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ 1) ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
และผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 198 คน ประกอบด้วย 11 จังหวัด 2) ผู้เช่ียวชาญด้านการ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการจัดระบบงานห้องสมุด และผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติการห้องสมุด
ประชาชนประจ าจังหวัด สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมจ านวน 
16 คน 3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ด้านสารสนเทศศาสตร์ และผู้บริหาร หัวหน้างาน
ห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวม
จ านวน 6 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามสภาพและความต้องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
ห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อร่างรูปแบบสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของห้องสมุดประชาชน และแบบรับรองรูปแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องสมุดประชาชน 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความต้องการ
จ าเป็นด้วยการใช้เทคนิค (PNImodified)  
 
ค าส าคญั :  การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้, สภาพแวดล้อมทางกายภาพ, ห้องสมุดประชาชน  
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 ผลการวิจัยพบว่า  
     1. ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องสมุดประชาชนประจ า
จังหวัดอยู่ในระดับมาก (  = 4.23, S.D. = 1.37) มีความต้องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
ห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด อยู่ในระดับน้อย (  = 1.78, S.D. = 0.92) และความต้องการจ าเป็นในการ
ปรังปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องสมุดประชาชนมีค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ า 
(PNImodified) เป็นอยู่ท่ีระหว่าง -0.64 ถึง -0.47 โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ท่ี -0.56  
     2. ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องสมุดประชาชน
ประจ าจังหวัดมีความเหมาะสมมากที่สุด (  = 4.65, S.D. = 0.58)  
     3. ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองว่ารูปแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องสมุดประชาชนมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.31, S.D. = 1.03)  
     4. รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุดประชาชนประจ า
จังหวัด ควรประกอบด้วย 11 พื้นท่ี ได้แก่ 1) พื้นท่ียืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ 2) พื้นท่ีปฏิบัติงานด้านเทคนิค
การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 3) พื้นท่ีปฏิบัติงานธุรการและงานเอกสาร 4) พื้นท่ีจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศ 5) พื้นท่ีส าหรับอ่าน 6) พื้นท่ีส าหรับเด็กและเยาวชน 7) พื้นท่ีเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม 8) พื้นท่ีให้บริการ
คอมพิวเตอร์และสื่อวีดิทัศน์ 9) พื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานและส่งเสริมการเรียนรู้ 10) พื้นท่ีส าหรับ
พักผ่อน และ 11) พื้นท่ีห้องสุขา  
 

Abstract 
 

 The objectives of this study were 1) to study the conditions and needs of the executives, 
the persons who responsible for learning physical environment and the users of provincial public 
libraries under the Office of the Non-Formal and Informal Education in the Northeastern Region, 
2) to create the physical environment that is conducive to learning for provincial public libraries, 
3) to study the experts’ opinions on physical environment management that supports learning in 
provincial public libraries, and 4)  to certify and propose the learning physical environment 
management model for provincial public libraries.  The sample groups used in this study 
consisted of 1) relevant personnel and users of provincial public libraries under the Office of the 
Non-Formal and Informal Education in the Northeastern Region (198 people, 11 provinces), 2) the 
experts in learning physical environment management, library system management and the 
executives or the operators of provincial public libraries under the Office of the Non-Formal and 
Informal Education (16 people in total), and 3) the professionals in technology and educational 
communication, information science and the executives including with the heads of provincial 
public libraries under the Office of the Non-Formal and Informal Education (6 people in total).  

The research tools used in this study were the questionnaire on conditions and 
needs for the improvement of learning physical environment of the provincial public library, 
the questionnaire on experts’  opinions about the draft of learning physical environment 
model of the provincial public library and the certificate form of learning physical 
environment model of the provincial public library.  The statistics applied in data analysis 
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เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.31, S.D. = 1.03)  
     4. รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุดประชาชนประจ า
จังหวัด ควรประกอบด้วย 11 พื้นท่ี ได้แก่ 1) พื้นท่ียืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ 2) พื้นท่ีปฏิบัติงานด้านเทคนิค
การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 3) พื้นท่ีปฏิบัติงานธุรการและงานเอกสาร 4) พื้นท่ีจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศ 5) พื้นท่ีส าหรับอ่าน 6) พื้นท่ีส าหรับเด็กและเยาวชน 7) พื้นท่ีเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม 8) พื้นท่ีให้บริการ
คอมพิวเตอร์และสื่อวีดิทัศน์ 9) พื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานและส่งเสริมการเรียนรู้ 10) พื้นท่ีส าหรับ
พักผ่อน และ 11) พื้นท่ีห้องสุขา  
 

Abstract 
 

 The objectives of this study were 1) to study the conditions and needs of the executives, 
the persons who responsible for learning physical environment and the users of provincial public 
libraries under the Office of the Non-Formal and Informal Education in the Northeastern Region, 
2) to create the physical environment that is conducive to learning for provincial public libraries, 
3) to study the experts’ opinions on physical environment management that supports learning in 
provincial public libraries, and 4)  to certify and propose the learning physical environment 
management model for provincial public libraries.  The sample groups used in this study 
consisted of 1) relevant personnel and users of provincial public libraries under the Office of the 
Non-Formal and Informal Education in the Northeastern Region (198 people, 11 provinces), 2) the 
experts in learning physical environment management, library system management and the 
executives or the operators of provincial public libraries under the Office of the Non-Formal and 
Informal Education (16 people in total), and 3) the professionals in technology and educational 
communication, information science and the executives including with the heads of provincial 
public libraries under the Office of the Non-Formal and Informal Education (6 people in total).  

The research tools used in this study were the questionnaire on conditions and 
needs for the improvement of learning physical environment of the provincial public library, 
the questionnaire on experts’  opinions about the draft of learning physical environment 
model of the provincial public library and the certificate form of learning physical 
environment model of the provincial public library.  The statistics applied in data analysis 

were frequency, percentage, mean and standard deviation.  The needs assessment was 
implemented by using PNImodified technique. 

The results of study were as follows :  
1. The relevant personnel’s opinions on the learning physical environment of the  

provincial public library were at high level (  =  4 .2 3 , S.D.  =  1 .3 7 ) . The needs for the 
improvement of the physical environment of the provincial public library were at low level 
(  = 1.78, S.D. = 0.92), and the needs to improve the learning physical environment of the 
public library had the PNImodified index value between -0.64 to -0.47. (the average index value 
was -0.56. 

2. The experts’ opinions on the draft of learning physical environment model of the 
provincial public library were the most appropriate (  = 4.65, S.D. = 0.58). 
 3 .The model of learning physical environment of the provincial public library had 
been certified by the professionals that the appropriateness of the model was at high level 
(  = 4.31, S.D. = 1.03). 

4. The physical environment that facilitated learning for the provincial public library 
should consist of 11 areas which were 1)  circulation service area, 2)  working area of 
information resource cataloging technique, 3)  administration and documentation working 
area, 4)  information resource storage area, 5)  reading area, 6)  children and youth area, 7) 
specific group learning area, 8)  computer and video media service area, 9)  exhibition and 
learning support area, 10) relaxation area and 11) water closet(WC) area. 
 
Keywords : learning environment design/ physical environment/ provincial public libraries 
 
บทน า 
 สภาพแวดล้อมในแหล่งเรียนรู้ หรือสถานศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการจัด
การศึกษาท่ีท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จต่อการเรียนรู้ เปรียบเสมือนครูคนหน่ึงท่ีสามารถให้การศึกษาอบรม
และกล่อมเกลาจิตใจของคนได้เพราะคนท่ีอยู่ในสภาวะของสังคมท่ีซึมซับลักษณะท่ีดีติดตัวไปโดยไม่รู้ตัว 
กระบวนการและวิธีการด ารงสภาพรักษาสภาพแวดล้อมท่ีถูกต้อง การมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม 
ความมีระเบียบวินัย ความสวยงามและความสมดุลทางธรรมชาติในสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ นอกจาก
จะสามารถให้ความรู้ความคิดแก่ทุกคนท่ีอยู่ในสถานศึกษาแล้วยังสามารถส่งเสริมให้คนรู้สึกกระตือรือร้น ใคร่รู้
ใคร่เรียน รู้จักวิธีการด ารงชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน  ต่อสภาพแวดล้อมอย่างถูกต้องด้วย และ
สภาพแวดล้อมท่ีดีกลายเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าแก่สังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจและเพิ่มความ
สนใจในการศึกษาและการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน (เสรี ลาชโรจน์ 
: 60 อ้างถึงใน บุษรา ฉัตรวฒันก าจร : 1-2)  
 ห้องสมุดนับว่าเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีจุดประกายความสนใจใฝ่รู้ให้แก่นิสิต 
นักศึกษา บุคลากร และบุคลท่ัวไป ท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบัติ การค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านเน้ือหาสระวิชาต่าง ๆ 
ไปสู่ความเข้าใจในระดับท่ีสามารถน าเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ (Public Health England : online)  
ห้องสมุดเป็นอีกแหล่งท่ีสร้างองค์ความรู้ และสะสมสารสนเทศต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมวัสดุ
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ เพื่อให้บริการต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งได้จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศไว้ในหลายรูปแบบท้ัง
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ในรูปวัสดุท่ีเป็นสิ่งตีพิมพ์และไม่ใช่สิ่งตีพิมพ์ ส าหรับห้องสมุดท่ีมีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดก็คือห้องสมุด
ประชาชนท่ีต้ังอยู่ในท้องถ่ินในแต่ละภูมิภาคเหล่าน้ันชุมชนหรือพื้นท่ีใดมีห้องสมุดประชาชนจะเป็นตัวบ่งช้ีถึง
คุณภาพของประชาชนนในพื้นท่ีน้ัน ๆ ว่ามีความเจริญ คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ต่าง ๆ มากมายตาม
ความสนใจ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (แม้นมาส ชวลิต : 3-7)    
 ห้องสมุดประชาชนสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบางแห่งมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบห้องสมุด หรือยกระดับการให้บริการอย่ างครอบคลุมของห้องสมุดอีกท้ังยังเป็นการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในของห้องสมุดให้เกิดความดึงดูด และน่าใช้งานอย่างยิ่งต่อผู้พบเห็น ก่อให้เกิดการ
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมือนดังห้องสมุดสาธารณของเอกชน ห้องสมุดประชาชนฯ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมีปัญหาด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็น ด้านการจัดสรรสถานท่ี
ภายในด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ท่ีอ านวยความสะดวกต่อผู้ ใช้บริการ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในยังไม่เอื้ออ านวยต่อการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านความพึงพอใจและจ านวนผู้ใช้บริการของห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด (ส านักบรรณ
สารสนเทศ  : ออนไลน์)  

ผู้วิจัยมุ่งท่ีจะศึกษา ออกแบบ และน าเสนอรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ส าหรับห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานห้องสมุดประชาชนประจ า
จังหวัด และห้องสมุดเพื่อประชาชนท่ัวไปแห่งอื่น ๆ ท่ีจะสามารถน าไปเป็นแบบแผนประกอบกับการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของห้องสมุดได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพ และความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุดประชาชน
ประจ าจังหวัด สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อร่างรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4. เพื่อรับรองและน าเสนอรูปแบบการจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับ
ห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
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ผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุดประชาชน
ประจ าจังห วัด สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อร่างรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4. เพื่อรับรองและน าเสนอรูปแบบการจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับ
ห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 แบ่งออกเป็น 7 ข้ันตอน ดังน้ี 
     ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น แนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ีเกี่ยวข้อง ในเรื่องของ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และห้องสมุดประชาชน 
    ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาสภาพ และความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด และผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด โดยใช้การ
เลือกกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใช้การเลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบบั งเอิญ 
(Accidental sampling) มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 198 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน ได้แก่ แบบสอบถามสภาพและความ
ต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด และ
ผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด  มี 3 ตอน ได้แก่  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และ
ผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การพิจารณาความต้องการจ าเป็นจะ

119ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 119ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



พิจารณาจากค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNIModified) โดยต้ังเกณฑ์การประเมินค่าไว้ท่ี
ค่าดัชนี ท่ีมีค่า 0.3 ข้ึนไปถือเป็นความต้องการจ าเป็น (สุวิมล ว่องวาณิช : 76)  และตอน  ท่ี 3 ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา    
 ข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของห้องสมุดสมัยใหม่ท่ีมี
การออกแบบสภาพแวดล้อมเข้าข่ายการพัฒนาห้องสมุดสมัยใหม่ มีจ านวน 3 แห่ง ในกรุงเทพฯ ได้แก่ อุทยาน
การเรียนรู้ (TK park)  ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (TCDC) และหอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานคร และ   เก็บข้อมูลมาเรียบเรียงเป็นการศึกษาการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของห้องสมุดสมัยใหม่ และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ สภาพแวดล้อมภายทางกายภาพของห้องสมุด
ประชาชนปัจจุบัน และห้องสมุดสมัยใหม่ท่ีได้ไปศึกษาพื้นท่ีจริง 
   ข้ันตอนท่ี 4 สร้างแบบร่างรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของห้องสมุด
ประชาชนประจ าจังหวัด โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ และความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการห้องสมุด
ประชาชน และข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่ อการเรียนรู้ของ
ห้องสมุดสมัยใหม่ท้ัง 3 แห่ง มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างแบบร่างรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด ออกแบบได้ท้ังหมด 11 พื้นท่ี ได้แก่ พื้นท่ียืม
คืนทรัพยากรสารสนเทศ ติดต่อสอบถามพื้นท่ีปฏิบัติงานด้านเทคนิคการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ พื้นท่ี
ปฏิบัติงานธุรการและงานเอกสาร พื้นท่ีจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ พื้นท่ีส าหรับอ่านพื้นท่ีส าหรับเด็กและ
เยาวชน พื้นท่ีเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม พื้นท่ีให้บริการคอมพิวเตอร์ และสื่อวีดิทัศน์  พื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการแสดง
ผลงานและส่งเสริมการเรียนรู้ พื้นท่ีส าหรับพักผ่อน และพื้นท่ีห้องสุขา   
  ข้ันตอนท่ี 5 การศึกษาความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี ผู้เช่ียวชาญด้านการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 3 คน ด้านการจัดการห้องสมุด 3 คน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารห้องสมุด
ประชาชนประจ าจังหวัด สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน  3 จังหวัด จังหวัดละ 2 คน รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 16 คน  เครื่องมือในการ
วิจัย ได้แก่ แบบประเมินร่างรูปการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุด
ประชาชนประจ าจังหวัด แบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ข้ันตอนท่ี 6 การรับรองรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุด
ประชาชนประจ าจังหวัด สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านสารสนเทศ
ศาสตร์ และผู้บริหารและหัวหน้างานห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด รวมจ านวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็น
แบบรับรองรูปแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ข้ันตอนท่ี 7 การน าเสนอรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับ
ห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 

120 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี120 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



พิจารณาจากค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNIModified) โดยต้ังเกณฑ์การประเมินค่าไว้ท่ี
ค่าดัชนี ท่ีมีค่า 0.3 ข้ึนไปถือเป็นความต้องการจ าเป็น (สุวิมล ว่องวาณิช : 76)  และตอน  ท่ี 3 ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา    
 ข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของห้องสมุดสมัยใหม่ท่ีมี
การออกแบบสภาพแวดล้อมเข้าข่ายการพัฒนาห้องสมุดสมัยใหม่ มีจ านวน 3 แห่ง ในกรุงเทพฯ ได้แก่ อุทยาน
การเรียนรู้ (TK park)  ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (TCDC) และหอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานคร และ   เก็บข้อมูลมาเรียบเรียงเป็นการศึกษาการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของห้องสมุดสมัยใหม่ และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ สภาพแวดล้อมภายทางกายภาพของห้องสมุด
ประชาชนปัจจุบัน และห้องสมุดสมัยใหม่ท่ีได้ไปศึกษาพื้นท่ีจริง 
   ข้ันตอนท่ี 4 สร้างแบบร่างรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของห้องสมุด
ประชาชนประจ าจังหวัด โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ และความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการห้องสมุด
ประชาชน และข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่ อการเรียนรู้ของ
ห้องสมุดสมัยใหม่ท้ัง 3 แห่ง มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างแบบร่างรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด ออกแบบได้ท้ังหมด 11 พื้นท่ี ได้แก่ พื้นท่ียืม
คืนทรัพยากรสารสนเทศ ติดต่อสอบถามพื้นท่ีปฏิบัติงานด้านเทคนิคการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ พื้นท่ี
ปฏิบัติงานธุรการและงานเอกสาร พื้นท่ีจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ พื้นท่ีส าหรับอ่านพื้นท่ีส าหรับเด็กและ
เยาวชน พื้นท่ีเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม พื้นท่ีให้บริการคอมพิวเตอร์ และสื่อวีดิทัศน์  พื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการแสดง
ผลงานและส่งเสริมการเรียนรู้ พื้นท่ีส าหรับพักผ่อน และพื้นท่ีห้องสุขา   
  ข้ันตอนท่ี 5 การศึกษาความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี ผู้เช่ียวชาญด้านการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 3 คน ด้านการจัดการห้องสมุด 3 คน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารห้องสมุด
ประชาชนประจ าจังหวัด สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน  3 จังหวัด จังหวัดละ 2 คน รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 16 คน  เครื่องมือในการ
วิจัย ได้แก่ แบบประเมินร่างรูปการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุด
ประชาชนประจ าจังหวัด แบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ข้ันตอนท่ี 6 การรับรองรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุด
ประชาชนประจ าจังหวัด สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านสารสนเทศ
ศาสตร์ และผู้บริหารและหัวหน้างานห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด รวมจ านวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็น
แบบรับรองรูปแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ข้ันตอนท่ี 7 การน าเสนอรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับ
ห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 

ผลการวิจัย 
 จากผลวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลได้ ดังน้ี 
    1. การศึกษาสภาพและความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
ห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด และผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด พบว่า  
                    1.1 สภาพท่ีเป็นอยู่ในพื้นท่ีห้องสมุดประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.23,  
S.D. = 1.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายพื้นท่ีพบว่า พื้นท่ีท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 3 อันดับ ได้แก่ พื้นท่ี
เรียนรู้เฉพาะกลุ่ม (  = 4.44, S.D. = 0.83) รองลงมาได้แก่ พื้นท่ีส าหรับพักผ่อน (  = 4.35, S.D. = 0.77) 
และพื้นท่ีห้องสุขา (  = 4.30, S.D. = 0.63)  
           1.2 ความต้องการเก่ียวกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องสมุดประชาชน
ประจ าจังหวัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (  = 1.78, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายพื้นท่ีพบว่า พื้นท่ีท่ี
มีความต้องการปรับปรุงมากแต่อยู่ในความต้องการให้ปรับปรุงน้อย 3 อันดับ ได้แก่ พื้นท่ีปฏิบัติงานด้านเทคนิค
การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (   = 2.22, S.D. = 0.89) รองลงมาได้แก่ พื้นท่ียืมคืนทรัพยากร
สารสนเทศ ติดต่อสอบถาม (  = 2.11, S.D. = 0.80) และพื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานและส่งเสริม
การเรียนรู้ (  = 1.97, S.D. = 0.97) 
          1.3 ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นภาพรวมของสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัดมีค่าเท่ากับ -0.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายพื้นท่ีท่ีมีค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด 3 อันดับ ได้แก่ พื้นท่ีปฏิบัติงานด้านเทคนิคการลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ มีด่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นอันดับแรก (-0.47) 
รองลงมาเป็น พื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงาน และส่งเสริมการเรียนรู้ (-0.52) และพื้นท่ีเรียนรู้เฉพาะ
กลุ่ม และพื้นท่ีให้บริการคอมพิวเตอร์ และสื่อวีดิทัศน์ (-0.53)  
    2. ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ส าหรับห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด พบว่า รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ส าหรับห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด มีความเหมาะสมมากท่ีสุด (  = 4.65, S.D. = 0.58)         
เมื่อพิจารณาเป็นรายพื้นท่ีพบว่า พื้นท่ีทุกพื้นท่ีมีเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมี 3 อันดับ ดังน้ี พื้นท่ีห้องน้ า           
(  = 4.84, S.D. = 0.33) รองลงมา ได้แก่ พื้นท่ีเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม   (  = 4.76, S.D. = 0.46) และพื้นท่ี
ปฏิบัติงานธุรการและงานเอกสาร (  = 4.69, S.D. = 0.53) 

  3. ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองว่ารูปแบบสภาพแวดล้อมกายภาพของห้องสมุดประชาชนมีความเหมาะสมใน 
ระดับมาก (  = 4.31, S.D. = 1.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายพื้นท่ีพบว่า พื้นท่ีทุกพื้นท่ีมีเหมาะสมในระดับมาก
ท้ังหมด โดยมี 3 อันดับ ดังน้ี พื้นท่ีปฏิบัติงานด้านเทคนิคการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (  = 4.45, S.D. 
= 0.91) และพื้นท่ีปฏิบัติงานธุรการและงานเอกสาร (  = 4.45, S.D. = 0.99) รองลงมาได้แก่ พื้นท่ีห้องสุขา 
(  = 4.39, S.D. = 0.92)  
   4. รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุดประชาชนประจ า
จังหวัด ท่ีพัฒนาข้ึนประกอบด้วยองค์ประกอบของห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด 11 พื้นท่ี มีรายละเอียด 
ดังน้ี 
         1) พื้นท่ียืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ติดต่อสอบถาม ควรจัดอยู่บริเวณทางเข้าของอาคารและมี
พื้นท่ีรองรับการให้บริการอย่างเพียงพอ จัดให้มีเคาน์เตอร์บริการใกล้กับผู้ใช้บริการหรือวางใกล้กับพื้นท่ีจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศ เคาน์เตอร์ไม่ควรมีผนังปิดหมดรอบด้าน แสงสว่างควรอาศัยการใช้แสงสว่างจากภายนอก
ตัวอาคารร่วมด้วยค านึงถึงการใช้วัสดุลดความร้อนจากภายนอกอาคาร หลอดไฟควรใช้หลอดไฟ LED Daylight 

121ปที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 121ปที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



White เพื่อเป็นการถนอมสายตา เพิ่มปลั๊กไฟแบบฝังพื้น POP-UP ระบบปรับอากาศสามารถเปิดปิดเป็นบาง
จุดได้เพื่อการเลือกใช้งานในบางพื้นท่ี จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายและแบบ LAN มีเครื่องสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศท่ีอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการท่ัวไปและผู้ใช้บริการผู้พิการ พร้อมท้ังจัดให้มีเครื่องยืม-คืน
หนังสืออัตโนมัติด้วยผู้ใช้บริการเอง ใช้จอ LCD จอทัชสกรีนเทคหรือโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยในการน าเสนอข่าวสาร
กิจกรรมท่ีน่าสนใจ เฟอร์นิเจอร์รวมถึงครุภัณฑ์    ต่าง ๆ เน้นการออกแบบท่ีค านึงถึงสรีระกายภาพของ
ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานท่ัวไป มีสีสันท่ีดูแลสบายตา ท ามาจากวัสดุท่ีคงทน สามารถจัดแยกเป็นชุดหรือเป็น
จัดเป็นกลุ่มได้ พื้นควรเป็นกระเบ้ืองยางท่ีสามารถเก็บเสียงได้ดีทนต่อการใช้งาน มีลวดลายให้เลือกหลายแบบ
ตามแต่การออกแบบของห้องสมุดเอง ฝ้าเพดานท าแบบฉาบเรียบหรือไล่ระดับเป็นช้ันป้องกันฝุ่นสะสมมากกว่า
ฝ้าแบบทีบาร์ท่ี ใช้สีโทนอ่อนกับเพดานจะช่วยเพิ่มความสว่างในพื้นท่ีได้ ประตูทางเข้าหน้าห้องสมุดใช้เป็นแบบ
บานสวิงหรือบานเลื่อนได้และควรติดโช้คยึดเหน่ียวการเปิดปิดประตู สามารถน าต้นไม้หรือสื่อน าเสนอกิจกรรม
ข่าวสารให้ความรู้ท่ีน่าสนใจมาช่วยในการตกแต่งได้ การเข้าออกห้องสมุดควรน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ช่วยในการสแกนการเข้าออกและเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ รวมถึงการใช้กล้องวงจรปิดในจุดให้บริการ  
         2) พื้นท่ีปฏิบัติงานด้านเทคนิคการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ และ 3) พื้นท่ีปฏิบัติงาน
ธุรการและงานเอกสาร  ควรเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ด้วยกัน หรือใกล้เคียงกัน อีกท้ังควรมีพื้นท่ีเฉพาะของส่วนงานเอง 
สามารถจัดได้ 2 รูปแบบ 1) จัดให้เป็นส่วนหน่ึงหรืออยู่ใกล้กับจุดให้บริการยืมคืนและตอบค าถาม 2) จัดไว้
ภายในห้องสมุดซึ่งอยู่ด้านในสุดของอาคาร ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของการจัดสรรพื้นท่ีห้องสมุด แต่ควร
อยู่ใกล้หน้าต่างหรือพื้นท่ีระบายอากาศได้ดีเพราะท าให้อากาศหมุนเวียนภายในและไม่อับช้ืน พื้นท่ีรองรับการ
ท างานได้  1-2 คน หรือมากกว่า หลอดไฟควรใช้หลอดไฟ LED Daylight White เพื่อเป็นการถนอมสายตา 
เพิ่มปลั๊กไฟแบบฝังพื้น POP-UP และแบบฝังโต๊ะ ระบบปรับอากาศสามารถเปิดปิดเป็นบางจุดได้เพื่ อการ
เลือกใช้งานในบางพื้นท่ี ติดต้ังพัดลมช่วยระบายอากาศ จัดให้มีอินเทอร์เน็ตไร้สายและแบบ LAN เฟอร์นิเจอร์
รวมถึงครุภัณฑ์ต่าง ๆ เน้นการออกแบบท่ีค านึงถึงสรีระกายภาพของผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานท่ัวไป ใช้สีสันท่ีดูแล
สบายตาท ามาจากวัสดุท่ีคงทน โดยสามารถจัดแยกเป็นชุดหรือเป็นกลุ่มง่ายต่อการเคลื่อนย้าย พื้นควรเป็น
กระเบื้องยางท่ีเก็บเสียงได้ดีทนต่อการใช้งาน มีลวดลายให้เลือกตามแต่การออกแบบของห้ องสมุดเอง ฝ้า
เพดานท าแบบฉาบเรียบหรือไล่ระดับเป็นช้ันป้องกันฝุ่นสะสมมากกว่าฝ้าแบบทีบาร์ใช้สีโทนอ่อนกับเพดานจะ
ช่วยเพิ่มความสว่างในพื้นท่ีได้อีกระดับหน่ึง ประตูทางเข้าหน้าห้องปฏิบัติการใช้เป็นบานเลื่อนเพื่อประหยัด
พื้นท่ีเปิดปิดและควรติดโช้คยึดเหน่ียวการเปิดปิดประตู หากมีหน้าต่างในพื้นท่ีควรใช้ม่านปรับแสง สามารถน า
ต้นไม้หรือสื่อน าเสนอกิจกรรมข่าวสารให้ความรู้ท่ีน่าสนใจมาช่วยในการตกแต่งได้ การเข้าออกพื้นท่ีปฏิบัติงาน
ควรน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการสแกนการเข้าออก รวมถึงการใช้กล้องวงจรปิด 
               4) พื้นท่ีจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ สามารถจัดอยู่ในรูปแบบปกติท่ัวไปหรือฝังชิดกับฝาผนัง 
แต่การฝังชิดฝาผนังน้ันจะท าให้เกิดการใช้พื้นท่ีหลากหลายมากข้ึนท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของการจัดสรร
พื้นท่ีห้องสมุด ควรค านึงถึงหน้าต่างหรือการระบายอากาศได้ดีเกิดอากาศหมุนเวียนภายในและไม่อับช้ืน แสงท่ี
ลอดผ่านมาต้องไม่ท าลายตัวทรัพยากรสารสนเทศ หากมีแสงมากไปให้ใช้ม่านปรับแสงและเลือกใช้กระจกแบบ
ตัดแสงพร้อมควรติดเหล็กดัดท่ีหน้าต่างด้วย หนังสือท่ีจัดเก็บน้ันควรแบ่งแยกหมวดหมู่ชัดเจนด้วยป้าย         
แยกหนังสือส าหรับเด็ก วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ นวนิยาย ออกจากช้ันหนังสือท่ัวไป ช้ันแต่ละช้ันไม่ควร
จัดหนังสือแออัดเกินไปและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หนังสือทุกประเภทต้องได้รับการเสนอและจัดหาร่วมกับ
ข้อคิดเห็นของประชาชนท่ีใช้บริการ ควรใช้ไฟ LED Daylight White เป็นการถนอมสายตาและเพิ่มความสว่าง
ในพื้นท่ี ใช้ไฟ LED แบบสายเดินตามช่องหนังสือ   เพิ่มแสงไฟระหว่างช้ันหนังสือให้เห็นตัวทรัพยากรชัดเจน 
ระบบปรับอากาศเปิดปิดเป็นบางจุดได้เพื่อการเลือกใช้งานในบางพื้นท่ี ติดต้ังพัดลมระบายอากาศ จัดให้มี
อินเทอร์เน็ตไร้สาย การออกแบบตู้หนังสือเป็นไปตามมาตรฐานช้ันหนังสือห้องสมุดหรือตามแต่ห้องสมุดจัด
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White เพื่อเป็นการถนอมสายตา เพิ่มปลั๊กไฟแบบฝังพื้น POP-UP ระบบปรับอากาศสามารถเปิดปิดเป็นบาง
จุดได้เพื่อการเลือกใช้งานในบางพื้นท่ี จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายและแบบ LAN มีเครื่องสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศท่ีอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการท่ัวไปและผู้ใช้บริการผู้พิการ พร้อมท้ังจัดให้มีเครื่องยืม-คืน
หนังสืออัตโนมัติด้วยผู้ใช้บริการเอง ใช้จอ LCD จอทัชสกรีนเทคหรือโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยในการน าเสนอข่าวสาร
กิจกรรมท่ีน่าสนใจ เฟอร์นิเจอร์รวมถึงครุภัณฑ์    ต่าง ๆ เน้นการออกแบบท่ีค านึงถึงสรีระกายภาพของ
ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานท่ัวไป มีสีสันท่ีดูแลสบายตา ท ามาจากวัสดุท่ีคงทน สามารถจัดแยกเป็นชุดหรือเป็น
จัดเป็นกลุ่มได้ พื้นควรเป็นกระเบ้ืองยางท่ีสามารถเก็บเสียงได้ดีทนต่อการใช้งาน มีลวดลายให้เลือกหลายแบบ
ตามแต่การออกแบบของห้องสมุดเอง ฝ้าเพดานท าแบบฉาบเรียบหรือไล่ระดับเป็นช้ันป้องกันฝุ่นสะสมมากกว่า
ฝ้าแบบทีบาร์ท่ี ใช้สีโทนอ่อนกับเพดานจะช่วยเพิ่มความสว่างในพื้นท่ีได้ ประตูทางเข้าหน้าห้องสมุดใช้เป็นแบบ
บานสวิงหรือบานเลื่อนได้และควรติดโช้คยึดเหน่ียวการเปิดปิดประตู สามารถน าต้นไม้หรือสื่อน าเสนอกิจกรรม
ข่าวสารให้ความรู้ท่ีน่าสนใจมาช่วยในการตกแต่งได้ การเข้าออกห้องสมุดควรน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ช่วยในการสแกนการเข้าออกและเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ รวมถึงการใช้กล้องวงจรปิดในจุดให้บริการ  
         2) พื้นท่ีปฏิบัติงานด้านเทคนิคการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ และ 3) พื้นท่ีปฏิบัติงาน
ธุรการและงานเอกสาร  ควรเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ด้วยกัน หรือใกล้เคียงกัน อีกท้ังควรมีพื้นท่ีเฉพาะของส่วนงานเอง 
สามารถจัดได้ 2 รูปแบบ 1) จัดให้เป็นส่วนหน่ึงหรืออยู่ใกล้กับจุดให้บริการยืมคืนและตอบค าถาม 2) จัดไว้
ภายในห้องสมุดซึ่งอยู่ด้านในสุดของอาคาร ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของการจัดสรรพื้นท่ีห้องสมุด แต่ควร
อยู่ใกล้หน้าต่างหรือพื้นท่ีระบายอากาศได้ดีเพราะท าให้อากาศหมุนเวียนภายในและไม่อับช้ืน พื้นท่ีรองรับการ
ท างานได้  1-2 คน หรือมากกว่า หลอดไฟควรใช้หลอดไฟ LED Daylight White เพื่อเป็นการถนอมสายตา 
เพิ่มปลั๊กไฟแบบฝังพื้น POP-UP และแบบฝังโต๊ะ ระบบปรับอากาศสามารถเปิดปิดเป็นบางจุดได้เพื่ อการ
เลือกใช้งานในบางพื้นท่ี ติดต้ังพัดลมช่วยระบายอากาศ จัดให้มีอินเทอร์เน็ตไร้สายและแบบ LAN เฟอร์นิเจอร์
รวมถึงครุภัณฑ์ต่าง ๆ เน้นการออกแบบท่ีค านึงถึงสรีระกายภาพของผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานท่ัวไป ใช้สีสันท่ีดูแล
สบายตาท ามาจากวัสดุท่ีคงทน โดยสามารถจัดแยกเป็นชุดหรือเป็นกลุ่มง่ายต่อการเคลื่อนย้าย พื้นควรเป็น
กระเบื้องยางท่ีเก็บเสียงได้ดีทนต่อการใช้งาน มีลวดลายให้เลือกตามแต่การออกแบบของห้ องสมุดเอง ฝ้า
เพดานท าแบบฉาบเรียบหรือไล่ระดับเป็นช้ันป้องกันฝุ่นสะสมมากกว่าฝ้าแบบทีบาร์ใช้สีโทนอ่อนกับเพดานจะ
ช่วยเพิ่มความสว่างในพื้นท่ีได้อีกระดับหน่ึง ประตูทางเข้าหน้าห้องปฏิบัติการใช้เป็นบานเลื่อนเพื่อประหยัด
พื้นท่ีเปิดปิดและควรติดโช้คยึดเหน่ียวการเปิดปิดประตู หากมีหน้าต่างในพื้นท่ีควรใช้ม่านปรับแสง สามารถน า
ต้นไม้หรือสื่อน าเสนอกิจกรรมข่าวสารให้ความรู้ท่ีน่าสนใจมาช่วยในการตกแต่งได้ การเข้าออกพื้นท่ีปฏิบัติงาน
ควรน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการสแกนการเข้าออก รวมถึงการใช้กล้องวงจรปิด 
               4) พื้นท่ีจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ สามารถจัดอยู่ในรูปแบบปกติท่ัวไปหรือฝังชิดกับฝาผนัง 
แต่การฝังชิดฝาผนังน้ันจะท าให้เกิดการใช้พื้นท่ีหลากหลายมากข้ึนท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของการจัดสรร
พื้นท่ีห้องสมุด ควรค านึงถึงหน้าต่างหรือการระบายอากาศได้ดีเกิดอากาศหมุนเวียนภายในและไม่อับช้ืน แสงท่ี
ลอดผ่านมาต้องไม่ท าลายตัวทรัพยากรสารสนเทศ หากมีแสงมากไปให้ใช้ม่านปรับแสงและเลือกใช้กระจกแบบ
ตัดแสงพร้อมควรติดเหล็กดัดท่ีหน้าต่างด้วย หนังสือท่ีจัดเก็บน้ันควรแบ่งแยกหมวดหมู่ชัดเจนด้วยป้าย         
แยกหนังสือส าหรับเด็ก วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ นวนิยาย ออกจากช้ันหนังสือท่ัวไป ช้ันแต่ละช้ันไม่ควร
จัดหนังสือแออัดเกินไปและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หนังสือทุกประเภทต้องได้รับการเสนอและจัดหาร่วมกับ
ข้อคิดเห็นของประชาชนท่ีใช้บริการ ควรใช้ไฟ LED Daylight White เป็นการถนอมสายตาและเพิ่มความสว่าง
ในพื้นท่ี ใช้ไฟ LED แบบสายเดินตามช่องหนังสือ   เพิ่มแสงไฟระหว่างช้ันหนังสือให้เห็นตัวทรัพยากรชัดเจน 
ระบบปรับอากาศเปิดปิดเป็นบางจุดได้เพื่อการเลือกใช้งานในบางพื้นท่ี ติดต้ังพัดลมระบายอากาศ จัดให้มี
อินเทอร์เน็ตไร้สาย การออกแบบตู้หนังสือเป็นไปตามมาตรฐานช้ันหนังสือห้องสมุดหรือตามแต่ห้องสมุดจัด

ออกแบบตามความเหมาะสม เฟอร์นิเจอร์รวมถึงครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ต่าง ๆ เน้นการออกแบบท่ีค านึงถึง
สรีระกายภาพของผู้ใช้บริการตามมาตรฐานท่ัวไป ใช้สีสันท่ีดูแลสบายตาท ามาจากวัสดุท่ีคงทน สามารถจัดแยก
เป็นชุดหรือเป็นจัดเป็นกลุ่มง่ายต่อการเคลื่อนย้าย มีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
ภายในพื้นท่ีท่ีรองรับการให้บริการผู้ใช้บริการท่ัวไปและผู้ใช้บริการประเภทผู้พิการโดยอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมี
ความพร้อมต่อการให้บริการ พื้นกระเบ้ืองยางท่ีสามารถเก็บเสียงได้ดีทนต่อการใช้งาน มีลวดลายให้เลือกหลาย
แบบตามแต่การออกแบบของห้องสมุดเอง ฝ้าเพดานท าแบบฉาบเรียบหรือไล่ระดับเป็นช้ันป้องกันฝุ่นสะสม
มากกว่าฝ้าแบบทีบาร์ ใช้สีโทนอ่อนกับเพดานจะช่วยเพิ่มความสว่างในพื้นท่ี สามารถน าต้นไม้หรือสื่อน าเสนอ
กิจกรรมข่าวสารให้ความรู้ท่ีน่าสนใจมาช่วยในการตกแต่งได้ และใช้กล้องวงจรปิดสอดส่องความปลอดภัย
ภายในพื้นท่ี 
                  5) พื้นท่ีส าหรับอ่าน จัดอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกับพื้นท่ีจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ
ความเหมาะสมของการจัดสรรพื้นท่ีห้องสมุด ควรรองรับการให้บริการอย่างเพียงพอ มีรูปแบบการใช้พื้นท่ีอย่าง
หลากหลาย แบ่งพื้นท่ีอย่างชัดเจนว่าเป็นการน่ังเก้าอี้และโต๊ะส าหรับอ่านหนังสือ อ่านใช้โซฟา รวมถึงการน่ัง
พื้นอ่านหนังสือไม่ควรจัดพื้นท่ีอยู่ใกล้กับแสงแดดมากเกินไปอาจท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกร้อน แต่หากอยู่ในท่ี ท่ีมี
แสงมากไปให้ใช้ม่านปรับแสงติดหน้าต่างและเลือกใช้กระจกแบบตัดแสงพร้อมควรติดเหล็กดัดท่ีหน้าต่าง ใช้
หลอดไฟ LED Daylight White เพื่อเป็นการถนอมสายตาและเพิ่มความสว่างในพื้นท่ี เพิ่มปลั๊กไฟแบบฝังลง
พื้น POP-UP ในพื้นท่ีและบนโต๊ะอ่านหนังสือ ระบบปรับอากาศสามารถเปิดปิดเป็นบางจุดเพื่อการเลือกใช้งาน
ในบางพื้นท่ี มีอินเทอร์เน็ตไร้สายและแบบ LAN ให้บริการ ให้บริการชุดพ่วงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น หูฟัง 
เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ น าอุปกรณ์ IT เข้ามาใช้งานเพื่อให้บริการอย่างหลากหลาย โต๊ะและเก้าอี้ส าหรับน่ังอ่าน
หนังสือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเน้นการออกแบบต่อสรีระกายภาพของผู้ใช้บริการ มีสีสันท่ีดูแล้วสบายตาท า
มาจากวัสดุท่ีคงทน กันน้ า สามารถจัดแยกเป็นชุดหรือเป็นจัดเป็นกลุ่ม ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย มีจ านวน 4-5 ชุด 
หรือตามความเหมาะสม พร้อมชุดโซฟา ชุดอ่านหนังสือแบบ   น่ังพื้น เพิ่มความหลากหลายต่อการใช้บริการ 
พื้นกระเบื้องยางสามารถเก็บเสียงได้ดีทนต่อการใช้งาน มีลวดลายให้เลือกหลายแบบตามแต่การออกแบบของ
ห้องสมุดเอง ฝ้าเพดานท าแบบฉาบเรียบหรอืไล่ระดับเป็นช้ันป้องกันฝุ่นสะสม ใช้สีโทนอ่อนกับเพดานจะช่วย
เพิ่มความสว่างในพื้นท่ี สามารถน าต้นไม้หรือสื่อน าเสนอกิจกรรมข่าวสารให้ความรู้ท่ีน่าสนใจมาช่วยในการ
ตกแต่งได้ และใช้กล้องวงจรปิดสอดส่องความปลอดภัยภายในพื้นท่ี 
                  6) พื้นท่ีส าหรับเด็กและเยาวชน จัดอยู่ในพื้นท่ีเฉพาะควรห่างจากพื้นท่ีอ่านหนังสือ ควรอยู่
ใกล้เคียงกับเคาน์เตอร์ให้บริการท่ีมีเจ้าหน้าท่ีคอยสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด หากห้องสมุดมีมากกว่า 1 ช้ัน         
ให้จัดไว้ท่ีช้ันล่างเท่าน้ันเพื่อความปลอดภัยส าหรับตัวเด็กท่ีอาจเกิดอันตรายต่อการพลัดตก ทรั พยากร
สารสนเทศรวมถึงสื่อต่าง ๆ ท่ีน ามาให้บริการควรเป็นสิ่งส่งเสริมการสร้างจินตนาการท้ังรูป รส กลิ่น เสียง 
สัมผัสได้ ต้องค านึงถึงความปลอดภัย เน้ือหาท่ีทันสมัยมีหลากหลายรูปแบบและค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพ
ด้านต่าง ๆ ของตัวเด็กด้วย อีกท้ังต้องมีน้ าหนักเบาไม่หนาจนเกินไปได้รับการดูแลท าความสะอาดอยู่บ่อยครั้ง 
จัดเก็บให้เป็นระเบียบป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อตัวเด็ก หลอดไฟควรใช้หลอดไฟ LED Daylight White เพื่อ
เป็นการถนอมสายตา แต่ไม่ควรมีแสงจากหลอดไฟมากไปเน้นการใช้แสงจากธรรมชาติ หากพื้นท่ีมีแสงจาก
ภายนอกมากไปให้ใช้ม่านปรับแสงติดหน้าต่างและเลือกใช้กระจกแบบตัดแสง ติดเหล็กดัดท่ีหน้าต่าง การเดิน
สายไฟและเต้ารับควรฝังลงใต้พื้นหรือยกให้สูงข้ึนจากระยะปกติเพื่อป้องกันอันตรายจากมือเด็ก มีฝาปิดเต้ารับ 
ระบบปรับอากาศเปิดปิดเป็นเฉพาะจุดได้เพื่อการเลือกใช้งานในบางพื้นท่ี  ติดต้ังพัดลมระบายอากาศ                   
มีอินเทอร์เน็ตไร้สายและแบบ LAN มีเครื่องเล่นท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก มีมุมวาดเขียนและมุมปฏิบัติงานฝีมือ
จากเด็กๆ ชุดโต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ควรมีขอบเหลี่ยมหรือส่วนประกอบของกระจก ควรมีระดับ
ความสูงและขนาดท่ีเหมาะสมส าหรับวัยเด็กและไม่ควรจัดอยู่ใกล้ผนังกระจก การออกแบบโต๊ะและเก้าอี้
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ส าหรับน่ังอ่านหนังสือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเน้นการออกแบบต่อสรีระกายภาพของผู้ใช้บริการแบบเด็ก           
มีสีสันสวยงาม ท ามาจากวัสดุท่ีคงทน กันน้ า สามารถจัดแยกเป็นชุดหรือเป็นจัดเป็นกลุ่มง่ายต่อการเคลื่อนย้าย 
มีจ านวน 4-5 ชุด หรือตามความเหมาะสม พร้อมชุดเบาะนุ่ม ชุดอ่านหนังสือแบบน่ังพื้น เพิ่มความหลากหลาย
ต่อการใช้บริการ พื้นเป็นกระเบื้องยางท่ีเก็บเสียงได้ดีทนต่อการใช้งาน มีลวดลายให้เลือกหลายแบบตามการ
ออกแบบของห้องสมุดเอง พร้อมเสริมเบาะฟองน้ าภายในพื้นท่ีบางจุดเพื่อป้องกันการล้มกระแทกของเด็ก ฝ้า
เพดานท าแบบฉาบเรียบหรือไล่ระดับเป็นช้ันป้องกันฝุ่นสะสม ใช้สีโทนอ่อนกับเพดานจะช่วยเพิ่มความสว่างใน
พื้นท่ี ผนังห้องควรเปิดโล่งด้วยการติดกระจกสีฟ้าหรือกระจกใสแต่ต้องติดสติกเกอร์ลายการ์ตูนเพื่อกันเด็กวิ่ง
ชน อีกท้ังตกแต่งด้วยภาพการ์ตูนให้ความรู้ ผลงานเด็ก ๆ ในแต่ละกิจกรรมให้ความรู้ท่ีน่าสนใจ และใช้กล้อง
วงจรปิดสอดส่องความปลอดภัยภายในพื้นท่ี 
                  7) พื้นท่ีเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม จัดพื้นท่ีท่ีให้บริการเป็นสัดส่วนชัดเจน หากสามารถแบ่งขนาดของ
ห้องได้ควรจัดแบ่งเป็นขนาดเล็กรองรับการให้บริการ 4-5 คน ขนาดกลางรองรับการให้บริการ 6-8 คน และ
ขนาดใหญ่รองรับการให้บริการ 9-12 คน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของการจัดสรรพื้นท่ีห้องสมุด อีกท้ังควร
จัดใกล้กับบริเวณท่ีมีหน้าต่างหรืออากาศถ่ายเทได้สะดวกเพราะพื้นท่ีดังกล่าวด้วยเพราะอาจมีผู้ใช้บริ การน า
อาหารเข้าไปรับทานและความแออัดของคนในห้องเรียนรู้  วัสดุกันระหว่างห้องหรือพื้นท่ีควรใช้กระจกใสกั้น
และมีม่านแบบ Dim out ท่ีทึบแสบ 50-60% เพิ่มความเป็นส่วนตัวในการใช้พื้นท่ีมากข้ึนโดยใช้ปิดในพื้นท่ีกั้น
ระหว่างห้องและหน้าต่าง ยกเว้นประตูหลอดไฟควรใช้หลอดไฟ LED Daylight White เป็นการถนอมสายตา
และเพิ่มความสว่างในพื้นท่ี เพิ่มปลั๊กไฟแบบฝังลงพื้น POP-UP ในพื้นท่ีและบนโต๊ะ ระบบปรับอากาศสามารถ
เปิดปิดในห้องได้เพื่อการเลือกใช้งานในบางพื้นท่ี ติดต้ังพัดระบายอากาศ มีอินเทอร์เน็ตไร้สายและแบบ LAN 
ให้บริการ ให้บริการชุดพ่วงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น หูฟัง เมาส์ คีย์บอร์ด ปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนภาพ จอทีวี
น าเสนองาน ฯลฯ ส่งเสริมการน าอุปกรณ์ IT มาใช้เพื่อให้บริการอย่างหลากหลาย โต๊ะและเก้าอี้ส าหรับใช้งาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเน้นการออกแบบต่อสรีระกายภาพของผู้ใช้บริการ มีสีสันท่ีดูแล้วสบายตาท ามาจาก
วัสดุท่ีคงทน กันน้ า จัดแยกเป็นชุดหรือเป็นจัดเป็นกลุ่มง่ายต่อการเคลื่อนย้าย มีจ านวนตามความเหมาะสม  
พื้นกระเบื้องยางสามารถเก็บเสียงได้ดีทนต่อการใช้งาน มีลวดลายให้เลือกหลายแบบตามแต่การออกแบบของ
ห้องสมุดเอง ฝ้าเพดานท าแบบฉาบเรียบหรือไล่ระดับเป็นช้ันป้องกันฝุ่นสะสม การใช้สีโทนอ่อนกับเพดานจะ
ช่วยเพิ่มความสว่างในพื้นท่ี และใช้กล้องวงจรปิดเพื่อสอดส่องดูแลผู้ใช้บริการได้ท่ัวถึง 

       8) พื้นท่ีให้บริการคอมพิวเตอร์และสื่อวีดิทัศน์ ควรจัดพื้นท่ีให้บริการเป็นสัดส่วนชัดเจน รองรับ
การให้บริการต้ังแต่ 10 คนข้ึนไป ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของการจัดสรรพื้นท่ีห้องสมุด หากพื้นท่ีมี
หน้าต่างควรเป็นหน้าต่างบานพับใช้กระจกตัดแสง มีม่านแบบ Black Out ท่ีท าจากวัสดุความทึบ 100% หรือ
ม่านทึบแสบ 50-60% เพื่อกันความร้อนเข้าสู่ภายในห้องเหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ีไม่ต้องการแสงติดเหล็กดัด
หน้าต่างจากด้านใน ใช้หลอดไฟ LED Daylight White เพื่อเป็นการถนอมสายตาและเพิ่มความสว่างในพื้นท่ี 
เพิ่มปลั๊กไฟแบบฝังลงพื้น POP-UP ในพื้นท่ีและบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ ระบบปรับอากาศสามารถเปิดปิดในบาง
จุดได้เพื่อการเลือกใช้งานในบางพื้นท่ี  ติดต้ัง พัดลมระบายอากาศ มีอินเทอร์เน็ตไร้สายและแบบ LAN 
ให้บริการ ให้บริการคอมพิวเตอร์ท่ีพร้อมใช้งาน มีบริการชุดพ่วงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น หูฟัง เมาส์ คีย์บอร์ด 
ฯลฯ พร้อมการน าอุปกรณ์ IT เข้ามาใช้เพื่อให้บริการอย่างหลากหลาย โต๊ะและเก้าอี้ส าหรับใช้งานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของการใช้โต๊ะคอมพิวเตอร์ เน้นการออกแบบต่อสรีระกายภาพของผู้ใช้บริการ มีสีสันท่ีดูแล้ว
สบายตาท ามาจากวัสดุท่ีคงทน กันน้ า โดยสามารถจัดแยกเป็นชุดง่ายต่อการเคลื่อนย้าย เพิ่มเติมแผ่นอะคลิลิ
คกั้นระหว่างโต๊ะเพื่อความเป็นส่วนตัวต่อการใช้งาน การจัดวางโต๊ะ ให้จัดวางเป็นแนวหน้ากระดาษหันหน้า
ผู้ใช้งานไปทางหน้าห้องท่ีมีจอน าเสนอขนาดใหญ่หรือตามแบบความเหมาะสมของพื้นท่ี พื้นเป็นวัสดุท่ีไม่น า
ไฟฟ้า เช่น พื้นยกส าเร็จรูป Bare Panel ผิวเปลือย ทนต่อการใช้งาน ฝ้าเพดานท าแบบฉาบเรียบหรือ              
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ส าหรับน่ังอ่านหนังสือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเน้นการออกแบบต่อสรีระกายภาพของผู้ใช้บริการแบบเด็ก           
มสีีสันสวยงาม ท ามาจากวัสดุท่ีคงทน กันน้ า สามารถจัดแยกเป็นชุดหรือเป็นจัดเป็นกลุ่มง่ายต่อการเคลื่อนย้าย 
มีจ านวน 4-5 ชุด หรือตามความเหมาะสม พร้อมชุดเบาะนุ่ม ชุดอ่านหนังสือแบบน่ังพื้น เพิ่มความหลากหลาย
ต่อการใช้บริการ พื้นเป็นกระเบื้องยางท่ีเก็บเสียงได้ดีทนต่อการใช้งาน มีลวดลายให้เลือกหลายแบบตามการ
ออกแบบของห้องสมุดเอง พร้อมเสริมเบาะฟองน้ าภายในพื้นท่ีบางจุดเพื่อป้องกันการล้มกระแทกของเด็ก ฝ้า
เพดานท าแบบฉาบเรียบหรือไล่ระดับเป็นช้ันป้องกันฝุ่นสะสม ใช้สีโทนอ่อนกับเพดานจะช่วยเพิ่มความสว่างใน
พื้นท่ี ผนังห้องควรเปิดโล่งด้วยการติดกระจกสีฟ้าหรือกระจกใสแต่ต้องติดสติกเกอร์ลายการ์ตูนเพื่อกันเด็กวิ่ง
ชน อีกท้ังตกแต่งด้วยภาพการ์ตูนให้ความรู้ ผลงานเด็ก ๆ ในแต่ละกิจกรรมให้ความรู้ท่ีน่าสนใจ และใช้กล้อง
วงจรปิดสอดส่องความปลอดภัยภายในพื้นท่ี 
                  7) พื้นท่ีเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม จัดพื้นท่ีท่ีให้บริการเป็นสัดส่วนชัดเจน หากสามารถแบ่งขนาดของ
ห้องได้ควรจัดแบ่งเป็นขนาดเล็กรองรับการให้บริการ 4-5 คน ขนาดกลางรองรับการให้บริการ 6-8 คน และ
ขนาดใหญ่รองรับการให้บริการ 9-12 คน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของการจัดสรรพื้นท่ีห้องสมุด อีกท้ังควร
จัดใกล้กับบริเวณท่ีมีหน้าต่างหรืออากาศถ่ายเทได้สะดวกเพราะพื้นท่ีดังกล่าวด้วยเพราะอาจมีผู้ใช้บริ การน า
อาหารเข้าไปรับทานและความแออัดของคนในห้องเรียนรู้  วัสดุกันระหว่างห้องหรือพื้นท่ีควรใช้กระจกใสกั้น
และมีม่านแบบ Dim out ท่ีทึบแสบ 50-60% เพิ่มความเป็นส่วนตัวในการใช้พื้นท่ีมากข้ึนโดยใช้ปิดในพื้นท่ีกั้น
ระหว่างห้องและหน้าต่าง ยกเว้นประตูหลอดไฟควรใช้หลอดไฟ LED Daylight White เป็นการถนอมสายตา
และเพิ่มความสว่างในพื้นท่ี เพิ่มปลั๊กไฟแบบฝังลงพื้น POP-UP ในพื้นท่ีและบนโต๊ะ ระบบปรับอากาศสามารถ
เปิดปิดในห้องได้เพื่อการเลือกใช้งานในบางพื้นท่ี ติดต้ังพัดระบายอากาศ มีอินเทอร์เน็ตไร้สายและแบบ LAN 
ให้บริการ ให้บริการชุดพ่วงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น หูฟัง เมาส์ คีย์บอร์ด ปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนภาพ จอทีวี
น าเสนองาน ฯลฯ ส่งเสริมการน าอุปกรณ์ IT มาใช้เพื่อให้บริการอย่างหลากหลาย โต๊ะและเก้าอี้ส าหรับใช้งาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเน้นการออกแบบต่อสรีระกายภาพของผู้ใช้บริการ มีสีสันท่ีดูแล้วสบายตาท ามาจาก
วัสดุท่ีคงทน กันน้ า จัดแยกเป็นชุดหรือเป็นจัดเป็นกลุ่มง่ายต่อการเคลื่อนย้าย มีจ านวนตามความเหมาะสม  
พื้นกระเบื้องยางสามารถเก็บเสียงได้ดีทนต่อการใช้งาน มีลวดลายให้เลือกหลายแบบตามแต่การออกแบบของ
ห้องสมุดเอง ฝ้าเพดานท าแบบฉาบเรียบหรือไล่ระดับเป็นช้ันป้องกันฝุ่นสะสม การใช้สีโทนอ่อนกับเพดานจะ
ช่วยเพิ่มความสว่างในพื้นท่ี และใช้กล้องวงจรปิดเพื่อสอดส่องดูแลผู้ใช้บริการได้ท่ัวถึง 

       8) พื้นท่ีให้บริการคอมพิวเตอร์และสื่อวีดิทัศน์ ควรจัดพื้นท่ีให้บริการเป็นสัดส่วนชัดเจน รองรับ
การให้บริการต้ังแต่ 10 คนข้ึนไป ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของการจัดสรรพื้นท่ีห้องสมุด หากพื้นท่ีมี
หน้าต่างควรเป็นหน้าต่างบานพับใช้กระจกตัดแสง มีม่านแบบ Black Out ท่ีท าจากวัสดุความทึบ 100% หรือ
ม่านทึบแสบ 50-60% เพื่อกันความร้อนเข้าสู่ภายในห้องเหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ีไม่ต้องการแสงติดเหล็กดัด
หน้าต่างจากด้านใน ใช้หลอดไฟ LED Daylight White เพื่อเป็นการถนอมสายตาและเพิ่มความสว่างในพื้นท่ี 
เพิ่มปลั๊กไฟแบบฝังลงพื้น POP-UP ในพื้นท่ีและบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ ระบบปรับอากาศสามารถเปิดปิดในบาง
จุดได้เพื่อการเลือกใช้งานในบางพื้นท่ี  ติดต้ัง พัดลมระบายอากาศ มีอินเทอร์เน็ตไร้สายและแบบ LAN 
ให้บริการ ให้บริการคอมพิวเตอร์ท่ีพร้อมใช้งาน มีบริการชุดพ่วงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น หูฟัง เมาส์ คีย์บอร์ด 
ฯลฯ พร้อมการน าอุปกรณ์ IT เข้ามาใช้เพื่อให้บริการอย่างหลากหลาย โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับใช้งานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของการใช้โต๊ะคอมพิวเตอร์ เน้นการออกแบบต่อสรีระกายภาพของผู้ใช้บริการ มีสีสันท่ีดูแล้ว
สบายตาท ามาจากวัสดุท่ีคงทน กันน้ า โดยสามารถจัดแยกเป็นชุดง่ายต่อการเคลื่อนย้าย เพิ่มเติมแผ่นอะคลิลิ
คกั้นระหว่างโต๊ะเพื่อความเป็นส่วนตัวต่อการใช้งาน การจัดวางโต๊ะ ให้จัดวางเป็นแนวหน้ากระดาษหันหน้า
ผู้ใช้งานไปทางหน้าห้องท่ีมีจอน าเสนอขนาดใหญ่หรือตามแบบความเหมาะสมของพื้นท่ี พื้นเป็นวัสดุท่ีไม่น า
ไฟฟ้า เช่น พื้นยกส าเร็จรูป Bare Panel ผิวเปลือย ทนต่อการใช้งาน ฝ้าเพดานท าแบบฉาบเรียบหรือ              

ไล่ระดับเป็นช้ันป้องกันฝุ่นสะสม ใช้สีโทนอ่อนกับเพดานจะช่วยเพิ่มความสว่างในพื้นท่ี ตกแต่งความน่าสนใจด้วย 
จอน าเสนอข้อมูลให้ความรู้และข่าวสารประชาสัมพันธ์ ใช้กล้องวงจรปิดเพื่อสอดส่องดูแลผู้ใช้บริการ 

       9) พื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานและส่งเสริมการเรียนรู้ จัดอยู่ในพื้นท่ีท่ีให้ผู้ใช้บริการ
เห็นได้ชัดเจนคือบริเวณทางเข้าด้านหน้าจะจัดให้อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของตัวอาคารข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมของการจัดสรรพื้นท่ีห้องสมุดเพราะควรเป็นจุดแรกที่ผู้ใช้บริการจะเห็นทันทีเมื่อเข้ามา ควรเป็นการ
จัดนิทรรศการแบบกึ่งถาวรตามการน าเสนอและปรับเปลี่ยนรูปแบบนิทรรศการ ผนังท่ีหันเข้าตัวอาคาร
ห้องสมุดเปิดโล่งให้ผู้ใช้บริการคนอื่นได้เห็นส่วนพื้นท่ีดังกล่าว หากอยู่ใกล้หน้าต่างควรมมี่านตัดแสงแบบแบล็ค
เอาท์ Black out เป็นม่านท่ีบล็อกแสงไม่ให้ผ่าน 100% เหมาะส าหรับห้องท่ีไม่ต้องการแสง หลอดไฟควรใช้
หลอดไฟ LED Warm White เพื่อเป็นการสาดส่องแสงไฟใสวัตถุจัดแสดงอันมีความน่าดึงดูดใจมากข้ึน เพิ่ม
ปลั๊กไฟแบบฝังลงพื้นและติดผนังแบบ POP-UP ระบบปรับอากาศสามารถเปิดปิดในห้องได้เพื่อการเลือกใช้งาน
ในบางพื้นท่ี ติดต้ังพัดลมระบายอากาศ มีอินเทอร์เน็ตไร้สายและแบบ LAN ให้บริการ น าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
มาช่วยการน าเสนอนิทรรศการผ่านรูปแบบมัลติมิเดียสมจริงมากข้ึนเพื่อน าเสนอสื่ออย่างหลากหลายแบบ          
พื้นกระเบื้องทนต่อการใช้งานหรือตามแต่การออกแบบของห้องสมุด ฝ้าเพดานท าแบบฉาบเรียบหรือไล่ระดับ
เป็นช้ันป้องกันฝุ่นสะสม ใช้สีโทนอ่อนกับเพดานจะช่วยเพิ่มความสว่างในพื้นท่ี และใช้กล้องวงจรปิดเพื่อ
สอดส่องดูแลผู้ใช้บริการได้ 

     10) พื้นท่ีส าหรับพักผ่อน จัดอยู่ในพื้นท่ีบริเวณทางเข้าด้านหน้าจะจัดให้อยู่ด้านซ้ายและด้านขวา
ของตัวอาคารข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของการจัดสรรพื้นท่ีห้องสมุด เพราะผู้ใช้บริการบางกลุ่มต้องการมาใช้
บริการร้านอาหารเครื่องด่ืมโดยไม่จ าเป็นต้องเข้าไปในพื้นท่ีห้องสมุด รวมถึงผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถใช้
บริการได้ภายในพื้นท่ีโดยไม่ต้องออกจากห้องสมุด พื้นท่ีดังกล่าวอาจประกอบไปด้วยร้านกาแฟ จุดขายของท่ี
ระลึกจากห้องสมุดหรือท้องถ่ินน้ัน ๆ ชุดโต๊ะเก้าอี้ โซฟา ข้ึนอยู่กับการน ามาให้บริการของร้านค้า หลอดไฟควรใช้ 
LED Daylight White เพื่อความสว่างภายในพื้นท่ี เพิ่มปลั๊กไฟแบบฝังลงพื้นและติดผนังแบบ POP-UP ระบบปรับ
อากาศสามารถเปิดปิดในห้องได้เพื่อการเลือกใช้งานในบางพื้นท่ี ติดต้ังพัดดูดอากาศจากการท าอาหารและท า
เครื่องด่ืม มีอินเทอร์เน็ตไร้สายและแบบ LAN ให้บริการ พื้นเป็นกระเบื้องยางท่ีสามารถเก็บเสียงได้ดีทนต่อการ
ใช้งานตามแต่การออกแบบของห้องสมุด ฝ้าเพดานท าแบบฉาบเรียบหรือไล่ระดับเป็นช้ันป้องกันฝุ่นสะสม ใช้สี
โทนอ่อนกับเพดานช่วยเพิ่มความสว่างในพื้นท่ี และใช้กล้องวงจรปิด 

       11) พื้นท่ีห้องสุขา จัดอยู่ในพื้นท่ีบริเวณด้านในสุดของอาคารจะจัดให้อยู่ด้านซ้ายและด้านขวา
ของตัวอาคารข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของการจัดสรรพื้นท่ีห้องสมุด จัดแบ่งแยกเพศชาย เพศหญิง และผู้พิการ
ให้ชัดเจน ภายในห้องน้ าชายและหญิงควรแบ่งเป็นห้องน้ าย่อยอีก 1-2 ห้องหลอดไฟควรใช้ LED Daylight 
White เพื่อความสว่างภายในพื้นท่ี เพิ่มปลั๊กไฟแบบติดผนังมีฝาปิด ติดต้ังพัดลมระบายอากาศและพัดลมติด
ผนัง พื้นเป็นวัสดุท่ีกันลื่น ผิวหยาบ ทนต่อการใช้ ฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบหรือไล่ระดับเป็นช้ันป้องกันฝุ่นสะสม 
ใช้สีโทนอ่อนกับเพดานจะช่วยเพิ่มความสว่างในพื้นท่ี และใช้กล้องวงจรปิดติดหน้าทางเข้าห้องน้ า ตกแต่งด้วย
ต้นไม้จริงและน้ าหอมละเหยท าให้มีกลิ่นสปาและรู้สึกผ่อนคลาย มีการท าความสะอาดบ่อย ๆ ด้วยเพราะหาก
สุขาไม่สะอาดผู้ใช้บริการก็ไม่อยากใช้บริการแล้วก็ไปใช้บริการข้างนอกและท าให้ไ ม่เข้ามาใช้พื้นท่ีข้างใน
ห้องสมุดอีก 
 
 
 
 
 

125ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 125ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



อภิปรายผล 
 รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุดประชาชนประจ า
จังหวัด สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ี
พัฒนาข้ึนประกอบด้วยองค์ประกอบของห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด 11 พื้นท่ี ได้แก่ 1) พื้นท่ียืมคืน
ทรัพยากรสารสนเทศติดต่อสอบถาม  2) พื้นท่ีปฏิบัติงานด้านเทคนิคการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ            
3) พื้นท่ีปฏิบัติงานธุรการและงานเอกสาร 4) พื้นท่ีจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 5) พื้นท่ีส าหรับอ่าน 6) พื้นท่ี
ส าหรับเด็กและเยาวชน 7) พื้นท่ีเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม  8) พื้นท่ีให้บริการคอมพิวเตอร์และสื่อวีดิทัศน์ 9) พื้นท่ีจัด
แสดงนิทรรศการแสดงผลงานและส่งเสริมการเรียนรู้ 10) พื้นท่ีส าหรับพักผ่อน และ 11) พื้นท่ีห้องสุขา           
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (2556 : 6) ท่ีได้ระบุในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ 
งานจัดต้ังและบริหารห้องสมุด ว่า  ห้องสมุดต้องค านึกถึงความจ าเป็นบางประการ เช่น พื้นท่ีท่ีเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ ความสวยงานและความสะดวกสบาย มีบรรยากาศทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้พื้นท่ีเพื่อประโยชน์
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ มีความแข็งแรงทนทาน ปลอดภัย รวมถึงรองรับการขยายตัวของห้องสมุดในอนาคต 
ดังน้ี 1) สถานท่ีจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 2) พื้นท่ีส าหรับอ่านหนังสือ 3) พื้นท่ีส าหรับบริการ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสมัยใหม่ 4) พื้นท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 5) พื้นท่ีปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 6) พื้นท่ี
จัดเก็บอุปกรณ์และวัสดุส านักงาน 7) พื้นท่ีส าหรับบริการเจ้าหน้าท่ีและผู้ใช้บริการอาทิเช่น ห้องน้ า           
ห้องรับประทานอาหาร อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑาทิพย์ เสยยงคะ (2552) ได้ศึกษาการ
สังเคราะห์รูปแบบห้องสมุดประชาชนมีชีวิต กศน.อุดรธานี : ห้องสมุด 7 ชีวิต อันประกอบด้วย ชีวิตท่ี 1            
จัดตกแต่งอาคารสถานท่ีดี ชีวิตท่ี 2 มีคนช่วยด าเนินการดี ชีวิตท่ี 3 ระบบริหารและบริการดีมาก ชีวิตท่ี 4 
หลากหลายด้วยสื่อและกิจกรรม ชีวิตท่ี 5 น าเทคโนโลยี ชีวิตท่ี 6 ออกทีวี ซ่ึงหลักของการจัดบริการของ
ห้องสมุดท่ีจะดึงดูดผู้ใช้บริการและสร้างความประทับใจต่อการให้บริการเกิดจากการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายในแและภายนอกให้มีค วามสะอาด สงบ 
สะดวก สบาย สวยงามอยู่เสมอ การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาอ านวยความสะดวกต่อการใช้บริการและการ
บริหารจัดการภายในห้องสมุดอันท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดึงดูดผู้ใช้บริการ มีพื้นท่ีให้บริการอย่าง
หลากหลายเพียงพอต่อการให้บริการทุกเพศทุกวัยโดยมีเป้าหมายว่าอยากกับมาใช้บริการทุกวันอย่างมีชีวิตชีวา
ตลอดชีวิต และยงัสอดล้องกบั McLaughlin &  Faulkner (2012) กล่าวถึงเรื่องของความต้องการพื้นท่ีเพื่อการ
เรียนรู้ของผู้คนในยุคอินเตอร์เนต (Net Gen) ท่ีมีความต้องการแตกต่างจากแต่ก่อน ซึ่ งปัจจุบันน้ัน               
มีพฤติกรรมท่ีต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน และเกิดความต้องการพื้นท่ีในการเรียนรู้จึงมีลักษณะท่ีเป็นพื้นท่ี
ท่ีสาม (The Third Place) ท่ีสามารถท าการประชุม พูดคุยงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ
เสมอไป สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ได้ และลักษณะพื้นท่ีควรใช้งาน
ได้อย่างหลากหลายมากข้ึนตามความต้องการของผู้ใช้พื้นท่ี (Multi-Use Space) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
       1.1 รูปแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัดท่ีได้ผลออกมาแล้วน้ัน 
สามารถน าไปใช้งานจริงได้ โดยสามารถท่ีจะปรับรูปแบบหรือปรับองค์ประกอบตามความเหมาะสม อีกท้ังข้ึนอยู่
กับข้อจ ากัดของหน่วยงาน  
       1.2 รูปแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัดท่ีได้ผลออกมาแล้ว
น้ันสามารถน ารูปแบบของพื้นท่ีบางส่วนไปพัฒนาพื้นท่ีต่าง ๆ หรือห้องสมุดเฉพาะได้ 

126 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี126 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



อภิปรายผล 
 รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุดประชาชนประจ า
จังหวัด สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ี
พัฒนาข้ึนประกอบด้วยองค์ประกอบของห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด 11 พื้นท่ี ได้แก่ 1) พื้นท่ียืมคืน
ทรัพยากรสารสนเทศติดต่อสอบถาม  2) พื้นท่ีปฏิบัติงานด้านเทคนิคการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ            
3) พื้นท่ีปฏิบัติงานธุรการและงานเอกสาร 4) พื้นท่ีจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 5) พื้นท่ีส าหรับอ่าน 6) พื้นท่ี
ส าหรับเด็กและเยาวชน 7) พื้นท่ีเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม  8) พื้นท่ีให้บริการคอมพิวเตอร์และสื่อวีดิทัศน์ 9) พื้นท่ีจัด
แสดงนิทรรศการแสดงผลงานและส่งเสริมการเรียนรู้ 10) พื้นท่ีส าหรับพักผ่อน และ 11) พื้นท่ีห้องสุขา           
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (2556 : 6) ท่ีได้ระบุในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ 
งานจัดต้ังและบริหารห้องสมุด ว่า  ห้องสมุดต้องค านึกถึงความจ าเป็นบางประการ เช่น พื้นท่ีท่ีเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ ความสวยงานและความสะดวกสบาย มีบรรยากาศทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้พื้นท่ีเพื่อประโยชน์
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ มีความแข็งแรงทนทาน ปลอดภัย รวมถึงรองรับการขยายตัวของห้องสมุดในอนาคต 
ดังน้ี 1) สถานท่ีจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 2) พื้นท่ีส าหรับอ่านหนังสือ 3) พื้นท่ีส าหรับบริการ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสมัยใหม่ 4) พื้นท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 5) พื้นท่ีปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 6) พื้นท่ี
จัดเก็บอุปกรณ์และวัสดุส านักงาน 7) พื้นท่ีส าหรับบริการเจ้าหน้าท่ีและผู้ใช้บริการอาทิเช่น ห้องน้ า           
ห้องรับประทานอาหาร อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑาทิพย์ เสยยงคะ (2552) ได้ศึกษาการ
สังเคราะห์รูปแบบห้องสมุดประชาชนมีชีวิต กศน.อุดรธานี : ห้องสมุด 7 ชีวิต อันประกอบด้วย ชีวิตท่ี 1            
จัดตกแต่งอาคารสถานท่ีดี ชีวิตท่ี 2 มีคนช่วยด าเนินการดี ชีวิตท่ี 3 ระบบริหารและบริการดีมาก ชีวิตท่ี 4 
หลากหลายด้วยสื่อและกิจกรรม ชีวิตท่ี 5 น าเทคโนโลยี ชีวิตท่ี 6 ออกทีวี ซึ่งหลักของการจัดบริการของ
ห้องสมุดท่ีจะดึงดูดผู้ใช้บริการและสร้างความประทับใจต่อการให้บริการเกิดจากการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายในแและภายนอกให้มีค วามสะอาด สงบ 
สะดวก สบาย สวยงามอยู่เสมอ การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาอ านวยความสะดวกต่อการใช้บริการและการ
บริหารจัดการภายในห้องสมุดอันท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดึงดูดผู้ใช้บริการ มีพื้นท่ีให้บริการอย่าง
หลากหลายเพียงพอต่อการให้บริการทุกเพศทุกวัยโดยมีเป้าหมายว่าอยากกับมาใช้บริการทุกวันอย่างมีชีวิตชีวา
ตลอดชีวิต และยงัสอดล้องกบั McLaughlin &  Faulkner (2012) กล่าวถึงเรื่องของความต้องการพื้นท่ีเพื่อการ
เรียนรู้ของผู้คนในยุคอินเตอร์เนต (Net Gen) ท่ีมีความต้องการแตกต่างจากแต่ก่อน ซึ่ งปัจจุบันน้ัน               
มีพฤติกรรมท่ีต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน และเกิดความต้องการพื้นท่ีในการเรียนรู้จึงมีลักษณะท่ีเป็นพื้นท่ี
ท่ีสาม (The Third Place) ท่ีสามารถท าการประชุม พูดคุยงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ
เสมอไป สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ได้ และลักษณะพื้นท่ีควรใช้งาน
ได้อย่างหลากหลายมากข้ึนตามความต้องการของผู้ใช้พื้นท่ี (Multi-Use Space) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
       1.1 รูปแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัดท่ีได้ผลออกมาแล้วน้ัน 
สามารถน าไปใช้งานจริงได้ โดยสามารถท่ีจะปรับรูปแบบหรือปรับองค์ประกอบตามความเหมาะสม อีกท้ังข้ึนอยู่
กับข้อจ ากัดของหน่วยงาน  
       1.2 รูปแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัดท่ีได้ผลออกมาแล้ว
น้ันสามารถน ารูปแบบของพื้นท่ีบางส่วนไปพัฒนาพื้นท่ีต่าง ๆ หรือห้องสมุดเฉพาะได้ 

       1.3 การพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชน
ประจ าจังหวัดให้ส าเร็จไปได้ด้วยดี ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงประชาชนทุกคนในพื้ นท่ีท่ีเกี่ยวข้อง และ
ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกหน่วยต้องเห็น
ความส าคัญและการตระหนักถึงผลต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของห้องสมุด
ประชาชนประจ าจังหวัด ซึ่งผลประโยชน์ท่ีได้จะส่งผลต่อประชาชนทุกคนท่ีให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึง
การให้การสนับสนุนด้านนโยบายการพัฒนาหน่วยงานและงบประมาณในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกต่อกลุ่มประชาชนมากที่สุด 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
       2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรูข้องห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด โดยศึกษาสภาพพื้นท่ีในส่วนต่าง ๆ  
       2.2 ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชน
ประจ าจังหวัดส าหรับห้องสมุดประชาชนอื่น ๆ เพราะในแต่ละห้องสมุดมีข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกัน 
       2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพห้องสมุดต่าง ๆ ท้ังใน
องค์กรภาครัฐและเอกชน ท่ีสนับสนุนการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
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การศึกษาการใช้เทคนิคอภิปรายแบบดิสคัสช่ันคาร์ดและแบบพาเนลดิสคัสช่ัน เพ่ือพัฒนา 
กลวิธีสื่อสารทักษะการพูดและความกล้าเสี่ยงในการพูดภาษาอังกฤษ 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
อภิปรายแบบดิสคัสช่ันคาร์ด และแบบพาเนลดิสคัสช่ัน ในการพัฒนากลวิธีสื่อสารทักษะการพูดและความกล้าเสี่ยง
ในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามเกณฑ์ 70/70 2) หาดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) เปรียบเทียบทักษะการพูดโดยใช้เทคนิคอภิปรายระหว่างกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด และ
กิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน 4) ศึกษาการใช้กลวิธี การสื่อสาร และ 5) ศึกษาความกล้าเสี่ยงพูดในขณะท่ีเรียนโดย
เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง อ าเภอหนองหงส์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 41 คน จาก 2 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่ม 
แบบกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ี 1 คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 20 คน จัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบ
กิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด และกลุ่มทดลองท่ี 2 คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 21 คน จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน กิจกรรมละ 8 แผน แบบทดสอบทักษะ
การพูด แบบสังเกตกลวิธีสื่อสารและแบบสังเกตพฤติกรรม ความกล้าเสี่ยงในการพูดของนักเรียน สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t– test 
(Independent Samples) 
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 ผลการวิจัย พบว่า  
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 72.07/71.88 และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 66.12/65.33  
  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ัน
คาร์ด มีค่าเท่ากับ 0.4706 และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน มีค่าเท่ากับ 0.3634 
  3.นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ัน
คาร์ด และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ่มท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบกิจกรรมดิสคัส ช่ันคาร์ด มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม ท่ีได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรม
พาเนลดิสคัสช่ัน  
    4. นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด มีการใช้กลวิธี
สื่อสาร เฉลี่ยร้อยละ 81.25 และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน มีการใช้กลวิธีสื่อสาร เฉลี่ยร้อยละ 67.81 โดยกลุ่มท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมแบบพาเนลดิสคัสช่ัน  
  5. นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด มีความ
กล้าเสี่ยง เฉลี่ยร้อยละ 67.14 และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน มีความกล้าเสี่ยง เฉลี่ยร้อยละ 61.43 โดยกลุ่มท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมแบบพาเนลดิสคัสช่ัน  
 โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด  มีความเหมาะสมในการ
น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและความกล้าเสี่ยงของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were: 1) to determine the effectiveness of activities to develop 
speaking skills according to the 70/70, 2) to find the index of the effectiveness of activities to develop 
speaking skills, 3) to compare the speaking skills 4) to study the communication strategies, and 5) to 
study the strategies risk. The Samples used in this study consisted of the students in Mattayomsuksa 3 
with 41 students from two classrooms were selected by Cluster Random (Cluster-Random Sampling). 
They were assigned into 2 groups: Experimental group 1 was learning activities Discussion Card and 
experimental group 2 was learning activities Panel discussion. The instrument employed to collect data 
were 8 lesson plans, practice, speaking test, observation communicative. The statistics used for 
analyzing were percentage, arithmetic mean, standard deviation, and t-test (Independent Samples). 
 The research findings were as follow :  
 1. Effectiveness of learning activities to improve speaking skills and risk-based learning in 
speaking English by using Discussion Card for Mathayomsuksa 3 Discussion Card 72.07 / 71.88 and the 
Panel Discussion is 66.12 / 65.33 
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Abstract 
 

The purposes of this research were: 1) to determine the effectiveness of activities to develop 
speaking skills according to the 70/70, 2) to find the index of the effectiveness of activities to develop 
speaking skills, 3) to compare the speaking skills 4) to study the communication strategies, and 5) to 
study the strategies risk. The Samples used in this study consisted of the students in Mattayomsuksa 3 
with 41 students from two classrooms were selected by Cluster Random (Cluster-Random Sampling). 
They were assigned into 2 groups: Experimental group 1 was learning activities Discussion Card and 
experimental group 2 was learning activities Panel discussion. The instrument employed to collect data 
were 8 lesson plans, practice, speaking test, observation communicative. The statistics used for 
analyzing were percentage, arithmetic mean, standard deviation, and t-test (Independent Samples). 
 The research findings were as follow :  
 1. Effectiveness of learning activities to improve speaking skills and risk-based learning in 
speaking English by using Discussion Card for Mathayomsuksa 3 Discussion Card 72.07 / 71.88 and the 
Panel Discussion is 66.12 / 65.33 

 2. Effectiveness index of learning activities to improve speaking and listening skills in speaking 
English using the Discussion Card is 0.4706, indicating that the student There were 47.06% of the 
progress in learning, and the Panel Discussion was 0.3634, indicating that the students had the 
academic progress of 36.34%. 
 3. Speaking skills of Mathayomsuksa 3 students who are learning English using the Discussion 
Card, and Panel discussion activities were statistically significantly different at the .05 level. The groups 
were managed by Discussion Card had a higher average score than the Panel Discussion. 
 4.The communication strategies of the Mathayomsuksa 3 students, who were managed using 
the Discussion Card, were 81.25 percent and 81 percent, Panel Discussion. The communication 
strategies used were 67.81%. The groups were taught using the Discussion Card had an average score 
higher than that of the Panel Discussion activities. 
 5. Talking Risk of Mathayomsuksa 3 students. Learning through Discussion Card has an average 
risk of 67.14% and Panel Discussion were 61.43% risky. The groups were taught by using Discussion Card 
had an average score higher than that of the panel discussion activities. 
 In summary, learning English activities. Using the Discussion Card is suitable for use in 
organizing learning activities. To improve the speaking skills and the daring of students. 
 
Keywords : discussion, talking-risk, communication strategies, speaking skills 
 
บทน า 
 ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและศึกษาหาความรู้ ผู้ที่สามารถใช้ทักษะทางภาษาได้ดี 
ย่อมท าให้การด าเนินกิจการต่าง ๆ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสั งคมได้อย่างมี
ความสุข  การเรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบันจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจาก
เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลกและตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 210) จากอิทธิพลของ ความก้าวไกลทางด้านเทคโนโลยี
และการสื่อสาร ส่งผลให้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการประกอบอาชีพ 
หลักสูตรการศึกษาระดับขั้นการศึกษาพื้นฐานไม่ได้มองข้ามความส าคัญและความจ าเป็นของภาษาอังกฤษ         
มีการก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องได้
เรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รวมท้ัง
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ง่ายและกว้างข้ึน ฟาฏินา วงศ์เลขา
(2553 : 23) 

 การสอนแบบอภิปราย เป็นวิธีการสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือพิจารณา
หัวข้อท่ีกลุ่มสนใจร่วมกัน วิธีการสอนแบบอภิปรายจึงเป็นวิธีการสอนท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนคือ ได้คิด ได้ท า           
ได้แก้ปัญหา ได้ฝึกการร่วมการท างานแบบประชาธิปไตย ผู้เรียนจึงเป็นศูนย์กลางของการเรียน มีลักษณะการเรียนรู้แบบ
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กระตือรือร้น เป็นฯการพัฒนาผู้เรียนทางด้านความรู้และด้านเจตคติ และด้านทักษะการเรียนรู้ เช่น ทักษะการคิด ทักษะ
การพูด การฟัง การแสดงความคิดเห็น การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นต้น สุพิน บุญชูวงศ์ (2530  :  68) การอภิปรายมี
หลายรูปแบบ ในการสอนผู้สอนควรพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการอภิปรายต่าง ๆ กันไป ตามความเหมาะสมกับ
หัวข้อและเน้ือเรื่อง การอภิปรายนอกจากให้ความรู้ความคิดแล้ว ยังท าให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องรูปแบบของการ
อภิปราย ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างท่ัวถึง ผู้เรียนสนุกสนานไม่เบ่ือหน่าย รวมถึงผู้เรียนน าความรู้ไป
ใช้ได้(ทิศนา แขมณี , 2551)ซึ่งรูปแบบการอภิปรายมีหลายรูปแบบ เช่น การอภิปรายแบบดิสคัสช่ันคาร์ด         
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้นักเรียนได้ใช้ทักษะความสามารถในการพูดแสดงเหตุผลของตนเอง  มีข้อดีคือ มีบัตรค าหรือ
วลี เป็นตัวช่วยให้นักเรียนได้อภิปรายเนื้อหาได้ง่าย สะดวก และเช่ือมโยงกับเนื้อหาอื่น ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น
(Thornbury, S., 2005)นอกจากน้ียังมี การอภิปรายแบบพาเนลดิสคัสช่ัน ประกอบด้วยกลุ่มของผู้อภิปราย 
ประมาณ 2-6 คน มีผู้น าอภิปราย 1 คน คนอื่น ๆ เป็นผู้ร่วมอภิปราย(Thornbury, S., 2005) 

 การท่ีจะพูดสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ันผู้พูดต้องใช้กลวิธีสื่อสารเป็นกลวิธีท่ีผู้พูดใช้เมื่อเกิดปัญหาใน
การสื่อสารท้ังภาษาท่ีหน่ึงและภาษาท่ีสอง ซึ่งปัญหาในการสื่อสารโดยเฉพาะการพูดในบางครั้งท่ีผู้พูดกับผู้ฟังสื่อสารกัน
ไม่ได้ความหมายอันเน่ืองมาจากข้อจ ากัดหลายอย่าง เช่น ความไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของภาษาท่ีก าลังใช้ ความไม่สนใจของคู่
สนทนาเท่าท่ีควรจึงจับใจความไม่ได้ ท าให้เกิดการใช้กลวิธีสื่อสารเพื่อไม่ให้การสนทนาหยุดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ภาษาท่ีสองเพื่อให้การสื่อสารน้ันสื่อความหมายได้ถูกต้องตามความมุ่งหมายของผู้พูดผู้พูดยังมีความสามารถในการใช้
ภาษาตามความเหมาะสมของสังคมคือการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์และบริบทความสามารถใน
การใช้กลวิธีสื่อสาร การน ากลวิธีสื่อสารมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียนเป็นการช่วยให้นักเรียนได้
พัฒนาทักษะการพูด ช่วยให้ผู้เรียนมีความกล้าท่ีจะพูด ท าให้การสื่อสารระหว่างผู้พูดและผู้ฟังเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย  
มากข้ึน  Bailey (2005 :  35-36)  

ความกล้าเสี่ยงเป็นพฤติกรรมท่ีนักเรียนกล้าแสดงออกในการเรียนรู้ภาษา ซึ่งสามารถพบได้ในหลายลักษณะ 
เช่น กล้าใช้กลวิธีการเดาความหมายศัพท์และพูดภาษาโดยท่ีไม่สนใจว่าจะเป็นการพูดถูกหรือผิดหรือการท่ีนักเรียนไม่
กลัวท่ีจะตอบค าถามของครูผู้สอนในช้ันเรียนในขณะท่ีเพื่อนคนอื่น ๆ ไม่กล้าตอบ แม้ว่านักเรียนจะรู้ว่าไม่ถูกต้อง
นอกจากน้ีแล้วยังรวมถึงการเต็มใจยอมรับ และแสดงตนว่าไม่มีความรู้ในเรื่องน้ัน ๆ Tetzer. (2005 : 8-15) อีกทั้งยัง
หมายถึงการท่ีนักเรียนมีความต้องการและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ภาษาท่ีซับซ้อนและยากข้ึนโดยมีความพยายามท่ีจะแก้ไข
ข้อผิดพลาดของตนเองก่อนการพูดด้วยเช่นกัน Shahila and Meenakshi (2011 : 37) 

จากสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เขตพัฒนาการศึกษาอ าเภอหนองหงส์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า 
นักเรียนมีความสามารถทางด้านทักษะการพูดอยู่ในเกณฑ์ต่ า ซึ่งทักษะท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดคือ ทักษะการพูด นักเรียน
ไม่กล้าพูดและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ขาดการฝึกฝน ท าให้พูดไม่คล่องไม่ราบรื่น ท าให้พูดไม่ถูกต้องและขาด
ความเป็นธรรมชาติในการพูด ซึ่งปัญหาในการสอนพูดภาษาอังกฤษ เน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  อัน
เป็นผลเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมไม่สนองตอบต่อความต้องการของนักเรียน สื่อการเรียนรู้ไม่เร้าใจ ไม่กระตุ้นให้
นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออก ท าให้นักเรียนขาดความคล่องแคล่วและความถูกต้องแม่นย าในการพูด การพูดไม่ราบรื่น
และไม่ต่อเน่ือง ขาดความเป็นธรรมชาติในการพูด อีกท้ังครูผู้สอนท่ีจะกระตุ้นพัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทางภาษาท่ี
ดีและมีประสิทธิภาพ  

 

132 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี132 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



กระตือรือร้น เป็นฯการพัฒนาผู้เรียนทางด้านความรู้และด้านเจตคติ และด้านทักษะการเรียนรู้ เช่น ทักษะการคิด ทักษะ
การพูด การฟัง การแสดงความคิดเห็น การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นต้น สุพิน บุญชูวงศ์ (2530  :  68) การอภิปรายมี
หลายรูปแบบ ในการสอนผู้สอนควรพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการอภิปรายต่าง ๆ กันไป ตามความเหมาะสมกับ
หัวข้อและเน้ือเรื่อง การอภิปรายนอกจากให้ความรู้ความคิดแล้ว ยังท าให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องรูปแบบของการ
อภิปราย ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างท่ัวถึง ผู้เรียนสนุกสนานไม่เบ่ือหน่าย รวมถึงผู้เรียนน าความรู้ไป
ใช้ได้(ทิศนา แขมณี , 2551)ซึ่งรูปแบบการอภิปรายมีหลายรูปแบบ เช่น การอภิปรายแบบดิสคัสช่ันคาร์ด         
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้นักเรียนได้ใช้ทักษะความสามารถในการพูดแสดงเหตุผลของตนเอง  มีข้อดีคือ มีบัตรค าหรือ
วลี เป็นตัวช่วยให้นักเรียนได้อภิปรายเนื้อหาได้ง่าย สะดวก และเช่ือมโยงกับเนื้อหาอื่น ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น
(Thornbury, S., 2005)นอกจากน้ียังมี การอภิปรายแบบพาเนลดิสคัสช่ัน ประกอบด้วยกลุ่มของผู้อภิปราย 
ประมาณ 2-6 คน มีผู้น าอภิปราย 1 คน คนอื่น ๆ เป็นผู้ร่วมอภิปราย(Thornbury, S., 2005) 

 การท่ีจะพูดสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ันผู้พูดต้องใช้กลวิธีสื่อสารเป็นกลวิธีท่ีผู้พูดใช้เมื่อเกิดปัญหาใน
การสื่อสารท้ังภาษาท่ีหน่ึงและภาษาท่ีสอง ซึ่งปัญหาในการสื่อสารโดยเฉพาะการพูดในบางครั้งท่ีผู้พูดกับผู้ฟังสื่อสารกัน
ไม่ได้ความหมายอันเน่ืองมาจากข้อจ ากัดหลายอย่าง เช่น ความไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของภาษาท่ีก าลังใช้ ความไม่สนใจของคู่
สนทนาเท่าท่ีควรจึงจับใจความไม่ได้ ท าให้เกิดการใช้กลวิธีสื่อสารเพื่อไม่ให้การสนทนาหยุดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ภาษาท่ีสองเพื่อให้การสื่อสารน้ันสื่อความหมายได้ถูกต้องตามความมุ่งหมายของผู้พูดผู้พูดยังมีความสามารถในการใช้
ภาษาตามความเหมาะสมของสังคมคือการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์และบริบทความสามารถใน
การใช้กลวิธีสื่อสาร การน ากลวิธีสื่อสารมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียนเป็นการช่วยให้นักเรียนได้
พัฒนาทักษะการพูด ช่วยให้ผู้เรียนมีความกล้าท่ีจะพูด ท าให้การสื่อสารระหว่างผู้พูดและผู้ฟังเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย  
มากข้ึน  Bailey (2005 :  35-36)  

ความกล้าเสี่ยงเป็นพฤติกรรมท่ีนักเรียนกล้าแสดงออกในการเรียนรู้ภาษา ซึ่งสามารถพบได้ในหลายลักษณะ 
เช่น กล้าใช้กลวิธีการเดาความหมายศัพท์และพูดภาษาโดยท่ีไม่สนใจว่าจะเป็นการพูดถูกหรือผิดหรือการท่ีนักเรียนไม่
กลัวท่ีจะตอบค าถามของครูผู้สอนในช้ันเรียนในขณะท่ีเพื่อนคนอื่น ๆ ไม่กล้าตอบ แม้ว่านักเรียนจะรู้ว่าไม่ถูกต้อง
นอกจากน้ีแล้วยังรวมถึงการเต็มใจยอมรับ และแสดงตนว่าไม่มีความรู้ในเรื่องน้ัน ๆ Tetzer. (2005 : 8-15) อีกทั้งยัง
หมายถึงการท่ีนักเรียนมีความต้องการและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ภาษาท่ีซับซ้อนและยากข้ึนโดยมีความพยายามท่ีจะแก้ไข
ข้อผิดพลาดของตนเองก่อนการพูดด้วยเช่นกัน Shahila and Meenakshi (2011 : 37) 

จากสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เขตพัฒนาการศึกษาอ าเภอหนองหงส์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า 
นักเรียนมีความสามารถทางด้านทักษะการพูดอยู่ในเกณฑ์ต่ า ซึ่งทักษะท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดคือ ทักษะการพูด นักเรียน
ไม่กล้าพูดและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ขาดการฝึกฝน ท าให้พูดไม่คล่องไม่ราบรื่น ท าให้พูดไม่ถูกต้องและขาด
ความเป็นธรรมชาติในการพูด ซึ่งปัญหาในการสอนพูดภาษาอังกฤษ เน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  อัน
เป็นผลเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมไม่สนองตอบต่อความต้องการของนักเรียน สื่อการเรียนรู้ไม่เร้าใจ ไม่กระตุ้นให้
นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออก ท าให้นักเรียนขาดความคล่องแคล่วและความถูกต้องแม่นย าในการพูด การพูดไม่ราบร่ืน
และไม่ต่อเน่ือง ขาดความเป็นธรรมชาติในการพูด อีกท้ังครูผู้สอนท่ีจะกระตุ้นพัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทางภาษาท่ี
ดีและมีประสิทธิภาพ  

 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จึงมีความต้องการจะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีความสนใจวิธีการพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้เทคนิคอภิปราย โดยใช้
กิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ดและกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน เพื่อประยุกต์ใช้ในการสอนทักษะการพูด  ความกล้าเสี่ยงในการพูด
ของนักเรียน  ซึ่งคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ในการน ากลวิธีในการสื่อสารมาใช้เพื่อให้มีความสามารถใน
การพูดมากข้ึน อันจะน ามาซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียน การ
สอนทักษะพูดภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย    
 1.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการศึกษาความกล้า
เสี่ยงในการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิคอภิปรายแบบดิสคัสช่ันคาร์ดและแบบพาเนลดิสคัสช่ันของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
 2.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการศึกษาความกล้า
เสี่ยงในการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิคอภิปรายแบบดิสคัสช่ันคาร์ดและแบบพาเนลดิสคัสช่ันของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 3.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 ระหว่างการใช้เทคนิคอภิปราย
แบบดิสคัสช่ันคาร์ดและแบบพาเนลดิสคัสช่ัน 
 4. เพื่อศึกษาการใช้กลวิธีสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในขณะท่ีเรียนโดยการใช้เทคนิคอภิปราย
แบบดิสคัสช่ันคาร์ดและแบบพาเนลดิสคัสช่ัน 
 5. เพื่อศึกษาความกล้าเสี่ยงพูดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในขณะท่ีเรียนโดย การใช้เทคนิคอภิปราย
แบบดิสคัสช่ันคาร์ดและแบบพาเนลดิสคัสช่ัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในเขตพัฒนามาตรฐานการศึกษา

หนองหงส์ อ าเภอหนองหงส์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556  
จ านวน 250 คน จากโรงเรียน 6  โรง จ านวน 12 ห้องเรียน มีการจัดห้องแบบคละกัน  ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถ สูง ปานกลาง ต่ า เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง 
       2.  เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย คือ เน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  
จ านวน  8  แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง รวมเวลา 24 ช่ัวโมง 
 
ตัวแปรที่ใช้ในวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ าแนกเป็น 
   1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด  
   2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน  
 
 

133ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 133ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



  ตัวแปรตาม 
   1. กลวิธีสื่อสาร 
   2. ทักษะการพูด 
   3. ความกล้าเสี่ยงในการพูด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในเขตพัฒนา 

มาตรฐานการศึกษาหนองหงส์ อ าเภอหนองหงส์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2556  จ านวน 250 คน จากโรงเรียน 6  โรง 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง  
อ าเภอหนองหงส์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ภาคเรียน ท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 
41 คน จาก 2 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ดังน้ี 
  2.1  กลุ่มทดลองท่ี 1 คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 20 คน จัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด  
  2.2  กลุ่มทดลองท่ี 2  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน  21  คน จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน  
    3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคนิคอภิปรายแบบดิสคัสช่ันคาร์ด จ านวน 8 แผน  
แผนละ 3 ช่ัวโมรวม 24 ช่ัวโมง 
  3.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคนิคอภิปรายแบบพาเนลดิสคัสช่ัน จ านวน 8 แผน แผนละ 3 
ช่ัวโมง รวม 24 ช่ัวโมง 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย  
  1. แบบทดสอบทักษะการพูด เป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติ จ านวน 8 หัวข้อ 
  2. แบบสังเกตกลวิธีสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในขณะท่ีเรียนโดยการใช้เทคนิคอภิปราย
แบบดิสคัสช่ันคาร์ด  และแบบพาเนลดิสคัสช่ัน   
  3.  แบบสังเกตพฤติกรรมความกล้าเสี่ยงในการพูดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในขณะท่ีเรียนโดย
การใช้เทคนิคอภิปรายแบบดิสคัสช่ันคาร์ด   และแบบพาเนลดิสคัสช่ัน 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้เทคนิคอภิปรายในการสอน
ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมดิสคัสชั่นคาร์ดและกิจกรรมพาเนลดิสคัสชั่น  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามเกณฑ์ 
70/70 ด าเนินการดังนี้ 

 1.1  การหาเกณฑ์ 70 ตัวแรก หาได้จากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีได้จากคะแนนปฏิบัติกิจกรรม
ระหว่างเรียน โดยใช้เทคนิคอภิปรายในการสอนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมดิสคัสชั่นคาร์ดและกิจกรรมพาเนลดิสคัสชั่น  
ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

134 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี134 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



  ตัวแปรตาม 
   1. กลวิธีสื่อสาร 
   2. ทักษะการพูด 
   3. ความกล้าเสี่ยงในการพูด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในเขตพัฒนา 

มาตรฐานการศึกษาหนองหงส์ อ าเภอหนองหงส์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2556  จ านวน 250 คน จากโรงเรียน 6  โรง 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง  
อ าเภอหนองหงส์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ภาคเรียน ท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 
41 คน จาก 2 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ดังน้ี 
  2.1  กลุ่มทดลองท่ี 1 คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 20 คน จัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด  
  2.2  กลุ่มทดลองท่ี 2  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน  21  คน จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน  
    3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคนิคอภิปรายแบบดิสคัสช่ันคาร์ด จ านวน 8 แผน  
แผนละ 3 ช่ัวโมรวม 24 ช่ัวโมง 
  3.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคนิคอภิปรายแบบพาเนลดิสคัสช่ัน จ านวน 8 แผน แผนละ 3 
ช่ัวโมง รวม 24 ช่ัวโมง 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย  
  1. แบบทดสอบทักษะการพูด เป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติ จ านวน 8 หัวข้อ 
  2. แบบสังเกตกลวิธีสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในขณะท่ีเรียนโดยการใช้เทคนิคอภิปราย
แบบดิสคัสช่ันคาร์ด  และแบบพาเนลดิสคัสช่ัน   
  3.  แบบสังเกตพฤติกรรมความกล้าเสี่ยงในการพูดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในขณะท่ีเรียนโดย
การใช้เทคนิคอภิปรายแบบดิสคัสช่ันคาร์ด   และแบบพาเนลดิสคัสช่ัน 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้เทคนิคอภิปรายในการสอน
ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมดิสคัสชั่นคาร์ดและกิจกรรมพาเนลดิสคัสชั่น  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามเกณฑ์ 
70/70 ด าเนินการดังนี้ 

 1.1  การหาเกณฑ์ 70 ตัวแรก หาได้จากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีได้จากคะแนนปฏิบัติกิจกรรม
ระหว่างเรียน โดยใช้เทคนิคอภิปรายในการสอนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมดิสคัสชั่นคาร์ดและกิจกรรมพาเนลดิสคัสชั่น  
ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 1.2  การหาเกณฑ์ 70 ตัวหลังหาได้จากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีได้จากคะแนนสอบด้วยแบบทดสอบ
ทักษะการพูดหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้เทคนิคอภิปรายในการสอนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมดิสคัสชั่นคาร์ดและ
กิจกรรมพาเนลดิสคัสชั่น  ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

  2. วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้เทคนิคอภิปรายในการสอน
ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมดิสคัสชั่นคาร์ดและกิจกรรมพาเนลดิสคัสชั่น  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการพูดโดยโดยใช้เทคนิคอภิปรายในการสอนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม
ดิสคัสชั่นคาร์ดและกิจกรรมพาเนลดิสคัสชั่น  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  4. วิเคราะห์กลวิธีสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในขณะท่ีเรียน โดยใช้เทคนิคอภิปรายในการ
สอนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมดิสคัสชั่นคาร์ดและกิจกรรมพาเนลดิสคัสชั่น   

  5. วิเคราะห์ความกล้าเสี่ยงในการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในขณะท่ีเรียน โดยใช้เทคนิค
อภิปรายในการสอนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมดิสคัสชั่นคาร์ดและกิจกรรมพาเนลดิสคัสชั่น   
    5.  การด าเนินการวิจัย 

   วิธีด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอน ดังน้ี 
  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่ม ด้วยแบบทดสอบทักษะการพูด      

ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติ บันทึกคะแนนไว้เปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
  2. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามข้ันตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)        
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคอภิปรายในการสอนภาษาอังกฤษด้วย กิจกรรมดิสคัสชั่นคาร์ดกับกลุ่ม
ทดลองท่ี 1 จ านวน 8 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง และใช้เทคนิคอภิปรายในการสอนภาษาอังกฤษด้วย
กิจกรรมพาเนลดิสคัสชั่น  กับกลุ่มทดลองท่ี 2 จ านวน  8  แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม  24  ชั่วโมงเช่นกัน ท้ังนี้ไม่รวม
เวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
  3. ประเมินความสามารถในการใช้กลวิธีสื่อสารขณะเรียนของนักเรียน โดยใช้เทคนิคอภิปรายในการสอน
ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมดิสคัสชั่นคาร์ดและกิจกรรมพาเนลดิสคัสชั่น (ด้วยแบบประเมินกลวิธีสื่อสาร ซึ่งผู้วิจัยสร้างข้ึน
และหาคุณภาพไว้แล้ว) 

  4. สังเกตความกล้าเสี่ยงในการพูดขณะเรียนของนักเรียน โดยใช้เทคนิคอภิปรายในการสอนภาษาอังกฤษ
ด้วยกิจกรรมดิสคัสชั่นคาร์ดและกิจกรรมพาเนลดิสคัสชั่น ด้วยแบบสังเกต ความกล้าเสี่ยงในการพูด ซึ่งผู้วิจัยสร้างข้ึน
และหาคุณภาพไว้แล้ว 

  5. หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกแผนแล้ว ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่ม
ทดลองท่ี 1 และกลุ่มทดลองท่ี 2 ด้วยแบบทดสอบการพูด ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติชุดเดียวกับการทดสอบก่อน
เรียน (Pretest) 

  6. น าคะแนนวัดผลทักษะการพูด และคะแนนจากการวัดความสามารถในการใช้กลวิธีสื่อสาร และความ
กล้าเสี่ยงในการพูดของท้ังสองกลุ่มทดลองมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติต่อไป 

135ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 135ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



สรุปผลวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
  1.  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการศึกษาความกล้าเสี่ยงใน
การพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิคอภิปรายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด  เท่ากับ  72.07/71.88 
และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน  เท่ากับ 66.12/65.33 
  2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการศึกษาความ
กล้าเสี่ยงในการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด มีค่าเท่ากับ  0.4706  แสดงว่า
นักเรียน  มีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  47.06  และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน   มีค่าเท่ากับ  0.3634 
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  36.34 
  3.  ทักษะการพูดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน   แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .05  โดยกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน    
  4.  กลวิธีสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคอภิปราย
แบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด มีการใช้กลวิธีสื่อสาร เฉลี่ยร้อยละ 81.25 และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน มีการใช้กลวิธี
สื่อสาร เฉลี่ยร้อยละ 67.81 โดยกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด          
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมแบบพาเนลดิสคัสช่ัน ร้อยละ 13.44 
  5.  พฤติกรรมความกล้าเสี่ยงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 กลุ่มท่ีได้รับการจัด การเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด มีความกล้าเสี่ยง เฉลี่ยร้อยละ 67.14 และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน มีความ
กล้าเสี่ยง เฉลี่ยร้อยละ 61.43 โดยกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด       
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมแบบพาเนลดิสคัสช่ัน  
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
  1.  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการศึกษาความกล้าเสี่ยงใน
การพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิคอภิปรายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  แบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด เท่ากับ  72.07/71.88 
หมายความว่า  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษและคะแนนความกล้า
เสี่ยงระหว่างเรียนท้ัง 8 แผน คิดเป็น ร้อยละ 72.07 และผลจากการพัฒนาทักษะการพูด  คิดเป็นร้อยละ  71.88              
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 ท่ีก าหนด และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน  เท่ากับ 66.12/65.33  หมายความว่า  นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษและคะแนนความกล้าเสี่ยงระหว่างเรียนท้ัง  8  แผน  
คิดเป็นร้อยละ 66.12  และผลจากการพัฒนาทักษะการพูด คิดเป็นร้อยละ  65.33   โดยกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด             
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ท้ังน้ีกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด  เน้นให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมการอภิปราย
ร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการอภิปรายโต้ตอบตามบัตรข้อความท่ีครูผู้สอนก าหนดข้ึน การท างานเป็นกลุ่มช่วยให้นักเรียน
รู้สึกไม่วิตกกังวลและกล้าพูดมากข้ึน  ส่วนกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน   มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด อาจ
เป็นเพราะกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน  เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนต้องคิดค าศัพท์หรือประโยคท่ีจะใช้ในการอภิปรายด้วย

136 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี136 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



สรุปผลวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
  1.  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการศึกษาความกล้าเสี่ยงใน
การพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิคอภิปรายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด  เท่ากับ  72.07/71.88 
และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน  เท่ากับ 66.12/65.33 
  2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการศึกษาความ
กล้าเสี่ยงในการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด มีค่าเท่ากับ  0.4706  แสดงว่า
นักเรียน  มีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  47.06  และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน   มีค่าเท่ากับ  0.3634 
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  36.34 
  3.  ทักษะการพูดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน   แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .05  โดยกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน    
  4.  กลวิธีสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคอภิปราย
แบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด มีการใช้กลวิธีสื่อสาร เฉลี่ยร้อยละ 81.25 และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน มีการใช้กลวิธี
สื่อสาร เฉลี่ยร้อยละ 67.81 โดยกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด          
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมแบบพาเนลดิสคัสช่ัน ร้อยละ 13.44 
  5.  พฤติกรรมความกล้าเสี่ยงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 กลุ่มท่ีได้รับการจัด การเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด มีความกล้าเสี่ยง เฉลี่ยร้อยละ 67.14 และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน มีความ
กล้าเสี่ยง เฉลี่ยร้อยละ 61.43 โดยกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด       
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมแบบพาเนลดิสคัสช่ัน  
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
  1.  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการศึกษาความกล้าเสี่ยงใน
การพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิคอภิปรายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  แบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด เท่ากับ  72.07/71.88 
หมายความว่า  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษและคะแนนความกล้า
เสี่ยงระหว่างเรียนท้ัง 8 แผน คิดเป็น ร้อยละ 72.07 และผลจากการพัฒนาทักษะการพูด  คิดเป็นร้อยละ  71.88              
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 ท่ีก าหนด และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน  เท่ากับ 66.12/65.33  หมายความว่า  นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษและคะแนนความกล้าเสี่ยงระหว่างเรียนท้ัง  8  แผน  
คิดเป็นร้อยละ 66.12  และผลจากการพัฒนาทักษะการพูด คิดเป็นร้อยละ  65.33   โดยกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด             
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ท้ังน้ีกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด  เน้นให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมการอภิปราย
ร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการอภิปรายโต้ตอบตามบัตรข้อความท่ีครูผู้สอนก าหนดข้ึน การท างานเป็นกลุ่มช่วยให้นักเรียน
รู้สึกไม่วิตกกังวลและกล้าพูดมากข้ึน  ส่วนกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน   มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด อาจ
เป็นเพราะกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน  เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนต้องคิดค าศัพท์หรือประโยคท่ีจะใช้ในการอภิปรายด้วย

ตนเองเน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะความสามารถในการพูดแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์หรือเรื่องใดเรื่องหน่ึง นักเรียน
ต้องคิดหาค าพูดมาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์น้ัน  ๆเหมือนกับการโต้วาทีด้วยตนเอง  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีค่อนข้างยาก 
  ท้ังนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้มีการศึกษาหลักสูตร เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนท่ีจะน าไปใช้จริงกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าให้ประสิทธิภาพของการศึกษาการใช้เทคนิคอภิปรายในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนากลวิธี
สื่อสารทักษะการพูดภาษาอังกฤษและความกล้าเสี่ยงในการพูดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โดยใช้กิจกรรม
ดิสคัสช่ันคาร์ด มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวราภรณ์ โสภักดี (2557 : 
97-100) ท่ีได้วิจัยผลการใช้กิจกรรมละครท่ีมีต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษและความกล้าเสี่ยงของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  พบว่า  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยใช้
กิจกรรมอะลิไบส์ เท่ากับ 63.56/60.00 และกิจกรรมอินไควรี เท่ากับ 69.05/68.18  สอดคล้องกับและผลงานวิจัยของ         
บูเลอร์ Buhler (2000  :  2101-A) ได้ศึกษาการใช้กลวิธีในการสื่อสารของนักเรียนเกรด 1 จ านวน 20 คน โดยใช้วิจัยเชิง
คุณภาพ พบว่า  การใช้บทบาทสมมติผสมผสานกับการช่วยเหลือของครูและเพื่อนท่ีมีความสามารถมากกว่าส่งเสริมให้
นักเรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน   มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด อาจเป็นเพราะกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน  เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนต้องคิดค าศัพท์หรือประโยคท่ีจะใช้ใน
การอภิปรายด้วยตนเอง เน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะความสามารถในการพูดแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์หรือเรื่องใด
เร่ืองหน่ึงเพื่ออภิปรายด้วยกลวิธีของตนเอง ซึ่งจะต้องใช้กลวิธีสื่อสาร และความกล้าเสี่ยงในการพูด  แสดงความคิดเห็น 
นักเรียนต้องคิดหาค าพูดมาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์น้ัน ๆ เหมือนกับการโต้วาที  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีค่อนข้างยาก  
ขณะท่ีกุศยา แสงเดช (2548 : 136) ได้กล่าวถึงทักษะการพูดเบื้องต้นว่า ต้องเน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์
จริง  ดังน้ันครูจึงต้องจัดกิจกรรมท่ีน าไปสู่   การพูดโดยมีแม่แบบท่ีถูกต้อง  อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้น า
กลวิธีสื่อสารมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อช่วยให้นักเรียนพูดได้ถูกต้องและคล่องแคล่วมากข้ึน  จะเห็นได้จากคะแนน
เฉลี่ย  แม้ว่าไม่ถึงเกณฑ์ท่ีต้ังไว้แต่นับว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ าเท่าใดนัก  ในการวิจัยครั้งน้ี  พบว่ากลวิธีสื่อสารสามารถช่วยให้
ผู้เรียนพูดภาษาท่ีต้องใช้ศัพท์โครงสร้างซับซ้อนได้ดีข้ึน   
  2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการศึกษาความ
กล้าเสี่ยงในการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด มีค่าเท่ากับ  0.4706  แสดงว่า
นักเรียน  มีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  47.06  และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน   มีค่าเท่ากับ  0.3634 
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  36.34  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษสูงข้ึน สอดคล้องกับผลการวิจัยของวราภรณ์ โสภักดี (2557 : 97-100) ท่ีได้วิจัยผลการใช้กิจกรรมละคร
ท่ีมีต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษและความกล้าเสี่ยงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  พบว่า  ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กิจกรรมอะลิไบส์ มีค่าเท่ากับ 0.3679 และ
กิจกรรมอินไควรี มีค่าเท่ากับ 0.4886  สอดคล้องกับผลการวิจัยของบูเลอร์ (Buhler. 2000 : 2101-A) ท่ีได้ศึกษาการใช้
กลวิธีในการสื่อสารของนักเรียนเกรด 1 จ านวน 20 คน โดยใช้วิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า  การใช้บทบาทสมมติผสมผสานกับ
การช่วยเหลือของครูและเพื่อนท่ีมีความสามารถมากกว่าส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของเพ็ญพักตร์  พินธุนิบาตร (2560 : 99-103) ท่ีได้วิจัยผลการจัดการเรียนรู้เน้น
ภาระงานสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษการใช้กลวิธีสื่อสารและความกล้า เสี่ยงพูดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีท่ี 2  พบว่า  ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ มีค่าเท่ากับ 0.5633 
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 56.33 และกิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารด้วยกิจกรรมเดอะ
โปสเตอร์แครูเซิล มีค่าเท่ากับ 0.6297 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 62.97 
  ท้ังนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคอภิปราย มีกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน   
ช่วยกระตุ้น เร้าความสนใจของนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สูงข้ึน ซึ่งทักษะการพูดเป็นทักษะท่ีส าคัญท่ีจะ
น าไปสู่ทักษะต่อ ๆ ไป  โดยมีข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู้เริ่มต้นจากข้ันน าเสนอค าศัพท์ต่าง ๆ ท้ังบัตรค า ประโยคสั้นๆ  
การให้นักเรียนโต้ตอบตามบัตรข้อความท่ีครูผู้สอนก าหนดข้ึน รวมถึงเสนอหัวข้อในการอภิปรายเป็นหัวข้อท่ีใกล้ตัว  เช่น 
ครอบครัว  งานอดิเรก  อาหารท่ีชอบ ข่าวสาร บทความ  เป็นต้น  สอดคล้องกับสครีฟเนอร์ Scrivener (2005  :  20)     
ได้แนะน าเกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมอภิปรายว่าประเด็นในการอภิปราย ครูผู้สอนน าประเด็นในการอภิปรายมาให้
นักเรียนอภิปราย  หรือนักเรียนน าเสนอประเด็นมาอภิปราย ไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือบทความจากหนังสือพิมพ์ท่ีเป็น
ประเด็นน่าโต้แย้งต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน  เพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนเปิดประเด็น
การสนทนา โดยเฉพาะบทความจากหนังสือพิมพ์ นอกจากนั้นค าถาม ต่าง ๆ จะช่วยให้การอภิปรายราบรื่นไม่หยุดชะงัก   
  3.  ทักษะการพูดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน   แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .05  โดยกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน   ท้ังน้ีกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด  เน้นให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมการอภิปรายร่วมกัน
เป็นกลุ่มและมีการอภิปรายโต้ตอบตามบัตรข้อความท่ีครูผู้สอนก าหนดข้ึน การท างานเป็นกลุ่มช่วยให้นักเรียนรู้สึกไม่
วิตกกังวลและกล้าพูดมากข้ึน  สอดคล้องกับ  Thornbury (2005 :  102-105) ได้กล่าวว่าเทคนิคอภิปรายเป็นการจัด
กิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ันกิจกรรมอภิปรายเน้นการพูดคล่อง  นอกจากน้ัน
การพูดเพื่ออภิปรายตามบัตรค าหรือบัตรข้อความไม่ยุ่งยากเมื่อเทียบกับกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน ท่ีนักเรียนต้องคิดหา
หัวข้อ คิดหาข้อความท่ีจะอภิปรายโต้ตอบด้วยตนเอง ท าให้เมื่อไม่ทราบข้อความ ประโยคท่ีจะโต้ตอบในขณะน้ันจะไม่
สามารถพูดสื่อสารได้เลย สอดคล้องกับผลการวิจัยของวราภรณ์ โสภักดี (2557 : 97-100) ท่ีได้วิจัยผลการใช้กิจกรรม
ละครท่ีมีต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษและความกล้าเสี่ยงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  พบว่า  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมอินไควรีมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมอะลิไบส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ  Buhler (2000 : 2101-A) ท่ีได้ศึกษาการใช้กลวิธีในการสื่อสารของนักเรียนเกรด 1 จ านวน 20 คน โดย
ใช้วิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การใช้บทบาทสมมติผสมผสานกับการช่วยเหลือของครูและเพื่อนท่ีมีความสามารถมากกว่า
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  กลวิธีสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคอภิปราย
แบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด มีการใช้กลวิธีสื่อสาร เฉลี่ยร้อยละ 81.25 และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน มีการใช้กลวิธี
สื่อสาร เฉลี่ยร้อยละ 67.81 โดยกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด           
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมแบบพาเนลดิสคัสช่ัน ร้อยละ 13.44  ท้ังน้ีเพราะท้ังสองกิจกรรมช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนพยายามท่ีจะสื่อความหมายกับผู้ฟังให้ได้ตรงกับความต้องการของผู้พูดด้วยการใช้ภาษาท่าทาง การใช้
ภาษาแม่ปนภาษาท่ีสอง การขอความช่วยเหลือการใช้ค าใกล้เคียงหรือการสร้างค าใหม่ โดยกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด 

138 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี138 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ มีค่าเท่ากับ 0.5633 
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 56.33 และกิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารด้วยกิจกรรมเดอะ
โปสเตอร์แครูเซิล มีค่าเท่ากับ 0.6297 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 62.97 
  ท้ังนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคอภิปราย มีกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน   
ช่วยกระตุ้น เร้าความสนใจของนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สูงข้ึน ซึ่งทักษะการพูดเป็นทักษะท่ีส าคัญท่ีจะ
น าไปสู่ทักษะต่อ ๆ ไป  โดยมีข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู้เริ่มต้นจากข้ันน าเสนอค าศัพท์ต่าง ๆ ท้ังบัตรค า ประโยคสั้นๆ  
การให้นักเรียนโต้ตอบตามบัตรข้อความท่ีครูผู้สอนก าหนดข้ึน รวมถึงเสนอหัวข้อในการอภิปรายเป็นหัวข้อท่ีใกล้ตัว  เช่น 
ครอบครัว  งานอดิเรก  อาหารท่ีชอบ ข่าวสาร บทความ  เป็นต้น  สอดคล้องกับสครีฟเนอร์ Scrivener (2005  :  20)     
ได้แนะน าเกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมอภิปรายว่าประเด็นในการอภิปราย ครูผู้สอนน าประเด็นในการอภิปรายมาให้
นักเรียนอภิปราย  หรือนักเรียนน าเสนอประเด็นมาอภิปราย ไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือบทความจากหนังสือพิมพ์ท่ีเป็น
ประเด็นน่าโต้แย้งต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน  เพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนเปิดประเด็น
การสนทนา โดยเฉพาะบทความจากหนังสือพิมพ์ นอกจากนั้นค าถาม ต่าง ๆ จะช่วยให้การอภิปรายราบรื่นไม่หยุดชะงัก   
  3.  ทักษะการพูดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน   แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .05  โดยกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน   ท้ังน้ีกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด  เน้นให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมการอภิปรายร่วมกัน
เป็นกลุ่มและมีการอภิปรายโต้ตอบตามบัตรข้อความท่ีครูผู้สอนก าหนดข้ึน การท างานเป็นกลุ่มช่วยให้นักเรียนรู้สึกไม่
วิตกกังวลและกล้าพูดมากข้ึน  สอดคล้องกับ  Thornbury (2005 :  102-105) ได้กล่าวว่าเทคนิคอภิปรายเป็นการจัด
กิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ันกิจกรรมอภิปรายเน้นการพูดคล่อง  นอกจากน้ัน
การพูดเพื่ออภิปรายตามบัตรค าหรือบัตรข้อความไม่ยุ่งยากเมื่อเทียบกับกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน ท่ีนักเรียนต้องคิดหา
หัวข้อ คิดหาข้อความท่ีจะอภิปรายโต้ตอบด้วยตนเอง ท าให้เมื่อไม่ทราบข้อความ ประโยคท่ีจะโต้ตอบในขณะน้ันจะไม่
สามารถพูดสื่อสารได้เลย สอดคล้องกับผลการวิจัยของวราภรณ์ โสภักดี (2557 : 97-100) ท่ีได้วิจัยผลการใช้กิจกรรม
ละครท่ีมีต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษและความกล้าเสี่ยงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  พบว่า  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมอินไควรีมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมอะลิไบส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ  Buhler (2000 : 2101-A) ท่ีได้ศึกษาการใช้กลวิธีในการสื่อสารของนักเรียนเกรด 1 จ านวน 20 คน โดย
ใช้วิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การใช้บทบาทสมมติผสมผสานกับการช่วยเหลือของครูและเพื่อนท่ีมีความสามารถมากกว่า
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  กลวิธีสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคอภิปราย
แบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด มีการใช้กลวิธีสื่อสาร เฉลี่ยร้อยละ 81.25 และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน มีการใช้กลวิธี
สื่อสาร เฉลี่ยร้อยละ 67.81 โดยกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด           
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมแบบพาเนลดิสคัสช่ัน ร้อยละ 13.44  ท้ังน้ีเพราะท้ังสองกิจกรรมช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนพยายามท่ีจะสื่อความหมายกับผู้ฟังให้ได้ตรงกับความต้องการของผู้พูดด้วยการใช้ภาษาท่าทาง การใช้
ภาษาแม่ปนภาษาท่ีสอง การขอความช่วยเหลือการใช้ค าใกล้เคียงหรือการสร้างค าใหม่ โดยกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด 

นักเรียนได้เห็นบัตรภาพประกอบ ท าให้นักเรียนสามารถใช้กลวิธีสื่อสารได้ดีกว่า  ใช้ภาษาท่าทางโดยดูจากภาพได้รวดเร็ว
มากกว่า  อย่างไรก็ตามท้ังสองกิจกรรมต่างช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดความพยายามในการท่ีจะสื่อความหมายให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับสุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2540 : 35) ได้ให้ความหมายของกลวิธีสื่อสารว่าหมายถึง
วิธีการท่ีผู้พูดแสดงออกให้เห็นถึงความพยายามหรือความต้ังใจของผู้พูดในการท่ีจะสื่อความหมายกับผู้ฟังให้ได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้พูดตลอดจนการใช้กิริยาท่าทางสีหน้าและน้าเสียงในการสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารด าเนินต่อไปได้และ
เข้าใจตรงกันท้ังผู้พูดและผู้ฟัง และสอดคล้องกับเพ็ญพักตร์  พินธุนิบาตร (2560 : 99-103) ได้วิจัยผลการจัดการเรียนรู้
เน้นภาระงานสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษการใช้กลวิธีสื่ อสารและความกล้าพูดของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า  กลวิธีสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมเน้นภาระ
งานสื่อสารด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ มีกลวิธีการสื่อสาร เฉลี่ยร้อยละ75.26 และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์
แครูเซิล มีกลวิธีการสื่อสารเฉลี่ยร้อยละ 82.88   
  5.  พฤติกรรมความกล้าเสี่ยงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ดมีความกล้าเสี่ยง เฉลี่ยร้อยละ 67.14 และกิจกรรมพาเนลดิสคัสช่ัน มีความ
กล้าเสี่ยง เฉลี่ยร้อยละ 61.43 โดยกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคอภิปรายแบบกิจกรรมดิสคัสช่ันคาร์ด มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมแบบพาเนลดิสคัสช่ัน   ท้ังน้ีเป็นเพราะการอภิปรายท้ังสองกิจกรรมช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนกล้าพูด  กล้าแสดงออกในสถานการณ์จริงอย่างเป็นธรรมชาติ  มีความหลากหลายตามสถานการณ์ท่ี
ครูก าหนดข้ึน นักเรียนและครูได้มีปฏิสัมพันธ์กัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้กล้าพูด กล้าโต้ตอบ กล้าแสดง
ความคิดเห็นและมีความมั่นใจในการพูด สอดคล้องกับแนวคิดของ Thornbury (2005 : 102-105) ท่ีได้กล่าวว่าเทคนิค
อภิปรายเป็นการจัดกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ันกิจกรรมอภิปรายเน้นการพูด
คล่อง ไม่มีการตรวจแก้แต่ก็จะเป็นการดีถ้าผู้สอนตรวจแก้ภาษาหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลงเพื่อเป็นการช่วยให้นักเรียนพูด
ได้ถูกต้องมากข้ึนครูผู้สอนภาษาจึงเห็นถึงความส าคัญของการใช้เทคนิคอภิปรายในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับ
นักเรียน และนักเรียนกับครูผู้สอน และสร้างโอกาสในการใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ และเกิดการเรียนรู้
ความคิดรวบยอดเป็นไปอย่างธรรมชาติ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Young 
(2010  :  2) ได้ท าวิจัยเรื่องการใช้เหตุผลแบบร่วมมือของคนญี่ปุ่น: กรณีศึกษาการใช้การอภิปรายและประการณ์ในการ
ใช้ภาษาท่ีอังกฤษของนักเรียน พบว่า กระบวนการใช้การให้เหตุผลแบบกลุ่มร่วมมือได้รับผลตอบรับท่ีดีและเป็นกลวิธีท่ี
สามารถท าให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาท่ีได้มีการทดลองกลุ่มทดลองให้ความสนใจในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
มีการจัดการท่ีดีในการเปิดประเด็นในการพูดอภิปราย เกิดความสนุกในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนและ
นอกจากน้ียังเป็นกลวิธีในการพูดภาษาอังกฤษได้ดี เมื่อผู้วิจัยได้ท าการปรับเปลี่ยนความท้าทายในการใช้ภาษาอังกฤษ 
กระบวนการกลุ่มน้ีก็ส่งผลให้นักเรียนเกิดศักยภาพในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเช่นกัน  
 
ข้อเสนอแนะ   
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้   
  จากการวิจัยครั้งน้ี พบว่า การศึกษาการใช้เทคนิคอภิปรายแบบดิสคัสช่ันคาร์ดและแบบพาเนลดิสคัสช่ัน 
เพื่อพัฒนากลวิธีสื่อสาร ทักษะการพูดและความกล้าเสี่ยงในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดีในระดับหน่ึง และยังพบอีกว่านักเรียนรู้จักใช้กลวิธี
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค าส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

The Delevelopment of Computer Assisted Instruction in Thai language 
subject on category of words for Pratomsuksa 4 students 

 
เกศินี ไพศาลภูม1ิ 
ดวงพร ธรรมมะ2 

ด ารัส อ่อนเฉวียง2 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในครั้ง น้ีมีจุดประสงค์เพื่อ 1 ) เพื่ อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน            
วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
90/90 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน             
วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน            
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดนาเข่ือน ต าบลนาป่า อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม (Cluster random sampling) จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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การเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า ส าหรับ
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to develop computer assisted instruction in Thai 
language subject on part of speech for praomsuksa 4  have the 90/90  standard and comparison of 
test scores before and after learn with computer assisted instruction in Thai language subject on 
part of speech for praomsuksa 4 .  The sample consisted of 3 0  students in pratomsuksa 4  at 
Watnakheun School Chonburi Province by cluster random sampling.  The research instruments 
included a computer assisted instruction in Thai language subject on part of speech and practical 
test of Thai language subject on part of speech. 
 The results indicated that the efficiency of computer assisted instruction in Thai 
language subject for praomsuksa 4 have the 90/ 90 standard were 91.58/ 90 according to the 
criteria set and comparison of test scores before and after learn with computer assisted 
instruction in Thai language subject for praomsuksa 4  shown that after learn with computer 
assisted instruction the posttest results were higher than that pretest in the significance level 
of .05 according to the hypothesis. 
 
Keywords : Computer assisted instruction, Category of words, Thai language subject 
 
บทน า 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติมีความส าคัญ และยังถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสั่งสมกันมาต้ังแต่
อดีตอันแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติ ปัทมา โตอดิเทพย์ (2550 : 1) ภาษาทุกภาษาโดยเฉพาะภาษาไทย จะมี
หลักให้ศึกษาและสังเกตเสมอ ไม่ว่าจะเป็นหลัก ใหญ่ ๆ หรือย่อย ๆ ซึ่งถือเป็นแนวศึกษาและข้อสังเกตเพื่อท า
ความเข้าใจ เพราะภาษาไทยมีหลักการจึงท าให้ผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้และใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารได้อย่างดี 
การเรียนรู้หลักภาษาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นมากท่ีสุด ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ (2537 : 53-62) ภาษาไทยจึง
มีบทบาทส าคัญกับการศึกษาอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นภาษาประจ าชาติท่ีควรปลูกฝังให้แก่เยาวชนต้ังแต่เล็ก 
วิชาภาษาไทยมีการจัดการเรียนรู้ในทุกระดับช้ันเรียน โดยการสอนภาษาไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแนวคิดไปจากเดิม   
ไม่เน้นการอ่านออกเขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
และใช้ภาษาในการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตและปัญหาของสังคม สามารถน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง 
กรมวิชาการ (2545 : 28) ดังน้ันในด้านกระบวนการสอนของครูจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย ผู้สอนจะต้องเน้นให้ผู้เรียนได้คิด ลงมือท า และการค้นหาความรู้มากกว่า
การสอนท่ีมุ่งเน้นเน้ือหาเพียงอย่างเดียว ผู้มีบทบาทส าคัญในการน าหลักสูตร ไปใช้ในห้องเรียนคือครู ครู
สามารถจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และเลือกวิธีสอนเพื่อให้นักเรียน บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยจัดให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

จุดประสงค์โดยท่ัวไปในกลุ่มทักษะภาษาไทยน้ันมักจะเน้นการอ่านออก เขียนได้ สะกดค าเป็น การใช้
ค าท่ีถูกต้อง ถือเป็นการพัฒนาตัวเยาวชนทางด้านทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการสะกดค า และการ
ใช้ค าให้ถูกต้อง หากเกิดการพัฒนาท่ีท่ัวถึงจะส่งผลให้เยาวชนในแต่ละพื้นท่ี หรือเยาวชนในเขตชนบท         
เป็นเยาวชนท่ีมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ  
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เน่ืองจากวิชาภาษาไทยมีเน้ือหาท่ีกว้างขวาง และมีข้อปลีกย่อยท่ีค่อนข้างยาก และสับสน ยกตัวอย่าง
เช่น ชนิดของค า หน้าท่ีของค า และอื่น ๆ อีกมากมาย ในเรื่องของชนิดของค า เป็นเร่ืองท่ีมีเน้ือหาท่ีมากมาย 
ซึ่งมีการแบ่งแยกชนิดของค าออกได้ 7 ชนิด ในแต่ละชนิดของค าต่าง มีความหมาย และหน้าท่ีของค าท่ีแตกต่าง
กันออกไป รวมไปถึงการน าไปใช้ให้ถูกต้อง เมื่อนักเรียนไม่มีโอกาสได้ฝึกอย่างเพียงพอในเรื่องน้ี จะท าให้              
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สมศรี เพ็ชรย้ิม (2544 : 149-153) และน าไปใช้ได้ไม่ถูกต้อง  รวมไปถึงการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบปกติอาจดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้น้อย ท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจ               
ในการเรียน อีกท้ังผู้เรียนยังรู้สึกว่า วิชาภาษาไทยเป็นวิชาท่ียาก ต้องท่องจ าท าให้ผู้เรียนขาดก าลังใจในการ
แก้ไขข้อบกพร่อง เพราะเมื่อมีข้อบกพร่องมักจะถูกครูต าหนิมากกว่าให้ก าลังใจ ท าให้ผู้เรียนไม่อยากเรียน และ
ครูท่ีจัดท าการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยมักจะไม่ค่อยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ หรือใช้สื่อ            
การสอนไม่เป็น รวมถึงการจัดท ากิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิมๆ คือ การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และ
ยกตัวอย่างประกอบให้นักเรียนเขียนตามค าบอกหรือตามหัวข้อท่ีก าหนดให้  ท าให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่าย 
ไม่สนใจในการเรียน ท าให้ผลการเรียน เมื่อท าการทดสอบแล้วมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ โดยคะแนนเฉลี่ยของ
ผู้เรียนท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 47.78 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ของคะแนนท่ีก าหนดไว้ จากสาเหตุเหล่าน้ีท าให้เป็น
ปัญหาในการจัดการเรียนรู้  จึ งจ าเป็นต้องปรับปรุงกลวิธี ท่ี ใช้ในการจัดการเรียนการสอน อีก ท้ั ง 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนพัฒนาสูงข้ึน การใช้สื่อการสอนเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถแก้ปัญหาน้ีได้ 
ยุทธพล ทับลา, ออนไลน์ (2555 : 18) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้ความส าคัญถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ผลิต และพัฒนาบทเรียน ต ารา หนังสือวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 11-31) แสดงให้เห็นว่าควรน าเทคโนโลยีด้าน
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อการขับเคลื่อนในระบบการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2553 : 32) และยิ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาด้านการศึกษา และเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ซึ่งคอมพิวเตอร์ถูกน ามาใช้ในวงการศึกษา ด้านการบริหาร และงานธุรการท่ัวไปหรืองานด้านอื่นๆ 
ตลอดจนการน ามาใช้กับการเรียนการสอนหรือท่ีเรียกว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการน าเอาคอมพิวเตอร์มา
ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน โดยเน้ือหาวิชา แบบฝึกหัด และการทดสอบจะถูกพัฒนาข้ึนมาใน
รูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ เรียนจะเรียนจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งในบทเรียนจะเสนอเน้ือหาท้ังในรูป
ตัวหนังสือ ภาพการฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย และเสียงดนตรีประกอบ ตลอดจนค าถาม ค าตอบ            
ตรวจค าตอบ และแสดงผลการเรียนในรูปแบบของข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ให้แก่ผู้เรียนรับรู้ได้ทันที            
ด้วยลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ี เป็นการน าบทเรียน และบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา
ผสมผสานกัน ท าให้มีประสิทธิภาพ ในการเรียนการสอน เช่น สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เน้ือหา น าเสนอ
ข้อมูลได้รวดเร็ว มีการเสริมแรง และกระตุ้นความน่าสนใจของผู้เรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เป็นต้น ด้วยเหตุผล ดังกล่าวเห็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งเป็นนวัตกรรม มีความส าคัญและมีคุณค่าต่อ
กระบวนการเรียนการสอน เพื่ อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน่ืองจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีข้อดีคือ 1) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนมากข้ึน 
2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถตามความต้องการของตน 3) เน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ปฏิบัติด้วยตนเอง 4) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังเป็นสื่อการเรียนการสอนท่ีใช้เทคโนโลยีระดับสูง ท าให้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูลท่ีผู้เรียนป้อนเข้าไป
ได้ทันที อรรถพร ธนูเพ็ชร (2558 : 55-56)  

145ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 145ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนในท่ีจะท าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย 
เรื่องชนิดของค า ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 4 เพื่อจะได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบก ารณ์การ
เรียนรู้ท่ี ดีและสนุกสนาน รวมไปถึงการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยอีกด้วย 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/ 90 

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน           
วิชาภาษาไทย เร่ืองชนิดของค า ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มเครือข่ายในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 จังหวัดชลบุรี จ านวน 3,050 คน ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  ตัวแปร
ตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เร่ืองชนิดของค า ส าหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 และความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียน
และคะแนนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า ส าหรับนักเรียน            
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 จังหวัดชลบุรี จ านวน 3,050 คน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดนาเข่ือน ต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จ านวน 30 คน  เครื่องมือท่ีใช้ มีดังน้ี 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน วิชาภาษาไทย เร่ืองชนิดของค า 2) แบบประเมินคุณภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชนิดของค า  
3) แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านเน้ือหา 
2 ท่าน  ด้านเทคโนยีการศึกษา 2 ท่าน  และด้านแบบทดสอบ 2 ท่าน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการให้คะแนนการ
ตอบแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า ของผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านเน้ือหาจ านวน 2 ท่านเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านเน้ือหา  ผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
จ านวน 2 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญในด้านแบบทดสอบ จ านวน 2 ท่าน  เพื่อตรวจคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ โดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพตามแบบประเมินท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดับดังน้ี 
   5  หมายถึง บทเรียนมีความเหมาะสมมากที่สุด 
   4  หมายถึง บทเรียนมีความเหมาะสมมาก 
   3  หมายถึง บทเรียนมีความเหมาะสมปานกลาง 

146 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี146 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนในท่ีจะท าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย 
เรื่องชนิดของค า ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 4 เพื่อจะได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบก ารณ์การ
เรียนรู้ท่ี ดีและสนุกสนาน รวมไปถึงการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยอีกด้วย 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/ 90 

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน           
วิชาภาษาไทย เร่ืองชนิดของค า ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มเครือข่ายในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 จังหวัดชลบุรี จ านวน 3,050 คน ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  ตัวแปร
ตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เร่ืองชนิดของค า ส าหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 และความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียน
และคะแนนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า ส าหรับนักเรียน            
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 จังหวัดชลบุรี จ านวน 3,050 คน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดนาเข่ือน ต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จ านวน 30 คน  เครื่องมือท่ีใช้ มีดังน้ี 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน วิชาภาษาไทย เร่ืองชนิดของค า 2) แบบประเมินคุณภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชนิดของค า  
3) แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านเน้ือหา 
2 ท่าน  ด้านเทคโนยีการศึกษา 2 ท่าน  และด้านแบบทดสอบ 2 ท่าน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการให้คะแนนการ
ตอบแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า ของผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านเน้ือหาจ านวน 2 ท่านเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านเน้ือหา  ผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
จ านวน 2 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญในด้านแบบทดสอบ จ านวน 2 ท่าน  เพื่อตรวจคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ โดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพตามแบบประเมินท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดับดังน้ี 
   5  หมายถึง บทเรียนมีความเหมาะสมมากที่สุด 
   4  หมายถึง บทเรียนมีความเหมาะสมมาก 
   3  หมายถึง บทเรียนมีความเหมาะสมปานกลาง 

   2  หมายถึง บทเรียนมีความเหมาะสมน้อย 
   1  หมายถึง บทเรียนมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง
ชนิดของค า ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 90/ 90 
 3) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน – หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน วิชาภาษาไทย เร่ืองงชนิดของค า ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้ค่า t-test 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 ข้ันตอนการวิจัยประกอบด้วย 7 ข้ันตอนดังน้ี 1) ส ารวจปัญหา ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
2) ก าหนดคุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  3) ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน              
4) การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 5) สอบถามความเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 6) ด าเนินการทดลองละเก็บ
รวบรวมข้อมูล  7) วิเคราะห์ข้อมูล 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า ส าหรับนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 91.58/ 90.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีต้ังไว้ 90/ 90 
 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนผ่านบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ปรากฏว่า 
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ้
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เร่ืองชนิดของค า ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  ผู้วิจัยสามารถน าประเด็นต่างๆ มาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เร่ืองชนิดของค า ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
มีประสิทธิภาพ 91.58/ 90.00เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีต้ังไว้ 90/ 90 เน่ืองจาก91.58/ 90.00 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน
ได้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เช่ียวชาญ โดยมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองมาจากมีการออกแบบ
ท่ีดี และมีข้ันตอนการออกแบบอย่างเป็นระบบ  และท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
รวมท้ังผ่านการทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียวและแบบกลุ่มท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                    
วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า มีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน             
วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า มีค าช้ีแจงให้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ  มีคู่มือการใช้งาน ส่วนเน้ือหาการเรียน
ได้แบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเน้ือหาตามล าดับจากง่ายไปยาก และผู้เรียนยังสามารถท่ีจะ
เลือกเรียนรู้ หรือทบทวนหัวข้อท่ีตนเองต้องการได้ การน าเสนอเน้ือหาความรู้ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า มีการสอดแทรกการน าเสนอในรูปแบบของวิดิโอ เน้ือหาความรู้ 
รายละเอียด พร้อมภาพประกอบ เมื่อผู้เรียนท าการศึกษาเสร็จ สามารถท าแบบทดสอบเพื่อเป็นการวัดความรู้
ทางการเรียน เมื่อท าเสร็จแล้วผู้เรียนสามารถทราบผลของแบบทดสอบ เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
และครูผู้สอน อีกท้ังผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ไม่จ ากัดสถานท่ี เป็นการตอบสนองต่อ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปทบทวนบทเรียนเดิมได้ตลอดเวลา ผู้เรียนสามารถ
สอบถามครูผู้สอนเมื่อเกิดข้อสงสัย ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ไพฑูรย์ พนกาศ (2535 : 57) ได้ท าการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง “การแยกตัวประกอบของพหุนาม” 

147ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 147ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ส าหรับสอนซ่อมเสริม            
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 75/70 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 60/60 ท่ีต้ังไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีสอนซ่อมเสริมโดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  กับกลุ่มท่ีสอนซ่อมเสริมแบบปกติท่ีแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.5  โดยท่ีคะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของกลุ่มท่ีสอนซ่อมเสริมโดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่า  
กลุ่มท่ีสอนซ่อมเสริมแบบวิธีปกติ  
 2. การเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนผ่านบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ปรากฏว่า 
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
เน่ืองจากการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 เกิดจากข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า 
ท่ีได้มีการสังเคราะห์แล้วจัดล าดับของเน้ือหารวมถึงการด าเนินการพัฒนาตามข้ันตอนท่ีถูกต้องส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้ท่ีสะท้อนมาจากคะแนนการท าแบบทดสอบ อีกท้ังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนท่ีมี ความแตกต่างกัน
ท้ังทางด้านความรู้ความสามารถได้มีโอกาส ใช้เวลาในการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย 
เร่ืองชนิดของค า นอกเวลาเรียนในการเพิ่มเติม ความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและบ่อยครั้งเท่าท่ีต้องการ ผู้เรียนท่ียังไม่
เข้าใจเน้ือหาหรือเข้าใจน้อยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย 
เร่ืองชนิดของค า จัดเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีน่าสนใจส าหรับกระบวนการเรียนรู้แบบรับรู้ ท าซ้ า และ เรียกคืน 
ท าให้ผู้เรียนจดจ าได้ในระยะเวลารวดเร็ว และสามารถกระตุ้นให้เกิดความต้ังใจด้วยค าถามทบทวน ท าให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมร  สุขจ ารัส (2533 : 101)  ได้ท าการวิจัยผลของ
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาชีววิทยา  เรื่องการย่อยอาหาร  ผลการวิจัยมีดังน้ี 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา  เร่ืองการย่อยอาหาร ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กับนักเรียนท่ีเรียนโดยเรียนวิธีการสอนปกติ  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  คือนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา เร่ือง การย่อยอาหารสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดย
วิธีการสอนปกติ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองของนักเรียนท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม             
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ น่ันคือ หลังการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวิธีสอน
ปกติท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา เร่ือง การย่อยอาหารสูงข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า ส าหรับนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
     1.1 การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขณะเรียน 
     1.2 การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ควรมีการอธิบายวิธีการใช้ให้กับผู้เรียนเสียก่อน 
เพื่อผู้เรียนได้เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้อย่างถูกต้อง 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
     2.1 ควรส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและระดับช้ันอื่นๆ 
     2.2 ควรมีการศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น                                 

148 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี148 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ส าหรับสอนซ่อมเสริม            
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 75/70 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 60/60 ท่ีต้ังไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีสอนซ่อมเสริมโดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  กับกลุ่มท่ีสอนซ่อมเสริมแบบปกติท่ีแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.5  โดยท่ีคะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของกลุ่มท่ีสอนซ่อมเสริมโดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่า  
กลุ่มท่ีสอนซ่อมเสริมแบบวิธีปกติ  
 2. การเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนผ่านบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ปรากฏว่า 
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
เน่ืองจากการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 เกิดจากข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า 
ท่ีได้มีการสังเคราะห์แล้วจัดล าดับของเน้ือหารวมถึงการด าเนินการพัฒนาตามข้ันตอนท่ีถูกต้องส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้ท่ีสะท้อนมาจากคะแนนการท าแบบทดสอบ อีกท้ังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนท่ีมี ความแตกต่างกัน
ท้ังทางด้านความรู้ความสามารถได้มีโอกาส ใช้เวลาในการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย 
เร่ืองชนิดของค า นอกเวลาเรียนในการเพิ่มเติม ความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและบ่อยครั้งเท่าท่ีต้องการ ผู้เรียนท่ียังไม่
เข้าใจเน้ือหาหรือเข้าใจน้อยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย 
เร่ืองชนิดของค า จัดเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีน่าสนใจส าหรับกระบวนการเรียนรู้แบบรับรู้ ท าซ้ า และ เรียกคืน 
ท าให้ผู้เรียนจดจ าได้ในระยะเวลารวดเร็ว และสามารถกระตุ้นให้เกิดความต้ังใจด้วยค าถามทบทวน ท าให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมร  สุขจ ารัส (2533 : 101)  ได้ท าการวิจัยผลของ
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาชีววิทยา  เรื่องการย่อยอาหาร  ผลการวิจัยมีดังน้ี 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา  เร่ืองการย่อยอาหาร ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กับนักเรียนท่ีเรียนโดยเรียนวิธีการสอนปกติ  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  คือนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา เร่ือง การย่อยอาหารสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดย
วิธีการสอนปกติ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองของนักเรียนท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม             
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ น่ันคือ หลังการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวิธีสอน
ปกติท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา เร่ือง การย่อยอาหารสูงข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค า ส าหรับนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
     1.1 การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขณะเรียน 
     1.2 การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ควรมีการอธิบายวิธีการใช้ให้กับผู้เรียนเสียก่อน 
เพื่อผู้เรียนได้เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้อย่างถูกต้อง 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
     2.1 ควรส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและระดับช้ันอื่นๆ 
     2.2 ควรมีการศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น                                 

     2.3 ผู้ท าการศึกษาค้นคว้า เรื่อง ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรเป็นผู้ท่ีมีความ
สนใจในเร่ืองท่ีจะท าอย่างจริงจัง จึงท าให้การพัฒนาการเรียนรู้บทเรียนผ่านเว็บ มีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพ
อย่างแท้จริง 
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ผลการใช้หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  
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Teachers In Learning Management Based On Education 4.0 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความรู้ด้านการศึกษาแบบ 4.0 2) ศึกษา
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ของครู  3) ศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู และ            
4) ศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการใช้หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 ด้านการ
จัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ภาคเรียนท่ี 2          
ปีการศึกษา 2560  จ านวน 19 คน ได้มาโดยการสมัครใจ  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้
ด้านการศึกษาแบบ 4.0  แบบประเมินความสามารถในออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  
แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  แบบสอบถามความความพึง
พอใจของครูท่ีมีต่อการใช้หลักสูตร  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานด้วย  Wilcoxon Matched-pairs Signed rank test 
 ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร มีความรู้ด้านการศึกษาแบบ 4.0 หลังได้รับ                 
การพัฒนาสูงข้ึน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ครูผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร มีความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 โดยรวมในระดับมาก มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 โดยรวมในระดับมาก และ ครูผู้เข้ารับพัฒนาตามหลักสูตรมีความพึง
พอใจต่อการใช้หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาแบบ 4.0 โดยรวมในระดับมาก 
 
ค าส าคญั : การศึกษาแบบ 4.0,  การจัดการเรียนรู้, การพัฒนาหลักสูตร 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to 1)  compare the knowledge of the education 4.0.            
2) study the abilities in the design of teachers learning. 3)  study the ability of the teachers to learning 
management and 4) to study the satisfaction of the teachers with the use of development curriculum 
for sixth grade science teachers in learning management based on education 4.0.  The sample 
consisted of teachers of science subjects. There are 19 students in the school under the Office of 
Khon Kaen Primary Education Area 4, Second Semester, 2016. Research tools were to the test on 
the teacher's knowledge about education 4.0, an evaluation form on the teacher's ability to 
design learning based on education 4.0, an evaluation  form on the teacher's ability to organize 
education learning management, and the teachers' satisfaction towards the curriculum. Data were 
analyzed by percentage, mean, standard deviation and test the hypothesis with Wilcoxon Matched-
pairs Signed rank test. 
 The effects of implementing curriculum to enhance of the sixth grade  science 
teachers  in  learning management  based on education 4.0 the results that : The teachers 
gained a better knowledge about education 4.0 learning management than they did before 
getting involved in the curriculum development at the .05 level of significance, the ability to 
design learning management.  based on education 4. 0, the abilities to provide learning 
management in education 4.0, for overall  teacher at a high level and The teachers who 
were developed based on curriculum gained satisfaction with the use of curriculum 
development of sixth grade  science teachers in learning management based on education 
4.0 , for overall  teacher at a high level. 
  
Keywords :  Education 4.0, Learning Management, curriculum development 
 
บทน า 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี  ท่ีมีการแข่งขันสูง รัฐบาลจึงประกาศ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ  เพื่อให้ประเทศไทยก้าวออกจากรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมเสริมคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ต้องสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืนผ่าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อให้ได้สินค้าท่ีเป็นนวัตกรรม รวมท้ังพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ท้ังน้ีกระทรวงศึกษาธิการ  ต้องปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับ
การเป็นประเทศไทยแบบ 4.0 ควรก าหนดรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายท่ี
แท้จริงของประเทศไทย 4.0 สินธะวา  คามดิษฐ์ (2559 : 11)  การศึกษาไทย 4.0 เป็นการศึกษายุคผลิตภาพ  
ท่ีต้องการผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ให้ได้มากท่ีสุด เพื่อประโยชน์ของชุมชนตนเองและชุมชนอื่นๆ เน้นการท าได้
และลงมือท า เน้นท่ีการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ คิดผลิตภาพ และมีจิตส านึกทางสังคม มีความรับผิดชอบ 
ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2016 : 6-7) การออกแบบการเรียนการสอนจึงเป็นเร่ืองส าคัญท่ีครูผู้สอนในยุคปัจจุบัน 
ต้องมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญอย่างมาก ในการคิดพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to 1)  compare the knowledge of the education 4.0.            
2) study the abilities in the design of teachers learning. 3)  study the ability of the teachers to learning 
management and 4) to study the satisfaction of the teachers with the use of development curriculum 
for sixth grade science teachers in learning management based on education 4.0.  The sample 
consisted of teachers of science subjects. There are 19 students in the school under the Office of 
Khon Kaen Primary Education Area 4, Second Semester, 2016. Research tools were to the test on 
the teacher's knowledge about education 4.0, an evaluation form on the teacher's ability to 
design learning based on education 4.0, an evaluation  form on the teacher's ability to organize 
education learning management, and the teachers' satisfaction towards the curriculum. Data were 
analyzed by percentage, mean, standard deviation and test the hypothesis with Wilcoxon Matched-
pairs Signed rank test. 
 The effects of implementing curriculum to enhance of the sixth grade  science 
teachers  in  learning management  based on education 4.0 the results that : The teachers 
gained a better knowledge about education 4.0 learning management than they did before 
getting involved in the curriculum development at the .05 level of significance, the ability to 
design learning management.  based on education 4. 0, the abilities to provide learning 
management in education 4.0, for overall  teacher at a high level and The teachers who 
were developed based on curriculum gained satisfaction with the use of curriculum 
development of sixth grade  science teachers in learning management based on education 
4.0 , for overall  teacher at a high level. 
  
Keywords :  Education 4.0, Learning Management, curriculum development 
 
บทน า 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี  ท่ีมีการแข่งขันสูง รัฐบาลจึงประกาศ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ  เพื่อให้ประเทศไทยก้าวออกจากรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมเสริมคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ต้องสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืนผ่าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อให้ได้สินค้าท่ีเป็นนวัตกรรม รวมท้ังพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ท้ังน้ีกระทรวงศึกษาธิการ  ต้องปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับ
การเป็นประเทศไทยแบบ 4.0 ควรก าหนดรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายท่ี
แท้จริงของประเทศไทย 4.0 สินธะวา  คามดิษฐ์ (2559 : 11)  การศึกษาไทย 4.0 เป็นการศึกษายุคผลิตภาพ  
ท่ีต้องการผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ให้ได้มากท่ีสุด เพื่อประโยชน์ของชุมชนตนเองและชุมชนอ่ืนๆ เน้นการท าได้
และลงมือท า เน้นท่ีการคิดวิเคราะห์  คิดสรา้งสรรค์ คิดผลิตภาพ และมีจิตส านึกทางสังคม มีความรับผิดชอบ 
ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2016 : 6-7) การออกแบบการเรียนการสอนจึงเป็นเร่ืองส าคัญท่ีครูผู้สอนในยุคปัจจุบัน 
ต้องมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญอย่างมาก ในการคิดพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 คร ู คือ กลจักรส าคัญในการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ก าหนดคุณภาพประชากรในสังคม ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญของความส าเร็จในการพัฒนา  เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิชาชีพครูจึง ควรเป็นท่ีรวมของคนเก่ง  คนดี สามารถเป็นต้นแบบทางคุณธรรม 
จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตน การด ารงชีวิต และการช้ีน าสังคมไปในทางท่ีเหมาะสม ดิเรก พรสีมา และ
คณะ (2546 : 1)  แต่จากสภาพปัจจุบัน การสอนของครูยังเฉ่ือยเนือย (Passive) ไม่น่าต่ืนเต้นส าหรับคนรุ่น
ใหม่ กระบวนการเรียนการสอนยังเป็นแบบเดิมๆ การพัฒนางานให้มีชีวิตชีวาในการสอนยังมีไม่มากนัก           
การวิจัยค้นคว้ามีน้อย ขาดอุดมคติ ความมุ่งมั่นและความส านึก ครูไม่เป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังในด้านการสอนและ
การด ารงตน การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างจริงจังและเต็มท่ียังมีน้อย ครูตามไม่ทันกับความก้า วหน้าของ
เทคโนโลยีใหม่ ข้อจ ากัดของงานครูกับรูปแบบของการศึกษาใหม่ การสอนท่ีไม่สอดคล้องกับชีวิตจริง ความ
หลากหลายของผู้เรียนท่ีเกินกว่าครูจะช้ีแนะได้ การเรียกร้องท่ีครูไม่พร้อมจะรับได้เหมาะสม ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
(2559 : 89-90)  
 ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งรัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เกี่ยวกับความ
ต้องการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง พบว่า ครูไทยมีความต้องการพัฒนาเชิงสมรรถนะด้านต่ างๆ ได้แก่           
องค์ความรู้แนวใหม่ กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้แนวใหม่  การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ เทคโนโลยีสารสนเทศ การนิเทศติดตามช่วยเหลือ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Queensland University 
of Technology , 2002 : 15-16 อ้างอิงใน สุรศักด์  ปาเฮ . 2553 : 8-9 ) 
 การพัฒนาครูท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ช่วงทศวรรษ
แรกของการปฏิรูปการศึกษา ประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับความต่อเน่ืองของการพัฒนาครู การใช้รูปแบบ
หรือกลยุทธ์การพัฒนาครูท่ียังไม่สอดคล้องกับสภาพจริงของการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เน้นการอบรม
ภาคทฤษฎีมากกว่าภาคปฏิบัติ  ส่งผลให้ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะกระบวนการตาม
แนวปฏิรูปได้ สิรินภา กิจเกื้อกูล (2553 : 45-59)   
 การพัฒนาครูมีรูปแบบ วิธีการและเทคนิคท่ีหลากหลาย แต่ละรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ล้วนส่งผลต่อ
การพัฒนาครูให้มีความรู้ทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน การพัฒนาครูโดยการประชุมปฏิบัติการ 
(Work shop) ช่วยให้ผู้ประชุมมีประสบการณ์และสามารถน าผลท่ีได้ไปใช้ปฏิบัติ สงเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาความรู้ และทักษะของผู้เข้ารวมประชุม  ระวีวรรณ  เสวตามร (2530 : 66) การให้
ค าแนะน าปรึกษา (Mentoring) และการสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) เพื่อให้ครูสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ในช้ันเรียนด้วยลักษณะท่ีสร้างสรรค์และจูงใจให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียนการพัฒนาตนเอง Pearson. 
(2012 : 74) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice Learning) เป็นกระบวนการทบทวนและสะท้อนผลการ
กระท าหรือการแสดงพฤติกรรมของผู้เรียนโดยใช้ความรู้จากความคิดรวบยอดในบทเรียนและประสบการณ์ท่ีมี
อยู่มาปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงพัฒนาความรู้และทักษะในบทเรียนให้สูงข้ึน ผ่านกิจกรรมการทบทวนปฏิบัติด้วยการ
สะท้อนผล (Reflective Practice) หรือให้ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนและครูผู้สอนในช้ันเรียน Gredecki and 
Turner (2011 : 331-332)  การนิเทศ (Supervision) จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพดีข้ึน ส านักงานคณะกรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ (2539 : บทน า) และการถอดบทเรียน 
(Lesson Learned) จะท าให้ได้บทสรุป ชุดความรู้ สามารถน าไปพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพได้ ศุภวัลย์  
พลายน้อย (2551 : 14) 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ครูผู้สอนควรได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด
การศึกษาแบบ 4.0  ท่ีตรงกับความต้องการของสังคมไทย ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง หลักสูตร
พัฒนาครู ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึน โดยน าแนวคิด การประชุมเชิงปฏิบัติ เน้นการลงมือท า เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับการ
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พัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตรดังกล่าว และสามารถน าความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ไปปฏิบัติจริงในงานในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ อย่างแท้จริง  ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  มีการนิเทศ การให้
ค าแนะน าปรึกษา การสะท้อนผลการปฏิบัติ  และประชุมเพื่อถอดบทเรียนท่ีได้จากการปฏิบัติ เพื่อให้ได้ชุด
ความรู้ท่ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท  และสามารถพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 ดังน้ี 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ด้านการศึกษาแบบ 4.0 ก่อนและหลังพัฒนาตามหลักสูตรพฒันาครู
วิทยาศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 
 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ของครูท่ีได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนา
ครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 
 3. เพื่อศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาครู
วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการใช้หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ด้านการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6        
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 180 โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวมจ านวน 180 คน 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการ
เรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  
  2. ตัวแปรตาม 
   ผลของการใช้หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  ประกอบด้วย 
   2.1 ความรู้ด้านการศึกษาแบบ 4.0 ของครูวิทยาศาสตร์ 

 2.2 ความสามารถของครูวิทยาศาสตร์ในการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิด 
การศึกษาแบบ 4.0  

 2.3 ความสามารถของครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  
 2.4 ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้าน 

การจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 
 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย                                            
  
                  ตัวแปรตน้              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากร ประกอบด้วย 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 180 โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวม
จ านวน 180 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  19 คน ซึ่งได้มาโดย
การสมัครใจ โดยกระจายทุกอ าเภอ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาแบบ 4.0 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน โดยการประเมินความสอดคล้อง
โครงร่างหลักสูตร มีค่าความสอดคล้อง ต้ังแต่ 0.60-1.00 ความเหมาะสมของร่างหลักสูตร มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( X  = 4.37, S.D = 0.26)  และความเป็นไปได้ของร่างหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.27,           
S.D = 0.23)  และเมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมาก
ข้ึนไปทุกองค์ประกอบ 
  2. แบบทดสอบวัดความรู้ด้านการศึกษาแบบ 4.0 มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีผลการ
ประเมินได้ค่า IOC ต้ังแต่ 0.60 – 1.00  หาความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (B) เป็นรายข้อ โดยวิเคราะห์ดัชนี
ความไวของเบรนแนน (B-index) ได้ค่าความยาก ต้ังแต่ 0.58 – 0.77 และมีค่าอ านาจจ าแนก ต้ังแต่ 0.20 – 0.85 

หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 

ผลการใช้หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษา ปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาแบบ 4.0 ประกอบด้วย 
1. ความรู้ด้านการศึกษาแบบ 4.0 ของครูวิทยาศาสตร์ 
2. ความสามารถของครูวิทยาศาสตร์ในการออกแบบ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  
3. ความสามารถของครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  
4. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลักสูตรพัฒนาครู
วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้าน 
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 
 

154 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี154 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



พัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตรดังกล่าว และสามารถน าความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ไปปฏิบัติจริงในงานในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ อย่างแท้จริง  ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  มีการนิเทศ การให้
ค าแนะน าปรึกษา การสะท้อนผลการปฏิบัติ  และประชุมเพื่อถอดบทเรียนท่ีได้จากการปฏิบัติ เพื่อให้ได้ชุด
ความรู้ท่ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท  และสามารถพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนด้วย 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 ดังน้ี 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ด้านการศึกษาแบบ 4.0 ก่อนและหลังพัฒนาตามหลักสูตรพฒันาครู
วิทยาศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 
 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ของครูท่ีได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนา
ครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 
 3. เพื่อศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาครู
วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการใช้หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ด้านการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6        
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 180 โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวมจ านวน 180 คน 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการ
เรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  
  2. ตัวแปรตาม 
   ผลของการใช้หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  ประกอบด้วย 
   2.1 ความรู้ด้านการศึกษาแบบ 4.0 ของครูวิทยาศาสตร์ 

 2.2 ความสามารถของครูวิทยาศาสตร์ในการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิด 
การศึกษาแบบ 4.0  

 2.3 ความสามารถของครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  
 2.4 ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้าน 

การจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 
 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย                                            
  
                  ตัวแปรตน้              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากร ประกอบด้วย 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 180 โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวม
จ านวน 180 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  19 คน ซึ่งได้มาโดย
การสมัครใจ โดยกระจายทุกอ าเภอ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาแบบ 4.0 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน โดยการประเมินความสอดคล้อง
โครงร่างหลักสูตร มีค่าความสอดคล้อง ต้ังแต่ 0.60-1.00 ความเหมาะสมของร่างหลักสูตร มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( X  = 4.37, S.D = 0.26)  และความเป็นไปได้ของร่างหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.27,           
S.D = 0.23)  และเมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมาก
ข้ึนไปทุกองค์ประกอบ 
  2. แบบทดสอบวัดความรู้ด้านการศึกษาแบบ 4.0 มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีผลการ
ประเมินได้ค่า IOC ต้ังแต่ 0.60 – 1.00  หาความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (B) เป็นรายข้อ โดยวิเคราะห์ดัชนี
ความไวของเบรนแนน (B-index) ได้ค่าความยาก ต้ังแต่ 0.58 – 0.77 และมีค่าอ านาจจ าแนก ต้ังแต่ 0.20 – 0.85 

หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 

ผลการใช้หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษา ปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาแบบ 4.0 ประกอบด้วย 
1. ความรู้ด้านการศึกษาแบบ 4.0 ของครูวิทยาศาสตร์ 
2. ความสามารถของครูวิทยาศาสตร์ในการออกแบบ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  
3. ความสามารถของครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  
4. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลักสูตรพัฒนาครู
วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้าน 
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย                                            
  
                  ตัวแปรตน้              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากร ประกอบด้วย 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 180 โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวม
จ านวน 180 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  19 คน ซึ่งได้มาโดย
การสมัครใจ โดยกระจายทุกอ าเภอ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาแบบ 4.0 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน โดยการประเมินความสอดคล้อง
โครงร่างหลักสูตร มีค่าความสอดคล้อง ต้ังแต่ 0.60-1.00 ความเหมาะสมของร่างหลักสูตร มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( X  = 4.37, S.D = 0.26)  และความเป็นไปได้ของร่างหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.27,           
S.D = 0.23)  และเมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมาก
ข้ึนไปทุกองค์ประกอบ 
  2. แบบทดสอบวัดความรู้ด้านการศึกษาแบบ 4.0 มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีผลการ
ประเมินได้ค่า IOC ต้ังแต่ 0.60 – 1.00  หาความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (B) เป็นรายข้อ โดยวิเคราะห์ดัชนี
ความไวของเบรนแนน (B-index) ได้ค่าความยาก ต้ังแต่ 0.58 – 0.77 และมีค่าอ านาจจ าแนก ต้ังแต่ 0.20 – 0.85 

หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 

ผลการใช้หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษา ปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาแบบ 4.0 ประกอบด้วย 
1. ความรู้ด้านการศึกษาแบบ 4.0 ของครูวิทยาศาสตร์ 
2. ความสามารถของครูวิทยาศาสตร์ในการออกแบบ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  
3. ความสามารถของครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  
4. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลักสูตรพัฒนาครู
วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้าน 
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย                                            
  
                  ตัวแปรตน้              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากร ประกอบด้วย 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 180 โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวม
จ านวน 180 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  19 คน ซึ่งได้มาโดย
การสมัครใจ โดยกระจายทุกอ าเภอ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาแบบ 4.0 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน โดยการประเมินความสอดคล้อง
โครงร่างหลักสูตร มีค่าความสอดคล้อง ต้ังแต่ 0.60-1.00 ความเหมาะสมของร่างหลักสูตร มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( X  = 4.37, S.D = 0.26)  และความเป็นไปได้ของร่างหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.27,           
S.D = 0.23)  และเมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมาก
ข้ึนไปทุกองค์ประกอบ 
  2. แบบทดสอบวัดความรู้ด้านการศึกษาแบบ 4.0 มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีผลการ
ประเมินได้ค่า IOC ต้ังแต่ 0.60 – 1.00  หาความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก (B) เป็นรายข้อ โดยวิเคราะห์ดัชนี
ความไวของเบรนแนน (B-index) ได้ค่าความยาก ต้ังแต่ 0.58 – 0.77 และมีค่าอ านาจจ าแนก ต้ังแต่ 0.20 – 0.85 

หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 

ผลการใช้หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษา ปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาแบบ 4.0 ประกอบด้วย 
1. ความรู้ด้านการศึกษาแบบ 4.0 ของครูวิทยาศาสตร์ 
2. ความสามารถของครูวิทยาศาสตร์ในการออกแบบ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  
3. ความสามารถของครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  
4. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อหลักสูตรพัฒนาครู
วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้าน 
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 
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วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (rcc) ของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใช้สูตรของ Lovett ได้ค่าความเช่ือมั่น (rcc) ท้ังฉบับ
เท่ากับ 0.93 
  3. แบบประเมินความสามารถในออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  มีการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC มีผลการประเมินได้ค่า IOC ต้ังแต่ 0.80 -1.00  
แสดงว่าแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  4. แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  มีการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  มีผลการประเมินได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ  
  5. แบบสอบถามความความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการใช้หลักสูตร  มีการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  มีผลการประเมินได้ค่า IOC ต้ังแต่ 0.60 -1.00   
 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ท่ี ได้ จากการด า เนินการทดลองใช้หลักสู ตรพัฒ นาครูวิทยาศาสตร์                         
ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี  6 ด้านการจัดการเรียนรู้  ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 ด าเนินการวิเคราะห์ 
ความสามารถ ในการออกแบบการเรียนรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และความ พึงพอใจของครูต่อ
หลักสูตร  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย  ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ส าหรับการทดสอบสมมติฐานท่ี
ก าหนดไว้  โดยการหาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบวัดความรู้ของครูด้านการศึกษาแบบ 
4.0  ก่อนและหลังการพัฒนาครู โดยใช้สถิติ Wilcoxon Matched-pairs Signed rank test   
 ขั้นตอนการวิจัย 
  1. การเตรียมการก่อนใช้หลักสูตรพัฒนาครู  เพื่อให้การพัฒนาครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้วิจัย ด าเนินการ ดังน้ี 
   1.1 ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้หลักสูตรพัฒนาครู 
ไปยังคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   1.2 ติดต่อประสานงานกับครูผู้เข้ารับการพัฒนา เพื่อเตรียมการทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาแบบ 4.0 และนัดหมาย วัน เวลา สถานท่ีท่ีใช้ในการอบรมพัฒนา 
   1.3 ประชุมช้ีแจงกระบวนการพัฒนาครูกับผู้ช่วยวิจัย 
   1.4 จัดเตรียมสื่อ และเครื่องมือวัดและประเมินผล 
  2. การด าเนินการทดลอง  ดังน้ี 
   2.1 ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษา
แบบ 4.0  ก่อนการพัฒนาครูตามหลักสูตร 
   2.2 ด าเนินการทดลองใช้หลักสูตรพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 
4.0 ใช้เวลาในการพัฒนาครูแยกออกตามเน้ือหาเป็นหน่วยการเรียนรู้ 7 หน่วยหน่วยท่ี 1-4 จะประชุมเชิง
ปฏิบัติการในห้องอบรม หน่วยท่ี 5-6 จะเป็นการฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม และหน่วยท่ี 7 จะเป็นการประชุม
พบกลุ่มถอดบทเรียนในห้องอบรมหลังปฏิบัติการในภาคสนามแล้ว รายละเอียดดังน้ี  
    หน่วยท่ี 1 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบ 4.0 (เวลา 6 ช่ัวโมง) 
    หน่วยท่ี 2 การออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบ 4.0 (เวลา 6 ช่ัวโมง) 
       หน่วยท่ี 3 สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบ 4.0    (เวลา 6 ช่ัวโมง)
        หน่วยท่ี 4 การวัดและประเมินผล แบบ 4.0 (เวลา 6 ช่ัวโมง) 
    หลังเสร็จสิ้นการพัฒนาในหน่วยท่ี 1-4 แล้ว ผู้วิจัยทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของครู
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  และประเมินความสามารถในการออกแบบการ
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วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (rcc) ของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใช้สูตรของ Lovett ได้ค่าความเช่ือมั่น (rcc) ท้ังฉบับ
เท่ากับ 0.93 
  3. แบบประเมินความสามารถในออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  มีการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC มีผลการประเมินได้ค่า IOC ต้ังแต่ 0.80 -1.00  
แสดงว่าแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  4. แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  มีการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  มีผลการประเมินได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ  
  5. แบบสอบถามความความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการใช้หลักสูตร  มีการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  มีผลการประเมินได้ค่า IOC ต้ังแต่ 0.60 -1.00   
 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ท่ี ได้ จากการด า เนินการทดลองใช้หลักสู ตรพัฒ นาครูวิทยาศาสตร์                         
ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี  6 ด้านการจัดการเรียนรู้  ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 ด าเนินการวิเคราะห์ 
ความสามารถ ในการออกแบบการเรียนรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และความ พึงพอใจของครูต่อ
หลักสูตร  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย  ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ส าหรับการทดสอบสมมติฐานท่ี
ก าหนดไว้  โดยการหาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบวัดความรู้ของครูด้านการศึกษาแบบ 
4.0  ก่อนและหลังการพัฒนาครู โดยใช้สถิติ Wilcoxon Matched-pairs Signed rank test   
 ขั้นตอนการวิจัย 
  1. การเตรียมการก่อนใช้หลักสูตรพัฒนาครู  เพื่อให้การพัฒนาครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้วิจัย ด าเนินการ ดังน้ี 
   1.1 ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้หลักสูตรพัฒนาครู 
ไปยังคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   1.2 ติดต่อประสานงานกับครูผู้เข้ารับการพัฒนา เพื่อเตรียมการทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาแบบ 4.0 และนัดหมาย วัน เวลา สถานท่ีท่ีใช้ในการอบรมพัฒนา 
   1.3 ประชุมช้ีแจงกระบวนการพัฒนาครูกับผู้ช่วยวิจัย 
   1.4 จัดเตรียมสื่อ และเครื่องมือวัดและประเมินผล 
  2. การด าเนินการทดลอง  ดังน้ี 
   2.1 ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษา
แบบ 4.0  ก่อนการพัฒนาครูตามหลักสูตร 
   2.2 ด าเนินการทดลองใช้หลักสูตรพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 
4.0 ใช้เวลาในการพัฒนาครูแยกออกตามเน้ือหาเป็นหน่วยการเรียนรู้ 7 หน่วยหน่วยท่ี 1-4 จะประชุมเชิง
ปฏิบัติการในห้องอบรม หน่วยท่ี 5-6 จะเป็นการฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม และหน่วยท่ี 7 จะเป็นการประชุม
พบกลุ่มถอดบทเรียนในห้องอบรมหลังปฏิบัติการในภาคสนามแล้ว รายละเอียดดังน้ี  
    หน่วยท่ี 1 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบ 4.0 (เวลา 6 ช่ัวโมง) 
    หน่วยท่ี 2 การออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบ 4.0 (เวลา 6 ช่ัวโมง) 
       หน่วยท่ี 3 สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบ 4.0    (เวลา 6 ช่ัวโมง)
        หน่วยท่ี 4 การวัดและประเมินผล แบบ 4.0 (เวลา 6 ช่ัวโมง) 
    หลังเสร็จสิ้นการพัฒนาในหน่วยท่ี 1-4 แล้ว ผู้วิจัยทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของครู
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  และประเมินความสามารถในการออกแบบการ

เรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  โดยผู้วิจัยจะประเมินการออกแบบการเรียนรู้ของครู  คนละ 6 แผนๆ ละ         
3 ช่ัวโมง รวม 18 ช่ัวโมง 
       หน่วยท่ี 5 การปฏิบัติการสอน  หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมปฏิบัติการหน่วยท่ี1-4 ครูผู้
เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร กลับไปปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนในโรงเรียนของตนเอง โดยใช้เวลา 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 18 ช่ัวโมง ในข้ันตอนน้ี ผู้วิจัยจะประเมินการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาแบบ 4.0 ระหว่างด าเนินการการปฏิบัติงานในภาคสนาม คนละ 3  ครั้ง 
        หน่วยท่ี 6 การนิเทศ   ผู้วิจัยใช้เวลาในการนิเทศติดตามครูผู้เข้ารับการพัฒนาอย่างเป็น
ทางการ คนละ 3 ครั้งๆละ 3 ช่ัวโมง และการสะท้อนผลหลังปฏิบัติการสอนอีก 30 นาที รวมท้ังสิ้น 3.30 
ช่ัวโมง/ครั้ง/คน และหากมีปัญหาในการด าเนินงานสามารถขอค าแนะน าปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ปัญหา
ร่วมกันได้โดยไม่จ ากัดเวลา  ข้ันตอนในหน่วยท่ี 6 น้ีจะท าควบคู่ไปพร้อมกับหน่วยท่ี 5 การปฏิบัติการสอน 
        หน่วยท่ี 7 การถอดบทเรียน  เป็นการประชุมพบกลุ่มเพื่อถอดบทเรียน ในห้องประชุม
หลังปฏิบัติการในภาคสนามแล้ว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้วิจัย  ใช้เวลา 6 ช่ัวโมง 
    หลังเสร็จสิ้นกระบวนการในหน่วยท่ี 7 ผู้วิจัยสอบถามความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการใช้
หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการใช้หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด
การศึกษาแบบ 4.0 ดังน้ี 
 1.เปรียบเทียบความรู้ด้านการศึกษาแบบ 4.0 ก่อนและหลังพฒันาตามหลักสูตรพัฒนาครู
วิทยาศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 ดังปรากฏใน
ตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบผลการทดสอบคะแนนวัดความรู้เกี่ยวกับการศึกษาแบบ 4.0 ของครูวิทยาศาสตร์ 
ในระยะก่อนและหลังการพัฒนา โดยใช้  Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

ระยะการทดลอง M S.D. 
ก่อนการพัฒนา 25.16 3.45 
หลังการพัฒนา 33.95 3.49 

 

 จ านวน 
(คน) 

Sum of  
Rank 

   Z ค่า p 
(2-tailed) 

คะแนนวัดความรู้ 
     (ก่อน-หลัง)   -3.750* .000 

ต าแหน่งท่ีเป็นลบ 1 0   
ต าแหน่งท่ีเป็นบวก 18 171.00   

   *p ‹ .05 
 

157ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 157ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



  จากตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการวัดความรู้ด้านการศึกษาแบบ 4.0 ของครูใน
ระยะก่อนและหลังการพัฒนา  ทดสอบโดยใช้ Nonparametric test ชนิด Wilcoxon Matched-pairs 
Signed rank  test ได้ค่า Z = -3.750  p (2-tailed) = .000 น้อยกว่า .05 น่ันคือ ภายหลังการพัฒนาครูท่ีเข้า
ร่วมหลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษา 4.0 
คะแนนเฉลี่ยทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการศึกษาแบบ 4.0 สูงข้ึนภายหลังการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 2. ผลการประเมินความสามารถของครูในการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ตามแนวคิด
การศึกษาแบบ 4.0 พบว่า มีค่าเฉลี่ยความสามารถครูในการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิด
การศึกษาแบบ 4.0 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.47, S.D = 0.13) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่า
คะแนนประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถ
ปฏิบัติได้จริง ( X  = 4.79,S.D = 0.41) กิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้เกิดนวัตกรรม ช้ินงาน ผลงานท่ีเหมาะสม 
( X  = 4.66,S.D = 0.48) และ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล การสะท้อนผล และสรุปผล 
( X  = 4.65,S.D = 0.55)  
 3. ผลการประเมินความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 
4.0 พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.49, S.D = 0.16) เมื่อพิจารณา รายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่า
คะแนนประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 3 ล าดับแรก คือ สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียนตาม
โอกาส ( X  = 4.79, S.D = 0.41)  ใช้สื่อได้เหมาะสมกับเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน ( X  = 4.65, 
S.D = 0.48)  และ ระบุการวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน ( X  = 4.65, S.D = 0.55) 
 4. ครูผู้เข้ารับพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 ด้านการจัดการ
เรียนรู้  ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 มีความพึงพอใจหลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์โดยรวมมีความพึงพอใจ
ระดับมาก ( X =4.48, S.D.= 0.10)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่าคะแนนประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
จ านวน 3 ล าดับแรก คือ ข้อ 6 กิจกรรมในหลักสูตรเน้นให้ ลงมือปฏิบัติ ทุกคนมีส่วนร่วม ( X =4.84,             
S.D.= 0.50)  ข้อ 14 เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาครูได้จริง ( X =4.74, S.D =0.45) ข้อ 15 เป็นหลักสูตรท่ีน าไปสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน ( X = 4.74, S.D =0.45) 
 
อภิปรายผล 
 1. ครูผู้รับการพัฒนาตามหลักสูตร มีความรู้ ด้านการศึกษาแบบ 4.0 หลังได้รับการพัฒนาสูงข้ึนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท่ีปรากฏผลเช่นน้ีเน่ืองมาจาก การออกแบบหลักสูตรพัฒนาครู เหมาะกับ
บริบทและความต้องการของครูผู้ เข้ารับการพัฒนาท่ีใช้เงื่อนไข  หลักการกระตุ้นสนั บสนุนให้ครูได้รับ
ประสบการณ์ สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นให้ครูแต่
ละคนได้พัฒนาศักยภาพของตนให้เจริญเต็มท่ี ครอบคลุมทุกด้าน มีการฝึกปฏิบัติควบคู่ไปกับการศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเองในภาคทฤษฎี  และได้น าสื่อประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างหลากหลาย  มีตัวอย่างผลงาน
เป็นแนวทางในการเรียนรู้  จึงส่งผลให้ครูผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรน้ีมีความรู้ความเข้าใจ  ในเทคนิคการ
สอนใหม่ๆ สามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ตามสถานการณ์บ้านเมือง 
รูเ้ท่าทันกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน ยนต์ ชุ่มจิต (2550 : 33) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Bullough & Kridel (2003 : 242-251) ได้ศึกษาการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาครูในเวลา 8 ปี 
ซึ่งการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)  เป็นรูปแบบหน่ึงของการพัฒนาครู (In-service teacher 
Education)  เป็นการให้ประสบการณ์การปฏิบัติอย่างเป็นประชาธิปไตยแก่ครูโรงเรียนได้ปฏิรูปและครูได้รับ

158 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี158 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



  จากตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการวัดความรู้ด้านการศึกษาแบบ 4.0 ของครูใน
ระยะก่อนและหลังการพัฒนา  ทดสอบโดยใช้ Nonparametric test ชนิด Wilcoxon Matched-pairs 
Signed rank  test ได้ค่า Z = -3.750  p (2-tailed) = .000 น้อยกว่า .05 น่ันคือ ภายหลังการพัฒนาครูท่ีเข้า
ร่วมหลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษา 4.0 
คะแนนเฉลี่ยทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการศึกษาแบบ 4.0 สูงข้ึนภายหลังการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 2. ผลการประเมินความสามารถของครูในการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ตามแนวคิด
การศึกษาแบบ 4.0 พบว่า มีค่าเฉลี่ยความสามารถครูในการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิด
การศึกษาแบบ 4.0 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.47, S.D = 0.13) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่า
คะแนนประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถ
ปฏิบัติได้จริง ( X  = 4.79,S.D = 0.41) กิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้เกิดนวัตกรรม ช้ินงาน ผลงานท่ีเหมาะสม 
( X  = 4.66,S.D = 0.48) และ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล การสะท้อนผล และสรุปผล 
( X  = 4.65,S.D = 0.55)  
 3. ผลการประเมินความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 
4.0 พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.49, S.D = 0.16) เมื่อพิจารณา รายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่า
คะแนนประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 3 ล าดับแรก คือ สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียนตาม
โอกาส ( X  = 4.79, S.D = 0.41)  ใช้สื่อได้เหมาะสมกับเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน ( X  = 4.65, 
S.D = 0.48)  และ ระบุการวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน ( X  = 4.65, S.D = 0.55) 
 4. ครูผู้เข้ารับพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 ด้านการจัดการ
เรียนรู้  ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 มีความพึงพอใจหลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์โดยรวมมีความพึงพอใจ
ระดับมาก ( X =4.48, S.D.= 0.10)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่าคะแนนประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
จ านวน 3 ล าดับแรก คือ ข้อ 6 กิจกรรมในหลักสูตรเน้นให้ ลงมือปฏิบัติ ทุกคนมีส่วนร่วม ( X =4.84,             
S.D.= 0.50)  ข้อ 14 เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาครูได้จริง ( X =4.74, S.D =0.45) ข้อ 15 เป็นหลักสูตรท่ีน าไปสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน ( X = 4.74, S.D =0.45) 
 
อภิปรายผล 
 1. ครูผู้รับการพัฒนาตามหลักสูตร มีความรู้ ด้านการศึกษาแบบ 4.0 หลังได้รับการพัฒนาสูงข้ึนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท่ีปรากฏผลเช่นน้ีเน่ืองมาจาก การออกแบบหลักสูตรพัฒนาครู เหมาะกับ
บริบทและความต้องการของครูผู้ เข้ารับการพัฒนาท่ีใช้เงื่อนไข  หลักการกระตุ้นสนั บสนุนให้ครูได้รับ
ประสบการณ์ สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นให้ครูแต่
ละคนได้พัฒนาศักยภาพของตนให้เจริญเต็มท่ี ครอบคลุมทุกด้าน มีการฝึกปฏิบัติควบคู่ไปกับการศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเองในภาคทฤษฎี  และได้น าสื่อประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างหลากหลาย  มีตัวอย่างผลงาน
เป็นแนวทางในการเรียนรู้  จึงส่งผลให้ครูผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรน้ีมีความรู้ความเข้าใจ  ในเทคนิคการ
สอนใหม่ๆ สามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ตามสถานการณ์บ้านเมือง 
รูเ้ท่าทันกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน ยนต์ ชุ่มจิต (2550 : 33) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Bullough & Kridel (2003 : 242-251) ได้ศึกษาการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาครูในเวลา 8 ปี 
ซึ่งการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)  เป็นรูปแบบหน่ึงของการพัฒนาครู (In-service teacher 
Education)  เป็นการให้ประสบการณ์การปฏิบัติอย่างเป็นประชาธิปไตยแก่ครูโรงเรียนได้ปฏิรูปและครูได้รับ

การพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ  สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ ออซูเบล          
ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ถ้าการเรียนรู้สิ่งใหม่น้ันผู้เรียนเคยมีพื้นฐานซึ่งเช่ือมโยงเข้ากับความรู้ใหม่  
โดยใช้หลักการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 2 ลักษณะ ดังน้ี 1) ก่อนจะสอนสิ่งใดใหม่ ต้องส ารวจความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนก่อนว่ามีพอท่ีจะท าความเข้าใจเร่ืองท่ีจะเรียนใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีจะต้องจัดให้ 2) ช่วยให้ผู้เรียน
จ าสิ่งท่ีเรียนไปแล้วได้ โดยให้ผู้เรียนมองเห็นความเหมือนและความแตกต่างของความรู้ใหม่และความรู้เดิมต้อง
ให้ผู้ เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมได้ โดยการอธิบายและการสอนแบบค้นพบ                
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 68-87)         
 2. ครูผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร  มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 โดยรวมในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจาก  หลักสูตรพัฒนาครูมีกระบวนการ
หลากหลาย  ครูได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศัยประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ใหม่ๆ ท่ีท้าทายอย่างต่อเน่ืองและเป็นการเรียนรู้ท่ี เรียกว่า  Active Learning  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันเอง เกิดการขยายเครือข่ายขององค์ความรู้ แลกเปลี่ยนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ 
ผู้สอนนอกจากจะต้องออกแบบการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินการเรียนรู้ยังต้อง
ท าความเข้าใจเร่ืองหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญในศตวรรษน้ี  เน่ืองจากความรู้
ได้รับการผลิตอย่างมากมายและรวดเร็ว แต่จ านวนระยะเวลา  ท่ีก าหนดในหลักสูตรมีจ ากัด  การวิเคราะห์
หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้จึงเป็นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้สอน ไม่น้อยกว่าท่ีผู้เรียนต้องเรียนผ่าน
กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์  รู้จักพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอน และจัด
สภาพแวดล้อมท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเรียนรู้ตลอดชีวิตและประการส าคัญก็คือผู้สอนต้องมีความเข้าใจ
ในวิชาชีพครูและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีก าหนด ประสาท เน่ืองเฉลิม (2557 : 24-25) 
 3. ครูผู้เข้ารับพัฒนาตามหลักสูตร  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด
การศึกษาแบบ 4.0 โดยรวมในระดับมาก  ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก หลักสูตรพัฒนาครู ได้ด าเนินการสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีท่ีเช่ือมโยงกับกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูท่ีมีคุณภาพ เหมาะกับบริบทและความต้องการของครูผู้เข้า
รับการพัฒนา ท่ีใช้เงื่อนไขหลักการกระตุ้นสนับสนุนให้ครูได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ  
การแนะน าปรึกษา ควบคู่กับการนิเทศ สังเกตช้ันเรียน การสะท้อนผลการปฏิบัติและการน าความรู้ ทักษะ           
การจัดการเรียนรู้ไปปฏิบัติในช้ันเรียนอย่างต่อเน่ืองจนส่งผลให้ผู้สอนได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการ
เรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลส าเร็จ สอดคล้อง  Wilson (2004 : 176) ได้ศึกษาผลกระทบของการ
จัดการฝึกอบรมเฉพาะกิจใหม่ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการสังเกตพฤติกรรมและการนิเทศการสอนโดย
ใช้รูปแบบการฝึกอบรมเฉพาะกิจท่ีช่ือว่า Saphier Training Model ซึ่งมีลักษณะของการนิเทศการสอนโดยใช้
การสอบถามหรือการซักถามตอบ (Collegial inquiry) แทนการบรรยายล้วนๆ รวมท้ังการใช้การสังเกตการณ์
และการอภิปราย สรุปผลการวิจัยได้ว่ารูปแบบการฝึกอบรมเฉพาะกิจท่ีเลือกใช้มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้
เพื่อพัฒนาทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป  ซึ่ง Burley and Pomphrey (2011 : 21) เห็นว่าการพัฒนา
ครูผ่านกิจกรรมการให้ค าแนะน าปรึกษา Mentoring) ส่งผลให้บุคคลดังกล่าวมีความรู้และทักษะทางวิชาการ
ด้วยกิจกรรมการช้ีแนะ การสร้างความเข้าใจ และการสนทนาในประสบการณ์ สื่อกลางในการเรียนรู้ ควบคู่การ
ใช้กระบวนการทางสังคม โดยใช้ประสบการณ์จริง การสะท้อนผล เพื่อน าไปสู่การปรับเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ 
ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถเข้าใจและได้รับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้เมื่อน าความรู้ดังกล่าวไประยุกต์ ใช้ใน
บริบทสถานการณ์อื่น ขณะท่ี Schon (1983 : 68) เห็นว่า การท่ีบุคคลสะท้อนผลผ่านการปฏิบัติด้วย
ประสบการณ์ในสถานการณ์ปัญหาท่ียุ่งยากซับซ้อน และมีความไม่มั่นใจ การใช้กิจกรรมสะท้อนผลใน
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ปรากฏการณ์เบ้ืองต้นและความเข้าใจข้ันพื้นฐาน อาจมีนัยส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์
ใหม่ด้วยความเข้าใจ 
 4. ครูผู้เข้ารับพัฒนาตามหลักสูตร   มีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์                         
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 โดยรวมในระดับมาก  ท้ังน้ี
เน่ืองมาจาก การเกิดจากแรงจูงใจภายในตัวบุคคล ตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ ท่ีว่ามนุษย์มีความต้องการ
อยู่เสมอ และไม่มีท่ีสิ้นสุด ต้องการมีความสามารถท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ  เมื่อเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ย่อมเกิดความพึงพอใจ  (Maslow, Abraham M. 1954: 80 - 106) สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
เพราะผู้ใหญ่ต้องการท่ีจะเรียนรู้ทักษะ ความรู้ท่ีจ าเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถของตนในการท างานและน า
ทักษะท่ีได้เรียนรู้มาใช้งานได้ทันที เกี่ยวกับปัญหาในชีวิตประจ าวัน จะน าไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ สนองความ
ต้องการของผู้ใหญ่โดยตรง การเรียนการสอนต้องยึดหลักให้ตอบสนองต่อธรรมชาติของผู้ใหญ่ น่ันคือ ต้องรู้
หลักการศึกษาผู้ใหญ่ Malcome S. Knowles (1980 : 2).   
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. หลักสูตรพัฒนาครูควรมีกระบวนการหลากหลาย  ให้ครูได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
ผ่านกระบวนการกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกันเอง           
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ปรากฏการณ์เบ้ืองต้นและความเข้าใจข้ันพื้นฐาน อาจมีนัยส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์
ใหม่ด้วยความเข้าใจ 
 4. ครูผู้เข้ารับพัฒนาตามหลักสูตร   มีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์                         
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 โดยรวมในระดับมาก  ท้ังน้ี
เน่ืองมาจาก การเกิดจากแรงจูงใจภายในตัวบุคคล ตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ ท่ีว่ามนุษย์มีความต้องการ
อยู่เสมอ และไม่มีท่ีสิ้นสุด ต้องการมีความสามารถท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ  เมื่อเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ย่อมเกิดความพึงพอใจ  (Maslow, Abraham M. 1954: 80 - 106) สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
เพราะผู้ใหญ่ต้องการท่ีจะเรียนรู้ทักษะ ความรู้ท่ีจ าเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถของตนในการท างานและน า
ทักษะท่ีได้เรียนรู้มาใช้งานได้ทันที เกี่ยวกับปัญหาในชีวิตประจ าวัน จะน าไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ สนองความ
ต้องการของผู้ใหญ่โดยตรง การเรียนการสอนต้องยึดหลักให้ตอบสนองต่อธรรมชาติของผู้ใหญ่ น่ันคือ ต้องรู้
หลักการศึกษาผู้ใหญ่ Malcome S. Knowles (1980 : 2).   
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี และ
คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี โดยใช้วิธีการการ
จัดการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วยการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และซ้อนทับภาพถ่ายดาวเทียมและ
ภาพถ่ายทางอากาศ 2 ช่วงปี คือ พ.ศ.2544 – 2550 และ พ.ศ.2550 – 2555  
 ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ในช่วงปี 
พ.ศ.2544 – 2550 พื้นท่ีเกษตรกรรมลดลงมากที่สุด รองลงมา คือ พื้นท่ีป่าไม้ ส่วนพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดเพิ่มข้ึนมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย และพื้นท่ีแหล่งน้้า ตามล้าดับ ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2550 – 
2555 มีเพียงพื้นท่ีเกษตรกรรมเพิ่มข้ึนเพียงประเภทเดียว ส่วนด้านการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีในช่วงปี  
พ.ศ.2544 – 2550 มีการขยายตัวเมืองไปแทนพื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด และในช่วงปี พ.ศ.2550 – 2555 มี
การขยายตัวเมืองไปแทนท่ีพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดมากท่ีสุด ส้าหรับการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีในปี พ.ศ.2565 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า พบว่า ยังคงมีพื้นท่ี
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Abstract 
  
 The study aims to explore the changes in land uses and urban expansion in 
Suratthani, and to predict trend of land uses and urban expansion in Suratthani by using 
geographic information management system and overlay satellite imagery and aerial imagery 
in 2 periods are 2001-2007 and 2007-2012.  
 The findings are between years 2001 - 2007, the agricultural areas was the most 
decreased and followed by forest areas. The most increased area was miscellaneous areas 
and followed by buildings and residential areas, and water resources areas. In years 2007 - 
2012 only agricultural areas was increased in land uses changing. For urban expansion in 
Suratthani in years 2001 – 2007 found that urban expansion the most replaced agricultural 
areas and forest areas respectively in year 2007- 2012. The prediction of trend on land uses 
changing and urban expansion in Suratthani in year 2022 or next 10 years found that there is 
still most agricultural areas and following by buildings areas and residential areas, forest 
areas, miscellaneous areas, and water resources areas respectively. However, those changing 
trend is only buildings and residential areas increasingly while other areas are all decreasing. 
There is a trend to expand the city to the suburbs to Wat Pradu and Khun talay sub-districts 
in addition to expand the city to Bang baimai, Bang Sai, Bang chana, and Klong chanak. By 
means of geographic information management in addition to indicating changes in land use 
urban expansion in Suratthani in long term and it is also an importance role to manage city 
plan to support utilities system in accordance with population increasing and urban 
expansion to be effective in the future. 
 
Keywords : Information Management, Urban Expansion in Suratthani, Prediction of Urban  
      Expansion in Suratthani 
 
บทน า 
 ในยุคปัจจุบันมีข้อมูลด้านต่าง ๆ ท่ีใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ข้อมูลดังกล่าว
นอกจากมีปริมาณมหาศาลแล้ว (big data) ยังมีความหลากหลายด้านรูปแบบ เน้ือหาสาระ และการน้าไปใช้
งาน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเป็นเครื่องมือส้าคัญในการสร้างข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่งผล
ให้ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากข้อมูลเหล่าน้ีมิได้ผ่านการจ้าแนกแล้วย่อมส่งผลให้ข้อมูลน้ันขาด
ความน่าเช่ือถือ หากมีการน้าไปใช้ก็จะส่งผลกระทบตลอดกระบวนการด้าเนินงาน เน่ืองจากผลลัพธ์ท่ีได้จะไม่
ตรงความเป็นจริง ขาดความถูกต้อง และไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศ Shelly and 
Rosenblatt (2012 : 12 - 38) ดังน้ัน จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการสารสนเทศ ( Information 
Management) ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการ
จัดการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การใช้งาน โดยการเลือกใช้ระบบสารสนเทศ
จะต้องค้านึงถึงวัตถุประสงค์ของการด้าเนินงานและการให้ผลลัพธ์เป็นสารสนเทศท่ีสามารถน้าไปใช้ประโยชน์
ได้ ในส่วนของระบบสารสนเทศแต่ละระบบจะมีกระบวนการท้างาน 3 ข้ันตอน คือ กระบวนการน้าเข้าข้อมูล 
การประมวลผล และการแสดงผลลัพธ์ Dennis, Wixom, and Roth (2012 : 152 - 165) ระบบสารสนเทศ        
ท่ีมีการพัฒนาข้ึน จะมีการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถจัดการข้อมูลเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถน้ามาใช้
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ปฏิบัติงานและแสดงผลลัพธ์ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศ ระบบสารสนเทศท่ีมีการ
น้ามาใช้ในหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เช่น ระบบประมวลผลเชิงรายการ ระบบสารสนเทศส้านักงานอัตโนมัติ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศส้าหรับผู้บริหาร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น  
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นระบบสารสนเทศประเภทหน่ึงท่ีนิยมใช้เพื่อการจัดการสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ด้วยการเน้นกระบวนการจัดการข้อมูลเชิงพื้นท่ี (spatial data) เช่น พิกัดหรือต้าแหน่งพื้นท่ี 
ประเภทสิ่งปกคลุมดิน อาคารและท่ีอยู่อาศัย ถนน แม่น้้า เป็นต้น ผลลัพธ์ท่ีได้จากระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์สามารถน้ามาใช้ศึกษาประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละพิกัด การเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดินจากอดีตสู่ปัจจุบัน และการคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคต (Chaichanrom and 
Emaruchi. 2010 : 21 – 26 ; Nouri et al. 2013 : 32 – 33 ; Gharagozlou et al. 2016 : 11 – 18) ซึ่งผล
ท่ีได้จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินพบว่า พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยจะออกสู่เขต
ชานเมืองเน่ืองจากมีประชากรเคลื่อนย้ายเข้าไปต้ังถ่ินฐานหนาแน่นมากข้ึน จึงเกิดความเจริญข้ึนในพื้นท่ีท้ังด้าน
สาธารณูปโภคและอุปโภค สิ่งเหล่าน้ีเป็นตัวบ่งช้ีหน่ึงของลักษณะกระบวนการกลายเป็นเมืองน่ันเอง ดัง น้ัน 
พื้นท่ีเมืองในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีหมายถึง พื้นท่ีท่ีมีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย เขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ และ
แหล่งอุตสาหกรรม ส่วนการขยายตัวเมือง หมายถึง การขยายพื้นท่ีเมืองออกสู่บริเวณชานเมืองท่ีมีการใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทอื่นมาเป็นพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย และเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้าง
และท่ีอยู่อาศัยไปทดแทนการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอื่น ส่วนแนวโน้มการขยายตัวเมือง หมายถึง การ
คาดการณ์พื้นท่ีท่ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอื่น ๆ มาเป็นพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ี
อยูอ่าศัย (Jain et al. 2016 : 13 – 15 ; Memarian et al. 2012 : 21 - 26; Halmy et al. 2015 : 31 - 42; 
Subedi et al. 2013 : 27 - 29; Jawad et al. 2013) และ Rendana et al. (2015) ได้ศึกษาแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเมืองคาเมรอนไฮแลนด์ ประเทศมาเลเซีย พบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินของพื้นท่ีแหล่งน้้า พื้นท่ีเกษตรกรรมผสม และพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้าง มีการเพิ่มขนาดพื้นท่ีมากข้ึน 
นอกจากน้ี การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน และการคาดการณ์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคตน้ัน (Cheablam. 2010 : 52 – 58 ; Tarapan et al. 
2011 : 45 - 48 ;Janchang. 2010 : 128 – 132 ; Daungnam et al. 2008 : 21 - 24 ; Chaiyaocha and 
Suwanweerakamtorn. 2011) เป็นการจัดการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วยการน้าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
และภาพถ่ายทางอากาศ (Paisaludomsilp and Sawangjang. 2011 ; Banlue et al. 2010) ร่วมกับการ
ส้ารวจพิกัดพื้นท่ีภาคสนามเพื่อยืนยันต้าแหน่งพื้นท่ีจริงในปัจจุบัน โดยข้อมูลเหล่าน้ีจะมีการน้ามาจัดการให้อยู่
ในรูปแบบข้อมูลเชิงตัวเลข (digital format) และน้าเข้าข้อมูลเพื่อประมวลผลในระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ในรูปแบบของแผนภาพหรือแผนท่ีแสดงสัญลักษณ์แทนการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละ
ประเภท ท้าให้ง่ายต่อการเข้าใจและน้าไปใช้ประโยชน์  
 พื้นท่ีอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีขนาด 337.55 ตารางกิโลเมตร เป็นท่ีต้ังของศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา ศูนย์ราชการ และสถานพยาบาลท่ีส้าคัญของภาคใต้ตอนบน อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มี
ช่ือเรียกว่า “บ้านดอน” เป็นช่ือท้องถ่ินท่ีเรียกกันมาต้ังแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีดอน น้้า
ท่วมไม่ถึง และเป็นอีกหน่ึงเหตุผลท่ีอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีความเหมาะสมต่อการเป็นเมืองศูนย์กลางของ
พื้นท่ีภาคใต้ นอกจากน้ี อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ต้ังอยู่บริเวณปากแม่น้้าตาปีส่งผลให้
เกิดความเจริญท้ังทางสังคมและเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน และใน พ.ศ.2459 ได้เปลี่ยนช่ือเป็นเมืองสุราษฎร์ธานีจน
ปัจจุบัน และพื้นท่ีอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีความเจริญด้านเศรษฐกิจต่อมาประมาณปี พ.ศ.2501 พื้นท่ีอ้าเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานีได้เริ่มมีความเจริญด้านเศรษฐกิจและมีแหล่งชุมชนหนาแน่นข้ึนในพื้นท่ีต้าบลตลาด และ
ขยายออกสู่พื้นท่ีรอบนอกอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะต้าบลมะขาม และต้าบลบางกุ้ง จนถึงปัจจุบั น และในปี 
พ.ศ.2544 พื้นท่ี 3 ต้าบลดังกล่าว ปรากฏสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยท่ีแสดงถึงความเป็นตัวเมืองหนาแน่นมาก
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ข้ึนจนถึงปี พ.ศ.2550 ได้ปรากฏพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยออกสู่พื้นท่ีต้าบลวัดประดู่ และต้าบลขุนทะเล 
อีกท้ัง ยังพบพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยปรากฏข้ึนบริเวณพื้นท่ีตามแนวล้าน้้าในพื้นท่ีบางใบไม้ บางไทร 
และคลองฉลาก (ภาพถ่าวดาวเทียม พ.ศ.2550, 2550) ในปี พ.ศ.2543 จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการขยายตัว
เมือง 20 ตารางกิโลเมตร มาเป็น 36 ตารางกิโลเมตรใน พ.ศ.2553 คิดเป็นการขยายตัวเมืองเพิ่มข้ึนร้อยละ 
5.80 ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกันพบว่า ด้านจ้านวนประชากรมีเพิ่มข้ึนมากกว่าเท่าตัวจาก 62,000 คน มาเป็น 
131,000 คน (The World Bank. 2015) จากการเพิ่มจ้านวนประชากรเป็นสิ่งส้าคัญท่ีส่งผลให้เมืองสุราษฎร์
ธานีมีการขยายตัวมากข้ึน ซึ่งเกิดจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจมากที่สุด เน่ืองจากพื้นท่ีอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเป็น
แหล่งเศรษฐกิจ และมีสถานประกอบการจ้านวนมาก เป็นพื้นท่ีศูนย์กลางเช่ือมต่อกับจังหวัดใกล้เคียง (Molee. 
2014) และจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาในพื้นท่ี มีแรงงานท่ีเข้า
มาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ เมื่ออ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีการขยายตัวเมืองเกิดข้ึน จึงเกิดปัญหาความ
เป็น “เอกนคร” ท่ีมีการกระจุกตัวของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ภายในพื้นท่ีท่ีส้าคัญ ก่อให้เกิด
การขาดความสมดุลด้านการกระจายตัวของประชากร ส่งผลกระทบให้การขยายตัวเมืองอย่างไม่เป็นระบบและ
เกิดความล้าหลัง ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาทุกมิติท้ังด้านการจัดการสาธารณูปโภค เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อม เมื่ออ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีการขยายตัวเมืองออกสู่บริเวณชานเมืองอย่างรวดเร็ว ท้าให้พื้นท่ี
เมืองมีขนาดกว้างเกินไป ยากต่อการควบคุมและการจัดการเมือง ขาดความสมดุลทางภูมิศาสตร์ของความเป็น
เมือง (Jongkroy and Thongbai. 2014; Sang et al. 2011)   
 จากความส้าคัญข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จึงสนใจท่ีจะน้าระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ี ดินและการขยายตัวเมือง และเพื่อ
คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี โดยคาดว่าผลจาก
กระบวนการจัดการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในครั้งน้ี สามารถน้าไปใช้ประกอบการวางแผนบริหารจัดการผัง
เมืองให้เกิดความสมดุลของเมือง เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ป้องกันการขยายตัวเมืองแบบ 
ไร้ทิศทาง อีกท้ัง สามารถใช้วางแผนการรองรับด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการเพิ่มข้ึนของจ้านวน
ประชากรและการขยายตัวเมืองท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 
 2. เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น้าแนวคิดด้านการจัดการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วยระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้วยการใช้ทฤษฎีซีเอมาร์คอฟท่ี
เป็นแบบจ้าลองตัวแบบทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการพยากรณ์เหตุการณ์หรือลักษณะในอนาคตท่ีมีการนิยมใช้ใน
การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคต ด้วยการน้าเข้าข้อมูลแผนท่ีการใช้ประโยชน์
ท่ีดินในอดีตและปัจจุบัน เพื่อสร้างแบบจ้าลองในการค้านวณค่าความน่าจะเป็นและค่าสัดส่วนการใช้ประโยชน์
ท่ีดินในอนาคตด้วยการแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบแผนท่ี (Zhang et al., 2010) และการขยายตัวเมือง
ตามแนวคิดทฤษฎีวงแหวนของ Burgess (1929)  คือ การขยายตัวเมืองท่ีมีลักษณะเป็นรูปวงแหวนท่ีมีรัศมี
วงกลมต่อเน่ืองจากศูนย์กลางเดียวของเมือง โดยเป็นจุดศูนย์รวมของเขต 5 เขต ได้แก่ เขตศูนย์กลางธุรกิจ เขต
ศูนย์กลางการขนส่ง เขตท่ีอยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงาน เขตชนช้ันกลาง และเขตท่ีพักอาศัยชานเมือง อย่างไรก็ตาม 
รูปแบบการขยายตัวเมืองอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเจริญของเมืองด้วยการขยายตัวออกจากเขตช้ันในรุก
ล้้าไปในเขตช้ันนอกถัดออกไป ดังน้ัน ผู้วิจัยได้ก้าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
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ข้ึนจนถึงปี พ.ศ.2550 ได้ปรากฏพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยออกสู่พื้นท่ีต้าบลวัดประดู่ และต้าบลขุนทะเล 
อีกท้ัง ยังพบพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยปรากฏข้ึนบริเวณพื้นท่ีตามแนวล้าน้้าในพื้นท่ีบางใบไม้ บางไทร 
และคลองฉลาก (ภาพถ่าวดาวเทียม พ.ศ.2550, 2550) ในปี พ.ศ.2543 จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการขยายตัว
เมือง 20 ตารางกิโลเมตร มาเป็น 36 ตารางกิโลเมตรใน พ.ศ.2553 คิดเป็นการขยายตัวเมืองเพิ่มข้ึนร้อยละ 
5.80 ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกันพบว่า ด้านจ้านวนประชากรมีเพิ่มข้ึนมากกว่าเท่าตัวจาก 62,000 คน มาเป็น 
131,000 คน (The World Bank. 2015) จากการเพิ่มจ้านวนประชากรเป็นสิ่งส้าคัญท่ีส่งผลให้เมืองสุราษฎร์
ธานีมีการขยายตัวมากข้ึน ซึ่งเกิดจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจมากที่สุด เน่ืองจากพื้นท่ีอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเป็น
แหล่งเศรษฐกิจ และมีสถานประกอบการจ้านวนมาก เป็นพื้นท่ีศูนย์กลางเช่ือมต่อกับจังหวัดใกล้เคียง (Molee. 
2014) และจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาในพื้นท่ี มีแรงงานท่ีเข้า
มาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ เมื่ออ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีการขยายตัวเมืองเกิดข้ึน จึงเกิดปัญหาความ
เป็น “เอกนคร” ท่ีมีการกระจุกตัวของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ภายในพื้นท่ีท่ีส้าคัญ ก่อให้เกิด
การขาดความสมดุลด้านการกระจายตัวของประชากร ส่งผลกระทบให้การขยายตัวเมืองอย่างไม่เป็นระบบและ
เกิดความล้าหลัง ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาทุกมิติท้ังด้านการจัดการสาธารณูปโภค เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อม เมื่ออ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีการขยายตัวเมืองออกสู่บริเวณชานเมืองอย่างรวดเร็ว ท้าให้พื้นท่ี
เมืองมีขนาดกว้างเกินไป ยากต่อการควบคุมและการจัดการเมือง ขาดความสมดุลทางภูมิศาสตร์ของความเป็น
เมือง (Jongkroy and Thongbai. 2014; Sang et al. 2011)   
 จากความส้าคัญข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จึงสนใจท่ีจะน้าระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ี ดินและการขยายตัวเมือง และเพื่อ
คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี โดยคาดว่าผลจาก
กระบวนการจัดการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในครั้งน้ี สามารถน้าไปใช้ประกอบการวางแผนบริหารจัดการผัง
เมืองให้เกิดความสมดุลของเมือง เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ป้องกันการขยายตัวเมืองแบบ 
ไร้ทิศทาง อีกท้ัง สามารถใช้วางแผนการรองรับด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการเพิ่มข้ึนของจ้านวน
ประชากรและการขยายตัวเมืองท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 
 2. เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น้าแนวคิดด้านการจัดการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วยระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้วยการใช้ทฤษฎีซีเอมาร์คอฟท่ี
เป็นแบบจ้าลองตัวแบบทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการพยากรณ์เหตุการณ์หรือลักษณะในอนาคตท่ีมีการนิยมใช้ใน
การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคต ด้วยการน้าเข้าข้อมูลแผนท่ีการใช้ประโยชน์
ท่ีดินในอดีตและปัจจุบัน เพื่อสร้างแบบจ้าลองในการค้านวณค่าความน่าจะเป็นและค่าสัดส่วนการใช้ประโยชน์
ท่ีดินในอนาคตด้วยการแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบแผนท่ี (Zhang et al., 2010) และการขยายตัวเมือง
ตามแนวคิดทฤษฎีวงแหวนของ Burgess (1929)  คือ การขยายตัวเมืองท่ีมีลักษณะเป็นรูปวงแหวนท่ีมีรัศมี
วงกลมต่อเน่ืองจากศูนย์กลางเดียวของเมือง โดยเป็นจุดศูนย์รวมของเขต 5 เขต ได้แก่ เขตศูนย์กลางธุรกิจ เขต
ศูนย์กลางการขนส่ง เขตท่ีอยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงาน เขตชนช้ันกลาง และเขตท่ีพักอาศัยชานเมือง อย่างไรก็ตาม 
รูปแบบการขยายตัวเมืองอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเจริญของเมืองด้วยการขยายตัวออกจากเขตช้ันในรุก
ล้้าไปในเขตช้ันนอกถัดออกไป ดังน้ัน ผู้วิจัยได้ก้าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตเชิงพื้นท่ี เป็นการศึกษาในเขตพื้นท่ีอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด 
สุราษฎร์ธานีเท่าน้ัน 
 2. ขอบเขตข้อมูลการวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 5 ประเภท คือ พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ี
ป่าไม้ พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด และพื้นท่ีแหล่งน้้า ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี ดังน้ี 
                 2.1 การใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ Landsat 5 และ 7 ระบบ TM และภาพถ่ายดาวเทียม
ในช่วงปี พ.ศ.2544, 2550 และ 2555 ในการจ้าแนกการใช้ท่ีดิน 
      2.2 การจัดการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ คือ โปรแกรมเออร์
ดาร์ส และโปรแกรมอาร์คจีไอเอส เพื่อน้ามาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
     2.3 ขอบเขตเชิงเน้ือหา ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ 
  2.3.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีใน        
2 ช่วงปี คือ พ.ศ.2544 – 2550 และ พ.ศ.2550 – 2555 โดยครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในด้าน
เกษตรกรรม พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีป่าไม้ พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด และพื้นท่ีแหล่งน้้า 
  2.3.2 คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้วยทฤษฎีซีเอมาร์คอฟ และ
การขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีด้วยทฤษฎีวงแหวน โดยใช้ข้อมูลพื้นฐาน 2 ช่วงปี ในข้อ 2.3.1 มาคาดการณ์
แนวโน้มการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการขยายตัวเมืองในปี พ.ศ.2565 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า โดยการคาดการณ์

167ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 167ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 
 
ครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในด้านเกษตรกรรม พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีป่าไม้ พื้นท่ี
เบ็ดเตล็ด และพื้นท่ีแหล่งน้้า 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. การรวบรวมข้อมูลวิจัย  
       1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการขยายตัวเมือง  
       1.2 ศึกษาและรวบรวมแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ 
       1.3 ส้ารวจภาคสนามเพื่อยืนยันพิกัดต้าแหน่งพื้นท่ีในของอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
  2. การน าเข้าข้อมูล 
       2.1 การน้าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศเข้าสู่โปรแกรมระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ เพื่อจัดการข้อมูลภาพดังกล่าว ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงตัวเลขหรือข้อมูลดิจิทัลท่ีคอมพิวเตอร์
สามารถประมวลผลได้ 
       2.2 การน้าเข้าข้อมูลท่ีได้จากการส้ารวจภาคสนามด้วยการเก็บพิกัดต้าแหน่งพื้นท่ีของอ้าเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี และใช้ในการยืนยันและปรับแก้ต้าแหน่งพื้นท่ีท่ีได้จากข้อมูลเชิงตัวเลขในข้อท่ี 2.1 ให้มีความ
ถูกต้อง ตรงตามพิกัดต้าแหน่งพื้นท่ีจริงของอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อน้าไปสู่ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
       3.1 การส้ารวจระยะไกล เป็นการจัดการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศด้วย
การปรับแก้เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อจัดท้าแผนท่ีต้นแบบของปี พ.ศ.2544, 2550 และ 2555 โดยใช้โปรแกรม
เออร์ดาร์สในการจ้าแนกประเภทการใช้ท่ีดินของอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
       3.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมอาร์คจีไอเอส เป็นการ
จัดการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้วยการซ้อนทับข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ 2 ช่วงปี คือ พ.ศ.2544 – 2550 และ พ.ศ.2550 – 2555  
       3.3 การวิเคราะห์แนวโน้มการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 
  3.3.1 ค้านวณค่าความน่าจะเป็นและสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินใน 2 
ช่วงปี คือ พ.ศ.2544 – 2550 และ พ.ศ.2550 – 2555 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพยากรณ์แนวโน้มการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 
  3.3.2 น้าค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีได้จากผลการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ใน 2 ช่วงปี คือ พ.ศ.2544  – 2550 และ พ.ศ.2550 – 2555 มาสร้าง
แบบจ้าลองการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคตอีก 10 ปี คือ พ.ศ.2565  
  3.3.3 ค้านวณการใช้พื้นท่ีดินแต่ละประเภทในปี พ.ศ.2565 พร้อมท้ังวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ พ.ศ.2555  – 2565 เพื่อน้าไปสู่การวิเคราะห์
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีป่าไม้ พื้นท่ี
เบ็ดเตล็ด และพื้นท่ีแหล่งน้้า เพื่อน้าไปสู่การคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมท้ังจัดท้า
แผนท่ีแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินดังกล่าว 
 4. การน าเสนอผลการศึกษา 
    น้าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาน้าเสนอด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ โดยใช้แผนท่ีภาพการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี และแผนท่ีภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินและการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีมาเป็นส่วนประกอบ 

168 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี168 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 
 
ครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในด้านเกษตรกรรม พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีป่าไม้ พื้นท่ี
เบ็ดเตล็ด และพื้นท่ีแหล่งน้้า 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. การรวบรวมข้อมูลวิจัย  
       1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการขยายตัวเมือง  
       1.2 ศึกษาและรวบรวมแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ 
       1.3 ส้ารวจภาคสนามเพื่อยืนยันพิกัดต้าแหน่งพื้นท่ีในของอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
  2. การน าเข้าข้อมูล 
       2.1 การน้าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศเข้าสู่โปรแกรมระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ เพื่อจัดการข้อมูลภาพดังกล่าว ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงตัวเลขหรือข้อมูลดิจิทัลท่ีคอมพิวเตอร์
สามารถประมวลผลได้ 
       2.2 การน้าเข้าข้อมูลท่ีได้จากการส้ารวจภาคสนามด้วยการเก็บพิกัดต้าแหน่งพื้นท่ีของอ้าเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี และใช้ในการยืนยันและปรับแก้ต้าแหน่งพื้นท่ีท่ีได้จากข้อมูลเชิงตัวเลขในข้อท่ี 2.1 ให้มีความ
ถูกต้อง ตรงตามพิกัดต้าแหน่งพื้นท่ีจริงของอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อน้าไปสู่ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
       3.1 การส้ารวจระยะไกล เป็นการจัดการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศด้วย
การปรับแก้เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อจัดท้าแผนท่ีต้นแบบของปี พ.ศ.2544, 2550 และ 2555 โดยใช้โปรแกรม
เออร์ดาร์สในการจ้าแนกประเภทการใช้ท่ีดินของอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
       3.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมอาร์คจีไอเอส เป็นการ
จัดการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้วยการซ้อนทับข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ 2 ช่วงปี คือ พ.ศ.2544 – 2550 และ พ.ศ.2550 – 2555  
       3.3 การวิเคราะห์แนวโน้มการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 
  3.3.1 ค้านวณค่าความน่าจะเป็นและสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินใน 2 
ช่วงปี คือ พ.ศ.2544 – 2550 และ พ.ศ.2550 – 2555 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพยากรณ์แนวโน้มการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 
  3.3.2 น้าค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีได้จากผลการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ใน 2 ช่วงปี คือ พ.ศ.2544  – 2550 และ พ.ศ.2550 – 2555 มาสร้าง
แบบจ้าลองการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคตอีก 10 ปี คือ พ.ศ.2565  
  3.3.3 ค้านวณการใช้พื้นท่ีดินแต่ละประเภทในปี พ.ศ.2565 พร้อมท้ังวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ พ.ศ.2555  – 2565 เพื่อน้าไปสู่การวิเคราะห์
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีป่าไม้ พื้นท่ี
เบ็ดเตล็ด และพื้นท่ีแหล่งน้้า เพื่อน้าไปสู่การคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมท้ังจัดท้า
แผนท่ีแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินดังกล่าว 
 4. การน าเสนอผลการศึกษา 
    น้าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาน้าเสนอด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ โดยใช้แผนท่ีภาพการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี และแผนท่ีภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินและการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีมาเป็นส่วนประกอบ 

 
 
ผลการวิจัย 
 การด้าเนินการวิจัยโดยใช้การจัดการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ด้ วยการใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์และซ้อนทับภาพถ่ายดาวเทียม 2 ช่วงปี คือ พ.ศ.2544 – 2550 และ พ.ศ.2550 – 2555 กับข้อมูล 
พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีป่าไม้ พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด และพื้นท่ีแหล่งน้้า โดยแสดง
แผนท่ีดังภาพท่ี 2 และ 3 ตามรายละเอียดดังน้ี 
   1. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 
       1.1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงปี พ.ศ.2544 – 2550  
   พื้นท่ีเกษตรกรรมในปี พ.ศ.2544 มีขนาด 231.443 ตารางกิโลเมตร และลดลง 24.119 
ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2550 เหลือพื้นท่ี 207.324 ตารางกิโลเมตร เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดินจากพื้นเกษตรกรรมเดิม 180.432 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเปลี่ยนมาจากพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย 
9.946 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีป่าไม้อีก 7.719 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีแหล่งน้้า 6.123 ตารางกิโลเมตร และพื้นท่ี
เบ็ดเตล็ด 3.104 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ 
   พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยในปี พ.ศ.2544 มีขนาด 39.511 ตารางกิโลเมตร และ
เพิ่มข้ึน 14.116 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2550 จึงมีพื้นท่ีมากถึง 53.627 ตารางกิโลเมตร เป็นการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากพื้นสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยเดิม 21.589 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ี
เกษตรกรรม 22.963 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีป่าไม้ 3.896 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีแหล่งน้้า 3.503 ตารางกิโลเมตร 
และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 1.676 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ 
   พื้นท่ีป่าไม้ในปี พ.ศ.2544 มีขนาด 42.431 ตารางกิโลเมตร และลดลง 9.671 ตาราง
กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2550 เหลือพื้นท่ี 32.760 ตารางกิโลเมตร เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจาก
พื้นท่ีป่าไม้เดิม 22.163 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเกษตรกรรม 6.624 ตารางกิโลเมตร และพื้นท่ีแหล่งน้้า 3.401 
ตารางกิโลเมตร ส่วนอีก 0.402 ตารางกิโลเมตรมาจากพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด และมาจากพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่
อาศัย 0.173 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ 
   พื้นท่ีแหล่งน้้าในปี พ.ศ.2544 มีขนาด 16.119 ตารางกิโลเมตร และเพิ่มข้ึน 1.961 ตาราง
กิโลเมตรในปี พ.ศ.2550 จึงมีพื้นท่ีแหล่งน้้า 18.080 ตารางกิโลเมตร เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดินจากพื้นท่ีแหล่งน้้าเดิม 1.881 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเกษตรกรรม คือ 8.440 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ 
พื้นท่ีป่าไม้ 6.155 ตารางกิโลเมตร และอีก 1.347 ตารางกิโลเมตร และ 0.257 ตารางกิโลเมตร มาจากการ
เปลี่ยนแปลงพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยกับพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ตามล้าดับ 
   พื้นท่ีเบ็ดเตล็ดในปี พ.ศ.2544 มีขนาดพื้นท่ี 7.968 ตารางกิโลเมตร และเพิ่มข้ึน 17.791 
ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2550 มีพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 25.759 ตารางกิโลเมตร เป็นการเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นท่ี
เบ็ดเตล็ดเดิม 2.529 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเกษตรกรรม 12.985 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่
อาศัย 6.456 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีป่าไม้ 2.498 ตารางกิโลเมตร และพื้นท่ีแหล่งน้้า 1.290 ตารางกิโลเมตร ดัง
ตารางที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 

169ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 169ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 
 
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2544-2550 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2544-2550 
ประเภท เกษตรกรรม ป่าไม้ เบ็ดเตล็ด สิ่งปลูกสร้าง 

ฯ 
แหล่งน้ า รวม  

(ตร.กม.) 
เกษตรกรรม 180.432 6.624 12.985 22.963 8.440 231.443 
ป่าไม ้ 7.719 22.163 2.498 3.896 6.155 42.431 
เบ็ดเตล็ด  3.104 0.402 2.529 1.676 0.257 7.968 
สิ่งปลูกสร้างฯ 9.946 0.173 6.456 21.589 1.347 39.511 
แหล่งน้้า 6.123 3.401 1.291 3.503 1.881 16.119 
รวม (ตร.กม.) 207.324 32.760 25.759 53.627 18.080 337.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2544                      ภาพที่ 3 การใช้ประโยชน์ที่ดินพ.ศ.2550 
 
  1.2 การขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีในช่วงปี พ.ศ.2544 – 2550  
               การขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีในปี พ.ศ.2544 – 2550 เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีสิ่งปลูก
สร้างและท่ีอยู่อาศัยจากปี พ.ศ.2544 ขนาด 39.511 ตารางกิโลเมตร มาเป็น 53.627 ตารางกิโลเมตรในปี      
พ.ศ.2550 คิดเป็นร้อยละ 15.887 ของพื้นท่ีอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
จากพื้นสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเดิมอยู่แล้ว และรองลงมาจะเป็นการเปลี่ยนแปลงมาจาก
พื้นท่ีเกษตรกรรมของต้าบลมะขามเต้ีย ต้าบลตลาด และต้าบลบางกุ้ง และจากพื้นท่ีเกษตรกรรมในต้าบลขุน
ทะเล และต้าบลวัดประดู่อีกด้วย ส่วนพื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีแหล่งน้้าท่ีเปลี่ยนมาเป็นพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่
อาศัยเป็นพื้นท่ีต้าบลบางใบไม้ ต้าบลบางไทร ต้าบลบางชนะ และต้าบลคลองฉนาก ซึ่งเป็นพื้นท่ีใกล้บริเวณ
แหล่งน้้า และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดท่ีเปลี่ยนมาเป็นพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยเพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีใน
ต้าบลมะขามเต้ีย ต้าบลตลาด ต้าบลบางกุ้ง และต้าบลขุนทะเล ตามล้าดับ ดังภาพท่ี 2 และ 3 ข้างต้น 

 

170 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี170 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 
 
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2544-2550 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2544-2550 
ประเภท เกษตรกรรม ป่าไม้ เบ็ดเตล็ด สิ่งปลูกสร้าง 

ฯ 
แหล่งน้ า รวม  

(ตร.กม.) 
เกษตรกรรม 180.432 6.624 12.985 22.963 8.440 231.443 
ป่าไม ้ 7.719 22.163 2.498 3.896 6.155 42.431 
เบ็ดเตล็ด  3.104 0.402 2.529 1.676 0.257 7.968 
สิ่งปลูกสร้างฯ 9.946 0.173 6.456 21.589 1.347 39.511 
แหล่งน้้า 6.123 3.401 1.291 3.503 1.881 16.119 
รวม (ตร.กม.) 207.324 32.760 25.759 53.627 18.080 337.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2544                      ภาพที่ 3 การใช้ประโยชน์ที่ดินพ.ศ.2550 
 
  1.2 การขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีในช่วงปี พ.ศ.2544 – 2550  
               การขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีในปี พ.ศ.2544 – 2550 เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีสิ่งปลูก
สร้างและท่ีอยู่อาศัยจากปี พ.ศ.2544 ขนาด 39.511 ตารางกิโลเมตร มาเป็น 53.627 ตารางกิโลเมตรในปี      
พ.ศ.2550 คิดเป็นร้อยละ 15.887 ของพื้นท่ีอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
จากพื้นสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเดิมอยู่แล้ว และรองลงมาจะเป็นการเปลี่ยนแปลงมาจาก
พื้นท่ีเกษตรกรรมของต้าบลมะขามเต้ีย ต้าบลตลาด และต้าบลบางกุ้ง และจากพื้นท่ีเกษตรกรรมในต้าบลขุน
ทะเล และต้าบลวัดประดู่อีกด้วย ส่วนพื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีแหล่งน้้าท่ีเปลี่ยนมาเป็นพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่
อาศัยเป็นพื้นท่ีต้าบลบางใบไม้ ต้าบลบางไทร ต้าบลบางชนะ และต้าบลคลองฉนาก ซึ่งเป็นพื้นท่ีใกล้บริเวณ
แหล่งน้้า และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดท่ีเปลี่ยนมาเป็นพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยเพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีใน
ต้าบลมะขามเต้ีย ต้าบลตลาด ต้าบลบางกุ้ง และต้าบลขุนทะเล ตามล้าดับ ดังภาพท่ี 2 และ 3 ข้างต้น 

 

 
 
 1.3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงปี พ.ศ.2550 – 2555  
 พื้นท่ีเกษตรกรรมในปี พ.ศ.2550 มีขนาดพื้นท่ี 207.324 ตารางกิโลเมตร และเพิ่มข้ึน 2.060 
ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2555 เป็นขนาด 209.384 ตารางกิโลเมตร เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดินจากพื้นท่ีเกษตรกรรมเดิม 202.208 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย 5.060 ตาราง
กิโลเมตร พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 1.201 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีป่าไม้ 0.557 ตารางกิโลเมตร และพื้นแหล่งน้้า 0.357 
ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยในปี พ.ศ.2550 มีขนาดพื้นท่ี 53.627 ตารางกิโลเมตร และ
ลดลง 1.323 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2555 เหลือขนาดพื้นท่ี 52.304 ตารางกิโลเมตร เป็นการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินจากพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยเดิม 48.396 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 2.132 
ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเกษตรกรรม 1.891 ตารางกิโลเมตร และพื้นท่ีแหล่งน้้า 0.121 ตารางกิโลเมตร ส่วนอีก 
0.019 ตารางกิโลเมตร มาจากพื้นท่ีป่าไม้ ตามล้าดับ 
 พื้นท่ีป่าไม้ในปี พ.ศ.2550 มีขนาดพื้นท่ี 32.760 ตารางกิโลเมตร และลดลง 0.583 ตาราง
กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2555 มีขนาดพื้นท่ี 32.177 ตารางกิโลเมตร เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจาก
พื้นท่ีป่าไม้เดิม 32.147 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเกษตรกรรม 0.025 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีแหล่งน้้า 0.006 ตาราง
กิโลเมตร และอีก 0.00007 ตารางกิโลเมตร และ 0.000002 ตารางกิโลเมตร มาจากพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ี
อยู่อาศัยและพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ตามล้าดับ   
 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ดในปี พ.ศ.2550 มีขนาดพื้นท่ี 25.759 ตารางกิโลเมตร และลดลง 0.126 
ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2555 มีขนาดพื้นท่ี 25.633 ตารางกิโลเมตร เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดินพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดเดิม 22.409 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเกษตรกรรม 2.972 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้าง
และท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีแหล่งน้้า 0.117 ตารางกิโลเมตร และ 0.108 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ ท่ีเหลืออีก 0.026 
ตารางกิโลเมตร มาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากพื้นท่ีป่าไม้มาเป็นพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ตามล้าดับ 
 พื้นท่ีแหล่งน้้าในปี พ.ศ.2550 มีขนาดพื้นท่ี 18.080 ตารางกิโลเมตร และลดลง 0.028 
ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2555 มีขนาดพื้นท่ี 18.052 ตารางกิโลเมตร เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดินจากพื้นท่ีแหล่งน้้าเดิม 17.487 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเกษตรกรรม 0.228 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีสิ่งป ลูก
สร้างและท่ีอยู่อาศัย 0.054 ตารางกิโลเมตร และอีก 0.017 ตารางกิโลเมตร มาจากพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด และ 0.011 
ตารางกิโลเมตร มาจากพื้นท่ีป่าไม้ ตามล้าดับ ดังตารางที่ 2 และภาพท่ี 4 
 
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2550 – 2555 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป ีพ.ศ. 2550 - 2555 
ประเภท เกษตรกรรม ป่าไม้ เบ็ดเตล็ด สิ่งปลูกสร้าง 

ฯ 
แหล่งน้ า รวม 

(ตร.กม.) 
เกษตรกรรม 202.208 0.025 2.972 1.891 0.228 207.324 
ป่าไม้ 0.557 32.147 0.026 0.019 0.011 32.760 
เบ็ดเตลด็  1.201 0.000002 22.409 2.132 0.017 25.759 
สิ่งปลูกสร้าง ฯ 5.060 0.00007 0.117 48.396 0.054 53.627 
แหล่งน้ า 0.358 0.006 0.108 0.121 17.487 18.080 
รวม (ตร.กม.) 209.384 32.177 25.633 52.304 18.052 337.550 
  
 
 

171ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 171ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 
 
 1.4 การขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีในช่วงปี พ.ศ.2550 – 2555 
               การขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีในปี พ.ศ.2550 – 2555 เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีสิ่ง
ปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยจากปี พ.ศ.2550 ขนาด 53.627 ตารางกิโลเมตร ลดลงเป็น 52.304 ตารางกิโลเมตร 
ในปี พ.ศ.2555 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากพื้นสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี
เดิม และรองลงมาจะเป็นการเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดในต้าบลมะขามเต้ีย ต้าบลตลาด และต้าบล
บางกุ้ง และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดในต้าบลขุนทะเล และต้าบลวัดประดู่อีกด้วย และเปลี่ยนจากพื้นเกษตรกรรมใน
ต้าบลขุนทะเลและต้าบลวัดประดู่ ส่วนพื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีแหล่งน้้าท่ีเปลี่ยนมาเป็นพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่
อาศัยเป็นพื้นท่ีต้าบลบางใบไม้ ต้าบลบางไทร ต้าบลบางชนะ และต้าบลคลองฉนาก ตามล้าดับ ดังภาพท่ี 4 
 2. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 
  2.1 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 แนวโน้มการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า คือ ปี พ.ศ.2565 ด้วยการน้า
ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เชิงตัวเลขจากภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศปี พ .ศ.2544, 2550 
และ 2555 เป็นข้อมูลฐานในการคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ท่ีดินร่วมกับทฤษฎีซีเอมาร์คอฟพบว่า ในปี 
พ.ศ.2555 – 2565 มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ดังน้ี   
 พื้นท่ีเกษตรกรรมในปี พ.ศ.2555 มีพื้นท่ี 209.384 ตารางกิโลเมตร และลดลง 7.572 ตาราง
กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2565 เป็นพื้นท่ี 201.812 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด โดยการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินน้ีมาจากพื้นท่ีเกษตรกรรมเดิม 195.701 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีป่าไม้ 3.457 
ตารางกิโลเมตร  พื้นท่ีแหล่งน้้า 1.591 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย 0.798 ตาราง
กิโลเมตร และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 0.265 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ  
  พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยในปี พ.ศ.2555 มีพื้นท่ี 52.304 ตารางกิโลเมตร และ
เพิ่มข้ึน 8.796 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2565 เป็นพื้นท่ี 61.100 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเพิ่มข้ึน
มากท่ีสุดในปีดังกล่าว และมีขนาดพื้นท่ีใหญ่รองจากพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยมาจาก
การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยเดิม 45.681 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีป่าไม้ 5.848 ตาราง
กิโลเมตร พื้นท่ีเกษตรกรรม 5.665 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีแหล่งน้้า 3.712 ตารางกิโลเมตร และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ ด 
0.194 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับพื้นท่ีป่าไม้ในปี พ.ศ.2555 มีพื้นท่ี 32.177 ตารางกิโลเมตร และลดลง  3.258 
ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2565 มีพื้นท่ี 28.920 ตารางกิโลเมตร มีขนาดพื้นท่ีรองจากพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ี
อยู่อาศัย พื้นท่ีป่าไม้มาจากการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าไม้เดิม 18.100 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 9.939 
ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีแหล่งน้้า 0.537 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเกษตรกรรม 0.182 ตารางกิโลเมตร และพื้นท่ีสิ่ง
ปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย 0.162 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ 
  พื้นท่ีเบ็ดเตล็ดในปี พ.ศ.2555 มีพื้นท่ี 25.633 ตารางกิโลเมตร และเพิ่มข้ึน 2.875 ตาราง
กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2565 มีพื้นท่ี 28.508 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับพื้นท่ีป่าไม้ 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ดมาจากการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดเดิม 12.565 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเกษตรกรรม 6.938 
ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย 5.570 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีแหล่งน้้า 3.377 ตารางกิโลเมตร 
และพื้นท่ีป่าไม้ 0.058 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ 
  พื้นท่ีแหล่งน้้าในปี พ.ศ.2555 มีพื้นท่ี 18.052 ตารางกิโลเมตร และลดลง 0.842 ตาราง
กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2565 มีพื้นท่ี 17.210 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นท่ีน้อยท่ีสุดของอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
พื้นท่ีแหล่งน้้ามาจากพื้นท่ีแหล่งน้้าเดิม 8.835 ตารางกิโลเมตร มาจากพื้นท่ีป่าไม้ 4.714 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ี
เบ็ดเตล็ด 2.670 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเกษตรกรรม 0.898 ตารางกิโลเมตร และพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้ างและท่ีอยู่
อาศัย 0.093 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ ดังตารางที่ 3 และ 4 

 
 
 
ตารางที่ 3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2555 - 2565 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป ีพ.ศ. 2555 – 2565 (ตร.กม.) 
ประเภท เกษตรกรรม ป่าไม้ เบ็ดเตลด็ สิ่งปลูกสร้าง ฯ แหล่งน้ า รวม 

เกษตรกรรม 195.701 0.182 6.938 5.665 0.898 209.384 
ป่าไม้ 3.457 18.100 0.058 5.848 4.714 32.177 
เบ็ดเตลด็  0.265 9.939 12.565 0.194 2.670 25.633 
สิ่งปลูกสร้าง ฯ 0.798 0.162 5.57 45.681 0.093 52.304 
แหล่งน้ า 1.591 0.537 3.377 3.712 8.835 18.052 

รวม  201.812 28.920 28.508 61.100 17.210 337.55 
 
ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2555 - 2560 

พ.ศ.2555 
ตร.กม.(รอ้ยละ) 

พ.ศ.2565 
ตร.กม.(รอ้ยละ) 

การเปลี่ยนแปลง 
ตร.กม.(รอ้ยละ) 

เกษตรกรรม  209.384 (62.031) 201.812 (59.787) -7.572 (-32.438) 
ป่าไม้  32.177 (9.533) 28.920 (8.568) -3.257 (-13.980) 
เบ็ดเตลด็  25.633 (7.594) 28.508 (8.446) 2.875 (12.316) 
สิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย  52.304 (15.495) 61.100 (18.101) 8.796 (37.756) 
แหล่งน้ า  18.052 (5.348) 17.210 (5.099) -0.842 (-3.607) 

รวม 337.550 337.550 23.343 
 
 2.2 แนวโน้มการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 
       การคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีในปี พ.ศ.2565 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า 
พบว่า มีเพียงพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยเท่าน้ันท่ีเพิ่มมากข้ึนและจะมีพื้นท่ีประมาณ 61.100 ตาราง
กิโลเมตร หรือร้อยละ 18.101 ของพื้นท่ีอ้าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี และเพิ่มข้ึนร้อยละ 37.756 ของพื้นท่ีการ
เปลี่ยนแปลงท้ังหมด ในขณะท่ีพื้นท่ีประเภทอื่น ๆ ลดลงท้ังหมด ดังตารางท่ี 4 โดยพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่
อาศัยเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นท่ีป่าไม้มากท่ีสุด รองลงมา คือ พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีแหล่งน้้า และพื้นท่ี
เบ็ดเตล็ด ตามล้าดับ ดังภาพท่ี 4 และ 5 
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 1.4 การขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีในช่วงปี พ.ศ.2550 – 2555 
               การขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีในปี พ.ศ.2550 – 2555 เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีสิ่ง
ปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยจากปี พ.ศ.2550 ขนาด 53.627 ตารางกิโลเมตร ลดลงเป็น 52.304 ตารางกิโลเมตร 
ในปี พ.ศ.2555 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากพื้นสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี
เดิม และรองลงมาจะเป็นการเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดในต้าบลมะขามเต้ีย ต้าบลตลาด และต้าบล
บางกุ้ง และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดในต้าบลขุนทะเล และต้าบลวัดประดู่อีกด้วย และเปลี่ยนจากพื้นเกษตรกรรมใน
ต้าบลขุนทะเลและต้าบลวัดประดู่ ส่วนพื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีแหล่งน้้าท่ีเปลี่ยนมาเป็นพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่
อาศัยเป็นพื้นท่ีต้าบลบางใบไม้ ต้าบลบางไทร ต้าบลบางชนะ และต้าบลคลองฉนาก ตามล้าดับ ดังภาพท่ี 4 
 2. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 
  2.1 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 แนวโน้มการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า คือ ปี พ.ศ.2565 ด้วยการน้า
ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เชิงตัวเลขจากภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศปี พ .ศ.2544, 2550 
และ 2555 เป็นข้อมูลฐานในการคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ท่ีดินร่วมกับทฤษฎีซีเอมาร์คอฟพบว่า ในปี 
พ.ศ.2555 – 2565 มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ดังน้ี   
 พื้นท่ีเกษตรกรรมในปี พ.ศ.2555 มีพื้นท่ี 209.384 ตารางกิโลเมตร และลดลง 7.572 ตาราง
กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2565 เป็นพื้นท่ี 201.812 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด โดยการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินน้ีมาจากพื้นท่ีเกษตรกรรมเดิม 195.701 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีป่าไม้ 3.457 
ตารางกิโลเมตร  พื้นท่ีแหล่งน้้า 1.591 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย 0.798 ตาราง
กิโลเมตร และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 0.265 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ  
  พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยในปี พ.ศ.2555 มีพื้นท่ี 52.304 ตารางกิโลเมตร และ
เพิ่มข้ึน 8.796 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2565 เป็นพื้นท่ี 61.100 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเพิ่มข้ึน
มากท่ีสุดในปีดังกล่าว และมีขนาดพื้นท่ีใหญ่รองจากพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยมาจาก
การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยเดิม 45.681 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีป่าไม้ 5.848 ตาราง
กิโลเมตร พื้นท่ีเกษตรกรรม 5.665 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีแหล่งน้้า 3.712 ตารางกิโลเมตร และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ ด 
0.194 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับพื้นท่ีป่าไม้ในปี พ.ศ.2555 มีพื้นท่ี 32.177 ตารางกิโลเมตร และลดลง  3.258 
ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2565 มีพื้นท่ี 28.920 ตารางกิโลเมตร มีขนาดพื้นท่ีรองจากพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ี
อยู่อาศัย พื้นท่ีป่าไม้มาจากการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าไม้เดิม 18.100 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 9.939 
ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีแหล่งน้้า 0.537 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเกษตรกรรม 0.182 ตารางกิโลเมตร และพื้นท่ีสิ่ง
ปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย 0.162 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ 
  พื้นท่ีเบ็ดเตล็ดในปี พ.ศ.2555 มีพื้นท่ี 25.633 ตารางกิโลเมตร และเพิ่มข้ึน 2.875 ตาราง
กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2565 มีพื้นท่ี 28.508 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับพื้นท่ีป่าไม้ 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ดมาจากการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดเดิม 12.565 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเกษตรกรรม 6.938 
ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย 5.570 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีแหล่งน้้า 3.377 ตารางกิโลเมตร 
และพื้นท่ีป่าไม้ 0.058 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ 
  พื้นท่ีแหล่งน้้าในปี พ.ศ.2555 มีพื้นท่ี 18.052 ตารางกิโลเมตร และลดลง 0.842 ตาราง
กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2565 มีพื้นท่ี 17.210 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นท่ีน้อยท่ีสุดของอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
พื้นท่ีแหล่งน้้ามาจากพื้นท่ีแหล่งน้้าเดิม 8.835 ตารางกิโลเมตร มาจากพื้นท่ีป่าไม้ 4.714 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ี
เบ็ดเตล็ด 2.670 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเกษตรกรรม 0.898 ตารางกิโลเมตร และพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้ างและท่ีอยู่
อาศัย 0.093 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ ดังตารางที่ 3 และ 4 

 
 
 
ตารางที่ 3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2555 - 2565 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป ีพ.ศ. 2555 – 2565 (ตร.กม.) 
ประเภท เกษตรกรรม ป่าไม้ เบ็ดเตลด็ สิ่งปลูกสร้าง ฯ แหล่งน้ า รวม 

เกษตรกรรม 195.701 0.182 6.938 5.665 0.898 209.384 
ป่าไม้ 3.457 18.100 0.058 5.848 4.714 32.177 
เบ็ดเตลด็  0.265 9.939 12.565 0.194 2.670 25.633 
สิ่งปลูกสร้าง ฯ 0.798 0.162 5.57 45.681 0.093 52.304 
แหล่งน้ า 1.591 0.537 3.377 3.712 8.835 18.052 

รวม  201.812 28.920 28.508 61.100 17.210 337.55 
 
ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2555 - 2560 

พ.ศ.2555 
ตร.กม.(รอ้ยละ) 

พ.ศ.2565 
ตร.กม.(รอ้ยละ) 

การเปลี่ยนแปลง 
ตร.กม.(รอ้ยละ) 

เกษตรกรรม  209.384 (62.031) 201.812 (59.787) -7.572 (-32.438) 
ป่าไม้  32.177 (9.533) 28.920 (8.568) -3.257 (-13.980) 
เบ็ดเตลด็  25.633 (7.594) 28.508 (8.446) 2.875 (12.316) 
สิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย  52.304 (15.495) 61.100 (18.101) 8.796 (37.756) 
แหล่งน้ า  18.052 (5.348) 17.210 (5.099) -0.842 (-3.607) 

รวม 337.550 337.550 23.343 
 
 2.2 แนวโน้มการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 
       การคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีในปี พ.ศ.2565 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า 
พบว่า มีเพียงพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยเท่าน้ันท่ีเพิ่มมากข้ึนและจะมีพื้นท่ีประมาณ 61.100 ตาราง
กิโลเมตร หรือร้อยละ 18.101 ของพื้นท่ีอ้าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี และเพิ่มข้ึนร้อยละ 37.756 ของพื้นท่ีการ
เปลี่ยนแปลงท้ังหมด ในขณะท่ีพื้นท่ีประเภทอื่น ๆ ลดลงท้ังหมด ดังตารางท่ี 4 โดยพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่
อาศัยเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นท่ีป่าไม้มากท่ีสุด รองลงมา คือ พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีแหล่งน้้า และพื้นท่ี
เบ็ดเตล็ด ตามล้าดับ ดังภาพท่ี 4 และ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ตารางที่ 3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2555 - 2565 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป ีพ.ศ. 2555 – 2565 (ตร.กม.) 
ประเภท เกษตรกรรม ป่าไม้ เบ็ดเตล็ด สิ่งปลูกสร้าง ฯ แหล่งน้ า รวม 

เกษตรกรรม 195.701 0.182 6.938 5.665 0.898 209.384 
ป่าไม้ 3.457 18.100 0.058 5.848 4.714 32.177 
เบ็ดเตลด็  0.265 9.939 12.565 0.194 2.670 25.633 
สิ่งปลูกสร้าง ฯ 0.798 0.162 5.57 45.681 0.093 52.304 
แหล่งน้ า 1.591 0.537 3.377 3.712 8.835 18.052 

รวม  201.812 28.920 28.508 61.100 17.210 337.55 
 
ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2555 - 2560 

พ.ศ.2555 
ตร.กม.(รอ้ยละ) 

พ.ศ.2565 
ตร.กม.(รอ้ยละ) 

การเปลี่ยนแปลง 
ตร.กม.(รอ้ยละ) 

เกษตรกรรม  209.384 (62.031) 201.812 (59.787) -7.572 (-32.438) 
ป่าไม้  32.177 (9.533) 28.920 (8.568) -3.257 (-13.980) 
เบ็ดเตลด็  25.633 (7.594) 28.508 (8.446) 2.875 (12.316) 
สิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย  52.304 (15.495) 61.100 (18.101) 8.796 (37.756) 
แหล่งน้ า  18.052 (5.348) 17.210 (5.099) -0.842 (-3.607) 

รวม 337.550 337.550 23.343 
 
 2.2 แนวโน้มการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 
       การคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีในปี พ.ศ.2565 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า 
พบว่า มีเพียงพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยเท่าน้ันท่ีเพิ่มมากข้ึนและจะมีพื้นท่ีประมาณ 61.100 ตาราง
กิโลเมตร หรือร้อยละ 18.101 ของพื้นท่ีอ้าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี และเพิ่มข้ึนร้อยละ 37.756 ของพื้นท่ีการ
เปลี่ยนแปลงท้ังหมด ในขณะท่ีพื้นท่ีประเภทอื่น ๆ ลดลงท้ังหมด ดังตารางท่ี 4 โดยพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่
อาศัยเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นท่ีป่าไม้มากท่ีสุด รองลงมา คือ พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีแหล่งน้้า และพื้นท่ี
เบ็ดเตล็ด ตามล้าดับ ดังภาพท่ี 4 และ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

173ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 173ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากภาพท่ี 4 และ 5 แสดงพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยในอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีท่ี
ยังคงพื้นท่ีเดิมประมาณ 45.681 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีในเขตเมืองเดิม คือ ต้าบลมะขามเต้ีย 
ต้าบลตลาด และต้าบลบางกุ้ง เปลี่ยนจากพื้นท่ีป่าไม้ในต้าบลมะขามเต้ีย ต้าบลตลาด และต้าบลบางกุ้ง 
ประมาณ 5.848 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดมากกว่าพื้นท่ีประเภทอื่น และเปลี่ยนจากพื้นท่ีเกษตรกรรมใน
ต้าบลขุนทะเล และต้าบลวัดประดู ประมาณ 5.665 ตารางกิโลเมตร ส่วนพื้นท่ีแหล่งน้้าในต้าบลบางใบไม้ 
ต้าบลบางไทร ต้าบลบางชนะ และต้าบลคลองฉนาก ประมาณ 3.712 ตารางกิโลเมตร ท่ีเปลี่ยนแปลงมาเป็น
พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย ท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดของต้าบลขุนทะเล ประมาณ 0.194 ตาราง
กิโลเมตร ได้เปลี่ยนมาเป็นพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย  
  
อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบว่า อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ี
สิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีป่าไม้ พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด และพื้นท่ีแหล่งน้้า ตามล้าดับ และเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ การเพิ่มพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น
เต็มพื้นท่ีเมืองเดิมของต้าบลมะขามเต้ีย ต้าบลตลาด และต้าบลบางกุ้ง ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากพื้นท่ี
ป่าไม้และพื้นท่ีเกษตรกรรม และมีการขยายพื้นท่ีเมืองออกสู่ต้าบลขุนทะเลบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์
ธานีและฝั่งถนนเซาร์เทิร์นมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากบริเวณดังกล่าวมีสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันและมี
ป ระชาก รแฝ งจ้ านวน ม าก เข้ าม า ศึ กษ า เล่ า เรี ย น ใน มหาวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ สุ ราษ ฎร์ ธ า นี  แล ะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงเกิดสิ่งโครงการหอพัก ร้านอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ 
อย่างหนาแน่นรอบเขตมหาวิทยาลัยท้ัง 2 สถาบัน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ี
เคยเป็นพื้นท่ียางพาราและปาล์มน้้ามันมาเป็นพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย อีกท้ัง พื้นท่ีน้ียังมีโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราท่ีเป็นแหล่งรวมของกลุ่มประชากรแรงงานท่ีเข้ามาเป็นประชากรแฝงท่ีอาศัยกัน

 

 
ภาพที ่4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2555                          ภาพที่ 5 แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2565 
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  จากภาพท่ี 4 และ 5 แสดงพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยในอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีท่ี
ยังคงพื้นท่ีเดิมประมาณ 45.681 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีในเขตเมืองเดิม คือ ต้าบลมะขามเต้ีย 
ต้าบลตลาด และต้าบลบางกุ้ง เปลี่ยนจากพื้นท่ีป่าไม้ในต้าบลมะขามเต้ีย ต้าบลตลาด และต้าบลบางกุ้ง 
ประมาณ 5.848 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดมากกว่าพื้นท่ีประเภทอื่น และเปลี่ยนจากพื้นท่ีเกษตรกรรมใน
ต้าบลขุนทะเล และต้าบลวัดประดู ประมาณ 5.665 ตารางกิโลเมตร ส่วนพื้นท่ีแหล่งน้้าในต้าบลบางใบไม้ 
ต้าบลบางไทร ต้าบลบางชนะ และต้าบลคลองฉนาก ประมาณ 3.712 ตารางกิโลเมตร ท่ีเปลี่ยนแปลงมาเป็น
พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย ท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดของต้าบลขุนทะเล ประมาณ 0.194 ตาราง
กิโลเมตร ได้เปลี่ยนมาเป็นพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย  
  
อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบว่า อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ี
สิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีป่าไม้ พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด และพื้นท่ีแหล่งน้้า ตามล้าดับ และเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ การเพิ่มพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น
เต็มพื้นท่ีเมืองเดิมของต้าบลมะขามเต้ีย ต้าบลตลาด และต้าบลบางกุ้ง ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากพื้นท่ี
ป่าไม้และพื้นท่ีเกษตรกรรม และมีการขยายพื้นท่ีเมืองออกสู่ต้าบลขุนทะเลบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์
ธานีและฝั่งถนนเซาร์เทิร์นมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากบริเวณดังกล่าวมีสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันและมี
ป ระชาก รแฝ งจ้ านวน ม าก เข้ าม า ศึ กษ า เล่ า เรี ย น ใน มหาวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ สุ ราษ ฎร์ ธ า นี  แล ะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงเกิดสิ่งโครงการหอพัก ร้านอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ 
อย่างหนาแน่นรอบเขตมหาวิทยาลัยท้ัง 2 สถาบัน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ี
เคยเป็นพื้นท่ียางพาราและปาล์มน้้ามันมาเป็นพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย อีกท้ัง พื้นท่ีน้ียังมีโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราท่ีเป็นแหล่งรวมของกลุ่มประชากรแรงงานท่ีเข้ามาเป็นประชากรแฝงท่ีอาศัยกัน

 

 
ภาพที ่4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2555                          ภาพที่ 5 แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2565 

 
 

 
 
เป็นครอบครัวและมีการคลอดบุตร ซึ่งล้วนเป็นการเพิ่มจ้านวนประชากรแฝงท้ังสิ้น ส่วนพื้นท่ีต้าบลวัดประดู่
เป็นบริเวณชานเมืองเดิมท่ีเคยเป็นพื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีเปลี่ยนเป็นพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่
อาศัย เน่ืองจากในพื้นท่ีมีถนนตัดใหม่ มีห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซา และโฮมโปร มีโครงการบ้านจัดสรร
และคอนโดมิเนียมข้ึนเป็นการลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินทาง นอกจากน้ี พื้นท่ีต้าบลบางใบไม้ ต้าบล
บางไทร ต้าบลบางชนะ และต้าบลคลองฉนาก เป็นพื้นท่ีแหล่งน้้าท่ีไหลลงสู่อ่าวบ้านดอน มีความอุดมสมบูรณ์
ทางธรรมชาติ ในอดีตใช้การเดินทางเข้าสู่พื้นท่ีน้ีด้วยเรือ ต่อมามีถนนตัดผ่านท้าให้มีช่องทางสัญจรท่ีสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน จึงท้าให้พื้นท่ีดังกล่าวกลายเป็นพื้นท่ีอาศัยแห่งใหม่ของประชากรเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อหลีกหนี
ความแออัดและความหนาแน่นของเขตเมืองเดิม มีโครงการหมู่บ้านจัดสรรและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มข้ึนในพื้นท่ีป่า
ไม้ พื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีแหล่งน้้า   
 การคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี มีการขยายตัวเมืองตามรูปแบบทฤษฎีวงแหวน 
(Concentric Zone Theory) ท่ีมีลักษณะเป็นรัศมีวงกลมต่อเน่ืองจากเขตศูนย์กลางท่ีเป็นใจกลางเมืองและ
ขยายออกสู่รอบนอก ท่ีมักมีการกระจุกตัวกันอย่างหนาแน่น และค่อยๆ ขยายตัวออกไปในลักษณะของวง
แหวน โดยจะมีแนวถนนแบ่งพื้นท่ีของเมืองออกเป็นส่วนๆ เป็นการต้ังถ่ินฐานท่ีมีการเกาะกลุ่มกันอย่าง
หนาแน่นบริเวณศูนย์กลางเมือง และเบาบางลงในบริเวณท่ีถัดออกมา สามารถแบ่งการใช้ท่ีดินให้เป็นสัดส่วน 
และสามารถเช่ือมโยงการใช้ประโยชน์ท่ีดินทุกส่วนได้สะดวกรวดเร็ว แต่จะเกิดความแออัดทางจราจรท่ีมุ่งสู่
ศูนย์กลางเมืองเพียงอย่างเดียว โดยการขยายตัวเมืองน้ัน มีการใช้พื้นท่ีหนาแน่นและกระจุกตัวอยู่บริเวณสี่แยก
ถนน สภาพปัญหาท่ีเกิดจากความแออัดของเมืองส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมเชิงพาณิชย์และท่ีอยู่อาศัยบริเวณ
สองข้างเส้นทางคมนาคมสายหลัก ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร และการกระท้าความผิดทางกฎหมาย 
(Premjarean. 2012) จากการสัมภาษณ์ Intarakamned (interview, 22 june 2016) นักผังเมืองช้านาญการ 
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่า การขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีมีลักษณ ะการ
ขยายตัวเมืองตามโครงการท่ีเกิดข้ึน แต่รูปแบบการขยายตัวเมืองน้ี อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบวงแหวน
ไปเป็นรูปแบบอื่นได้เมื่อระยะเวลาผ่านไป หรือรูปแบบการขยายตัวเมืองอาจมีการผสมผสานกันหลายรูปแบบ
ข้ึนอยู่กับการก่อสร้างโครงการส้าคัญของเมืองและเส้นทางถนนเป็นหลัก (Jongkroy and Thongbai, 2014)  
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตพื้นท่ีเมืองมักพบว่า พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่
อาศัยจะมีความหนาแน่นมากยิ่งข้ึน และจะขยายออกสู่บริเวณชานเมืองออกไปเรื่อย ๆ เช่นเดียวกับการ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ีท่ีพบว่า อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีการขยายตัวเมืองออกสู่บริเวณชานเมืองแทนพื้นท่ีป่าไม้ 
พื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีแหล่งน้้า พื้นท่ีเหล่าน้ีแสดงถึงความสมดุลทางสภาพแวดล้อม จึงจ้าเป็นต้องมีการ
ก้าหนดขอบเขตการใช้พื้นท่ีให้เกิดความเหมาะสม มิให้รุกล้้าพื้นท่ีป่าไม้หรือแนวล้าน้้า และแนวโน้ มการ
ขยายตัวเมืองท่ีก้าลังเกิดข้ึนในพื้นท่ีอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีแสดงถึงความเจริญด้านเศรษฐกิจ เกิดอาชีพและ
การสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ภายใต้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลข่าวสารเข้ามามีบทบาทส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตและเข้าสู่ยุคแห่งการเรียนรู้ ประชากรใน
พื้นท่ีอ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจะมีการศึกษาและความรู้มากยิ่งข้ึน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจ้าเป็นต้องสนับสนุน
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังในระบบและนอกระบบท่ีมีความหลากหลายและทันสมัย มีระบบการสื่อสารและ
เทคโนโลยีในการอ้านวยความสะดวกแก่ประชากร โดยเฉพาะการติดต่อใช้บริการจากหน่วยงานราชการ เช่น 
โรงพยาบาล เทศบาล ส้านักงานท่ีดิน สถานีต้ารวจ เป็นต้น และด้วยการเข้าสู่สังคมเมืองจะส่งผลให้พฤติกรรม 
วิถีชีวิต และวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง ฉะน้ันควรมีการปลูกฝังและสร้างจิตส้านึกแก่ประชากรของเมืองสุ
ราษฎร์ธานีให้มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม อีกทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านอาชญากรรม การเข้าสู่สังคมเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและประเพณีท่ีเคยเป็นตัวบ่งช้ีถึง
วิถีชีวิตและประวัติศาสตร์พื้นท่ี จึงต้องมีการเผยแพร่และถ่ายทอดเพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามเหล่าน้ัน

175ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 175ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 
 
ด้วยวิธีการท่ีทันสมัยให้ประชากรรุ่นหลังได้เรียนรู้และเข้าใจได้อย่างชัดเจน เช่น การสร้างแหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมเมืองบ้านดอน การสร้างสื่อเสมือนเพื่อเล่าเร่ืองสืบประเพณีต่าง ๆ ตลอดท้ังการจ้าลองโบราณสถาน
และโบราณวัตถุ เป็นต้น นอกจากน้ีผู้วิจัยเห็นว่า ในอนาคตผู้ท่ีต้องการอาศัยอยู่ในเขตเมืองเดิมต้องอาศัย
ภายในคอนโดมิเนียมแทนบ้านพักอาศัยแบบเด่ียวมากข้ึน อสังหาริมทรัพย์มีราคาสูงข้ึน เน่ืองจากพื้นท่ีอยู่อาศัย
ในเขตเมืองเดิมลดลง สังคมมีการอยู่อาศัยแบบครอบครัวเด่ียวและมีบุตรช้าและเข้าสู่สังคมสูงวัยในท่ีสุด จึงต้อง
ส่งเสริมความรู้และทักษะในการท้างานและการจัดหางานท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการท้างานและสร้างรายได้
ตลอดช่วงอายุ ผลักดันให้ประชากรมีศักยภาพตลอดช่วงวัย สนับสนุนสวัสดิการผู้สูงอายุให้เกิดความสอดคล้อง
กับสถานการณ์การด้ารงชีวิตจริง มีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีมี
มาตรฐานและเพียงพอต่อจ้านวนของประชากรท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต จากแนวโน้มการขยายตัวเมืองสุราษฎร์
ธานีท่ีเกิดจากการเพิ่มข้ึนของจ้านวนประชากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝงน้ัน ผู้วิจัยเห็นว่า อ้าเภอเมืองสุ
ราษฎร์ธานีมีความจ้าเป็นต้องหาแนวทางในการควบคุมจ้านวนประชากรแฝงท่ีเข้ามาประกอบอาชีพและ
จ้านวนสมาชิกในครอบครัว ตลอดท้ังการก้าหนดพื้นท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการ
ผั ง เมื อ งอย่ า งจ ริ งจั ง  เพื่ อ ป้ อ งกั น ก ารก ระ จุ ก ตั วขอ งป ระ ชาก ร  แล ะ เมื่ อ ก า รข ย าย ตั ว เมื อ ง  
สุราษฎร์ธานีมีรูปแบบเป็นวงแหวนจึงเกิดความแออัดทางจราจรท่ีต่างมุ่งหน้าเข้าสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจหรือ
ศูนย์กลางเมือง จึงควรมีการเพิ่มช่องทางจราจรส้าหรับรถจักรยาน เพื่อสนับสนุนการขับข่ีไร้มลพิษ เสริมสร้าง
การออกก้าลังกาย และเป็นการลดการใช้พลังงานน้้ามันแก่เมืองสุราษฎร์ธานี   
 จากผลการด้าเนินการวิจัยครั้งน้ี เป็นกระบวนการจัดการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่วมกับการใช้
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ คาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ท่ีบ่งช้ีถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยเฉพาะพื้นท่ีเมืองท่ีเกิด
จากพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและท่ีอยู่อาศัย และการควบคุมพื้นท่ีป่าไม้ พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีแหล่งน้้า และพื้นท่ี
เบ็ดเตล็ด ในการน้าสารสนเทศท่ีมีความจ้าเป็นมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการก้าหนดแนวทางและนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการผังเมืองสุราษฎร์ธานี และส่งเสริมให้มี
การขยายตัวเมืองได้อย่างถูกต้อง ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต่อสภาพแวดล้อมและภูมิศาสตร์ผัง
เมือง ด้วยการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละพื้นท่ีให้มีความเหมาะสมมากที่สุด  
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  แบ่งวิธีการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ตอน คือ 1) ศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการ
จัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการน ากรอบแนวคิดและท่ีได้จากตอนท่ี 1 มาสร้างแบบสอบถามการ
วิจัย พัฒนา(ร่าง)รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3) การประเมินรูปแบบการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ   

ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบของการจัดการความขัดแย้ง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ (1) การ
วินิจฉัยความขัดแย้ง (2) การวางแผนการด าเนินการจัดการความขัดแย้ง (3) การปฏิบัติตามแผนการจัดการความขัดแย้ง (4) 
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Abstract  
 

The purpose of this research was to develop a model of conflict management for school 
administrators under the Secondary Educational Service Office Area 13. The research procedure 
divided into 3 parts; 1)  studied and synthesized the concerned documents, theories and 
researches. 2) drafted and developed model of conflict management for school administrators 
by generate ideas from part 1 and set up as conceptual framework, and 3)  evaluated the 
efficiency of a model by  connoisseurship seminar. The statistics for data analysis were frequency 
distribution, percentage, mean, standard deviation and content synthesize.  

The research result revealed that; 1) The conflict management for school administrators 
under the Secondary Educational Service office Area 13 consisted of 5 components; (1) Diagnosis 
the conflict (2) Plan to manage the conflict (3) Operation the conflict (4) Evaluation the conflict 
management, and (5)  Monitoring the result of conflict management.  2)  In overall, the school 
administrators’ opinions to the above mentioned components are in high level. When classified 
from the highest average found that; Diagnosis the conflict, Evaluation the conflict management, 
Operation the conflict, Plan to manage the conflict, and Monitoring the result of conflict 
management are in order sequences. 3) The evaluation of a model by connoisseurship seminar 
with 9 experts found propriety, feasibility, congruity, and utility. The other suggestions found that 
a model is suite to use and integrate for more value. 
 

Keyword : The Development Model , Conflict Management , School Administrators 
 
บทน า 

ประเทศไทยได้ให้ความสนใจในการปฏิรูปการศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมานับจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี            
พ.ศ. 2540 ท าให้เราได้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       
พ.ศ.2542 โดยหวังจะเห็นนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาออกมาเป็นคนดี คนเก่งและสามารถท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข มีนักวิจัยเป็นจ านวนมากที่ให้ความสนใจในวิธีการท่ีจะท าให้โรงเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
และคุณภาพชีวิตในโรงเรียน อาทิเช่น Larry  Sackney (1988 : 15) ได้ท าการศึกษาเรื่องการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ใน
โรงเรียนและAnderson (1988 : 8) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณภาพชีวิตในโรงเรียน 
โดยเน้นในเรื่องของการสร้างบรรยากาศ ในโรงเรียน Anderson เช่ือว่าการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนมีความส าคัญ
และน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

บรรยากาศท่ีส าคัญอย่างหน่ึง คือ บรรยากาศในเร่ืองความขัดแย้ง ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาและสามารถ
เกิดข้ึนได้ทุกองค์กร ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้หลายลักษณะ อาจจะเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม 
กลุ่มต่อกลุ่มกลุ่มต่อองค์การ องค์การต่อองค์การ เป็นต้น ความขัดแย้งมีท้ังประโยชน์และโทษ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับประเภท
ของความขัดแย้งและระดับของความขัดแย้ง หากความขัดแย้งมีน้อย จะส่งผลให้คนขาดความกระตือรือร้น ถ้าหาก
ความขัดแย้งมีมากเกินไป จะท าให้เกิดความเครียด แตกแยก ขาดความร่วมมือ ดังน้ัน จึงเป็นหน้าท่ีของผู้น าท่ี
จะต้องจัดการความขัดแย้งให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะท าให้องค์กรมีความต่ืนตัวและเกิดการพัฒนาอย่าง

180 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี180 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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ต่อเน่ือง สัมมา รธนิธย์ (2556 : 171) ด้านการจัดการศึกษาของประเทศชาติ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัย
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะท าให้การบริหารและการศึกษาประสบความส าเร็จและ
เป็นไป ตามแนวทางท่ีพึงประสงค์ หากผู้บริหารสถานศึกษาแสดงแบบการเป็นผู้น า ย่อมจะส่งผลให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้อย่างแน่นอน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (4-5) 

ส าหรับโรงเรียนก็เป็นองค์กรหน่ึงทางสังคมท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาหรือความขัดแย้งได้ ปัญหาหรือความขัดแย้ง        
ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนน้ัน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล  อันเน่ืองมาจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน มีการ
เรียนรู้   ท่ีแตกต่างกันและผลประโยชน์ท่ีขัดกัน โดยผู้บริหารต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งอยู่ทุกวันอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนได้ ผู้บริหารโรงเรียนควรมีทักษะในการบริหาร
ความขัดแย้งหรือวิธีการบริหารความขัดแย้ง โดยการเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีจะลดหรือยุติความ
ขัดแย้งน้ัน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535 : 167) 

ความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งท่ีผู้บริหารไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเมื่อเกิดข้ึนแล้ว ผู้บริหารก็ไม่สามารถเพิกเฉย
หรือท าเป็นไม่สนใจและปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆในองค์กรรุนแรงข้ึน โดยไม่ได้รับการแก้ไข ผู้บริหารไม่สามารถท า
เป็นไม่สนใจหรือละเลยเสียได้และไม่สามารถปล่อยให้เกิดมากข้ึนและรุนแรงข้ึนได้โดยไม่จัดการแก้ไข การบริหารความ
ขัดแย้งเป็นภารกิจท่ียากท่ีสุดอย่างหน่ึงของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องมีทักษะในการจัดการความขัดแย้ง ซึ่งมี
ความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงาน หากสามารถควบคุมสาเหตุของความขัดแย้งและจัดการกับความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนใน
สถานศึกษาได้จะท าให้การปฏิบัติงานด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ล าจวน  ช่ืนธงชัย (2551 : 7) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง-กระบี่) มีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนและรับผิดชอบการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบใน         
2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ มีโรงเรียนในสังกัดท้ังสิ้น 44 โรงเรียน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 : 2-8) โรงเรียนท้ัง 44 โรงเรียนก็เป็นองค์กรหน่ึงท่ีมีความขัดแย้งเกิดข้ึนในองค์กรซึ่งไม่สามารถท่ี
จะหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน ความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนเป็นความขัดแย้งท่ีเกิดจาก 1) บุคคลต่อบุคคล เช่น ผู้บริหารกับครู ครูกับ
นักเรียน ครูกับผู้ปกครอง เป็นต้น 2) บุคคลต่อองค์กร เช่น ผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก ผู้บริหารกับชุมชน ครูกับ
หน่วยงานภายนอก เป็นต้น 3) องค์กรต่อองค์กร เช่น โรงเรียนกับหน่วยงานภายนอก โรงเรียนกับชุมชน เป็นต้น เมื่อมีปัญหา
ความขัดแย้งเกิดข้ึนในองค์กรก็จะท าให้องค์กรไม่สามารถพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ัน          
เมื่อความขัดแย้งเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้บริหารจะต้องเลือกใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งท่ีเหมาะสมเพื่อให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาตามท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจและด าเนินการวิจัย           
เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
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181ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 181ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
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2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
 ตัวแปรที่ศึกษา รูปแบบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาแนวคิดการจัดการความขัดแย้งของนักการศึกษาหลาย ๆ 
ท่าน ดังน้ี การจัดการความขัดแย้งตามแนวคิดของธร สุนทรายุทธ (2556 : 207-215) ประกอบด้วย การวินิจฉัยความ
ขัดแย้ง การนิยามปัญหาความขัดแย้ง การพิจารณาผลท่ีจะตามมาของความขัดแย้งและกลยุทธ์ในการบริหารความขัดแย้ง            
การจัดการความขัดแย้งตามแนวคิดของเสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ (2534 : 116-123) ประกอบด้วย การวินิจฉัยความ
ขัดแย้ง การนิยามปัญหาความขัดแย้งการพิจารณาผลท่ีจะตามมาของความขัดแย้งและยุทธศาสตร์ในการบริหาร
ความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง ตามแนวคิดของชัยเสฎฐ์ พรหมศรี (2550 : 55) ประกอบด้วย เข้าใจ
สถานภาพของแต่ละฝ่าย ระบุปัญหา เผชิญหน้ากับความขัดแย้ง แสวงหาและประเมินทางเลือกและสรุปแนวทาง
น าไปใช้ การจัดการความขัดแย้งตามแนวคิดของ Rahim (1985:28) ประกอบด้วย การวินิจฉัยความขัดแย้งและการเข้า
แทรกแซง การจัดการความขัดแย้งตามแนวคิดของ Filley (1975:34) ประกอบด้วย ก าหนดปัญหา ตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีจะ
ใช้แก้ปัญหา ก าหนดทางเลือก ทดสอบความเป็นไปได้ของทางเลือกต่างๆ ตัดสินใจเลือกทางเลือก การวางแผนเพื่อการ
ปฏิบัติ การปฏิบัติตามแผน การประเมินผลและการติดตามผล ผู้วิจัยได้น าแนวคิด มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการ
จัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้                 
5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) การวินิจฉัยความขัดแย้ง (Diagnosis) 2) การวางแผนการด าเนินการจัดการความ
ขัดแย้ง (Plan) 3) การปฏิบัติตามแผนการจัดการความขัดแย้ง (Operation) 4) การประเมินผลการจัดการความ
ขัดแย้ง (Evaluation) และ 5) การก ากับ ติดตามผลการจัดการความขัดแย้ง (Monitoring) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมีวิธีด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ต่อไปน้ี 
ตอนที่ 1 ศึกษา เอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
1.1 ศึกษาองค์ประกอบและแนวทางการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยการศึกษา

วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ จากต ารา เอกสารวิชาการ ข้อมูล
สารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ แล้วน าข้อสรุปท่ีได้มา แล้วท าการสังเคราะห์เน้ือหา 

182 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี182 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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(Content Synthesis) ให้เป็นองค์ความรู้ (Knowledge Body) เพื่อน ามาก าหนดเป็นตัวแปรองค์ประกอบและใช้เป็น
กรอบในการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire)  

1.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) โดยมีผู้ให้ข้อมูลคือผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ท่ีประสบความส าเร็จในการจัดการความขัดแย้ง โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สหวิทยาเขตละ 1 คน รวม 7 คน  

ตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 

2.1 สร้างเครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จากตอนท่ี 1 
2.2 ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถาม โดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน เพื่อหาค่า

ดัชนีความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity Index : CVI) 
2.3 น าแบบสอบถามจากข้อ 2.2 ไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน          

เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient : α – Coefficient) 

2.4 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามท่ีก าหนดไว้ 
2.5 สร้างรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 13 จากการหาความสัมพันธ์ของรูปแบบ ศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูล 
2.6 พัฒนารูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 13 ด้วยการระดมความคิดเห็นของการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD) 
ตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 
การประเมินรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 13 โดยการจัดสัมมนากับผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) น ามาเพื่อพิจารณาในด้านความ
เหมาะสม (Propriety) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) ด้านความสอดคล้อง (Congruity) และด้านความเป็น
ประโยชน์ (Utility) ของรูปแบบ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13” ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัย ตามข้ันตอน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ศกึษา เอกสาร แนวคดิทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.1 ผลการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พบว่า สาระส าคัญที่สามารถน าไปบูรณาการใช้ได้ 5 องค์ประกอบ คือ               
1) การวินิจฉัยความขัดแย้ง (Diagnosis) 2) การวางแผนการด าเนินการจัดการความขัดแย้ง (Plan) 3) การปฎิบัติตามแผนการ
จัดการความขัดแย้ง (Operation) 4) การประเมินผลการจัดการความขัดแย้ง (Evaluation) และ 5) การก ากับ ติดตาม
ผลการจัดการความขัดแย้ง (Monitoring) 

 
 

183ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 183ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



1.2 ผลการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ความเห็นท่ีสอดคล้องกันว่าผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าองค์กรต้องมีการด าเนินการในประเด็น 
ต่อไปน้ี 1) การวินิจฉัยความขัดแย้ง (Diagnosis) 2) การวางแผนการด าเนินการจัดการความขัดแย้ง (Plan) 3) การ
ปฏิบัติตามแผนการจัดการความขัดแย้ง (Operation) 4) การประเมินผลการจัดการความขัดแย้ง (Evaluation) 
และ5) การก ากับ ติดตามผลการจัดการความขัดแย้ง (Monitoring) 

ตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการความขัดแย้งของผู้บริ หาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 
องค์ประกอบหลักท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุดคือ องค์ประกอบท่ี 1 การวินิจฉัยความขัดแย้ง (Diagnosis) องค์ประกอบท่ี 
4 การประเมินผลการจัดการความขัดแย้ง (Evaluation) องค์ประกอบท่ี 3 การปฎิบัติตามแผนการจัดการความ
ขัดแย้ง (Operation) องค์ประกอบท่ี 2 การวางแผนการด าเนินการจัดการความขัดแย้ง (Plan) และองค์ประกอบท่ี 5 
การก ากับ ติดตามผลการจัดการความขัดแย้ง (Monitoring)  

ท้ังน้ี ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบ (Model) องค์ประกอบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ท้ัง 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบท่ี 1 การวินิจฉัยความ
ขัดแย้ง (Diagnosis) องค์ประกอบท่ี 2 การวางแผนการด าเนินการจัดการความขัดแย้ง (Plan) องค์ประกอบท่ี 3 การ
ปฏิบัติตามแผนการจัดการความขัดแย้ง (Operation) องค์ประกอบท่ี 4 การประเมินผลการจัดการความขัดแย้ง 
(Evaluation) และองค์ประกอบท่ี 5 การก ากับ ติดตามผลการจัดการความขัดแย้ง (Monitoring) ท่ีเรียกว่า รูปแบบ
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่1 รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

 
 

184 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี184 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



1.2 ผลการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ความเห็นท่ีสอดคล้องกันว่าผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าองค์กรต้องมีการด าเนินการในประเด็น 
ต่อไปน้ี 1) การวินิจฉัยความขัดแย้ง (Diagnosis) 2) การวางแผนการด าเนินการจัดการความขัดแย้ง (Plan) 3) การ
ปฏิบัติตามแผนการจัดการความขัดแย้ง (Operation) 4) การประเมินผลการจัดการความขัดแย้ง (Evaluation) 
และ5) การก ากับ ติดตามผลการจัดการความขัดแย้ง (Monitoring) 

ตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการความขัดแย้งของผู้บริ หาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 
องค์ประกอบหลักท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุดคือ องค์ประกอบท่ี 1 การวินิจฉัยความขัดแย้ง (Diagnosis) องค์ประกอบท่ี 
4 การประเมินผลการจัดการความขัดแย้ง (Evaluation) องค์ประกอบท่ี 3 การปฎิบัติตามแผนการจัดการความ
ขัดแย้ง (Operation) องค์ประกอบท่ี 2 การวางแผนการด าเนินการจัดการความขัดแย้ง (Plan) และองค์ประกอบท่ี 5 
การก ากับ ติดตามผลการจัดการความขัดแย้ง (Monitoring)  

ท้ังน้ี ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบ (Model) องค์ประกอบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ท้ัง 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบท่ี 1 การวินิจฉัยความ
ขัดแย้ง (Diagnosis) องค์ประกอบท่ี 2 การวางแผนการด าเนินการจัดการความขัดแย้ง (Plan) องค์ประกอบท่ี 3 การ
ปฏิบัติตามแผนการจัดการความขัดแย้ง (Operation) องค์ประกอบท่ี 4 การประเมินผลการจัดการความขัดแย้ง 
(Evaluation) และองค์ประกอบท่ี 5 การก ากับ ติดตามผลการจัดการความขัดแย้ง (Monitoring) ท่ีเรียกว่า รูปแบบ
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่1 รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

 
 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินรปูแบบการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญทุกคน มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน โดยมีความคิดเห็นว่า องค์ประกอบการ
จัดการ  ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ท้ัง           
5 องค์ประกอบ มีความเหมาะสม (Propriety) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 มีความเป็นไปได้ (Feasibility) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.44 มีความสอดคล้อง (Congruity) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และมีความเป็นประโยชน์ (Utility) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 
สรุปได้ว่า การยืนยันรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 13 ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องและเป็น
ประโยชน์ 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยในครั้งน้ี สามารถน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังน้ี 
1. องค์ประกอบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 13 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 การวินิจฉัยความขัดแย้ง (Diagnosis) 
องค์ประกอบท่ี 2 การวางแผนการด าเนินการจัดการความขัดแย้ง (Plan) องค์ประกอบท่ี 3 การปฏิบัติตามแผนการ
จัดการความขัดแย้ง (Operation) องค์ประกอบท่ี  4 การประเมินผลการจัดการความขัดแย้ง (Evaluation) และ
องค์ประกอบท่ี 5 การก ากับ ติดตามผลการจัดการความขัดแย้ง (Monitoring)  

ท้ังน้ี ผู้วิจัยขออภิปรายผลในภาพรวมว่า เป็นเพราะความขัดแย้งสามารถเกิดข้ึนได้ทุกองค์กร ความขัดแย้ง     
อาจจะเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม กลุ่มต่อองค์การ องค์การต่อองค์การ  เป็นต้น           
ความขัดแย้งมีท้ังประโยชน์และโทษ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับประเภทของความขัดแย้งและระดับของความขัดแย้ง หากความ
ขัดแย้ง มีน้อยจะส่งผลให้คนขาดความกระตือรือร้น ถ้าหากความขัดแย้งมีมากเกินไป จะท าให้เกิดความเครียด แตกแยก 
ขาดความร่วมมือ ดังน้ัน จึงเป็นหน้าท่ีของผู้น าท่ีจะต้องจัดการความขัดแย้งให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะท าให้
องค์กรมีความต่ืนตัวและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สัมมา รธนิธย์ (2556 : 171) สิ่งส าคัญประการหน่ึงในการจัดการ
ความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การทราบถึงสาเหตุหรือแหล่งท่ีมาของโอกาสในการเกิดความขัดแย้ง
เพื่อท่ีจะหาแนวทางในการรับมือและจัดการกับความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 
(2550 : 4-5) โรงเรียนเป็นองค์กรหน่ึงทางสังคมท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาหรือความขัดแย้งได้ ปัญหาหรือความขัดแย้ง
ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนน้ัน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล อันเน่ืองมาจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน 
ผู้บริหารต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งอยู่ทุกวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งท่ี
เกิดข้ึนได้  ผู้บริหารโรงเรียนควรมีทักษะในการบริหารความขัดแย้งหรือวิธีการบริหารความขัดแย้ง โดยการเลือกใช้
วิธีการท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีจะลดหรือยุติความขัดแย้งน้ัน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535 : 167) การบริหาร
ความขัดแย้ง เป็นภารกิจท่ียากท่ีสุดอย่างหน่ึงของผู้บริหาร  ผู้บริหารจ าเป็นต้องด าเนินการให้องค์การสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในสาเหตุของ
ความขัดแย้งและประสบการณ์ในเร่ืองน้ีเป็นอย่างดี ล าจวน ช่ืนธงชัย (2551 : 7) ดังน้ัน การจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญ
และจะต้องเลือกใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งท่ีเหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กร 

185ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 185ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



2. รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
จากข้อค้นพบของรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบท่ีส าคัญ จ านวน 5 องค์ประกอบ จะเห็นว่า รูปแบบการ
จัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประกอบด้วย 
องค์ประกอบท่ี 1 การวินิจฉัยความขัดแย้ง  (Diagnosis) องค์ประกอบท่ี 2 การวางแผนการด าเนินการจัดการความขัดแย้ง 
(Plan) องค์ประกอบท่ี 3 การปฏิบัติตามแผนการจัดการความขัดแย้ง (Operation) องค์ประกอบท่ี 4 การประเมินผล
การจัดการความขัดแย้ง (Evaluation) และองค์ประกอบท่ี 5 การก ากับ ติดตามผลการจัดการความขัดแย้ง 
(Monitoring) สอดคล้องกับงานวิจัยของชวลิต เกิดทิพย์ (2556 : 5) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารความ
ขัดแย้งในสถานศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษา :
กรณีศึกษาปัตตานี ประกอบด้วย วงจร AIDAP ได้แก่ Appreciation(A) เป็นการช่ืนชม  Imagination (I) เป็นการ
สร้างจินตนาการและความรู้สึกถึงภาพแห่งอนาคต Design (D) เป็นข้ันตอนการวางแผนร่วมกัน Application (A) 
เป็นการน าแผนท่ีก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ Participation (P) การมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องและพื้นฐานความรู้
และทักษะของวงจร ประกอบด้วย การสื่อสารอย่างสันติพหุวัฒนธรรม สานเสวนา  การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง และ
วินัยเชิงบวก (Discipline : PD) 3) ผลการใช้รูปแบบการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี 
พบว่า มีประสิทธิผลเป็นท่ีน่าพอใจและได้รับการยอมรับเป็นท่ีน่าพอใจและได้รับการยอมรับจากครู ผู้บริหาร นักเรียน
และชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระศักด์ิ  พัทบุรี (2558 : 7) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารความขัดแย้ง ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง ส า หรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน 
ได้แก่ ข้ันเริ่มต้นการพัฒนาข้ันประเมินก่อนการพัฒนา ข้ันการพัฒนา ข้ันทบทวน ข้ันประเมินการพัฒนา ข้ันการปฏิบัติ
ซ้ าและข้ันสิ้นสุดการพัฒนาเพื่อความเป็นไปได้ในการน าไปสู่การปฏิบัติ (Feasibility for Implementation)  

3. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พบว่าผู้เช่ียวชาญ ท้ังจ านวน 9 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มีความเหมาะสมกับ
บริบทมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ มีความสอดคล้องตามหลักการในเชิงทฤษฎี มีประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการ
น าไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ี หลายท่านยังได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบของรูปแบบ
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13                 
เป็นองค์ประกอบท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในทุกยุค ทุกสมัยและ
สามารถน ามาใช้ในการจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อองค์กร และองค์กรต่อองค์กรได้  ผู้บริหาร
จะต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งอยู่ทุกวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนได้ 
ผู้บริหารโรงเรียนควรมีทักษะในการจัดการความขัดแย้งหรือวิธีการจัดการความขัดแย้งโดยการเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ์ที่จะลดหรือยุติความขัดแย้งน้ันถ้าในองค์กร มีความขัดแย้งสูง ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์กรมีความขัดแย้ง
ในระดับต่ าเกินไปก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขาดการพัฒนา ควรกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งข้ึนมาบ้าง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน ผู้บริหารควรมีทักษะในการควบคุมระดับความขัดแย้งให้อยู่ในระดับท่ีสามารถควบคุม
ได้และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้อย่างสูงสุด การจัดการความขัดแย้ง ถือว่าเป็นภารกิจท่ียากท่ีสุด
อย่างหน่ึงของผู้บริหาร ผู้บริหารจ าเป็นต้องด าเนินการให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยไม่สามารถ

186 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี186 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



2. รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
จากข้อค้นพบของรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบท่ีส าคัญ จ านวน 5 องค์ประกอบ จะเห็นว่า รูปแบบการ
จัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประกอบด้วย 
องค์ประกอบท่ี 1 การวินิจฉัยความขัดแย้ง  (Diagnosis) องค์ประกอบท่ี 2 การวางแผนการด าเนินการจัดการความขัดแย้ง 
(Plan) องค์ประกอบท่ี 3 การปฏิบัติตามแผนการจัดการความขัดแย้ง (Operation) องค์ประกอบท่ี 4 การประเมินผล
การจัดการความขัดแย้ง (Evaluation) และองค์ประกอบท่ี 5 การก ากับ ติดตามผลการจัดการความขัดแย้ง 
(Monitoring) สอดคล้องกับงานวิจัยของชวลิต เกิดทิพย์ (2556 : 5) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารความ
ขัดแย้งในสถานศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษา :
กรณีศึกษาปัตตานี ประกอบด้วย วงจร AIDAP ได้แก่ Appreciation(A) เป็นการช่ืนชม  Imagination (I) เป็นการ
สร้างจินตนาการและความรู้สึกถึงภาพแห่งอนาคต Design (D) เป็นข้ันตอนการวางแผนร่วมกัน Application (A) 
เป็นการน าแผนท่ีก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ Participation (P) การมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องและพื้นฐานความรู้
และทักษะของวงจร ประกอบด้วย การสื่อสารอย่างสันติพหุวัฒนธรรม สานเสวนา  การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง และ
วินัยเชิงบวก (Discipline : PD) 3) ผลการใช้รูปแบบการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี 
พบว่า มีประสิทธิผลเป็นท่ีน่าพอใจและได้รับการยอมรับเป็นท่ีน่าพอใจและได้รับการยอมรับจากครู ผู้บริหาร นักเรียน
และชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระศักด์ิ  พัทบุรี (2558 : 7) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารความขัดแย้ง ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง ส า หรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน 
ได้แก่ ข้ันเริ่มต้นการพัฒนาข้ันประเมินก่อนการพัฒนา ข้ันการพัฒนา ข้ันทบทวน ข้ันประเมินการพัฒนา ข้ันการปฏิบัติ
ซ้ าและข้ันสิ้นสุดการพัฒนาเพื่อความเป็นไปได้ในการน าไปสู่การปฏิบัติ (Feasibility for Implementation)  

3. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พบว่าผู้เช่ียวชาญ ท้ังจ านวน 9 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มีความเหมาะสมกับ
บริบทมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ มีความสอดคล้องตามหลักการในเชิงทฤษฎี มีประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการ
น าไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ี หลายท่านยังได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบของรูปแบบ
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13                 
เป็นองค์ประกอบท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในทุกยุค ทุกสมัยและ
สามารถน ามาใช้ในการจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อองค์กร และองค์กรต่อองค์กรได้  ผู้บริหาร
จะต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งอยู่ทุกวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนได้ 
ผู้บริหารโรงเรียนควรมีทักษะในการจัดการความขัดแย้งหรือวิธีการจัดการความขัดแย้งโดยการเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ์ที่จะลดหรือยุติความขัดแย้งน้ันถ้าในองค์กร มีความขัดแย้งสูง ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์กรมีความขัดแย้ง
ในระดับต่ าเกินไปก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขาดการพัฒนา ควรกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งข้ึนมาบ้าง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน ผู้บริหารควรมีทักษะในการควบคุมระดับความขัดแย้งให้อยู่ในระดับท่ีสามารถควบคุม
ได้และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้อย่างสูงสุด การจัดการความขัดแย้ง ถือว่าเป็นภารกิจท่ียากท่ีสุด
อย่างหน่ึงของผู้บริหาร ผู้บริหารจ าเป็นต้องด าเนินการให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยไม่สามารถ

เลือกได้ว่าจะต้องท างานกับใครก็ตาม ผู้บริหารต้องมีทักษะในการจัดการความขัดแย้ง ซึ่งมีความส าคัญต่อผลการ
ปฏิบัติงาน หากสามารถควบคุมสาเหตุของความขัดแย้งและจัดการกับความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาได้ จะท าให้
การปฏิบัติงานด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและ
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีต้องการ ตลอดจนครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้ท่ีจะน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ไปปฏิบัติได้ดังน้ี 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ท้ังน้ีในการ
น าไปใช้ควรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องอยู่ในเงื่อนไขในบริบทของสถานศึกษาน้ัน ๆ  

2. จากการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษามีความเหมาะสม เป็นไปได้ 
สอดคล้องและเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก ดังน้ัน ผู้สนใจจึงควรศึกษาผลการน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งไป
ทดลองใช้จริงในสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียงกัน 
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การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษา ในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย 

The Development of a Model for Learning Leadership of 
 Private General Education School Administrators  

in the Upper Southern Part of Thailand 
 

สุรโรจน์ นวลมังสอ1 
อรุณ จุติผ 2   

สมาน อัศวภูม3ิ 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา

เอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย แบ่งข้ันตอนการด าเนินการวิจัยออกเป็น  
4 ตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน เอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เรียนรู้ 2) วิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 3) พัฒนารูปแบบภาวะ
ผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม และ 4) ประเมิน
รูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน โดยการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการสังเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาและความจ าเป็นของการบริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษา ในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย โดยภาพรวมพบว่า มีองค์ความรู้อย่างหลากหลาย ท้ังด้านการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่างๆ แต่เน่ือ งจากบริบทเฉพาะของแต่ละ
สถานศึกษา ท าให้มีการบูรณาการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติจริง มีระดับการปฏิบัติค่อนข้างน้อย 2) ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหาร พบว่าประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบท่ี 1  นโยบาย องค์ประกอบท่ี 2 ความพิเศษเฉพาะตัว องค์ประกอบท่ี 3 การปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ 
องค์ประกอบท่ี 4 การสร้างและจัดสภาพสิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบท่ี 5 การสร้างความก้าวไกล  3 ผลการ
พัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ท่ีสามารถน าไปบูรณาการเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง ซึ่งผู้วิจัยเรียกว่า“PUPEA Model” มีส่วนประกอบท่ีส าคัญ 5 ส่วน คือ (1) นโยบาย (Policy)         
(2) ความพิเศษเฉพาะตัว (Uniqueness) (3) การปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ (Professional) (4) การสร้างและจัด
สภาพสิ่งแวดล้อม (Environment) และ (5) การสร้างความก้าวไกล (Advancement) และ 4 ผลการประเมิน
รูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ว่ามี
ความเหมาะสม เป็นไปได้ สอดคล้องและเป็นประโยชน์  
 
ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบ, ภาวะผู้น าการเรียนรู้, ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
 
 
 
1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
2อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ประธานอาจารย์ที่ปรึกษา 
3ขา้ราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาจารย์ที่ปรึกษา 
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Abstract 

 
 The purpose of this study was to develop a model of learning leadership for private 
general education school administrators in the upper southern part of Thailand.  The study 
procedure consisted of 4 steps:1)  stated the current situations of learning leadership by reviewing 
the related literatures; 2)  analyzed the core components of the model of learning leadership for 
the private school administrators; 3)  developed the model of learning leadership for the private 
school administrators by in-depth interview and focus group discussion; and 4) proved and 
confirmed the models by 9 experts.  The statistics for data analysis were frequency distribution, 
percentage, mean, standard deviation and content synthesis. 
 The research findings indicated that 1) Overall, the current situations of learning 
leadership for the private school administrators were varying in driving educational administration 
and strategic planning due to differences in school contexts, thus, being difficult for implementation 
and practice; 2) The content analysis of core components of the model of learning leadership for 
the private school administrators showed five components: (1) Policy (2) Uniqueness (3) Professional 
(4) Environment, and (5) Advancement. 3) The model of learning leadership evaluated by experts 
was found to have propriety, possibility, congruency, and usefulness.  
 
Keywords : Model Development, Learning Leadership, Private School Administrators 
 
บทน า 
 สถานการณ์ของโลกในศตวรรษท่ี 21 (ระหว่าง ค.ศ. 2001 - 2100) มีการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผล
กระทบต่อองค์การและพลเมืองโลกหลายด้าน ได้แก่ความผันผวนทางเศรษฐกิจการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก
การเปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว การปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติทางธรรมชาติของโลก มีแนวโน้มเกิดความรุนแรงมากข้ึน และ
ผลกระทบอื่นๆ อีกมากมาย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (2558 : 12)          
ท าให้องค์การท้ังภาครัฐและเอกชนต่างรับผลกระทบ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้อยู่รอดและมีความเหมาะสม
กับสถานการณ์น้ี ผู้บริหารในฐานะผู้น าองค์การ จ าเป็นต้องปฏิรูปตนเองและการเปลี่ยนแปลงองค์การครั้งใหญ่ 
เพื่อน าพาสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญท่ี
จะต้องบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและความสมดุล เพื่อให้การบริหารจัด
การศึกษาบรรลุผลส าเร็จ ชัยยนต์ เพาพาน (2559 : 303)  
 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษาอื่นท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยข้ันพื้นฐานและอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญา ท้ังของรัฐและ
เอกชน ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  (2546 : 29) ค าว่า“ผู้บริหารสถานศึกษา” ไม่ว่าจะเป็น
ประถมศึกษา หรือ มัธยมศึกษา เรียกว่า Principal หรือ เรียกว่า Head of School เป็นค าท่ีใช้เรียกผู้บริหาร
สูงสุดของโรงเรียนของรัฐ แต่ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนอาจใช้ ค าอื่นๆ เช่น Head Teacher, Head Master หรือ 
Head Mistress ส าหรับประเทศไทย ผู้บริหารโรงเรียนในปัจจุบันเรียกว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษา เมื่อก่อน
เรียกว่าครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่ ประกอบ คุปรัตน์ (2560 : ออนไลน์) 
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 ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคน้ีต้องมีความรู้ มีทักษะและเจตคติ ในการจัดและบริหารการศึกษาใน
หลายๆ เรื่อง ในเบื้องต้นผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ควรได้ศึกษาและพัฒนาตนเองด้านต่อไปน้ี คือ หลักการ
และแนวคิด ในการบริหารภาระงานในการบริหารสถานศึกษาการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนนโยบายและ
การวางแผน ภาวะผู้น าทางวิชาการและการนิเทศการศึกษา การจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้คุณภาพ
และการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนางานคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายและการวิจัยเพื่อพัฒนางานในสถานศึกษา สมาน อัศวภูมิ  (2557 : 21) ดังน้ัน 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญมากท่ีสุด ผู้บริหารเป็นผู้จัดการดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกล่าวคือ ให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ประหยัด 
ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถในการครองตน ครองคน ครองงานท่ีดี  ย่อมเป็นบุคคล ท่ี
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจ การปฏิบัติงานผู้บริหารจึงเป็นบุคคลส าคัญท่ีต้องใช้ความระวัง
ในการจัดหาภารกิจ เพราะบางครั้งการปฏิบัติงานท่ีขาดประสิทธิภาพ ส่วนหน่ึงเกิดจากภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ซึ่งภาวะผู้น าเป็นการใช้ อิทธิพลของบุคคลหรือของต าแหน่ง ให้ผู้อื่นยินยอมปฏิบัติตามเพื่อท่ีจะน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามท่ี ได้ก าหนดไว้ เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ (2555 : 18)  
 ภาวะผู้น าการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเสริมสร้างการออกแบบ การจัดกระท าและสร้างสิ่งแวดล้อม         
ท่ีทรงพลังเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยการเช่ือมต่อ จัดท ากิจกรรมและกระจายการปฎิสัมพันธ์ไปยังผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลากหลายระดับของการศึกษาเรียนรู้  ในงานเขียนท่ัวไปในประเทศไทยยังไม่พบว่ามี การ
ระบหุรือกล่าวไว้ชัดเจน โดยมักใช้ร่วมกับภาวะผู้น าท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อื่น ๆ อาทิ ภาวะผู้น าทางด้านการ
เรียนการสอน (Instructional Leadership) ภาวะผู้น าเพื่อการเรียนรู้ (Leadership for Learning) และภาวะ
ผู้น าท่ีเน้นการเรียนรู้เป็นส าคัญ (Learning Centered Leadership) ภาวะผู้น าการเรียนรู้ มุ่งเน้นท้ังระบบการ
เรียนรู้ ต้ังแต่การออกแบบท่ีเหมาะสมแก่การปฏิบัติให้มีความคงทนยั่งยืนของนวัตกรรมหรือรูปแบบ รวมท้ัง
จัดสรรจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมท่ีมีพลังต่อการเรียนรู้ และขยายศักยภาพการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์
ชุมชน เครือข่ายของระบบโรงเรียน (Schooling) มีปฏิสัมพันธ์การจัดการกระท าและมีการเช่ือมต่อ หรือ
กระจายความสัมพันธ์ในหลายระดับท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กนกอร สมปราชญ์ (2559 : 1) 
 โรงเรียนเอกชนได้เข้ามามีบทบาทท่ีส าคัญในการจัดการศึกษาของประเทศไทย  โดยการจัดให้การ
บริการด้าน การศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐมาโดยตลอดในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา โรงเรียนเอกชนได้ช่วยแบ่ง
เบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนได้รับผลกระทบ เน่ืองจากการ
ลดลงของจ านวนประชากร, นโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล, การจัดการศึกษาขององค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และการสอบบรรจุครูของโรงเรียนรัฐบาล การปรับเงินเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และการแข่งขันระหว่างโรงเรียนเอกชนด้วยกันเอง ท าให้โรงเรียนเอกชนจ านวนหน่ึงต้องปิดลง เน่ืองจาก
ผู้ปกครองให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษา อันเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
ดังน้ัน โรงเรียนเอกชนจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็น
จุดขายและเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้โรงเรียนเอกชนด าเนินกิจการอยู่ได้ อรุณ จุติผล (2554 : 78) 
 ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน มีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ท่ีจะท าการวิจัย เร่ือง“การพัฒนา
รูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในเขตภาคใต้ตอนบนของ
ประเทศไทย” ด้วยการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ รวมถึงการ
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การเรียนรู้โดยศึกษาสังเคราะห์เน้ือหาเพื่อหาปัจจัยองค์ประกอบ จากน้ัน จึงน าให้ผู้เช่ียวชาญประสบการณ์ได้
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และสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามล าดับต่อไป ท้ังน้ี เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ได้เป็นผู้มี
ภาวะผู้น าการเรียนรู้ท่ีเริ่มจากตนเอง ซึ่งส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด า เนินการสถานศึกษา 
โดยการสรรค์สร้างก าหนดนโยบายการด าเนินการน าไปสู่การปฏิบัติ ท่ีมีจุดเน้นด้านความคิดส าหรับการสร้าง
สภาพการณ์ สิ่งแวดล้อม ภูมิสังคม ท่ีจะส่งผลต่อ และ/หรือกระตุ้นผู้เรียนตอบสนองการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม
การค้นพบตนเองอย่างท่ีตนถนัด ท้ังน้ี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคนในยุค
ศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนก่อให้เกิดการมีพลวัตร สอดรับกับวิถี ประเพณี วัฒนธรรม สังคม ชุมชนท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง นอกจากน้ี การออกแบบ
องค์กรท่ีมีความพิเศษเฉพาะตัว ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) 
มาเป็นตัวก าหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา จะช่วยตอบโจทย์
ความต้องการผู้เรียนมากยิ่งข้ึน ส าหรับผู้วิจัยในฐานะผู้ประกอบธุรกิจการศึกษา รวมถึงการสร้างสถานศึกษาให้
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการท่ีสมบูรณ์แบบ และท้ายสุดเพื่อธุรกิจการศึกษา ด าเนินการส่งต่อ ทายาท
อนุชนรุ่นหลังได้อย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 เพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในเขต
ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังน้ี 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  การวิจัยครั้งน้ี มุ่งศึกษาและพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา (Learning Leadership for School Principals) ในประเด็นหลัก คือ 1) ภาวะผู้น าการ
เรียนรู้ และการพัฒนาภาวะผู้น าการเรียนรู้ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 2) ความเป็นมืออาชีพในการจัดการ
และบริหารการศึกษายุคปฎิรูปการศึกษา 3) ทักษะความรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 และ 4) แผนการศึกษาชาติ
และการจัดการศึกษาไทยยุค 4.0 
 2. กรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา” ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี เอกสารงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังน้ี 

2.1 ภาวะผู้น าและภาวะผู้น าการเรียนรู้ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา (Learning Leadership 
for School Principals) ตามแนวคิดของกนกอร สมปราชญ์ (2559) 

2.2 ภาวะผู้น าท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามแนวคิดของ Kenneth Leithwood  
& Others (2004) 

2.3 ทักษะความรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21  
2.4 ความเป็นมืออาชีพในการจัดการและบริหารการศึกษา ตามแนวคิดของธีระ รุญเจริญ 

(2557) และสมาน อัศวภูมิ (2557) 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาเอกชน 
2.6 แผนการศึกษาชาติและการศึกษาไทยยุค 4.0 
2.7 การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร แนวคิดทฤษฏีงานวิจัยในประเทศและ 

ต่างประเทศ และความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ  
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และสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามล าดับต่อไป ท้ังน้ี เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ได้เป็นผู้มี
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โดยการสรรค์สร้างก าหนดนโยบายการด าเนินการน าไปสู่การปฏิบัติ ท่ีมีจุดเน้นด้านความคิดส าหรับการสร้าง
สภาพการณ์ สิ่งแวดล้อม ภูมิสังคม ท่ีจะส่งผลต่อ และ/หรือกระตุ้นผู้เรียนตอบสนองการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม
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องค์กรท่ีมีความพิเศษเฉพาะตัว ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) 
มาเป็นตัวก าหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา จะช่วยตอบโจทย์
ความต้องการผู้เรียนมากยิ่งข้ึน ส าหรับผู้วิจัยในฐานะผู้ประกอบธุรกิจการศึกษา รวมถึงการสร้างสถานศึกษาให้
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการท่ีสมบูรณ์แบบ และท้ายสุดเพื่อธุรกิจการศึกษา ด าเนินการส่งต่อ ทายาท
อนุชนรุ่นหลังได้อย่างยั่งยืน 
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 เพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในเขต
ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังน้ี 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  การวิจัยครั้งน้ี มุ่งศึกษาและพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ส าหรับ
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ต่างประเทศ และความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ  
 

 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  3.1 ประชากร คือ ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชน 
ประเภท สามัญศึกษา ในภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฏร์ธานี ระนอง พังงา 
ภูเก็ต กระบี่ และ นครศรีธรรมราช จ านวน 280 คน 
      3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษา ในภาคใต้ตอนบน จ านวน 70 โรง โดยเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 1) เป็น 
สถานศึกษา เอกชน ท่ีได้รับการประเมินรอบ 3 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
องค์การมหาชน (สมศ.) 2) เป็นสถานศึกษายอดนิยมท่ีได้รับการแนะน าจากส านักงานคณะ กรรมการการศึกษา 
เอกชน (สช.) และ 3) เป็นสถานศึกษาเอกชนท่ีมีผลการทดสอบและประเมินผล ทางการศึกษาระดับชาติตาม 
มาตรฐานการศึกษา (O-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน (สทศ.) สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ   
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญ 
ศึกษา ในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย”เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development)         
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบการพัฒนารูปแบบ ตรวจสอบประเมินและยืนยันรูปแบบภาวะผู้น าการ
เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ผู้วิจัยขอ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษา เอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เพื่อให้การวิจัยด าเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้ 
ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย ส าหรับตอนท่ี 1 ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความจ าเป็นของรูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ จากต ารา เอกสารวิชาการ  ข้อมูลสารสนเทศ
งานวิจัยต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ แล้วน าข้อสรุปท่ีได้มาท าการสังเคราะห์เน้ือหา  (Content Synthesis) 
ให้เป็นองค์ความรู้ (Knowledge Body) เพื่อน าผลมาก าหนดเป็นตัวแปรองค์ประกอบใช้เป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถาม (Questionnaires) และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) 

2. ผลการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จากผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นองค์ประกอบของรูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ และบูรณาการแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริหารการศึกษา จากนักวิชาการและนักการศึกษาต่างๆ พบว่า สาระส าคัญขององค์ประกอบของ
รูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีสามารถน าไปบูรณาการใช้ได้ มีท้ังหมด 5 องค์ประกอบ 
คือ 1) นโยบาย (Policy) 2) ความพิ เศษเฉพาะตัว  (Uniqueness) 3) การปฏิบั ติการอย่างมืออาชีพ 
(Professional) 4) การสร้างและจัดสภาพสิ่งแวดล้อม (Environment) และ 5) การสร้างความก้าวไกล 
(Advancement) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของภาวะผู้น าการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนประเภทสามัญศึกษา ในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย  
            ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภท
สามัญ ศึกษา ในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ

193ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 193ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  ประเภทสามัญศึกษา ในเขต
ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย จ าแนกโดยรวมและรายองค์ประกอบ พบว่า 
 ผลจากการจ าแนกโดยรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบท่ี 4 การสร้างและจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ องค์ประกอบท่ี 1 นโยบาย องค์ประกอบท่ี 2 ความ
พิเศษเฉพาะตัว องค์ประกอบท่ี 3 การปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ และต่ าสุดคือ องค์ประกอบท่ี 5 การสร้าง
ความก้าวไกล  
 ผลจากการจ าแนกรายองค์ประกอบ พบว่า  

องค์ประกอบท่ี 1 นโยบาย โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
สามารถเรียงตามล าดับความคิดเห็นได้ ดังน้ี ข้อท่ี 1) การก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ 2) การน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ มาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ  ข้อ 4) ให้การ
สนับสนุนให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ ข้อ 7) การเปิดช่องทางการสื่อสาร  

องค์ประกอบท่ี 2 ความพิเศษเฉพาะตัว โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อสามารถเรียงตามล าดับความคิดเห็นได้ ดังน้ี ข้อท่ี 2) การมีภาวะผู้น าท่ีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี 
และมีความมั่นคง ทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ 7) มีการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริม
แนวทาง ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ให้กับทีมงาน ข้อ 6) การติดตามปรากฏการณ์ ความ
เปลี่ยนแปลงในวงวิชาการให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง และข้อ 4) น าหลักทฤษฎี รูปแบบภาวะผู้น าแบบต่างๆ  
ปรับสร้างนวัตกรรมท้ังเชิงโครงสร้างเน้ือหา และกระบวนการการด าเนินงาน  

องค์ประกอบท่ี 3 การปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงตามล าดับความคิดเห็นได้ ดังน้ี ข้อท่ี 1) จัดให้มีการประชุมระดับองค์กรระดับ
กลุ่มงาน ในการแจกแจงงาน ตามนโยบายน าไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ ข้อ 6) การจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์
มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สภาพภูมิสังคมภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยใช้เทคนิค SWOT และข้อ 5) 
การพัฒนางานด้านการจัดการศึกษาการเงิน ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดของผู้เรียนและชุมชนผู้มีส่วน
ได้เสีย  

องค์ประกอบท่ี 4 การสร้างและจัดสภาพสิ่งแวดล้อม โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงตามล าดับความคิดเห็นได้ ดังน้ี ข้อท่ี 1) ให้ความส าคัญงานวิชาการ 
เน้นกระบวนการการเรียนรู้ท่ีครูและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ข้อ 10) มีการก าหนดแผน/ระยะเวลา 
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพในการจัดสภาพแวดล้อม และข้อ 7) มีการออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีการ
เรียนรู้โดยน าองค์ความรู้ ใหม่ๆ  มาประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

องค์ประกอบท่ี 5 การสร้างความก้าวไกล โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อสามารถเรียงตามล าดับความคิดเห็นได้ ดังน้ี ข้อท่ี 5) จัดให้มีการร่วมกันพัฒนาครูให้มีทักษะการน า
เทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับการวัดผลประเมินผลผู้ เรียน มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ 1) มีการพัฒนา
สถานศึกษา ให้เป็นองค์กรท่ียั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงผลการด าเนินงาน ให้บรรลุพันธกิจ ข้อ 6) 
มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information System) ติดตามผู้เรียน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่
ผู้ปกครองและชุมชน และข้อ 10) สร้างเครือข่ายข้อมูลกลางท่ีทันสมัย ให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้
รูปแบบต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วปลอดภัยมีระดับความ 

 

194 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี194 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



คิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  ประเภทสามัญศึกษา ในเขต
ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย จ าแนกโดยรวมและรายองค์ประกอบ พบว่า 
 ผลจากการจ าแนกโดยรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย มรีะดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบท่ี 4 การสร้างและจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ องค์ประกอบท่ี 1 นโยบาย องค์ประกอบท่ี 2 ความ
พิเศษเฉพาะตัว องค์ประกอบท่ี 3 การปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ และต่ าสุดคือ องค์ประกอบท่ี 5 การสร้าง
ความก้าวไกล  
 ผลจากการจ าแนกรายองค์ประกอบ พบว่า  

องค์ประกอบท่ี 1 นโยบาย โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
สามารถเรียงตามล าดับความคิดเห็นได้ ดังน้ี ข้อท่ี 1) การก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ 2) การน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ มาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ  ข้อ 4) ให้การ
สนับสนุนให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ ข้อ 7) การเปิดช่องทางการสื่อสาร  

องค์ประกอบท่ี 2 ความพิเศษเฉพาะตัว โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อสามารถเรียงตามล าดับความคิดเห็นได้ ดังน้ี ข้อท่ี 2) การมีภาวะผู้น าท่ีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี 
และมีความมั่นคง ทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ 7) มีการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริม
แนวทาง ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ให้กับทีมงาน ข้อ 6) การติดตามปรากฏการณ์ ความ
เปลี่ยนแปลงในวงวิชาการให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง และข้อ 4) น าหลักทฤษฎี รูปแบบภาวะผู้น าแบบต่างๆ  
ปรับสร้างนวัตกรรมท้ังเชิงโครงสร้างเน้ือหา และกระบวนการการด าเนินงาน  

องค์ประกอบท่ี 3 การปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงตามล าดับความคิดเห็นได้ ดังน้ี ข้อท่ี 1) จัดให้มีการประชุมระดับองค์กรระดับ
กลุ่มงาน ในการแจกแจงงาน ตามนโยบายน าไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ ข้อ 6) การจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์
มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สภาพภูมิสังคมภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยใช้เทคนิค SWOT และข้อ 5) 
การพัฒนางานด้านการจัดการศึกษาการเงิน ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดของผู้เรียนและชุมชนผู้มีส่วน
ได้เสีย  

องค์ประกอบท่ี 4 การสร้างและจัดสภาพสิ่งแวดล้อม โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงตามล าดับความคิดเห็นได้ ดังน้ี ข้อท่ี 1) ให้ความส าคัญงานวิชาการ 
เน้นกระบวนการการเรียนรู้ท่ีครูและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ข้อ 10) มีการก าหนดแผน/ระยะเวลา 
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพในการจัดสภาพแวดล้อม และข้อ 7) มีการออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีการ
เรียนรู้โดยน าองค์ความรู้ ใหม่ๆ  มาประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

องค์ประกอบท่ี 5 การสร้างความก้าวไกล โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อสามารถเรียงตามล าดับความคิดเห็นได้ ดังน้ี ข้อท่ี 5) จัดให้มีการร่วมกันพัฒนาครูให้มีทักษะการน า
เทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับการวัดผลประเมินผลผู้ เรียน มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ 1) มีการพัฒนา
สถานศึกษา ให้เป็นองค์กรท่ียั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงผลการด าเนินงาน ให้บรรลุพันธกิจ ข้อ 6) 
มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information System) ติดตามผู้เรียน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่
ผู้ปกครองและชุมชน และข้อ 10) สร้างเครือข่ายข้อมูลกลางท่ีทันสมัย ให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้
รูปแบบต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วปลอดภัยมีระดับความ 

 

  สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
ประเภท สามัญศึกษา ในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู กรรมการบริหารสถานศึกษาเอกชน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
พัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในเขตภาคใต้ตอนบน
ของประเทศไทย ในทุกองค์ประกอบ ทุกข้ออยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นด้วยกับรูปแบบว่ามีความเหมาะสมความเป็นไปได้ ความสอดคล้องและความเป็นประโยชน์ ท้ังน้ีผู้วิจัยได้
ออกแบบรูปแบบ (Model) องค์ประกอบรูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภท
สามัญศึกษา ในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย  ท้ัง 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 นโยบาย 
(Policy) องค์ประกอบท่ี 2 ความพิเศษเฉพาะตัว (Uniqueness) องค์ประกอบท่ี 3 การปฏิบัติการอย่างมือ
อาชีพ  (Professional) องค์ประกอบท่ี  4 การสร้างและจัดสภาพสิ่ งแวดล้อม  (Environment) และ
องค์ประกอบท่ี 5 การสร้างความก้าวไกล (Advancement) ท่ีผู้วิจัยเรียกว่า PUPEA Model ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในเขตภาคใต้ 

ตอนบนของประเทศไทย “PUPEA Model” 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภท
สามัญ ศึกษา ในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย” ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น 
ดังน้ี 
 1. องค์ประกอบรูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา  
ในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย  พบว่าประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบท่ี 1 
นโยบาย (Policy) 2) องค์ประกอบท่ี 2 ความพิเศษเฉพาะตัว (Uniqueness) 3) องค์ประกอบท่ี 3 การ
ปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ  (Professional) 4) องค์ประกอบท่ี 4 การสร้างและจัดสภาพสิ่งแวดล้อม 
(Environment) และ        5) องค์ประกอบท่ี 5 การสร้างความก้าวไกล (Advancement) ซึ่งผู้วิจัยเรียกว่า 
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 2. ผลการตรวจสอบยืนยันและประเมิน รูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษา ในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย โดยการจัดสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ           
ซึ่งผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นร่วมกันว่ารูปแบบมีความเหมาะสม (Propriety) มีความเป็นไปได้ 
(Feasibility)  มีความสอดคล้อง (Congruency) และมีประโยชน์ (Usefulness) สอดคล้องกับหลักการ
ประเมินรูปแบบของ Gusky (2000 : 77) ส่วนข้อคิดเห็นอื่นๆ ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นและ

195ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 195ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



เสนอแนะเพิ่มเติมว่า รูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในเขต
ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย มีความถูกต้อง เน้ือหาเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ท่ีจะไปใช้
ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ในเรื่องของภาวะผู้น าการเรียนรู้  แต่ท้ังน้ีต้องค านึงถึงบริบทของแต่ละ
สถานศึกษาท่ีจะบูรณาการรูปแบบดังกล่าว 
 
ข้อเสนอแนะ 
        การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย” ได้ข้อค้นพบท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่าง
ยิ่ง ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร และผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อน าข้อค้นพบน้ี  ไป
ประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายและการน าไปสู่การปฏิบัติ  (Integration Implementation) กับหน่วยงานของตน
ในบริบทแตกต่างกันต่อไป  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. ควรศึกษาและค านึงถึงบริบทของแต่ละสถานศึกษาท่ีจะบูรณาการรูปแบบไปประยุกต์ใช้ 
2. ควรศึกษาองค์ประกอบท่ีเหมาะสม ตามสภาพจริงและสามารถปฏิบัติใช้ได้อย่างแท้จริง 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้น าแบบต่างๆ ท่ีสอดรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 
2. ควรศึกษาวิจัยองค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบภาวะผู้น าการเรียนรู้ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

 
กิตติกรรมประกาศ  
 การจัดท าวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย ด้วยความกรุณาและความ
อนุเคราะห์ จากอาจารย์ ดร.อรุณ จุติผล ประธานอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  และรองศาสตราจารย์         
ดร.สมาน อัศวภูมิ อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ท่ีมีเมตตาจิตให้ค าปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการ
ตรวจสอบ ทาน ปรับปรุงแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้วิจัยมาโดยตลอด ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ท้ังสองเป็นอย่างสูงยิ่ง ตลอดจนขอกราบขอบพระคุณ ครู อาจารย์ทุกท่าน ท่ีได้
ประสิทธิ์ประสาทความรู้ จนเกิดองค์ความรู้ที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จด้านการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา                       

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  แบ่งข้ันตอนการวิจัยออกเป็น 3 ตอน คือ 1) ศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา โดยการสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาใน 7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฏร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ และตรัง โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) แต่ละจังหวัด จ านวน 7 แห่ง โรงเรียนละ 1 คน รวม
ท้ังสิ้น 7 คน 2) สร้างและพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา โดยการน ากรอบแนวคิดและ
ท่ีได้จากตอนท่ี 1 มาสร้างแบบสอบถามการวิจัย พัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา         
โดยการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 176 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน และ3) การประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
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 ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา ประกอบด้วย                           
5 องค์ประกอบ คือ (1) การสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม (Shared Vision and Values) (2) การร่วมมือรวมพลัง                
ข อ งบุ ค ล า ก ร  (Personnel Collaboration)  (3) ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ ร่ ว ม กั น  (Collective Responsibility)                    
(4) การสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective Professional Inquiry) และ (5) การใช้ภาวะผู้น าเชิงสนับสนุน (Using 
Supportive Leadership) 2) ความคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้ นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มีความเหมาะสม เป็นไปได้ สอดคล้องและเป็น
ประโยชน์ 
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Abstract 
 

 The purpose of this research study was to develop a Professional Learning Community 
(PLC) model for schools under the secondary educational service area 13. The research divided 
into 3 parts; 1) PLC data compilation: Study and compile relevant documents, concepts, theories 
and research, including the interviewing of administrative from seven provinces.  The seven 
provinces included in this study was Chumphon, Surat Thani, Ranong, Phangnga, Phuket, Krabi 
and Trang.  The seven provinces were selected by purposive sampling. They were seven people 
interviewed from seven schools in each province.  2)  To create and develop a PLC model for 
schools by using ‘conceptual frameworks’ (from part to create questionnaires. The samples were 
taken from 176 people. Statistical analysis of raw data included data frequency, percentage, 
mean, standard deviation and 9 experts from a focus group. 3) There were 9 professionals that 
compiled, evaluated and presented data models collected from PLC of schools by expert 
consensus.  

The research result revealed that; 
 1. The components of the PLC model for schools under the Secondary Educational 
Service area 13 consist of 5 components: i) shared vision and values; ii) personnel collaboration; 
iii) collective responsibility; iv) reflective professional inquiry and v) using supportive leadership. 

2. The opinions of administrative, teachers, school committees and related guardians 
expressed via questionnaire toward the PLC model under the Secondary Educational Service 
area 13 were good  
 3. PLC model for schools under the Secondary Educational Service area 13 was found to 
be propriety, feasibility, congruity and utility.  
 

Keyword : The Development Model, Professional Learning Community, School 
 
บทน า 

การท่ีจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ให้เกิดข้ึนของอนาคตน้ันจะต้องให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ ให้ เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอของการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนา ท้ังของระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อม          
รับการเปลี่ยนแปลงของโลกของศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีสิ่งท่ีส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัย
แวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (Perspectives) 
จากกระบวนทัศน์แบบด้ังเดิม (Tradition Paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ท่ีให้โลกของนักเรียนและ
โลกความเป็นจริง เป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ท่ีไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การ
เน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง 

200 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี200 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น 
การจูงใจตนเอง และความตระหนักของสภาพแวดล้อม และเหนืออื่นใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ 
(the ability to handle knowledge effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทักษะท่ีส าคัญจ าเป็น
ส าหรับการเป็นนักเรียนของศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นสิ่งท่ีท้าทายของการท่ีจะพัฒนานักเรียนเพื่ออนาคตให้นักเรียนมี
ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญหน้ากับอนาคตด้วยภาพของทางบวก (Optimism)        
ท่ีมีความส าเร็จและมีความสุข วิจารณ์ พานิช (2555 : 2) 
 การปฎิรูปโรงเรียนของการพัฒนารูปแบบของศตวรรษท่ี 21 ให้เกิดข้ึนจริง เป็นการปฎิรูปโรงเรียนให้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซาโต มานาบุ Z255 : 12) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community)  เป็นการรวมตัวของครูท่ีมีความรู้ ความสนใจของเรื่องใดเรื่องหน่ึง มาร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันเรียนรู้
ของเรื่องน้ันๆ ร่วมกันท าให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ เพื่อน าไปประยุกต์และปรับใช้ตามแต่สภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ต่างๆ ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะเปลี่ยนแปลงการท างานของครูจากวัฒนธรรมแบบเดิม ท่ี ท างานอย่าง
โดดเด่ียว มาเป็นการท างานร่วมกันเป็นทีม โดยมุ่งมั่นให้เกิดผลลัพธ์ต่อสมรรถนะทางวิชาชีพส าหรับครูและทักษะ
การเรียนรู้ของนักเรียนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดสังคมแห่งความรู้ท่ีอาศัยความร่วมมือเป็นฐานของการ
ปรับตัวและสรรสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ Z2552 : 13) 
 ด้านความส าคัญของ PLC จากการวิจัยของ Hord (1997) ท่ียืนยันว่าการด าเนินการของการพัฒนา
รูปแบบ PLC  น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพท้ังด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากการสังเคราะห์
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนท่ีมีการจัดต้ัง PLC โดยใช้ค าถามว่าโรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้างท่ีแตกต่าง
ไปจากโรงเรียนท่ัวไปท่ีไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพและถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง 
ซึ่งมีผลสรุป 2 ประเด็น ดังน้ี 
 ประเด็นท่ี 1 ผลดีต่อครูผู้สอน พบว่า PLC ส่งผลต่อครูผู้สอน กล่าวคือ ลดความรู้สึก โดดเด่ียวงานสอน
ของครู เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากข้ึนโดยเพิ่มความกระตือรือร้นท่ีจะปฎิบัติให้
บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่าต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมขอ ง
นักเรียนถือเป็น “พลังการเรียนรู้” ซึ่งส่งผลให้การปฎิบัติการสอนของช้ันเรียนให้มีผลดียิ่งข้ึน กล่าวคือ มีการค้นพบ
ความรู้ และความเช่ือท่ีเกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งท่ีเกิดจากการคอยสังเกตอย่าสนใจรวมถึงความเข้าใจ
ของด้านเน้ือหาสาระที่ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งข้ึนจนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนท่ีจะช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ได้ดีท่ีสุด อีกท้ังการรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง
และรวดเร็วข้ึน ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาและ
อุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย์ ซึ่งเป็นท้ังคุณค่าของขวัญก าลังใจต่อการปฎิบัติงานให้ดียิ่งข้ึน ท่ีส าคัญ คือ ยังสามารถ
ลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า ยังพบว่ามีความก้าวหน้าของการปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัดและรวดเร็วกว่า ท่ีพบของโรงเรียนแบบเก่ามี
ความผูกพันท่ีจะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน 
 ประเด็นท่ี 2 ผลดีต่อผู้เรียน พบว่า PLC ส่งผลต่อผู้เรียน กล่าวคือ สามารถลดอัตราการตกซ้ าช้ันและจ านวน
ช้ันเรียนท่ีต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
วิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาการอ่านท่ีสูงข้ึนอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า สุดท้าย  คือ         
มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนท่ีมีภูมิหลังไม่เหมือนกันและลดล งชัดเจน             
วรลักษณ์ ชูก าเนิด (2557 : 94) 

201ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 201ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 ผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 พบว่าด้านครูและบุคลากรมีปัญหา             
การขาดแคลนครู ครูย้ายบ่อย ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก และยังใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเดิมโดยยึดครูเป็น
ศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน สอนโดยให้นักเรียนจดจ า ไม่ได้ใช้ทักษะการคิด ท าให้ผู้ เรียนขาดการ
กระตือรือร้น ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ อีกท้ังขาดความรู้ความสามารถในการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ             
ด้านนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติต่ ากว่าระดับประเทศใน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ            
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (2559 : 9-11)   
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาตามท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสนใจและด าเนินการวิจัย         
เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 โดยยึดหลักกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา
ท่ีเกิดจากการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ท่ีมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจร่วมกัน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน น าสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ ไปปรับปรุง พัฒนาผลการปฏิบัติงานของตนเอง คุณภาพของผู้เรียนและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 13 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  
 ตัวแปรที่ศึกษา รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของนัก
การศึกษาหลาย ๆ ท่าน ดังน้ี ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553, 20 - 21), วรลักษณ์ ชูก าเนิด (2557, 93 - 102), อนุสรา 
สุวรรณวงศ์ (2559, 172), Louis et al (1995, 187 - 207) , Newman et al (1996, 12-16), Hord (1997, 14 - 25), 
Scribner et al (1999, 129 - 160), Morrissey (2000, 9 - 11), Hipp & Huffman (2008, 5 - 8), DuFour (2007, 4 - 5), 
Harris & Muijs (2005, 57 - 62), Bolam et al (2005, 22 - 45), Stoll et al (2005, 1- 13), Cannata (2007, 1 - 31) และ 
Kenoyer (2012, 17) ผู้วิจัยได้น าแนวคิดมาสังเคราะห์เป็นรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) การสร้างวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมร่วม  (Shared Vision and Values) 2) การร่วมมือรวมพลังของบุคลากร (Personnel Collaboration)      
3) การร่วมกันรับผิดชอบ  (Collective Responsibility) 4) การสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective Professional 
Inquiry) 5) การใช้ภาวะผู้น าเชิงสนับสนุน (Using Supportive Leadership) 
 
 

202 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี202 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 ผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 พบว่าด้านครูและบุคลากรมีปัญหา             
การขาดแคลนครู ครูย้ายบ่อย ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก และยังใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเดิมโดยยึดครูเป็น
ศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน สอนโดยให้นักเรียนจดจ า ไม่ได้ใช้ทักษะการคิด ท าให้ผู้ เรียนขาดการ
กระตือรือร้น ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ อีกท้ังขาดความรู้ความสามารถในการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ             
ด้านนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติต่ ากว่าระดับประเทศใน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ            
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (2559 : 9-11)   
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาตามท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสนใจและด าเนินการวิจัย         
เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 โดยยึดหลักกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา
ท่ีเกิดจากการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ท่ีมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจร่วมกัน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน น าสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ ไปปรับปรุง พัฒนาผลการปฏิบัติงานของตนเอง คุณภาพของผู้เรียนและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

เพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 13 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  
 ตัวแปรที่ศึกษา รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของนัก
การศึกษาหลาย ๆ ท่าน ดังน้ี ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553, 20 - 21), วรลักษณ์ ชูก าเนิด (2557, 93 - 102), อนุสรา 
สุวรรณวงศ์ (2559, 172), Louis et al (1995, 187 - 207) , Newman et al (1996, 12-16), Hord (1997, 14 - 25), 
Scribner et al (1999, 129 - 160), Morrissey (2000, 9 - 11), Hipp & Huffman (2008, 5 - 8), DuFour (2007, 4 - 5), 
Harris & Muijs (2005, 57 - 62), Bolam et al (2005, 22 - 45), Stoll et al (2005, 1- 13), Cannata (2007, 1 - 31) และ 
Kenoyer (2012, 17) ผู้วิจัยได้น าแนวคิดมาสังเคราะห์เป็นรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) การสร้างวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมร่วม  (Shared Vision and Values) 2) การร่วมมือรวมพลังของบุคลากร (Personnel Collaboration)      
3) การร่วมกันรับผิดชอบ  (Collective Responsibility) 4) การสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective Professional 
Inquiry) 5) การใช้ภาวะผู้น าเชิงสนับสนุน (Using Supportive Leadership) 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมีวิธีด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ต่อไปน้ี 
ตอนที่ 1 ศึกษา เอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
1.1 ศึกษาองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ จากต ารา เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัย
ต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ แล้วน าข้อสรุปท่ีได้มา แล้วท าการสังเคราะห์เน้ือหา (Content Synthesis) ให้เป็น
องค์ความรู้  (Knowledge Body) เพื่อน ามาก าหนดเป็นตัวแปรองค์ประกอบและใช้เป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถาม (Questionnaire)  

1.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) โดยมีผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา              
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาใน 7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฏร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ และตรัง โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) แต่ละจังหวัด จ านวน 7 แห่ง โรงเรียนละ 1 คน 
รวมท้ังสิ้น 7 คน 

ตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 

2.1 สร้างเครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จากตอนท่ี 1 
2.2 ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถาม โดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน เพื่อหาค่า

ดัชนีความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity Index : CVI) 
2.3 น าแบบสอบถามจากข้อ 2.2 ไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน           

เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา             
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient : α – Coefficient) 

2.4 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามท่ีก าหนดไว้ 
2.5 สร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 13 จากการหาความสัมพันธ์ของรูปแบบ ศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูล 
2.6 พัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 13 ด้วยการระดมความคิดเห็นของการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD) 
ตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 
การประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 13 โดยการจัดสัมมนากับผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) น ามาเพื่อพิจารณาในด้านความ
เหมาะสม (Propriety) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) ด้านความสอดคล้อง (Congruity) และด้านความเป็น
ประโยชน์ (Utility) ของรูปแบบ 

  
 
 
 
 

203ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 203ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13” ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัย ตามข้ันตอน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ศกึษา เอกสาร แนวคดิทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.1 ผลการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พบว่า สาระส าคัญท่ีสามารถน าไปบูรณาการใช้ได้ 5 องค์ประกอบ คือ          
1) การสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม (Shared Vision and Values) 2) การร่วมมือรวมพลังของบุคลากร (Personnel 
Collaboration) 3) การรับผิดชอบร่วมกัน (Collective Responsibility) 4) การสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective 
Professional Inquiry) และ 5) การใช้ภาวะผู้น าเชิงสนับสนุน (Using Supportive Leadership) 

1.2 ผลการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับองค์ประกอบของชุมชน             
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ความเห็นท่ีสอดคล้องกันว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาต้องมีการด าเนินการใน
ประเด็น ต่อไปน้ี 1) การสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม (Shared Vision and Values) 2) การร่วมมือรวมพลังของ
บุคลากร (Personnel Collaboration) 3) การรับผิดชอบร่วมกัน (Collective Responsibility) 4) การสะท้อนผล
เชิงวิชาชีพ (Reflective Professional Inquiry) และ 5) การใช้ภาวะผู้น าเชิงสนับสนุน (Using Supportive 
Leadership) 

ตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองเก่ียวกับ
องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 13 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.39 องค์ประกอบหลักท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด คือ 
องค์ประกอบท่ี 5 การใช้ภาวะผู้น าเชิงสนับสนุน (Using Supportive Leadership) องค์ประกอบท่ี 2 การร่วมมือ
รวมพลังของบุคลากร (Personnel Collaboration) องค์ประกอบที ่ 1 การสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 
(Shared Vision and Values) องค์ประกอบที ่ 3 การรับผิดชอบร่วมกัน (Collective Responsibility) และ
องค์ประกอบที่ 4 การสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective Professional Inquiry) (ค่าเฉลี่ย = 4.41 , 4.40 , 4.39 , 
4.38 และ 4.36  ตามล าดับ) 

ท้ังน้ี ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบ (Model) องค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ท้ัง 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบท่ี 1 การสร้างวิสัยทัศน์
และค่านิยมร่วม (Shared Vision and Values)  องค์ประกอบท่ี 2 การร่วมมือรวมพลังของบุคลากร (Personnel 
Collaboration) องค์ประกอบท่ี 3 การรับผิดชอบร่วมกัน (Collective Responsibility)  องค์ประกอบท่ี 4          
การสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective Professional Inquiry)  และองค์ประกอบท่ี 5 การใช้ภาวะผู้น าเชิง
สนับสนุน (Using Supportive Leadership) ท่ีเรียกว่า รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดังภาพท่ี 1 
 
 
 

204 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี204 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13” ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัย ตามข้ันตอน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ศกึษา เอกสาร แนวคดิทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.1 ผลการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พบว่า สาระส าคัญท่ีสามารถน าไปบูรณาการใช้ได้ 5 องค์ประกอบ คือ          
1) การสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม (Shared Vision and Values) 2) การร่วมมือรวมพลังของบุคลากร (Personnel 
Collaboration) 3) การรับผิดชอบร่วมกัน (Collective Responsibility) 4) การสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective 
Professional Inquiry) และ 5) การใช้ภาวะผู้น าเชิงสนับสนุน (Using Supportive Leadership) 

1.2 ผลการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับองค์ประกอบของชุมชน             
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ความเห็นท่ีสอดคล้องกันว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาต้องมีการด าเนินการใน
ประเด็น ต่อไปน้ี 1) การสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม (Shared Vision and Values) 2) การร่วมมือรวมพลังของ
บุคลากร (Personnel Collaboration) 3) การรับผิดชอบร่วมกัน (Collective Responsibility) 4) การสะท้อนผล
เชิงวิชาชีพ (Reflective Professional Inquiry) และ 5) การใช้ภาวะผู้น าเชิงสนับสนุน (Using Supportive 
Leadership) 

ตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 13 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.39 องค์ประกอบหลักท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด คือ 
องค์ประกอบท่ี 5 การใช้ภาวะผู้น าเชิงสนับสนุน (Using Supportive Leadership) องค์ประกอบท่ี 2 การร่วมมือ
รวมพลังของบุคลากร (Personnel Collaboration) องค์ประกอบที ่ 1 การสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม 
(Shared Vision and Values) องค์ประกอบที ่ 3 การรับผิดชอบร่วมกัน (Collective Responsibility) และ
องค์ประกอบที่ 4 การสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective Professional Inquiry) (ค่าเฉลี่ย = 4.41 , 4.40 , 4.39 , 
4.38 และ 4.36  ตามล าดับ) 

ท้ังน้ี ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบ (Model) องค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ท้ัง 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบท่ี 1 การสร้างวิสัยทัศน์
และค่านิยมร่วม (Shared Vision and Values)  องค์ประกอบท่ี 2 การร่วมมือรวมพลังของบุคลากร (Personnel 
Collaboration) องค์ประกอบท่ี 3 การรับผิดชอบร่วมกัน (Collective Responsibility)  องค์ประกอบท่ี 4          
การสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective Professional Inquiry)  และองค์ประกอบท่ี 5 การใช้ภาวะผู้น าเชิง
สนับสนุน (Using Supportive Leadership) ท่ีเรียกว่า รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดังภาพท่ี 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญทุกคน มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน โดยมีความคิดเห็นว่า องค์ประกอบของชุมชน                

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ท้ั ง                   
5 องค์ประกอบมีความเหมาะสม (Propriety) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  มีความเป็นไปได้ (Feasibility) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80  มีความสอดคล้อง (Congruity) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และมีความเป็นประโยชน์ (Utility) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 
สรุปได้ว่า การยืนยันรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความ
สอดคล้องและเป็นประโยชน์ 

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยในครั้งน้ี สามารถน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังน้ี 
1. องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 13 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 การสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม                     
(Shared Vision and Values) องค์ประกอบท่ี 2 การร่วมมือรวมพลังของบุคลากร (Personnel Collaboration) 
องค์ประกอบท่ี 3 การรับผิดชอบร่วมกัน (Collective Responsibility) องค์ประกอบท่ี 4 การสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ 
(Reflective Professional Inquiry) และองค์ประกอบท่ี 5 การใช้ภาวะผู้น าเชิงสนับสนุน (Using Supportive 
Leadership) 

205ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 205ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ท้ังน้ี ผู้วิจัยขออภิปรายผลในภาพรวมว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community) เป็นการรวมตัวของครูท่ีมีความรู้ ความสนใจของเรื่องใดเร่ืองหน่ึง มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปันเรียนรู้              
ของเรื่องน้ันๆ ร่วมกันท าให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ เพื่อน าไปประยุกต์และปรับใช้ตามแต่สภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ต่างๆ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ จะเปลี่ยนแปลงการท างานของครูจากวัฒนธรรมแบบเดิม ท่ีท างานอย่าง
โดดเด่ียวมาเป็นการท างานร่วมกันเป็นทีม โดยมุ่งม่ันให้เกิดผลลัพธ์ต่อสมรรถนะทางวิชาชีพส าหรับครูและทักษะ
การเรียนรู้ของนักเรียนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดสังคมแห่งความรู้ท่ีอาศัยความร่วมมือเป็นฐานของการ
ปรับตัวและสรรสร้าง สิ่งใหม่ๆให้เกิดข้ึน สอดคล้องกับผลการวิจัยของอนุสรา สุวรรณวงศ์ (2559 : 55) พบว่า 
คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทการศึกษาไทย ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ 1) การมี
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมกัน 2) การร่วมเรียนรู้และร่วมมือรวมพลัง 3) มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นส าคัญ 4) การสะท้อนผลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และ 5) ภาวะผู้น าร่วมทางการบริหารซึ่งคุณลักษณะของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
บริบทการศึกษาไทย ซ่ึงมีแนวทางการด าเนินงานสองมิติ ได้แก่ มิติท่ีหน่ึง คือ การก าหนดนโยบายการบริหาร
โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักการกระจายอ านาจ การบริหารจัดการเพื่อความ
เป็นอิสระและความคล่องตัวในการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูโดยโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชา
ของโรงเรียนมีลักษณะเป็นแนวราบ ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการกระจายความเป็นผู้น าให้แก่ครูทุกระดับโดยการ
ใช้ภาวะผู้น าร่วมระหว่างผู้บริหารและครูเพื่อสร้างสรรค์ครูผู้น า  มิติท่ีสอง คือ การน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประกอบด้วย กลุ่มของกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาวัฒนธรรมของโรงเรียนซึ่งครอบคลุมการก าหนดวิสัยทัศน์
ร่วม ค่านิยมร่วม บรรทัดฐานร่วม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบร่วมมือ รวมพลัง และความเป็น
กัลยาณมิตรทางวิชาการ การพัฒนาทางวิชาชีพของครูท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ข้อมูลสะท้อนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงาน
น า ไปสู่ ก ารยกระ ดับ ผ ลลั พ ธ์ท างก ารเรี ยนรู้ ขอ งผู้ เรี ย นแล ะผ ลสั ม ฤท ธิ์ท างก ารเรี ยนของผู้ เรี ย น                      
อย่างมีประสิทธิผลซึ่งเป็นหัวใจหลักของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2. รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
13 

จากข้อค้นพบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบท่ีส าคัญ จ านวน 5 องค์ประกอบ จะเห็นว่า รูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประกอบด้วย 
องค์ประกอบท่ี 1 การสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม (Shared Vision and Values) องค์ประกอบท่ี 2 การร่วมมือ
รวมพลังของบุคลากร (Personnel Collaboration) องค์ประกอบท่ี 3 การรับผิดชอบร่วมกัน (Collective 
Responsibility) อ งค์ประกอบ ท่ี  4 การสะท้ อนผลเชิงวิชาชีพ  (Reflective Professional Inquiry) และ
องค์ประกอบท่ี 5 การใช้ภาวะผู้น าเชิงสนับสนุน (Using Supportive Leadership) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
งานวิจัยของอนุสรา สุวรรณวงศ์ (2559 : 27) พบว่า คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบท
การศึกษาไทย ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ ค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมกัน 2) การร่วม
เรียนรู้และร่วมมือรวมพลัง 3) มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 4) การสะท้อนผลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 
และ 5) ภาวะผู้น าร่วมทางการบริหาร ซึ่งคุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในด้านนโยบายการบริหารโรงเรียนตามหลักการกระจายอ านาจ

206 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี206 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ท้ังน้ี ผู้วิจัยขออภิปรายผลในภาพรวมว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community) เป็นการรวมตัวของครูท่ีมีความรู้ ความสนใจของเรื่องใดเร่ืองหน่ึง มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปันเรียนรู้              
ของเรื่องน้ันๆ ร่วมกันท าให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ เพื่อน าไปประยุกต์และปรับใช้ตามแต่สภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ต่างๆ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ จะเปลี่ยนแปลงการท างานของครูจากวัฒนธรรมแบบเดิม ท่ีท างานอย่าง
โดดเด่ียวมาเป็นการท างานร่วมกันเป็นทีม โดยมุ่งมั่นให้เกิดผลลัพธ์ต่อสมรรถนะทางวิชาชีพส าหรับครูและทักษะ
การเรียนรู้ของนักเรียนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดสังคมแห่งความรู้ท่ีอาศัยความร่วมมือเป็นฐานของการ
ปรับตัวและสรรสร้าง สิ่งใหม่ๆให้เกิดข้ึน สอดคล้องกับผลการวิจัยของอนุสรา สุวรรณวงศ์ (2559 : 55) พบว่า 
คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทการศึกษาไทย ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ 1) การมี
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมกัน 2) การร่วมเรียนรู้และร่วมมือรวมพลัง 3) มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นส าคัญ 4) การสะท้อนผลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และ 5) ภาวะผู้น าร่วมทางการบริหารซึ่งคุณลักษณะของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
บริบทการศึกษาไทย ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงานสองมิติ ได้แก่ มิติท่ีหน่ึง คือ การก าหนดนโยบายการบริหาร
โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักการกระจายอ านาจ การบริหารจัดการเพื่อความ
เป็นอิสระและความคล่องตัวในการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูโดยโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชา
ของโรงเรียนมีลักษณะเป็นแนวราบ ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการกระจายความเป็นผู้น าให้แก่ครูทุกระดับโดยการ
ใช้ภาวะผู้น าร่วมระหว่างผู้บริหารและครูเพื่อสร้างสรรค์ครูผู้น า  มิติท่ีสอง คือ การน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประกอบด้วย กลุ่มของกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาวัฒนธรรมของโรงเรียนซึ่งครอบคลุมการก าหนดวิสัยทัศน์
ร่วม ค่านิยมร่วม บรรทัดฐานร่วม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบร่วมมือ รวมพลัง และความเป็น
กัลยาณมิตรทางวิชาการ การพัฒนาทางวิชาชีพของครูท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ข้อมูลสะท้อนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงาน
น า ไปสู่ ก ารยกระ ดับ ผ ลลั พ ธ์ท างก ารเรี ยนรู้ ขอ งผู้ เรี ย นแล ะผ ลสั ม ฤท ธิ์ท างก ารเรี ยนของผู้ เรี ย น                      
อย่างมีประสิทธิผลซึ่งเป็นหัวใจหลักของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2. รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
13 

จากข้อค้นพบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบท่ีส าคัญ จ านวน 5 องค์ประกอบ จะเห็นว่า รูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประกอบด้วย 
องค์ประกอบท่ี 1 การสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม (Shared Vision and Values) องค์ประกอบท่ี 2 การร่วมมือ
รวมพลังของบุคลากร (Personnel Collaboration) องค์ประกอบท่ี 3 การรับผิดชอบร่วมกัน (Collective 
Responsibility) อ งค์ประกอบ ท่ี  4 การสะท้ อนผลเชิงวิชาชีพ  (Reflective Professional Inquiry) และ
องค์ประกอบท่ี 5 การใช้ภาวะผู้น าเชิงสนับสนุน (Using Supportive Leadership) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
งานวิจัยของอนุสรา สุวรรณวงศ์ (2559 : 27) พบว่า คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบท
การศึกษาไทย ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ ค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมกัน 2) การร่วม
เรียนรู้และร่วมมือรวมพลัง 3) มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 4) การสะท้อนผลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 
และ 5) ภาวะผู้น าร่วมทางการบริหาร ซึ่งคุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในด้านนโยบายการบริหารโรงเรียนตามหลักการกระจายอ านาจ

การบริหารจัดการเพื่อสร้างครูผู้น า การพัฒนาวัฒนธรรมของโรงเรียนเพื่อสร้างวัฒนธรรมกัลยาณมิตร ทางวิชาการ 
และการพัฒนาทางวิชาชีพของครูท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลลัพธ์ทางการเรียนรู้
ของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรลักษณ์  ชูก าเนิด 
(2557 : 46) พบว่า องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในบริบทสถานศึกษา มีองค์ประกอบส าคัญ           
6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ร่วม 2) ทีมร่วมแรงร่วมใจ 3) ภาวะผู้น าร่วม 4) การเรียนรู้และ                 
การพัฒนาวิชาชีพ 5) ชุมชนกัลยาณมิตร และ 6) โครงสร้างสนับสนุน ซึ่งเอกลักษณ์ส าคัญของความเป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ แสดงให้เห็นว่าความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะท าให้ความเป็นองค์กรหรือโรงเรียน            
มีความหมายท่ีการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง วึ่งเป็นหัวใจส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วย
กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือท่ียึดเหน่ียวกันด้วยวิสัยทัศน์ร่วม มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพ และชุมชนกัลยาณมิตร แสดงถึงการรวมพลังของครูและนักการศึกษา ท่ีเป็นผู้น าร่วมกัน ท างานร่วมกัน 
แบบทีมร่วมแรงร่วมใจ มุ่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ ภายใต้โครงสร้างอ านาจทางวิชาชีพ และอ านาจ
เชิงคุณธรรม ท่ีมาจากการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน า ร่วมพัฒนา ของครู ผู้บริหารนักการศึกษา ภายในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีส่งถึงผู้ เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อความเป็นไปได้ในการน าไปสู่การปฏิบั ติ (Feasibility for 
Implementation)  

3. ผลการประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จากผลการประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ังจ านวน 9 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า 
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13           
มีความเหมาะสมกับบริบท มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ มีความสอดคล้องตามหลักการในเชิงทฤษฎี มีประโยชน์                           
ต่อสถานศึกษาในการน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ี หลายท่านยังได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 องค์ประกอบท้ัง 5 องค์ประกอบน้ันเป็นองค์ประกอบท่ีถูกต้องตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางบริหาร และเป็นองค์ประกอบท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 องค์ประกอบท่ี 1 การสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม (Shared 
Vision and Values) มีการก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ สร้างค่านิยมท่ีดีร่วมกันในการพัฒนาวิชาชีพ ปฏิรูปการเรียนรู้
ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพด้านการศึกษา องค์ประกอบท่ี 2 การร่วมมือรวมพลังของบุคลากร 
(Personnel Collaboration)   มีการก าหนดข้อตกลง วางแผน สร้างความเข้าใจ ท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
โดยการรวมตัว รวมใจ ร่วมพลัง ร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 3 การรับผิดชอบร่วมกัน (Collective Responsibility) ร่วมกันรับผิดชอบและแก้ปัญหาเกี่ยวกับผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบท่ี 4 การสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ 
(Reflective Professional Inquiry) การพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการค้นหาแนวทางในการแก้ปํญหาคุณภาพผู้เรียน 
เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และองค์ประกอบท่ี 5 การใช้ภาวะผู้น าเชิง
สนับสนุน (Using Supportive Leadership) ผู้บริหารจะต้องกระจายอ านาจ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจและให้การสนับสนุนการท างานต่อบุคลากรเพื่อความมีอิสระและความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน  
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ 
1.1 ควรมีการศึกษารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาจากสถานศึกษาอื่นๆ 

นอกเหนือจากสถานศึกษาในสังกัดจากเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เพื่อศึกษาแนวทางเพิ่มเติมของชุมชน               
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา 

1.2  ควรมีการศึกษารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนรู้               
ทางวิชาชีพ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับเครือข่ายและ

ระดับชาติเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาผู้เรียนท้ังระบบ 
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู ้ทางวิชาชีพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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อาจารย์ ดร.อรุณ จุติผล ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน อัศวภูมิ กรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้การ
สนับสนุนและช่วยเหลือผู้วิจัยมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีให้ความกรุณาใน
การตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญและ
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้                 

ท่ีเน้นทักษะการให้เหตุผล  
Educational achievement and mathematical reasoning skills  
of grade 7 students learnt by a knowledge quest for reasoning skills 

 
บงกชรัตน์ ด ำจันทร์1 
จุติพร อัศวโสวรรณ2  

กตัญญุตำ บำงโท3 
 

 บทคัดย่อ 
 

กำรวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์         
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ก่อนและหลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำร
ให้เหตุผล 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 หลังได้รับ
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ ท่ี เน้นทักษะกำรให้เหตุผล กับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70             
3) เปรียบเทียบทักษะกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ก่อนและหลังได้รับกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/13 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ จ ำนวนนักเรียน 30 คน 
ได้มำจำกกำรสุ่มอย่ำงง่ำย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยกำรสุ่มเพื่อเข้ำกลุ่มทดลอง (Random Assignment) 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย 1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ี
เน้นทักษะกำรให้เหตุผล 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ 3) แบบทดสอบวัดทักษะ
กำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ กำรวิจัยใช้แบบแผนกำรทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังกำรทดลอง 
(One group pretest - posttest design)  สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน และทดสอบสมมติฐำนโดยใช้ t-test แบบ Dependent Samples test และ t-test            
แบบ One Sample test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 หลังได้รับกำรจัดกำร
เรียนรูแ้บบสืบเสำะหำควำมรู้ที่เน้นทักษะกำรให้เหตุผล สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 หลังได้รับกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล สูงกว่ำเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติท่ีระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้, ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน, ทักษะกำรให้เหตุผลทำง 

   คณิตศำสตร,์ สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 
 
1นักศึกษำหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 
2อำจำรย์หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพครู มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 
3อำจำรย์สำขำวิชำคณิตศำสตร์ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 



 
 
 3. ทักษะกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบสืบเสำะหำควำมรู้ที่เน้นทักษะกำรให้เหตุผล สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
 

Abstract 
 

 The research aims 1) to compare grade 7 students’ mathematical achievement before and 
after being learnt by a knowledge quest for reasoning skills, 2) to compare grade 7 students’ 
mathematical achievem ent with the average score of 70 percent, and 3 ) to com pare grade 7 
students’ mathematical reasoning skills before and after being learnt by a knowledge quest for 
reasoning skills. 

T h e  participants were 30 persons of grade 7 students in  class 1/13 during second 
semester of the academic year 2560 at Benjamarachutit school. They were randomized by 
simple random sampling which used the classroom as a random unit for experimental group 
( Random Assignment) .  The instruments used in the research were 1)  a lesson plan of            
a knowledge quest for reasoning skills, 2) the mathematical achievement test, and 3) the test 
of ma them atic a l re a so n in g  skills. One group pretest - posttest design was used in the 
experiment. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation , Dependent 
Samples t-test, and One Sample t-test 
 The results suggest that 
 1. the grade 7 students’  mathematical achievement after the treatment was higher 
than before the treatment which was statistically significant at  .05 level. 
 2. the grade 7 students’  mathematical achievement after the treatment was higher 
than the average score of 70 percent, which was statistically significant at .05 level. 
 3. the grade 7 students’ mathematical reasoning skills after the treatment was higher 
than before the treatment which was statistically significant at  .05 level. 
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บทน า 

กำรศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำประเทศ เป็นกำรวำงรำกฐำนท่ีส ำคัญของมนุษย์ เพื่อควำม
เจริญก้ำวหน้ำ เน่ืองจำกกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรหน่ึงท่ีช่วยให้คนได้พัฒนำศักยภำพของตนเอง และพัฒนำ
ควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงเป็นเร่ืองส ำคัญที่ต้องพัฒนำเด็กและเยำวชนไทยทุกคนใน
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนให้มีคุณภำพด้ำนควำมรู้ และเกิดทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิตในสังคมท่ีมีกำร
เปลี่ยนแปลง และแสวงหำควำมรู้เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ืองตลอดชีวิต กระทรวงศึกษำธิกำร (2551 : 33) 
ครูผู้สอนจึงเป็นบุคคลส ำคัญท่ีจะสร้ำงผู้เรียนให้มีลักษณะท่ีพึงประสงค์อันได้แก่ เก่ง ดี และมีควำมสุขด้วยกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิชำต่ำงๆ ต้องมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ยุพิน พิพิธกุล (2543 : 24)  
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 3. ทักษะกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบสืบเสำะหำควำมรู้ที่เน้นทักษะกำรให้เหตุผล สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
 

Abstract 
 

 The research aims 1) to compare grade 7 students’ mathematical achievement before and 
after being learnt by a knowledge quest for reasoning skills, 2) to compare grade 7 students’ 
mathematical achievem ent with the average score of 70 percent, and 3 ) to com pare grade 7 
students’ mathematical reasoning skills before and after being learnt by a knowledge quest for 
reasoning skills. 

T h e  participants were 30 persons of grade 7 students in  class 1/13 during second 
semester of the academic year 2560 at Benjamarachutit school. They were randomized by 
simple random sampling which used the classroom as a random unit for experimental group 
( Random Assignment) .  The instruments used in the research were 1)  a lesson plan of            
a knowledge quest for reasoning skills, 2) the mathematical achievement test, and 3) the test 
of ma them atic a l re a so n in g  skills. One group pretest - posttest design was used in the 
experiment. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation , Dependent 
Samples t-test, and One Sample t-test 
 The results suggest that 
 1. the grade 7 students’  mathematical achievement after the treatment was higher 
than before the treatment which was statistically significant at  .05 level. 
 2. the grade 7 students’  mathematical achievement after the treatment was higher 
than the average score of 70 percent, which was statistically significant at .05 level. 
 3. the grade 7 students’ mathematical reasoning skills after the treatment was higher 
than before the treatment which was statistically significant at  .05 level. 
 
keyword : a knowledge quest, mathematical achievement, mathematical reasoning skills,  

    linear equations with one variable 
 
บทน า 

กำรศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำประเทศ เป็นกำรวำงรำกฐำนท่ีส ำคัญของมนุษย์ เพื่อควำม
เจริญก้ำวหน้ำ เน่ืองจำกกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรหน่ึงท่ีช่วยให้คนได้พัฒนำศักยภำพของตนเอง และพัฒนำ
ควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงเป็นเร่ืองส ำคัญที่ต้องพัฒนำเด็กและเยำวชนไทยทุกคนใน
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนให้มีคุณภำพด้ำนควำมรู้ และเกิดทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิตในสังคมท่ีมีกำร
เปลี่ยนแปลง และแสวงหำควำมรู้เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ืองตลอดชีวิต กระทรวงศึกษำธิกำร (2551 : 33) 
ครูผู้สอนจึงเป็นบุคคลส ำคัญท่ีจะสร้ำงผู้เรียนให้มีลักษณะท่ีพึงประสงค์อันได้แก่ เก่ง ดี และมีควำมสุขด้วยกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิชำต่ำงๆ ต้องมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ยุพิน พิพิธกุล (2543 : 24)  

 

 
 

คณิตศำสตร์เป็นกลุ่มสำระวิชำหน่ึงท่ี มีบทบำทส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดและกำร
แก้ปัญหำของมนุษย์ ท ำให้มนุษย์มีกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผนสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ
และสถำนกำรณ์ได้อย่ำงถ่ีถ้วนรอบคอบ ท ำให้สำมำรถคำดกำรณ์  วำงแผนตัดสินใจ และแก้ปัญหำใน
ชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม แม้ว่ำคณิตศำสตร์จะมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำทักษะต่ำงๆ 
โดยเฉพำะกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ ครูต้องเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณธรรมในกำรน ำคณิตศำสตร์ไปใช้ 
และต้องเน้นทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์อันประกอบด้วยกระบวนกำรอุปนัย นิรนัย และกระบวนกำร
แก้โจทย์ปัญหำ ท้ังน้ีกำรแก้โจทย์ปัญหำเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้คิดอย่ำงมีเหตุผล มองเห็นคณิตศำสตร์
เป็นรูปธรรม ประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรแก้โจทย์ปัญหำจะเป็นส่วนส ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำกำรคิด ยืน ภู่วรวรรณ 
(2543 : 35) เพื่อให้ผู้เรียนก้ำวทันกำรเรียนรู้ แต่กำรจัดกำรศึกษำคณิตศำสตร์ของประเทศก็ยังไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จเท่ำท่ีควร ดังจะเห็นได้จำกผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติข้ันพื้นฐำน(O-NET) ปีกำรศึกษำ 
2557, 2558 และ 2559 พบว่ำ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ได้คะแนนเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ร้อยละ 
29.65, 32.40 และ 29.31 ตำมล ำดับ (สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ(องค์กำรมหำชน) 2560) และ
จำกกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของ TIMSS 2015 หรือ Trends in International Mathematics 
and Science Study 2015 โครงกำรของสมำคมนำนำชำติ พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 มีค่ำเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์เท่ำกับ 431 คะแนน ซึ่งมีค่ำกลำงของกำรประเมินอยู่ท่ี 500 
คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ควำมสำมำรถ ประเทศไทยอยู่ในระดับ 1 หรือระดับต่ ำ (โครงกำร TIMSS 2015 
THAILAND 2558: 1-100) อีกท้ังจำกผลกำรประเมิน PISA 2015 พบว่ำประเทศไทยมีคะแนนคณิตศำสตร์
เฉลี่ย 415 คะแนน ซึ่งต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ย OECD (คะแนนเฉลี่ย OECD เท่ำกับ 500) โครงกำร PISA ประเทศไทย 
(2558 : 1-29) ดังน้ันจะเห็นว่ำเด็กไทยยังมีควำมด้อยในวิชำคณิตศำสตร์เป็นอย่ำงมำกเมื่อเทียบกับนำนำชำติ เรำจึง
ควรเริ่มปลูกฝังเกี่ยวกับทักษะต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นให้กับนักเรียนไทยต้ังแต่ระดับช้ันต้นๆ เพื่อพัฒนำนักเรียนไทยให้
ก้ำวทันกำรเรียนรู้ระดับนำนำชำติ 

จำกกำรศึกษำสภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียนโครงกำรส่งเสริมควำมเป็น
เลิศด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ พบว่ำ นักเรียนร้อยละ 80 ไม่
สำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจ ไม่สำมำรถแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ และวิเครำะห์ปัญหำเพื่อก ำหนดวิธีกำร
แก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม เพรำะกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูน้ันเป็นกำรพูดบรรยำย โดยนักเรียน
ได้รับควำมรู้จำกครูโดยตรง ครูจะสอนโดยกำรยกตัวอย่ำง แล้วบอกวิธีกำรคิดและข้ันตอนกำรหำค ำตอบ 
จำกน้ันให้นักเรียนท ำแบบฝึกหัด เน้นกำรท ำเพื่อให้ได้มำซึ่งค ำตอบ ให้ควำมส ำคัญกับค ำตอบซึ่งเป็นตัวเลข
เท่ำน้ัน ไม่ค ำนึงถึงวิธีกำรแก้ปัญหำและควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ ไม่ค ำนึงถึงควำมส ำคัญของกำรตรวจ
ค ำตอบ และไม่สำมำรถให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดของตนได้ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและควำมสำมำรถในกำร 
ให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ของนักเรียนลดต่ ำลง 
 ผู้วิจัยจึงศึกษำค้นคว้ำแนวทำงในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
และทักษะกระบวนกำรท่ีจ ำเป็น กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ ( Inquiry Cycle) เป็น
รูปแบบกำรสอนท่ีสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเสนอแนะให้น ำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนและสอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ท่ีเช่ือว่ำกำรเรียนรู้
เกิดข้ึนในตัวของผู้เรียนเอง โดยครูเป็นผู้กระตุ้น อ ำนวยควำมสะดวก ซักถำม และจัดสถำนกำรณ์ให้เหมำะสม
กับควำมรู้เดิมของผู้เรียนเป็นกระบวนกำรท่ีนักเรียนจะต้องสืบเสำะหำควำมรู้ ส ำรวจตรวจสอบและค้นคว้ำด้วย
วิธีต่ำงๆ จนท ำให้นักเรียนเกิดควำมเข้ำใจและเกิดกำรรับควำมรู้น้ันอย่ำงมีควำมหมำย เก็บไว้ในหน่วยควำมจ ำ
ระยะยำว เหมำะสมในกำรน ำมำพัฒนำทักษะกำรคิดของเด็กไทยได้ ผู้วิจัยจึงสนใจและใช้วิธีกำรสืบเสำะหำ

213ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 213ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 
 
ควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผลโดยประยุกต์ข้ันตอนกำรสอนของ Bybee et.al Bybee et.al (2006 : 2) 
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและทักษะกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1            
ก่อนและหลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ที่เน้นทักษะกำรให้เหตุผล  

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1            
หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ที่เน้นทักษะกำรให้เหตุผล กับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70  

3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ก่อนและ
หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ที่เน้นทักษะกำรให้เหตุผล  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชำกร เป็นนักเรียนโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี          
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 
จ ำนวน 4 ห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน 120 คน 

ตัวแปรท่ีศึกษำ 
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล 
2. ตัวแปรตำม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์และทักษะกำรให้เหตุผลทำง 

คณิตศำสตร์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
           ตัวแปรต้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/13 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ2560 โรงเรียน

เบญจมรำชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช จ ำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ ำนวน 30 คน ได้มำจำกกำรสุ่มอย่ำง
ง่ำย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยกำรสุ่มเพื่อเข้ำกลุ่มทดลอง (Random Assignment) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิดประกอบด้วย  
1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล ท่ี

ผู้วิจัยสร้ำงข้ึน แผนละ 1 คำบ คำบละ 50 นำที ท้ังหมด 12 แผน ไม่รวมทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลัง

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้    
ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล  
1)  ข้ันจุดประกำยให้คิด 
2)  ข้ันค้นคว้ำหำเหตุผล 
3)  ข้ันอธิบำยและลงข้อสรุป  
4)  ข้ันสร้ำงควำมกระจ่ำง 
5)  ข้ันประเมินผล  

1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วิชำคณิตศำสตร์  
2) ทักษะกำรให้เหตุผลทำง
คณิตศำสตร์ 

 
 

ตัวแปรตาม 

214 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี214 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 
 
ควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผลโดยประยุกต์ข้ันตอนกำรสอนของ Bybee et.al Bybee et.al (2006 : 2) 
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและทักษะกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1            
ก่อนและหลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ที่เน้นทักษะกำรให้เหตุผล  

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1            
หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ที่เน้นทักษะกำรให้เหตุผล กับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70  

3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ก่อนและ
หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ที่เน้นทักษะกำรให้เหตุผล  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชำกร เป็นนักเรียนโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี          
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 
จ ำนวน 4 ห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน 120 คน 

ตัวแปรท่ีศึกษำ 
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล 
2. ตัวแปรตำม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์และทักษะกำรให้เหตุผลทำง 

คณิตศำสตร์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
           ตัวแปรต้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1/13 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ2560 โรงเรียน

เบญจมรำชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช จ ำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ ำนวน 30 คน ได้มำจำกกำรสุ่มอย่ำง
ง่ำย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยกำรสุ่มเพื่อเข้ำกลุ่มทดลอง (Random Assignment) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิดประกอบด้วย  
1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล ท่ี

ผู้วิจัยสร้ำงข้ึน แผนละ 1 คำบ คำบละ 50 นำที ท้ังหมด 12 แผน ไม่รวมทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลัง

กำรจัดกำรเรียนรูแ้บบสืบเสำะหำควำมรู้    
ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล  
1)  ข้ันจุดประกำยให้คิด 
2)  ข้ันค้นคว้ำหำเหตุผล 
3)  ข้ันอธิบำยและลงข้อสรุป  
4)  ข้ันสร้ำงควำมกระจ่ำง 
5)  ข้ันประเมินผล  

1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วิชำคณิตศำสตร์  
2) ทักษะกำรให้เหตุผลทำง
คณิตศำสตร์ 

 
 

ตัวแปรตาม 

 
 
เรียน ตรวจสอบคุณภำพโดยผู้เช่ียวชำญ 3 ท่ำน ประเมินควำมเหมำะสมของแผน ได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 
(IOC) ต้ังแต่ 0.67 – 1.00 และตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ มีค่ำต้ังแต่ 4.80 – 5.00 
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผลแต่ละแผนมีกระบวนกำร 5 ข้ันตอนคือข้ันท่ี 
1 ข้ันจุดประกำยให้คิด เป็นข้ันท่ีท ำให้นักเรียนเกิดควำมอยำกรู้อยำกเห็นผ่ำนกิจกรรมสั้นๆ และกำรล้วงควำมรู้
เดิม เพื่อต้องกำรให้นักเรียนเช่ือมโยงประสบกำรณ์เดิมกับสถำนกำรณ์ใหม่ พร้อมท้ังต้ังค ำถำมกระตุ้นเพื่อให้
นักเรียนคิด ข้ันท่ี 2 ข้ันค้นคว้ำหำเหตุผล เป็นข้ันท่ีให้นักเรียนมีประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้โดยใช้
ควำมรู้เดิม ผ่ำนกำรวำงแผน ตรวจสอบปัญหำ ด ำเนินกำรส ำรวจตรวจสอบ สืบค้น รวบรวมข้อมูล และลงมือ
ปฏิบัติ โดยครูเป็นผู้ต้ังค ำถำมกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนคิดจนสำมำรถหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำได้ด้วยตนเอง 
และตอบค ำถำมพร้อมบอกเหตุผลของค ำตอบน้ันได้ ข้ันท่ี 3 ข้ันอธิบำยและลงข้อสรุป เป็นข้ันท่ีนักเรียนอธิบำย
สิ่งท่ีโจทย์ก ำหนดและพิจำรณำหำค ำตอบพร้อมบอกเหตุผลประกอบ เพื่อให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจท่ีลึกซึ้งมำก
ยิ่งข้ึน ข้ันท่ี 4 ข้ันสร้ำงควำมกระจ่ำง เป็นข้ันท่ีกระตุ้นและขยำยควำมเข้ำใจ โดยให้นักเรียนท ำแบบฝึกหัด
เพิ่มเติมเพื่อฝึกกำรหำค ำตอบและกำรให้เหตุผล และข้ันท่ี 5 ข้ันประเมินผล เป็นข้ันท่ีนักเรียนได้ประเมินควำม
เข้ำใจและควำมสำมำรถของตนเองจำกกำรท ำแบบฝึกหัด และครูประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะของ
นักเรียนตำมวัตถุประสงค์ของกำรเรียน  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ ำนวน 20 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ตรวจสอบคุณภำพโดยผู้เช่ียวชำญ 3 ท่ำนประเมินควำม
เหมำะสมของแบบทดสอบ ได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) มีค่ำต้ังแต่ 0.67 - 1.00 ซึ่งมีค่ำควำมยำกง่ำย (p) 
0.60 – 0.80 ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r)  0.32 – 0.56 และค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ เท่ำกับ 0.86 

3. แบบทดสอบวัดทักษะกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ เป็นแบบอัตนัย จ ำนวน 5 ข้อ ใช้ทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน ตรวจสอบคุณภำพโดยผู้เช่ียวชำญ 3 ท่ำนประเมินควำมเหมำะสมของแบบทดสอบ ได้ค่ำ
ดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) 0.67 - 1.00 ซึ่งมีค่ำควำมยำกง่ำย(P) 0.60 – 0.78 ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (D) 0.44 – 
0.73 และค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ เท่ำกับ 0.70 

การวิเคราะห์ข้อมูล  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์  ของนักเรียน                
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้ค่ำสถิติ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน t-test 
แบบ Dependent Samples test 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์  ของนักเรียน              
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ กับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 โดยใช้สถิติพื้นฐำน ค่ำร้อย
ละ t-test แบบ One Sample test 3) เปรียบเทียบทักษะกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์  ของนักเรียน          
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้น
ทักษะกำรให้เหตุผล จำกคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ โดยกำรใช้ค่ำสถิติ 
ค่ำเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน t-test แบบ Dependent Samples test 

ขั้นตอนการวิจัย ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรทดลองตำมข้ันตอน ดังน้ี  1) ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)            
เพื่อวัดควำมรู้พื้นฐำนของนักเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ เร่ืองสมกำรเชิง
เส้นตัวแปรเดียว จ ำนวน 20 ข้อ เวลำ 60 นำที และแบบทดสอบวัดทักษะกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ เร่ือง
สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ ำนวน 5 ข้อ เวลำ 60 นำที กับกลุ่มตัวอย่ำง 2) ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล เร่ืองสมกำรเชิงเส้นตัว
แปรเดียว กับกลุ่มตัวอย่ำงระหว่ำงวันท่ี 27 ต.ค. 2560 - 21 พ.ย. 2560 เป็นระยะเวลำรวม 12 คำบ             
3) หลังจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมเน้ือหำครบทุกแผนแล้ว จึงท ำกำรทดสอบหลังเรียน (Post-
test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ และแบบทดสอบวัดทักษะกำรให้เหตุผลทำง
คณิตศำสตร์ เรื่องสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียวชุดเดียวกับก่อนเรียน 4) ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

215ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 215ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 
 
เรียนวิชำคณิตศำสตร์และแบบทดสอบวัดทักษะกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ เร่ืองสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
แล้วน ำผลท่ีได้มำวิเครำะห์ทำงสถิติและแปลผลข้อมูล 
 
สรุปผลการวิจัย 

กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและทักษะกำรให้ เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ ของนักเรียน              
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ที่เน้นทักษะกำรให้เหตุผล สรุปผลได้ดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 หลังได้รับกำรจัดกำร
เรียนรูแ้บบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
เป็นไปตำมสมมติฐำนท่ีต้ังไว้ 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 หลังได้รับกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล สูงกว่ำเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตำมสมมติฐำนท่ีต้ังไว้ 
 3. ทักษะกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไป
ตำมสมมติฐำนท่ีต้ังไว้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จำกผลกำรวิจัยเร่ืองกำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและทักษะกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล สำมำรถ
อภิปรำยผลกำรวิจัยได้ดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 หลังได้รับกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล สูงกว่ำก่อนจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนท่ีต้ังไว้ข้อท่ี 1 และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผลสูงกว่ำเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 82.00              
ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนท่ีต้ังไว้ข้อท่ี 2 ท้ังน้ีเน่ืองจำกนักเรียนได้ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ี
เน้นทักษะกำรให้เหตุผล กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นไปตำมล ำดับข้ันตอน 5 ข้ันคือ 1) ข้ันจุดประกำยให้คิด 
2) ข้ันค้นคว้ำหำเหตุผล 3) ข้ันอธิบำยและลงข้อสรุป 4) ข้ันสร้ำงควำมกระจ่ำง และ 5) ข้ันประเมินผล โดยใน
แต่ละข้ันของกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผู้วิจัยใช้ค ำถำมในกำรกระตุ้นให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหำ เช่น 
“ท ำไมต้องน ำ 3 คูณตลอดสมกำร” “นักเรียนมีวิธีกำรแก้สมกำรในข้ันแรกอย่ำงไร ท ำไมถึงท ำเช่นน้ัน” ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรให้เหตุมำกข้ึนท ำให้เกิดควำมคิดควำมเข้ำใจ นักเรียนเกิดองค์ควำมรู้ระยะยำว สำมำรถ
น ำแนวคิด เหตุผล และควำมเข้ำใจไปใช้ได้กับทุกสถำนกำรณ์ สำมำรถแก้ปัญหำต่ำงๆ ได้อย่ำงมีหลักกำรและ
ถูกต้อง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์หลังจำกได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้สูงกว่ำก่อน
กำรได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ และสูงกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนด สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ ธนิตพงศ์ ธีระธนิตโรจน์ 
(2553 : 44) ได้ศึกษำผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมำตร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 โดยใช้วัฏจักรกำรเรียนรู้ 5E  ผลกำรวิจัยพบว่ำนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรกำรเรียนรู้ 5E กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและ
ปริมำตรมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 และ

216 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี216 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 
 
เรียนวิชำคณิตศำสตร์และแบบทดสอบวัดทักษะกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ เร่ืองสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
แล้วน ำผลท่ีได้มำวิเครำะห์ทำงสถิติและแปลผลข้อมูล 
 
สรุปผลการวิจัย 

กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและทักษะกำรให้ เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ ของนักเรียน              
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ที่เน้นทักษะกำรให้เหตุผล สรุปผลได้ดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 หลังได้รับกำรจัดกำร
เรียนรูแ้บบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
เป็นไปตำมสมมติฐำนท่ีต้ังไว้ 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 หลังได้รับกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล สูงกว่ำเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตำมสมมติฐำนท่ีต้ังไว้ 
 3. ทักษะกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไป
ตำมสมมติฐำนท่ีต้ังไว้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จำกผลกำรวิจัยเร่ืองกำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและทักษะกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล สำมำรถ
อภิปรำยผลกำรวิจัยได้ดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 หลังได้รับกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล สูงกว่ำก่อนจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนท่ีต้ังไว้ข้อท่ี 1 และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผลสูงกว่ำเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 82.00              
ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนท่ีต้ังไว้ข้อท่ี 2 ท้ังน้ีเน่ืองจำกนักเรียนได้ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ี
เน้นทักษะกำรให้เหตุผล กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นไปตำมล ำดับข้ันตอน 5 ข้ันคือ 1) ข้ันจุดประกำยให้คิด 
2) ข้ันค้นคว้ำหำเหตุผล 3) ข้ันอธิบำยและลงข้อสรุป 4) ข้ันสร้ำงควำมกระจ่ำง และ 5) ข้ันประเมินผล โดยใน
แต่ละข้ันของกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผู้วิจัยใช้ค ำถำมในกำรกระตุ้นให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหำ เช่น 
“ท ำไมต้องน ำ 3 คูณตลอดสมกำร” “นักเรียนมีวิธีกำรแก้สมกำรในข้ันแรกอย่ำงไร ท ำไมถึงท ำเช่นน้ัน” ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรให้เหตุมำกข้ึนท ำให้เกิดควำมคิดควำมเข้ำใจ นักเรียนเกิดองค์ควำมรู้ระยะยำว สำมำรถ
น ำแนวคิด เหตุผล และควำมเข้ำใจไปใช้ได้กับทุกสถำนกำรณ์ สำมำรถแก้ปัญหำต่ำงๆ ได้อย่ำงมีหลักกำรและ
ถูกต้อง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์หลังจำกได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้สูงกว่ำก่อน
กำรได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ และสูงกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนด สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ ธนิตพงศ์ ธีระธนิตโรจน์ 
(2553 : 44) ได้ศึกษำผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมำตร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 โดยใช้วัฏจักรกำรเรียนรู้ 5E  ผลกำรวิจัยพบว่ำนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรกำรเรียนรู้ 5E กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและ
ปริมำตรมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 และ

 
 
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ พักตร์ผกำ ศรีสว่ำง (2557 : 36) ได้ศึกษำผลกำรใช้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 
5E วิชำคณิตศำสตร์เรื่อง เซต ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วิชำคณิตศำสตร์ เรื่อง เซต ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ท่ีได้รับกำรสอนโดยใช้กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบ 5E สูงกว่ำกำรสอนแบบปกติท้ังรำยหน่วยและภำพรวม ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ 
เร่ือง เซต ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ท่ีได้รับกำรสอนโดยใช้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5E หลัง
เรียนสูงกว่ำก่อนเรียน ท้ังรำยหน่วยและภำพรวม  

2. ทักษะกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล สูงกว่ำก่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี
ระดับ .05 เป็นไปตำมสมมติฐำนท่ีต้ังไว้ข้อท่ี 3 ท้ังน้ีเน่ืองมำจำกกำรจัดกิจกรรมแบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้น
ทักษะกำรให้เหตุผล ท่ีผู้วิจัยใช้เป็นกรอบในกำรจัดกิจกรรมท ำให้นักเรียนได้ส ำรวจ สืบค้น เพื่อน ำข้อมูลต่ำงๆ            
ท่ีได้จำกกำรสืบค้นไปสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่หรือแก้ปัญหำด้วยตนเอง กำรใช้แนวทำงกำรสืบเสำะหำควำมรู้ 
(Inquiry) ช่วยให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนำและใช้ควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ Malloy (1999 : 20) 
นอกจำกน้ี นักเรียนยังมีโอกำสท่ีจะแสดงแนวคิดและวิธีแก้ปัญหำท่ีหลำกหลำยตำมควำมสำมำรถของแต่ละคน
นักเรียนมีโอกำสในกำรอธิบำยหรือช้ีแจงเหตุผลของตนเอง โดยในแต่ละข้ันมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ ดังน้ี ข้ันท่ี 1 ข้ันจุดประกำยให้คิด เป็นข้ันท่ีท ำให้นักเรียนเกิด
ควำมอยำกรู้อยำกเห็น กระตุ้นให้นักเรียนสร้ำงค ำถำมกับสิ่งท่ีก ำลังจะเรียนและคิดหำเหตุผลของปัญหำน้ันๆ 
สอดคล้องกับ ยุพิน พิพิธกุล (2545 : 1-2) ท่ีกล่ำวว่ำ หลักกำรสอนคณิตศำสตร์ควรใช้ควำมสนใจของนักเรียน
เป็นจุดเริ่มต้น เป็นแรงดลใจท่ีจะเรียน ในกำรสอนจึงมีกำรน ำเข้ำสู่บทเรียนให้เร้ำใจและกระตุ้นผู้เรียน  ข้ันท่ี 2 
ข้ันค้นคว้ำหำเหตุผล เป็นข้ันท่ีนักเรียนได้แสดงทักษะกำรให้เหตุผลมำกที่สุด โดยครูใช้ค ำถำมกระตุ้นให้นักเรียน
คิด จนสำมำรถหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำได้ด้วยตนเอง ช่วยให้นักเรียนพัฒนำควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผล
ทำงคณิตศำสตร์ นักเรียนได้ฝึกกระบวนกำรคิด หำเหตุผล และแสดงวิธีท ำอย่ำงเป็นระบบ รู้ท่ีมำท่ีไปของทุกๆ 
ข้ันตอนของโจทย์ สำมำรถตอบค ำถำมของโจทย์พร้อมเหตุผลสนับสนุนทุกครั้ง ท ำให้นักเรียนตระหนักถึงกำรให้
เหตุผล ค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบเสมอ สอดคล้องกับ นภเนตร ธรรมบวร (2544 : 69) ได้กล่ำวว่ำ
กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลของนักเรียน ครูผู้สอนต้องเริ่มจำกกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดของเด็ก 
ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสำมำรถท ำได้ อีกท้ังยังมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำกำรคิดของ
เด็กอย่ำงต่อเน่ือง ครูผู้สอนถือเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรสนับสนุน และส่งเสริมกำรพัฒนำทำงด้ำนควำมคิด
ของเด็ก ส่วนข้ันท่ี 3 ข้ันอธิบำยและลงข้อสรุป เป็นข้ันท่ีนักเรียนได้อธิบำยสิ่งท่ีนักเรียนได้จำกข้ันค้นคว้ำหำ
เหตุผล ซึ่งไม่ได้ยึดท่ีควำมถูกต้องของค ำตอบเพียงอย่ำงเดียว แต่นักเรียนแต่ละคนได้อธิบำยเหตุผลของตนว่ำ 
ท ำไมนักเรียนจึงท ำเช่นน้ัน และเป็นเช่นน้ันเพรำะอะไร สอดคล้องกับ Rowan และ Morrow (1993 : 16-18) 
ท่ีได้กล่ำวไว้ว่ำ ครูต้องจัดบรรยำกำศท่ีแสดงให้นักเรียนเห็นว่ำกำรให้เหตุผลเป็นสิ่งส ำคัญกว่ำ กำรได้เพียง
ค ำตอบท่ีถูกต้อง และผู้สอนไม่ควรค ำนึงถึงค ำตอบสุดท้ำยท่ีถูกต้องเท่ำน้ัน แต่ควรให้ควำมส ำคัญกับเหตุผลว่ำ
ท ำไมผู้เรียนจึงได้ค ำตอบเหล่ำน้ัน และค ำตอบเหล่ำน้ันน่ำจะถูกต้องหรือผิดเพรำะเหตุใด (อัมพร ม้ำคนอง  
2554: 50) ข้ันท่ี 4 ข้ันสร้ำงควำมกระจ่ำง เป็นข้ันท่ีนักเรียนได้เจอกับสถำนกำรณ์หรือปัญหำใหม่ท่ีนักเรียนต้อง
น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ กำรให้นักเรียนท ำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเพื่อฝึกกำรแก้ปัญหำและกำรให้เหตุผล ท ำให้
นักเรียนเช่ือมโยงลักษณะท่ีเหมือนกันของปัญหำ/สถำนกำรณ์เดิมกับปัญหำ/สถำนกำรณ์ใหม่ เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรหำค ำตอบหรือแก้ปัญหำ ในข้ันน้ีผู้วิจัยให้นักเรียนท ำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม เพื่อเน้นย้ ำควำมเข้ำใจ และฝึก
ทักษะกำรให้เหตุผลท่ีสมเหตุสมผลของค ำตอบ จำกน้ันผู้วิจัยสุ่มนักเรียนบำงคนให้ออกมำเฉลย พร้อมกับ
กระตุ้นโดยใช้ค ำถำม ว่ำท ำไมถึงเป็นเช่นน้ัน เป็นเช่นน้ันเพรำะอะไร เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกำรให้เหตุผล 
และผู้วิจัยจะคอยช่วยเสริมในส่วนท่ียังไม่สมบูรณ์ ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน สอดคล้องกับ ศิริภรณ์ ตันนะลำ (2011: 138) 
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กล่ำวไว้ว่ำสิ่งท่ีสำมำรถสร้ำงควำมกระจ่ำงในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนน้ันอำจเกิดข้ึนได้หลำยวิธี โดยผู้สอนจะต้องเป็น
ผู้ด ำเนินกำรจัดบรรยำกำศให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและกลุ่มเพื่อน เช่น กำรอภิปรำย กำรแสดงควำม
คิดเห็น กำรลงข้อสรุป และกำรน ำเสนอข้อมูล และในข้ันท่ี 5 ข้ันประเมินผล เป็นกำรท ำใบงำนหลังเรียนซึ่ง
สำมำรถทรำบผลได้ทันทีว่ำนักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้เรียนจำกท้ัง 4 ข้ันมำประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหำหรือ
สถำนกำรณ์ได้หรือไม่ เช่น ในข้ันน้ีผู้วิจัยจะประเมินผลนักเรียนโดยกำรสุ่มถำมเกี่ยวกับสิ่งท่ีเรียนมำ และเน้นให้
นักเรียนได้แสดงเหตุผลเพื่อสนับสนุนค ำตอบทุกครั้ง จำกน้ันผู้วิจัยกับนักเรียนร่วมกันสรุปเน้ือหำท้ังหมดท่ีเรียน
ในคำบน้ันๆ ผู้วิจัยท ำหน้ำท่ีคอยเสริมเพื่อให้กำรสรุปสมบูรณ์ท่ีสุด พบว่ำนักเรียนท่ีเรียนปำนกลำงและเรียน
อ่อนสำมำรถอธิบำยเหตุผลของตนเองหรือน ำเสนอแนวควำมคิดให้คนอื่นเข้ำใจได้และกล้ำแสดงออกมำกข้ึน 
สอดคล้องกับท่ีสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  (2546 : 12-15) กล่ำวว่ำ กำรวัดผล
ประเมินผลต้องท ำอย่ำงต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ผู้สอนควรใช้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
คณิตศำสตร์เป็นสิ่งเร้ำที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ ใช้ค ำถำมเพื่อตรวจสอบและส่งเสริมควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนเน้ือหำ ส่งเสริมให้เกิดทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์  

กำรออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบสืบเสำะหำ
ควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล สำมำรถฝึกได้โดยสอนควบคู่ไปกับเน้ือหำรำยวิชำปกติ กำรพัฒนำทักษะกำร
ให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์อย่ำงต่อเน่ืองและควบคู่ไปพร้อมกับเน้ือหำรำยวิชำคณิตศำสตร์ เป็นกำรกระตุ้นให้
ผู้เรียนเห็นควำมส ำคัญของกำรให้เหตุผลมำกกว่ำให้เรียนรู้กำรให้เหตุผลเด่ียวๆ แยกจำกสิ่งอื่น  สอดคล้องกับ 
Guildford และ Hoepfner (1971: 28-32) ท่ีได้ให้ควำมเห็นว่ำ กำรพัฒนำบุคคลให้มีควำมสำมำรถในกำรให้
เหตุผลน้ัน ต้องเริ่มจำกกำรส่งเสริมให้บุคคลได้คิดอย่ำงมีเหตุผล ควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลดังกล่ำว เป็นสิ่ง
ท่ีจ ำเป็นท่ีโรงเรียนควรจัดท ำให้เหมำะสม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ระพีพัฒน์  แก้วอ่ ำ (2553) ได้ศึกษำเร่ือง
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ เร่ืองสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส ำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสำมำรถด้ำนควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ มีควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทำงตำมกันในระดับ
ค่อนข้ำงมำก ด้วยควำมเช่ือมันร้อยละ 99 และนักเรียนมีพฤติกรรมกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี 
มีจ ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 70 ของจ ำนวนนักเรียนท้ังหมด และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ชลธิชำ ทับทวี (2554) 
ได้ศึกษำผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิดท่ีมีต่อควำมสำมำรถคิดอย่ำงมีเหตุ ผล เรื่อง
อัตรำส่วนตรีโกณมิติของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิดสูงกว่ำก่อน
ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้  อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 และควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีเหตุผลของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิดสูงกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 
60 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล โดยเฉพำะข้ัน

จุดประกำยให้คิด ครูผู้สอนควรต้ังค ำถำมในกำรน ำเข้ำสู่บทเรียนให้น่ำสนใจ ยั่วยุให้นักเรียนเกิดควำมอยำกรู้
อยำกเห็นและกระตือรือร้น สนใจในกิจกรรมท่ีครูจะสอนในข้ันต่อไป และเช่ือมโยงกับควำมรู้เดิมของนักเรียน  

1.2 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ที่ 
เน้นทักษะกำรให้เหตุผล เป็นกำรสอนท่ีเน้นกระบวนกำร จ ำเป็นต้องใช้เวลำในกำรสอนมำก ครูควรก ำกับเวลำ
และกระตุ้นผู้เรียนบ่อยๆ 

218 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี218 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 
 
กล่ำวไว้ว่ำสิ่งท่ีสำมำรถสร้ำงควำมกระจ่ำงในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนน้ันอำจเกิดข้ึนได้หลำยวิธี โดยผู้สอนจะต้องเป็น
ผู้ด ำเนินกำรจัดบรรยำกำศให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและกลุ่มเพื่อน เช่น กำรอภิปรำย กำรแสดงควำม
คิดเห็น กำรลงข้อสรุป และกำรน ำเสนอข้อมูล และในข้ันท่ี 5 ข้ันประเมินผล เป็นกำรท ำใบงำนหลังเรียนซึ่ง
สำมำรถทรำบผลได้ทันทีว่ำนักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้เรียนจำกท้ัง 4 ข้ันมำประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหำหรือ
สถำนกำรณ์ได้หรือไม่ เช่น ในข้ันน้ีผู้วิจัยจะประเมินผลนักเรียนโดยกำรสุ่มถำมเกี่ยวกับสิ่งท่ีเรียนมำ และเน้นให้
นักเรียนได้แสดงเหตุผลเพื่อสนับสนุนค ำตอบทุกครั้ง จำกน้ันผู้วิจัยกับนักเรียนร่วมกันสรุปเน้ือหำท้ังหมดท่ีเรียน
ในคำบน้ันๆ ผู้วิจัยท ำหน้ำท่ีคอยเสริมเพื่อให้กำรสรุปสมบูรณ์ท่ีสุด พบว่ำนักเรียนท่ีเรียนปำนกลำงและเรียน
อ่อนสำมำรถอธิบำยเหตุผลของตนเองหรือน ำเสนอแนวควำมคิดให้คนอ่ืนเข้ำใจได้และกล้ำแสดงออกมำกข้ึน 
สอดคล้องกับท่ีสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  (2546 : 12-15) กล่ำวว่ำ กำรวัดผล
ประเมินผลต้องท ำอย่ำงต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ผู้สอนควรใช้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
คณิตศำสตร์เป็นสิ่งเร้ำที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ ใช้ค ำถำมเพื่อตรวจสอบและส่งเสริมควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนเน้ือหำ ส่งเสริมให้เกิดทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์  

กำรออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบสืบเสำะหำ
ควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล สำมำรถฝึกได้โดยสอนควบคู่ไปกับเน้ือหำรำยวิชำปกติ กำรพัฒนำทักษะกำร
ให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์อย่ำงต่อเน่ืองและควบคู่ไปพร้อมกับเน้ือหำรำยวิชำคณิตศำสตร์ เป็นกำรกระตุ้นให้
ผู้เรียนเห็นควำมส ำคัญของกำรให้เหตุผลมำกกว่ำให้เรียนรู้กำรให้เหตุผลเด่ียวๆ แยกจำกสิ่งอื่น  สอดคล้องกับ 
Guildford และ Hoepfner (1971: 28-32) ท่ีได้ให้ควำมเห็นว่ำ กำรพัฒนำบุคคลให้มีควำมสำมำรถในกำรให้
เหตุผลน้ัน ต้องเริ่มจำกกำรส่งเสริมให้บุคคลได้คิดอย่ำงมีเหตุผล ควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลดังกล่ำว เป็นสิ่ง
ท่ีจ ำเป็นท่ีโรงเรียนควรจัดท ำให้เหมำะสม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ระพีพัฒน์  แก้วอ่ ำ (2553) ได้ศึกษำเร่ือง
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ เร่ืองสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส ำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสำมำรถด้ำนควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ มีควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทำงตำมกันในระดับ
ค่อนข้ำงมำก ด้วยควำมเช่ือมันร้อยละ 99 และนักเรียนมีพฤติกรรมกำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี 
มีจ ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 70 ของจ ำนวนนักเรียนท้ังหมด และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ชลธิชำ ทับทวี (2554) 
ได้ศึกษำผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิดท่ีมีต่อควำมสำมำรถคิดอย่ำงมีเหตุ ผล เรื่อง
อัตรำส่วนตรีโกณมิติของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิดสูงกว่ำก่อน
ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้  อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 และควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีเหตุผลของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิดสูงกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 
60 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผล โดยเฉพำะข้ัน

จุดประกำยให้คิด ครูผู้สอนควรต้ังค ำถำมในกำรน ำเข้ำสู่บทเรียนให้น่ำสนใจ ยั่วยุให้นักเรียนเกิดควำมอยำกรู้
อยำกเห็นและกระตือรือร้น สนใจในกิจกรรมท่ีครูจะสอนในข้ันต่อไป และเช่ือมโยงกับควำมรู้เดิมของนักเรียน  

1.2 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ที่ 
เน้นทักษะกำรให้เหตุผล เป็นกำรสอนท่ีเน้นกระบวนกำร จ ำเป็นต้องใช้เวลำในกำรสอนมำก ครูควรก ำกับเวลำ
และกระตุ้นผู้เรียนบ่อยๆ 

 
 
 1.3 กำรน ำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ท่ีเน้นทักษะกำรให้เหตุผลไปใช้เพื่อพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึนและนักเรียนเกิดกำรพัฒนำกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง ครูผู้สอนควร
สร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ให้เป็นกันเอง เร้ำควำมสนใจ และกระตุ้นควำมสนใจของนักเรียนให้มีควำมต่ืนตัว
ตลอดเวลำ มีกำรพัฒนำกำรใช้ค ำถำมท่ีช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมเข้ำใจ สำมำรถตอบค ำถำมและท ำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง เน้นให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนกำรคิด กำรตอบค ำถำม กำรแก้ปัญหำ กำรแสดงควำม
คิดเห็น และกำรให้เหตุผลประกอบของค ำตอบน้ันๆ และจัดแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น หนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อพัฒนำกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ของนักเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีกำรศึกษำผลของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบสืบเสำะหำควำมรู้ ท่ีส่งเสริมทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์อื่นๆ ซึ่งเป็นทักษะท่ีส ำคัญเช่นกัน เช่น 
ทักษะกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ ทักษะกำรสื่อสำรทำงคณิตศำสตร์ ทักษะกำรเช่ือมโยง เป็นต้น 

2.2 ควรน ำรูปแบบกำรสอนน้ีไปใช้ต่อเน่ืองกับนักเรียนกลุ่มเดิม เพื่อศึกษำผลท่ีเกิดข้ึนในด้ำนอื่นๆ 
เช่น เจตคติในกำรเรียน ควำมคงทนในกำรเรียนรู้ของนักเรียน 

2.3 ควรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เร่ือง สมกำรเชิง 
เส้นตัวแปรเดียว ระหว่ำงวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้กับวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบต่ำงๆ เช่น 
วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน หรือวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นหลัก 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งำนวิจัยน้ีส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ได้ ต้องขอกรำบขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูง ในควำมอนุเครำะห์
ของ ผศ.ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ ประธำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และดร.กตัญญุตำ บำงโท อำจำรย์ท่ี
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ท่ีคอยดูแลเอำใจใส่ให้ค ำปรึกษำ และแนะน ำในกำรแก้ไขข้อบกพร่องทุกข้ันตอนเป็นอย่ำงดี
ยิ่ง ผู้วิจัยจึงขอบขอบคุณไว้ ณ ท่ีน้ีเป็นอย่ำงสูง 
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การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่แบ่งข้ันตอนการวิจัยออกเป็น 3 ข้ันตอนคือ 
1) ศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก โดยการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์
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ใกล้เคียงเขตพื้นท่ีละ 1 แห่ง รวม 6 คนและส ารวจสภาพการปฏิบัติในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ขนาดเล็ก โดยสอบถามจากผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 70 คน 2) พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กจากข้อมูลในตอนท่ี 1 และการสัมมนากลุ่ม  (Focus Group Discussion) 
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 10 คน และ 3) การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กโดย
การสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จ านวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
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Retrieval) การสร้างความรู้ (Knowledge  Creation) การจัดเก็บความรู้ (Knowledge  Storage)  การน าความรู้
ไปใช้ (Knowledge Utilization) และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge  Sharing) และสภาพการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก โดยรวมพบว่าระดับการปฏิบัติในสถานศึกษาระดับมากทุกด้าน  
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2) รูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กระบี่มีกระบวนการจัดการความรู้ ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ด าเนินการโดยการร่วมกันจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษา การปฏิบัติตามแผนท่ีได้ร่วมกันก าหนดไว้การร่วมกันก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานและน าผลมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการความรู้ให้เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษาและจัดท า
รายงานผลการพัฒนาองค์กรหรือนวัตกรรมขององค์กรท่ีเกิดจากการจัดการความรู้ของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับทราบและเสนอแนะ และ3) ผลการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ พบว่า มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ความสอดคล้องและ
ความเป็นประโยชน์ทุกองค์ประกอบ 
 

Abstract 
 

The major purpose of this research was to develop the Knowledge Management 
Model for small–sized school under Krabi Primary Education Service Area Office.  The research 
procedures consisted of 3 steps; 1) study the state of Knowledge Management by literature 
review, interview concerned performer, analysis and synthesis for core contents ,formulate for 
research instruments and Survey the state of knowledge management of Small–Sized School 
under Krabi Primary Education Service Area Office., 2) developed model of knowledge management 
from data on step 1 and 3)  assessment model.  The research protocols consisted of in-depth 
interview, contents analysis, focus group discussion, and connoisseurship.  The statistic for data 
analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and content 
synthesis.  

The research result revealed that; 
1.The core components of knowledge management are People, Process and Technology 

and quality cycle management. The knowledge management were varied in different content of 
each school are knowledge acquisition and retrieval, knowledge creation, knowledge storage, 
knowledge utilization and knowledge sharing. , state of knowledge management of Small–Sized 
School under Krabi Primary Education Service Area Office found in high level.  

2.The Knowledge Management Model for Small–Sized School consisted of 5 component 
of knowledge management and consisted of People, Process and Technology. The school 
operate by knowledge management planning under 5 components, Doing on knowledge 
management plan ,Check ,supervise and follow operate on knowledge management plan and 
use data for develop knowledge management plan.3.The assessment of knowledge management 
model for small–sized school with regard to propriety, feasibility, congruity, utility and other 
opinions found conducted correctly, relevant and valuable. 
 

Keywords : The Development Model, Knowledge Management ,Small–sized School,  
               Components of knowledge management. 
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opinions found conducted correctly, relevant and valuable. 
 

Keywords : The Development Model, Knowledge Management ,Small–sized School,  
               Components of knowledge management. 

บทน า 
ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก(Globalization) จนท าให้เกิดสังคม ท่ีเรียกว่า“สังคม

ฐานความรู้”(Knowledge–based Society) ความรู้เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญยิ่งเพราะเป็นสิ่งท่ีจะน าไปสู่กระบวนการ
บริหารท่ีสามารถท าให้บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน Senge (2006 : 77) ซึ่งสอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา11ท่ีก าหนดให้
ส่วนราชการต้องมีหน้าท่ีในการพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอโดยวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและผลักดันส่วน
ราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมี แนวทางการปฏิบัติได้แก่การสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารให้กว้าง
ข้ึน ประมวลผลความรู้ด้านต่างๆเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีคุณธรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน น าไปสู่การพั ฒนาการ
ปฏิบัติงานไปสู่คุณภาพและประสิทธิภาพขององค์กร ราชกิจจานุเบกษา (2546 : 46) 

สถานศึกษาซึ่งเป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบงานการจัดการศึกษาเป็นท่ีต้ังขององค์กรท่ีให้บริการการศึกษา        
มีสภาพเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างกลไกการเรียนรู้
ทุกประเภทเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง  การสร้างและการ
จัดการความรู้ในทุกมิติของสังคม ให้มีการสร้างและใช้ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่ง
การเรียนรู้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 13) บทบาทส าคัญของสถานศึกษาคือ 
การให้การศึกษา ซึ่งจะต้องมีการปรับบทบาทในด้านการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยจ าเป็นต้องน ากระบวนการการจัดการความรู้มาใช้ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสอดคล้องกับธีระ รุญเจริญ (2550 : 213 ) ท่ีกล่าวว่าสังคมปัจจุบันเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ แหล่งความรู้ท่ีมีมากมายมหาศาลเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้หมด มนุษย์มีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในสถานศึกษาน้ันเป็นสิ่งส าคัญท่ีควรท าในยุค
เศรษฐกิจฐานความรู้เพราะความรู้ในสถานศึกษาทุกแห่งมีมากมายแต่บางสถานศึกษาไม่ได้จัดเก็บไว้ก็จะจางหายไป
กับผู้ออกไปจากองค์กรท าให้ความรู้ในคนๆน้ันไม่ได้ถูกเก็บไว้ให้เป็นประโยชน์กับผู้ร่วมงานรุ่นหลัง ส่วนความรู้ท่ี
ส าคัญอีกประการหน่ึงก็คือความรู้ท่ีมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit knowledge) เป็นความรู้ท่ี
สามารถเผยแพร่แบ่งปันให้กับผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาได้ ความรู้ประเภทหลังน้ีสมควรได้มีการ
น ามา“จัดการความรู้” สถาบันพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา (2548: 12) การพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ท าให้
สถานศึกษาสามารถพัฒนางานอย่างมีทิศทาง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (2553 : 35)           
ซ่ึงสอดคล้องกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (2553 : 65) ท่ีได้เน้นย้ าถึงความส าคัญและประโยชน์
ของการจัดการความรู้ไว้ในหนังสือชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านบริหารการศึกษาตามโครงการยกระดับ
คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาท้ังระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2553 - 2555 โดยระบุว่า
การจัดการความรู้เป็นการสร้างสินทรัพย์ทางความรู้ให้อยู่กับสถานศึกษา หากมีการพัฒนาองค์ความรู้ อย่างเป็น
ระบบแล้วถูกถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้พร้อมท้ังการแบ่งปันความรู้จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
ท่ัวท้ังสถานศึกษาแล้วจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
                สภาพปัจจุบันของการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ทุกแห่ง รวมท้ังเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่น้ันพบว่า การจัดการความรู้ยังเป็นแนวคิดใหม่ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาประกอบกับกระบวนการจัดการความรู้ขาดความต่อเน่ือง เน่ืองจากมีการโยกย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวของกับการบริหารค่อนข้างบ่อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารสถานศึกษา

223ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 223ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ขนาดเล็กเป็นอย่างมากและมีผลต่อความมุ่งมั่นและการสนับสนุนการจัดการความรู้ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมในการ
พัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552 : 38)  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจและด าเนินการวิจัยเรื่อง              
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กโดยยึดหลักกระบวนการจัดการความรู้
ตามแนวคิดของผู้เช่ียวชาญทางด้านการจัดการความรู้มาเช่ือมโยงและเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา รวมถึงเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กได้น าผลการวิจัย
ไปเป็นข้อมูลและประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในอนาคต  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากระบี่   
                   
ขอบเขตของการวิจัย 
          ประชากร  ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
          ตัวแปรที่ศึกษา  รูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในการจัดการความรู้ของนักการศึกษา 
นักวิจัยและหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จในการจัดการความรู้ ดังน้ี วิจารณ์ พานิช (2548 : 33), ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548 : 43), ประพนธ์ ผาสุกยืด (2548 : 21), 
นวลละออ แสงสุข (2550 : 77), ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551 : 65), อัญญาณี คล้ายสุบรรณ (2550 : 34), Marquardt 
(1996 : 32), American Productivity & Quality Center (APQC) (1996 : 88) , Leibowitz (1 998  : 91) , 
Trapp (1999 : 20), Probst, Raub & Romhardt (2000 : 30), Kucza (2001 : 34) และ Sveiby  (2001 : 42) 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาสังเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการความรู้ซึ่งมีประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ          
การแสวงหาความรู้และสืบค้นความรู้ (Knowledge Acquisition and Retrieval) การสร้างความรู้(Knowledge  
Creation) การจัดเก็บความรู้ (Knowledge  Storage) การน าความรู้ไปใช้ (Knowledge Utilization) และการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge Sharing)  
 
วิธีด าเนินการการวิจัย 
          ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                    
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีขั้นตอนดังนี้ 
         1.1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการและงานวิจัยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา                     
ข้ันพื้นฐานขนาดเล็กเพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก          
         1.2. สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยผู้ให้ข้อมูลคือผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กจากต่างเขต
พื้นท่ีการศึกษา ได้แก่ ชุมพร สุราษฏร์ธานี ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

224 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี224 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในการจัดการความรู้ของนักการศึกษา 
นักวิจัยและหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จในการจัดการความรู้ ดังน้ี วิจารณ์ พานิช (2548 : 33), ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548 : 43), ประพนธ์ ผาสุกยืด (2548 : 21), 
นวลละออ แสงสุข (2550 : 77), ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551 : 65), อัญญาณี คล้ายสุบรรณ (2550 : 34), Marquardt 
(1996 : 32), American Productivity & Quality Center (APQC) (1996 : 88) , Leibowitz (1 998  : 91) , 
Trapp (1999 : 20), Probst, Raub & Romhardt (2000 : 30), Kucza (2001 : 34) และ Sveiby  (2001 : 42) 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาสังเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการความรู้ซึ่งมีประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ          
การแสวงหาความรู้และสืบค้นความรู้ (Knowledge Acquisition and Retrieval) การสร้างความรู้(Knowledge  
Creation) การจัดเก็บความรู้ (Knowledge  Storage) การน าความรู้ไปใช้ (Knowledge Utilization) และการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge Sharing)  
 
วิธีด าเนินการการวิจัย 
          ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                    
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีขั้นตอนดังนี้ 
         1.1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการและงานวิจัยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา                     
ข้ันพื้นฐานขนาดเล็กเพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก          
         1.2. สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยผู้ให้ข้อมูลคือผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กจากต่างเขต
พื้นท่ีการศึกษา ได้แก่ ชุมพร สุราษฏร์ธานี ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เขตพื้นท่ีการศึกษาละ 1 คน รวม 6 คน เพื่อยืนยันว่าองค์ประกอบการจัดการความรู้ในข้ันตอนท่ี 1        
มีความเป็นไปได้ ในการปฏิบัติในสถานศึกษาขนาดเล็กหรือไม่ 
         1.3 สร้างเครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จากตอนท่ี 1.1-1.2 ตรวจสอบความ
สอดคล้องของข้อค าถาม โดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน หาค่าดัชนีความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity Index : CVI)  รวมท้ังน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 36 คน 
เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient : α – Coefficient) แล้วน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามท่ีก าหนดไว้ 
          1.4.ส ารวจสภาพการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบของการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาด
เล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
          ตอนที่  2 พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก มีขั้นตอนดังนี้ 
           2.1 ร่างรูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก 
            2.2 วิเคราะห์แนวทางการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กโดยการจัดการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion: FGD) 
          ตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
         การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กโดยการจัดสัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพื่อพิจารณาและประเมินรูปแบบในด้านความเหมาะสม (Propriety) ด้านความเป็นไปได้ 
(Feasibility) ด้านความสอดคล้อง (Congruity) และด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเร่ือง " การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ " ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย 3 ข้ันตอนดังน้ี 
            ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                       
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  
            1.1. ผลการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ตามแนวคิดของนักวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศตามสาระที่ปรากฏในเอกสาร รายงานและเว็บไซต์พบว่าองค์ประกอบของการจัดการความรู้ที่เหมาะสม
ท่ีจะน าไปใช้ในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขนาดเล็กประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ  การแสวงหาความรู้
และสื บ ค้นความ รู้  (Knowledge  Acquisition and Retrieval)  การสร้ างความรู้  (Knowledge  Creation)           
การจัดเก็บความรู้  (Knowledge  Storage)  การน าความรู้ไปใช้  (Knowledge Utilization) และการแบ่ งปัน
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge  Sharing)  
            1.2 ผลการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ของผู้อ านวยการโรงเรียนซึ่งเป็นผู้
ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก ได้ให้ความเห็นท่ี
สอดคล้องกันว่าองค์ประกอบของการจัดการความรู้ 5 องค์ประกอบคือ การแสวงหาความรู้และสืบค้นความรู้ 
(Knowledge  Acquisition and Retrieval) การสร้างความรู้  (Knowledge Creation) การจัดเก็บความรู้ 
(Knowledge Storage) การน าความรู้ไปใช้ (Knowledge Utilization) และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
(Knowledge  Sharing) เป็นองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและสมารถปฏิบัติได้จริงในโรงเรียน

225ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 225ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ขนาดเล็กซึ่งในการด าเนินการน้ันมีปัจจัยหลักของการจัดการความรู้เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆคือ คน (People )  
กระบวนการ (Process)  เทคโนโลยี (Technology) และต้องมีกระบวนการบริหารงานคุณภาพซึ่งเป็นหลักการ
บริหารโดยพื้นฐานท่ัวไปคือประกอบด้วยการร่วมกันจัดท าแผนการจัดการความรู้ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาโดยใช้องค์ประกอบของการจัดการความรู้ท้ัง 5 องค์ประกอบ (Plan) การปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว้
ในแผนการจัดการความรู้การจัดการความรู้ท่ีวางไว้ (Do) ร่วมกันการตรวจสอบผลการด าเนินงานการจัดการความรู้
ของสถานศึกษาว่าแต่ละองค์ประกอบมีจุดเด่น จุดด้อย จุดควรพัฒนาอย่างไร (Check ) และน าข้อมูลท่ีได้จากการ
ตรวจสอบมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาแผนการจัดการความรู้ของสถานศึกษาและน ามาใช้ต่อไป  (Action ) 
            1.3 ผลการส ารวจสภาพการปฏิบัติเกี่ยวกับจัดการความรู้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กสังกัดส านักงาน              
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.80 องค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
องค์ประกอบด้านการแสวงหาและสืบค้นความรู้  การน าความรู้ไปใช้ การจัดเก็บความรู้ การสร้างองค์ และการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ,3.82, 3.80,3.75,3.74 ตามล าดับ 
           ตอนที่  2 พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก 
            ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวทางการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กจากผลการศึกษาในช้ัน
ตอนท่ี 1 และร่างรูปแบบและจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) เพื่อพัฒนารูปแบบรูปแบบ
การจัดการความรู้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือการแสวงหาความรู้และสืบค้นความรู้ (Knowledge  Acquisition 
and Retrieval) การสร้างความรู้ (Knowledge  Creation) การจัดเก็บความรู้ (Knowledge  Storage) การน า
ความรู้ ไปใช้  (Knowledge Utilization) และการแบ่ งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  (Knowledge Sharing) 
ด าเนินการด้วยปัจจัยหลักของการจัดการความรู้เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆคือ คน (People) กระบวนการ (Process)  
เทคโนโลยี (Technology) และต้องมีกระบวนการบริหารงานคุณภาพซึ่งเป็นหลักการบริหารโดยพื้นฐานท่ัวไปคือ
ประกอบด้วยการร่วมกันจัดท าแผนการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยใช้องค์ประกอบของ
การจัดการความรู้ท้ัง 5 ด้าน (Plan) การปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้การจัดการความรู้
ท่ีวางไว้ (Do)  ร่วมกันการตรวจสอบผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของสถานศึกษาว่าแต่ละองค์ประกอบมี
จุดเด่น จุดด้อย จุดควรพัฒนาอย่างไร  (Check ) และน าข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาแผนการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษาและน ามาใช้ต่อไป  (Action ) ซึ่งเรียกว่ารูปแบบการจัดการความรู้สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ 

226 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี226 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ขนาดเล็กซึ่งในการด าเนินการน้ันมีปัจจัยหลักของการจัดการความรู้เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆคือ คน (People )  
กระบวนการ (Process)  เทคโนโลยี (Technology) และต้องมีกระบวนการบริหารงานคุณภาพซึ่งเป็นหลักการ
บริหารโดยพื้นฐานท่ัวไปคือประกอบด้วยการร่วมกันจัดท าแผนการจัดการความรู้ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาโดยใช้องค์ประกอบของการจัดการความรู้ท้ัง 5 องค์ประกอบ (Plan) การปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว้
ในแผนการจัดการความรู้การจัดการความรู้ท่ีวางไว้ (Do) ร่วมกันการตรวจสอบผลการด าเนินงานการจัดการความรู้
ของสถานศึกษาว่าแต่ละองค์ประกอบมีจุดเด่น จุดด้อย จุดควรพัฒนาอย่างไร (Check ) และน าข้อมูลท่ีได้จากการ
ตรวจสอบมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาแผนการจัดการความรู้ของสถานศึกษาและน ามาใช้ต่อไป  (Action ) 
            1.3 ผลการส ารวจสภาพการปฏิบัติเกี่ยวกับจัดการความรู้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กสังกัดส านักงาน              
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.80 องค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
องค์ประกอบด้านการแสวงหาและสืบค้นความรู้  การน าความรู้ไปใช้ การจัดเก็บความรู้ การสร้างองค์ และการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ,3.82, 3.80,3.75,3.74 ตามล าดับ 
           ตอนที่  2 พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก 
            ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวทางการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กจากผลการศึกษาในช้ัน
ตอนท่ี 1 และร่างรูปแบบและจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) เพื่อพัฒนารูปแบบรูปแบบ
การจัดการความรู้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือการแสวงหาความรู้และสืบค้นความรู้ (Knowledge  Acquisition 
and Retrieval) การสร้างความรู้ (Knowledge  Creation) การจัดเก็บความรู้ (Knowledge  Storage) การน า
ความรู้ ไปใช้  (Knowledge Utilization) และการแบ่ งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  (Knowledge Sharing) 
ด าเนินการด้วยปัจจัยหลักของการจัดการความรู้เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆคือ คน (People) กระบวนการ (Process)  
เทคโนโลยี (Technology) และต้องมีกระบวนการบริหารงานคุณภาพซึ่งเป็นหลักการบริหารโดยพื้นฐานท่ัวไปคือ
ประกอบด้วยการร่วมกันจัดท าแผนการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยใช้องค์ประกอบของ
การจัดการความรู้ท้ัง 5 ด้าน (Plan) การปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้การจัดการความรู้
ท่ีวางไว้ (Do)  ร่วมกันการตรวจสอบผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของสถานศึกษาว่าแต่ละองค์ประกอบมี
จุดเด่น จุดด้อย จุดควรพัฒนาอย่างไร  (Check ) และน าข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาแผนการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษาและน ามาใช้ต่อไป  (Action ) ซึ่งเรียกว่ารูปแบบการจัดการความรู้สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ 

          ตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
          ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ มีความคิดเห็นสอดคล้องว่ารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา                     
ข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ท้ัง 5 องค์ประกอบโดยรวมมีความ
เหมาะสม (Propriety) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 มีความเป็นไปได้ (Feasibility) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80  มีความสอดคล้อง 
(Congruity) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65  และมีความเป็นประโยชน์ (Utility) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 สรุปได้ว่า การยืนยัน
รูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องและเป็น
ประโยชน์ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. สภาพการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ท่ีได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโรงสร้าง พบว่า 
องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 5 ด้านคือ 1 ) การแสวงหาความรู้ และสืบค้นความรู้           
2) การสร้างความรู้ 3) การจัดเก็บความรู้ 4) การน าความรู้ไปใช้ และ 5) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งจาก
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีและการศึกษาองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของ  
วิจารณ์  พานิช (2548) , กพร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548 : 31), ประพนธ์ ผาสุกยืด (2549 : 33) ,         
นวลละออ แสงสุ  (2550 : 52), Leibowitz (1998 : 61), Trapp (1999 : 42), Probst, Raub & Romhardt 
(2000 : 52), Kucza (2001 : 66) และ Sveiby (2001 : 33) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร/
หน่วยงานต่างๆซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกันโดยสรุปว่ากระบวนการจัดการความรู้น้ัน มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ  คือ          
1) การแสวงหาความรู้และสืบค้นความรู้ 2) การสร้างความรู้ 3) การจัดเก็บความรู้ 4) การน าความรู้ไปใช้ และ       
5) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาชน (2550 : 45)            
ท่ีสรุปว่าในการจัดการความรู้โดยท่ัวไปมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ส่วนคือ 1) คน ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุด
เพราะเป็นแหล่งความรู้และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์2) เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือเพื่อให้คน
สามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมท้ังน าความรู้ไปใช้อย่างง่ายและรวดเร็วข้ึน และ 3) กระบวนการจัดการ
ความรู้ กระบวนการความรู้น้ันเป็นการบริหารจัดการเพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อท าให้เกิดการ
ปรับปรุงและนวัตกรรมซึ่งสอดคล้องกับท่ี ทิพยวรรณ นิลทยา (2557 ) ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พบว่า การจัดการความรู้มี
การเช่ือมต่อองค์ประกอบข้ันตอนการจัดการความรู้และส่งผลต่อกันด้วยกระบวนการตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA)          
ซึ่งองค์ประกอบการจัดการ ความรู้ คือ บุคลากร  กระบวนการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       2. รูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากระบี ่ 
           จากข้อค้นพบของรูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ซึ่งมีองค์ประกอบคือ 1) การแสวงหาความรู้ และสืบค้นความรู้ 2) การสร้าง
ความรู้ 3) การจัดเก็บความรู้ 4) การน าความรู้ไปใช้ และ 5) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนอกจากน้ียัง
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พบว่าประกอบด้วยปัจจัยหลักของการจัดการความรู้เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆ คือ คน ( People ) กระบวนการ 
(Process)  เทคโนโลยี (Technology) และต้องมีกระบวนการบริหารงานคุณภาพซึ่งเป็นหลักการบริหารโดย
พื้นฐานท่ัวไปคือการร่วมกันจัดท าแผนการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยใช้องค์ประกอบ
หลักท้ัง 5 ด้าน (Plan) การปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว้ (Do) ร่วมกันการตรวจสอบผลการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษาว่าแต่ละองค์ประกอบมีจุดเด่น จุดด้อย จุดควรพัฒนาอย่างไร (Check) และน าข้อมูลท่ีได้
จากการตรวจสอบมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาแผนการจัดการความรู้ของสถานศึกษาและน ามาใช้ต่อไป (Action) ซึ่งแต่
ละองค์ปรกอบมีกรบวนการดังน้ี 
 การแสวงหาและสืบค้นความรู้ โดยการแสวงหาและสืบค้นความรู้จากสื่อออนไลน์ อบรม ประชุม 
สัมมนา สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2548 : 43)  ท่ีกล่าวว่า การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายใน             
การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการแสวงหาความรู้จากแหล่งภายนอก การรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องก็จะช่วยให้
เกิดองค์ความรู้ได้และนอกจากน้ืบุญดี บุญญากิจ (2548 : 59-61) กล่าวว่า ปัจจัยเอื้อส าคัญท่ีช่วยให้การจัดการ
ความรู้ประสบความส าเร็จทางหน่ึงคือเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้ซึ่งเป็นแรงผลักดันส าคัญท่ี
ช่วยให้การศึกษา ค้นคว้าความรู้การแลกเปลี่ยนความรู้สามารถท าได้ง่ายข้ึนซึ่งสอดคล้องกับท่ี เลิศศักด์ิ นาวารัตน์ 
(2555: Online) ได้กล่ าวไว้ว่ากระบวนการและเครื่องมือ ในการจัดการความรู้  (  Process and Tools)                       
มี 2 ประเภทคือการจัดการความรู้ประเภทชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) จะใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) ส่วนเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการความรู้ประเภทฝังลึก (Tacit Knowledge) จะเป็นกระบวนการท่ีสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันได้ เช่น ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การร่วมกันสอนงาน (Coaching) การเรียนรู้
โดยการปฏิบัติ (Action  Learning) จัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) 
 การสร้างความรู้ (Knowledge  Creation) โดยการร่วมกันก าหนดแนวทางและรูปแบบการสร้างองค์ความรู้
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับท่ีน้ าทิพย์ วิภาวิน (2551 : 45) กล่าวว่า การสร้างความรู้ท่ีได้จากการค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ แล้วน ามาจัดระบบมีการก าหนดแนวทางการสร้างองค์ความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและน าไปใช้และนอกจากน้ี วิจารณ์ พานิช (2548 : 53) กล่าวว่า การสร้างความรู้หรือแก่น
ความรู้สมาชิกแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมในการท่ีจะน าความรู้ของตนมาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อยกระดับของความรู้และ
สร้างเป็นความรู้ใหม่รวมท้ังร่วมกันก าหนดรูปแบบการสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นนวัตกรรมของสถานศึกษาท่ีทุกคน
สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การจัดเก็บความรู้ (Knowledge  Storage) โดยการแนะน าถึงวิธีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทุกประเภทท่ี
อย่างชัดเจน การก าหนดแผนในการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของ
โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ Marquardt (1996 : 34) ท่ีเสนอว่าในการจัดการความรู้องค์การต้องก าหนดสิ่งส าคัญท่ี
จะเก็บไว้เป็นองค์ความรู้และต้องพิจารณาวิธีการท่ีจะใช้และเก็บรักษาซึ่งจากการศึกษาของปิยะนาถ บุญมีพิพิธ 
(2551 : 28) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา พบว่าในกระบวนการของการ
จัดเก็บความรู้น้ันกระบวนการท่ีส าคัญคือ การจัดเก็บความรู้ซึ่งองค์กรจะต้องมีการแนะน าถึงวิธีการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลทุกประเภทท่ีมีอยู่ในสถานศึกษาให้บุคลากรอย่างชัดเจน รวบรวมองค์ความรู้ของสถานศึกษาในรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยและมีคุณภาพเข้ามาช่วย ก็จะท าให้สถานศึกษามีการจัดเก็บความรู้ท่ีมีคุณภาพ
และสามารถน าความรู้มาใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ 
 

228 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี228 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



พบว่าประกอบด้วยปัจจัยหลักของการจัดการความรู้เช่นเดียวกับองค์กรอ่ืนๆ คือ คน ( People ) กระบวนการ 
(Process)  เทคโนโลยี (Technology) และต้องมีกระบวนการบริหารงานคุณภาพซึ่งเป็นหลักการบริหารโดย
พื้นฐานท่ัวไปคือการร่วมกันจัดท าแผนการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยใช้องค์ประกอบ
หลักท้ัง 5 ด้าน (Plan) การปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว้ (Do) ร่วมกันการตรวจสอบผลการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษาว่าแต่ละองค์ประกอบมีจุดเด่น จุดด้อย จุดควรพัฒนาอย่างไร (Check) และน าข้อมูลท่ีได้
จากการตรวจสอบมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาแผนการจัดการความรู้ของสถานศึกษาและน ามาใช้ต่อไป (Action) ซึ่งแต่
ละองค์ปรกอบมีกรบวนการดังน้ี 
 การแสวงหาและสืบค้นความรู้ โดยการแสวงหาและสืบค้นความรู้จากสื่อออนไลน์ อบรม ประชุม 
สัมมนา สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2548 : 43)  ท่ีกล่าวว่า การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายใน             
การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการแสวงหาความรู้จากแหล่งภายนอก การรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องก็จะช่วยให้
เกิดองค์ความรู้ได้และนอกจากน้ืบุญดี บุญญากิจ (2548 : 59-61) กล่าวว่า ปัจจัยเอ้ือส าคัญท่ีช่วยให้การจัดการ
ความรู้ประสบความส าเร็จทางหน่ึงคือเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้ซึ่งเป็นแรงผลักดันส าคัญท่ี
ช่วยให้การศึกษา ค้นคว้าความรู้การแลกเปลี่ยนความรู้สามารถท าได้ง่ายข้ึนซึ่งสอดคล้องกับท่ี เลิศศักด์ิ นาวารัตน์ 
(2555: Online) ได้กล่ าวไว้ว่ากระบวนการและเครื่องมือ ในการจัดการความรู้  (  Process and Tools)                       
มี 2 ประเภทคือการจัดการความรู้ประเภทชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) จะใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) ส่วนเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการความรู้ประเภทฝังลึก (Tacit Knowledge) จะเป็นกระบวนการท่ีสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันได้ เช่น ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การร่วมกันสอนงาน (Coaching) การเรียนรู้
โดยการปฏิบัติ (Action  Learning) จัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) 
 การสร้างความรู้ (Knowledge  Creation) โดยการร่วมกันก าหนดแนวทางและรูปแบบการสร้างองค์ความรู้
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับท่ีน้ าทิพย์ วิภาวิน (2551 : 45) กล่าวว่า การสร้างความรู้ท่ีได้จากการค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ แล้วน ามาจัดระบบมีการก าหนดแนวทางการสร้างองค์ความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและน าไปใช้และนอกจากน้ี วิจารณ์ พานิช (2548 : 53) กล่าวว่า การสร้างความรู้หรือแก่น
ความรู้สมาชิกแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมในการท่ีจะน าความรู้ของตนมาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อยกระดับของความรู้และ
สร้างเป็นความรู้ใหม่รวมท้ังร่วมกันก าหนดรูปแบบการสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นนวัตกรรมของสถานศึกษาท่ีทุกคน
สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การจัดเก็บความรู้ (Knowledge  Storage) โดยการแนะน าถึงวิธีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทุกประเภทท่ี
อย่างชัดเจน การก าหนดแผนในการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของ
โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ Marquardt (1996 : 34) ท่ีเสนอว่าในการจัดการความรู้องค์การต้องก าหนดสิ่งส าคัญท่ี
จะเก็บไว้เป็นองค์ความรู้และต้องพิจารณาวิธีการท่ีจะใช้และเก็บรักษาซึ่งจากการศึกษาของปิยะนาถ บุญมีพิพิธ 
(2551 : 28) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา พบว่าในกระบวนการของการ
จัดเก็บความรู้น้ันกระบวนการท่ีส าคัญคือ การจัดเก็บความรู้ซึ่งองค์กรจะต้องมีการแนะน าถึงวิธีการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลทุกประเภทท่ีมีอยู่ในสถานศึกษาให้บุคลากรอย่างชัดเจน รวบรวมองค์ความรู้ของสถานศึกษาในรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยและมีคุณภาพเข้ามาช่วย ก็จะท าให้สถานศึกษามีการจัดเก็บความรู้ท่ีมีคุณภาพ
และสามารถน าความรู้มาใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ 
 

การน าความรู้ไปใช้ (Knowledge Utilization) มีการปฏิบัติในการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
ความรู้ท่ีได้จัดเก็บไว ้ก าหนดแผนการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการน าความรู้ไปใช้                         
อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับท่ี Trapp (1999: 34) กล่าวว่า ความรู้จะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมีการน าความรู้ใหม่
มาใช้ หรือการน าความรู้เก่ามาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ และนอกจากน้ี ศุภาสิริ  ศรีปัณฑกุล 
(2553 : 34) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีน าสู่การยอมรับและต้ังใจใช้ระบบการจัดการความรู้  กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย 
โดยใช้แบบจ าลองทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ( Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology –UTAUT ) โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบทและต้องมีการออกแบบระบบท่ีง่ายต่อการใช้งานและมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบและควรก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลท่ีมีขีดความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ของผู้ใช้และมีลักษณะเฉพาะท่ีชอบการเรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge  Sharing) โดยการสร้างบรรยากาศให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในลักษณะเครือข่ายความรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  การก าหนดแผนการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสนับสนุนทรัพยากร/อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ได้สะดวกทุกท่ีตลอดเวลาและสร้าง
บรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ในลักษณะเครือข่ายความรู้ร่วมกับองค์กรภายนอก สอดคล้องกับท่ี          
ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ (2551 : 31) ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา พบว่า
องค์ประกอบของการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้น้ันเกิดจากการท่ี
ผู้เช่ียวชาญในองค์กรมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลายเช่น และนอกจากน้ียัง
สอดคล้องกับท่ี Nonaka and Takeuchi (1995 : 63) ได้ศึกษาและพบว่าการแบ่งปันแลกเปลี่ยนและถ่ายโอนองค์
ความรู้ในลักษณะสองทางหรือเป็นทีมเรียกว่าSECI Model ซึ่งเป็นกระบวนการแปลงความรู้ท่ีซ่อนเร้น (Tacit 
Knowledge) ให้เป็นความรู้ ท่ีเด่นชัด (Explicit Knowledge) ซึ่งสิ่งท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิดกระบวนการน้ีคือการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จัดเป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและผลักดันให้องค์กร
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 3. ผลการประเมินรูปแบบการความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พบว่าผู้เช่ียวชาญ ท้ังจ านวน 9 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบการการ
ความรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีความเหมาะสม
กับบริบทมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ มีความสอดคล้องตามหลักการในเชิงทฤษฎี มีประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการ
น าไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก และเป็นองค์ประกอบท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานเน่ืองจากปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กต้องประสบกับความกดดันด้านนโยบาย
ต่างๆ และปัญหาความขาดแคลนปัจจัยในการบริหารหลายๆประการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังน้ันการจัดการความรู้จึง
เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถพัฒนาคุณภาพได้ในรูปแบบท่ีมีความเฉพาะตัวคือการใช้ปัจจัยท่ี
มีอยู่ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีใช้ในการจัดการความรู้และด าเนินการตามกระบวนการ PDCA เพื่อให้เกิดวงจร
การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 การน ารูปแบบการจัดการความรู้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ไปประยุกต์ใช้ มีแนวการด าเนินการดังน้ี 
            1. ต้องวิเคราะห์และด าเนินการให้สอดคล้องกับบริบทและความพร้อมของปัจจัยพื้นฐานในการจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษา 
            2. สถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กควรมีการจัดต้ังชมรม/กลุ่มในด้านการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
ขนาดเล็กเพื่อท่ีจะได้พัฒนาการจัดการความรู้และน าไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังในการจัดต้ังชมรม/กลุ่มน้ัน
สามารถท่ีจะระดมสรรพก าลังในการพัฒนาสถานศึกษาได้ 

 กิตติกรรมประกาศ 
            ดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์อย่างสูงจาก           
อาจารย์ ดร.อรุณ จุติผล ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน อัศวภูมิกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และรองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี จันทรา ท่ีได้ค าปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้วิจัยมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีให้ความกรุณาในการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย ตรวจสอบความเหมาะสม                  
ความเป็นไปได้ในการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญและการสนทนากลุ่ม  ขอบพระคุณผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ ท่ีให้ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์ การทดลองใช้เครื่องมือในการท างานวิจัยและเก็บข้อมูลวิจัยในครั้งน้ี  
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รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ กรณีศึกษา : เขตปกครองอ าเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

The Model of Sangha’s Administrative : A Case Study of Promkiri 
Ecclesiastical District Nakhon Si Thammarat Province 

 
บรรหารวฒุิชัย1     
ไมตรี จันทรา2   

พรหมเขตคณารักษ์3 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางในการพัฒนา การบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ เขตปกครองอ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยพระภิกษุ 
ไวยาวัจกรและกรรมการวัด เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to study the current situation, problem and 
guideline to develop the Sangha’ s Administrative:  A Case Study of Promkiri Ecclesiastical 
District Nakhon Si Thammarat Province. The sampling group consisted of monks, churchwarden 
and laypeople. The statistics for data analysis were frequency distribution, percentage, mean, 
standard deviation, one-way analysis of variance and Least Significant Difference. 
 The research found that the current situation and problem in singh’s administrative 
:  A Case Study of Promkiri Ecclesiastical District Nakhon Si Thammarat Province should be 
concentrated in governance and education. The opinions toward singh’s administrative are in 
the moderate level.  The Model of Sangha’ s Administrative consisted of 6 core factors are;  
(1) governance. (2) education (3) supportive education (4) propagation of Buddhism (5) public 
works, and (6) public welfare. 
 
Keywords : Model, Administrative, Sangha’s Administrative 
 
บทน า 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งมีความส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งและการด ารงอยู่อย่างมั่นคง
ของพระพุทธศาสนา เป็นการปกครองเพื่อบังคับบัญชา ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในความเรียบร้อย ดีงาม 
ส่วนการบริหารจะเป็นไปเพื่อการบริหารจัดการท่ีจะประสบผลส าเร็จ  ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาธิปไตยเป็น
ส าคัญ โดยผู้บริหารเองต้องประพฤติธรรมและใช้ธรรม  เป็นหลักในการบริหาร และต้องค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังพึงสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ดังพุทธพจน์ท่ีว่า “ถ้าเห็นจะได้ประโยชน์สุข
ท่ียิ่งใหญ่เพราะเสียสละประโยชน์สุขเล็กน้อย บุคคลควรสละประโยชน์สุขเล็กน้อย เพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขท่ี
ยิ่งใหญ่” ประยูร ธมฺมจิตฺโต (2549 : 39) 
 วัดเป็นหน่วยงานปกครองและเป็นหน่วยงานด าเนินกิจการคณะสงฆ์  และกิจการพระศาสนาท่ี
ส าคัญที่สุด และเป็นฐานอันส าคัญยิ่งของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา เป็นองค์กรหลักในการปกครองคณะสงฆ์ 
หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับวัด ทรงตราเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ท้ังสิ้น เช่นเดียวกับบทบัญญัติว่า
ด้วยมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นสถาบันหรือองค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือเป็นบุคคล
ตามกฎหมาย  ตามความในมาตรา 31 วรรคสอง และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2535 วัดจึงได้รับความคุ้มครอง จากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์และกฎหมายอื่นๆ 
วัดท้ังหลายย่อมมีสิทธิและหน้าท่ีตามบทกฎหมายดังเช่นบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าท่ี ในการต่างๆ เอง
มิได้ จ าเป็นต้องมีผู้แทนเพื่อใช้สิทธิและหน้าท่ีหรือแสดงเจตนา ดังบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
มาตรา 31 วรรคสาม ว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการท่ัวไป” ดังน้ัน เจ้าอาวาสเป็นท้ังผู้ปกครองวัด
ตามมาตรา 36 และเป็นผู้แทนวัดตามมาตรา 31 วรรคสาม ท้ังเป็นฐานะเจ้าพนักงานตามความในประมวล
กฎหมายอาญา ดังความแห่งมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และไวยาวัจกร เป็นเจ้าพนักงานตาม
ความในประมวลกฎหมายอาญา  เพราะเหตุน้ี ต าแหน่งเจ้าอาวาสจึงเป็นต าแหน่งท่ีส าคัญยิ่ง ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2550 : 48)  
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 อ านาจการบริหารวัดอย่างในสมัยสุโขทัยยังปรากฏชัดเจนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น ดังกล่าวไว้
ในโครงสร้างอ านาจการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลท่ี 4  ว่ากษัตริย์อาจแต่งต้ังสังฆราช และสมภารประจ า
วัดต่างๆ แต่น่ันก็เป็นเฉพาะวัดหลวงเท่าน้ัน ในขณะเดียวกันชาวบ้านก็เป็นผู้มีส่วนในการเลือกหรือแต่งต้ัง
สมภารวัดราษฎร์ท่ีตนเป็นผู้สร้างหรือสนับสนุนอยู่ ขอบเขตอ านาจของสมเด็จพระสังฆราชเองท่ีตัดสินใจลงโทษ 
หรือควบคุมพฤติกรรมพระสงฆ์ท่ีอยู่ในท่ีห่างไกลก็เป็นเร่ืองท าได้ล าบาก หากแต่อาศัยชาวบ้านในชุมชนเองคอย
ควบคุมพฤติกรรมพระสงฆ์ของตนเอง ดังท่ีทราบกันแล้วว่าในอดีตน้ัน หน้าท่ีพระสังฆราชและพระสงฆ์ท่ีมี
ต าแหน่งทางการบริหารท้ังหลายมุ่งไปท่ีกิจการใหญ่ๆ ระดับชาติ เช่น การช าระพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์ เป็น
ต้น มากกว่าท่ีจะมุ่งไปดูแลกิจการของวัดท่ัวๆ ไป เราย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเหล่าน้ีส่วนหน่ึงมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม  2 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงควรให้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการหา
รูปแบบท่ีเหมาะสม และปรับปรุงระบบบริหารงานของคณะสงฆ์ท้ังน้ีเพื่อเพิ่มรูปแบบของการบริหารงานคณะ
สงฆ์ เน่ืองจากการบริหารการจัดการในองค์กรของสงฆ์เอง ซึ่งมีอ านาจในการตัดสินใจด าเนินการบริหารจัดการ
ในทุกๆ ด้านร่วมกับคณะพระสังฆาธิการ ซึ่งในภาพรวมจะก่อให้เกิดความหลากหลายในทางปฏิบัติเป็นอย่าง
มากแม้ว่าจะมีข้อก าหนดให้ด าเนินตามนโยบายหรือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เดียวกัน กรมศาสนาซึ่งได้จัดท า
แนวทางการบริหารจัดการได้แนวคิดแนวทางการด าเนินงานบริหารจัดการ องค์กรสงฆ์เพื่อมีรูปแบบมากยิ่งข้ึน
ตามยุคตามสมัยแต่ในทางปฏิบัติจริงดูเหมือนจะยังมีปัญหาอยู่ 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์เขตปกครองอ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ันยังเกิดปัญหา
ด้านการปกครองและการสื่อสารท่ียังไม่ท่ัวถึง บางครั้งก็ยังมีการการด าเนินงานท่ีล่าช้า การจัดกิจกรรมในทาง
พุทธศาสนาในแต่ละวัดยังมีการประชาสัมพันธ์ท่ีไม่ท่ัวถึง สถานท่ีของวัดยังจัดการไม่ค่อยเรียบร้อยเป็นสัดส่วน 
และท่ีเห็นได้ชัดคือการขาดความร่วมมือระหว่างชุมชนกับวัดและขัดแย้งกัน ปัญหาเร่ืองของอบายมุข สิ่งเสพติด
ให้โทษ ขาดการมีส่วนร่วมในการท างาน ไม่มีความกระตือรือร้นในการท างานช่วยคณะกิจ วัตรของสงฆ์ท่ีควร
ปฏิบัติการยังขาดตกบกพร่อง ผู้น ายังไม่เป็นแบบอย่างที่เหมาะสมเท่าท่ีควร ผู้วิจัยในฐานะเป็นพระภิกษุท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีอ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับข้อมูลจากการสรุปวาระการประชุมประจ าปีของ        
คณะสงฆ์อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจากการสังเกตโดยท่ัวไปจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
รูปแบบการบริหารงานคณะสงฆ์ เขตปกครองอ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งวัดเป็นองค์กรหน่ึงท่ี
มีบทบาทต่อการพัฒนาด้านจิตใจของประชาชนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนให้เป็นพลเมืองท่ีดี
ของประเทศต่อไป ท้ังน้ี เพื่อจะน าผลการศึกษาครั้งน้ี ไปใช้เป็นแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหาร
กิจการของคณะสงฆ์กรณีศึกษา : เขตปกครองอ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีรูปแบบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารกจิการคณะสงฆ์ เขตปกครองอ าเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2.  เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตปกครองอ าเภอพรหมคีรี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ กรณีศึกษา: เขตปกครองอ าเภอพรหมคีรี 

จังหวัดนครศรีธรรมราช” มีการก าหนดขอบเขตดังน้ี 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตเน้ือหา โดยศึกษาเฉพาะประเด็นรูปแบบในการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ ดังน้ี  1) ด้านการปกครอง 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 4) ด้านการเผยแผ่
พระศาสนา 5) ด้านการสาธารณูปการ 6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

2. ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นท่ีในการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะวัดเขตปกครองอ าเภอพรหมคีรี  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  
3.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    3.1 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากร ได้แก่พระภิกษุ จ านวน 151 รูป ไวยาวัจกร 

52 คน กรรมการวัด 130 คน รวมท้ังสิ้น 333 รูป / คน 
    3.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มจากการเปิดตารางส าเร็จรูปของ  Krejcie and D.W. 

Morgan (1970: 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง 181 รูป / คน 
4.  ขอบเขตด้านเวลา 
ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ 

2560 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษารูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตปกครองอ าเภอ  พรหมคีรี  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและหลักการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ โดยท าการสังเคราะห์องค์ประกอบและประมวลผลมาเป็นความรู้ ความคิด หลักการ ทฤษฎีส าหรับการ
วิจัย ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยการศึกษารูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์   
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบในการบริหารกิจการคณะสงฆ์กรณีศึกษา: เขตปกครองอ าเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช” เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1 รูปแบบการวิจัยการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มมาจากประชากร 333 รูป / 
คน จากการเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and D.W. Morgan (1970: 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง 181รูป /
คน ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จากทุกพื้นท่ีตามสัดส่วนของประชากรศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน หาคุณภาพของแบบสอบถามโดย
การหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) หาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ( Index 
Objective Congruence : IOC) หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha coefficient) โดยการน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรท่ีไม่ได้เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

รูปแบบการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์เขตปกครอง   

อ าเภอพรหมคีรี 

องค์ประกอบด้านการปกครอง 
(สัมมรินโป) 

องค์ประกอบด้านการศึกษา 
(สุสิกขิโต) 

 

องค์ประกอบด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
(ภาวนา 4) 

 

องค์ประกอบด้านการเผยแผ่พระศาสนา 
(สันทัสนา) 

 

องค์ประกอบด้านการสาธารณูปการ 
(อปริหานิยธรรม 7) 

 

องค์ประกอบด้านสาธารณสงเคราะห์ 
(สังคหะวัตถุ 4) 
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.974 ข้อเสนอแนะจากค าถาม
ปลายเปิด น าเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง 
 1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้านพื้นท่ีวิจัย การวิจัยครั้งน้ี เลือกพระสังฆาธิการผู้มีต าแหน่งเป็นเจ้าคณะ
ต าบล รองเจ้าคณะต าบล ในเขตปกครองอ าเภอพรหมคีรี 5 ต าบล ได้แก่ต าบลพรหมโลก, ต าบลนาเรียง, ต าบล
บ้านเกาะ, ต าบลอินคีรี และต าบลทอนหงส์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มท่ี 1 เจ้าคณะต าบลและรองเจ้า
คณะต าบล จ านวน 5 ต าบล รวม 10 รูป โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth-interview) กลุ่มท่ี 2   
เก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของคณะกรรมการวัด ต าบลละ 
2 คน เลือกโดยแบบเจาะจง (Cluster Sampling) รวม 10 คน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์กรณีศึกษา : เขตปกครอง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นพระภิกษุสงฆ์ มีอายุ 51 ปีข้ึนไป มีพรรษาอยู่ท่ี 21 - 
30 พรรษา ส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์เขต
ปกครองอ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าความคิดเห็นในด้านการสาธารณสงเคราะห์  มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระศาสนา ด้านการสาธารณูปการด้านการศึกษา 
และด้านการปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารกิจการสงฆ์ เรียงตามล าดับได้ 6 องค์ประกอบ 
ดังน้ี องค์ประกอบท่ี 1 การปกครอง องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการศึกษา องค์ประกอบท่ี 3 ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการเผยแผ่พระศาสนา องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการสาธารณูปการ และ 
องค์ประกอบท่ี 6 ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยในครั้งน้ี สามารถน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังน้ี 
1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารกิจการสงฆ์  มี 6 องค์ประกอบเรียงตามล าดับได้ดังน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 การปกครอง องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการศึกษา องค์ประกอบท่ี 3 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการเผยแผ่พระศาสนา องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการสาธารณูปการ และ องค์ประกอบท่ี 6 
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

ท้ังน้ี ผู้วิจัยขออภิปรายผลในภาพรวมว่า เป็นเพราะการบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นการบริหารงาน
ของคณะสงฆ์ท่ีจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการดูแลคณะสงฆ์ งานปกครองของสงฆ์ อาศัยพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 โดยล าดับช้ันการปกครองคณะสงฆ์ไว้ดังน้ี มาตรา 20 
คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2523 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะ
สงฆ์ หมวด 2 ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและหมวด 3 ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค 
สถาบันผลิตพระสังฆาธิการ ควรก าหนดนโยบาย แผนและมาตรการในการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ให้เป็น
ผู้มีความพร้อมในด้านการบริหารวัด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนให้ถึง
พร้อมในการปฏิบัติภารกิจท้ัง 6 ด้านของคณะสงฆ์ รวมท้ังเป็นกัลยาณมิตรของศาสนิกชน สามารถปลูกฝังและ
ฝึกอบรมให้เยาวชนมีสัมมาทิฐิในการด ารงชีวิต การบริหารกิจการคณะสงฆ์ทีดีน้ันต้องเป็นไปตามระเบียบมติ

238 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี238 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.974 ข้อเสนอแนะจากค าถาม
ปลายเปิด น าเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง 
 1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้านพื้นท่ีวิจัย การวิจัยครั้งน้ี เลือกพระสังฆาธิการผู้มีต าแหน่งเป็นเจ้าคณะ
ต าบล รองเจ้าคณะต าบล ในเขตปกครองอ าเภอพรหมคีรี 5 ต าบล ได้แก่ต าบลพรหมโลก, ต าบลนาเรียง, ต าบล
บ้านเกาะ, ต าบลอินคีรี และต าบลทอนหงส์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มท่ี 1 เจ้าคณะต าบลและรองเจ้า
คณะต าบล จ านวน 5 ต าบล รวม 10 รูป โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth-interview) กลุ่มท่ี 2   
เก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของคณะกรรมการวัด ต าบลละ 
2 คน เลือกโดยแบบเจาะจง (Cluster Sampling) รวม 10 คน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์กรณีศึกษา : เขตปกครอง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นพระภิกษุสงฆ์ มีอายุ 51 ปีข้ึนไป มีพรรษาอยู่ท่ี 21 - 
30 พรรษา ส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์เขต
ปกครองอ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าความคิดเห็นในด้านการสาธารณสงเคราะห์  มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระศาสนา ด้านการสาธารณูปการด้านการศึกษา 
และด้านการปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารกิจการสงฆ์ เรียงตามล าดับได้ 6 องค์ประกอบ 
ดังน้ี องค์ประกอบท่ี 1 การปกครอง องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการศึกษา องค์ประกอบท่ี 3 ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการเผยแผ่พระศาสนา องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการสาธารณูปการ และ 
องค์ประกอบท่ี 6 ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยในครั้งน้ี สามารถน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังน้ี 
1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารกิจการสงฆ์  มี 6 องค์ประกอบเรียงตามล าดับได้ดังน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 การปกครอง องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการศึกษา องค์ประกอบท่ี 3 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการเผยแผ่พระศาสนา องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการสาธารณูปการ และ องค์ประกอบท่ี 6 
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

ท้ังน้ี ผู้วิจัยขออภิปรายผลในภาพรวมว่า เป็นเพราะการบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นการบริหารงาน
ของคณะสงฆ์ท่ีจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการดูแลคณะสงฆ์ งานปกครองของสงฆ์ อาศัยพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 โดยล าดับช้ันการปกครองคณะสงฆ์ไว้ดังน้ี มาตรา 20 
คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2523 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะ
สงฆ์ หมวด 2 ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและหมวด 3 ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค 
สถาบันผลิตพระสังฆาธิการ ควรก าหนดนโยบาย แผนและมาตรการในการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ให้เป็น
ผู้มีความพร้อมในด้านการบริหารวัด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนให้ถึง
พร้อมในการปฏิบัติภารกิจท้ัง 6 ด้านของคณะสงฆ์ รวมท้ังเป็นกัลยาณมิตรของศาสนิกชน สามารถปลูกฝังและ
ฝึกอบรมให้เยาวชนมีสัมมาทิฐิในการด ารงชีวิต การบริหารกิจการคณะสงฆ์ทีดีน้ันต้องเป็นไปตามระเบียบมติ

ของคณะสงฆ์และจ าเป็นต้องให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและดูแลคณะสงฆ์เพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง สิ่ง
ท่ีดีท่ีสุดคือ การท่ีทุกฝ่ายทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันท าหน้าท่ีในการบริหารในทุกด้าน
แม้จะเป็นการสอดส่องดูแลก็ถือว่าได้เป็นการดูแลพระศาสนาท่ีดีเป็นการป้องกันผู้ท่ีจะมาปองร้ายเป็นภัยของ
ศาสนาได้ด้วย สอดคล้องกับพิภพ กาญจนะ(2542) ได้กล่าวถึงแนวคิดการบริหารวัด ว่า ครั้งพุทธกาล
พระพุทธเจ้ากับพระสาวก ไม่ได้เป็นผู้สร้างวัด การบริหารและการจัดการวัดเป็นหน้าท่ีของคนสร้างวัดให้พระ
พุทธองค์ และพระสาวกไม่ได้เป็นเจ้าของวัด และไม่อยู่ติดวัด เพราะจาริกสั่งสอนไปตามนิคมต่างๆ ปัจจุบันการ
บริหารและการจัดการวัดเป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาส ซึ่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติไว้ว่า วัดมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนในกิจการท่ัวไป 
ดังน้ันเจ้าอาวาสต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการวัด ในการบริหารและจัดการวัดจะต้องประกอบด้วย
การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอานวยการ การประสานงานการประเมินผลงานและ
การงบประมาณ 

2. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์กรณีศึกษา : เขตปกครอง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พบว่า ผู้เช่ียวชาญจ านวนท้ังหมด 9 คน 
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ กรณีศึกษา: เขตปกครอง อ าเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเหมาะสมกับบริบท มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ มีความสอดคล้องตามหลักการ
ในเชิงทฤษฎี มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ นอกจากน้ี หลายท่านยังได้
เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ กรณีศึกษา: เขตปกครอง อ าเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นรูปแบบท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ท่ีจะน าไป ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในทุกยุค ทุกสมัย ซึ่งจะท าใหก้ารบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามมาตรฐานตามท่ีต้องการ ตลอดจนครอบคลุม
ภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ควรให้ความส าคัญด้านการปกครองคณะสงฆ์ ดังน้ี   
 1.1) เจ้าอาวาสควรมีการตรวจสอบหรือฝึกทักษะส าหรับบุคคลท่ีจะเข้ามาบรรพชา อุปสมบทใน
พระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบของมหาเถรสมาคม 
และเมื่อมีการกระท าผิดต่อพระธรรมวินัย ท าให้ ช่ือเสียงพระพุทธศาสนาเสียหายเกิดข้ึน ต้องมีการลงโทษอย่าง
เด็ดขาด ไม่ว่าเรื่องน้ันจะ เล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ก็ตาม 
 1.2) ผู้ปกครองคณะสงฆ์ ควรลงพื้นท่ีเพื่อดูแลและบ ารุงขวัญก าลังใจแก่ผู้ใต้ปกครอง  
 1.3) การออกกฎ ระเบียบ ภายในวัด ควรเป็นไปตามมติท่ีประชุม จากการประชุมร่วมกันของ
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวปฏิบัติภาวะผู้น าผู้บริหาร บรรยากาศโรงเรียน ผ่านขวัญใน
การปฏิบัติงานของครู ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  2) พัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลเชิง
สาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากครูผู้สอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 70 โรงเรียน จ านวนท้ังสิ้น 350 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้
พัฒนาข้ึน โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนจ านวน 320 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.42 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถาม คือสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) แนวปฏิบัติภาวะผู้น าผู้บริหาร บรรยากาศโรงเรียน และขวัญในการท างานของครู อยู่ในระดับปานกลาง      

2) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา
จากค่าไค-สแควร์เท่ากับ 147.91 ค่าความน่าจะเป็น(P) เท่ากับ 0.07870 ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากับ 125 

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า, บรรยากาศโรงเรียน, ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 

1หลักสูตรศึกษาศาสตรดษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
3คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 



ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (Chi-square/df) เท่ากับ 1.18 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.93 ค่าดัชนีรากค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน 
(Standardized RMR) เท่ากับ 0.02 และค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ 
0.0024 
 

Abstract 
 

              The purposes of this study were 1)  to study principals leadership practices, school 
climates and teacher morale that affect student achievement in high schools under Primary 
Schools under Office of the Private Education Commission.  2)  to develop and determine the 
concordance of a causal model of principals leadership practices and school climates, mediated 
by teacher morale, affecting student achievement in Primary Schools under Office of the Private 
Education Commission.  The data was collected by using questionnaires of grade 6 teachers 
under Primary Schools under Office of the Private Education Commission. The participants 
consisted of 350 teachers from 70 schools. The questionnaires were developed by the researcher.  
They were sent back 320 copies that is 91.42 percent.  The statistics used in data analysis were 
descriptive statistics, correlation coefficient analysis, confirmatory factor analysis and structural 
equation model analysis. 
 The research findings were as follows :                  

1) The level of principals leadership practices, school climates and teacher morale under 
Primary Schools under Office of the Private Education Commission was medium 2 )  a casual 
relationship model of factors that influence student achievement under Primary Schools under 
Office of the Private Education Commission was consisted with the empirical data by considering 
on Chi-square =  147.97, P =  0.07870, df =  125, Chi= square/df =  1.18, GFI =  0.96, AGFI =  0.93, 
Standardize RMR = 0.02 and RMSEA = 0.024  
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บทน า 
การศึกษาไทยเป็นท่ีทราบกันดีว่า ในการบริหารสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จได้น้ัน ต้องผสมผสาน

องค์ประกอบทางการบริหารมากมาย และหน่ึงในองค์ประกอบท่ีส าคัญคือการบริหารงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ดังน้ันผู้บริหารจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าท่ีเหมาะสมเน่ืองจากภาวะผู้น าจะเป็นสิ่งท่ีขับเคลื่อนให้เกิดผลการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานทางด้านการศึกษาให้ เพิ่ มสู งข้ึน Leithwood, and D. Jantzi (201-227 ) อีก ท้ั งผู้ น า ท่ี มี
ประสิทธิภาพ (effective school leadership) จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อประสิทธิผลของโรงเรียน (school 
effectiveness) และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและการเรียนรู้ของนักเรียน Heck and Marcoulides (1990 : 94-125)  
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effectiveness) และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและการเรียนรู้ของนักเรียน Heck and Marcoulides (1990 : 94-125)  

โดยอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ทางการบริหารการศึกษาเข้ามาเป็นตัวแปรแทรก หรือตัวแปรปรับความสัมพันธ์ของตัวแปร
ทางการบริหารข้างต้น 

งานวิจัยระดับนานาชาติท่ีเรื่องของภาวะผู้น าแสดงให้เห็นว่าความเช่ือมโยงระหว่างภาวะผู้น ากับการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลเชิงสาเหตุโดยทางตรงน้ันมีน้อยและหาก
ย้อนกลับไปยังวรรณกรรมในเร่ืองผลกระทบของภาวะผู้น าท่ีมีต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจะ
พบว่าถึงแม้ว่าภาวะผู้น าจะสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนความสัมพันธ์ดังกล่าวน้ีมักถูกเช่ือมด้วย
ตัวแปรค่ันกลาง  ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและจากการจัดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-net) ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อเป็นเครื่องมือในการช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม ของการจัดการศึกษาท่ัวประเทศ
ใน 5 รายวิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ 
ซึ่งคะแนนเฉลี่ย O-net ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเอกชนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าใน  ปีการศึกษา 2558 ใน 2 รายวิชา คือ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศก็ยังไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจเพราะมีเพียงรายวิชาภาษาไทยเท่าน้ันท่ีมี
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เกินคร่ึงของคะแนนรวมท้ังหมด จะเห็นได้ว่าภาพรวมของคะแนน O-NET เป็นปัญหา
ระดับประเทศ ซึ่งปัจจัยส่วนใหญ่ยังเป็นมุมมองภายนอกที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แต่หากเรา
ต้องการแก้ปัญหาเชิงลึกในระยะยาวเพื่อความยั่งยืน ปัจจัยใดท่ีน่าจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มากที่สุดเพื่อแก้ปัญหาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน 

การศึกษาบทบาทผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีต่อประสิทธิภาพโรงเรียน Hallinger and Heck (1996 : 5-44) 
กล่าวว่าเป็นหน่ึงในองค์ความรู้ท่ียืนยันแนวคิดน้ีโดยอธิบายถึงรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าใน
โรงเรียนในฐานะท่ีเป็นความพยายามและกิจกรรมของผู้บริหารโรงเรียนกับผลลัพธ์ของนักเรียนจากการสังเคราะห์
งานวิจัยจ านวน 43 เรื่อง  ศึกษาระหว่างปี ค.ศ. 1985 ถึง ค.ศ. 1995 พบว่ามีรูปแบบต่างกัน 3 รูปแบบ คือ          
1) รูปแบบท่ีภาวะผู้น าส่งผลทางตรง (direct effect studies) ต่อผลลัพธ์ของนักเรียน 2) การศึกษารูปแบบท่ีมีตัว
แปรค่ันกลาง (mediated effect studies) ซึ่งภาวะผู้น าน้ันถูกค่ันกลางด้วยปัจจัยด้านองค์การ ,เหตุการณ์หรือ
บุคคลด้านอื่นๆ และ 3) การศึกษารูปแบบของตัวแปรท่ีส่งผลต่อกัน (reciprocal effect studies) ซึ่งบทสรุปพบว่า 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารส่งผลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ดังน้ันงานวิจัย
ทางด้านการบริหารการศึกษาจึงได้มีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการน าเอาปัจจัยอื่น ๆ ทางการบริหารมาท าการวิจัย
เพิ่มเติม ในฐานะตัวแปรค่ันกลางระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการ
ตรวจสอบเอกสารพบว่า ขวัญในการปฏิบัติงานของครูเป็นตัวแปรหน่ึงท่ีมีความส าคัญ เน่ืองจากครูเป็นผู้ท่ีมีบทบาท
ส าคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ตามท่ี Brophy (1986 : 182-194) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของครู อาทิ เช่น การใช้
กลยุทธ์ในการจัดการช้ันเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ซึ่งกล่าวได้ว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการเรียนของนักเรียน คือ ครูผู้สอนซึ่งเป็นบุคคลากรทางการศึกษาท่ีมีบทบาทมากที่สุด
ในการพัฒนาผู้เรียนหรือนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน Houchard (2005 : 180-181) ได้ท าการวิจัย
และพบว่า ถ้าครูมีขวัญในการปฏิบัติงานท่ีดี นักเรียนก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ 
พิชาน บุญยะมาน (2549 : 155-157) ได้ท างานวิจัยและมีผลการวิจัยว่า ขวัญในการปฏิบัติงานของครูส่งผลต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

243ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 243ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



นอกจากน้ีปัจจัยท่ีส่งผลกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูอีกปัจจัยหน่ึงคือ บรรยากาศโรงเรียนซึ่งโรงเรียน
สามารถจัดให้มีบรรยากาศทางวิชาการบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้สามารถเกิดได้ในทุกที่ไมใช่เพียงแค่
ในซึ่งตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ต้ังแต่การวางรากฐานพัฒนาการของ
นักเรียน ในปัจจุบันการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้นักเรียนสามารถการอ่านออกเขียนได้คิดค านวณได้เป็นคนดีคน
เก่งและมีความสุขสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและแนวทางในการด าเนินการ
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามทิศทางดังกล่าวน้ันโรงเรียนเอกชนเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเพื่อให้การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและการท่ีโรงเรียนจะบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายก็ต่อเมื่อบุคลากรให้
ความร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและทุ่มเทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบรรยากาศสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
จะเป็นแนวทางท่ีจะช่วยสร้างบรรยากาศของการท างานให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถและมีประสิทธิผลมากข้ึนซึ่ง
ถ้าผู้บริหารสามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยแล้วเป็นท่ีหวังได้ว่าโอกาสท่ีผู้ปฏิบัติจะเพิ่มผลผลิตเพิ่มประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึนจะมีความเป็นไปได้สูง ซึ่งสอดคล้องกับ จีรพิศ สุวรรณวงศ์  (2551 : 201-205) ได้ศึกษาวิจัยว่า 
บรรยากาศโรงเรียนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครู และช่วยท าให้ครูมีอดทนในการท างานและพัฒนาการ
สอนของตนเองต่อไปบรรยากาศโรงเรียนนับเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ นักเรียนจะมีความสนใจใฝ่
เรียนรู้น้ันเร่ิมมาจากบรรยากาศท่ีดีภายในโรงเรียน 

จากปัจจัยต่างๆข้างต้น ผู้วิจัยศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุของแนวปฏิบัติภาวะผู้น าผู้บริหารและ บรรยากาศ
โรงเรียนผ่านขวัญในการปฏิบัติงานของครู ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใช้เป็นข้อมูลพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติภาวะผู้น าผู้บริหาร บรรยากาศโรงเรียน ผ่านขวัญในการปฏิบัติงานของครู ท่ีส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประถมมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

2) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุของแนวปฏิบัติภาวะผู้น า
ผู้บริหาร บรรยากาศโรงเรียน ผ่านขวัญในการปฏิบัติงานของครู ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของ
โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากร การวิจัยคร้ังน้ีใช้ประชากรคือ ครูผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนท่ีมีผลการ
ทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศท้ัง 5 รายวิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ) ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,102  คนจาก
โรงเรียน 899 โรงเรียน 
 

244 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี244 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



นอกจากน้ีปัจจัยท่ีส่งผลกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูอีกปัจจัยหน่ึงคือ บรรยากาศโรงเรียนซึ่งโรงเรียน
สามารถจัดให้มีบรรยากาศทางวิชาการบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้สามารถเกิดได้ในทุกที่ไมใช่เพียงแค่
ในซึ่งตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ต้ังแต่การวางรากฐานพัฒนาการของ
นักเรียน ในปัจจุบันการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้นักเรียนสามารถการอ่านออกเขียนได้คิดค านวณได้เป็นคนดีคน
เก่งและมีความสุขสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและแนวทางในการด าเนินการ
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามทิศทางดังกล่าวน้ันโรงเรียนเอกชนเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเพื่อให้การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและการท่ีโรงเรียนจะบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายก็ต่อเมื่อบุคลากรให้
ความร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและทุ่มเทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบรรยากาศสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
จะเป็นแนวทางท่ีจะช่วยสร้างบรรยากาศของการท างานให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถและมีประสิทธิผลมากข้ึนซึ่ง
ถ้าผู้บริหารสามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยแล้วเป็นท่ีหวังได้ว่าโอกาสท่ีผู้ปฏิบัติจะเพิ่มผลผลิตเพิ่มประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึนจะมีความเป็นไปได้สูง ซึ่งสอดคล้องกับ จีรพิศ สุวรรณวงศ์  (2551 : 201-205) ได้ศึกษาวิจัยว่า 
บรรยากาศโรงเรียนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อขวัญก าลังใจของครู และช่วยท าให้ครูมีอดทนในการท างานและพัฒนาการ
สอนของตนเองต่อไปบรรยากาศโรงเรียนนับเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ นักเรียนจะมีความสนใจใฝ่
เรียนรู้น้ันเร่ิมมาจากบรรยากาศท่ีดีภายในโรงเรียน 

จากปัจจัยต่างๆข้างต้น ผู้วิจัยศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุของแนวปฏิบัติภาวะผู้น าผู้บริหารและ บรรยากาศ
โรงเรียนผ่านขวัญในการปฏิบัติงานของครู ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใช้เป็นข้อมูลพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติภาวะผู้น าผู้บริหาร บรรยากาศโรงเรียน ผ่านขวัญในการปฏิบัติงานของครู ท่ีส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประถมมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

2) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุของแนวปฏิบัติภาวะผู้น า
ผู้บริหาร บรรยากาศโรงเรียน ผ่านขวัญในการปฏิบัติงานของครู ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของ
โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากร การวิจัยครั้งน้ีใช้ประชากรคือ ครูผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนท่ีมีผลการ
ทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศท้ัง 5 รายวิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ) ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,102  คนจาก
โรงเรียน 899 โรงเรียน 
 

 ตัวแปรที่ศึกษา การวิจัยในครั้งน้ีประกอบด้วยตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (independent variable) 
ซึ่งเป็นตัวแปรท่ีเป็นสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมี 2 ตัวแปร ดังน้ี 1. ตัวแปรแนวปฏิบัติภาวะ
ผู้ น าผู้ บ ริ ห า ร (principals leadership practices) ศึ กษ าตามแนว คิดขอ ง Kouzes and Posner (2002) 
ประกอบด้วย 1) การเป็นต้นแบบให้กับผู้ร่วมงานในองค์การ (Model the way) 2) การกระตุ้นให้เกิดวิสัยทัศน์
ร่วมกันในองค์การ (inspire a shared vision) 3) การท้าทายและกล้าเผชิญกับกระบวนการ(challenge the 
process) 4) การสร้างสรรค์พฤติกรรมในการท างานให้กับผู้ร่วมงาน(enable other to act) และ  5) การบ ารุง
ขวัญและก าลังใจ(encourage the heart) 2. ตัวแปรบรรยากาศโรงเรียน (school climates) ศึกษาตามแนวคิด
ของ Tschannen-Moran and Hoy. (2006 : 11-14) ประกอบด้วย คือ 1) ภาวะผู้น าเชิงสนับสนุน(collegial 
leadership) 2) ความช านาญทางวิชาชีพครู(teacher professionalism) 3) ความเป็นวิชาการ(academic press) 
และ 4) ความร่วมมือของชุมชน(community engagement) 
 ตัวแปรค่ันกลางคือ ขวัญในการปฏิบัติงานของครู(teacher morale)ศึกษาตามแนวคิดของ Abdul 
GhaniKanesan Abdullahet and L. Ying-Leh (2016 : 52-57) ประกอบด้วย 1) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้บริหาร (teacher rapport with the principal)  2) สัมพันธภาพระหว่างครู (rapport among teachers) 3) 
หลักสูตร (curriculum issues) 4) การสนับสนุนของชุมชน (community support of education) 5) สิ่งอ านวย
ความสะดวกของโรงเรียน (school facilities) และ 6) ภาวะกดกันทางสังคม (community pressures) 
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนซึ่งอ้างอิงมาจากผลการสอบระดับชาติข้ันสามัญ(O-
NET) ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยพิจารณาการผลสัมฤทธิ์ใน 5 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย สังคม
ศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยศาสตร์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6  ในโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ         
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศท้ัง 5 รายวิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมและ ภาษาอังกฤษ) ในปีการศึกษา 2559  จ านวน 1,102  คนจากโรงเรียน 899  โรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 350 คน ซึ่งได้มาจากการก าหนดขนาดตัวอย่าง ตาม
หลักการวิเคราะห์ท่ีใช้ตัวแบบสมการโครงสร้างซึ่งใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีค่าควรจะเป็นสูงสุด 
(maximum likelihood) และงานวิจัยท่ีใช้ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นควรใช้ขนาดตัวอย่าง  100–150 
จะให้ผลการวิจัยท่ีน่าพอใจกล่าวคือ ใช้ขนาดตัวอย่าง 10 ถึง 20 คนต่อตัวแปรในการวิจัยหน่ึงตัวแปร (Hair et al., 
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ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 350 คน ซึ่งได้มาจากการก าหนดขนาดตัวอย่าง ตาม
หลักการวิเคราะห์ท่ีใช้ตัวแบบสมการโครงสร้างซึ่งใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีค่าควรจะเป็นสูงสุด 
(maximum likelihood) และงานวิจัยท่ีใช้ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นควรใช้ขนาดตัวอย่าง  100–150 
จะให้ผลการวิจัยท่ีน่าพอใจกล่าวคือ ใช้ขนาดตัวอย่าง 10 ถึง 20 คนต่อตัวแปรในการวิจัยหน่ึงตัวแปร (Hair et al., 

1998 อ้าง นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) การวิจัยครั้งน้ีมีพารามิเตอร์ท่ีต้องการประมาณค่า 20 ตัวผู้วิจัยจึงควรใช้
จ านวนตัวอย่างระหว่าง 200-400 เพราะฉะน้ัน ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง 350 คน 

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา(content validity) และการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliabilities) 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามและของตัวแปรใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าความเบ้และค่า
ความโด่งของแต่ละตัวแปร วิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น  
การทดสอบโมเดลการท านายและการเป็นสื่อกลางของวัฒนธรรมองค์กรวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

ขั้นตอนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์
โมเดลโครงสร้าง 

 
สรุปผลการวิจัย   

1. พบว่าแนวปฏิบัติภาวะผู้น าผู้บริหารด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการท้าทายและการเผชิญกับ
กระบวนการ อยู่ในระดับมาก ( = 3.51, S.D.= 1.04) ด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการกระตุ้นให้เกิด
วิสัยทัศน์ร่วมกันในองค์กรจัดการอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.47, S.D.= 1.06)  ระดับของบรรยากาศโรงเรียนด้าน
ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภาวะผู้น าเชิงสนุบสนุน อยู่ในระดับมาก ( = 3.50, S.D.= 01.03) ด้านท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความช านาญทางวิชาชีพครู อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.47, S.D.= 1.05) และระดับของขวัญ
ในการปฏิบัติงานของครู ด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างครู อยู่ในระดับมาก ( = 3.50, 
S.D.= 1.01) ด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.44, S.D.= 1.05)  

2. ผลการทดสอบโมเดลการเป็นสื่อกลางของขวัญในการปฏิบัติงานของครู โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์  (Chi-Square = 147.97, df =125, P-value = .0787, GFI = .96, AGFI =  .93, RMSEA =  .024,          
RMR = 0.02) แนวปฏิบัติภาวะผู้น าผู้บริหารส่งผลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยผ่านขวัญใน
การปฏิบัติงานของครู และบรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อมีขวัญในการปฏิบัติงานของครูเป็นตัวแปรค่ันกลาง นอกจากน้ีพบว่า ขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูส่งผลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05         
จากการทดสอบโมเดลการท านายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่าแนวปฏิบัติภาวะ
ผู้น าผู้บริหารมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านขวัญในการปฏิบัติงานของครู             
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .17 บรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อมีขวัญใน
การปฏิบัติงานของครูเป็นตัวแปรค่ันกลางค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .47 และขวัญในการปฏิบัติงานของครูมี
อิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .64 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ในทุกเส้นอิทธิพล 
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อภิปรายผล 
การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของแนวปฏิบัติภาวะผู้น าผู้บริหารมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .17อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัย 
Moore (2012 : 111-115) ท่ีพบว่า แนวปฏิบัติภาวะผู้น าผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของครู
ซึ่งส่งผลโดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในแต่ละองค์ประกอบของแนวปฏิบัติภาวะผู้น าผู้บริหารน้ัน
ล้านเป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูท้ังสิ้น การท้าทายและกล้าเผชิญกับกระบวนการเป็นสิ่งท่ี
ช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับโรงเรียนท าให้ครูรู้สึกต่ืนเต้นเสมอในการท างานเป็นการกระตุ้นให้ครูรู้สึกสนใจในการ
ท างานอยู่เสมอซึ่งสอดคล้องกับ Kouzes and Poser (2012 : 59-61) เช่ือว่า “การค้นหาการเปลี่ยนแปลงช่วย
ท างานให้ดีข้ึน” ไม่มี บุคคลใดสามารถท าสิ่งต่างๆได้ดีท่ีสุดด้วยวิธีการเดิมๆ การกระตุ้นให้เกิดวิสัยทศน์ร่วมกันใน
องค์การ เป็นการพัฒนาให้ครูมีการมองการไกล ซึ่งสอดคล้อง Northouse (2012 : 44-48) “ผู้บริหารต้องเป็น
แบบอย่างในการกระท าแก่ครูก่อนเสมอ”และจะส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครู การท่ีผู้บริหารมีการ
ตระหนักถึงอนาคต ผู้บริหารต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ออกไปให้เข้าใจได้อย่างง่ายและตรงกันเพื่อให้โรงเรียนด าเนินงาน
ได้เป็นอย่างด ี

การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของบรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .47 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 บรรยากาศโรงเรียนก็เป็นอีกตัวแปรท่ี
ส่งผลทางอ้อมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและส่งผลทางตรงกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Pan and Qin (2007 : 65-77) ท าการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์กร (โรงเรียน) 
กับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในประเทศจีน พบว่า มีบางอค์ประกอบของบรรยากาศโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับ
ขวัญในการปฏิบัติงานของครูซึ่งท าให้ เกิดความพึงพอใจในงานของครู และท าให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของขวัญในการปฏิบัติงานของครูมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .64 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ขวัญในการปฏิบัติงานของ
ครูเป็นตัวแปรท่ีส่งผลโดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ Houchard (2005 : 180-
181) ได้ท าการศึกษาการวัดขวัญในการปฏิบัติงานของครูท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยอาศัย
ผลทดสอบระดับชาติ พบว่า     มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญกล่าวคือ ขวัญในการปฏิบัติงานของครูท่ีดีจะส่ง
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีไปด้วย และยังสอดคล้องกับ Kincade (2013 : 151-155) ท าการศึกษา
ขวัญในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้
แบบสอบถาม พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ จากการศึกษาขวัญในการท างานของครูมีปัจจัย
หลากหลายท่ีส่งผลรวมถึงหลักสูตรของโรงเรียนด้วย การท่ีโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีดีย่อมส่งผลให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหารายวิชามากข้ึน 

จากผลการวิจัยท่ีค้นพบท้ังหมดท าให้สรุปได้ว่า แนวปฏิบัติภาวะผู้น า บรรยากาศโรงเรียนและขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นท้ังทางอ้อมหรือทางตรง ซึ่ง
ผลการวิจัยเป็นการช่วยหาปัจจัยท่ีส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชัย ไวยวรรณ
จิตร (2552 : 10-15) ได้ศึกษาเรื่องสาเหตุท่ีท าให้คะแนน O-NET ของนักเรียนต่ า ผลวิจัยพบว่า มีหลายปัจจัยท่ีท า
ให้คะแนนต่ า คือ 1. ผู้บริหารโรงเรียนขาดทักษะและความเข้าใจในการจัดการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 2.ครูผู้สอน
ไม่มีความช านาญเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีสอน  3.หลักสูตรท่ีมีอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องรับสภาพ

248 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี248 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



อภิปรายผล 
การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของแนวปฏิบัติภาวะผู้น าผู้บริหารมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
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ล้านเป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูท้ังสิ้น การท้าทายและกล้าเผชิญกับกระบวนการเป็นสิ่งท่ี
ช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับโรงเรียนท าให้ครูรู้สึกต่ืนเต้นเสมอในการท างานเป็นการกระตุ้นให้ครูรู้สึกสนใจในการ
ท างานอยู่เสมอซึ่งสอดคล้องกับ Kouzes and Poser (2012 : 59-61) เช่ือว่า “การค้นหาการเปลี่ยนแปลงช่วย
ท างานให้ดีข้ึน” ไม่มี บุคคลใดสามารถท าสิ่งต่างๆได้ดีท่ีสุดด้วยวิธีการเดิมๆ การกระตุ้นให้เกิดวิสัยทศน์ร่วมกันใน
องค์การ เป็นการพัฒนาให้ครูมีการมองการไกล ซึ่งสอดคล้อง Northouse (2012 : 44-48) “ผู้บริหารต้องเป็น
แบบอย่างในการกระท าแก่ครูก่อนเสมอ”และจะส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครู การท่ีผู้บริหารมีการ
ตระหนักถึงอนาคต ผู้บริหารต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ออกไปให้เข้าใจได้อย่างง่ายและตรงกันเพื่อให้โรงเรียนด าเนินงาน
ได้เป็นอย่างด ี

การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของบรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .47 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 บรรยากาศโรงเรียนก็เป็นอีกตัวแปรท่ี
ส่งผลทางอ้อมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและส่งผลทางตรงกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Pan and Qin (2007 : 65-77) ท าการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์กร (โรงเรียน) 
กับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในประเทศจีน พบว่า มีบางอค์ประกอบของบรรยากาศโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับ
ขวัญในการปฏิบัติงานของครูซึ่งท าให้ เกิดความพึงพอใจในงานของครู และท าให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
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การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของขวัญในการปฏิบัติงานของครูมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .64 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ขวัญในการปฏิบัติงานของ
ครูเป็นตัวแปรท่ีส่งผลโดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ Houchard (2005 : 180-
181) ได้ท าการศึกษาการวัดขวัญในการปฏิบัติงานของครูท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยอาศัย
ผลทดสอบระดับชาติ พบว่า     มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญกล่าวคือ ขวัญในการปฏิบัติงานของครูท่ีดีจะส่ง
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีไปด้วย และยังสอดคล้องกับ Kincade (2013 : 151-155) ท าการศึกษา
ขวัญในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้
แบบสอบถาม พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ จากการศึกษาขวัญในการท างานของครูมีปัจจัย
หลากหลายท่ีส่งผลรวมถึงหลักสูตรของโรงเรียนด้วย การท่ีโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีดีย่อมส่งผลให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหารายวิชามากข้ึน 

จากผลการวิจัยท่ีค้นพบท้ังหมดท าให้สรุปได้ว่า แนวปฏิบัติภาวะผู้น า บรรยากาศโรงเรียนและขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นท้ังทางอ้อมหรือทางตรง ซึ่ง
ผลการวิจัยเป็นการช่วยหาปัจจัยท่ีส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรุชัย ไวยวรรณ
จิตร (2552 : 10-15) ได้ศึกษาเรื่องสาเหตุท่ีท าให้คะแนน O-NET ของนักเรียนต่ า ผลวิจัยพบว่า มีหลายปัจจัยท่ีท า
ให้คะแนนต่ า คือ 1. ผู้บริหารโรงเรียนขาดทักษะและความเข้าใจในการจัดการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 2.ครูผู้สอน
ไม่มีความช านาญเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีสอน  3.หลักสูตรท่ีมีอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องรับสภาพ

ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารจะช่วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน ครูมีความเป็นมือ
อาชีพในการสอนจะช่วยให้นักเรียนเรียนได้ดีข้ึน อีกท้ังยังส่งผลต่อหลักสูตรของโรงเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมาจากผ้บริหาร
และครูภายในโรงเรียน ท่ีกล่าวมาล้วนเป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโรงเรียนน่ันเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. จากผลวิจัยแนวปฏิบัติภาวะผู้น าผู้บริหารมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ดังน้ัน ผู้บริหารโรงเรียนควรพัฒนาภาวะผู้น าของตนเองโดยสามารถพัฒนาได้ตามองค์ประกอบของแนวปฏิบัติภาวะ
ผู้น ากล่าวคือ  ผู้บริหารควรค้นหาการท างานในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานให้มากข้ึน         
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า         

ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าตัวแปรอื่น ๆ คือ ขวัญในการปฏิบัติงานของครู 
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้มีการท าวิจัยและพัฒนา  โดยวิจัยกระบวนการพัฒนา ขวัญในการปฏิบัติงานของครู 
ท้ังหกองค์ประกอบ 

2. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ตัวแปรท้ังสามองค์ประกอบ สามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนได้เพียงบางส่วน แสดงว่าอาจมีตัวแปรอื่น ๆ ท่ีสามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้
เพิ่มเติม จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมตัวแปรอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการศึกษาครั้ง
ต่อไป เช่น ตัวแปรด้านพฤติกรรมนักเรียน เป็นต้น 
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3. จากการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับครูในโรงเรียนเอกขนดังน้ัน การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษา
การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความไม่
แปรเปลี่ยน ระหว่างสังกัด ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนของรัฐ เป็นการลดความแปรปรวนจากความต่างของบริบทและเพิ่ม
ความชัดเจนของผลการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน         
ได้อย่างเหมาะสม 
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สภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

The State of Student-Centered Learning Management of Social Studies 
Teachers in Schools Under the Jurisdiction of the Kalasin Provinical 

Education Office 
 

ชิดพงศ์ บาทชารี1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการด าเนินการในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนของคร ูและขนาดของโรงเรียน 3) เพื่อศึกษาแนว
ทางการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ  ครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 100 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน 
เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ท่ีมีค่าความเช่ือมั่น 0.95 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบ t แบบ
กลุ่มอิสระ (Independent Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
และท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ s Method)  
 ผลการศึกษา พบว่า   
 1) ผลการศึกษาระดับการด าเนินการในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การจัดการเรียนรู้ สื่อและ
นวัตกรรม การเตรียมการสอน และการวัดและประเมินผล 
 2) ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนของครู 
และขนาดของโรงเรียน พบว่า ครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ี
มีเพศ วุฒิการศึกษา และขนาดของโรงเรียน แตกต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีประสบการณ์ในการสอน แตกต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรี ยนเป็นส าคัญ ไม่
แตกต่างกัน 
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 3) ข้อเสนอแนะแนวทางการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ด้านการเตรียมการสอน ควรมีการวางแผนและเตรียมการ
ล่วงหน้าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ ด้านการจัดการเรียนรู้ ควรให้
ความส าคัญกับการให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อและนวัตกรรม ควรมีการน า
สื่อสมัยใหม่มาเป็นส่วนช่วยในการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล การวัดผลไม่ควรให้
ความส าคัญกับคะแนนปัจจัยหลักแต่ควรให้ความส าคัญกับผลท่ีได้ในรูปธรรม เช่น การให้ความส าคัญกับการ
จัดท าโครงงาน หรือการสังเกตพฤติกรรมมากกว่าผลจากการทดสอบวัดระดับความรู้  
 

Abstract   
 

 The research aims to 1) to study the operation level of student-centered learning 
management of social studies teachers in a private school that is under the jurisdiction of 
Kalasin Provincial Education Office. 2) To compare the student-centered learning management of 
social studies teachers in a private school that is under the jurisdiction of Kalasin Provincial 
Education by categorizing in to genders, education degrees, teacher experience, and school 
sizes. 3) To study learning methods of the student-centered learning management of social 
studies teachers in a private school that is under the jurisdiction of Kalasin Provincial 
Education. A research sample was 100 social studies teachers who taught in a private school 
that is under the jurisdiction of Kalasin Provincial Education. The sample was chosen by using 
stratified sampling according to the school size. A questionnaire, with 0.95 reliability, was 
used to collect data. Statistics were used to analyze the data, including frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. The statistics that were used to test the research 
hypothesis were the independent sample t-test and one-way ANOVA. Scheffe’s method was 
used to compare differences between each pair of variables.  
 The results found that. 
 1) The overall operation level of the student-centered learning management of 
social studies teachers in a private school that is under the jurisdiction of Kalasin Provincial 
Education Office is at a high level. In each aspect, it was found that all aspects are at a high 
level. The means range from high to low as follows, learning management, media and 
innovation, teaching preparation, and measurement and evaluation.  
 2) The comparison results of the student-centered learning management of social 
studies teachers in a private school that is under the jurisdiction of Kalasin Provincial 
Education Office are categorized by genders, education levels, teacher experience, and 
school size. It was found that the teachers, who have differences in gender, education level, 
and school size, have differences in the student-centered learning management at the 0.05 
level of statistical significance. However, the teachers, who have different experience, have 
no difference in the student-centered learning management. 
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 3) Recommendations of the student-centered learning management of social studies 
teachers in a private school that is under the jurisdiction of Kalasin Provincial Education 
Office are as follows. The teaching preparation aspect, the teachers should plan and prepare 
in advance, so that their students can achieve the planned objectives. For the learning 
management aspect, the teachers should strongly encourage their students to participate in 
a learning-teaching arrangement. For the media and innovation aspect, the teachers should 
use new technology as their teaching aids to teach their students. For the measurement and 
evaluation aspect, the teachers should not focus on scores, but should emphasize on 
student results as a whole such as emphasizing on project works, or observing student 
behavior, rather than results from examinations. 
 
Keywords : Student-centered learning management, Social studies teachers in a private 
school 
 
บทน า 
   การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนส าคัญท่ีสุด หมายถึง 
การก าหนดจุดหมาย สาระกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้  สื่อการเรียน และการประเมินผลท่ีมุ่งพัฒนาคน และชีวิต
ให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้เต็มความสามารถ สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน 
กิจกรรมการเรียนค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สัมผัสและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
ผู้เรียนได้ค้นคว้า ทดลองปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนพบสาระส าคัญของบทเรียน ครูมีบทบาทปลุกเร้าและ
เสริมแรงศิษย์ในทุกกิจกรรม ให้ค้นพบค าตอบและแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมท้ังการร่วมท างานเป็นกลุ่ม         
จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ความมีวินัย รับผิดชอบในการท างาน ผู้เรียนมีโอกาสฝึกประเมินและปรับปรุง
ตนเอง กฤษฎาวรรณ ศิริวงศ์ (2556 : 1) 
  การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยไปสู่โมเดล
ประเทศไทย 4.0 สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2559 : 228) ท่ีมีเป้าหมายจะพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกท่ีหน่ึง
ภายในปี 2579 กนก จันทร์ทอง (2558 : 226) และต้องปรับระบบการศึกษาให้เป็น “การศึกษาไทย 4.0”        
ท่ีจะต้องปรับปรุงต าราเรียนและเปลี่ยนระบบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักสูตรเน้นการคิดวิเคราะห์ให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสอนสังคมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร 
พรอ้มท่ีจะเป็นพลเมืองของประเทศในการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งครูสังคมศึกษาและผู้เรียนต้องร่วมมือกัน
จัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนในสังกัด
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยสังเกตได้จากการท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ได้ด าเนินการจัดอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
รายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบอยู่เสมอ พร้อมกับแจกเอกสารท่ีเป็นคู่มือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญให้กับครูผู้สอนของแต่ละโรงเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม ส่งผลให้การทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพิ่มสูงข้ึน เฉลี่ยร้อยละ 39.60 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ (2560 : 24) ซ่ึงช้ีให้เห็นว่า ครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
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กาฬสินธุ์ มีความพยายามท่ีจะร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจและเห็นความส าคัญท่ีจะท าการศึกษาวิจัย
เร่ือง สภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท้ังน้ีผู้วิจัยเล็งเห็นว่าผลการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน ามาเป็น
แนวทางวางแผนพัฒนาคุณภาพการสอนวิชาสังคมศึกษาให้มีมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง และใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาบทบาทหน้าท่ีของครูสังคมศึกษาอย่างเต็มศักยภาพอันจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
  1) เพื่อศึกษาระดับการด าเนินการในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนของครู 
และขนาดของโรงเรียน 
  3) เพื่อศึกษาแนวทางการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1) ประชากร ได้แก่ ครูสังคมศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนอยู่ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 113 คน 
  2) ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วย 
              2.1) ตัวแปรอิสระ คือ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนของครู และขนาดของ
โรงเรียน 
   2.2) ตัวแปรตาม คือ การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อและนวัตกรรม และด้านการวัดและประเมินผล 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 
 
 

ตัวแปรตาม 
สภาพการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 1. การเตรียมการสอน 
 2. การจัดการเรียนรู้ 
 3. สื่อและนวัตกรรม 
 4. การวัดและประเมินผล 

 

ตัวแปรอิสระ 
สภาพของโรงเรียน 

1. เพศ 
2. วุฒิการศึกษา 
3. ประสบการณ์ในการสอนของ
ครู 
4. ขนาดของโรงเรียน 

 

256 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี256 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 

กาฬสินธุ์ มีความพยายามท่ีจะร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจและเห็นความส าคัญท่ีจะท าการศึกษาวิจัย
เร่ือง สภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท้ังน้ีผู้วิจัยเล็งเห็นว่าผลการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน ามาเป็น
แนวทางวางแผนพัฒนาคุณภาพการสอนวิชาสังคมศึกษาให้มีมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง และใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาบทบาทหน้าท่ีของครูสังคมศึกษาอย่างเต็มศักยภาพอันจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
  1) เพื่อศึกษาระดับการด าเนินการในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนของครู 
และขนาดของโรงเรียน 
  3) เพื่อศึกษาแนวทางการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1) ประชากร ได้แก่ ครูสังคมศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนอยู่ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 113 คน 
  2) ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วย 
              2.1) ตัวแปรอิสระ คือ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนของครู และขนาดของ
โรงเรียน 
   2.2) ตัวแปรตาม คือ การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อและนวัตกรรม และด้านการวัดและประเมินผล 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 
 
 

ตัวแปรตาม 
สภาพการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 1. การเตรียมการสอน 
 2. การจัดการเรียนรู้ 
 3. สื่อและนวัตกรรม 
 4. การวัดและประเมินผล 

 

ตัวแปรอิสระ 
สภาพของโรงเรียน 

1. เพศ 
2. วุฒิการศึกษา 
3. ประสบการณ์ในการสอนของ
ครู 
4. ขนาดของโรงเรียน 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1) ประชากร ได้แก่ ครูสังคมศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนอยู่ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2559 ในระดับคะแนนสูง กลาง และต่ า จ านวน 53 โรงเรียน มีจ านวนครูสังคมศึกษาท้ิงสิ้น 113 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังคมศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนอยู่ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 100 คน ซึ่งได้มาโดยการใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ  แบ่งตาม
ขนาดของโรงเรียนและใช้สูตรในการค านวณของ Taro yamane  
 3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดย
การน าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาและค า ตลอดจนความ
เหมาะสมของโครงสร้างเน้ือหาสาระ วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เช่ียวชาญแล้วมาหาค่าความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) โดยคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ระดับ 0.60 ข้ึนไป ผลปรากฏว่า ข้อ
ค าถามผ่านเกณฑ์ท้ังหมด 48 ข้อ จากจ านวน 52 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และ
น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูสังคมศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามา
วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) โดยคัดข้อค าถามท่ีมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลปรากฏว่า ข้อค าถามมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ ท้ังหมด 48 ข้อ ตามโครงสร้าง
แบบสอบถามท่ีก าหนดไว้ และใช้ค่าอ านาจจ าแนกท่ีมีค่าสูงต้ังแต่ 0.43 ถึง 0.92 และในข้ันตอนสุดท้ายหาค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของครอนบัค ผลปรากฏว่า 
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.95 
 4) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยเลือก
เฉพาะวิธีวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
       4.1) ศึกษาระดับการด าเนินการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส า คัญของครูสังคมศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ น าข้อมูลท่ีได้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ท้ังโดยรวมและรายด้าน  
      4.2) เปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนของครู 
และขนาดของโรงเรียน ใช้ค่าการทดสอบทีแบบกลุ่มอิสระ (Independent Sample t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถ้าพบว่า มีความแตกต่างใช้วิธีการเปรียบเทียบความแตกต่าง
เฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
      4.3) ข้อเสนอแนะแนวทางการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะจากค าถามปลายเปิด 

5) ขั้นตอนการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปน้ี 
      5.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครู
สังคมศึกษา 
                5.2) รวบรวมรายละเอียดในข้อท่ี 1 น ามาสร้างแบบสอบถาม 
      5.3) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและขอ
ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปสร้างเป็นแบบสอบถาม 
      5.4) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย  

257ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 257ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 

      5.5) น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
      5.6) เก็บรวบรวมข้อมูล 
      5.7) วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฎผลดังน้ี 
 1) ผลการศึกษาระดับการด าเนินการในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ครูสังคมศึกษาให้ความคิดเห็นต่อระดับการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ครูสังคมศึกษาให้ความคิดเห็นต่อระดับการ

= 3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ( = 4.01) 
ด้านสื่อและนวัตกรรม ( = 3.79) ด้านการเตรียมการสอน ( = 3.76) และด้านการวัดและประเมินผล ( = 
3.75) 
 2) ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนของครู 
และขนาดของโรงเรียน พบว่า ครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์        
ท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษา และขนาดของโรงเรียน แตกต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  ส่วนครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีประสบการณ์ในการสอน แตกต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ไม่แตกต่างกัน 
 3) ข้อเสนอแนะแนวทางการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏผลดังน้ี 
  3.1) ด้านการเตรียมการสอน ควรมีการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้การเรียนของผู้เรียน
บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ เช่น การก าหนดองค์ประกอบต่างๆ ของการสอน วัตถุประสงค์ วิธีการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และวิธีวัดและประเมินผล แล้วน าไปเขียนแผนการสอน ควรมีการ Pre-
test (ข้อสอบทดสอบก่อนเรียน) การทดสอบข้อสอบน้ีเพื่อท่ีจะส ารวจความพร้อมของผู้เรียน เพื่อให้การสอนมี
ประสิทธิภาพ 
  3.2) ด้านการจัดการเรียนรู้ ควรให้ความส าคัญกับการให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้เลือกเรียนรู้ภายใต้กรอบการศึกษา  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็ม
ตามศักยภาพ และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปเป็นพื้นฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
  3.3) ด้านสื่อและนวัตกรรม ควรมีการน าสื่อสมัยใหม่มาเป็นส่วนช่วยในการเรียนการสอน ท้ังสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ รวมไปถึงการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้จากสถานท่ีจริง หรือประสบการณ์จริง เพื่อช่วยให้นักเรียน
เห็นภาพหรือรับทราบถึงสิ่งท่ีเรียนมาในต าราได้อย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจในเน้ือหาของสิ่งท่ีเรียนน้ันมาก
ยิ่งข้ึน 
 

258 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี258 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 

      5.5) น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
      5.6) เก็บรวบรวมข้อมูล 
      5.7) วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฎผลดังน้ี 
 1) ผลการศึกษาระดับการด าเนินการในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ครูสังคมศึกษาให้ความคิดเห็นต่อระดับการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ( = 4.01) 
ด้านสื่อและนวัตกรรม ( = 3.79) ด้านการเตรียมการสอน ( = 3.76) และด้านการวัดและประเมินผล ( = 
3.75) 
 2) ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนของครู 
และขนาดของโรงเรียน พบว่า ครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์        
ท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษา และขนาดของโรงเรียน แตกต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  ส่วนครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีประสบการณ์ในการสอน แตกต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ไม่แตกต่างกัน 
 3) ข้อเสนอแนะแนวทางการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏผลดังน้ี 
  3.1) ด้านการเตรียมการสอน ควรมีการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้การเรียนของผู้เรียน
บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ เช่น การก าหนดองค์ประกอบต่างๆ ของการสอน วัตถุประสงค์ วิธีการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และวิธีวัดและประเมินผล แล้วน าไปเขียนแผนการสอน ควรมีการ Pre-
test (ข้อสอบทดสอบก่อนเรียน) การทดสอบข้อสอบน้ีเพื่อท่ีจะส ารวจความพร้อมของผู้เรียน เพื่อให้การสอนมี
ประสิทธิภาพ 
  3.2) ด้านการจัดการเรียนรู้ ควรให้ความส าคัญกับการให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้เลือกเรียนรู้ภายใต้กรอบการศึกษา  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็ม
ตามศักยภาพ และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปเป็นพื้นฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
  3.3) ด้านสื่อและนวัตกรรม ควรมีการน าสื่อสมัยใหม่มาเป็นส่วนช่วยในการเรียนการสอน ท้ังสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ รวมไปถึงการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้จากสถานท่ีจริง หรือประสบการณ์จริง เพื่อช่วยให้นักเรียน
เห็นภาพหรือรับทราบถึงสิ่งท่ีเรียนมาในต าราได้อย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจในเน้ือหาของสิ่งท่ีเรียนน้ันมาก
ยิ่งข้ึน 
 

 

  3.4) ด้านการวัดและประเมินผล การวัดผลไม่ควรให้ความส าคัญกับคะแนนเป็นปัจจัยหลักแต่ควร
ให้ความส าคัญกับผลท่ีได้ในรูปธรรม เช่น การให้ความส าคัญกับการจัดท าโครงงาน หรือการสังเกตพฤติกรรม
มากกว่าผลจากการสอบวัดระดับความรู้ รวมท้ังการน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงท้ังชีวิตประจ าวันและ
เร่ืองของการเรียนในโรงเรียน 

อภิปรายผล 
  จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยพบประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังน้ี  

 1) ระดับการด าเนินการในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีครูสังคมศึกษาให้ความส าคัญมากที่สุด เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อและนวัตกรรม ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการเตรียมการสอน 
ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วย
ให้นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ภายใต้การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและสนองความต้องการของผู้เรียน หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบความถนัดและความสนใจ โดยต้องมีการใช้สื่อ
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด ฝึกการแก้ปัญหา และค้นพบความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้เรียนจนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และผู้เรียนใช้สื่อการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจนเกิดความ
ช านาญตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน ท้ังน้ีการประเมินผลต้องเกิดข้ึนตามสภาพจริงจากแฟ้ม
สะสมผลงานของผู้เรียน เน้นการวัดผลและประเมินผลท่ีเป็นผลการปฏิบัติจริงของผู้เรียน มีการเปิดโอกาสให้
เพื่อนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของผู้เรียน และสนับสนุนให้ผู้เรียนน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของตนเอง รวมท้ังต้องมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีความถูกต้องและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุคนธ์ สินธพานนท์ และคนอื่นๆ (2545 : 15-16) 
กล่าวว่า แนวด าเนินการของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เริ่มต้นจากการส ารวจความสนใจ 
ความต้องการ และพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน มีการเตรียมการ ผู้สอนต้องเริ่มจากการศึกษาหลักสูตร และ
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังให้เข้าใจเสียก่อน เพื่อการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความต่อเน่ื องและ
เช่ือมโยงกัน การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เริ่มต้นต้ังแต่ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ข้ันกิจกรรมการเรียนรู้ ในข้ันน้ี
ผู้สอนเป็นบุคคลท่ีส าคัญมาก เพราะผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการด ารงชีวิต ข้ันวิเคราะห์ 
อภิปรายผลงาน สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล ผู้สอนต้องประเมินให้ครบทุกด้าน 
ซึ่งผู้สอนจ าเป็นต้องเลือกใช้เทคนิค และเครื่องมือในการประเมินท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ
เกณฑ์การประเมิน และการสรุปและน าไปประยุกต์ใช้ เป็นข้ันตอนการตกผลึกของกระบวนการเรียนรู้
รายบุคคล นอกจากน้ีผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาของ บรรยง ยี่สารพัฒน์ (2550 : 41) ศึกษาเร่ือง 
สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า สภาพการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
 2) เปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนของครู และ
ขนาดของโรงเรียน เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาใน
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โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การสอนของครู และขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกัน พบว่า ครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 นอกจากน้ียังพบว่า ครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านัก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีวุฒิการศึกษาและขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ แตกต่างกัน โดยครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากกว่าครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท และครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรี ยน
เป็นส าคัญมากกว่าครูสังคมศึกษาท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดกลาง ส่วนครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีประสบการณ์ในการสอน แตกต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า ครูสังคมศึกษาท้ังเพศหญิงและเพศชายจะมีการจัดการ
เรียนรู้แตกต่างกันออกไป ตามการสร้างสรรค์แผนการเรียนการสอนของแต่ละคน ส่วนวุฒิการศึกษาน้ันครู
สังคมศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ย่อมมีระดับความรู้ต่างกันออกไป จึงท าให้การจัดการเรียนรู้
แตกต่างกันออกไปตามระดับความรู้น้ัน นอกจากน้ีขนาดของโรงเรียนยังเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้การจัดการ
เรียนรู้แตกต่างกันออกไป โดยท่ีโรงเรียนขนาดใหญ่ย่อมจะมีนักเรียนเป็นจ านวนมาก การจัดการเรียนรู้จึงต้อง
ค านึงถึงจ านวนนักเรียนท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอนด้วย จึงท าให้ปัจจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา  และ
ขนาดของโรงเรียน ท่ีแตกต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของสลิตา รินสิริ (2558 : 42) ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
โรงเรียนในอ าเภอเกาะจันทร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า จ าแนก
ตามเพศ และวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p < .05) โดยครูท่ีมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ท่ีมีวุฒิการศึกษาต้ังแต่ปริญญาโทข้ึนไป แต่เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การสอน และ
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ    

3) แนวทางการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ครูสังคมศึกษามีข้อเสนอแนะแนวทางการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญว่า 
ควรมีการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้การเรียนของผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ โดยควรมี
การทดสอบก่อนเรียนเพื่อท่ีจะส ารวจความพร้อมของผู้เรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็น
การให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
นอกจากน้ีแล้วควรมีการน าสื่อสมัยใหม่มาเป็นส่วนช่วยในการเรียนการสอน รวมไปถึงการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้
จากสถานท่ีจริงหรือประสบการณ์จริง เพื่อช่วยให้นักเรียนเห็นภาพหรือรับทราบถึงสิ่งท่ีเรียนมาในต าราได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและเข้าใจในเน้ือหาของสิ่งท่ีเรียนน้ันมากยิ่งข้ึน ส าหรับการวัดและประเมินผลควรให้ความส าคัญ
กับผลท่ีได้ในรูปธรรม เช่น การจัดท าโครงงาน หรือการสังเกตพฤติกรรมมากกว่าผลจากการสอบวัดระดับ
ความรู้ รวมท้ังการท่ีนักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชนาธิป พรกุล (2543 : 50) ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการเรียนรู้ท่ี
เกิดจากการคิด การค้นคว้า การทดลอง การสรุปเป็นความรู้โดยตัวผู้เรียนเอง ผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาท
หน้าท่ีจากการถ่ายทอดความรู้เป็นผู้วางแผน จัดการช้ีแนะอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ดังน้ัน  การจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจึงหมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
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โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การสอนของครู และขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกัน พบว่า ครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 นอกจากน้ียังพบว่า ครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านัก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีวุฒิการศึกษาและขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ แตกต่างกัน โดยครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากกว่าครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท และครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรี ยน
เป็นส าคัญมากกว่าครูสังคมศึกษาท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดกลาง ส่วนครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีประสบการณ์ในการสอน แตกต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า ครูสังคมศึกษาท้ังเพศหญิงและเพศชายจะมีการจัดการ
เรียนรู้แตกต่างกันออกไป ตามการสร้างสรรค์แผนการเรียนการสอนของแต่ละคน ส่วนวุฒิการศึกษาน้ันครู
สังคมศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ย่อมมีระดับความรู้ต่างกันออกไป จึงท าให้การจัดการเรียนรู้
แตกต่างกันออกไปตามระดับความรู้น้ัน นอกจากน้ีขนาดของโรงเรียนยังเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้การจัดการ
เรียนรู้แตกต่างกันออกไป โดยท่ีโรงเรียนขนาดใหญ่ย่อมจะมีนักเรียนเป็นจ านวนมาก การจัดการเรียนรู้จึงต้อง
ค านึงถึงจ านวนนักเรียนท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอนด้วย จึงท าให้ปัจจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา  และ
ขนาดของโรงเรียน ท่ีแตกต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของสลิตา รินสิริ (2558 : 42) ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
โรงเรียนในอ าเภอเกาะจันทร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า จ าแนก
ตามเพศ และวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p < .05) โดยครูท่ีมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ท่ีมีวุฒิการศึกษาต้ังแต่ปริญญาโทข้ึนไป แต่เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การสอน และ
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ    

3) แนวทางการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ครูสังคมศึกษามีข้อเสนอแนะแนวทางการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญว่า 
ควรมีการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้การเรียนของผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ โดยควรมี
การทดสอบก่อนเรียนเพื่อท่ีจะส ารวจความพร้อมของผู้เรียน ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็น
การให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
นอกจากน้ีแล้วควรมีการน าสื่อสมัยใหม่มาเป็นส่วนช่วยในการเรียนการสอน รวมไปถึงการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้
จากสถานท่ีจริงหรือประสบการณ์จริง เพื่อช่วยให้นักเรียนเห็นภาพหรือรับทราบถึงสิ่งท่ีเรียนมาในต าราได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและเข้าใจในเน้ือหาของสิ่งท่ีเรียนน้ันมากยิ่งข้ึน ส าหรับการวัดและประเมินผลควรให้ความส าคัญ
กับผลท่ีได้ในรูปธรรม เช่น การจัดท าโครงงาน หรือการสังเกตพฤติกรรมมากกว่าผลจากการสอบวัดระดับ
ความรู้ รวมท้ังการท่ีนักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชนาธิป พรกุล (2543 : 50) ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการเรียนรู้ท่ี
เกิดจากการคิด การค้นคว้า การทดลอง การสรุปเป็นความรู้โดยตัวผู้เรียนเอง ผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาท
หน้าท่ีจากการถ่ายทอดความรู้เป็นผู้วางแผน จัดการช้ีแนะอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ดังน้ัน  การจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจึงหมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยสภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1) ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
                เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ ดังน้ี  
                 1.1) ด้านการเตรียมการสอน ควรมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
                 1.2) ด้านการจัดการเรียนรู้ ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง 
                 1.3) ด้านสื่อและนวัตกรรม ควรมีการใช้สื่อการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด ฝึกการ
แก้ปัญหา และค้นพบความรู้อย่างเป็นระบบ 
     1.4) ด้านการวัดและประเมินผล ควรให้ความส าคัญกับการประเมินผลตามสภาพจริงจากแฟ้มสะสม
ผลงานของผู้เรียน เน้นการวัดผลและประเมินผลท่ีเป็นผลการปฏิบัติจริงของผู้เรียน  

2) ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
    จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษา สภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคม 

ศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป ดังน้ี 
                2.1) ควรศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการในจังหวัดอื่น 
                2.2) ควรศึกษาความพร้อมของผู้เรียน ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และชุมชนในการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               2.3) ควรมีการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษา 
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of charity School of Buddhist Temples in Khon Kaen Province 

 
จุรีรัตน์ กองเป้า1 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น  2) เปรียบเทียบระดับการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างานของครู และ 3) ศึกษา
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น จ านวน 116 คน โดยการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่  
ยามาเน่ แล้วสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อต้ังแต่ .54           
ถึง .89 และค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .81สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน  ได้แก่  t-test (Independent Variables) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  ANOVA : F-test)  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน 
คือ ด้านการเตรียมการสอน รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ และด้านการ
ประเมินผล ตามล าดับ 
 2. การเปรียบเทียบระดับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น โดยจ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกันเมื่อจ าแนก
ตามประสบการณ์ท างานของครู พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยมีดังน้ี ควรให้มีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลเช่น อินเตอร์เน็ตควร
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและบูรณาการจัดการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มควรมีสื่อท่ีเหมาะสม และเพียงพอต่อผู้เรียนท้ัง
สื่อจาก ภาพ และมัลติมีเดีย ควรมีการประเมินผลติดตามท่ีครอบคลุมและเหมาะสม ประเมินตามความเข้าใจ
ของผู้เรียนโดยมีการสังเกต และท าการบันทึกโดยให้เด็กเป็นส่วนส าคัญในการประเมิน 
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Abstract 
 

 The purpose of this study was to study the level of Learning management of 
teacher that focus on Student–Centred of charity School of Buddhist Temples in KhonKaen 
Province.  A comparative study of teacher’ s learning management was the focus in the 
Charity School of Buddhist Temples in KhonKaen Province by sex, education level, work 
experience,andstudieson the suggestions of teacher’s learning management of Charity School 
of Buddhist Temples in KhonKaen Province.  The samples were 116 teachers of Charity 
School of Buddhist Temples That Was determine by Taro Yamane using Simple Random 
SamplingThe research used questionnaire with the discrimination power between .54to .89and 
reliability at .81. The statisticsused were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test 
and One-Way  ANOVA(F-test) 
 The study indicated that: 
 1. the level of Learning management of teacher that focus on Student–Centred of 
charity School of Buddhist Temples in KhonKaen Province overall is rated at the high level. 
When considering each aspect at the high level, the four aspects are the preparation of 
learning management, teaching management, use of learning media, and evaluation in the 
order. 
 2. Comparison of  the learning management of the teachers who focused on the 
learners in Charity School of Buddhist Temples in KhonKaen Province by genderand 
education was found that no difference.  Classified byworkexperiencethat have significant 
difference in the level of statistical significance level at .05. 
 3.  Recommendations should be researched from sources such as the Internet 
should focus on learners and integrate learning management in a group should have the 
appropriate media and enough for the learners from both visual and multimedia.  There 
should be a comprehensive and appropriate follow-up evaluation, and assessment by the 
learner's understanding by observation and recordings by the students are a major part of 
the assessment. 
 
Keywords : The learning management, focus on Student–Centred, 
 
บทน า 

ปัจจุบันการศึกษามีความส าคัญกับการพัฒนาประเทศเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า แก้ปัญหาต่างๆ สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวทันกับยุคของการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา ในสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เกิดข้ึน
อย่างรวดเร็ว การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของฝีมือแรงงานหรือการเตรียม “คน” ให้มีคุณภาพ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ล้วนแต่ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ข้ึนในสังคม ท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม “การศึกษามีความส าคัญสูงสุดและมีบทบาทต่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ ฉะน้ันต้องจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ 
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สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542 : 22-31) 
 การปฏิรูปสังคมไทยเพื่อการสร้างความแข็งแกร่งท่ีจะยืนหยัดอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างสง่างาม 
จึงจ าเป็นต้องอาศัยพื้นฐานของการปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาหรือการปฏิรูปการเรียนรู้ยึดหลักผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการตามความเหมาะสม และสถานศึกษามีหน้าท่ีจัดท าสาระของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานในส่วนท่ีเกี่ยวกับสถานศึกษาในชุมชน และสังคมภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติหลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ
ต้องมีลักษณะหลากหลายท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพ สาระของ
หลักสูตรท้ังท่ีเป็นวิชาการ และวิชาชีพต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลท้ังด้านความรู้ความคิด ความสามารถ 
ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม ใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้รวมท้ังการส่งเสริมให้
ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน กรมวิชาการ (2544 : 1) 
 การปฏิรูปการศึกษาท่ีให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นสิ่งท่ี
สถานศึกษาทุกแห่งให้ความส าคัญและถือปฏิบัติบางแห่งสามารถท าได้ดีบางแห่งอาจยังไม่ค่อยเข้าใจ ครูเป็นผู้มี
อิทธิพลต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง การจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญจะประสบความส าเร็จได้ก็
ต้องเร่ิมจากการท่ีครูได้ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ จัดสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ไม่ใช้
วิธีการมอบแต่ใบงานให้นักเรียน ได้ค้นคว้าเองครูจะต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอน พัฒนาวิชาชีพ และ
บุคลิกภาพของตนเอง เพื่อให้นักเรียนซึมซับพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีกล่าวคือ ครูต้องไม่หยุดน่ิงอยู่กับท่ีต้องมี
การพัฒนา ขีดความสามารถในการสังเกต และวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็ก รู้จัก
เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนท่ีนักเรียนเข้าใจง่าย และครูต้องรู้จักที่จะปรับปรุงการเรียน การสอนให้เหมาะสม
กับความถนัดและความสามารถของเด็กแต่ละคนด้วย ท้ังน้ีก็ต้องอาศัย ความร่วมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน 
เจตนา  พรมประดิษฐ์ (2547 :.32) 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญน้ัน ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบ และมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี ผู้เรียนแต่ละคนมีคุณค่า ควรได้รับการเช่ือถือไว้วางใจ อันเป็นแนวทางผลักดัน
ผู้เรียน ไปสู่การบรรลุศักยภาพของตนเอง วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 4-5) โดยครูเป็นผู้จัดกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งศักยภาพหรือความรู้ความสามารถของตนด้วยการเรียนรู้
จากการปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by Doing) สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง ครูไม่บอกถึง
ความรู้ท้ังหมดให้แก่ผู้เรียน แต่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดหาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาเองด้วยการสอนให้ผู้เรียนคิด
มากกว่าจ า สอนให้ท ามากกว่าท่อง ท าให้ผู้เรียนการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ หรือเป็นผู้น าตนเองสามารถน า
ความรู้ไปแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้ และเมื่อกระบวนการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงแล้ว กระบวนการวัดผล
จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสดงผลการเรียน (Learning Outcome) ท่ีปรากฏในแบบจ าลองของพฤติกรรมและผลงาน
เป็นหลัก แทนการใช้ข้อสอบท่ีวัดได้ แต่ความจ าเพื่อสะท้อนให้เห็นความสามารถแท้จริงของผู้เรียน ท่ีเป็นการ
ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 52) 

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย เกิดข้ึนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ของวัด พุทธศักราช 2488  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่
นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จัดท าการเรียน       
การสอนโดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนจากผู้ปกครองนักเรียน สาเหตุเน่ืองจากผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 95 

265ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 265ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



มีฐานะยากจนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได้รับอุดหนุนเหมือนโรงเรียนเอกชนท่ัวไป สังกัด
การศึกษาเอกชน แต่บางโรงเรียนก็ได้โอนกิจการให้กับรัฐบาลด าเนินการ ในปัจจุบันโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย มีท้ังหมด 116 โรงเรียน 

ส าหรับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในจังหวัดขอนแก่นน้ัน มีท้ังหมด 6 โรงเรียน 
ประกอบด้วย โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง  โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่  โรงเรียนวัดศรีจันทร์  โรงเรียนการ
กุศลวัดนายมวราราม  โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด  โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุตกว้างและส าหรับในการ
จัดการเรียนการสอนน้ันในแต่ล่ะโรงเรียนก็จะมีครูผู้สอนท่ีมีกลวิธีในการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกัน
ออกไปตามวิธีของตนเอง โดยจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งศักยภาพ
หรือความรู้ความสามารถของตนด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง และจะเห็นได้ว่าในการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญน้ันเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญน้ันมีวิธีการท่ีหลากหลายท่ีจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษาโดยในแต่ล่ะ
โรงเรียน น้ันครูผู้สอน มีกระบวนการสอนท่ีแตกต่างกันออกไปตามเทคนิค วิธีการสอน ของตนเอง 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเพื่อน าผลการศึกษาไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนของ
ครูต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนการกุศลของวัด 
ในพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น โดยจ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน
ของคร ู

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน 
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากร  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือครู โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดขอนแก่นท้ังหมด 6 โรงเรียน จ านวน 164 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.ตัวแปรอิสระประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างานของครู โรงเรียน 
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 
 2. ตัวแปรตามได้แก่การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน 
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 4 ด้าน ได้แก่1) ด้านการเตรียมการสอน2) ด้านการจัดการ
เรียนรู3้) ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้และ4) ด้านการประเมินผล 
 
 
 
 

266 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี266 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



มีฐานะยากจนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได้รับอุดหนุนเหมือนโรงเรียนเอกชนท่ัวไป สังกัด
การศึกษาเอกชน แต่บางโรงเรียนก็ได้โอนกิจการให้กับรัฐบาลด าเนินการ ในปัจจุบันโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย มีท้ังหมด 116 โรงเรียน 

ส าหรับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในจังหวัดขอนแก่นน้ัน มีท้ังหมด 6 โรงเรียน 
ประกอบด้วย โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง  โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่  โรงเรียนวัดศรีจันทร์  โรงเรียนการ
กุศลวัดนายมวราราม  โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด  โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุตกว้างและส าหรับในการ
จัดการเรียนการสอนน้ันในแต่ล่ะโรงเรียนก็จะมีครูผู้สอนท่ีมีกลวิธีในการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกัน
ออกไปตามวิธีของตนเอง โดยจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งศักยภาพ
หรือความรู้ความสามารถของตนด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง และจะเห็นได้ว่าในการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญน้ันเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญน้ันมีวิธีการท่ีหลากหลายท่ีจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษาโดยในแต่ล่ะ
โรงเรียน น้ันครูผู้สอน มีกระบวนการสอนท่ีแตกต่างกันออกไปตามเทคนิค วิธีการสอน ของตนเอง 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเพื่อน าผลการศึกษาไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนของ
ครูต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนการกุศลของวัด 
ในพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น โดยจ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน
ของคร ู

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน 
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากร  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือครู โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดขอนแก่นท้ังหมด 6 โรงเรียน จ านวน 164 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.ตัวแปรอิสระประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างานของครู โรงเรียน 
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 
 2. ตัวแปรตามได้แก่การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน 
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 4 ด้าน ได้แก่1) ด้านการเตรียมการสอน2) ด้านการจัดการ
เรียนรู3้) ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้และ4) ด้านการประเมินผล 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
 

 

ตัวแปรตาม 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากแนวคิดของสลิตา รินสิริ 
ศิริวรรณ คนดีวัฒนาพร ระงับทุกข์วารุณี ชินรามอ าพรรัตน์ ทิพย์สมบัติและทิศนา แขมมณี (สลิตา  รินสิริ.
2558: 74-84; ศิริวรรณ คนดี. 2556 : 43-54 ;วัฒนาพร ระงับทุกข์.2542 :91 ; วารุณี ชีทราม. 2558 : 74-91 
; อ าพรรัตน์ ทิพย์สมบัติ. 2559 :. 84-93 ; ทิศนา แขมมณี.2540 : 42)สภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ด้านการเตรียมการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการใช้สื่อการ
เรียนรู ้และด้านการประเมินผลโดยใช้ตัวแปรอิสระส่วนใหญ่คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 
ขนาดของโรงเรียน เป็นต้น ผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร คือ ครท่ีูปฏิบัติการสอนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น    
จ านวน 164 คน จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 
  1.โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง  จ านวน   62   คน 
 2.โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่  จ านวน   19   คน 
 3.โรงเรียนนายมวราราม  จ านวน   16   คน 
 4.โรงเรียนวัดศรีจันทร์   จ านวน   43   คน 
 5.โรงเรียนวัดสมสะอาด  จ านวน   11   คน 
 6.โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง จ านวน   13   คน  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ครูโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น จ านวน  116คน     
ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 หาขนาดตัวอย่างของประชากร ด้วยวิธีการค านวณจากสูตรของทาโร่ยามาเน 
(ไพศาล วรค า. 2559) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 116 คน 

 ข้ันตอนท่ี 2 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน โดยแบ่งสัดส่วนของแต่ละโรงเรียน แล้วสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลาก 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 1.เพศ 
 2.ระดับการศึกษา 
 3.ประสบการณ์ท างาน 
        ของครู 

    สภาพการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น4 
ด้าน ได้แก่   
1. ด้านการเตรียมการสอน 
2. ด้านการจัดการเรียนรู้   
3. ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ 
4. ด้านการประเมินผล 

267ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 267ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็น 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  และตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะสภาพการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น 
   การสร้างเครื่องมือวิจัย โดยศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบวิธีปฏิบัติ และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยร่างแบบสอบถาม แล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
ตรวจสอบ แก้ไข และเสนอแนะน าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง           
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา จ านวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence หรือ IOC) 
เท่ากับ 1.00  
 หลังจากน้ันน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญ(ทุกข้อมีค่าIOC=1)ไปทดลองใช้
(Tryout)กับครูโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นท่ีไม่ใช่ประชากรท่ีจะศึกษาแต่มี
ลักษณะเหมือนประชากร จ านวน 30 คน น าผลท่ีได้มาหาอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Item Total Correlation)(ไพศาล วรค า. 2559 น. 283)  

ได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ แล้วน ามาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธี
สัมประสิทธิ์ของแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient)(ไพศาล วรค า.2559 น. 288) พบว่า 
มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อต้ังแต่ .54ถึง .89และค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .81 
 การวิเคราะห์ข้อมูล น าแบบสอบถาม ท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว
บันทึกคะแนนตามรหัสท่ีก าหนดและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปวิเคราะห์ มีข้ันตอนการวิจัยดังน้ี 

   1. ผู้ศึกษาน าแบบสอบถาม ท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2. บันทึกคะแนนตามรหัสท่ีก าหนดและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปวิเคราะห์ 
ข้อมูล โดยเฉพาะส่วนของแบบสอบถามท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้ศึกษาก าหนด
น้ าหนักคะแนนดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 น. 100)  
  5 หมายถึง  ระดับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  4 หมายถึง  ระดับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 อยู่ในระดับมาก  
  3 หมายถึง  ระดับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 อยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  ระดับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 อยู่ในระดับน้อย  
  1 หมายถึง  ระดับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
  3. น าคะแนนจากข้อ 2 มาก าหนดเกณฑ์ค่าเฉล่ียดังนี ้
  4.51-5.00   หมายถึง การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  3.51-4.50   หมายถึง การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 อยู่ในระดับมาก 

268 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี268 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็น 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  และตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะสภาพการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น 
   การสร้างเครื่องมือวิจัย โดยศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบวิธีปฏิบัติ และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยร่างแบบสอบถาม แล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
ตรวจสอบ แก้ไข และเสนอแนะน าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง           
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา จ านวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence หรือ IOC) 
เท่ากับ 1.00  
 หลังจากน้ันน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญ(ทุกข้อมีค่าIOC=1)ไปทดลองใช้
(Tryout)กับครูโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นท่ีไม่ใช่ประชากรท่ีจะศึกษาแต่มี
ลักษณะเหมือนประชากร จ านวน 30 คน น าผลท่ีได้มาหาอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Item Total Correlation)(ไพศาล วรค า. 2559 น. 283)  

ได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ แล้วน ามาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธี
สัมประสิทธิ์ของแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient)(ไพศาล วรค า.2559 น. 288) พบว่า 
มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อต้ังแต่ .54ถึง .89และค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .81 
 การวิเคราะห์ข้อมูล น าแบบสอบถาม ท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว
บันทึกคะแนนตามรหัสท่ีก าหนดและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปวิเคราะห์ มีข้ันตอนการวิจัยดังน้ี 

   1. ผู้ศึกษาน าแบบสอบถาม ท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2. บันทึกคะแนนตามรหัสท่ีก าหนดและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปวิเคราะห์ 
ข้อมูล โดยเฉพาะส่วนของแบบสอบถามท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้ศึกษาก าหนด
น้ าหนักคะแนนดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 น. 100)  
  5 หมายถึง  ระดับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  4 หมายถึง  ระดับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 อยู่ในระดับมาก  
  3 หมายถึง  ระดับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 อยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  ระดับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 อยู่ในระดับน้อย  
  1 หมายถึง  ระดับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
  3. น าคะแนนจากข้อ 2 มาก าหนดเกณฑ์ค่าเฉล่ียดังนี ้
  4.51-5.00   หมายถึง การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  3.51-4.50   หมายถึง การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 อยู่ในระดับมาก 

  2.51-3.50 หมายถึง การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 อยู่ในระดับปานกลาง  
  1.51-2.50 หมายถึง การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 อยู่ในระดับน้อย  
  1.00-1.50   หมายถึง การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 4. จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่นสถิติท่ีใช้  ได้แก่  ค่าเฉล่ีย  (Mean)  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

 5. จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบ่งกลุ่มตามเพศของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ ได้แก่ t–test (Independent Samples) เปรียบเทียบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ ได้แก่F–test โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และถ้าพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู้วิจัยจะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ด้วยวิธีของ 
เชฟเฟ่(Scheffe’s Method)   

 6. จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 ศึกษาข้อเสนอแนะใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
แล้วน าเสนอในเชิงพรรณนาความด้วยการแจกแจงความถี่ 

ขั้นตอนการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปน้ี 
      1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2. รวบรวมรายละเอียดในข้อท่ี 1 น ามาสร้างแบบสอบถาม 
 3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและขอ

ค าแนะน า  
ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปสร้างเป็นแบบสอบถาม 

     4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย  
     5. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
    6. เก็บรวบรวมข้อมูล 
    7. วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ี เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (

การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ี เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนการกุศลของวัดใน
= 4.49; S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้านคือ ด้านการเตรียมการสอน ( = 4.48; S.D. = 0.48) ด้านการจัดการ
เรียนรู้ (
รายด้าน อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้านคือ ด้านก

= 4.49; S.D. = 0.47) ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ ( = 4.50; S.D. = 0.51) และด้านการประเมินผล 
(
เรียนรู้ (

= 4.48; S.D. = 0.50) 
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 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างานของครพูบว่า  
  2.1สภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่นจ าแนกตามเพศพบว่า โดยรวมและทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
  2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่นจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมและทุก
ด้านไม่แตกต่างกัน 
   2.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่นจ าแนกตามประสบการณ์ท างานของครู พบว่า โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการประเมินผลและไม่แตกต่างกัน จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านการ
เตรียมการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ 
   ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับค่าเฉลี่ยรายคู่การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่นจ าแนกตามประสบการณ์ท างานของครู  
ด้านการประเมินผลพบว่า ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ แตกต่างกับ ผู้ครูสอนท่ีมีประสบการณ์ท างาน 5-10 ปี 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น มีข้อเสนอแนะท่ีมีค่าความถี่สูงท่ีสุด 5 อันดับแรกมีดังน้ี 
   3.1 ครูควรมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้เหมาะสมและตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน 
   3.2 ประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลาย ได้แก่ ดูจากแฟ้มสะสมงาน การปฏิบัติจริง 
ของผู้เรียน โดยเน้นผลงานท่ีผู้เรียนสร้างได้ด้วยตนเอง ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินอย่าง 
ชัดเจน 
   3.3 ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ค้นพบ
ศักยภาพของตนเอง 
   3.4 ครูควรมีการวางแผนการเตรียมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพของผู้เรียน 
   3.5 ครูควรสร้างแรงกระตุ้น ความท้าทาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจก่อนจัดกิจกรรม 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยน าประเด็นท่ีน่าสนใจมาอภิปรายผลดังน้ี 
  1. การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจมาจากโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ขอนแก่นได้จัดการการเรียนรู้ของครูให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความพร้อมและ
สิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมท้ังโรงเรียนมีการสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดท าสื่อ
การเรียนการสอน มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก การปรับสภาพแวดล้อมและการให้บริการท่ีครอบคลุมให้กับ
ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง สามารถท าให้ครูผู้สอนได้พัฒนางานและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี         
ซึ่งสอดคล้องกับสุชา จันทร์เอม (2542 : 78) ท่ีพบว่า การเรียนรู้ คือ กระบวนการเจริญงอกงามของอินทรีย์
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 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างานของครพูบว่า  
  2.1สภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่นจ าแนกตามเพศพบว่า โดยรวมและทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
  2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่นจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมและทุก
ด้านไม่แตกต่างกัน 
   2.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่นจ าแนกตามประสบการณ์ท างานของครู พบว่า โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการประเมินผลและไม่แตกต่างกัน จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านการ
เตรียมการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ 
   ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับค่าเฉลี่ยรายคู่การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่นจ าแนกตามประสบการณ์ท างานของครู  
ด้านการประเมินผลพบว่า ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ แตกต่างกับ ผู้ครูสอนท่ีมีประสบการณ์ท างาน 5-10 ปี 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น มีข้อเสนอแนะท่ีมีค่าความถี่สูงท่ีสุด 5 อันดับแรกมีดังน้ี 
   3.1 ครูควรมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้เหมาะสมและตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน 
   3.2 ประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลาย ได้แก่ ดูจากแฟ้มสะสมงาน การปฏิบัติจริง 
ของผู้เรียน โดยเน้นผลงานท่ีผู้เรียนสร้างได้ด้วยตนเอง ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินอย่าง 
ชัดเจน 
   3.3 ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ค้นพบ
ศักยภาพของตนเอง 
   3.4 ครูควรมีการวางแผนการเตรียมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพของผู้เรียน 
   3.5 ครูควรสร้างแรงกระตุ้น ความท้าทาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจก่อนจัดกิจกรรม 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยน าประเด็นท่ีน่าสนใจมาอภิปรายผลดังน้ี 
  1. การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจมาจากโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ขอนแก่นได้จัดการการเรียนรู้ของครูให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความพร้อมและ
สิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมท้ังโรงเรียนมีการสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดท าสื่อ
การเรียนการสอน มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก การปรับสภาพแวดล้อมและการให้บริการท่ีครอบคลุมให้กับ
ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง สามารถท าให้ครูผู้สอนได้พัฒนางานและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี         
ซึ่งสอดคล้องกับสุชา จันทร์เอม (2542 : 78) ท่ีพบว่า การเรียนรู้ คือ กระบวนการเจริญงอกงามของอินทรีย์

หรือพัฒนาการของอินทรีย์ ท าให้อินทรีย์สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีข้ึน หรือปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ
ได้เป็นอย่างดีซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับอ าพรรัตน์ ทิพย์สมบัติ (2559 : 84-93)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยาอ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูโรงเรียน
สมคิดจิตต์วิทยา อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ จัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและการประเมินผล และด้านการเตรียมการสอนและ ด้านการใช้
สื่อการสอน และยังสอดคล้องกับเรวิด Raywid (1992 :467) ได้น าเสนอผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีจุดเน้นรวมท่ีการเรียนและผู้เรียนน้ันอยู่ในระดับมาก 
  2. ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น โดยจ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน 
ของครูผู้สอนสามารถน ามาอภิปรายได้ดังน้ี 
  2.1 การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น จ าแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยท่ีออกมาเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะว่า แนวนโยบายการบริหารงานของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น        
มีการบริหารงานด้านวิชาการ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนท้ังเพศชายและหญิง จัดการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ การส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกท า และฝึกปรับปรุงตนเอง จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาค าตอบและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง         
ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองมีความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ         
ดังแนวคิดของวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 91) การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ วิธีการ
ส าคัญท่ีสามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ ท่ีต้องการในยุคโลกาภิวัตน์เน่ืองจากเป็นการ
จัดการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง ศึกษาในเรื่องท่ี
สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเองและได้พัฒนา ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี         
ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษาน้ีเป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ ต่าง ๆ ท่ีได้
พัฒนามาอย่าง ต่อเน่ืองยาวนาน และเป็นแนวทางท่ีได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ตาม ต้องการอย่างได้ผล 
  2.2 การจัดการเรียนรู้ของครูผู้ สอนท่ี เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่นจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมและทุกด้านไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจ
เป็นเพราะว่าครูผู้สอน ยังขาดการใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้น้อยและขาดความหลายหลาก  ท้ังน้ีอาจเกิดจาก
ความรู้และความเข้าใจในการปรับประยุกต์ในการใช้สื่อนวัตกรรม จึงท าให้ขาดความสามารถในการใช้สื่อท่ี
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้รู้จักคิด ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับสลิตา รินสิริ (2558 : 74) ได้วิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
โรงเรียนในอ าเภอเกาะจันทร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการเปรียบเทียบระดับ
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในอ าเภอเกาะจันทร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
(p < .05) โดยครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี-ป.บัณฑิต และท่ีมีวุฒิการศึกษาต้ังแต่ปริญญาโทข้ึนไป และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี ศิริเสนา (2546 : 34) ได้ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของครูโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญไม่แตกต่างกัน 
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   2.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่นจ าแนกตามประสบการณ์ท างานพบว่า โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการประเมินผลผลการวิจัยท่ีออกมาเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ประสบการณ์ท างาน
ของครูผู้สอนแต่ละบุคคล มีวิธีการและความสามารถท่ีแตกต่างกันออกไป ในการออกแบบและการหาแนว
ทางการวัดและประเมินผลในกระบวนการการวัดและประเมินผลแก่ผู้เรียน แม้ว่าสถานศึกษาได้วางแนวทาง
ปฏิบัติไว้ แต่เทคนิคการประเมินของครูผู้สอนแต่ละบุคคลย่อมมีความหลากหลาย เริ่มต้ังแต่ข้ันตอนการ
วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการวัดประเมินผลส่วนร่วมในการประเมินผลงานตรวจสอบการท างาน          
เพื่อประเมินผลงานวิเคราะห์แบบทดสอบและปรับปรุงเพื่อให้แบบทดสอบมีคุณภาพประเมินผลการเรียนรู้  
และสรุปผลการประเมินและน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผู้เรียน จึงส่งผลให้ประสบการณ์ท างานโดยรวม
แตกต่างกันซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยอุไร ปู่มะณี (2551, น. 61) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ ของโรงเรียนศรีราชา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  
เขต 3 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ปัญหา และแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ           
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย จ าแนกตามประสบการณ์การสอน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น พบว่า ครูควรมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้เรียน มีการประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลาย ได้แก่           
ดูจากแฟ้มสะสมงาน การปฏิบัติจริงของผู้เรียน โดยเน้นผลงานท่ีผู้เรียนสร้างได้ด้วยตนเอง ก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินอย่างชัดเจน ผลการวิจัยท่ีออกมาเช่นน้ี อาจเป็นเพราะว่าผู้สอนจะต้องมีความสามารถในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้          
มีการก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอนมีกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้เป็นไปตามความถนัดความสนใจ 
และความต้องการของผู้เรียน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วย การเตรียมการสอน การจัดการ
เรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนรู้ และการประเมินผลซึ่งสอดคล้องกับสุวิทย์ มูลค า และ อรทัย  มูลค า (2543 : 135-
136) เสนอแนวความคิดไว้ว่า ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปด้วยกันจากสื่อการเรียนการสอนวมไปถึงแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ และสอดคล้องกับฉลาด จันทรสมบัติ (2551 : 239) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการก าหนดจุดมุ่งหมายสาระกิจกรรมแหล่งการ
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินท่ีมุ่งพัฒนา "คน" และ "ชีวิต" ให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เต็ม
ความสามารถ สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 จากผลการวิจัย ด้านการเตรียมการจัดการเรียนรู้โดยรวมพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ดังน้ันครู ควรให้มีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลเช่น Internet เพื่อน าเอาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ มาปรับใช้กับตัวผู้เรียนและให้สอดคล้องกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้สอนได้เตรียมความพร้อมท่ีเหมาะสมกับวัย
และความแตกต่างของผู้เรียน 
  1.2 จากผลการวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังน้ัน ควรเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและบูรณาการจัดการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มเพื่อให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและท าให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเรียนการสอน 

272 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี272 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่นจ าแนกตามประสบการณ์ท างานพบว่า โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการประเมินผลผลการวิจัยท่ีออกมาเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ประสบการณ์ท างาน
ของครูผู้สอนแต่ละบุคคล มีวิธีการและความสามารถท่ีแตกต่างกันออกไป ในการออกแบบและการหาแนว
ทางการวัดและประเมินผลในกระบวนการการวัดและประเมินผลแก่ผู้เรียน แม้ว่าสถานศึกษาได้วางแนวทาง
ปฏิบัติไว้ แต่เทคนิคการประเมินของครูผู้สอนแต่ละบุคคลย่อมมีความหลากหลาย เริ่มต้ังแต่ข้ันตอนการ
วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการวัดประเมินผลส่วนร่วมในการประเมินผลงานตรวจสอบการท างาน          
เพื่อประเมินผลงานวิเคราะห์แบบทดสอบและปรับปรุงเพื่อให้แบบทดสอบมีคุณภาพประเมินผลการเรียนรู้  
และสรุปผลการประเมินและน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผู้เรียน จึงส่งผลให้ประสบการณ์ท างานโดยรวม
แตกต่างกันซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยอุไร ปู่มะณี (2551, น. 61) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ ของโรงเรียนศรีราชา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  
เขต 3 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ปัญหา และแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ           
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย จ าแนกตามประสบการณ์การสอน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น พบว่า ครูควรมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้เรียน มีการประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลาย ได้แก่           
ดูจากแฟ้มสะสมงาน การปฏิบัติจริงของผู้เรียน โดยเน้นผลงานท่ีผู้เรียนสร้างได้ด้วยตนเอง ก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินอย่างชัดเจน ผลการวิจัยท่ีออกมาเช่นน้ี อาจเป็นเพราะว่าผู้สอนจะต้องมีความสามารถในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้          
มีการก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอนมีกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้เป็นไปตามความถนัดความสนใจ 
และความต้องการของผู้เรียน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วย การเตรียมการสอน การจัดการ
เรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนรู้ และการประเมินผลซึ่งสอดคล้องกับสุวิทย์ มูลค า และ อรทัย  มูลค า (2543 : 135-
136) เสนอแนวความคิดไว้ว่า ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปด้วยกันจากสื่อการเรียนการสอนวมไปถึงแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ และสอดคล้องกับฉลาด จันทรสมบัติ (2551 : 239) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการก าหนดจุดมุ่งหมายสาระกิจกรรมแหล่งการ
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินท่ีมุ่งพัฒนา "คน" และ "ชีวิต" ให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เต็ม
ความสามารถ สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 จากผลการวิจัย ด้านการเตรียมการจัดการเรียนรู้โดยรวมพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ดังน้ันครู ควรให้มีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลเช่น Internet เพื่อน าเอาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ มาปรับใช้กับตัวผู้เรียนและให้สอดคล้องกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้สอนได้เตรียมความพร้อมท่ีเหมาะสมกับวัย
และความแตกต่างของผู้เรียน 
  1.2 จากผลการวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังน้ัน ควรเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและบูรณาการจัดการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มเพื่อให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและท าให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเรียนการสอน 

  1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ดังน้ี ควร
มีสื่อท่ีเหมาะสม และเพียงพอต่อผู้เรียนท้ังสื่อจาก ภาพ และมัลติมีเดีย และใช้สื่อท่ีผลิตตามหน่วยการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละวัย 
  1.4 จากผลการวิจัยพบว่า ด้านการประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังน้ัน ควรมีการ
ประเมินผลติดตามท่ีครอบคลุมและเหมาะสม ประเมินตามความเข้าใจของผู้เรียนโดยมีการสังเกต และท าการ
บันทึกโดยให้เด็กเป็นส่วนส าคัญในการประเมิน  
 2. ข้อเสนอแนะเพือ่ท าการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ครูผู้สอนควรศึกษาการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพื่อให้ทราบกระบวนการและข้ันตอนท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึนและสามารถน าผลการศึกษาวิจัยท่ีได้ศึกษามา
วิเคราะห์และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอนและนักเรียนต่อไปได้ในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจากรศ.ดร.ทัศนีย์   
นาคุณทรง และ รศ.ธีรชัย  บุญมาธรรมอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ี ร.ต. ดร.อรัญ  
ซุยกระเด่ือง ประธานกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง ผู้ทรงคุณวุฒิ  และอาจารย์           
ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณอาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา 
 กราบขอบพระคุณ นางภัทราภรณ์  ลิมป์นิศากร  ครูโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 
นายอภิชาต  ค าวิเลิศ ครูโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมอาจารย์ นัชชา  อู่เงิน ผศ.ดร. ชยากานต์  เรืองสุวรรณและ
อาจารย์ ดร. อพันตรี  พูลพุทรา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามท่ีให้ค าแนะน าและตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือจนงานวิจัยน้ีสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณ ครูและบุคลากรของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น  
ท่ีช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ท าให้งานวิจัยครั้งน้ีเสร็จสมบูรณ์ลุล่วงได้ด้วยดี 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการ.  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 2544 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ:พัฒนาคุณภาพวิชาการ,  

2544. 
เจตนา  พรมประดิษฐ์. “การจัดการเรียนการสอนของครูไทยในยุคปฎิรูปการศึกษา.”วารสารวิชาการ.  
 7(4). : 32-38, 2547. 
ฉลาด จันทรสมบัติ. การจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์, 2551. 
พัชรี ศิริเสนา. ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครู 
 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
 มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2546. 
ไพศาล  วรค า. การวิจัยทางการศกึษา.มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์, 2559. 
วัฒนาพร ระงับทุกข์. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ :  

เลิฟแอนด์เลิฟเพรส, 2542. 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.  

กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2542. 
สุชา จันทร์เอม. จิตวิทยาวัยรุ่น.กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2542. 

273ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 273ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



สุวิทย์  มูลค า และ อรทัย  มูลค า. เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ. (พิมพ์ครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ: ที.พี.พริ้นท์, 2543. 
สลติา  รินสิริ. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในอ าเภอ 
 เกาะจันทร์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2. (วิทยานิพนธ์ปริญญา 

การศึกษามหาบัณฑิต).มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558. 
อ าพรรัตน์  ทิพย์สมบัติ. พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของ 

ครูโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยาอ าเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี.(วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา 
มหาบัณฑิต). ชลบุรี.มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559. 

อุไร ปูมะณี, (2551)ปัญหาและแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเ่นน้ผู้เรียนเปน็ส าคญัของ  
 โรงเรียน ศรีราชา สังกัดส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาชลบุรี เขต 3. การค้นคว้าแบบอิสระ  
 กศ.ม. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551 
Raywid, M.A. Why do these kids love school. Phi Delta Kappa, 1992. 

274 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี274 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



สวุิทย์  มูลค า และ อรทัย  มูลค า. เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ. (พิมพ์ครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ: ที.พี.พริ้นท์, 2543. 
สลติา  รินสิริ. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในอ าเภอ 
 เกาะจันทร์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2. (วิทยานิพนธ์ปริญญา 

การศึกษามหาบัณฑิต).มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558. 
อ าพรรัตน์  ทิพย์สมบัติ. พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของ 

ครูโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยาอ าเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี.(วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา 
มหาบัณฑิต). ชลบุรี.มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559. 

อุไร ปูมะณี, (2551)ปัญหาและแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเ่นน้ผู้เรียนเปน็ส าคญัของ  
 โรงเรียน ศรีราชา สังกัดส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาชลบุรี เขต 3. การค้นคว้าแบบอิสระ  
 กศ.ม. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551 
Raywid, M.A. Why do these kids love school. Phi Delta Kappa, 1992. 

 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ บรรยากาศโรงเรียน 
ผ่านความเช่ือในพลังความเป็นครูท่ีส่งผลต่อการท างานด้วยดุลยพินิจ 

ของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 
A Causal Relationship Model of Transformational Leadership and school 

Climate Through Teacher Agency Belief Affecting Discretionary of 
Teachers Under the Bangkok Metropolitant Administration 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ  บรรยากาศโรงเรียน           
ความเช่ือในพลังความเป็นครู  และการท างานด้วยดุลยพินิจของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร  2) ศึกษารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ  บรรยากาศโรงเรียน  ผ่านความเช่ือในพลังความ
เป็นครูท่ีส่งผลต่อการท างานด้วยดุลยพินิจของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน  
ตัวอย่างสุ่มจากครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จ านวน 322 คน  สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา  การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน  และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ บรรยากาศโรงเรียน ความเช่ือในพลังความเป็นครู และการท างาน
ด้วยดุลยพินิจ อยู่ในระดับมาก 2)รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ บรรยากาศ
โรงเรียน ผ่านความเช่ือในพลังความเป็นครูท่ีส่งผลต่อการท างานด้วยดุลยพินิจของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร   
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยพิจารณาจากค่าไค -สแควร์เท่ากับ 41.49  ค่าความน่าจะเป็น
เท่ากับ 0.01041  ท่ีองศาอิสระเท่ากับ 23  ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 1.18  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.98  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้วเท่ากับ  0.96  ค่าดัชนีรากค่าเฉลี่ยก าลังสองของ
ส่วนเหลือมาตรฐานเท่ากับ 0.026  และค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.050 
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Abstract 
 

 The purposes of this study were to 1)  study transformational leadership, school 
climate, teacher agency belief and discretionary of teacher under the Bangkok Metropolitan 
Administration 2)  study a causal relationship model of transformational leadership and 
school climate through teacher agency belief affecting discretionary of teachers under the 
Bangkok Metropolitan Administration.   A sample of 322 was selected from subject head 
teachers of 40 schools, eight from each, by means of cluster random sampling method.   .  
The data were collected using a questionnaire constructed by the researcher. The statistics 
used in data analysis were descriptive statistics, correlation coefficient analysis, confirmatory 
factor analysis and structural equation model analysis. 

The findings revealed as follows.   
1) Transformational leadership, school climate, teacher agency believe and 

discretionary of teachers were all rated at the high level .  2) The developed structural 
equation model was consistent with the empirical data by considering on Chi -square = 
41.49, P = 0.01041, df = 23, Chi=square/df = 1.18, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, Standardize 
RMR = 0.026 and RMSEA = 0.050  

 
Keywords : Transformational leadership, School climate, Teacher agency belief, discretionary 
 
บทน า 
 การพัฒนาการศึกษาจะส าเร็จหรือไม่น้ัน  ปัจจัยส าคัญอยู่ท่ีบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งจะเป็นผู้ท่ีรับ
เอานโยบายการปฏิรูปน าไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งครู  ซึ่งเป็นบุคลากรส าคัญท่ีการปฏิรูปการศึกษาเน้นเป็น
พิเศษ  การน าเอาแนวความคิดเชิงธุรกิจและการบริหารองค์การมาใช้ในการบริหารการศึกษา  ท าให้เริ่มเกิด
การเปลี่ยนมุมมองท่ีมองโรงเรียนเป็นเหมือนองค์การและครูเป็นเหมือนสมาชิกในองค์การทฤษฎีพฤติกรรมใน
องค์การจึงถูกน ามาใช้อธิบายพฤติกรรมการท างานและการปฏิบัติงานของครูมากข้ึน  ซึ่งเป้าหมายส าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การคือ การพัฒนาทักษะและพฤติกรรมการท างานของพนักงาน  เพื่อให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง  โดย Katz and Kahn (1969 : 37) เคยกล่าวไว้ว่า องค์การ
ใดท่ีบุคลากรปฏิบัติงานแต่เฉพาะตามท่ีได้รับมอบหมาย  องค์การน้ันก็จะเข้าสู่ภาวะตกต่ าได้ง่าย  นักบริหาร
และนักพัฒนาองค์การจ านวนไม่น้อยจึงได้ให้ความสนใจพัฒนาพนักงานให้มีพฤติกรรมท่ีนอกเหนือจากการ
ปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมาย  ตามทฤษฎีการรู้คิดทางสังคม  บุคคลมีแรงจูงใจท าหน้าท่ีในส่วนหน่ึงเพราะว่า
ความเช่ือของพวกเขาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตัวแทนของพวกเขาถูกก าหนดอยู่ในบริบทน้ัน (Bandura : 
112)  ในอีกด้านหน่ึงของความสัมพันธ์การศึกษาบางส่วนได้แสดงให้เห็นถึงการเช่ือในประสิทธิภาพเหล่าน้ีเป็น
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการท างานด้วยดุลยพินิจของครู (Bogler and Somech : 420 , Somech and 
Drach-Zahavy : 649)  มีนักทฤษฎีอ้างว่า ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การปฏิบัติงาน
ได้เกินกว่าท่ีคาดหวังโดยไม่เกี่ยวกับรางวัลตอบแทน (Bass : 98 , Burns : 145 , Leithwood : 498)  แท้จริง
แล้วการทดสอบเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพภายในโรงเรียนเป็นการกระตุ้นการท างานด้วยดุลยพินิจ
ของครูเกี่ยวกับความส าเร็จของนักเรียน  ดังน้ันในการตอบสนองต่อแรงบันดาลใจของผู้บริหารท่ีเน้นค่านิยม
และเป้าหมายร่วมกัน  ครูควรต้องมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในฐานะท่ีเป็นภาพสะท้อนของ
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Abstract 
 

 The purposes of this study were to 1)  study transformational leadership, school 
climate, teacher agency belief and discretionary of teacher under the Bangkok Metropolitan 
Administration 2)  study a causal relationship model of transformational leadership and 
school climate through teacher agency belief affecting discretionary of teachers under the 
Bangkok Metropolitan Administration.   A sample of 322 was selected from subject head 
teachers of 40 schools, eight from each, by means of cluster random sampling method.   .  
The data were collected using a questionnaire constructed by the researcher. The statistics 
used in data analysis were descriptive statistics, correlation coefficient analysis, confirmatory 
factor analysis and structural equation model analysis. 

The findings revealed as follows.   
1) Transformational leadership, school climate, teacher agency believe and 

discretionary of teachers were all rated at the high level .  2) The developed structural 
equation model was consistent with the empirical data by considering on Chi -square = 
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บทน า 
 การพัฒนาการศึกษาจะส าเร็จหรือไม่น้ัน  ปัจจัยส าคัญอยู่ท่ีบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งจะเป็นผู้ท่ีรับ
เอานโยบายการปฏิรูปน าไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งครู  ซึ่งเป็นบุคลากรส าคัญท่ีการปฏิรูปการศึกษาเน้นเป็น
พิเศษ  การน าเอาแนวความคิดเชิงธุรกิจและการบริหารองค์การมาใช้ในการบริหารการศึกษา  ท าให้เริ่มเกิด
การเปลี่ยนมุมมองท่ีมองโรงเรียนเป็นเหมือนองค์การและครูเป็นเหมือนสมาชิกในองค์การทฤษฎีพฤติกรรมใน
องค์การจึงถูกน ามาใช้อธิบายพฤติกรรมการท างานและการปฏิบัติงานของครูมากข้ึน  ซึ่งเป้าหมายส าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การคือ การพัฒนาทักษะและพฤติกรรมการท างานของพนักงาน  เพื่อให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง  โดย Katz and Kahn (1969 : 37) เคยกล่าวไว้ว่า องค์การ
ใดท่ีบุคลากรปฏิบัติงานแต่เฉพาะตามท่ีได้รับมอบหมาย  องค์การน้ันก็จะเข้าสู่ภาวะตกต่ าได้ง่าย  นักบริหาร
และนักพัฒนาองค์การจ านวนไม่น้อยจึงได้ให้ความสนใจพัฒนาพนักงานให้มีพฤติกรรมท่ีนอกเหนือจากการ
ปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมาย  ตามทฤษฎีการรู้คิดทางสังคม  บุคคลมีแรงจูงใจท าหน้าท่ีในส่วนหน่ึงเพราะว่า
ความเช่ือของพวกเขาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตัวแทนของพวกเขาถูกก าหนดอยู่ในบริบทน้ัน (Bandura : 
112)  ในอีกด้านหน่ึงของความสัมพันธ์การศึกษาบางส่วนได้แสดงให้เห็นถึงการเช่ือในประสิทธิภาพเหล่าน้ีเป็น
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการท างานด้วยดุลยพินิจของครู (Bogler and Somech : 420 , Somech and 
Drach-Zahavy : 649)  มีนักทฤษฎีอ้างว่า ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การปฏิบัติงาน
ได้เกินกว่าท่ีคาดหวังโดยไม่เกี่ยวกับรางวัลตอบแทน (Bass : 98 , Burns : 145 , Leithwood : 498)  แท้จริง
แล้วการทดสอบเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพภายในโรงเรียนเป็นการกระตุ้นการท างานด้วยดุลยพินิจ
ของครูเกี่ยวกับความส าเร็จของนักเรียน  ดังน้ันในการตอบสนองต่อแรงบันดาลใจของผู้บริหารท่ีเน้นค่านิยม
และเป้าหมายร่วมกัน  ครูควรต้องมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในฐานะท่ีเป็นภาพสะท้อนของ

  
 

ความมุ่งมั่นท่ีเพิ่มข้ึน  การท างานด้วยดุลยพินิจดังกล่าวถือเป็นเรื่องส าคัญส าหรับองค์การท่ีมีประสิทธิภาพ 
(Borman and Motowidlo : 156 , Organ : 85 ; Smith, Organ, and Near : 653)  นอกจากน้ี Brow and 
Moberg (1980 : 67) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าบรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อสมาชิกในองค์การ  เพราะช่วยวาง
รูปแบบความคาดหวังของสมาชิกในองค์การต่อองค์ประกอบต่างๆขององค์การ  ซึ่งจะช่วยให้มีทัศนคติท่ีดีต่อ
องค์การและความพอใจท่ีจะอยู่ในองค์การ  และเห็นว่าหากต้องการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาองค์การแล้ว  สิ่งท่ี
จะต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงก่อนอื่นคือ บรรยากาศองค์การ  เพราะบรรยากาศองค์การถูกสั่งสมจากความ
เป็นมาของวัฒนธรรม  กลยุทธ์ขององค์การต้ังแต่อดีต  แม้จะมีงานวิจัยเกี่ยวกับการท างานด้วยดุลยพินิจของครู
อยู่บ้าง  แต่พบว่ามีเพียงส่วนหน่ึงท่ีท าการตรวจสอบถึงประโยชน์ของการท างานด้วยดุลยพินิจภายในบริบทของ
โรงเรียน  แม้ว่าพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพไม่สามารถท าได้โดยกฎระเบียบและลงนาม
สัญญา  หรือปฏิบัติตามรายละเอียดของงาน (DiPaola and Tschannen-Moran : 424) เป็นเพราะว่า
โรงเรียน คือองค์การท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน  ไม่ ใช่การเปลี่ยนสภาพของวัตถุ  สิ่งของ  
สถาบันการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจึงต้องพึ่งพาการตัดสินใจของครู เป็นอย่างมาก  ไม่สามารถก าหนดเป็น
รายละเอียดได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน (Katz and Kahn : 95)  เพราะพวกเขาจ าเป็นต้องพึ่งพา “กระบวนการ
สร้างแรงบันดาลใจท่ีลึกซึ้ง”  ข้อจ ากัดของการท าวิจัยในโรงเรียนท่ีพบ คือความสัมพันธ์ในทางบวกระหว่างการ
ท างานด้วยดุลยพินิจของครู  และความพึงพอใจในงาน (Somech and Drach-Zahavy : 649)   
 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีจัดการศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนในสังกัด 437 
โรงเรียน ครูสายปฏิบัติการสอน 13,307 คน โดยมีส านักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาการจัด
การศึกษา ซึ่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดเพื่อให้การปฏิรูปการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่าง
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สภาพ บรรยากาศโรงเรียนผ่านความเช่ือในพลังความเป็นครูท่ีมีผลต่อการท างานด้วยดุลยพินิจของครู สังกัด
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากในการท าการศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้น ไม่ได้มีการเจาะจงตรวจสอบความสัมพันธ์
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ปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความส าเร็จในปัจจุบัน  และผลการวิจัยสามารถน าไปปรับปรุงการบริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิผลสูงข้ึน และสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
อันจะน าไปสู่การแข่งขันในสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และต่อเน่ืองต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ บรรยากาศโรงเรียน ความเช่ือในพลังความเป็นครู และ
การท างานด้วยดุลยพินิจของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2) เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ บรรยากาศ
โรงเรียนผ่านความเช่ือในพลังความเป็นครูท่ีส่งผลต่อการท างานด้วยดุลยพินิจของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร  ครู ท่ี ได้รับการแต่งต้ังให้ เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  จ านวน 3,496 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา  ตัวแปรแฝงภายนอก คือ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ และบรรยากาศโรงเรียน  
ตัวแปรค่ันกลาง คือ ความเช่ือในพลังความเป็นครู  และตัวแปรแฝงภายใน คือ การท างานด้วยดุลยพินิจของครู 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร  ได้แก่ ครูท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  ในปีการศึกษา 2560  จ านวน 3,496 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ครูท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  ในปีการศึกษา 2560  จ านวน 322 คน  ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มโดยอาศัยความน่าจะเป็น  
ใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน(stratified random sampling) และกระจายตัวอย่างแบบได้สัดส่วนกับขนาด 
(proportional to size)  โดยเลือกโรงเรียนท่ีเป็นตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) เป็น
หกกลุ่มเขตตามท่ีกรุงเทพมหานครก าหนด  ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพ
ตะวันออก กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต้  และกระจายตามขนาดโรงเรียน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง  และผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของข้อค าถามและความสอดคล้อง
ของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยามกับตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย  โดยผ่านความเห็นชอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนห้ าท่าน   แล้วน าผลการตรวจสอบมาค านวณหาค่าความสอดคล้อง ( IOC : Item Objective 
Congruence Index) ได้ค่า IOC ระหว่าง  0.80-1.00  ซึ่งข้อค าถามผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพเชิง
เน้ือหา  แสดงว่าข้อค าถามวัดได้ตรงนิยามผู้วิจัยจึงน าไปตรวจสอบคุณภาพต่อไป   มีการวิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือมั่น (reliabilities) โดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โรงเรียนในส านักงานเขตมีนบุรี  ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีของ 
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Cronbach ท้ังฉบับ เท่ากับ 0.98  จึงมีการปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามจากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและ
อาจารย์ท่ีปรึกษาตามความเหมาะสม และจัดท าเป็นแบบสอบถามการวิจัยท่ีสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  โดยแบบสอบถามประกอบด้วย  ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน  ตอนท่ี 2 การรับรู้ของครูท่ีมีต่อภาวะ
ผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารสถานศึกษา  ตอนท่ี 3 การรับรู้ของครูท่ีมีต่อบรรยากาศโรงเรียน  ตอนท่ี 4 
การรับรู้ของครูท่ีมีต่อความเช่ือในพลังความเป็นครู  และตอนท่ี 5 การรับรู้ของครูท่ีมีต่อการท างานด้วยดุลย
พินิจของครู 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยโปรแกรมส าเร็จรูป  ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลในการแจกแจงความถ่ี และ
ร้อยละ  ตอนท่ี 2-5 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประกอบค่าห้าระดับ  วิเคราะห์โดยการหาค่าสถิติพื้นฐานของตัว
แปรท่ีใช้ในการวิจัย  ค่าสถิติท่ีน าเสนอ คือ ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
ค่าความแปรปรวน (variance)  จากน้ันวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแบบเพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient)  วิเคราะห์โมเดลการวัด (measurement model) โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) และวิเคราะห์โมเดลโครงสร้าง (structural 
model) เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานตามกรอบแนวคิดการวิจัย  โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(structural equation model: SEM)  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 ขั้นตอนการวิจัย  แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอนคือ 1.ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรหลาย
ตัว  และ 2.วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาถึงรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ 
บรรยากาศโรงเรียน ผ่านความเช่ือในพลังความเป็นครูท่ีส่งผลต่อการท างานด้วยดุลยพินิจของครูสังกัด
กรุงเทพมหานคร  เมื่อน าตัวแปรสังเกตได้ท่ีใช้ในการศึกษามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  ได้ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรสังเกตได้และตรวจสอบความสอดคล้องของ
ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการท างานด้วยดุลยพินิจของครู 
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 จากตารางที่ 1  พบว่าตัวแปรสังเกตได้ในงานวิจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือตัวแปรการท างานด้วยดุลยพินิจด้านนักเรียนและ
ตัวแปรการท างานด้วยดุลยพินิจด้านโรงเรียน  ท้ังสองตัวแปรเป็นองค์ประกอบของตัวแปรแฝงการท างานด้วย
ดุลยพินิจของครู  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .813  ส่วนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันต่ าท่ีสุด คือ ตัว
แปรการท างานด้วยดุลยพินิจด้านนักเรียน  ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของตัวแปรการท างานด้วยดุลยพินิจของครู 
และตัวแปรการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นองค์ประกอบของตัวแปรภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ  โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .391 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ตารางที่ 2 ค่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ ์ ค่าสถิติท่ีได้จาก
การวิเคราะห์ 

Chi-Square/Degree of Freedom (X2/df)  2.00 1.80 
Goodness of Fit (GFI)  0.90 0.98 

Adjust Goodness of Fit (AGFI)  0.90 0.93 
Root Mean Square Residual (RMR)  0.05 0.0051 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  0.05 0.05 
 จากตารางท่ี 2 ดัชนีความกลมกลืนประกอบด้วย Chi-Square/Degree of Freedom ท่ีได้จากการ
วิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 1.83 Goodness of Fit ท่ีได้จากการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.98  Adjust Goodness of 
Fit ท่ีได้จากการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.93  Root Mean Square Residual ท่ีได้จากการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 
0.0051 และ  Root Mean Square Error of Approximation ท่ี ได้จากการวิ เคราะห์มี ค่าเท่ากับ  0.05             
สรุปการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ผลว่าผ่านเกณฑ์  โมเดล
ท่ีได้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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 จากตารางที่ 1  พบว่าตัวแปรสังเกตได้ในงานวิจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือตัวแปรการท างานด้วยดุลยพินิจด้านนักเรียนและ
ตัวแปรการท างานด้วยดุลยพินิจด้านโรงเรียน  ท้ังสองตัวแปรเป็นองค์ประกอบของตัวแปรแฝงการท างานด้วย
ดุลยพินิจของครู  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .813  ส่วนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันต่ าท่ีสุด คือ ตัว
แปรการท างานด้วยดุลยพินิจด้านนักเรียน  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของตัวแปรการท างานด้วยดุลยพินิจของครู 
และตัวแปรการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นองค์ประกอบของตัวแปรภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ  โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .391 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ตารางที่ 2 ค่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ ์ ค่าสถิติท่ีได้จาก
การวิเคราะห์ 

Chi-Square/Degree of Freedom (X2/df)  2.00 1.80 
Goodness of Fit (GFI)  0.90 0.98 

Adjust Goodness of Fit (AGFI)  0.90 0.93 
Root Mean Square Residual (RMR)  0.05 0.0051 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  0.05 0.05 
 จากตารางท่ี 2 ดัชนีความกลมกลืนประกอบด้วย Chi-Square/Degree of Freedom ท่ีได้จากการ
วิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 1.83 Goodness of Fit ท่ีได้จากการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.98  Adjust Goodness of 
Fit ท่ีได้จากการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.93  Root Mean Square Residual ท่ีได้จากการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 
0.0051 และ  Root Mean Square Error of Approximation ท่ี ได้จากการวิ เคราะห์มี ค่าเท่า กับ 0.05             
สรุปการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ผลว่าผ่านเกณฑ์  โมเดล
ท่ีได้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ บรรยากาศโรงเรียน
ผ่านความเช่ือในพลังความเป็นครูท่ีส่งผลต่อการท างานด้วยดุลยพินิจของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุในโมเดลโครงสร้าง 
 

ตัวแปรตาม R2 อิทธิพล ตัวแปรต้น 
TLED SCLI TEMP 

TEMP 0.90 DE 0.43 0.59 - 
  IE - - - 
  TE 0.43* 0.59* - 

OCBT 0.66 DE 0.07 0.54 - 
  IE 0.10 0.14 - 
  TE 0.17* 0.68* 0.23 

DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, *P0.05, **P 0.01 
 
 จากตารางท่ี 3 ตัวแปรภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ (TLED) มีอิทธิพลทางตรง (DE) ต่อตัวแปรความ
เช่ือในพลังความเป็นครู (TEMP) เท่ากับ 0.43 และมีอิทธิพลรวม (TE) เท่ากับ 0.43 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ตัวแปรความบรรยากาศโรงเรียน (SCLI) มีอิทธิพลทางตรง (DE) ต่อตัวแปรความเช่ือในพลังความเป็นครู 
(TEMP) เท่ากับ 0.59 และมีอิทธิพลรวม (TE) เท่ากับ 0.59 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติตัวแปรภาวะผู้น าแบบ
เปลี่ยนสภาพ (TLED) มีอิทธิพลทางตรง (DE) ต่อตัวแปรการท างานด้วยดุลยพินิจของครู (OCBT) เท่ากับ 0.07 
มีอิทธิพลทางอ้อม (IE) เท่ากับ 0.10 และมีอิทธิพลรวม (TE) เท่ากับ 0.17 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ตัวแปร
บรรยากาศโรงเรียน (SCLI) มีอิทธิพลทางตรง (DE) ต่อตัวแปรการท างานด้วยดุลยพินิจของครู (OCBT) เท่ากับ 
0.54 มีอิทธิพลทางอ้อม (IE) เท่ากับ 0.14 และมีอิทธิพลรวม (TE) เท่ากับ 0.68 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          
ตัวแปรความเช่ือในพลังความเป็นครู (TEMP) มีอิทธิพลรวม (TE) ต่อตัวแปรการท างานด้วยดุลยพินิจของครู 
(OCBT) เท่ากับ 0.23อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ     
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อภิปรายผล 
 จากผลสรุปรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ บรรยากาศโรงเรียน
ผ่านความเช่ือในพลังความเป็นครูท่ีส่งผลต่อการท างานด้วยดุลยพินิจของครูสังกัดกรุงเทพมหานครน้ัน  จะเห็น
ได้ว่าโมเดลสมการโครงสร้างข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้วิจัยท่ีพัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับโมเดลทางทฤษฎีเหตุผลท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งท่ีก่อให้เกิดข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ครูท่ีได้รับการ
แต่งต้ังเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีเป็นตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลน้ัน  ได้แสดงความคิดเห็นท่ีมี
ความสอดคล้องกับทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ค้นพบและพัฒนาข้ึน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรแต่ละตัวได้ส่งผลท้ังทางตรง
และทางอ้อมไปยังตัวแปรต่างๆท่ีมีผลต่อการท างานด้วยดุลยพินิจของครู  โดยมีรายละเอียดของแต่ละตัวแปร
ดังน้ี 
 ตัวแปรภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ มี 4 ตัวช้ีวัด คือการก าหนดทิศทาง การพัฒนาบุคลากร การจัด
ระเบียบใหม่ของโรงเรียน และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีผลกระทบอย่างมากต่อความเช่ือใน
บริบทของครูท่ีสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเช่ือของครูเกี่ยวกับการบริหารควรสนับสนุนความพยายามของพวก
เขาอย่างชัดเจนและความเช่ือในศักยภาพของครู  ซ่ึงสะท้อนถึงระดับท่ีครูคิดว่าตัวเองมีความสามารถในการ
บรรลุเป้าหมาย (Yu et al. : 368) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Leithwood et al.(1994 : 498) และ Geijselet 
et al.(2003 : 228) ท่ีพบว่าภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพส่งเสริมให้ครูเกิดความเช่ือในพลังความเป็นครู  
นอกจากน้ีการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพก็จะท าให้ครูมีความเช่ือในพลัง
ความเป็นครูเพิ่มมากข้ึน  ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพเป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อครู  โดยเปลี่ยนแปล ง
ความพยายามพัฒนาความสามารถของครูให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวังของครูไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึน และมี
ศักยภาพมากข้ึน(Bass and Avolio : 146) โดยความพยายามท่ีสูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวังน้ันหมายถึง
การท างานด้วยดุลยพินิจของครูน่ันเอง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Boberg : 154) ท่ีพบว่าครูมีความแตกต่าง
กันในการรับรู้ถึงการท างานด้วยดุลยพินิจของโรงเรียนโดยรวม  ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพของผู้น าแสดงให้
เห็นถึงความคาดหวังในการพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพของโรงเรียน  ซึ่งครูท่ีรับรู้ประสิทธิภาพ
ร่วมและมีความเช่ือในบริบท ส่งผลต่อการท างานด้วยดุลยพินิจของโรงเรียนโดยรวมได้ 
 ตัวแปรบรรยากาศโรงเรียน มี 4 ตัวช้ีวัด คือ ภาวะผู้น าเชิงสนับสนุนช่วยเหลือ ความช านาญทาง
วิชาชีพ ความเป็นวิชาการ และความร่วมมือของชุมชน โดยบรรยากาศโรงเรียนเป็นเครื่องมือท่ีช่วยก าหนด
รูปแบบความหวังของสมาชิกในองค์การ  ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงานต่อ
องค์การ(Brown and Moberg : 88) และหากว่าผู้บริหารต้องการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์การ  
ผู้บริหารควรเสริมสร้างบรรยากาศท่ีท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  (Slocum and 
Hellriegel : 119) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Collie, Shapka and Perry (2012 : 1189) ท่ีพบว่าปัจจัย
บรรยากาศโรงเรียนท่ีตรวจสอบมีส่วนเกี่ยวกับการรับรู้ของครูในเร่ืองของแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักเรียน
มากท่ีสุด  นอกจากน้ีการส่งเสริมให้สถานศึกษามีบรรยากาศโรงเรียนท่ีเหมาะสมก็จะส่งผลให้ครูมีความเช่ือใน
พลังความเป็นครูเพิ่มมากข้ึน  นอกจากน้ีการเน้นความส าคัญของผลสัมฤทธิ์สะท้อนให้เห็นถึงโรงเรียนท่ีถูก
ขับเคลื่อนโดยความเป็นวิชาการ  ซึ่งโรงเรียนท่ีขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมายความเป็นเลิศทางวิชาการสูงย่อมเป็นท่ี
ยอมรับของนักเรียน(DiPaola and Hoy : 35) และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การหรือการท างาน
ด้วยดุลยพินิจของครูมีผลมาจากบรรยากาศโรงเรียนด้วย 
 ตัวแปรความเช่ือในพลังความเป็นครู มี 2 ตัวช้ีวัด คือ ประสิทธิภาพร่วมของครู และความเช่ือใน
บริบท  จากข้อค้นพบ ความเช่ือในพลังความเป็นครูเป็นตัวแปรค่ันกลางท่ีท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
แบบเปลี่ยนสภาพ บรรยากาศโรงเรียน และการท างานด้วยดุลยพินิจของครูมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  โดยจะ
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความเช่ือในพลังความเป็นครูเป็นตัวแปรค่ันกลางท่ีมีความส าคัญ ซึ่งเปรียบได้กับ
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อภิปรายผล 
 จากผลสรุปรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ บรรยากาศโรงเรียน
ผ่านความเช่ือในพลังความเป็นครูท่ีส่งผลต่อการท างานด้วยดุลยพินิจของครูสังกัดกรุงเทพมหานครน้ัน  จะเห็น
ได้ว่าโมเดลสมการโครงสร้างข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้วิจัยท่ีพัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับโมเดลทางทฤษฎีเหตุผลท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่ีก่อให้เกิดข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ครูท่ีได้รับการ
แต่งต้ังเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีเป็นตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลน้ัน  ได้แสดงความคิดเห็นท่ีมี
ความสอดคล้องกับทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ค้นพบและพัฒนาข้ึน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรแต่ละตัวได้ส่งผลท้ังทางตรง
และทางอ้อมไปยังตัวแปรต่างๆท่ีมีผลต่อการท างานด้วยดุลยพินิจของครู  โดยมีรายละเอียดของแต่ละตัวแปร
ดังน้ี 
 ตัวแปรภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ มี 4 ตัวช้ีวัด คือการก าหนดทิศทาง การพัฒนาบุคลากร การจัด
ระเบียบใหม่ของโรงเรียน และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีผลกระทบอย่างมากต่อความเช่ือใน
บริบทของครูท่ีสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเช่ือของครูเกี่ยวกับการบริหารควรสนับสนุนความพยายามของพวก
เขาอย่างชัดเจนและความเช่ือในศักยภาพของครู  ซึ่งสะท้อนถึงระดับท่ีครูคิดว่าตัวเองมีความสามารถในการ
บรรลุเป้าหมาย (Yu et al. : 368) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Leithwood et al.(1994 : 498) และ Geijselet 
et al.(2003 : 228) ท่ีพบว่าภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพส่งเสริมให้ครูเกิดความเช่ือในพลังความเป็นครู  
นอกจากน้ีการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพก็จะท าให้ครูมีความเช่ือในพลัง
ความเป็นครูเพิ่มมากข้ึน  ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพเป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อครู  โดยเปลี่ยนแปล ง
ความพยายามพัฒนาความสามารถของครูให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวังของครูไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึน และมี
ศักยภาพมากข้ึน(Bass and Avolio : 146) โดยความพยายามท่ีสูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวังน้ันหมายถึง
การท างานด้วยดุลยพินิจของครูน่ันเอง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Boberg : 154) ท่ีพบว่าครูมีความแตกต่าง
กันในการรับรู้ถึงการท างานด้วยดุลยพินิจของโรงเรียนโดยรวม  ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพของผู้น าแสดงให้
เห็นถึงความคาดหวังในการพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพของโรงเรียน  ซึ่งครูท่ีรับรู้ประสิทธิภาพ
ร่วมและมีความเช่ือในบริบท ส่งผลต่อการท างานด้วยดุลยพินิจของโรงเรียนโดยรวมได้ 
 ตัวแปรบรรยากาศโรงเรียน มี 4 ตัวช้ีวัด คือ ภาวะผู้น าเชิงสนับสนุนช่วยเหลือ ความช านาญทาง
วิชาชีพ ความเป็นวิชาการ และความร่วมมือของชุมชน โดยบรรยากาศโรงเรียนเป็นเครื่องมือท่ีช่วยก าหนด
รูปแบบความหวังของสมาชิกในองค์การ  ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงานต่อ
องค์การ(Brown and Moberg : 88) และหากว่าผู้บริหารต้องการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์การ  
ผู้บริหารควรเสริมสร้างบรรยากาศท่ีท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  (Slocum and 
Hellriegel : 119) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Collie, Shapka and Perry (2012 : 1189) ท่ีพบว่าปัจจัย
บรรยากาศโรงเรียนท่ีตรวจสอบมีส่วนเกี่ยวกับการรับรู้ของครูในเร่ืองของแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักเรียน
มากท่ีสุด  นอกจากน้ีการส่งเสริมให้สถานศึกษามีบรรยากาศโรงเรียนท่ีเหมาะสมก็จะส่งผลให้ครูมีความเช่ือใน
พลังความเป็นครูเพิ่มมากข้ึน  นอกจากน้ีการเน้นความส าคัญของผลสัมฤทธ์ิสะท้อนให้เห็นถึงโรงเรียนท่ีถูก
ขับเคลื่อนโดยความเป็นวิชาการ  ซึ่งโรงเรียนท่ีขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมายความเป็นเลิศทางวิชาการสูงย่อมเป็นท่ี
ยอมรับของนักเรียน(DiPaola and Hoy : 35) และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การหรือการท างาน
ด้วยดุลยพินิจของครูมีผลมาจากบรรยากาศโรงเรียนด้วย 
 ตัวแปรความเช่ือในพลังความเป็นครู มี 2 ตัวช้ีวัด คือ ประสิทธิภาพร่วมของครู และความเช่ือใน
บริบท  จากข้อค้นพบ ความเช่ือในพลังความเป็นครูเป็นตัวแปรค่ันกลางท่ีท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
แบบเปลี่ยนสภาพ บรรยากาศโรงเรียน และการท างานด้วยดุลยพินิจของครูมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  โดยจะ
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความเช่ือในพลังความเป็นครูเป็นตัวแปรค่ันกลางท่ีมีความส าคัญ ซึ่งเปรียบได้กับ

  
 

ตัวกระตุ้นปฏิกิริยาท่ีท าให้ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ บรรยากาศโรงเรียนมีพลังมากข้ึนในการส่งอิทธิพลต่อ
การท างานด้วยดุลยพินิจของครู  ดังน้ัน ความเช่ือในพลังความเป็นครูจึงเป็นสื่อกลางท่ีมีอิทธิพลต่อตัวครูในการ
เลือก และตัดสินใจว่าจะใช้ความพยายามมากน้อยเพียงใด  และจะอดทนกับความยุ่งยากในการปฏิบัติงานอีก
นานเท่าใด  ดังท่ี Bandura and Cervone(1983 : 1017), Cervone and Peake(1986 : 492) และ Jacobs 
et al.(1984 : 383) กล่าวว่า เมื่อผู้คนเผชิญกับอุปสรรคและความล้มเหลวในการท างาน พวกท่ีไม่มีความเช่ือใน
ประสิทธิภาพร่วม จะละความพยายามหรือล้มเลิกท างานน้ันๆไป  พวกท่ีมีความเช่ือในประสิทธิภาพร่วมมากจะ
พยายามมากยิ่งข้ึน  และค้นหาวิธีในการยืนหยัดให้ได้มาซึ่งความส าเร็จ 
 กล่าวได้ว่า การท่ีผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ  โดยมีการก าหนดทิศทางท่ีสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกับครู  สร้างความคาดหวังสูงด้านการปฏิบัติงาน  มีฉันทามติด้านเป้าหมายร่วมกับบุคลากรใน
โรงเรียน  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร  สร้างบรรยากาศกระตุ้นการใช้ปัญญา  แสดงตัวแบบอย่างของการ
ปฏิบัติและค่านิยมส าคัญของโรงเรียน  สร้างวัฒนธรรมความร่วมมือในโรงเรียน  ปรับโครงสร้างโรงเรียนเพื่อ
สนับสนุนการท างานร่วมกัน  มีการเช่ือมต่อโรงเรียนกับชุมชนอย่างกว้างขวางมากข้ึน  สถานศึกษามีบรรยากาศ
โรงเรียนท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและครูในเชิงให้การสนับสนุนวิชาการกับนักเรียนในรูปแบบท่ีไม่
เข้มงวด จ ากัด หรือบังคับมากเกินไป  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของครูในโรงเรียนท่ีมุ่งมั่นรับผิดชอบในงานของ
ตน  และเต็มใจท างานร่วมกับผู้อื่น  โรงเรียนมีความเป็นระเบียบ จริงจัง และมุ่งเน้นด้านวิชาการ  ชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดี  สามารถพึ่งพาได้  ผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุน  ครูทุกคนมีความเช่ือใน
ประสิทธิภาพร่วมท่ีมีอิทธิพลต่อความมุ่งมั่นถึงเป้าหมายในอนาคต  ท าให้ครูมีการท างานด้วยดุลยพินิจ ไม่
ค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีต้องกลับมาสู่ตนเอง  มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีส่งผลต่อนักเรียนและโรงเรียนอย่าง
ต่อเน่ืองแท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัยมี 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะเพื่อน า
ผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป  ดังน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
      1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การของครู กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และช้ีแนวทางเพื่อ
ความส าเร็จของงาน  ผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานหลายประการ  โดยภายใต้การน า
ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีดีจะส่งผลให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  ครู
ท่ีมีขวัญและก าลังใจท่ีดีย่อมปฏิบัติงานด้วยดุลยพินิจมากกว่าเดิม  ซึ่งการท่ีครูท างานด้วยดุลยพินิจท่ีดีย่อม
น าไปสู่ความส าเร็จของโรงเรียน  ดังน้ัน ต้นสังกัดควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษามี
ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ  โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจในวิธีการน าพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ
ไปปฏิบัติในโรงเรียน  มีการก าหนดให้ประเมินผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามเป็นตัวช้ีวัดของ
ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพท่ีต้นสังกัดได้ให้แนวทาง  ซึ่งจะส่งผลในการช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีในองค์การของครูให้เกิดความส าเร็จต่อนักเรียน และโรงเรียนโดยตรงต่อไป 
      1.2 จากผลการวิจัย พบว่า บรรยากาศโรงเรียนอาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ในองค์การของครู  โดยเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของตัวแปรบรรยากาศโรงเรียนพบว่า ตัวแปรความเป็น
วิชาการมีน้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด  แสดงให้เห็นว่าความเป็นวิชาการมีความส าคัญต่อการท่ีจะท าให้เกิด
บรรยากาศโรงเรียนท่ีส่งผลให้เกิดความเช่ือในพลังความเป็นครู และการท างานด้วยดุลยพินิจของครู  ดังน้ัน
โรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศเชิงวิชาการท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการภายใต้
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองค์การของครู  ในขณะท่ีตัวแปรความร่วมมือของชุมชนมีค่าองค์ประกอบต่ า
ท่ีสุด  ซึ่งแสดงว่าหากผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือกับครูมากข้ึน  ก็ยิ่งจะส่งผลให้เกิดบรรยากาศ
โรงเรียนท่ีดีข้ึน  อันจะน าไปสู่การท างานด้วยดุลยพินิจของครูเพิ่มมากข้ึนเช่นกัน  เป็นไปได้ว่าปัญหาท่ี เกิดข้ึน
จากความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนน้ันอาจเกิดจากการสื่อสารท่ีไม่ชัดเจนและไม่ต่อเน่ือง  ซึ่งผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญและส่งเสริมกระบวนการสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองให้ง่ายและชัดเจนได้  
ก็ยิ่งจะส่งผลให้เกิดบรรยากาศโรงเรียนท่ีดีข้ึน  อันจะน าไปสู่การท างานด้วยดุลยพินิจของครูเพิ่มมากข้ึนเช่นกัน 
      1.3 จากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการท างานครู  เน่ืองจากพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพไม่สามารถท าได้โดย
กฎ ระเบียบ หรือการลงนามสัญญาใดๆ  เพราะโรงเรียนเป็นองค์การท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน  ไม่ใช่
การเปลี่ยนสภาพของวัตถุ สิ่งของ  โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพจึงต้องพึ่งพาการตัดสินใจของครูเป็นอย่างมาก   
ไม่สามารถก าหนดเป็นรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน  แต่ครูต้องพึ่งพากระบวนการสร้างแรงบันดาลใจท่ี
ลึกซึ้ง  ซึ่งเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีในการก าหนดทิศทางของโรงเรียน  จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร  มีการจัด
ระเบียบใหม่ของโรงเรียน  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  สนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริม
ให้ครูมีความช านาญทางวิชาชีพ  ให้ภายในโรงเรียนมีความเป็นวิชาการ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความเช่ือในพลังความเป็นครูโดยความเช่ือในพลังความเป็นครูน้ีประกอบด้วย
ความมั่นใจในความสามารถของตนเอง และการได้รับการสนับสนุนจากบุคคลแวดล้อม  การเอื้ออ านวยในการ
ให้ข้อมูลท่ีเขาต้องการ  เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนท่ีสูงข้ึนต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1 เน่ืองจากตัวแปรความเช่ือในพลังความเป็นครู  เป็นความเช่ือของครู  มีคุณลักษณะเชิง
คุณภาพ  จึงควรมีการศึกษาบทบาทการเป็นสื่อกลางของความเช่ือในพลังความเป็นครูในความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น า  และการท างานด้วยดุลยพินิจของครูเพิ่มเติมในลักษณะของวิจัยผสมผสานวิธี  อาจจะช่วยให้เข้าใจ
ปรากฎการณ์หรือพฤติกรรมท่ีซับซ้อนของครูได้กระจ่างชัดข้ึน 
      2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในตัวแปรท่ีอาจเกี่ยวข้องกับ ความเช่ือในพลังความเป็นครู และ
การท างานด้วยดุลยพินิจของครู  เช่น ภาวะผู้น าแบบอื่นๆ  เพื่อศึกษาว่าตัวแปรเหล่าน้ันมีอิทธิพลต่อความเช่ือ
ในพลังความเป็นครู และการท างานด้วยดุลยพินิจของครูอย่างไร  ในการส่งเสริมให้ครูมีการท างานด้วยดุลย
พินิจเพิ่มมากข้ึน 
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ก็ยิ่งจะส่งผลให้เกิดบรรยากาศโรงเรียนท่ีดีข้ึน  อันจะน าไปสู่การท างานด้วยดุลยพินิจของครูเพิ่มมากข้ึนเช่นกัน 
      1.3 จากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
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ให้ครูมีความช านาญทางวิชาชีพ  ให้ภายในโรงเรียนมีความเป็นวิชาการ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความเช่ือในพลังความเป็นครูโดยความเช่ือในพลังความเป็นครูน้ีประกอบด้วย
ความมั่นใจในความสามารถของตนเอง และการได้รับการสนับสนุนจากบุคคลแวดล้อม  การเอื้ออ านวยในการ
ให้ข้อมูลท่ีเขาต้องการ  เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนท่ีสูงข้ึนต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1 เน่ืองจากตัวแปรความเช่ือในพลังความเป็นครู  เป็นความเช่ือของครู  มีคุณลักษณะเชิง
คุณภาพ  จึงควรมีการศึกษาบทบาทการเป็นสื่อกลางของความเช่ือในพลังความเป็นครูในความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น า  และการท างานด้วยดุลยพินิจของครูเพิ่มเติมในลักษณะของวิจัยผสมผสานวิธี  อาจจะช่วยให้เข้าใจ
ปรากฎการณ์หรือพฤติกรรมท่ีซับซ้อนของครูได้กระจ่างชัดข้ึน 
      2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในตัวแปรท่ีอาจเกี่ยวข้องกับ ความเช่ือในพลังความเป็นครู และ
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
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2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
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Abstract 
 

The objectives of this research were, 1)  To create and develop computer assisted 
instruction for Mathematics on Fraction for Prathom 6 students to meet the efficiency of 90/ 
90 critend, 2)  To compare the pre-test and post-test scores of the students after studying 
with the CAI lessons, and 3)  To study the satisfaction of Prathom 6 students after learning 
with the CAI lessons. The sample consisted of 27 Phathom 6 students who studying at 
Watnongkrabok School under by Rayong Primary Educational Service Area Office 1. The 
research instrument included computer assisted instruction for Mathematics on Fraction, 
lesson plan, pre-test and post-test on fraction and the evaluation of satisfaction on the 
computer assisted instruction.  The data was analyzed by mean, standard deviation and t-
test. The research result were as follows, the efficiency of computer assisted instruction for 
Mathematics on Fraction for Prathom 6 students was at 91.73/ 92.59, which met the 90/ 90 
criterion. The result of the post-test was higher than the pre-test at the significance level of 
.01 according to the hypothesis. The satisfaction towards the computer assisted instruction 6 
was in higher level ( X = 4.58, SD = 0.58) 

Keywords : Computer assisted instruction , mathematics in fracton  

บทน า 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 4) ได้กล่าวว่า 

การจัดท าหลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า     
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ                                                                                                                            

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
ถ่ีถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 56) 

ยุพิน พิพิธกุล (2539 : 1) ได้ให้ความส าคัญของคณิตศาสตร์ว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความคิดกระบวนการและเหตุผล คณิตศาสตร์ฝึกให้คนคิดอย่างมีระเบียบและเป็นรากฐานของวิทยาการ
หลายๆ สาขา ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ก็ล้วนแต่อาศัย
คณิตศาสตร์ท้ังสิ้น 
 จากความส าคัญของคณิตศาสตร์ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชา
หลักวิชาหน่ึงท่ีต้องมีการเรียนการสอนในทุกระดับช้ัน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ในระดับช้ันประถมศึกษามี
จุดประสงค์ประการแรกเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับและศูนย์ 
เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง ร้อยละ การด าเนินการของจ านวน คุณสมบัติเกี่ยวกับจ านวน สามารถ
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แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง และ
ร้อยละ   พร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ สามารถหาค่าประมาณของจ านวนนับและ
ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งได้ กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 59) นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการก็ยังได้มีการ
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อยู่ เสมอ แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ได้เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่าไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 
 จากปัญหาดังกล่าวท าให้ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาได้มีการใส่ใจนักเรียนใน ช้ันเรียนอย่างเข้มงวด
โดยเฉพาะช่ัวโมงวิชาคณิตศาสตร์ รวมท้ังมีการเรียนการสอนซ่อมเสริมนอกเหนือจากช่ัวโมงเรียนด้วย แต่ท าให้
ไม่ได้ผลเท่าท่ีควร เน่ืองจากนักเรียนแต่ละคน   มีความสามารถท่ีแตกต่างกัน จึงต้องการเวลาในการเรียนรู้ท่ี
แตกต่างกันด้วย ดังท่ี ยุพิน พิพิธกุล (2537 : 93) ได้กล่าวว่า “ครูไม่สามารถสอนให้นักเรียนทุกคนท าให้รวดเร็ว
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จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท้ังน้ี โดยเปิด
ให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย                                                                                                                                               
           1) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90                                                                                                                         
           2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร ์เร่ืองเศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                                                                                     
           3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
ขอบเขตของการวิจัย                                                                                                                                  

ประชากร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกระบอก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1    ปีการศึกษา 2560 3 ห้องเรียน จ านวน 75 คน 

ตัวแปรที่ศกึษา                                                                                                                                                  
ตัวแปรอิสระ ได้แก่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน                                                                                         
ตัวแปรตาม  ได้แก่  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6     

2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                                                             
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

     ตัวอิสระ             ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 75 คน  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 27 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบกลุ่มโดยการจับสลากห้องเรียน 
ด าเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 
 1. วิเคราะหป์ญัหาการเรียนการสอนพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัโรงเรียนและ
ระดบัประเทศ 
 ผลท่ีได้คือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองกระบอกในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนมีผล
การเรียนท่ีต่ ามากอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะปีการศึกษา 2559 มีคะแนนโอเน็ทเฉลี่ย 38.65  ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานการเรียนรู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเศษส่วน    
  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                   
- ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน 
  ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท้ังน้ี โดยเปิด
ให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย                                                                                                                                               
           1) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90                                                                                                                         
           2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร ์เร่ืองเศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                                                                                     
           3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
ขอบเขตของการวิจัย                                                                                                                                  

ประชากร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกระบอก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1    ปีการศึกษา 2560 3 ห้องเรียน จ านวน 75 คน 

ตัวแปรที่ศกึษา                                                                                                                                                  
ตัวแปรอิสระ ได้แก่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน                                                                                         
ตัวแปรตาม  ได้แก่  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6     

2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                                                             
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

     ตัวอิสระ             ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 75 คน  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 27 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบกลุ่มโดยการจับสลากห้องเรียน 
ด าเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 
 1. วิเคราะหป์ญัหาการเรียนการสอนพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัโรงเรียนและ
ระดบัประเทศ 
 ผลท่ีได้คือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองกระบอกในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนมีผล
การเรียนท่ีต่ ามากอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะปีการศึกษา 2559 มีคะแนนโอเน็ทเฉลี่ย 38.65  ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานการเรียนรู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเศษส่วน    
  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                   
- ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน 
  ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

290 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี290 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท้ังน้ี โดยเปิด
ให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย                                                                                                                                               
           1) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90                                                                                                                         
           2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร ์เร่ืองเศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                                                                                     
           3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
ขอบเขตของการวิจัย                                                                                                                                  

ประชากร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกระบอก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1    ปีการศึกษา 2560 3 ห้องเรียน จ านวน 75 คน 

ตัวแปรที่ศกึษา                                                                                                                                                  
ตัวแปรอิสระ ได้แก่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน                                                                                         
ตัวแปรตาม  ได้แก่  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6     

2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                                                             
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

     ตัวอิสระ             ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 75 คน  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 27 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบกลุ่มโดยการจับสลากห้องเรียน 
ด าเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 
 1. วิเคราะหป์ญัหาการเรียนการสอนพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัโรงเรียนและ
ระดบัประเทศ 
 ผลท่ีได้คือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองกระบอกในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนมีผล
การเรียนท่ีต่ ามากอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะปีการศึกษา 2559 มีคะแนนโอเน็ทเฉลี่ย 38.65  ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานการเรียนรู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเศษส่วน    
  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                   
- ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน 
  ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

 
 2. วิเคราะหบ์ทเรียน เนือ้หา 
 ศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหาเร่ืองเศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อก าหนดขอบเขตของเน้ือหาในแต่ละหน่วยผลท่ีได้คือ
เน้ือหา 3 หน่วยดังน้ี หน่วยท่ี 1 การบวก ลบเศษส่วน หน่วยท่ี 2 การคูณเศษส่วน และหน่วยท่ี 3 การหาร
เศษส่วน 
 3. วิเคราะห์จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ผู้วิจัยได้น าเน้ือหาตรงตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาคณิตศาสตร์ มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

ขั้นที่ 2 ขั้นการออกแบบ (Design)  
 1. ส่วนเนื้อหาในบทเรียน 
 ศึกษารวบรวมเน้ือหาตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากหนังสือ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาได้วิเคราะห์เน้ือหาส าคัญและจ าเป็นท่ีควรให้นักเรียนศึกษา แบ่งเน้ือหาออกเป็น          
3 หน่วย คือ 
 หน่วยท่ี 1 การบวก ลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนไม่เท่ากัน โดยออกแบบบทเรียนเป็น 1.ออกแบบโจทย์การ
บวก ลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วน  ไม่เท่ากัน 2.ศึกษาตัวอย่างการแสดงวิธีท าการบวก ลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนไม่
เท่ากัน 3.ท าแบบฝึกทักษะท้ายบทเรียน จ านวน 10 ข้อ 
 หน่วยท่ี 2 การคูณเศษส่วน โดยออกแบบบทเรียนเป็น 1.ออกแบบโจทย์การคูณเศษส่วนท่ี 2.ศึกษา
ตัวอย่างการแสดงวิธีท าการคูณเศษส่วน 3.ท าแบบฝึกทักษะท้ายบทเรียน จ านวน 10 ข้อ                                                                                                          

หน่วยท่ี 3 การหารเศษส่วน โดยออกแบบบทเรียนเป็น 1.ออกแบบโจทย์การหารเศษส่วนท่ี 2.ศึกษา
ตัวอย่างการแสดงวิธีท าการหารเศษส่วน 3.ท าแบบฝึกทักษะท้ายบทเรียน จ านวน 10 ข้อ                                                                                                         

2. ก าหนดจุดประสงค์ของแต่ละหน่วย 
 ผู้วิจัยก าหนดจุดประสงค์การเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ส าหรับน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เรื่องเศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 ไว้ดังน้ี 1. สามารถบวก ลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนไม่เท่ากันได้ 2. สามารถคูณเศษส่วนได้ 3. สามารถหาร
เศษส่วนได้  
 3. ส่วนรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
  (1) ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ได้แก่ สร้างบรรยากาศในช้ันเรียน  แนะน าคู่มือการใช้สื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
  (2) ข้ันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ให้นักเรียนเรียนรู้เร่ืองการบวก ลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนไม่
เท่ากันจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะ เร่ืองการบวก ลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วน
ไม่เท่ากัน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  (3) ข้ันประเมินผล ได้แก่นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการบวก ลบเศษส่วน จาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 4. ก าหนดคณุสมบัติของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  ประกอบด้วย 
  (1) ค าแนะน าในการเรียน 
  (2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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  (3) แบบทดสอบก่อนเรียน ประกอบด้วยแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
  (4) เน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยประกอบไปด้วยเน้ือหา 3 หน่วย 1.การบวกและการลบ
เศษส่วน 2.การคูณเศษส่วน  3.การหารเศษส่วน 
  (5) แบบฝึกทักษะ ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะในแต่ละหน่วยๆละ 10 ข้อ เป็นชนิดแบบ
ปรนัย  
  (6) แบบทดสอบหลังเรียน ประกอบด้วยประกอบด้วย แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ  
 5. แบบประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมิน 
  (2) วิเคราะห์คุณสมบัติของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีควรประเมินเพื่ อสร้างเป็น
รายการประเมินคุณภาพให้ครอบคลุมคุณสมบัติท่ีวิเคราะห์ไว้ 
             (3) สร้างแบบประเมินเป็นมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ  
  (4) น าแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ   
  (5) น าผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ยเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์  
 6. แบบฝกึหดัระหว่างเรียน และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
  (1) แบบฝึกหัดระหว่างเรียนผู้วิจัยออกแบบให้แบบฝึกหัดระหว่างเรียนครอบคลุมเน้ือหาและ
จุดประสงค์ของแต่ละหน่วย โดยแบบฝึกหัดเป็นชนิดแบบปรนัย 4 ตัวเลือก หน่วยการเรียนละ 10 ข้อ จ านวน 
3 หน่วยการเรียนร่วม 30 ข้อ 
  (2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยออกแบบให้แบบทดสอบครอบคลุมเน้ือหา
ตรงตามจุดประสงค์ของบทเรียนครบท้ัง 3 จุดประสงค์ โดยแบบทดสอบเป็นชนิดแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 
50 ข้อ เลือกใช้จริง 30 ข้อ  
 7. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจท่ีมีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ 
พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ขั้นที่ 3 ขั้นการพฒันา (Development) และการหาคณุภาพเครื่องมอืวิจัย 

1. การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการหาคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 1.1 ข้ันตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังน้ี 
  (1) น า เน้ือหาท่ี ได้จากการศึกษาเน้ือหา เกี่ ยวกับ เรื่อ งเศษส่ วน  ส าหรับ นัก เรียน                
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีก าหนด ไว้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รวมท้ังศึกษาจากหนังสือแบบเรียน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา         
เพื่อวิเคราะห์คัดเลือกเน้ือหาให้เหมาะสมกับนักเรียน 
  (2) ศึกษาวิธีการใช้ภาพการ์ตูนท้ังรูปภาพน่ิงและรูปภาพเคลื่อนไหว เพื่อน ามาออกแบบ
ประกอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  (3) จัดเรียงล าดับข้ันตอนการเข้าใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 1.2 ออกแบบสตอรี่บอร์ด 
 1.3 ด าเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
มีข้ันตอนดังน้ี 
  (1) ออกแบบองค์ประกอบ และการจัดวางส่วนต่างๆ ในหน้าของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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  (3) แบบทดสอบก่อนเรียน ประกอบด้วยแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
  (4) เน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยประกอบไปด้วยเน้ือหา 3 หน่วย 1.การบวกและการลบ
เศษส่วน 2.การคูณเศษส่วน  3.การหารเศษส่วน 
  (5) แบบฝึกทักษะ ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะในแต่ละหน่วยๆละ 10 ข้อ เป็นชนิดแบบ
ปรนัย  
  (6) แบบทดสอบหลังเรียน ประกอบด้วยประกอบด้วย แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ  
 5. แบบประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมิน 
  (2) วิเคราะห์คุณสมบัติของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีควรประเมินเพื่ อสร้างเป็น
รายการประเมินคุณภาพให้ครอบคลุมคุณสมบัติท่ีวิเคราะห์ไว้ 
             (3) สร้างแบบประเมินเป็นมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ  
  (4) น าแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ   
  (5) น าผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ยเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์  
 6. แบบฝกึหดัระหว่างเรียน และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
  (1) แบบฝึกหัดระหว่างเรียนผู้วิจัยออกแบบให้แบบฝึกหัดระหว่างเรียนครอบคลุมเน้ือหาและ
จุดประสงค์ของแต่ละหน่วย โดยแบบฝึกหัดเป็นชนิดแบบปรนัย 4 ตัวเลือก หน่วยการเรียนละ 10 ข้อ จ านวน 
3 หน่วยการเรียนร่วม 30 ข้อ 
  (2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยออกแบบให้แบบทดสอบครอบคลุมเน้ือหา
ตรงตามจุดประสงค์ของบทเรียนครบท้ัง 3 จุดประสงค์ โดยแบบทดสอบเป็นชนิดแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 
50 ข้อ เลือกใช้จริง 30 ข้อ  
 7. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจท่ีมีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ 
พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ขั้นที่ 3 ขั้นการพฒันา (Development) และการหาคณุภาพเครื่องมอืวิจัย 

1. การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการหาคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 1.1 ข้ันตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังน้ี 
  (1) น า เน้ือหาท่ี ได้จากการศึกษาเน้ือหา เกี่ ยวกับ เรื่อ งเศษส่ วน  ส าหรับ นัก เรียน                
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีก าหนด ไว้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รวมท้ังศึกษาจากหนังสือแบบเรียน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา         
เพื่อวิเคราะห์คัดเลือกเน้ือหาให้เหมาะสมกับนักเรียน 
  (2) ศึกษาวิธีการใช้ภาพการ์ตูนท้ังรูปภาพน่ิงและรูปภาพเคลื่อนไหว เพื่อน ามาออกแบบ
ประกอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  (3) จัดเรียงล าดับข้ันตอนการเข้าใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 1.2 ออกแบบสตอรี่บอร์ด 
 1.3 ด าเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
มีข้ันตอนดังน้ี 
  (1) ออกแบบองค์ประกอบ และการจัดวางส่วนต่างๆ ในหน้าของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  (2) ออกแบบภาพการ์ตูนท่ีใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และปรับปรุงแต่งรูปภาพ
ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  (3) จัดวางองค์ประกอบของหน้าเอกสารในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามท่ีได้ออกแบบ
ไว้แล้วในสตอรี่บอร์ด 
  (4) อัดเสียงบรรยายและปรับแต่งดนตรี 
  (5) น าเน้ือหา รูปภาพ และเสียงประกอบมาท าการเช่ือมโยงเอกสารจัดท าเป็นบทเรียน 
 1.4 การสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีข้ันตอนดังน้ี 
  (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมิน 
  (2) วิเคราะห์คุณสมบัติของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีควรประเมินเพื่อสร้างเป็ น
รายการประเมินคุณภาพให้ครอบคลุมคุณสมบัติท่ีวิเคราะห์ไว้ 
            (3) สร้างแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
  (4) น าแบบประเมินท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง ให้บทเรียนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  1.5 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีปรับโครงสร้างเน้ือหา เพิ่มสื่อผสมในตัวคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ปรับขนาดตัวอักษรและรูปแบบน่าสนใจ ปรับหน้าเมนูหลักให้มีสีท่ีแตกต่างกันของปุ่มในการเลือกเข้าสู่
หน้าต่างๆตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 3 ครั้ง โดยเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดับ เก่ง กลาง และอ่อน พิจารณาจากผลการเรียนใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อหาประสิทธิภาพและข้อบกพร่องของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 (1) ข้ันทดลองแบบรายบุคคล ได้ค่าคะแนนประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคะแนน
เฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 53.33 และจ านวนร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถท าแบบทดสอบผ่านทุก
วัตถุประสงค์ เท่ากับ 66.67 (53.33/66.67) 
 (2) ข้ันทดลองแบบกลุ่มย่อย ได้ค่าคะแนนประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคะแนน
เฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 70.89 และจ านวนร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถท าแบบทดสอบผ่านทุก
วัตถุประสงค์ เท่ากับ 77.78 (70.89/77.78) 
 (3) ข้ันทดลองภาคสนาม โดยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 27 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าคะแนนประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 90.00 และจ านวนร้อยละของผู้เรียนท่ี
สามารถท าแบบทดสอบผ่านทุกวัตถุประสงค์ เท่ากับ 90.40 (90.00/90.40) 

2. การพัฒนาและการหาคุณภาพแบบทดสอบ 
 2.1 แบบทดสอบ เร่ืองเศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน 
      ผู้วิจัยจะด าเนินการสร้างแบบทดสอบ เรื่องเศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6       
ตามข้ันตอนดังน้ี 
  (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบเรื่องเศษส่วน ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  (2) วิเคราะห์เน้ือหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้จากหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์หนังสือคู่มือ 
  (3) ด าเนินการสร้างแบบทดสอบ เรื่องเศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 50 ข้อ เลือกใช้จริง 30 ข้อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
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  (4) น าเสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ซึ่งผลการพิจารณา IOC มีค่าต้ังแต่ 0.6 – 1.00 
  (5) น าแบบทดสอบ เร่ืองเศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ตรวจแบบทดสอบแล้วค านวณค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก ข้อสอบแต่ละข้อได้
ค่าความยากง่ายต้ังแต่ 0.30 – 0.90 ค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่  0.07 – 0.60 และค่าความเช่ือมั่นท่ี 0.873 
  (6) คัดเลือกแบบทดสอบ เรื่องเศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 30 ข้อ จาก 50 ข้อ 

3. การพัฒนาและการหาคุณภาพแบบวัดความพึงพอใจ 
 3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการสร้างแบบสอบถามความพึง
พอใจ เพื่อน ามาเป็นแนวทาง   ในการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales)             
5 ระดับ 
 3.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ 
   3.4 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค่าสถิติ ท่ีใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้สถิติt-test  
 4.1 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) ค านวณจากสูตร (ล้วนสายยศและอังคณา
สายยศ, 2538, หน้า 73) 

ค่าเฉลี่ย ( ) X = N
X

 
เมื่อ  X  แทน คะแนนเฉลี่ย 

     X  แทน ผลรวมคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
    N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D)  ค านวณจากสูตร(ล้วนสายยศและอังคณาสายยศ, 2538, หน้า 79) 
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เมื่อ     S.D.   แทน     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     x  แทน     ผลรวมของคะแนนในกลุ่ม 

     2x  แทน     ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
    N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง  

4.2 สถิติเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ค านวณจากสูตรโดยใช้สูตร (ล้วนสายยศและ
อังคณาสายยศ, 2538, หน้า 211) 
   r=           

หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ค านวณจากสูตรโดยใช้สูตร 
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  (4) น าเสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ซึ่งผลการพิจารณา IOC มีค่าต้ังแต่ 0.6 – 1.00 
  (5) น าแบบทดสอบ เร่ืองเศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ตรวจแบบทดสอบแล้วค านวณค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก ข้อสอบแต่ละข้อได้
ค่าความยากง่ายต้ังแต่ 0.30 – 0.90 ค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่  0.07 – 0.60 และค่าความเช่ือมั่นท่ี 0.873 
  (6) คัดเลือกแบบทดสอบ เรื่องเศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 30 ข้อ จาก 50 ข้อ 

3. การพัฒนาและการหาคุณภาพแบบวัดความพึงพอใจ 
 3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการสร้างแบบสอบถามความพึง
พอใจ เพื่อน ามาเป็นแนวทาง   ในการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales)             
5 ระดับ 
 3.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ 
   3.4 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
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สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) ค านวณจากสูตร (ล้วนสายยศและอังคณา
สายยศ, 2538, หน้า 73) 

ค่าเฉลี่ย ( ) X = N
X

 
เมื่อ  X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D)  ค านวณจากสูตร(ล้วนสายยศและอังคณาสายยศ, 2538, หน้า 79) 
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เมื่อ     S.D.   แทน     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     x  แทน     ผลรวมของคะแนนในกลุ่ม 
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    N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง  

4.2 สถิติเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ค านวณจากสูตรโดยใช้สูตร (ล้วนสายยศและ
อังคณาสายยศ, 2538, หน้า 211) 
   r=           

 
เมื่อ r แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
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 หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ค านวณจากสูตร(ล้วนสายยศและอังคณาสายยศ, 
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   P  =  N
R

 
เมื่อ P แทน ค่าความยากง่ายของข้อทดสอบ 
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ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) (ล้วนสายยศและอังคณาสายยศ, 2538, หน้า 197-198) 
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เมื่อ tr แทน    สัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ 
N       แทน    จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
P       แทน    สัดส่วนของผู้เยนท่ีท าแบบทดสอบข้อน้ันถูกกับผู้เรียน

ท้ังหมด 
Q       แทน    สัดส่วนของผู้เรียนท่ีท าแบบทดสอบข้อน้ันผิดกับผู้เรียน

ท้ังหมด 
2
tS     แทน    ความแปรปรวนของคะแนนสอบท้ังฉบับ 

N       แทน    จ านวนผู้เรียน 
    ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์ การเรียนรู้ (Index of Item – 
Objective Congruence : IOC)  ค านวณจากสูตร (ล้วนสายยศและอังคณาสายยศ, 2538, หน้า 249) 

IOC  = N
R

 
เมื่อ     IOC  แทน  ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
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             R   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
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90 ตัวแรก =(x / N) 100 )/R 
  90 ตัวแรก หมายถึง  จ านวนร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียน 
  x หมายถึง  คะแนนรวมของผลการทดสอบท่ีผู้เรียนแต่ละคนท าได้ถูกต้องจากการ
ทดสอบหลังเรียน 

295ปที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 295ปที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



  N หมายถึง จ านวนผู้เรียนท้ังหมดท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการค านวณประสิทธิภาพ
ครั้งน้ี 
  R หมายถึง จ านวนคะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
  90 ตัวหลัง =   (Y  100)/N 
  90 ตัวหลัง หมายถึง จ านวนร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถท าแบบทดสอบผ่านทุก
วัตถุประสงค์ 
  Y หมายถึง จ านวนผู้เรียนท่ีสามารถท าแบบทดสอบผ่านทุกวัตถุประสงค์ 
  N หมายถึง จ านวนผู้เรียนท้ังหมดท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการค านวณประสิทธิภาพ
ครั้งน้ี 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นการน าไปใช้ (Implementation)  
 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีท าการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองกับผู้ เรียน          
เพื่อด าเนินการหาประสิทธิภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90  
 4.1 ข้ันเตรียมการก่อนการทดลอง 
  (1) ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาควิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกระบอก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (2) จัดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องคอมพิวเตอร์         
ท่ีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
  (3) ท าการคัดลอกบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนลงเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีได้
จัดเตรียมไว้ 
  (4) ท าการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ท้ังระบบและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 4.2 ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
  เริ่มจากการทดสอบก่อนเรียน แล้วใช้การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน           
เร่ืองเศษส่วน จากน้ันทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมา
วิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ และแปลผลเพื่อสรุปผลการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ ซึ่งใช้สถิติ  t-test 
แบบ Dependent หาค่าความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์   ในการค านวณหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมิน (Evaluation)  
 น าข้อสอบท่ีผ่านการคัดเลือกจ านวน 30 ข้อ มาใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลัง
เรียน โดยเว้นระยะห่างในการ   ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 1 สัปดาห์ เมื่อกลุ่มตัวอย่างเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และท าแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลมา
ตรวจให้ และน าคะแนนท่ีได้มาหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เศษส่วน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 
 
 
 
 
 

296 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี296 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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ครั้งน้ี 
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สรุปผลการวิจัย              
 1. ผลการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองเศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปรากฏว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 91.73/92.59 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 90/90 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรากฏว่า คะแนนสอบเรื่องเศษส่วน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับสมมุติฐาน
ข้อท่ี 2 

3. ผลการหาความพึงพอใจ ปรากฏว่ามีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์       
ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยทุกคน 4.575 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.58  

 
อภิปรายผล  

1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองเศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผู้วิจัย
พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.73/92.59 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ 90/90 ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้วิจัยได้ท า
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนข้ึนตามหลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างเป็น
ระบบ เน้ือหาของบทเรียนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ผู้วิจัยใช้รูปภาพท่ี
หลากหลาย น่ารักสวยงามเหมาะสมกับช่วงวัยผู้เรียนประกอบบทเรียนพร้อมท้ังตัวอักษรท่ีเด่นสะดุจตา มาเป็นสื่อ 
ในการน าเสนอเน้ือหา ท าให้บทเรียนมีความน่าสนใจ ตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีออกแบบตาม
แนวความคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  มีโครงสร้างของบทเรียนในลักษณะเชิงเส้นตรง (Linear) โดยจะได้รับ
การเสนอเน้ือหาในล าดับท่ีเหมือนกันและตายตัว  ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่าเป็นล าดับการสอนท่ีดี  และผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีการต้ังค าถามผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ  หากตอบถูกก็จะได้รับการ
ตอบสนองในรูปผลป้อนกลับทางบวกหรือรางวัล (Reward) หากผู้เรียนตอบผิดจะได้รับการตอบสนองในรูป
ของผลป้อนกลับ ในทางลบและค าอธิบายหรือการลงโทษ  (Punishment) ซึ่งผลป้อนกลับน้ีถือเป็นการ
เสริมแรงเพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีต้องการ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้พร้อมท้ังสามารถ
เลือกเรียนรู้ในหัวข้อท่ีตนสนใจได้ตามความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัย  ของจุฑารัตน์ วีระสกุล วิจัยเร่ือง 
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การอ่านและเขียนค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา (แม่กก แม่กด แม่กบ 
และแม่กน) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยปรากฏว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การอ่าน
และเขียนค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา (แม่กก แม่กด แม่กบ และแม่กน) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3
มีประสิทธิภาพ 93.33/98.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 และคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับชนิสรา ศรีถาการ (2555 : 43) วิจัยเรื่อง           
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และ
การหารเศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.29/80.80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และ          
การหารเศษส่วนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง
เศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลคะแนนสอบ เร่ืองเศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อท่ี 2 ท้ังน้ีเน่ืองจากบทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพหลายข้ันตอนจนมีความเหมาะสม ท าให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจเน้ือหามากข้ึน อีกท้ังผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียนโดยนึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล คือนักเรียน
แต่ละคนจะเป็น  ผู้เลือกเรียนตามล าดับความสนใจของตนได้เอง รวมท้ังเรียนซ้ าในเน้ือหาท่ียังไม่เข้าใจได้อย่าง
มีอิสระ และหลังจากเรียนจบแต่ละเน้ือหา นักเรียนก็จะได้รับเสริมแรงทันทีเพื่อให้มีก าลังใจเรียนมากยิ่งข้ึน 
สอดคล้องสุพร ชัยเดชสุริยะ กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์
ท่ีสามารถน าเสนอบทเรียนแทนครู ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยน าสื่อผสมมาช่วย    สร้างบทเรียน 
และน าเสนอบทเรียนในรูปตัวหนังสือภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว หรือสัญลักษณ์ทางวิชาการได้เกือบทุกอย่าง 
ดึงดูดความสนใจ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับเน้ือหาและทักษะต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา การอ่าน จ า ท าความ
เข้าใจ การน าเสนอเน้ือหาจะถูกแฝงเอาไว้ในรูปแบบของเกมต่างๆ ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และจูงใจให้ผู้เรียนมีความต้องการท่ีจะเรียนมากข้ึน โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน และผู้เรียนมีโอกาสเรียนซ้ าแล้วซ้ าอีกกี่ครั้งก็ได้  ตามความ
ต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับท่ี เปรมชัย เกิดคล้าย ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเศษส่วนหลังเรียน
(ค่าเฉลี่ย คือ 81.25) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย คือ 55.25) อีกท้ังยังสอดคล้องกับพิริยาพร พัฒนาพรพงศ์ 
(2550) วิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร 
ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัด
สามัคคีศรัทธาราม เท่ากับ 73.50/70.83 เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน 70/70 ท่ีก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ของ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางงสถิติท่ีระดับ .05 

3. ความพึงพอใจท่ีมี ต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเศษส่วน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยทุกคนอยู่ท่ี  4.575 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58 ซึ่งเป็นคะแนนใน
ระดับมีความพึงพอใจในเร่ืองน้ันมากท่ีสุดซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ข้อท่ี 3 ท่ีต้ังไว้ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการสอนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ อีกท้ังยังเรียน
อย่างต่อเน่ืองในสถานท่ีใดก็ได้ ตัวบทเรียนมีการน าเสนอบทเรียนท่ีน่าสนใจ มีลูกเล่น พร้อมท้ังมีการเสริมแรง
ตลอดจบบทเรียนซึ่งสอดคล้องกับ กิลแมน Gilman (1988 : 508) ได้กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จะช่วยเสริมแรงท าให้ผู้เรียนมีความสนใจ การเรียนมากข้ึน อันจะส่งผลท าให้การเรียนดีข้ึน และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจสภาพหรือผลการเรียนของตน ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ผู้เรียนไม่
เกิดการท้อถอยหรือหมดก าลังใจหากไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน Richard 
(1988 : 28-29 A) และสอดคล้องกับชัยวัฒน์ แดงมาดี (2549) วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์         
ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  ผลการประมวลและวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าค่าเฉลี่ยรวมของความคิดเห็น     ได้ 4.40 แสดงว่าค่าความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดีและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีต้ังไว้ 

จากการอภิปลายผลดังกล่าวจึงท าให้สามารถสรุปได้ว่า การสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เร่ืองเศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงข้ึน อีกท้ังยังมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพหลายข้ันตอนจนมีความเหมาะสม ท าให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจเน้ือหามากข้ึน อีกท้ังผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียนโดยนึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล คือนักเรียน
แต่ละคนจะเป็น  ผู้เลือกเรียนตามล าดับความสนใจของตนได้เอง รวมท้ังเรียนซ้ าในเน้ือหาท่ียังไม่เข้าใจได้อย่าง
มีอิสระ และหลังจากเรียนจบแต่ละเน้ือหา นักเรียนก็จะได้รับเสริมแรงทันทีเพื่อให้มีก าลังใจเรียนมากยิ่งข้ึน 
สอดคล้องสุพร ชัยเดชสุริยะ กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์
ท่ีสามารถน าเสนอบทเรียนแทนครู ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยน าสื่อผสมมาช่วย    สร้างบทเรียน 
และน าเสนอบทเรียนในรูปตัวหนังสือภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว หรือสัญลักษณ์ทางวิชาการได้เกือบทุกอย่าง 
ดึงดูดความสนใจ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับเน้ือหาและทักษะต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา การอ่าน จ า ท าความ
เข้าใจ การน าเสนอเน้ือหาจะถูกแฝงเอาไว้ในรูปแบบของเกมต่างๆ ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และจูงใจให้ผู้เรียนมีความต้องการท่ีจะเรียนมากข้ึน โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน และผู้เรียนมีโอกาสเรียนซ้ าแล้วซ้ าอีกกี่ครั้งก็ได้  ตามความ
ต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับท่ี เปรมชัย เกิดคล้าย ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเศษส่วนหลังเรียน
(ค่าเฉลี่ย คือ 81.25) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย คือ 55.25) อีกท้ังยังสอดคล้องกับพิริยาพร พัฒนาพรพงศ์ 
(2550) วิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร 
ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัด
สามัคคีศรัทธาราม เท่ากับ 73.50/70.83 เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน 70/70 ท่ีก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ของ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางงสถิติท่ีระดับ .05 

3. ความพึงพอใจท่ีมี ต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเศษส่วน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยทุกคนอยู่ท่ี  4.575 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58 ซึ่งเป็นคะแนนใน
ระดับมีความพึงพอใจในเร่ืองน้ันมากท่ีสุดซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ข้อท่ี 3 ท่ีต้ังไว้ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการสอนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ อีกท้ังยังเรียน
อย่างต่อเน่ืองในสถานท่ีใดก็ได้ ตัวบทเรียนมีการน าเสนอบทเรียนท่ีน่าสนใจ มีลูกเล่น พร้อมท้ังมีการเสริมแรง
ตลอดจบบทเรียนซึ่งสอดคล้องกับ กิลแมน Gilman (1988 : 508) ได้กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จะช่วยเสริมแรงท าให้ผู้เรียนมีความสนใจ การเรียนมากข้ึน อันจะส่งผลท าให้การเรียนดีข้ึน และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจสภาพหรือผลการเรียนของตน ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ผู้เรียนไม่
เกิดการท้อถอยหรือหมดก าลังใจหากไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน Richard 
(1988 : 28-29 A) และสอดคล้องกับชัยวัฒน์ แดงมาดี (2549) วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์         
ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  ผลการประมวลและวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าค่าเฉลี่ยรวมของความคิดเห็น     ได้ 4.40 แสดงว่าค่าความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดีและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีต้ังไว้ 

จากการอภิปลายผลดังกล่าวจึงท าให้สามารถสรุปได้ว่า การสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เร่ืองเศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงข้ึน อีกท้ังยังมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง

เศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในระดับมากท่ีสุดด้วย ดังน้ันการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนจึงเป็นการสอนวิธีหน่ึงท่ีจะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้ 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
นักเรียนสามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ไปใช้ใน

การเรียนด้วยตนเองอย่างอิสระท้ังในและนอกเวลาเรียนตามความพร้อมและความสนใจของผู้เรียน  และ
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม   ให้นักเรียน ในกรณีท่ีนักเรียนขาดเรียน หรือเรียนรู้ช้า 
ไม่ทันเพื่อน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
ควรน าผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีได้จากการศึกษาครั้งน้ีไปสร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในเน้ือหาเรื่องอื่นๆ หรือรายวิชาอื่นๆ และควรมีการศึกษาการใช้เทคนิคการน าเสนอ ใน
รูปแบบต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองการสอนโดยใช้โดยเทคนิค SQ4R ในการเรียนการสอนภาษาไทย

โดยมีเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความ
ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 43 คน ใน 2 ห้องเรียน ของโรงเรียนสองภาษา
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ระดับ .01 ดังน้ันจึงควรน าเทคนิคการสอนแบบ SQ4R มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสรุป
ความ โดยควรเพิ่มจ านวนครั้งในการใช้เทคนิคน้ีควบคู่ไปกับการเรียนการสอนแบบวิธีปกติ หรือเทคนิคอื่น 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to develop reading comprehension and summary 
writing in Thai of Prathomsuksa 5 students at a private bilingual school by using SQ4R technique 
in teaching Thai literature. The 43 samplings were Prathomsuksa 5 students at a private bilingual 
school during the 1st semester of the 2017 academic year.  The research instruments used for 
the study were comprised of 2 types of lesson plans for learning management based on SQ4R 
technique in an experimental group and normal approach in a control group in Thai literature for 
Prathomsuksa 5 level, with 5 plans for each approach, and learning for 2 hours per each plan. 
Repeated measures ANOVA was used in analyzing the data.   

The research findings revealed that:  
1) There was no significant difference of students’ reading comprehension from the first 

to the fifth time between an experimental and control group. 
2) There was a significant difference in summary writing at the fifth time between an 

experimental group and control group at the 0.01 level. This implies that SQ4R technique should 
be incorporated with the normal approach taught more than five times or other approach in 
order to increase students’ skills in summary writing.  
 
Keywords : Reading Comprehension, Summary Writing, SQ4R Technique, a Private Bilingual  
school 
 
บทน า  
 ในการเรียนการสอนการอ่านและการเขียนน้ันถูกก าหนดไว้ เป็นพื้ นฐานส าคัญของการเรียนรู้                   
ดังท่ีส านักงานคณะ กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ประกาศจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยได้ก าหนดคุณลักษณะด้านการอ่านและการเขียนไว้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และประกาศจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านและการเขียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4- 6 โดยมุ่งพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความของเรื่องท่ีอ่านได้ โดยท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการยังได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้สอนท่ีเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ คือ เน้นการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ส่วนบทบาท
ของผู้เรียน คือ เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ต้ังค าถาม คิดค้นหา
ค าตอบหรือและหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ส านักงานคระกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2558 : 23)  
 ท้ังน้ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดตัวช้ีวัดส าหรับการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ไว้คือ นักเรียนสามารถอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายจากเรื่องท่ีอ่าน จับใจความส าคัญของเรื่อง
ท่ีอ่านและน าความรู้ความคิดจากเรื่องท่ีอ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต รวมถึงสามารถเขียนย่อความ
หรือสรุปความจากเรื่องท่ีอ่าน โดยใช้ถ้อยค าชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสม  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับวรรณคดีและ
วรรณกรรมน้ัน นักเรียนต้องเข้าใจและสามารถสรุปเร่ืองจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน เห็นคุณค่าวรรณคดี
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และวรรณกรรมท่ีอ่าน ตลอดจนน าข้อคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ กระทรวงศึกษาธิการ         
(2551 : 43) 
 จากการศึกษาเทคนิคต่างๆ ท่ีเน้นการบูรณาการการสอนการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความเข้า
ด้วยกันอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รวมท้ังเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนเข้าถึงเน้ือหาและเข้าใจถึงวิธีการเรียนรู้
ไปในเวลาเดียวกัน เทคนิคการสอนแบบ SQ4R Richardson & Morgan (1997 : 52) เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีมี
ประสิทธิภาพควรค่าแก่การน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสอนนักเรียนในระดับดังกล่าว โดยเทคนิคน้ี
ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน คือ การส ารวจ (Survey) การต้ังค าถาม (Question) การอ่าน (Read) การท าความเข้าใจ
เน้ือหาด้วยตนเอง (Recite) การทบทวน (Review) และการสะท้อนความคิด (Reflect)  

ข้อดีของเทคนิคการสอนแบบ SQ4R คือเป็นเทคนิคการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
คิดต้ังค าถามด้วยตนเองเพื่อเป็นปัญหากระตุ้นให้เสาะแสวงหาค าตอบ สามารถท างานเป็นรายบุคคลและร่วมกับ
ผู้อื่น โดยท่ีผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ  คิดวิเคราะห์สาระส าคัญของสิ่งท่ีได้เรียนรู้ (มยุรี นางาม, 
2556; วรัชยา ส าราญรมย์, 2558) สรุปความรู้ด้วยตนเอง และเช่ือมโยงความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  ในขณะท่ีครูมีหน้าท่ีจัดการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นความอยากรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ และเมื่อผู้เรียนได้ท ากิจกรรมครบท้ัง 6 ข้ันตอนแล้ว ท าให้สามารถจับใจความส าคัญและสรุป
ใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านได้ในท่ีสุด (Bulut, 2017; Khusniyah & Lustyantie, 2017; กานต์ธิดา แก้วกาม, 
2557; จุฑารัตน์ หมวกพิกุล, 2558; กาญจนาภรณ์ ค าแก้ว, 2560) 

เพื่อตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความให้มีประสิทธิภาพ 
โดยสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในโรงเรียนสองภาษา และหลักสูตรแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการส าหรับผู้เรียนท่ีอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเน้นว่าผู้เรียนในโรงเรียนระบบสองภาษา
ต้องสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันคงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมไปถึงภาษาไทย ศิลปะไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทย โดยมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถจับใจความของเร่ืองท่ีอ่านและสามารถเขียนสรุปความได้ผ่านบทเรียนท่ีเน้นความเป็นไทย  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การวิจัยครั้งน้ีจึงได้ท าการทดลองโดยใช้เทคนิค SQ4R ในการเรียนการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ในโรงเรียนสองภาษาเอกชนแห่งหน่ึง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อทดลองการสอนโดยใช้เทคนิค SQ4R ในการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ในโรงเรียนสอง
ภาษาเอกชนแห่งหน่ึง    
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร  ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนสองภาษาเอกชนแห่งหน่ึงท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 841 คน 
 

303ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 303ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรต้น   ได้แก่   การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R   
ตัวแปรตาม ได้แก่  1) ทักษะการอ่านจับใจความ  2) ทักษะการเขียนสรุปความ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

     ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 
  

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร  ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนสองภาษาเอกชนแห่งหน่ึงท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 841 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 43 คน จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนท่ี 1  
มีนักเรียน 21 คน ห้องเรียนท่ี 2 มีนักเรียน 22 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนระบบสองภาษา
เอกชนแห่งหน่ึง ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  โดยห้องท่ี 1 เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้เทคนิค SQ4R และห้องท่ี 2 เป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R ท่ีมีเน้ือหาเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมไทยใน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 5 เร่ือง โดยเน้ือหาสาระท่ีน ามาใช้ในการจัดแผนการเรียนรู้ส าหรับการวิจัยครั้ง
น้ี เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอยู่ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปี่ท่ี 5 ซึ่งจัดข้ึนตาม
หลักการ จุดมุ่งหมาย มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วัฒนาพานิช (2559 : 32) วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีน ามาจัดการเรียนรู้        
มีจ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กระเช้าสีดา 2)  นิทานเทียบสุภาษิต เรื่อง เห็นช้างเท่าหมู  3) นิทานพื้นบ้าน เรื่อง          
ไกรทอง  4) ราชาธิราช ตอนก าเนิดมะโท 5) สังข์ทอง ตอนก าเนิดพระสังข์ เรื่องละ 1 แผน รวม 5 แผน ใช้เวลาใน
การสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 10 ช่ัวโมง มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สร้างข้ึนและได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 
3 ท่าน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงของเน้ือหา ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่าแผนการสอน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  

2) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติท่ีมีเน้ือหาเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมไทยใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 5 เรื่อง ซึ่งเป็น 5 เรื่องเดียวกันกับในกลุ่มทดลองเรื่องละ 1 แผน รวม 5 แผน 
ใช้เวลาในการสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 10 ช่ัวโมง มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนและได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 

1. ทักษะการอ่านจับใจความ 
2. ทักษะการเขียนสรุปความ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R  
(Survey, Question, Read, Recite, Review, 

Reflect) 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรต้น   ได้แก่   การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R   
ตัวแปรตาม ได้แก่  1) ทักษะการอ่านจับใจความ  2) ทักษะการเขียนสรุปความ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

     ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 
  

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร  ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนสองภาษาเอกชนแห่งหน่ึงท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 841 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 43 คน จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนท่ี 1  
มีนักเรียน 21 คน ห้องเรียนท่ี 2 มีนักเรียน 22 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนระบบสองภาษา
เอกชนแห่งหน่ึง ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  โดยห้องท่ี 1 เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้เทคนิค SQ4R และห้องท่ี 2 เป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R ท่ีมีเน้ือหาเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมไทยใน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 5 เร่ือง โดยเน้ือหาสาระท่ีน ามาใช้ในการจัดแผนการเรียนรู้ส าหรับการวิจัยครั้ง
น้ี เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอยู่ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปี่ท่ี 5 ซึ่งจัดข้ึนตาม
หลักการ จุดมุ่งหมาย มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วัฒนาพานิช (2559 : 32) วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีน ามาจัดการเรียนรู้        
มีจ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กระเช้าสีดา 2)  นิทานเทียบสุภาษิต เรื่อง เห็นช้างเท่าหมู  3) นิทานพื้นบ้าน เรื่อง          
ไกรทอง  4) ราชาธิราช ตอนก าเนิดมะโท 5) สังข์ทอง ตอนก าเนิดพระสังข์ เรื่องละ 1 แผน รวม 5 แผน ใช้เวลาใน
การสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 10 ช่ัวโมง มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สร้างข้ึนและได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 
3 ท่าน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงของเน้ือหา ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่าแผนการสอน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  

2) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติท่ีมีเน้ือหาเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมไทยใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 5 เรื่อง ซึ่งเป็น 5 เรื่องเดียวกันกับในกลุ่มทดลองเรื่องละ 1 แผน รวม 5 แผน 
ใช้เวลาในการสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 10 ช่ัวโมง มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนและได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 

1. ทักษะการอ่านจับใจความ 
2. ทักษะการเขียนสรุปความ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R  
(Survey, Question, Read, Recite, Review, 

Reflect) 

304 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี304 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรต้น   ได้แก่   การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R   
ตัวแปรตาม ได้แก่  1) ทักษะการอ่านจับใจความ  2) ทักษะการเขียนสรุปความ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

     ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 
  

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร  ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนสองภาษาเอกชนแห่งหน่ึงท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 841 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 43 คน จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนท่ี 1  
มีนักเรียน 21 คน ห้องเรียนท่ี 2 มีนักเรียน 22 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนระบบสองภาษา
เอกชนแห่งหน่ึง ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  โดยห้องท่ี 1 เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้เทคนิค SQ4R และห้องท่ี 2 เป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R ท่ีมีเน้ือหาเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมไทยใน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 5 เร่ือง โดยเน้ือหาสาระท่ีน ามาใช้ในการจัดแผนการเรียนรู้ส าหรับการวิจัยครั้ง
น้ี เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอยู่ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปี่ท่ี 5 ซึ่งจัดข้ึนตาม
หลักการ จุดมุ่งหมาย มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วัฒนาพานิช (2559 : 32) วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีน ามาจัดการเรียนรู้        
มีจ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กระเช้าสีดา 2)  นิทานเทียบสุภาษิต เรื่อง เห็นช้างเท่าหมู  3) นิทานพื้นบ้าน เรื่อง          
ไกรทอง  4) ราชาธิราช ตอนก าเนิดมะโท 5) สังข์ทอง ตอนก าเนิดพระสังข์ เรื่องละ 1 แผน รวม 5 แผน ใช้เวลาใน
การสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 10 ช่ัวโมง มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สร้างข้ึนและได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 
3 ท่าน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงของเน้ือหา ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่าแผนการสอน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  

2) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติท่ีมีเน้ือหาเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมไทยใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 5 เรื่อง ซึ่งเป็น 5 เรื่องเดียวกันกับในกลุ่มทดลองเรื่องละ 1 แผน รวม 5 แผน 
ใช้เวลาในการสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 10 ช่ัวโมง มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนและได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 

1. ทักษะการอ่านจับใจความ 
2. ทักษะการเขียนสรุปความ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R  
(Survey, Question, Read, Recite, Review, 

Reflect) 

จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงของเน้ือหา ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่าแผนการสอน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.978 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยทักษะการอ่านจับใจความ

และการเขียนสรุปความครั้งท่ี 1-5 จากการท าแบบทดสอบแต่ละท้ายหน่วยการเรียนรูข้องกลุ่มทดลองท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ
ปกติ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ า Repeated Measures ANOVA ศิริชัย กาญจนวาสี    
(2559 : 33)  

ขั้นตอนการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนให้กับนักเรียนท้ังสองกลุ่ม โดยในการวิจัยครั้งน้ีได้รับจดหมาย

แสดงความยินยอมจากผู้ปกครองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ครบทุกคน แล้วจึงด าเนินการทดลองโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหาเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมไทยจ านวน 5 เร่ืองโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R 
กับกลุ่มทดลอง และใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีเน้ือหาเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมไทยจ านวน 5 เรื่องโดยใช้
วิธีการสอนแบบปกติกับกลุ่มควบคุม ด าเนินการสอนกลุ่มละ5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 10 ช่ัวโมง
ต่อกลุ่ม เมื่อด าเนินการสอนจบในแต่ละครั้งมีการให้นักเรียนท้ัง 2 กลุ่มท าแบบทดสอบแต่ละท้ายหน่วยการเรียนรู้ 
เพื่อน าคะแนนท่ีได้การท าแบบทดสอบแต่ละท้ายหน่วยการเรียนรู้ของนักเรียนท้ังสองกลุ่มไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย และสรุปผลการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 

1) จากการวิเคราะห์คะแนนการอ่านจับใจความท่ีได้จากการท าแบบทดสอบของแต่ละท้ายหน่วยการ
เรียนรู้ จ านวน 5 ครั้งของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ า 
(Repeated Measure ANOVA) พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการอ่านจับใจความครั้งท่ี 1 เท่ากับ 7.238  
(S.D. =1.814) ครั้งท่ี 2 เท่ากับ 7.143 (S.D. = 2.476) ครั้งท่ี 3 เท่ากับ 6..857 (S.D. = 1.711) ครั้งท่ี 4 เท่ากับ 
7.190 (S.D. = 2.182) ครั้งท่ี 5 เท่ากับ 7.095 (S.D. = 2.256) ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยการอ่านจับ
ใจความครั้งท่ี 1 เท่ากับ  7.773 (S.D. = 1.974) ครั้งท่ี 2 เท่ากับ 8.091 (S.D. = 1.770) ครั้งท่ี 3 เท่ากับ 6.319 
(S.D. = 2.009) ครั้งท่ี 4 เท่ากับ 7.000 (S.D. = 1.272) ครั้งท่ี 5 เท่ากับ 7.046 (S.D. =1.838) จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน โดยมีค่า P เท่ากับ .361, .155, .350, .727 และ .937 ตามล าดับ แสดงว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
ทักษะการอ่านจับใจความครั้งท่ี 1-5 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

2) จากการวิเคราะห์คะแนนการเขียนสรุปความท่ีได้จากการท าแบบทดสอบแต่ละท้ายหน่วยการเรียน 
จ านวน 5 ครั้งของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ า (Repeated 
Measure ANOVA) พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเขียนสรุปครั้งท่ี 1 เท่ากับ 2.857 (S.D. = .793) ครั้งท่ี 2 
เท่ากับ 3.238 (S.D. =1.136)  ครั้งท่ี 3 เท่ากับ 2.762 (S.D. = .831) ครั้งท่ี 4 เท่ากับ 2.762 (S.D. = .768) ครั้งท่ี 
5 เท่ากับ 3.762 (S.D. = .625) ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยการเขียนสรุปความครั้งท่ี 1 เท่ากับ 3.091 
(S.D. = .921)  ครั้งท่ี 2 เท่ากับ 3.409 (S.D. = .908) ครั้งท่ี 3 เท่ากับ 3.091 (S.D. = .868) ครั้งท่ี 4 เท่ากับ 
2.864 (S.D. = .941) ครั้งท่ี 5 เท่ากับ 3.046 (S.D. = .950) จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมีค่า P เท่ากับ .379, 
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.588, .212, .701 และ .006** ตามล าดับ แสดงว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีทักษะการเขียนสรุปความครั้งท่ี 5 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
อภิปรายผล 
 1) จากท่ีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีทักษะการอ่านจับใจความครั้งท่ี 1-5 ไม่แตกต่างกันน้ัน อาจเป็น
เพราะเทคนิคการสอนแบบ SQ4R เป็นเทคนิคการสอนการอ่านท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท้ังน้ีข้ันตอนการสอนท่ี
ชัดเจน มุ่งเน้นให้นักเรียนท ากิจกรรมไปทีละข้ันตอน ซึ่งประกอบด้วย การส ารวจ การต้ังค าถาม การอ่าน การท า
ความเข้าใจด้วยตนเอง การทบทวน และการสะท้อนความคิด ด้วยเหตุผลท่ีว่าต้องการให้นักเรียนสามารถท าความ
เข้าใจบทอ่าน และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูจึงมีบทบาทเพียงในฐานะผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และ
ดูแลช่วยเหลือในกระบวนการเรียนรู้  โดยท่ีธรรมชาติของการสอนในลักษณะน้ีครูไม่สามารถบอกค าตอบให้แก่
นักเรียนได้ ดังน้ันนักเรียนจึงต้องเสาะแสวงหาความรู้ด้วยการต้ังค าถาม การค้นคว้าหาค าตอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพื่อสรุปให้เกิดเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

เมื่อเป็นเช่นน้ันเทคนิคการสอนแบบ SQ4R จึงอาจจะมีความซับซ้อนเกินไปเมื่อน าไปประยุกต์ใช้ ใน
กระบวนการการพัฒนาการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันประถมปีท่ี 5 ซึ่งมีอายุ 10 – 11 ขวบ โดยเมื่อ
ค านึงถึงการพัฒนาการทักษะการอ่านของเด็ก (กิตติพงศ์ มาศเกษม และ นิชรา เรืองดารกานนท์, 2552) จะสรุปได้
ว่าเด็กในช่วงวัยน้ี มีความสามารถในการอ่านเพื่อการเรียนรู้ เพื่อความบันเทิง หรือหาข้อมูลได้ แต่เทคนิค SQ4R ใน
ข้ันตอนของการทบทวนและสะท้อนความคิดน้ันได้มีกลวิธีของการคิดวิเคราะห์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นการยาก
ส าหรับนักเรียนในวัยน้ีจะสามารถพัฒนาทักษะน้ีได้ด้วยตนเอง  เทคนิคน้ีจึงเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้และ
การคิดวิเคราะห์ในระดับสูงท่ีต้องใช้ท้ังความรู้เดิมและประสบการณ์ ในชีวิตมาช่วยในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่อง
น้ันๆ Rodhi, 2015; Wahono (2014 : 41)   

2) ส่วนในเรื่องของการเขียนสรุปความน้ัน แตกต่างไปจากเร่ืองของการอ่าน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
มีทักษะการเขียนสรุปความหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการอ่าน
จับใจความสูงกว่ากลุ่มควบคุม ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก เทคนิคการสอนแบบ SQ4R  ในสามข้ันตอนสุดท้าย คือในข้ัน
ท าความเข้าใจด้วยตนเอง (Recite) ข้ันทบทวน (Review) และข้ันสะท้อนความคิด (Reflect) น้ัน  เน้นให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะการเขียน โดยในข้ันท าความเข้าใจด้วยตนเอง (Recite) เป็นข้ันตอนท่ีให้นักเรียนใช้ค าพูดของตนเองใน
การท าความเข้าใจเน้ือหาและจดบันทึกสิ่งท่ีอ่าน ส าหรับข้ันทบทวน (Review) นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนสรุป
ใจความส าคัญจากโครงร่างท่ีจดบันทึกไว้โดยใช้ภาษาของตนเอง และข้ันสะท้อนความคิด (Reflect) เป็นการเขียน
เช่ือมโยงความคิดจากสิ่งท่ีได้รับจากการอ่านผนวกเข้ากับประสบการณ์ชีวิตจริงของตนเอง ซึ่งในกลุ่มทดลองน้ันได้
ฝึกฝนทักษะการเขียนโดยเทคนิคSQ4R มาอย่างต่อเน่ืองกัน 5ครั้ง ด้วยเหตุน้ีนักเรียนในกลุ่มทดลองจึงมีการพัฒนา
ทักษะการเขียนสรุปความสูงกว่ากลุ่มควบคุม กาญจนาภรณ์ ค าแก้ว (2560 : 51)  สิ่งเหล่าน้ีล้วนท าให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสามข้ันตอนสุดท้ายของเทคนิค SQ4R           
อย่างเด่นขัด (ณัฏสิณี สัมฤทธิ์ผล, 2556; สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2558) ท้ังน้ีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝีกเขียน
ด้วยตนเองทุกวันจะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนให้ดีข้ึน และยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสามารถเขียน
ได้มากข้ึนและยาวข้ึน Cole (2015 : 40)  การให้นักเรียนได้ฝึกฝนการเขียนบ่อยๆ ด้วยการมอบหมายการบ้านหรือ
แบบฝึกหัดเพื่ อ ให้ นักเรียนท าทุกวันเป็นสิ่ ง ท่ีส า คัญ ในการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนให้ ดี ข้ึน                 
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.588, .212, .701 และ .006** ตามล าดับ แสดงว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีทักษะการเขียนสรุปความครั้งท่ี 5 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
อภิปรายผล 
 1) จากท่ีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีทักษะการอ่านจับใจความครั้งท่ี 1-5 ไม่แตกต่างกันน้ัน อาจเป็น
เพราะเทคนิคการสอนแบบ SQ4R เป็นเทคนิคการสอนการอ่านท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท้ังน้ีข้ันตอนการสอนท่ี
ชัดเจน มุ่งเน้นให้นักเรียนท ากิจกรรมไปทีละข้ันตอน ซึ่งประกอบด้วย การส ารวจ การต้ังค าถาม การอ่าน การท า
ความเข้าใจด้วยตนเอง การทบทวน และการสะท้อนความคิด ด้วยเหตุผลท่ีว่าต้องการให้นักเรียนสามารถท าความ
เข้าใจบทอ่าน และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูจึงมีบทบาทเพียงในฐานะผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และ
ดูแลช่วยเหลือในกระบวนการเรียนรู้  โดยท่ีธรรมชาติของการสอนในลักษณะน้ีครูไม่สามารถบอกค าตอบให้แก่
นักเรียนได้ ดังน้ันนักเรียนจึงต้องเสาะแสวงหาความรู้ด้วยการต้ังค าถาม การค้นคว้าหาค าตอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพื่อสรุปให้เกิดเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

เมื่อเป็นเช่นน้ันเทคนิคการสอนแบบ SQ4R จึงอาจจะมีความซับซ้อนเกินไปเม่ือน าไปประยุกต์ใช้ ใน
กระบวนการการพัฒนาการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันประถมปีท่ี 5 ซึ่งมีอายุ 10 – 11 ขวบ โดยเมื่อ
ค านึงถึงการพัฒนาการทักษะการอ่านของเด็ก (กิตติพงศ์ มาศเกษม และ นิชรา เรืองดารกานนท์, 2552) จะสรุปได้
ว่าเด็กในช่วงวัยน้ี มีความสามารถในการอ่านเพื่อการเรียนรู้ เพื่อความบันเทิง หรือหาข้อมูลได้ แต่เทคนิค SQ4R ใน
ข้ันตอนของการทบทวนและสะท้อนความคิดน้ันได้มีกลวิธีของการคิดวิเคราะห์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นการยาก
ส าหรับนักเรียนในวัยน้ีจะสามารถพัฒนาทักษะน้ีได้ด้วยตนเอง  เทคนิคน้ีจึงเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้และ
การคิดวิเคราะห์ในระดับสูงท่ีต้องใช้ท้ังความรู้เดิมและประสบการณ์ ในชีวิตมาช่วยในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่อง
น้ันๆ Rodhi, 2015; Wahono (2014 : 41)   

2) ส่วนในเรือ่งของการเขียนสรุปความน้ัน แตกต่างไปจากเร่ืองของการอ่าน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
มีทักษะการเขียนสรุปความหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการอ่าน
จับใจความสูงกว่ากลุ่มควบคุม ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก เทคนิคการสอนแบบ SQ4R  ในสามข้ันตอนสุดท้าย คือในข้ัน
ท าความเข้าใจด้วยตนเอง (Recite) ข้ันทบทวน (Review) และข้ันสะท้อนความคิด (Reflect) น้ัน  เน้นให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะการเขียน โดยในข้ันท าความเข้าใจด้วยตนเอง (Recite) เป็นข้ันตอนท่ีให้นักเรียนใช้ค าพูดของตนเองใน
การท าความเข้าใจเน้ือหาและจดบันทึกสิ่งท่ีอ่าน ส าหรับข้ันทบทวน (Review) นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนสรุป
ใจความส าคัญจากโครงร่างท่ีจดบันทึกไว้โดยใช้ภาษาของตนเอง และข้ันสะท้อนความคิด (Reflect) เป็นการเขียน
เช่ือมโยงความคิดจากสิ่งท่ีได้รับจากการอ่านผนวกเข้ากับประสบการณ์ชีวิตจริงของตนเอง ซึ่งในกลุ่มทดลองน้ันได้
ฝึกฝนทักษะการเขียนโดยเทคนิคSQ4R มาอย่างต่อเน่ืองกัน 5ครั้ง ด้วยเหตุน้ีนักเรียนในกลุ่มทดลองจึงมีการพัฒนา
ทักษะการเขียนสรุปความสูงกว่ากลุ่มควบคุม กาญจนาภรณ์ ค าแก้ว (2560 : 51)  สิ่งเหล่าน้ีล้วนท าให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสามข้ันตอนสุดท้ายของเทคนิค SQ4R           
อย่างเด่นขัด (ณัฏสิณี สัมฤทธิ์ผล, 2556; สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2558) ท้ังน้ีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝีกเขียน
ด้วยตนเองทุกวันจะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนให้ดีข้ึน และยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสามารถเขียน
ได้มากข้ึนและยาวข้ึน Cole (2015 : 40)  การให้นักเรียนได้ฝึกฝนการเขียนบ่อยๆ ด้วยการมอบหมายการบ้านหรือ
แบบฝึกหัดเพื่ อ ให้ นักเรียนท าทุกวันเป็นสิ่ ง ท่ีส า คัญ ในการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนให้ ดี ข้ึน                 

Muslim (2014 : 26) รวมถึง การให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นประจ ามีส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนา
ทักษะการเขียนของนักเรียนให้ดีข้ึน Pawliczak (2015 : 34)  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการเขียนสรุปความค่อยๆเพิ่มไปในทิศทางท่ีดีข้ึน  และมี
ความแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างเห็นได้ชัดในครั้งท่ี 5 ดังน้ันจึงมีข้อเสนอแนะในการน าเทคนิค SQ4R ไปใช้ในการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนในการทดลองครั้งต่อๆไป ดังน้ี  

1) ควรมีการใช้เทคนิค SQ4R ในการพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความให้มากกว่า 5 ครั้งเพื่อตรวจเช็ค
ความความสม่ าเสมอของผลลัพธ์  

2) ควรมีการน าเทคนิค SQ4R มาใช้ร่วมกับวิธีการสอนแบบปกติหรือเทคนิคอื่นๆ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนให้แก่ผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของครูผู้เข้ารับการพัฒนาด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมในช้ันเรียน และการประเมินผล
การเรียนรู้ 2) ศึกษาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น ท่ีเรียนรู้ตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้เข้ารับการพัฒนา และ 3) ศึกษาลักษณะความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของครูท่ีได้รับการพัฒนา ตามหลักสูตรการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 จ านวน 20 คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 100 คน  ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูมี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการจัดกิจรรมการเรียนรู้เรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด  และ
ด้านการวัดและการประเมินผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) นักเรียนท่ีเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยครูท่ีเข้ารับ
การพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาครูมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยรวม หลังการใช้หลักสูตรสูง
กว่าก่อนใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อจ าพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีนัยส าคัญส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด้าน 3) ผลการประเมินลักษณะความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  
3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ด้านเงื่อนไขเชิงโครงสร้างอยู่ในระดับมาก ด้านสร้างสัมพันธ์กับ
ชุมชนอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตร, การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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Abstract 
 

 This research was conducted to fulfill three-ford objectives 1) to study ability learning management 
english for communication of teacher designing a learning management plan,classroom activities, 
evaluation of learning outcomes 2)  to study abilityenglish for communication students 3)  to study 
characteristics of professional learning communities.  The sample were selected by the purposive 
sampling method involved 20 teachers, 100 secondary students. The following results.1) As standard of 
the training, the teacher participants were expected to pass 80 percent of the program evaluation 
relating the application of PLC process in communicative language teaching.  The result showed that 
the teachers had passed the set criteria as evidenced by; a) 92.00 percent of the teachers were able to 
design communicative lesson plan, b) 92,23 percent of the teachers were able to design communicative 
learning activities and c) 92.75 percent of the teachers were able to design and apply correct methods 
for learning evaluation. 2.) After the application of the communicative learning with the students, the 
average posttest score of the students in the 5 schools was higher than the pretest score with                
a significance at the level of .05 3.)Assessment community-based professional learning. of schoolIncluding         
5 aspects as 2.47when separated, it was found that1),leading and management overall, it was at a high 
level. 2.solution and judgment overall, it was at a high level. 3.learningoverall, it was at a high level          
4)  structural condition overall, it was at a high level 5)  building relationships with the community 
overall, it was at a high level the teacher is operating. Professional community very high in conclusion 
teachers were reported to have developed skill on PLC process.  This result was reflected by                   
a circumstance under which the teachers and the school administrators took part in discussing plans 
and setting strategies to develop the students learning outcomes. The teachers exchanged with their 
peers about teaching techniques and learning media that they used. This kind of conversation is crucial 
in making PLC a successful process for correcting the students’ learning. 
 
Keyword : Development of a Curriculum, Communicative Instruction 
 
บทน า 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติท่ัวโลก เป็นเครื่องมือในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
และความรู้เกือบทุกแขนง ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารน้ันจะเน้นการฟังพูดอ่านเขียนตามกรอบ
การประเมินของ CEFR ซึ่งเป็นการทดสอบการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ที่คล้ายชีวิตจริง แต่จากการจัด
กระบวนการเรียนการสอนของไทยท่ีผ่านมาจะเน้นไวยากรณ์ เมื่อนักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาหรือจบมหาวิทยาลัย  
ก็ยังไม่สามารถสื่อสารได้ จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย พบว่า การจัดการสอนครูจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
เป็นส่วนมาก นักเรียนจะเป็นฝ่ายรับความรู้จากคุณครู ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนด้วยกันเองมีน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีเน้นให้นักเรียนรับผิดชอบการ
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เรียนรู้ของตน เรียนรู้แบบร่วมมือท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สถาบันภาษาอังกฤษ (2557 : 
32-33)  
 ด้วยความส าคัญของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดังน้ันกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดนโยบายปรับการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารท่ีเริ่มต้ังแต่ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการ
ฝึกฝน ครูต้องบอกจุดมุ่งหมายของการเรียนจัดการเรียน โดยบูรณาการทักษะท้ังสี่เข้าด้วยกัน ผู้เรียนฝึกท ากิจกรรม
เสมือนจริง เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวัน  ฝึกท างานกลุ่ม ฝึกความเป็นตัวของตัวเอง มีความ
รับผิดชอบ มีโอกาสพูดแสดงความคิดเห็น ครูจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  โดยมี
บทบาทเป็นผู้เตรียมและจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ภาษาให้มากที่สุด ครเูป็นเพียง
ผู้ก ากับรายการ คอยให้ความสะดวกตลอด ให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องการ กระตุ้นให้ก าลังใจช่วยเหลือผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ได้ความหมายและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  ครูต้องไม่ขัดจังหวะขณะท่ี
ผู้เรียนก าลังใช้ภาษา ถึงแม้ผู้เรียนจะใช้ภาษาไม่ถูกต้องก็ตาม ครูผู้สอนต้องพยายามใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในห้องเรียนให้มากที่สุด เป็นผู้สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ และเป็นต้นแบบท่ีดีสามารถและ
คล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ สถาบันภาษาอังกฤษ (2557 : 63-64)  
 เป้าหมายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถทา งการสื่อสารประกอบด้วย                  
1) ความสามารถด้านภาษาศาสตร์หรือไวยากรณ์นักเรียนจะต้องมีความเช่ียวชาญด้านกฎเกณฑ์ของภาษาค าศัพท์
รูปประโยคการออกเสียงการสะกดค า 2) ความสามารถทางภาษาสังคมนักเรียนจะต้องแยกแยะภาษาท่ีใช้ในสังคม
แตกต่างกันได้ว่าเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการใครพูดกับใครระดับเสียงแบบใดและ3) ความสัมพันธ์ของข้อความ
นักเรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีของความสัมพันธ์ระหว่างประโยคโดยใช้ความรู้ทางไวยากรณ์และความสามารถ
ในการเช่ือมโยงความหมายทางภาษาให้เข้ากันได้อย่างถูกต้องมีความเข้าใจและท านายความข้างหน้าเกี่ยวกับ
รูปลักษณะของภาษาท่ีจะเกิดข้ึนในบริบทและ 4) ความสามารถด้านกลวิธีในการสื่อความหมายนักเรียนจะต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ตลอดจนใช้กิริยาท่าทางสีหน้าและน้ าเสียงประกอบในการสื่อ
ความหมาย แสงระวี ดอนแก้วบัว (2558 : 72-73)  
 การเรียนรู้แห่งวิชาชีพเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตท่ีดีของครูในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีการเรียนรู้ในโรงเรียน 
ต้องเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูสอนมาเป็นครูฝึกหรือครูผู้อ านวยความสะดวกในการ
เรียนห้องเรียนต้องเปลี่ยนจากห้องสอนมาเป็นห้องท างานเพราะในเวลาเรียนส่วนใหญ่นักเรียนจะเรียนเป็นกลุ่มและ
ท างานร่วมกันท่ีเรียกว่าการเรียนแบบโครงการการศึกษาต้องเปลี่ยนจากเน้นการสอน มาเป็นเน้นการเรียน เปลี่ยน
จากเน้นการเรียนของปัจเจกมาเป็นเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม   เปลี่ยนจากการเรียนแบบเน้นการแข่งขันมาเป็นเน้น
ความร่วมมือหรือช่วยเหลือแบ่งปันกัน รวมท้ังเช่ือมโยงประสบการณ์ตรงเข้ากับทฤษฎีท่ีมีคนเผยแพร่ไว้แล้วท าให้
เกิดการเรียนรู้เชิงทฤษฎีจากการปฏิบัติไม่ใช่จากการฟังและท่องบ่น ครูเปลี่ยนจากการบอกเน้ือหาสาระมาเป็นท า
หน้าท่ีสร้างแรงบันดาลใจสร้างความท้าทายความสนุกในการเรียนให้แก่ศิษย์โดยเน้นออกแบบโครงการให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มกันลงมือท าเพื่อเรียนรู้จาก  การลงมือท าเพื่อให้ได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะเพื่อการด ารงชีพในศตวรรษท่ี 21 
ร่วมกันทบทวนไตร่ตรองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้หรือทักษะท่ีลึกและเช่ือมโยงรวมท้ังโยงประสบการณ์ตรงเข้ากับ
ทฤษฎีท่ีมีคนเผยแพร่ไว้แล้วท าให้เกิดการเรียนรู้เชิงทฤษฎีจากการปฏิบัติไม่ใช่จากการฟังและท่องบ่น วิจารณ์  
พานิช (2551 : 57-58)  
 

311ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 311ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียนคือเปลี่ยนจากเรียนรู้จากฟังครูสอนมาเป็นเรียนรู้จากการลงมือ
ท า ชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพคือเครื่องมือส าหรับให้ครูรวมตัวกันเป็นชุมชนท าหน้าท่ี เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ครูร่วมกันด าเนินการเพื่อให้การปฏิรูปการเรียนรู้ด าเนินคู่ขนานและเสริมแรงกันท้ังจากภายในและจากภายนอก  
ชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพเป็นเครื่องมือให้ครูเป็นผู้ลงมือกระท าเป็น “ประธาน” เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่
วงการศึกษาไม่ใช่ปล่อยให้ครูเป็น “กรรม” (ผู้ถูกกระท า) อยู่เรื่อยไปหรือเป็นเครื่องมือปลดปล่อยครูออกจาก
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจสู่ความสัมพันธ์แนวราบเพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่การศึกษารวมท้ังสร้างการ
รวมตัวกันของครูเพื่อท างานสร้างสรรค์ได้แก่การน าประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและนวัตกรรมอื่นๆ
ท่ีตนเองทดลองมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันเกิดการสร้างความรู้หรือยกระดับความรู้ในการท าหน้าท่ีครูจาก
ประสบการณ์ตรงและจากการเทียบเคียงกับทฤษฎีท่ีมีคนศึกษาและเผยแพร่ไว้ชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพเป็น
เครื่องมือน าเอาเกียรติภูมิของครูกลับคืนมาไม่ต้องรอให้ใครหยิบยื่นให้แต่ท าโดยลงมือท าครูแต่ละคนลงมือศึกษา
ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21              
การสอนแบบโครงงานและชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพแล้วลงมือท าแล้วทบทวนไตร่ตรองการเรียนรู้จากผลท่ีเกิด
เองและทบทวนร่วมกับเพื่อนครูเกิดเป็น “ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์” ซึ่งก็คือชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพน่ันเอง 
วิจารณ์ พานิช (2551 : 84-85)  
 กล่าวโดยสรุปชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการท างานร่วมกันของผู้ประกอบวิชาชีพคล้ายกันไม่ว่าจะเป็น
ครูผู้บริหารนักการศึกษาซึ่งต้องวางแผนร่วมกันในการสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียนโดยก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน
บทบาทของครูจะเปลี่ยนไปจากเป็นผู้ให้ก็จะเป็นผู้อ านวยความสะดวกโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันสะท้อนผลร่วมกัน
เพื่อหาแนวทางให้ศิษย์จัดการความรู้กับจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ดังน้ันผู้วิจัยจึงน าแนวคิดการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพมาเป็นกระบวนการพัฒนาครูและจัดท าเป็นหลักสูตรพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ตามเป้าหมายของชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  1) เพื่อศึกษาความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมในช้ันเรียน และการประเมินผลการเรียนรู้  
  2) เพื่อศึกษาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น ท่ีเรียนรู้
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้เข้ารับการพัฒนา 
  3) เพื่อศึกษาลักษณะความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูท่ีได้รับการพัฒนา ตามหลักสูตรการ
พัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาผลการใช้หลักสูตร 
 ประชากร ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25  จ านวน  3,468 คน 

312 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี312 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียนคือเปลี่ยนจากเรียนรู้จากฟังครูสอนมาเป็นเรียนรู้จากการลงมือ
ท า ชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพคือเครื่องมือส าหรับให้ครูรวมตัวกันเป็นชุมชนท าหน้าท่ี เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ครูร่วมกันด าเนินการเพื่อให้การปฏิรูปการเรียนรู้ด าเนินคู่ขนานและเสริมแรงกันท้ังจากภายในและจากภายนอก  
ชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพเป็นเครื่องมือให้ครูเป็นผู้ลงมือกระท าเป็น “ประธาน” เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่
วงการศึกษาไม่ใช่ปล่อยให้ครูเป็น “กรรม” (ผู้ถูกกระท า) อยู่เรื่อยไปหรือเป็นเครื่องมือปลดปล่อยครูออกจาก
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจสู่ความสัมพันธ์แนวราบเพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่การศึกษารวมท้ังสร้างการ
รวมตัวกันของครูเพื่อท างานสร้างสรรค์ได้แก่การน าประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและนวัตกรรมอื่นๆ
ท่ีตนเองทดลองมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันเกิดการสร้างความรู้หรือยกระดับความรู้ในการท าหน้าท่ีครูจาก
ประสบการณ์ตรงและจากการเทียบเคียงกับทฤษฎีท่ีมีคนศึกษาและเผยแพร่ไว้ชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพเป็น
เครื่องมือน าเอาเกียรติภูมิของครูกลับคืนมาไม่ต้องรอให้ใครหยิบยื่นให้แต่ท าโดยลงมือท าครูแต่ละคนลงมือศึกษา
ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21              
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เองและทบทวนร่วมกับเพื่อนครูเกิดเป็น “ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์” ซึ่งก็คือชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพน่ันเอง 
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ครูผู้บริหารนักการศึกษาซึ่งต้องวางแผนร่วมกันในการสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียนโดยก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน
บทบาทของครูจะเปลี่ยนไปจากเป็นผู้ให้ก็จะเป็นผู้อ านวยความสะดวกโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันสะท้อนผลร่วมกัน
เพื่อหาแนวทางให้ศิษย์จัดการความรู้กับจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ดังน้ันผู้วิจัยจึงน าแนวคิดการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพมาเป็นกระบวนการพัฒนาครูและจัดท าเป็นหลักสูตรพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาการสอน
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ด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมในช้ันเรียน และการประเมินผลการเรียนรู้  
  2) เพื่อศึกษาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น ท่ีเรียนรู้
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้เข้ารับการพัฒนา 
  3) เพื่อศึกษาลักษณะความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูท่ีได้รับการพัฒนา ตามหลักสูตรการ
พัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาผลการใช้หลักสูตร 
 ประชากร ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25  จ านวน  3,468 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 จ านวน  20 คน นักเรียน จ านวน 100 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตัวแปรต้น หลักสูตรพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ชุมชน           
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 ตัวแปรตาม  
 1. ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูผู้เข้ารับการพัฒนา ด้านการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน และการประเมินผลการเรียนรู้ 
 2. ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น ท่ีเรียนรู้ตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้เข้ารับการพัฒนา 
 3. ลักษณะความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูท่ีได้รับการพัฒนา ตามหลักสูตรการพัฒนาครูใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
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การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีพ้ืนฐาน 
1.การพัฒนาหลักสูตร ตามแนวคิดของ Tyler 
(1949) Taba (1962) กลุ่มมานุษยวิทยา  และ
ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม ได้ขั้นตอน
การพัฒนาหลักสูตร ดังน้ี 
1)ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ 
2) การพัฒนาหลักสูตร 
3) ศึกษาผลการใช้หลักสูตร   
2.ศึกษาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลในวชิาชีพเดียวกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้สรุปเป็น 5 ประการ ดังน้ี 

1.  ทีมร่วมแรงร่วมใจ 
2.  วสิัยทัศน์ร่วม 
3.  ภาวะผู้น าร่วม 

     4.  เรียนรู้และพัฒนาเป็นทีม 
     5. ชุมชนกัลยาณมิตร 
3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

1.  ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนรูปแบบภาษาที่
เรียน   

2.  จัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ 
3.  ฝึกสมรรถภาพด้านการสื่อสาร 
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้

ใช้ความรู้   
5.  ฝึกผู้เรียนให้ใช้ภาษาในกรอบของความรู้

ทางด้านหลักภาษา 
4.การนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  
1. เป็นการส่งเสริมการร่วมมือกัน 
2. ใหค้วามส าคัญกับการก าหนดข้อตกลง 
3. การสังเกตการสอน 
4. บรรยากาศในการท างาน 
5. ควรมีการเปลี่ยนเพ่ือนนิเทศ 

การพัฒนาหลักสตูร 
 
1. ก าหนดโครงร่างหลักสูตร 6 
หน่วย โดย Focus group 
2. ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้
องค์ประกอบหลักสูตร 

2.1  หลักการ 
2.2  จุดมุ่งหมาย 
2.3  โครงสร้างหลักสูตร 
  -  เน้ือหา 
  -  กิจกรรม 
2.4  การวัดและประเมินผล 
2.5 สื่ออุปกรณ์ประกอบการ

อบรม 

 

การศึกษาผล 
 
การสอนด้วยหลักสูตร
พัฒนาครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารโดยใชชุ้มชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.  ความสามารถของครู
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

2.  ความสามารถของ
นักเรียนในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

3.  ลักษณะของชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของครูที่เข้ารับการ
พัฒนา 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้สรุปเป็น 5 ประการ ดังน้ี 

1.  ทีมร่วมแรงร่วมใจ 
2.  วสิัยทัศน์ร่วม 
3.  ภาวะผู้น าร่วม 
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5.  ฝึกผู้เรียนให้ใช้ภาษาในกรอบของความรู้

ทางด้านหลักภาษา 
4.การนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  
1. เป็นการส่งเสริมการร่วมมือกัน 
2. ใหค้วามส าคัญกับการก าหนดข้อตกลง 
3. การสังเกตการสอน 
4. บรรยากาศในการท างาน 
5. ควรมีการเปลี่ยนเพ่ือนนิเทศ 

การพัฒนาหลักสตูร 
 
1. ก าหนดโครงร่างหลักสูตร 6 
หน่วย โดย Focus group 
2. ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้
องค์ประกอบหลักสูตร 
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การศึกษาผล 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25  จ านวน  3,468 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 จ านวน  20 คน นักเรียน จ านวน 100 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบด้วย 
 1) แบบประเมินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
 2) แบบประเมินลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูท่ีได้รับการพัฒนาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
  1) วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร           
  2) วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร  
  3) วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการประเมินลักษณะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วย
การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 สถิติที่ใช้และการน าเสนอข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ตารางประกอบค าอธิบาย   
 ขั้นตอนการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีการด าเนินการวิจัยดังน้ี 
 1) ด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะชุมชนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรพัฒนาครใูนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร โดยใช้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีดังนี้ 
   1.1) สร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ ลักษณะชุมชนการจัดการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องของร่างหลักสูตรตามประเด็น  
  2) การหาคุณภาพ 
   2.1) น าแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ ลักษณะชุมชนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความเหมาะสมของ
แบบประเมิน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและความชัดเจนของภาษาท่ีใช้ 
     2.2) ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้ว
น าเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
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     2.3) ปรับปรุงแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ ลักษณะชุมชนการจัดการเรียนรู้ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความสมบูรณ์อกีครั้ง 
     2.4) จัดท าแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ ลักษณะชุมชนการจัดการเรียนรู้ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับครู
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาความสามารถของครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ดังตารางท่ี 1 

ตาราง  คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

ความสามารถของครู 
 

S.D. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ความหมาย 

1.ด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้ 36.30 0.57 90.75 มากที่สุด 

2.ด้านการจัดกิจรรมการเรียนรู้เรียนรู้ 36.4 0.58 91.00 มากที่สุด 

3.ด้านการวัดและการประเมินผล 36.65 0.54 91.63 มากที่สุด 

จากตาราง พบว่า ครูมีความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 90.75  ด้านการจัดกิจรรมการเรียนรู้เรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 91.00  และด้านการวัด
และการประเมินผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.63 
 
สรุปผลการวิจัย 
.  1) ครูมีความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.75  
ด้านการจัดกิจรรมการเรียนรู้เรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 91.00  และด้านการวัดและการ
ประเมินผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.63  
 2) นักเรียนท่ีเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยครู ท่ีเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาครูมี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยรวม หลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อจ าพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีนัยส าคัญส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด้าน  

316 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี316 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



     2.3) ปรับปรุงแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ ลักษณะชุมชนการจัดการเรียนรู้ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความสมบูรณ์อกีครั้ง 
     2.4) จัดท าแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ ลักษณะชุมชนการจัดการเรียนรู้ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับครู
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาความสามารถของครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ดังตารางท่ี 1 

ตาราง  คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

ความสามารถของครู 
 

S.D. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ความหมาย 

1.ด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้ 36.30 0.57 90.75 มากที่สุด 

2.ด้านการจัดกิจรรมการเรียนรู้เรียนรู้ 36.4 0.58 91.00 มากที่สุด 

3.ด้านการวัดและการประเมินผล 36.65 0.54 91.63 มากที่สุด 

จากตาราง พบว่า ครูมีความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 90.75  ด้านการจัดกิจรรมการเรียนรู้เรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 91.00  และด้านการวัด
และการประเมินผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.63 
 
สรุปผลการวิจัย 
.  1) ครูมีความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.75  
ด้านการจัดกิจรรมการเรียนรู้เรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 91.00  และด้านการวัดและการ
ประเมินผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.63  
 2) นักเรียนท่ีเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยครู ท่ีเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาครูมี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยรวม หลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อจ าพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีนัยส าคัญส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด้าน  

 3) ผลการประเมินลักษณะความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ด้านการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ด้านเงื่อนไขเชิงโครงสร้างอยู่ในระดับมาก ด้านสร้างสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผล ดังน้ี 
  1. ผลการทดลองใช้หลักสูตรพัฒนาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีคะแนนทดสอบหลังการพัฒนาสูงกว่าคะแนนก่อนพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.5 ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากมาจากการท่ีมีการออกแบบข้ันตอนไว้อย่างเป็นระบบ มีการอภิปรายและยกตัวอย่าง
วิธีเขียน ในแต่ละข้ันตอนอย่างชัดเจน มีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยก าหนดสถานการณ์ให้นักเรียนร่วมกันคิด
แก้ปัญหาร่วมกัน เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับช้ินงาน การออกแบบวัดและ
ประเมินผลนักเรียน โดยประเมินช้ินงานของนักเรียนท่ีแสดงออกถึงความสามารถด้านการสื่อสาร ประเมินท้ังในและ
นอกห้องเรียน ครูสร้างและน าสื่อได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ใช้สื่อได้อย่างน่าสนใจ เช่ือมโยงกับ
สถานการณ์และชีวิตจริง ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ได้ดีสอดคล้องกับงานวิจัยของปองทิพย์  เทพอารีย์ และมารุต  
พัฒผล (2557 : .284-296)  ท่ีได้วิจัยการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษา 
พบว่า ผลการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของมินตรา  ลายสนิทเสรีกุล (2559 : 235-236)           
ท่ีได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสห
วิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร  พบว่า ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์หลัง
การทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษาสูงกว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
  2. นักเรียนท่ีเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยครูท่ีเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาครูมี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยรวม หลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการท่ีครูได้จัดการเรียนท่ีเน้นทักษะเพื่อการสื่อสาร ด้วยกิจกรรมท่ี
หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมผ่านการปฏิบัติจริง ได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียน  สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดีข้ึน สอดคล้องกับผลการวิจัยของอติกานต์ ทองมาก (2552 : 
68-70) ท่ีได้วิจัยผลการใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะ
การคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์จังหวัดตรัง พบว่า นักเรียนท่ีเรียนรู้โดยการจัด
กิจกรรมแบบโครงงานมีความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนตาม
คู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของศศิกาญจน์  ชีถนอม (2553 : 97-99)  
ท่ีได้วิจัยการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนแบบมุ่ งประสบการณ์ภาษา ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมสูงข้ึนอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 เจตคติต่อ การอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
 3. ผลการประเมินลักษณะความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากการท่ีครูได้ร่วมมือกันท ากิจกรรมระหว่างพัฒนาด้วยความเข้าใจ  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ร่วมกัน           
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเป็นอย่างดี ส่งผลท าให้ครูผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดท าการออกแบบการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับแนวคิดของ Glatthorn; & Fox (1996 : 8) ท่ีได้เสนอ
แนวทางการฝึกอบรมผู้ใหญ่ไว้ 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) การจัดประสบการณ์ท่ีต้องการ  2) บรรยากาศในการเรียน          
3) จุดเน้นในการเรียนรู้ 4) วิธีการสอนและสื่อ สอดคล้องกับปองทิพย์  เทพอารีย์ และมารุต  พัฒผล (2557 : 284-
296)  ท่ีได้วิจัยการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษา พบว่า รูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษา พบว่า  สมรรถนะเชิงวิชาชีพของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการทดลองใช้  
รวมท้ังทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มสูงข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ ดังน้ี 
1.1 การฝึกปฏิบัติในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผู้เข้ารับการพัฒนา

ควรน าเน้ือหาท่ีจะสอนในภาคเรียนน้ันมาออกแบบกิจกรรมแล้วน าไปสอนจริงในช้ันเรียนเพื่อให้เป็นไปตามบริบท
และโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา  

1.2 ในการพัฒนาครู ควรจัดวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นแรงจูงใจใน
การน าหลักสูตรไปใช้อย่างได้ผล  

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการท าวิจัยต่อเน่ืองติดตามผลในระยะยาว โดยติดตามผลเป็นระยะ เพื่อศึกษาความคงทน

ของหลักสูตรพัฒนาครู 
2.2 ควรมีการวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ในการใช้หลักสูตรพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จสมบูรณ์ไดด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี 
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ข้อบกพร่อง ต้ังแต่เร่ิมต้นจนเสร็จสมบูรณ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ณ ท่ีน้ี 
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แนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชน 
The Guidelines for Developing Innovation Performance In Private Schools 

 
ชัยรัตน์ สิทธิบุรี1 

กนกอร สมปราชญ2์ 
ประกฤติยา ทักษิโณ3 

 

บทคัดย่อ 
 

        การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชน  
โดยน าข้อมูลจากการวิจัยระยะแรกคือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชนจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 650 แห่ง ในประเทศไทย มาสู่การศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ท่ีเปิด
สอนระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ท่ีมีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศด้านนวัตกรรม จ านวน 3 โรงเรียน คัดเลือก
แบบเจาะจง (purposive sampling) น าข้อมูลมาท่ีได้มาใช้ในการหาแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรมใน
โรงเรียนเอกชนจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 11 คน เลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วยกลุ่มนักวิชาการ จ านวน             
5 คน และกลุ่มนักปฏิบัติ จ านวน 6 คน โดยใช้เทคนิค MACR (Multi-Attribute Consensus Reaching) 
ประเมินความส าคัญและความจ าเป็นของแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรม ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการ
พัฒนาการเกิดนวัตกรรมของโรงเรียนเอกชนประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) แผนงาน 4) ปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรม 5) วิธีการพัฒนา 4 ด้านคือ ด้านสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  ด้านภาวะผู้น า
โรงเรียน  ด้านวัฒนธรรมองค์การและด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในแต่ละด้านจะมีวิธีการพัฒนาประกอบด้วย 
(1) การพัฒนาความรู้/ทฤษฎี (2) การสร้างแรงจูงใจ/ทัศนคติ  และ (3) การลงมือปฏิบัติ 
 

ค าส าคัญ : แนวทางการพัฒนา, นวัตกรรม, การเกิดนวัตกรรม  
 
 

Abstract 
 

  This research has the purpose for studying the way for culture developing in private 
schools with rely on primary research data are concordance of structure equation model of 
factors approximately 650 samples direct to innovative development approach. The sample 
group that used for studying are private schools in level of secondary school for 3 schools 
with purposive sampling.  Researchers using data for finding out the way to development 
innovation in private schools from expert 11 persons with choosing directly included 
academic people 5 persons and active group 6 persons with used technic MACR ( Multi-
Attribute Consensus Reaching) for essential and necessary evaluation for creating innovation. 
 
 
 
 
 
1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2อาจารย์สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
3อาจารย์สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



3) planning 4) factors affect innovation performance 5) development strategies of 4 issues : 
learning environment, school leadership, organization culture, and strategic management.         
In every aspects consist of 1) knowledge/theory 2) motivation/attitudes 3) practice 
 

Keywords :  Guidelines for Developing, Innovation, Innovation Performance 
 

บทน า 
  ในยุคท่ีประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบเดิมจะเปลี่ยนไปสู่
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม องค์การต่างๆ ต้องมีการเตรียมพร้อมกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
องค์การทุกประเภทต้องปรับตัวให้พร้อมรับการแข่งขัน ต้องสรรหาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นผลผลิตของ
องค์การท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการให้ได้มากท่ีสุดจึงจอยู่รอดได้ องค์การ
ทางการศึกษาจะต้องหาวิธีการบริหารจัดการให้ได้อย่างยั่งยืน ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
ด ารงอยู่และการเติบโต การบริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับแนวทางในการด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของการพัฒนาประเทศและต้องท าให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ภาระวี ศุขโรจน์ (2556 : 32) 
สอดคล้องกับ สุกัญญา แช่มช้อย (2555 : 18) ได้สรุปถึงการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่าการแข่งขัน
ก าลังเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยท่ีไม่อาจจับต้องได้มากข้ึน  การพัฒนานวัตกรรมจึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้ทุก
องค์การสร้างจุดยืนท่ีเข้มแข็ง เป็นองค์การแห่งนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อความอยู่รอด การเจริญเติบโต 
และการสร้างสมรรถนะในการแข่งขันอย่างยั่งยืน  ผู้น าหรือผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องอาศัยทักษะการคิดท่ี
แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ หรือท่ีเรียกว่า ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม    
  ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนได้มีการต่ืนตัวเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) เช่น สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียน  การสอน ห้องเรียนสมัยใหม่  นวัตกรรม
กระบวนการ (Process Innovation) เช่น กระบวนการให้บริการทางวิชาการ การจัดกระบวนการเรียนรูต่างๆ 
ให้แก่ผู้เรียน ชุมชน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ก็ยังพบปัญหาคือ การสร้างนวัตกรรมในโรงเรียนขาดความ
ต่อเน่ืองเพราะอาจมีสาเหตุจาก ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองจากผู้บริหาร  ครูคิดว่านวัตกรรมเป็นสิ่งท่ีสร้าง
ยากเกินความสามารถและคิดว่าเป็นงานพิเศษ  ครูขาดแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม และปัญหาส าคัญใน
ประเด็นน้ีคือครูมีการปรับเปลี่ยนบ่อยเน่ืองจากลาออกเพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ชรอยวรรณ ประเสริฐผล 
(2556 : 26) ประการต่อมาการน านวัตกรรมจากภายนอกเข้ามาใช้ในโรงเรียนท าให้ต้องมี การเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษเพิ่มเติมผู้ปกครองต้องแบกรับภาระมากข้ึน จึงท าให้นักเรียนส่วนหน่ึงต้องย้ายไป
โรงเรียนท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีประหยัดกว่า  และประการสุดท้ายเมื่อโรงเรียนไม่มีนวัตกรรมเกิดข้ึนย่อมส่งผลต่อ  
ความมั่นคง/ความเสี่ยงในการประกอบกิจการ ซึ่งส าคัญมากต่อการคงอยู่ของโรงเรียนเอกชน 
   การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดข้ึนในโรงเรียนจะต้องใช้กระบวนการส าคัญ  จากการศึกษาของ Lin 
(2009 : 33) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดนวัตกรรม พบว่า ภาวะผู้น าโดยรวมมีอิทธิพลต่อการเกิด
นวัตกรรม รวมท้ังองค์ประกอบอื่นๆ คือ วัฒนธรรมองค์กรก็ส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมในขณะท่ีภาณุ  ลิมมานนท์ 
(2554 : 45) กล่าวว่าการจัดการนวัตกรรมต้องอาศัยภาวะผู้น า ผ่านการจัดการกลยุทธ์เชิงนวัตกรรม  รวมท้ังปัจจัย
ทางด้านความร่วมมือ  วัฒนธรรมองค์กร  โครงสร้างองค์กร ทีมท างาน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และ
การศึกษาของ ชัยรัตน์  สิทธิบุรีและคณะ (2561 : 61) ท่ีได้ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชนพบว่ามีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดนวัตกรรมประกอบด้วย ภาวะผู้น า
โรงเรียน วัฒนธรรมองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์ และสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  โดยพบว่าปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลทางตรงต่อการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชนมากท่ีสุดคือ สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (β = .388)  
รองลงมาคือ การจัดการเชิงกลยุทธ์ (β = .371) วัฒนธรรมองค์การ (β = .088)   และภาวะผู้น าโรงเรียน (β = -.044) 
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3) planning 4) factors affect innovation performance 5) development strategies of 4 issues : 
learning environment, school leadership, organization culture, and strategic management.         
In every aspects consist of 1) knowledge/theory 2) motivation/attitudes 3) practice 
 

Keywords :  Guidelines for Developing, Innovation, Innovation Performance 
 

บทน า 
  ในยุคท่ีประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบเดิมจะเปลี่ยนไปสู่
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม องค์การต่างๆ ต้องมีการเตรียมพร้อมกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
องค์การทุกประเภทต้องปรับตัวให้พร้อมรับการแข่งขัน ต้องสรรหาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นผลผลิตของ
องค์การท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการให้ได้มากท่ีสุดจึงจอยู่รอดได้ องค์การ
ทางการศึกษาจะต้องหาวิธีการบริหารจัดการให้ได้อย่างยั่งยืน ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
ด ารงอยู่และการเติบโต การบริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับแนวทางในการด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของการพัฒนาประเทศและต้องท าให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ภาระวี ศุขโรจน์ (2556 : 32) 
สอดคล้องกับ สุกัญญา แช่มช้อย (2555 : 18) ได้สรุปถึงการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่าการแข่งขัน
ก าลังเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยท่ีไม่อาจจับต้องได้มากข้ึน  การพัฒนานวัตกรรมจึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้ทุก
องค์การสร้างจุดยืนท่ีเข้มแข็ง เป็นองค์การแห่งนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อความอยู่รอด การเจริญเติบโต 
และการสร้างสมรรถนะในการแข่งขันอย่างยั่งยืน  ผู้น าหรือผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องอาศัยทักษะการคิดท่ี
แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ หรือท่ีเรียกว่า ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม    
  ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนได้มีการต่ืนตัวเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) เช่น สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียน  การสอน ห้องเรียนสมัยใหม่  นวัตกรรม
กระบวนการ (Process Innovation) เช่น กระบวนการให้บริการทางวิชาการ การจัดกระบวนการเรียนรูต่างๆ 
ให้แก่ผู้เรียน ชุมชน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ก็ยังพบปัญหาคือ การสร้างนวัตกรรมในโรงเรียนขาดความ
ต่อเน่ืองเพราะอาจมีสาเหตุจาก ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองจากผู้บริหาร  ครูคิดว่านวัตกรรมเป็นสิ่งท่ีสร้าง
ยากเกินความสามารถและคิดว่าเป็นงานพิเศษ  ครูขาดแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม และปัญหาส าคัญใน
ประเด็นน้ีคือครูมีการปรับเปลี่ยนบ่อยเน่ืองจากลาออกเพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ชรอยวรรณ ประเสริฐผล 
(2556 : 26) ประการต่อมาการน านวัตกรรมจากภายนอกเข้ามาใช้ในโรงเรียนท าให้ต้องมี การเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษเพิ่มเติมผู้ปกครองต้องแบกรับภาระมากข้ึน จึงท าให้นักเรียนส่วนหน่ึงต้องย้ายไป
โรงเรียนท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีประหยัดกว่า  และประการสุดท้ายเมื่อโรงเรียนไม่มีนวัตกรรมเกิดข้ึนย่อมส่งผลต่อ  
ความมั่นคง/ความเสี่ยงในการประกอบกิจการ ซึ่งส าคัญมากต่อการคงอยู่ของโรงเรียนเอกชน 
   การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดข้ึนในโรงเรียนจะต้องใช้กระบวนการส าคัญ  จากการศึกษาของ Lin 
(2009 : 33) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดนวัตกรรม พบว่า ภาวะผู้น าโดยรวมมีอิทธิพลต่อการเกิด
นวัตกรรม รวมท้ังองค์ประกอบอื่นๆ คือ วัฒนธรรมองค์กรก็ส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมในขณะท่ีภาณุ  ลิมมานนท์ 
(2554 : 45) กล่าวว่าการจัดการนวัตกรรมต้องอาศัยภาวะผู้น า ผ่านการจัดการกลยุทธ์เชิงนวัตกรรม  รวมท้ังปัจจัย
ทางด้านความร่วมมือ  วัฒนธรรมองค์กร  โครงสร้างองค์กร ทีมท างาน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และ
การศึกษาของ ชัยรัตน์  สิทธิบุรีและคณะ (2561 : 61) ท่ีได้ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชนพบว่ามีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดนวัตกรรมประกอบด้วย ภาวะผู้น า
โรงเรียน วัฒนธรรมองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์ และสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  โดยพบว่าปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลทางตรงต่อการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชนมากท่ีสุดคือ สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (β = .388)  
รองลงมาคือ การจัดการเชิงกลยุทธ์ (β = .371) วัฒนธรรมองค์การ (β = .088)   และภาวะผู้น าโรงเรียน (β = -.044) 

ตามล าดับ ถ้าพิจารณาจากอิทธิพลทางอ้อม พบว่า การเกิดนวัตกรรมได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากภาวะผู้น าโรงเรียน
มากท่ีสุด (β = .428) รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์การ (β = .288) และสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้          
(β = .208)  ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียน
เอกชนมากท่ีสุดคือ สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  (β = .596) รองลงมาคือ ภาวะผู้น าโรงเรียน (β = .384)   
วัฒนธรรมองค์การ (β = .376) และการจัดการเชิงกลยุทธ์ (β = .371) ตามล าดับ 
  จากข้อค้นพบดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษาวิธีการและรูปแบบการน าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิด
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชนเพื่อเป็นข้อมูลให้โรงเรียนสามารถน าแนวทางท่ีได้ไป
ใช้บริหารจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชน โดยมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและศึกษา
ข้อมูลเชิงลึกจากโรงเรียนท่ีเป็น Best Practice ด้านนวัตกรรม และการประชุมโดยใช้กระบวนการ MACR  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดท าร่างแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรมจากกลุ่มนักวิชาการและกลุ่มนักปฏิบัติ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้ศึกษาคือโรงเรียนเอกชนท่ีเป็น Best Practice ด้านนวัตกรรม  
  ตัวแปรท่ีศึกษาคือ แนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากร  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม 
   กลุ่มตัวอย่าง  แยกตามวิธีการเก็บข้อมูลดังน้ี 
  1. การศึกษา Best Practice ของโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา 
เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนจนเป็นท่ียอมรับ โดยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน  3  แห่ง คือโรงเรียนเพลินพัฒนา  โรงเรียนสหวิทย์ และ
โรงเรียนพรศิริกุล   
  2. การจัดประชุม MACR  เพื่อจัดท าร่างแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรม  โดยใช้วิธีการเลือกผู้
เข้าประชุมแบบเจาะจง (purposive sampling) จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 11 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการ
จ านวน 5 คน และกลุ่มนักปฏิบัติในสถานศึกษา จ านวน 6 คน  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. เครื่องมือส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในข้ันตอนการศึกษา Best Practice ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง โดยมีลักษณะค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรม  
  2. เครื่องมือส าหรับการประชุม MACR  ได้แก่   

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชน 

Best Practice ด้านนวัตกรรมของโรงเรียนเอกชน 

แนวทางการพัฒนาการ
เกิดนวัตกรรมในโรงเรียน

เอกชน 

323ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 323ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



       1) แบบประเมินความส าคัญและความจ าเป็นของแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรม โดยเป็น
การให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบในแต่ละปัจจัยด้วยการให้คะแนนแล้ว
ผู้ด าเนินการน าคะแนนจากผู้เข้าประชุมแต่ละคนมาหาค่าเฉลี่ยและพิสัย  
       2) แบบประเมินร่างแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรม โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนว
ทางการพัฒนาการให้เกิดนวัตกรรมในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาด้าน 1) การให้ความรู้/ทฤษฎี           
2) การสร้างแรงจูงใจ/ทัศนคติ  และ 3) การให้ลงมือปฏิบัติ  
  การเกบ็รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้มูล   
   ขั้นที่ 1 เก็บข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาค่าอิทธิพลของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิด
นวัตกรรม  น าค่าน้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละปัจจัยมาเป็นประเด็นในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในข้ันท่ี 2 
  ขั้นที่ 2 ข้อมูล Best Practice  ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิง
เน้ือหา น าผลจากการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ร่วมกับน้ าหนักองค์ประกอบของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิด
นวัตกรรมมาสรุปเป็นประเด็นแนวทางการด าเนินงานด้านสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ด้านภาวะผู้น าโรงเรียน  
ด้านวัฒนธรรมองค์การ  และด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ แล้วน ามาสร้างแบบประเมินความส าคัญและความ
จ าเป็นของแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรม  
  ขั้นที่ 3 น าข้อมูลจากแบบประเมินความส าคัญและความจ าเป็นของแนวทางการพัฒนาการเกิด
นวัตกรรมของผู้ทรงคุณวุฒิมาหาฉันทามติ โดยการหาค่าเฉลี่ย การพิจารณาแนวทางท่ีมีความส าคัญและความ
จ าเป็นมีเกณฑ์ในการพิจารณา คือ 1) มีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 80 ข้ึนไป 2) มีค่าพิสัยไม่กว้างเกินไป ช่วงคะแนนควรอยู่
ระหว่าง 60 – 100 (ค่าต่ าสุดมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน) 3) ไม่มีค่าประเมินสุดโต่ง (The Outlier Rating) 
กรณีท่ีแนวทางใดมีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ าหรือมีค่าพิสัยกว้างเกินไป จะมีการอภิปรายจากสมาชิกผู้เข้าร่วม
ประชุม จากน้ันจะมีการหาฉันทามติในรอบท่ีสอง แล้วน ามาเพื่อหาค่าเฉลี่ยและพิสัยของคะแนนในแต่ละ
รายการ ท้ังน้ีหากค่าเฉลี่ยสูงและพิสัยแคบหมายถึงแนวทางน้ันได้รับการเห็นพ้องต้องกัน 
            น าผลการตรวจสอบความส าคัญและความจ าเป็นของแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรมใน
โรงเรียนเอกชนและข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีผู้เช่ียวชาญร่วมกันอภิปรายมาวิเคราะห์และอธิบายสรุปแนวทางการ
พัฒนาการเกิดนวัตกรรม 
  ขั้นตอนของการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลค่าอิทธิพลท่ีได้จากการศึกษาโมเดลสมการ
โครงสร้างของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชน ร่วมกับข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเชิงลึกของ
โรงเรียนท่ีเป็น Best Practice  ด้านนวัตกรรมแล้วน ามาจัดท าร่างแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรม         
มีข้ันตอนดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 การทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาข้อมูลค่าอิทธิพลของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรม 
และค่าน้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาวะผู้น าโรงเรียน ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์การปัจจัยด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ มีข้อมูลสรุปดังตารางท่ี  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

324 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี324 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



       1) แบบประเมินความส าคัญและความจ าเป็นของแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรม โดยเป็น
การให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบในแต่ละปัจจัยด้วยการให้คะแนนแล้ว
ผู้ด าเนินการน าคะแนนจากผู้เข้าประชุมแต่ละคนมาหาค่าเฉลี่ยและพิสัย  
       2) แบบประเมินร่างแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรม โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนว
ทางการพัฒนาการให้เกิดนวัตกรรมในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาด้าน 1) การให้ความรู้/ทฤษฎี           
2) การสร้างแรงจูงใจ/ทัศนคติ  และ 3) การให้ลงมือปฏิบัติ  
  การเกบ็รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้มูล   
   ขั้นที่ 1 เก็บข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาค่าอิทธิพลของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิด
นวัตกรรม  น าค่าน้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละปัจจัยมาเป็นประเด็นในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในข้ันท่ี 2 
  ขั้นที่ 2 ข้อมูล Best Practice  ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิง
เน้ือหา น าผลจากการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ร่วมกับน้ าหนักองค์ประกอบของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิด
นวัตกรรมมาสรุปเป็นประเด็นแนวทางการด าเนินงานด้านสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ด้านภาวะผู้น าโรงเรียน  
ด้านวัฒนธรรมองค์การ  และด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ แล้วน ามาสร้างแบบประเมินความส าคัญและความ
จ าเป็นของแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรม  
  ขั้นที่ 3 น าข้อมูลจากแบบประเมินความส าคัญและความจ าเป็นของแนวทางการพัฒนาการเกิด
นวัตกรรมของผู้ทรงคุณวุฒิมาหาฉันทามติ โดยการหาค่าเฉลี่ย การพิจารณาแนวทางท่ีมีความส าคัญและความ
จ าเป็นมีเกณฑ์ในการพิจารณา คือ 1) มีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 80 ข้ึนไป 2) มีค่าพิสัยไม่กว้างเกินไป ช่วงคะแนนควรอยู่
ระหว่าง 60 – 100 (ค่าต่ าสุดมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน) 3) ไม่มีค่าประเมินสุดโต่ง (The Outlier Rating) 
กรณีท่ีแนวทางใดมีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ าหรือมีค่าพิสัยกว้างเกินไป จะมีการอภิปรายจากสมาชิกผู้เข้าร่วม
ประชุม จากน้ันจะมีการหาฉันทามติในรอบท่ีสอง แล้วน ามาเพื่อหาค่าเฉลี่ยและพิสัยของคะแนนในแต่ละ
รายการ ท้ังน้ีหากค่าเฉลี่ยสูงและพิสัยแคบหมายถึงแนวทางน้ันได้รับการเห็นพ้องต้องกัน 
            น าผลการตรวจสอบความส าคัญและความจ าเป็นของแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรมใน
โรงเรียนเอกชนและข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีผู้เช่ียวชาญร่วมกันอภิปรายมาวิเคราะห์และอธิบายสรุปแนวทางการ
พัฒนาการเกิดนวัตกรรม 
  ขั้นตอนของการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลค่าอิทธิพลท่ีได้จากการศึกษาโมเดลสมการ
โครงสร้างของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชน ร่วมกับข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเชิงลึกของ
โรงเรียนท่ีเป็น Best Practice  ด้านนวัตกรรมแล้วน ามาจัดท าร่างแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรม         
มีข้ันตอนดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 การทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาข้อมูลค่าอิทธิพลของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรม 
และค่าน้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาวะผู้น าโรงเรียน ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์การปัจจัยด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ มีข้อมูลสรุปดังตารางท่ี  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  1  ค่าขนาดของอิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิด
นวัตกรรมใน 
                โรงเรียนเอกชน 
                    ตัวแปรผล 

การเกิดนวัตกรรม สภาพแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้ การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

ตัวแปร 
สาเหตุ 

อิทธิพล
ทางตรง 

อิทธิพล
ทางอ้อม 

อิทธิพ
ลรวม 

อิทธิพล
ทางตรง 

อิทธิพล
ทางอ้อม 

อิทธิพ
ลรวม 

อิทธิพล
ทางตรง 

อิทธิพล
ทางอ้อม 

อิทธิพ
ลรวม 

ภาวะผู้น าโรงเรียน -.044 .428 .384 .516 - .516 .326 - .326 
วัฒนธรรมองค์การ .088 .288 .376 .424 - .424 .095 .237 .332 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ .371 - .371 - - - - - - 
สภาพแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ .388 .208 .596 - - - .560 - .560 
 

 จากค่าอิทธิพลรวมของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมพบว่า สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ส่งผล
ต่อการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาวะผู้น าโรงเรียน วัฒนธรรมองค์การและ          
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ตามล าดับ 
  ขั้นที่ 2  การศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากโรงเรียนเอกชนท่ีเป็น Best Practice  ด้านนวัตกรรม โดยการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง การศึกษาเอกสารของโรงเรียน ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน SAR ของโรงเรียน น าประเด็นท่ีได้จาการศึกษาข้อมูลเชิงลึกร่วมกับประเด็น
จากข้ันท่ี 1 มาเป็นข้อมูลส าหรับการท าร่างแนวทางการพัฒนาในข้ันท่ี 3  
   ขั้นที่ 3  การประชุม MACR  เพื่อจัดท าร่างแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรม โดยการน าข้อมูลท่ี
เป็นค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด  3  ล าดับแรกของแต่ละปัจจัย ร่วมกับการสัมภาษณ์และข้อเสนอเพิ่มเติม
ของโรงเรียนท่ีเป็น Best Practice  ด้านนวัตกรรม มาก าหนดเป็นประเด็นในการประชุม MACR ส าหรับการ
ประเมินความส าคัญและความจ าเป็น  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  สรุปประเด็นแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชน          
จากการศึกษา Best Practice  ร่วมกับน้ าหนักองค์ประกอบของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรม ดังน้ี 
       1) ด้านการจดัสภาพแวดล้อมเพือ่การเรียนรู้ มแีนวทางดังน้ี 
                    (1) การสร้างสภาพแวดล้อมด้านจิตภาพ ด้วยการจัดบรรยากาศให้มีการน าความรู้เปลี่ยนแปลง 
หรือสถานการณ์ใหม่หรืออนาคตมาสร้างแรงบันดาลใจและท้าทายในการคิดให้แก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
           (2) การสร้างสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ให้บุคลากรได้มีโอกาสพูดคุยแบบเปิดใจอย่าง
สม่ าเสมอ 
           (3) การสร้างสภาพแวดล้อมด้านกายภาพโดยจัดแหล่งเรียนรู้และระบบสารสนเทศให้บุคลากร
ได้เรียนรู้และเข้าถึงอย่างสะดวก เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
           (4) สร้างเครือข่ายกับสถาบันทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกัน 
           (5) สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรให้รู้สึกวา่มีความมั่นคง 
      2) ด้านภาวะผูน้ าโรงเรียน มีแนวทางดังน้ี 
           (1) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม โดยการสนับสนุนให้ครูได้เปิดมุมมองใหม่แล้วน าแนวคิด
ใหม่มาปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายด้วยการสร้างความไว้วางใจให้
โอกาสในการบริหารจัดการด้วยตนเอง 
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           (2) ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ โดยก าหนดทิศทางของโรงเรียน การวิเคราะห์
แนวโน้มของการจัดการศึกษาและความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน มาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ของโรงเรียน 
           (3) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างแรงบันดาลใจมีการกระตุ้นโน้มน้าวให้
ก าลังใจเพื่อให้บุคลากรแต่ละคนสามารถปฏิบัติภารกจิท่ีเหมาะสมแต่มีเป้าหมายไปสู่ความส าเร็จท่ียึดถือร่วมกัน   
           (4) ผู้บริหารมีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันทางการศึกษาท้ังระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ระดับอุดมศึกษาและท้ังในและต่างประเทศ 
           (5) ผู้บริหารน าระบบสารสนเทศมาใช้ในระบบบริหารจัดการ งานวิชาการ การวัดและ
ประเมินผล งานกิจการนักเรียน ระบบรักษาความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง 
      3) ด้านวัฒนธรรมองคก์าร  มีแนวทางดังน้ี 
           (1) การท างานเป็นทีม มีเป้าหมายท่ีเกิดจากการยอมรับร่วมกันโดยต้องสร้างความไว้วางใจกัน 
           (2) การปรับตัวของบุคลากร สร้างโอกาสให้บุคลกรเปิดใจพร้อมท่ีจะปรับตัวเข้าหากันและ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายท่ีเกิดข้ึน 
           (3) ความกล้าเสี่ยง บุคลากรมีวิธีคิดในการสร้างความแตกต่างท้ังวิธีการและผลผลิตจาก
สถานศึกษาอื่น พร้อมรับผลท่ีจะเกิดตามมา 
           (4) การสร้างให้บุคลากรเป็นผู้มีความเสียสละอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 
             (5) การปฏิบัติงานด้วยหลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
      4) ด้านการจดัการเชิงกลยุทธ์  มีแนวทางดังน้ี 
           (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยการศึกษาแนวโน้มความต้องการและความนิยมของ
สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 
           (2) การวางแผนกลยุทธ์ ก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวการ
ปฏิบัติ  
           (3) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติตามแผนงานท่ีก าหนด 
           (4) การประเมินและการควบคุม โดยการติดตามผลการปฏิบัติและประเมินเพื่อปรับปรุงและ
เตรียมความพร้อมส าหรับเข้าสู่การปฏิบัติในเป้าหมายระยะต่อไป 
  2.  ผลการวิเคราะหค์วามส าคัญและความจ าเป็นของแนวทางพฒันาการเกดินวัตกรรมใน
โรงเรียนเอกชน  พบว่าในแต่ละด้านทุกแนวทางมีระดับความส าคัญและความจ าเป็นมากที่สุดโดยผู้เช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคล้องกัน  
              1) ด้านสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  แนวทางท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การสร้างสภาพแวดล้อมด้าน
จิตภาพ ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากร  รองลงมาคือ สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร  การสร้าง
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพโดยจัดแหล่งเรียนรู้ให้บุคลากร  การสร้างสภาพแวดล้อมด้านกายภาพโดยจัด
สถานท่ี วัน เวลาให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะกัน และการสร้างเครือข่ายกับสถาบันทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรร่วมกัน  ตามล าดับ  
     2) ด้านภาวะผู้น าโรงเรียน  ทุกแนวทางมี ระดับความส าคัญและความจ าเป็นมาก ท่ีสุด                    
โดยผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน แนวทางท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
รองลงมาคือ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ผู้บริหารมีการสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันทางการศึกษา และ ผู้บริหารน าระบบสารสนเทศมาใช้ในระบบบริหารจัดการ 
ตามล าดับ 
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           (2) ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ โดยก าหนดทิศทางของโรงเรียน การวิเคราะห์
แนวโน้มของการจัดการศึกษาและความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน มาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ของโรงเรียน 
           (3) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างแรงบันดาลใจมีการกระตุ้นโน้มน้าวให้
ก าลังใจเพื่อให้บุคลากรแต่ละคนสามารถปฏิบัติภารกจิท่ีเหมาะสมแต่มีเป้าหมายไปสู่ความส าเร็จท่ียึดถือร่วมกัน   
           (4) ผู้บริหารมีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันทางการศึกษาท้ังระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ระดับอุดมศึกษาและท้ังในและต่างประเทศ 
           (5) ผู้บริหารน าระบบสารสนเทศมาใช้ในระบบบริหารจัดการ งานวิชาการ การวัดและ
ประเมินผล งานกิจการนักเรียน ระบบรักษาความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง 
      3) ด้านวัฒนธรรมองคก์าร  มีแนวทางดังน้ี 
           (1) การท างานเป็นทีม มีเป้าหมายท่ีเกิดจากการยอมรับร่วมกันโดยต้องสร้างความไว้วางใจกัน 
           (2) การปรับตัวของบุคลากร สร้างโอกาสให้บุคลกรเปิดใจพร้อมท่ีจะปรับตัวเข้าหากันและ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายท่ีเกิดข้ึน 
           (3) ความกล้าเสี่ยง บุคลากรมีวิธีคิดในการสร้างความแตกต่างท้ังวิธีการและผลผลิตจาก
สถานศึกษาอื่น พร้อมรับผลท่ีจะเกิดตามมา 
           (4) การสร้างให้บุคลากรเป็นผู้มีความเสียสละอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 
             (5) การปฏิบัติงานด้วยหลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
      4) ด้านการจดัการเชิงกลยุทธ์  มีแนวทางดังน้ี 
           (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยการศึกษาแนวโน้มความต้องการและความนิยมของ
สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 
           (2) การวางแผนกลยุทธ์ ก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวการ
ปฏิบัติ  
           (3) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติตามแผนงานท่ีก าหนด 
           (4) การประเมินและการควบคุม โดยการติดตามผลการปฏิบัติและประเมินเพื่อปรับปรุงและ
เตรียมความพร้อมส าหรับเข้าสู่การปฏิบัติในเป้าหมายระยะต่อไป 
  2.  ผลการวิเคราะหค์วามส าคัญและความจ าเป็นของแนวทางพฒันาการเกดินวัตกรรมใน
โรงเรียนเอกชน  พบว่าในแต่ละด้านทุกแนวทางมีระดับความส าคัญและความจ าเป็นมากที่สุดโดยผู้เช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคล้องกัน  
              1) ด้านสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  แนวทางท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การสร้างสภาพแวดล้อมด้าน
จิตภาพ ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากร  รองลงมาคือ สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร  การสร้าง
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพโดยจัดแหล่งเรียนรู้ให้บุคลากร  การสร้างสภาพแวดล้อมด้านกายภาพโดยจัด
สถานท่ี วัน เวลาให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะกัน และการสร้างเครือข่ายกับสถาบันทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรร่วมกัน  ตามล าดับ  
     2) ด้านภาวะผู้น าโรงเรียน  ทุกแนวทางมี ระดับความส าคัญและความจ าเป็นมาก ท่ีสุด                    
โดยผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน แนวทางท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
รองลงมาคือ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ผู้บริหารมีการสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันทางการศึกษา และ ผู้บริหารน าระบบสารสนเทศมาใช้ในระบบบริหารจัดการ 
ตามล าดับ 

     3) ด้านวัฒนธรรมองค์การ  แนวทางท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การท างานเป็นทีม รองลงมาคือ การ
ปรับตัวของบุคลากร การสร้างให้บุคลากรเป็นผู้มีความเสียสละอุทิศตน การปฏิบัติงานด้วยหลักการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และความกล้าเสี่ยง ตามล าดับ 
     4) ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์  แนวทางท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ รองลงมาคือ 
การประเมินและการควบคุม  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการวางแผนกลยุทธ์ ตามล าดับ   
   3.  แนวทางพัฒนาการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชน  โครงสร้างแนวทางการพัฒนาการเกิด
นวัตกรรมในโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย 1) หลักการ  2) วัตถุประสงค์  3) แผนงาน/โครงการ  4) ปัจจัย
ส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชน 5) วิธีด าเนินการในแต่ละประเด็น  ประกอบด้วย 3 รูปแบบคือ
การให้ความรู้, การสร้างแรงจูงใจ/ทัศนคติ และการปฏิบัติ  พบว่า 
      1) ด้านสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  ประเด็นท่ีต้องมีวิธีการพัฒนาโดยให้ท้ังความรู้  สร้าง
แรงจูงใจหรือทัศนคติ  และเน้นการปฏิบัติ  ประกอบด้วย  (1) การสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากร (2) การสร้าง
เครือข่ายกับสถาบันทางการศึกษา และ (3) การสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร ประเด็นท่ีต้องมีวิธีการ
พัฒนาโดยเน้นเฉพาะการให้ความรู้และเน้นการปฏิบัติ  ประกอบด้วย  การจัดแหล่งเรียนรู้ให้บุคลากรได้เรียนรู้
และเข้าถึงอย่างสะดวก และ เน้นเฉพาะการปฏิบัติเท่าน้ันคือ การจัดสถานท่ี วัน เวลาให้บุคลากรได้มีโอกาส
พูดคุยแบบเปิดใจ  
                2)  ด้านภาวะผู้น าโรงเรียน  ประเด็นท่ีต้องมีวิธีการพัฒนาโดยให้ท้ังความรู้  สร้างแรงจูงใจหรือ
ทัศนคติ และเน้นการปฏิบัติ ประกอบด้วย ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้เปิดมุมมองใหม่แล้วน าแนวคิดใหม่มา
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันใช้หลักการมีส่วนร่วม  การสร้างความไว้วางใจ ให้โอกาสในการบริหาร
จัดการ ประเด็นท่ีให้เฉพาะความรู้และการปฏิบัติคือ (1) ผู้บริหารก าหนดทิศทางของโรงเรียนโดยการวิเคราะห์
แนวโน้มของการจัดการศึกษาและความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนมาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ของโรงเรียน (2) ผู้บริหารสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันทางการศึกษา  และ (3) ผู้บริหารน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในระบบบริหารจัดการ ส่วนประเด็นท่ีเน้นเฉพาะการสร้างแรงจูงใจหรือปรับทัศนคติและการ
ปฏิบัติคือ  ผู้บริหารการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นโน้มน้าวให้ก าลังใจให้บุคลากรแต่ละคนสามารถปฏิบัติ
ภารกิจท่ีเหมาะสมแต่มีเป้าหมายไปสู่ความส าเร็จท่ียึดถือร่วมกัน   
      3)  ด้านวัฒนธรรมองค์การ  ประเด็นท่ีต้องมีวิธีการพัฒนาโดยให้ท้ังความรู้  สร้างแรงจูงใจหรือ
ทัศนคติ  และเน้นการปฏิบัติ  ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีการท างานเป็นทีม และ (2) การสนับสนุน
ให้บุคลากรในปฏิบัติงานด้วยหลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่วนประเด็นท่ีเน้นเฉพาะการสร้าง
แรงจูงใจหรือปรับทัศนคติและการปฏิบัติคือ (1) ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้การปรับตัว  (2) ส่งเสริมให้บุคลากร
มีความกล้าเสี่ยง และ (3) สร้างค่านิยมให้บุคลากรเป็นผู้มีความเสียสละอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 
      4)  ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์  ทุกประเด็นต้องได้รับวิธีการพัฒนาท้ังการให้ความรู้  การสร้าง
แรงจูงใจหรือปรับทัศนคติ และเน้นการลงมือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

327ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 327ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ตารางที่  2  สรุปเทคนิควิธีการพัฒนาการเกิดนวัตกรรมในแต่ละแนวทาง 
 

แนวทางการพัฒนา เทคนิควิธีการ 
การให้ความรู ้ แรงจูงใจ/ทัศนคติ การปฏิบัติ 

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้   
 สภาพแวดล้อมด้านจิตภาพที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ 
 สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร 
 สร้างสภาพแวดล้อมด้านกายภาพโดยจัดแหล่งเรียนรู้ให้บุคลากร 
 สร้างสภาพแวดล้อมด้านกายภาพให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะกัน 
 การสร้างเครือข่ายกับสถาบันทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ด้านภาวะผู้น าโรงเรียน 
 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
 ผู้บริหารมีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันการศึกษา 
 ผู้บริหารน าระบบสารสนเทศมาใช้ในระบบบริหารจัดการ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ด้านวัฒนธรรมองค์การ 
 การท างานเป็นทีม 
 การปรับตัวของบุคลากร 
 เป็นผู้มีความเสียสละอุทิศตนให้กับงาน 
 การปฏิบัติงานด้วยหลัก  PLC 
 ความกล้าเสี่ยง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 การประเมินและการควบคุม 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 การวางแผนกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 หมายถึง  เทคนิควิธีการที่สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม MACR  แนะน าให้ใช้ในการพัฒนาการเกิดนวัตกรรม 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
  ประเด็นแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชนท่ีน ามาอภิปรายมาจากการประเมิน
ระดับความส าคัญและความจ าเป็นร่วมกับแนวทางพัฒนาการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชนดังน้ี 
  1)  ด้านสภาพแวดล้อมเพือ่การเรียนรู้  ประกอบด้วย  5  แนวทาง  พบแนวทางท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
การสร้างสภาพแวดล้อมด้านจิตภาพด้วยการจัดบรรยากาศให้มีการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งแนวทางน้ีต้องพัฒนา
ท้ังด้าน การให้ความรู้  การสร้างแรงจูงใจหรือการปรับทัศนคติและเน้นการปฏิบัติ  เน่ืองมาจากบรรยากาศใน
องค์การเป็นบรรยากาศท่ีบุคลากรจะได้รับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาบนความท้าทายท่ีมาจากแรงบันดาลใจ
อันเกิดจากบุคลากร  สอดคล้องกับ  พยัต  วุฒิรงค์  (2557 : 33) กล่าวถึงความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม องค์การต้องสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้ ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม  และท าให้สังคมยอมรับ
นวัตกรรม                
 

328 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี328 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ตารางที่  2  สรุปเทคนิควิธีการพัฒนาการเกิดนวัตกรรมในแต่ละแนวทาง 
 

แนวทางการพัฒนา เทคนิควิธีการ 
การให้ความรู ้ แรงจูงใจ/ทัศนคติ การปฏิบัติ 

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้   
 สภาพแวดล้อมด้านจิตภาพที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ 
 สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร 
 สร้างสภาพแวดล้อมด้านกายภาพโดยจัดแหล่งเรียนรู้ให้บุคลากร 
 สร้างสภาพแวดล้อมด้านกายภาพให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะกัน 
 การสร้างเครือข่ายกับสถาบันทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ด้านภาวะผู้น าโรงเรียน 
 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
 ผู้บริหารมีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันการศึกษา 
 ผู้บริหารน าระบบสารสนเทศมาใช้ในระบบบริหารจัดการ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ด้านวัฒนธรรมองค์การ 
 การท างานเป็นทีม 
 การปรับตัวของบุคลากร 
 เป็นผู้มีความเสียสละอุทิศตนให้กับงาน 
 การปฏิบัติงานด้วยหลัก  PLC 
 ความกล้าเสี่ยง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 การประเมินและการควบคุม 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 การวางแผนกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 หมายถึง  เทคนิควิธีการที่สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม MACR  แนะน าให้ใช้ในการพัฒนาการเกิดนวัตกรรม 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
  ประเด็นแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชนท่ีน ามาอภิปรายมาจากการประเมิน
ระดับความส าคัญและความจ าเป็นร่วมกับแนวทางพัฒนาการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชนดังน้ี 
  1)  ด้านสภาพแวดล้อมเพือ่การเรียนรู้  ประกอบด้วย  5  แนวทาง  พบแนวทางท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
การสร้างสภาพแวดล้อมด้านจิตภาพด้วยการจัดบรรยากาศให้มีการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งแนวทางน้ีต้องพัฒนา
ท้ังด้าน การให้ความรู้  การสร้างแรงจูงใจหรือการปรับทัศนคติและเน้นการปฏิบัติ  เน่ืองมาจากบรรยากาศใน
องค์การเป็นบรรยากาศท่ีบุคลากรจะได้รับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาบนความท้าทายท่ีมาจากแรงบันดาลใจ
อันเกิดจากบุคลากร  สอดคล้องกับ  พยัต  วุฒิรงค์  (2557 : 33) กล่าวถึงความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม องค์การต้องสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้ ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม  และท าให้สังคมยอมรับ
นวัตกรรม                
 

                แนวทางรองลงมาคือ การสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร แสดงว่าเมื่อบุคลากรในองค์มีก าลังใจ
และยังรู้ว่าหน้าท่ีการงานท่ีท ามีความมั่นคงก็จะเกิดแรงผลักดันให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม  แนวทางการ
พัฒนาด้านน้ีผู้บริหารต้องสร้างท้ังความรู้ สร้างแรงจูงใจ และปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่ง พยัต วุฒิรงค์  (2555 : 40) 
กล่าวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม พบว่า การปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมประกอบด้วย การฝึกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้รางวัลตาม
สถานการณ์  ส่วนแนวทางอีก 3 แนวทาง ก็ควรค านึงถึงคือ การจัดแหล่งเรียนรู้และระบบสารสนเทศให้
บุคลากรได้เรียนรู้ แนวทางด้านน้ีควรพัฒนาด้วยวิธีการให้ความรู้และการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ให้บุคลกรได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และระบบสารสนเทศ  และการจัดให้บุคลากรได้มีโอกาสร่วมพูดคุยแบบเปิดใจ แนวทาง
ด้านน้ีควรพัฒนาด้วยวิธีการปฏิบัติเป็นหลัก ท าให้บุคลากรมีช่องทางในการสื่อสารระหว่างกันมากข้ึน  
สอดคล้องกับ Havard Business School  (2003 : 50) ได้เสนอองค์การท่ีส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม องค์กรควรมีระบบการจัดเก็บรวบรวมถ่ายทอดความรู้ พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
ง่าย พนักงานได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน  
   2)  ด้านภาวะผู้น าโรงเรียน  ประกอบด้วย  5  แนวทาง  พบแนวทางท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหาร
โรงเรียนมีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ก าหนดทิศทาง การวิเคราะห์แนวโน้มของการจัดการศึกษาและความต้องการ
ของผู้ปกครอง ชุมชน มาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์และเป้าหมายของโรงเรียน  ท้ังน้ีเป็นเพราะว่าการเกิดนวัตกรรม
ในองค์กร เกิดจากการก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีเกิดจากมุมมองใหม่ ซึ่งพิจารณามาจากหลายองค์ประกอบ โดยเน้นไป
ท่ีความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง แนวทางการพัฒนาในเร่ืองน้ี ควรมีการให้ความรู้ในเชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติ
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องกับ สุกัญญา แช่มช้อย (2555 : 43) กล่าวถึงลักษณะส าคัญขององค์กร
นวัตกรรม ประเด็นท่ีส าคัญคือ ผู้บริหารต้องก าหนดทิศทาง  วัตถุประสงค์  เป้าหมายและกลยุทธ์ท่ีชัดเจนท่ี
พัฒนาองค์กรไปสู่องค์การแห่งนวัตกรรม  
                  แนวทางรองลงมาคือ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ท้ังน้ีผู้บริหารจะต้องมีวิธีการ
กระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานเพื่อสร้างนวัตกรรมตามความต้องการและความถนัดของแต่ละคน แนวทางในการ
พัฒนาด้านน้ีจะเน้นท่ีการปรับทัศนคติ  และการปฏิบั ติให้บรรลุผลส าเร็จ  ในเรื่องน้ี  Oke, Munshi & 
Walumbwa (2009 : 29) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนท่ีส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมคือ ผู้น าจะต้อง
กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรรู้สึกว่าท้าทาย กระตือรื อร้น มีความคาดหวังและรับผิดชอบ
ร่วมกัน ส่วนแนวทางอีก 3 แนวทาง ท่ีควรค านึงถึงคือ  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ผู้บริหารต้องส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรได้คิดสิ่งใหม่อย่างสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายคือนวัตกรรมท่ีองค์การต้องการให้เกิด 
แนวทางพัฒนาด้านน้ีต้องให้ท้ังความรู้ความเข้าใจ การสร้างแรงจูงใจ และการปฏิบัติ สอดคล้องกับ Kearney 
(2008 : 54) ท่ีกล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าท่ีมีผลต่อการเกิดนวัตกรรม โดยผู้บริหารจะมีบทบาท ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม การสร้างและคัดกรองความคิดให้แก่พนักงาน การค้นหาข้อมูล การน าแนวคิด
ใหม่มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม ส่วนแนวทาง ผู้บริหารมีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา สถานศึกษาเอกชน
ต้องมีเครือข่ายผู้ปกครอง สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนท่ีจะส่งต่อเข้ามาและสถานศึกษาท่ีจะส่งต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
และยังต้องมีเครือข่ายท่ีต้องมาพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาร่วมกัน สอดคล้องกับ West, Hirst, Richter & 
Shipton (2004 : 30) ท่ีสนับสนุนว่า ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท าให้ผลการด าเนินงานขององค์การและ
นวัตกรรมดีข้ึนและแนวทาง  ผู้บริหารน าระบบสารสนเทศมาใช้  เป็นการน านวตักรรมทางการบริหารจัดการ
เข้ามาใช้ในโรงเรียน ท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพดีข้ึน  แนวทางการพัฒนาเน้นการให้ความรู้ และ
การปฏิบัติ สอดคล้องกับ สุกัญญา แช่มช้อย (2560 : 29) ได้กล่าวถึงการจัดการสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
ผู้บริหารมีความจ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจระบบเทคโนโลยีและมีการน าสู่สถานศึกษาให้สถานศึกษาไปเป็น
องค์การแห่งนวัตกรรม  
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  3) ด้านวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย 5 แนวทาง  พบแนวทางท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การท างาน
เป็นทีม  วัฒนธรรมการท างานเป็นทีมนับว่ามีความส าคัญมากเป็นการสร้างความผูกพันบนความรับผิดชอบ
ร่วมกัน แนวทางในการพัฒนาในประเด็นน้ี บุคลากรจะได้รับการอบรมหรือการใฝ่หาความรู้ด้วยการพัฒนา
ตนเอง การปรับทัศนคติ และการปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายร่วมกัน สอดคล้องกับ Holder and Matter 
(2008 : 37) ได้เสนอองค์ประกอบส าคัญท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร จะต้องสนับสนุนการท างานเป็นทีม          
มีการปฏิบัติท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย การสนับสนุนให้เกิดความคิดใหม่ๆ ท าให้พนักงานสนุกสนานกับการท างานซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญในการน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์การ   
                รองลงมาคือ การปรับตัวของบุคลากร บุคลากรมีทักษะในการท างานเป็นทีม เปิดกว้างและ
ยอมรับความแตกต่างพร้อมท่ีจะปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป  แนวทางในการพัฒนาด้านน้ีควรมีการ
สร้างทัศคติ และการปฏิบัติ ซึ่งประเด็นน้ี Greenberg (2005 : 37) ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมในองค์การมี
ความส าคัญในการสร้างนวัตกรรม ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการปรับตัว มีการมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจ ส่วนแนวทางอีก  3 แนวทาง ท่ีควรค านึงถึงคือ การสร้างให้บุคลากรเป็นผู้มีความเสียสละอุทิศตน 
แนวทางในการพัฒนาด้านน้ีควรมีการสร้างแรงจูงใจ และการปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ สอดคล้องกับ   Quinn 
(1991 : 44) กล่าวถึงการสร้างค่านิยมให้แก่บุคลากรให้เป็นผู้อุทิศตนต่อการสร้างนวัตกรรม องค์การจะต้อง
ปลูกฝังและหล่อหลอมให้พนักงานมีพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
องค์การ ประเด็นต่อมา  การปฏิบัติงานด้วยหลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  แนวทางการพัฒนาด้าน
น้ีท าได้โดยการให้ความรู้  การสร้างแรงจูงใจ และการปฏิบัติด้วยการสอนงาน การนิเทศ การให้ค าปรึกษา          
ซึ่งแนวทางน้ี Cook (2002 : 63) ได้น าเสนอคุณลักษณะองค์การนวัตกรรม คือ ค่านิยมร่วมของพนักงานถือ
เป็นคุณลักษณะพื้นฐานขององค์การนวัตกรรม พนักงานจะได้รับการปลูกฝังค่านิยมด้านนวัตกรรมลงใน
วัฒนธรรมขององค์การ  เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมท างานด้านนวัตกรรม เสริมสร้างการท างานท่ีเปิดกว้างทาง
ความคิด  การพบปะปฏิสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลย้อนกลับ ประเด็นสุดท้ายคือ ความกล้าเสี่ยง           
แนวทางการพัฒนาในด้านน้ี ควรมีการสร้างทัศนคติ และการปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ  ซึ่ง  Greenberg  (2005 : 53)            
ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมองค์การท่ีมีความส าคัญในการสร้างนวัตกรรม มีหลายวิธีซึ่งผู้บริหารต้องให้การ
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมให้พนักงานกล้าเสี่ยงเมื่อมีโอกาส และให้รู้จักยอมรับความผิดพลาดท่ี
อาจเกิดข้ึน       
  4) ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์  ประกอบด้วย 4 แนวทาง พบแนวทางท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การน า 
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาด้านน้ี ควรให้ท้ังความรู้ การสร้างแรงจูงใจ และการปฏิบัติให้บรรลุตาม
เป้าหมาย สอดคล้องกับ Thompson et al. (2012) ท่ีได้กล่าวถึง การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติท่ีมุ่งเน้นกิจกรรมการ
สร้างนวัตกรรม มีเป้าหมายในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นหลัก เป็นช่วงท่ีใช้เวลามากท่ีสุด อาจถือว่าส าคัญท่ีสุดใน
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ถือเป็นการทดสอบในเรื่องความสามารถของผู้บริหารต่อการกระท าในองค์การ 
การกระตุ้นพนักงาน มีความเกี่ยวข้องกับ การจัดหาคณะท างาน การจัดหาทรัพยากร การสร้างความเป็นระบบ  
การสร้างความมั่นใจ การจูงใจ การสร้างวัฒนธรรม และการใช้อ านาจของผู้น า   
                รองลงมาคือ การประเมินและการควบคุม  แนวทางการพัฒนาด้านน้ี ควรมีการให้ความรู้กับ
บุคลากร การปรับทัศนคติ และการปฏิบัติ สอดคล้องกับ  Higgins (1995 : 36) ท่ีกล่าวถึงการน าความคิดใหม่ๆ 
ท่ีได้จากการประเมินมาสร้างให้เกิดประโยชน์ องค์การจะต้องให้ความส าคัญกับการน าผลมาวิจัยและพัฒนาท า
ให้นวัตกรรมประสบความส าเร็จ ส่วนแนวทางอีก  2 แนวทาง ท่ีควรค านึงถึงคือ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาด้านน้ีควรให้ท้ังความรู้  การสร้างทัศนคติ และการปฏิบัติ สอดคล้องกับ  Higgins (1995 : 37)  
ท่ีกล่าวถึงการส่งเสริมนวัตกรรมจะต้องมุ่งเน้นความต้องการลูกค้าและตลาด  ประเด็นต่อมาคือ การวางแผนกลยุทธ์ 
การพัฒนาแนวทางด้านน้ี ควรมีท้ังการให้ความรู้  การสร้างแรงจูงใจ และการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายซึ่ง
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  3) ด้านวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย 5 แนวทาง  พบแนวทางท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การท างาน
เป็นทีม  วัฒนธรรมการท างานเป็นทีมนับว่ามีความส าคัญมากเป็นการสร้างความผูกพันบนความรับผิดชอบ
ร่วมกัน แนวทางในการพัฒนาในประเด็นน้ี บุคลากรจะได้รับการอบรมหรือการใฝ่หาความรู้ด้วยการพัฒนา
ตนเอง การปรับทัศนคติ และการปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายร่วมกัน สอดคล้องกับ Holder and Matter 
(2008 : 37) ได้เสนอองค์ประกอบส าคัญท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร จะต้องสนับสนุนการท างานเป็นทีม          
มกีารปฏิบัติท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย การสนับสนุนให้เกิดความคิดใหม่ๆ ท าให้พนักงานสนุกสนานกับการท างานซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญในการน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์การ   
                รองลงมาคือ การปรับตัวของบุคลากร บุคลากรมีทักษะในการท างานเป็นทีม เปิดกว้างและ
ยอมรับความแตกต่างพร้อมท่ีจะปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป  แนวทางในการพัฒนาด้านน้ีควรมีการ
สร้างทัศคติ และการปฏิบัติ ซึ่งประเด็นน้ี Greenberg (2005 : 37) ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมในองค์การมี
ความส าคัญในการสร้างนวัตกรรม ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการปรับตัว มีการมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจ ส่วนแนวทางอีก  3 แนวทาง ท่ีควรค านึงถึงคือ การสร้างให้บุคลากรเป็นผู้มีความเสียสละอุทิศตน 
แนวทางในการพัฒนาด้านน้ีควรมีการสร้างแรงจูงใจ และการปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ สอดคล้องกับ   Quinn 
(1991 : 44) กล่าวถึงการสร้างค่านิยมให้แก่บุคลากรให้เป็นผู้อุทิศตนต่อการสร้างนวัตกรรม องค์การจะต้อง
ปลูกฝังและหล่อหลอมให้พนักงานมีพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
องค์การ ประเด็นต่อมา  การปฏิบัติงานด้วยหลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  แนวทางการพัฒนาด้าน
น้ีท าได้โดยการให้ความรู้  การสร้างแรงจูงใจ และการปฏิบัติด้วยการสอนงาน การนิเทศ การให้ค าปรึกษา          
ซึ่งแนวทางน้ี Cook (2002 : 63) ได้น าเสนอคุณลักษณะองค์การนวัตกรรม คือ ค่านิยมร่วมของพนักงานถือ
เป็นคุณลักษณะพื้นฐานขององค์การนวัตกรรม พนักงานจะได้รับการปลูกฝังค่านิยมด้านนวัตกรรมลงใน
วัฒนธรรมขององค์การ  เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมท างานด้านนวัตกรรม เสริมสร้างการท างานท่ีเปิดกว้างทาง
ความคิด  การพบปะปฏิสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลย้อนกลับ ประเด็นสุดท้ายคือ ความกล้าเสี่ยง           
แนวทางการพัฒนาในด้านน้ี ควรมีการสร้างทัศนคติ และการปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ  ซึ่ง  Greenberg  (2005 : 53)            
ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมองค์การท่ีมีความส าคัญในการสร้างนวัตกรรม มีหลายวิธีซึ่งผู้บริหารต้องให้การ
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมให้พนักงานกล้าเสี่ยงเมื่อมีโอกาส และให้รู้จักยอมรับความผิดพลาดท่ี
อาจเกิดข้ึน       
  4) ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์  ประกอบด้วย 4 แนวทาง พบแนวทางท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การน า 
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาด้านน้ี ควรให้ท้ังความรู้ การสร้างแรงจูงใจ และการปฏิบัติให้บรรลุตาม
เป้าหมาย สอดคล้องกับ Thompson et al. (2012) ท่ีได้กล่าวถึง การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติท่ีมุ่งเน้นกิจกรรมการ
สร้างนวัตกรรม มีเป้าหมายในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นหลัก เป็นช่วงท่ีใช้เวลามากท่ีสุด อาจถือว่าส าคัญท่ีสุดใน
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ถือเป็นการทดสอบในเรื่องความสามารถของผู้บริหารต่อการกระท าในองค์การ 
การกระตุ้นพนักงาน มีความเกี่ยวข้องกับ การจัดหาคณะท างาน การจัดหาทรัพยากร การสร้างความเป็นระบบ  
การสร้างความมั่นใจ การจูงใจ การสร้างวัฒนธรรม และการใช้อ านาจของผู้น า   
                รองลงมาคือ การประเมินและการควบคุม  แนวทางการพัฒนาด้านน้ี ควรมีการให้ความรู้กับ
บุคลากร การปรับทัศนคติ และการปฏิบัติ สอดคล้องกับ  Higgins (1995 : 36) ท่ีกล่าวถึงการน าความคิดใหม่ๆ 
ท่ีได้จากการประเมินมาสร้างให้เกิดประโยชน์ องค์การจะต้องให้ความส าคัญกับการน าผลมาวิจัยและพัฒนาท า
ให้นวัตกรรมประสบความส าเร็จ ส่วนแนวทางอีก  2 แนวทาง ท่ีควรค านึงถึงคือ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาด้านน้ีควรให้ท้ังความรู้  การสร้างทัศนคติ และการปฏิบัติ สอดคล้องกับ  Higgins (1995 : 37)  
ท่ีกล่าวถึงการส่งเสริมนวัตกรรมจะต้องมุ่งเน้นความต้องการลูกค้าและตลาด  ประเด็นต่อมาคือ การวางแผนกลยุทธ์ 
การพัฒนาแนวทางด้านน้ี ควรมีท้ังการให้ความรู้  การสร้างแรงจูงใจ และการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายซึ่ง

ประเด็นน้ี  Higgins (1995) กล่าวถึงการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างนวัตกรรมในองค์การ จะต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ส าหรับผู้เกี่ยวข้อง โดยก าหนดวิสัยทัศน์  ความมุ่งมั่นเชิงกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรมชัดเจน   
 

ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชนมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
            ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลวิจัยไปใช้  

1) ด้านสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียนควรเน้นการจัดสภาพแวดล้อมด้านจิตภาพโดย
การจัดบรรยากาศให้มีการน าความรู้ท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ใหม่หรืออนาคตมาสร้างแรงบันดาล
ใจและท้าทายในการคิด อันเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างนวัตกรรม และเสริมด้วยสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี
ให้บุคลากรมีโอกาสได้พบปะพูดคุย รวมท้ังแหล่งเรียนรู้ให้บุคลากรได้ใช้ส าหรับการค้นหาแนวคิดใหม่ในการ
สร้างนวัตกรรม แต่สิ่งส าคัญอีกประการหน่ึงท่ีมองข้ามไม่ได้คือ การสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร   

2) ด้านภาวะผู้น าโรงเรียน ควรส่งเสริมหรือให้ผู้บริหารได้เรียนรู้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม  ผู้น าเชิง          
กลยุทธ์ และผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารควรมีเป้าหมายด้านนวัตกรรมท่ีชัดเจนอันมาจากการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ปกครองและชุมชน แล้วสามารถกระตุ้นให้บุคลากรในองค์การ มีแนวคิด มีมุมมองใหม่ จนน าไปสู่
การสร้างนวัตกรรมได้ตามเป้าหมาย   

3) ด้านวัฒนธรรมองค์การ ควรเน้นมากท่ีสุดคือการท างานเป็นทีม และแนวทางด้านน้ีจะมี
ความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าโรงเรียนกล่าวคือผู้น าต้องปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรมองค์การ หมายความว่าการ
บริหารจัดการของผู้น าต้องท าความเข้าใจวัฒนธรรมองค์การท่ีมีมาแต่เดิม แต่หากผู้น าพบว่ามีวัฒนธรรมใน
องค์การท่ีควรปรับเปลี่ยนก็สามารถใช้ภาวะความเป็นผู้น ากระท าได้แต่อาจจะต้องใช้เวลา และ (4) ด้านการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร ผู้บริหารต้องสามารถสื่อสาร
วิสัยทัศน์ลงสู่การจัดการเชิงกลยุทธ์ให้ได้และน าสู่การปฏิบัติให้ตามแผนกลยุทธ์   
  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  

1) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาหรือแนวทางการปฏิบัติด้านอื่นๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมใน
โรงเรียนเอกชน เน่ืองจากการวิจัยน้ีเน้นแนวทางการพัฒนาท่ีมาจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรและ
การศึกษาแนวการปฏิบัติท่ีดีในกรณีตัวอย่าง 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบการร่วมมือท างานของครู 2) พัฒนารูปแบบ

การร่วมมือท างานของครู  3) ประ เมินรูปแบบการร่วมมือท างานของครู ในโรงเรียนมั ธยมศึกษา                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะท่ี 1  กลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนมัธยมศึกษา            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีดี จ านวน 4 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ครู ผู้บริหาร นักเรียนและ
ชุมชน จ านวน 20 คน ระยะท่ี 2 กลุ่มเป้าหมายคือผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ระยะท่ี 3  ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ
ผู้บริหารและครู จ านวน 20 คน เครื่องมือ ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน
รูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การสังเคราะห์เชิงเน้ือหา  ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการร่วมมือท างานของ
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 15 องค์ประกอบย่อย 
80 ตัวช้ีวัด  ดังน้ี 1) ด้านผู้ปฏิบัติ 2) ด้านการจัดการ 3) ด้านกระบวนการและปฏิสัมพันธ์  4) การสนับสนุน 
และ 5) บริบท   
 
ค าส าคัญ :  รูปแบบการร่วมมือท างาน, ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

Abstract 
 

 This study aimed to 1)  study the components of secondary teachers’  collaborative 
working, 2)  develop the teachers’  collaborative working model for secondary school in 
northeast Thailand, and 3)  evaluate the secondary teacher collaborative working model.              
This study consisted of three stages.In the first stage, the key informants were 20 administrator, 
teacher, student and civilians form 4 good practices secondary schools in northeast Thailand. 
The second, there were 9 experts involved in connoisseurship. The third stage, key informants 
were 20 administrator and teachers.  The research tools were 1)  interview forms and 
collaborative working model evaluation forms. Data were analyzed by using content analysis. 
Results of the study were as follows:    
1 

                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 
2 อาจารย์สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  คณะครศุาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 
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5 main components namely; 1)  practitioner, 2)  management,  3)  procedure and inaction,          
4) support, and 5) context.  
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บทน า 

การพัฒนาการเรียนรู้ของครู และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควรเป็นไปอย่างต่อเน่ือง แนวคิดการ
พัฒนาวิชาชีพครูจึงใช้การพัฒนาคุณภาพผลผลิต  และน าประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมาเป็นเครื่องช้ีวัด
ความส าเร็จของวิชาชีพ   การพัฒนาน้ันต้องท าเป็นปกติอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอเพื่อให้ได้คุณภาพของผลผลิต
ตามเป้าหมาย  ครูจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้หลักการ วิธีการ และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในงานอาชีพ และน าความรู้มา
ใช้ในงานเพื่อค้นหาความรู้สร้างความรู้ใหม่  ครูยุคใหม่ท่ีมีประสิทธิผลสูงควรมีลักษณะสามารถปรับตัวได้        
มีความสามารถในการปรับหลักสูตรการสอนในเชิงสร้างสรรค์ได้ ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์  และสามารถมองอย่าง
บูรณาการระหว่างวิชาและหลักสูตรได้ ครูต้องสามารถสร้างความร่วมมือท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และอุทิศตน
เพื่อความรู้  ต้องเรียนรู้ซึมซับประสบการณ์  เพื่อการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  การจัดการศึกษาในโรงเรียนเกิด
ความเปลี่ยนแปลง และมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา โรงเรียนจึงมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการ
ปฏิบัติงาน ของครูทุกคน   โดยมุ่งให้เกิดผลโดยตรงต่อกระบวนการศึกษาเรียนรู้ คุณภาพของโรงเรียนและ
นักเรียน   แนวคิดเกี่ยวกับคณะท างานจึงถือว่าเป็นพลังท่ีจะสามารถน ามาสร้างความส าเร็จในการปรับปรุงการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน   ดังน้ันการท างานอาจมีลักษณะคณะท างานท่ี
จัดต้ังข้ึนตามหมวดวิชาท่ีเป็นแกนหลัก  โดยอาจรวมถึงคณะท างานวิชาการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร  ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน พัฒนาการประสานงานในเชิงบริหารจัดการ  ตลอดจนการ
สร้างความเข้าใจ การสื่อสารกับผู้ปกครอง  การน าแนวคิดเกี่ยวกับการร่วมมือท างานเป็นทีมมาใช้ในโรงเรียนมี
ความเหมาะสมภายใต้บริบททางการบริหารในยุคปัจจุบัน  และเป็นกุญแจส าคัญอย่างหน่ึงท่ีสามารถส่งเสริม
การเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย  การน าเอาความรู้ท่ีแตกต่างกันมาเช่ือมโยงหรือประสาน
เข้าด้วยกันให้ได้ผลลัพธ์ท่ีได้ข้ึนคือ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีแตกต่างจากมุมมองใดมุมมองหน่ึง สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้สูงข้ึน และท าให้ผู้เรียนใส่ใจการเรียน ซึ่งเมื่อคุณภาพผู้เรียนสูงข้ึนก็เท่ากับเป็นการแก้ปัญหา
สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมมือท างานจึงเปรียบเสมือน 
“คลังขุมทรัพย์ความรู้” ท่ีสามารถสร้างข้ึนได้ในแต่ละหน่วยงาน องค์การจึงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
กล่าวได้ว่าการร่วมมือท างานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสะท้อนประสบการณ์การบริหาร การ
สร้างเป้าหมายและสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดีกว่า สอดคล้องกับ Ruth Paradice and others (2007 : 
223-226)  ท่ีกล่าวว่าการประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิผล  ในการท างานของครูแต่ละโครงการจะส่ง
ประสิทธิผลให้นักเรียนท่ีท างานหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับครูในโครงการน้ัน ๆ ประสบความส าเร็จด้วย     
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาองค์ประกอบของการร่วมมือท างานของครู  
2. พัฒนารูปแบบการร่วมมือท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
3. ประเมินรูปแบบการร่วมมือท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
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พัฒนาคุณภาพของนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน   ดังน้ันการท างานอาจมีลักษณะคณะท างานท่ี
จัดต้ังข้ึนตามหมวดวิชาท่ีเป็นแกนหลัก  โดยอาจรวมถึงคณะท างานวิชาการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร  ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน พัฒนาการประสานงานในเชิงบริหารจัดการ  ตลอดจนการ
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ความเหมาะสมภายใต้บริบททางการบริหารในยุคปัจจุบัน  และเป็นกุญแจส าคัญอย่างหน่ึงท่ีสามารถส่งเสริม
การเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย  การน าเอาความรู้ท่ีแตกต่างกันมาเช่ือมโยงหรือประสาน
เข้าด้วยกันให้ได้ผลลัพธ์ท่ีได้ข้ึนคือ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีแตกต่างจากมุมมองใดมุมมองหน่ึง สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้สูงข้ึน และท าให้ผู้เรียนใส่ใจการเรียน ซึ่งเมื่อคุณภาพผู้เรียนสูงข้ึนก็เท่ากับเป็นการแก้ปัญหา
สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมมือท างานจึงเปรียบเสมือน 
“คลังขุมทรัพย์ความรู้” ท่ีสามารถสร้างข้ึนได้ในแต่ละหน่วยงาน องค์การจึงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
กล่าวได้ว่าการร่วมมือท างานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสะท้อนประสบการณ์การบริหาร การ
สร้างเป้าหมายและสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดีกว่า สอดคล้องกับ Ruth Paradice and others (2007 : 
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1. ศึกษาองค์ประกอบของการร่วมมือท างานของครู  
2. พัฒนารูปแบบการร่วมมือท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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ขอบเขตของการศึกษา 
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 ตัวแปรที่ศกึษา 
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1. ระยะ ท่ี  1 การ ศึกษาองค์ประกอบการร่วม มือท า งานของครู ใน โรงเรียน มัธยมศึกษ า                    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีดี ได้มาโดยการ
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335ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 335ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



เลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์คุณสมบัติท่ีก าหนดโรงเรียนท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีดี จ านวน 4 โรงเรียน โดยผู้ให้
ข้อมูลหลักคือ คณะครู ผู้บริหาร นักเรียน และชุมชน    

2. ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการร่วมมือท างานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ 
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และประเมินร่างรูปแบบโดยการประชุมอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Connoisseurship) กลุ่มเป้าหมายคือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นนักวิชาการ นักการศึกษาระดับชาติ  นักการศึกษา
ระดับ เขตพื้นท่ี และระดับสถานศึกษา  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์คุณสมบัติท่ีก าหนด  

3) ระยะท่ี 3 การประเมินรูปแบบการร่วมมือท างานของครู โดยการทดลองใช้รูปแบบในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จ านวน 1 โรงเรียน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์คุณสมบัติท่ีก าหนดโรงเรียนท่ีมี
วิธีการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) เป็นระยะเวลา 2 ภาคเรียน จากน้ันประเมินรูปแบบโดยชุมชนนักปฏิบัติ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน และครู รวมท้ังสิ้น จ านวน 20 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร, แบบสอบถามแบบกึ่งมีโครงสร้าง, เอกสาร
ประกอบการประชุมอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ประเด็นค าถามประกอบการประชุม แบบประเมิน และตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือโดย การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ค่าความเช่ื อมั่ น (IOC) โดยผู้ เช่ียวชาญ                  
การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation test) 

การวิเคราะห์ขอ้มูล  การวิเคราะห์เน้ือหา (Contents Analysis) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ขั้นตอนการวิจัย   
1.  ศึกษาองค์ประกอบการร่วมมือท างานของครู และการศึกษาพหุกรณีจากโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมี

วิธีการปฏิบัติท่ีดี จ านวน 4 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสร้างร่างรูปแบบ   
2. พัฒนารูปแบบการร่วมมือท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน  5 คน  ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  และประเมิน
รูปแบบโดยการประชุมอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จ านวน 9 คน  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความมีประโยชน์ในการน าไปใช้จริง  

3. ประเมินรูปแบบการร่วมมือท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
โดยจัดท าคู่มือ และทดลองใช้รูปแบบในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีดี 1 โรงเรียน   
           4. วิเคราะห์ผล สรุปผลการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัย 
  

สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับ ระยะ และข้ันตอนการด าเนินการวิจัย , ผลการด าเนินการวิจัย ; 
องค์ประกอบรูปแบบการร่วมมือท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, องค์ประกอบ
หลักของรูปแบบการร่วมมือท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,  กระบวนการของ
รูปแบบการร่วมมือท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น าเสนอดังภาพประกอบ 
2- 5 ตามล าดับดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

336 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี336 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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องค์ประกอบรูปแบบการร่วมมือท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, องค์ประกอบ
หลักของรูปแบบการร่วมมือท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,  กระบวนการของ
รูปแบบการร่วมมือท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น าเสนอดังภาพประกอบ 
2- 5 ตามล าดับดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามการวิจัย 
1) องค์ประกอบการร่วมมือท างาน
ของครูเป็นอย่างไร 
2) รูปแบบการร่วมมือท างานของ
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็น
อย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) ศึกษาองค์ประกอบของการร่วมมือท างานของครู  
2) พัฒนารูปแบบการร่วมมือท างานของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
3) ประเมินรูปแบบการร่วมมือท างานของครู  
 

วิธีการด าเนินการ
วิจัย 

 

ประชากร; ครู ผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  
กลุ่มเป้าหมาย 1) ครู 
ผู้บริหาร นักเรียน และชุมชน 
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน 
3) ชุมชนนักปฏิบัติ 

ขั้นตอนการวิจัย 

ระยะที่ 1 
1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 
2) พหุกรณีศึกษา โรงเรียนที่มี
วิธีการปฏิบัติที่ดี 4 โรงเรียน  

ระยะที่ 2 
1) ร่างรูปแบบ และประเมิน
ความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ 
2) การประชุมอ้างอิง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน  

ระยะที่ 3 
1) ทดลองใช้รูปแบบ 
2) ประเมินรูปแบบโดยชุมชน
นักปฏิบัติ และเขียนรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ผลสัมฤทธิ ์

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย; แบบ
สัมภาษณ์, แบบประเมิน เป็นต้น  
การเก็บรวบรวมขอ้มูล; พหุวิธีการ 
การวิเคราะห์ข้อมูล; 1) การวิเคราะห์
เน้ือหา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา 
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ภาพประกอบ 3  องค์ประกอบรูปแบบการร่วมมือท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

           
 

ภาพประกอบ 4  องค์ประกอบหลักของรูปแบบการร่วมมือท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา                          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ภาพประกอบ 3  องค์ประกอบรูปแบบการร่วมมือท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

           
 

ภาพประกอบ 4  องค์ประกอบหลักของรูปแบบการร่วมมือท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา                          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 5  กระบวนการของรูปแบบการร่วมมือท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา                          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. องค์ประกอบการร่วมมือท างานของครูประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 15 องค์ประกอบย่อย      
80 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 1) ด้านผู้ปฏิบัติ  3 องค์ประกอบย่อย 12 ตัวช้ีวัด 2) ด้านการจัดการ 5 องค์ประกอบย่อย         
21 ตัวช้ีวัด 3) ด้านกระบวนการและปฏิสัมพันธ์  4 องค์ประกอบย่อย 22 ตัวช้ีวัด 4) การสนับสนุน                     
1 องค์ประกอบหลัก 5 ตัวช้ีวัด 5) บริบท 2 องค์ประกอบย่อย 20  ตัวช้ีวัด 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการร่วมมือท างานของครูพบว่า 1) องค์ประกอบรูปแบบการร่วมมือท างาน
ของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา องค์ประกอบการร่วมมือท างานของครูประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก            
15 องค์ประกอบย่อย 80 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 1) ด้านผู้ปฏิบัติ 3 องค์ประกอบย่อย 12 ตัวช้ีวัด 2) ด้านการจัดการ            
5  องค์ประกอบย่อย 21 ตัวช้ีวัด 3) ด้านกระบวนการและปฏิสัมพันธ์  4 องค์ประกอบย่อย 22 ตัวช้ีวัด            
4) การสนับสนุน 1 องค์ประกอบหลัก 5 ตัวช้ีวัด 5) บริบท 2 องค์ประกอบย่อย 20  ตัวช้ีวัด จากแนวคิดเชิง
ทฤษฎี พหุกรณีศึกษา และการประชุมอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิมีความสอดคล้องผลการประเมินจากการประชุม
อ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความมีประโยชน์ในการ
น าไปใช้จริง มีค่ามากกว่าร้อยละ 50 ท้ัง 3 รายการ สรุปได้ว่ายอมรับองค์ประกอบ และตัวช้ีวัดของรูปแบบใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความเป็นประโยชน์ใน การน าไปใช้ได้จริงมากท่ีสุด และสรุป
ประเด็นส าคัญเพิ่มเติมตัวช้ีวัดของรูปแบบ 2 ตัวช้ีวัด คือ 1) การสร้างบรรยากาศ ในการท างานร่วมกัน อบอุ่น
เป็นพี่เป็นน้อง และ 2) ห้องเรียน โรงเรียน สะอาดร่มร่ืน  และมีความปลอดภัยสูง 

3. ผลการประเมินรูปแบบการร่วมมือท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยชุมชนนักปฏิบัติ 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการยอมรับรูปแบบการร่วมมือท างานของครู ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก  
15 องค์ประกอบย่อย 80 ตัวช้ีวัด  พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรายด้านขององค์ประกอบ และตัวช้ีวัดมีค่า 3.51 ข้ึนไป 
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ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไม่เกิน 1  พบว่า ยอมรับด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความมี
ประโยชน์ในการน าไปใช้จริงของรูปแบบการร่วมมือท างานของครูท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนทุกองค์ประกอบและ         
ทุกตัวช้ีวัด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ด้านผู้ปฏิบัติงาน ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และชุมชนนักปฏิบัติด้านการจัดการมีความ
สอดคล้องกันคือ โดยรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จริงในระดับ
มาก  ระบบประสิทธิผลของการร่วมมือท างานของครูมีอยู่ในชุมชนการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ เกิดข้ึนโดยการ
ลงมือปฏิบัติท่ีต้องมีการเตรียมการ หรือการกระท า ท่ีต้องกระตุ้นให้เกิดอย่างยิ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษา           
การเพิ่มการเรียนรู้และคุณภาพของนักเรียนให้สูงข้ึนผู้บริหารจ าเป็นต้องมีรูปแบบการนิเทศติดตาม ประเมินผล 
และพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครูมีต้นแบบการท างานท่ีดี และเป็นแบบอย่างท่ีดี เจตคติและประสบการณ์
ของครูส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครู  และมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานสอนของครูแต่ละวัน 

2. ด้านการจัดการ  ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และชุมชนนักปฏิบัติด้านการจัดการมีความ
สอดคล้องกันคือ โดยรวมมี ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จริงในระดับมาก  
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม ส่วนการเป็นพี่ เลี้ยงเป็นระบบการสอนท่ีเป็นคู่ ครูและเพื่อน
ร่วมงานวางแผนในการสอนหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งมีลักษณะส าคัญท่ีมีอิทธิพลใน การส่งเสริมความร่วมมือ
การท างานของครูในโรงเรียน วิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีช่วยให้ครูร่วมมือท างานกันคือ ความรู้สึกท่ีดีเกี่ยวกับตนเองและงาน 
และการสร้างโอกาสในการเรียนรู้จากกันและกัน ครูผู้น าจะประสบผลส าเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคือ                    
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมวัฒนธรรมความร่วมมือการท างาน การสนับสนุนช่วยเหลือ ความไว้วางใจ 
การสร้างพลังร่วมกับคนอื่น ๆ รวมท้ังสภาพการเสริมสร้างแรงจูงใจใน  การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในระดับ
มากคือ การรับรู้ของครูและลักษณะงาน  องค์การท่ีมีระบบท่ีดีท่ีสุดต้องมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการท างานเพื่อ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูให้สูงข้ึนได้  การพัฒนาการท างานตามวัตถุประสงค์ของครูตามปกติ             
เป็นชุมชนนักปฏิบัติท่ีมีการแลกเปลี่ยนความสนใจ และเป้าหมายท่ีท าหรือเรียนรู้ท่ีจะท า สิ่งเหล่าน้ัน ให้ดีข้ึน
ร่วมกันใน   การพัฒนาองค์ความรู้ วิธีปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน ท่ีได้หรือสูงกว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูจนเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานเป็นคณะท างานของครูท่ีมีประสิทธิผลโดยมีปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องส าคัญ ๆ วัฒนธรรมการท างานเป็นคณะท างานของครู  วัฒนธรรมของคณะท างานของการ
แลกเปลี่ยนความเช่ือ และค่านิยมของระบบการยอมรับในวิถีสังคมท่ีแท้จริง 

3. ด้านกระบวนการ และปฏิสัมพันธ์ ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และชุมชนนักปฏิบัติด้าน
กระบวนการ และปฏิสัมพันธ์มีความสอดคล้องกันคือ 1) โดยรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความ
เป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จริงในระดับมาก  สอดคล้องกับองค์ประกอบย่อยการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
และการแก้ปัญหาโดยรวมพบว่าความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จริงใน
ระดับมาก 2) องค์ประกอบย่อยการจัดกระบวนการท างานท่ีได้รับการยอมรับ โดยรวมพบว่า  ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จริงในระดับมาก 3) องค์ประกอบย่อยการแลกเปลี่ยน
สารสนเทศโดยรวม พบว่าความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จริงในระดับมาก  
4) องค์ประกอบการแลกเปลี่ยนสิ่งท่ีได้เรียนรู้โดยรวมพบว่าความเหมาะสมความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
ในการน าไปใช้จริงในระดับมาก  ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ของครู และการร่วมมือท างานในการพัฒนา
นวัตกรรมของทีม การเรียนรู้ การร่วมมือท างานของครู และบริบทส าหรับการเรียนรู้ และการร่วมมือท างาน   
การร่วมมือท างานในรูปแบบต่าง ๆ จะมีลักษณะของการ “แลกเปลี่ยน” มีลักษณะท่ีเฉพาะแตกต่างกันตาม
เน้ือหา และจุดมุ่งหมายของการแลกเปลี่ยน  ชนิดการแลกเปลี่ยนท่ีแตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้

340 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี340 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไม่เกิน 1  พบว่า ยอมรับด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความมี
ประโยชน์ในการน าไปใช้จริงของรูปแบบการร่วมมือท างานของครูท่ีผู้ วิจัยสร้างข้ึนทุกองค์ประกอบและ         
ทุกตัวช้ีวัด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ด้านผู้ปฏิบัติงาน ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และชุมชนนักปฏิบัติด้านการจัดการมีความ
สอดคล้องกันคือ โดยรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จริงในระดับ
มาก  ระบบประสิทธิผลของการร่วมมือท างานของครูมีอยู่ในชุมชนการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ เกิดข้ึนโดยการ
ลงมือปฏิบัติท่ีต้องมีการเตรียมการ หรือการกระท า ท่ีต้องกระตุ้นให้เกิดอย่างยิ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษา           
การเพิ่มการเรียนรู้และคุณภาพของนักเรียนให้สูงข้ึนผู้บริหารจ าเป็นต้องมีรูปแบบการนิเทศติดตาม ประเมินผล 
และพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครูมีต้นแบบการท างานท่ีดี และเป็นแบบอย่างท่ีดี เจตคติและประสบการณ์
ของครูส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครู  และมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานสอนของครูแต่ละวัน 

2. ด้านการจัดการ  ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และชุมชนนักปฏิบัติด้านการจัดการมีความ
สอดคล้องกันคือ โดยรวมมี ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จริงในระดับมาก  
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม ส่วนการเป็นพี่ เลี้ยงเป็นระบบการสอนท่ีเป็นคู่ ครูและเพื่อน
ร่วมงานวางแผนในการสอนหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งมีลักษณะส าคัญท่ีมีอิทธิพลใน การส่งเสริมความร่วมมือ
การท างานของครูในโรงเรียน วิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีช่วยให้ครูร่วมมือท างานกันคือ ความรู้สึกท่ีดีเกี่ยวกับตนเองและงาน 
และการสร้างโอกาสในการเรียนรู้จากกันและกัน ครูผู้น าจะประสบผลส าเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคือ                    
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมวัฒนธรรมความร่วมมือการท างาน การสนับสนุนช่วยเหลือ ความไว้วางใจ 
การสร้างพลังร่วมกับคนอื่น ๆ รวมท้ังสภาพการเสริมสร้างแรงจูงใจใน  การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในระดับ
มากคือ การรับรู้ของครูและลักษณะงาน  องค์การท่ีมีระบบท่ีดีท่ีสุดต้องมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการท างานเพื่อ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูให้สูงข้ึนได้  การพัฒนาการท างานตามวัตถุประสงค์ของครูตามปกติ             
เป็นชุมชนนักปฏิบัติท่ีมีการแลกเปลี่ยนความสนใจ และเป้าหมายท่ีท าหรือเรียนรู้ท่ีจะท า สิ่งเหล่าน้ัน ให้ดีข้ึน
ร่วมกันใน   การพัฒนาองค์ความรู้ วิธีปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน ท่ีได้หรือสูงกว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูจนเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานเป็นคณะท างานของครูท่ีมีประสิทธิผลโดยมีปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องส าคัญ ๆ วัฒนธรรมการท างานเป็นคณะท างานของครู  วัฒนธรรมของคณะท างานของการ
แลกเปลี่ยนความเช่ือ และค่านิยมของระบบการยอมรับในวิถีสังคมท่ีแท้จริง 

3. ด้านกระบวนการ และปฏิสัมพันธ์ ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และชุมชนนักปฏิบัติด้าน
กระบวนการ และปฏิสัมพันธ์มีความสอดคล้องกันคือ 1) โดยรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความ
เป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จริงในระดับมาก  สอดคล้องกับองค์ประกอบย่อยการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
และการแก้ปัญหาโดยรวมพบว่าความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จริงใน
ระดับมาก 2) องค์ประกอบย่อยการจัดกระบวนการท างานท่ีได้รับการยอมรับ โดยรวมพบว่า  ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จริงในระดับมาก 3) องค์ประกอบย่อยการแลกเปลี่ยน
สารสนเทศโดยรวม พบว่าความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จริงในระดับมาก  
4) องค์ประกอบการแลกเปลี่ยนสิ่งท่ีได้เรียนรู้โดยรวมพบว่าความเหมาะสมความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
ในการน าไปใช้จริงในระดับมาก  ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ของครู และการร่วมมือท างานในการพัฒนา
นวัตกรรมของทีม การเรียนรู้ การร่วมมือท างานของครู และบริบทส าหรับการเรียนรู้ และการร่วมมือท างาน   
การร่วมมือท างานในรูปแบบต่าง ๆ จะมีลักษณะของการ “แลกเปลี่ยน” มีลักษณะท่ีเฉพาะแตกต่างกันตาม
เน้ือหา และจุดมุ่งหมายของการแลกเปลี่ยน  ชนิดการแลกเปลี่ยนท่ีแตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้

ของครู เป็นผลให้ต้องมีการคิดทบทวนเกี่ยวกับศาสตร์หรือสิ่งท่ีได้เรียนรู้ภายในของการร่วมมือท างาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่าง การเรียนรู้กับการร่วมมือท างาน  ผลของการปฏิบัติงานอาจเป็นการร่วมมือท างานในการ
สร้างนวัตกรรม  ทีมท่ีมีการรวมตัวกันแบบช่ัวคราว และสมัครใจมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็น
มืออาชีพ 

4. ด้านการสนับสนุน ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และชุมชนนักปฏิบัติด้านการสนับสนุนมีความ
สอดคล้องกันคือ โดยรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จริงในระดับ
มาก   โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการจัดเวลาให้ครูเตรียมการสอนหรือพัฒนาตนเองมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และความมีประโยชน์ในการน าไปใช้จริงมากท่ีสุด  สิ่งส าคัญท่ีท าให้ครูผู้น าประสบผลส า เร็จในการพัฒนา
โรงเรียนคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมวัฒนธรรมการร่วมมือท างาน การสนับสนุนช่วยเหลือ ความ
ไว้วางใจ การสร้างพลังร่วมกับคนอื่น ๆ เพื่อน าและสนับสนุนผู้บริหารในความรับผิดชอบต่องานต่าง ๆ ของ
โรงเรียน อาทิ การแลกเปลี่ยนพลังอ านาจ และช่วยเหลือในกิจกรรมสร้างภาวะผู้น าให้กับครูคณะท างาน  
กิจกรรมสร้างภาวะผู้น าควรช่วยเหลือสนับสนุนให้กับครูท่ีมีความพร้อมหรือสามารถพัฒนา ความรู้หรือความ
เช่ียวชาญให้สามารถสร้างช้ินงานช้ันน าตามความคาดหวัง ความถนัดของตนเอง  

5. ด้านบริบท  ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และชุมชนนักปฏิบัติด้านบริบท มีความสอดคล้องกัน
คือโดยรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จริงในระดับมาก  โรงเรียน
ควรมีการสะท้อนผลข้อมูล และเสนอแนะอย่างเช่ียวชาญจากชุมชน  ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพการท างาน
ของครูในระดับมากได้แก่ ด้านระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และด้านสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีถูก
ลักษณะและปลอดภัย และความพึงพอใจด้านการได้รับการตอบแทนการท างาน และปัจจัยท่ีส่งผลคุณภาพชีวิต
การท างานของครู ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยด้านงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ปัจจัย
ด้านระบบการบริหารจัดการในโรงเรียน และปัจจัยด้านภาระหน้าท่ีพิเศษ และ การสร้างความสุขในท่ีท างาน    
ท าให้การบริหารองค์กรเป็นไปด้วยความราบรื่น ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ลดความเครียด 
และความขัดแย้งในองค์กร  และท าให้การปฏิบัติงานซึ่งช่วยให้ความส าเร็จอย่างยั่งยืน การปฏิบัติงานท่ีมีการ
พัฒนาสูงจะสะท้อนการร่วมมือท างานท่ีมคีวามกระจ่างชัดของภาระงานหลัก หรือภาระงานรอง และการสร้าง
ภาพความส าเร็จของการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกันของครูเป็นสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ  ประสิทธิภาพ การร่วมมือท างานของครูเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหน่ึง
ท่ีส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ คุณภาพการจัดการศึกษา และคุณภาพผู้เรียน เป็นองค์ประกอบส าคัญอย่าง
หน่ึงของการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของโรงเรียน  ความสามารถขององค์กรในการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อความร่วมมือการท างานคือ สิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติท างานอย่างมีความตระหนักมากยิ่งข้ึน     
 6. ผลการประเมินรูปแบบการร่วมมือท างานของครูเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการยอมรับรูปแบบ          
จากผลการวิจัยท่ีค่าเฉลี่ย และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย  และ
ตัวช้ีวัดโดยรวมของรูปแบบการร่วมมือการท างานของครูโดยรวมท่ีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานก็ไม่เกิน 1 ท าให้รูปแบบได้รับการยอมรับเป็นผลมาจากกระบวนการวิจัย และพัฒนาในแต่ละข้ันตอน
มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  เริ่มจากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีครอบคลุมประเด็น             
การตรวจสอบคุณภาพ ความถูกต้องโดยผู้เช่ียวชาญ ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ท่ีปรึกษา การตรวจ
และหาประสิทธิภาพเครื่องมือ การทดลองใช้และสะท้อนผลโดยผู้ใช้ การหลอมรวมความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ร่วมงานท้ังหมด เข้าด้วยกันเพื่อการท างานร่วมกัน ธร สุนทรยุทธ (2551: 113) ท่ีกล่าวว่าทรัพยากร
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ประสิทธิผลคือบรรยากาศช้ันเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึน ห้องเรียนท่ีมีประสิทธิผลคือ อบอุ่น เอื้อหรือ
สนับสนุนคุณลักษณะ ความคาดหวังท่ีสูง คุณครูต้องมีความกระตือรือร้น นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ O’Neill 
(1994: 104) ท่ีกล่าวว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นแหล่งหรือจุดเร่ิมต้นของค่านิยม ปทัสถาน และพฤติกรรมซึ่งจะ
น าไปสู่วัฒนธรรมของโรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ  
            1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน ารูปแบบไปใช้  1) ในการสร้างองค์กรให้เกิดการร่วมมือท างานของครู 
ผู้ปฏิบัติงานต้องเปิดใจยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู   2) ด้านกระบวนการ และปฏิสัมพันธ์เริ่มต้นจาก
จุดเล็ก ๆ พัฒนาการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนท่ีได้มาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐาน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เช่ียวชาญและได้รับการยอมรับมากข้ึน  3) ด้านการสนับสนุน  การท างานของครูจะต้องจัดระบบการสนับสนุน
ช่วยเหลือโดยสร้างแรงจูงใจภายในให้ครูผู้ปฏิบัติงานดึงศักยภาพท่ีตนเองออกมาใช้ในการท างานอย่างเต็ม
ศักยภาพ    4) ด้านบริบท โรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อความสุขในการท างาน  ร่มรื่นปลอดภัย ปรับสร้าง
องค์ประกอบ ปทัสถาน และวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน 

  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 1) ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อระบบ และ
กระบวนการของรูปแบบการร่วมมือท างานของครูมีประสิทธิผล 2) ควรมีการศึกษาวิจัยวิเคราะห์ตัวช้ีวัดท่ีมี
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลโดยอ้อมต่อกระบวนการของรูปแบบการร่วมมือท างานของครู  

  
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ส าเร็จได้ด้วยดีโดยความกรุณาช่วยเหลือ แนะน า ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์
ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ เป็นอย่างดียิ่ง จากผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ 
ดร.วัลลภา อารีรัตน์  ประธานกรรมการสอบดุษฎี นิพนธ์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมใจ ภูมิพันธุ์ ,             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยาภรณ์ นวลสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา, และดร.วิชิต ก ามันตะ
คุณ คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์  

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ัง 9 ท่านซึ่งได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์ ,              
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา, ดร.ดิเรก พรสีมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กชพร น านาผล,  ดร.ตวง           
อันทะไชย, ดร.อรทัย มูลค า, ดร.ปรีดา ล ามะนา, ดร.ศิริวรรณ อาจศรี และดร.หฤษฎ์ พฤกษกรรม ท่ีให้ความ
กรุณาผู้วิจัยอย่างยิ่งในการประชุมอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) ในการประเมินของรูปแบบ ท่ีให้
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นคุณค่าต่อการวิจัยพัฒนารูปแบบการร่วมมือท างานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
เอกสารอ้างอิง 
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การพัฒนาตัวช้ีวัดการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดี และแนวทางการน าไปใช้ 
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

A Development of Good Human Resource Management Indicators and 
Implementation Guidelines for Primary Schools Under Office of the  

Basic Education Commission 
 

วัชรินทร์  สอนพูด1 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาตัวช้ีวัดการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดี 
ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ประเมินและพัฒนาการจัดการท่ีดีในโรงเรียน 2) เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวช้ีวัดการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดี ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามหลักการบริหารงานบุคคลท่ีได้จากการพัฒนากับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการน าตัวช้ีวัดการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา 
แบ่งข้ันตอนการวิจัย 3 ข้ันตอน คือ การสร้างและพัฒนาตัวช้ีวัด การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการสนทนากลุ่ม  ประชากรได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 รวมท้ังสิ้น 28,358 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง สุ่มโดยใช้
ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan) ได้จ านวน 464 โรงเรียน แล้วด าเนินการแบ่งสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายข้ันตอนตามส านักงานศึกษาธิการภาค  เขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนหรือครูท่ี
รักษาราชการแทนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้ง น้ีเป็นแบบสอบถามมาตราประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีค่าความเท่ียงท้ังฉบับเท่ากับ 0.87 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการสร้างและพัฒนาตัวช้ีวัด ได้ตัวช้ีวัดการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา จ านวน 5 ด้าน 115 ตัวช้ีวัด มีรายละเอียดดังน้ี ตัวช้ีวัดด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่งท่ีดี จ านวน 23 ข้อ ตัวช้ีวัดด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ีดี จ านวน 22 ข้อ ตัวช้ีวัดด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีดี จ านวน 27 ข้อ ตัวช้ีวัดด้านวินัยและการรักษาวินัยท่ีดี จ านวน 
24 ข้อ และตัวช้ีวัดด้านการออกจากราชการท่ีดี จ านวน 19 ข้อ  

2. ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวช้ีวัดการ
บริหารจัดการงานบุคคลท่ีดี ผลปรากฏว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ค าส าคัญ : การสร้างและพัฒนาตัวช้ีวัด, แนวทางการน าตัวช้ีวัดการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีไปใช้
ในโรงเรียนประถมศึกษา 
 
 
1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   
2อาจารย์สาขาวิชาภาวะผู้น าและการบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   



3. แนวทางการน าตัวช้ีวัดการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา ปรากฏว่า 
โรงเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้เรียงล าดับความส าคัญก่อน - หลังตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และข้อเสนอ
ของผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสนทนากลุ่ม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีต่อไป 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were 1)  to create and develop indicators of a good 
human resource management for primary schools under Office of the Basic Education 
Commission that can be used as a tool to evaluate and develop good management in 
schools; 2)  to test the consistency of a confirmatory factor analysis model of good human 
resource management indicators; and 3) to study guidelines for an implementation of good 
human resource management indicators in primary schools.  This study was divided into            
3 steps including a creation and development of indicators, a test for a consistency of 
confirmatory factor analysis model, and a focus-grouped discussion.  The population of this 
study were 28,358 primary schools under Office of the Basic Education Commission.             
The participants of this study were 464 primary schools received from a sampling using 
Krejcie & Morgan’ s formula.  Then, a multi-stage sampling was conducted at Regional 
Education Offices, Educational Service Areas, and primary schools.  School executives or 
acting school executives were asked to complete a questionnaire.  A 5-points rating scale 
questionnaire with 0.87 of reliability was used as a research tool. 

The study found that: 
1. The 115 indicators of good human resource management in 5 dimensions for 

primary schools were created and developed as following: 23 items for a good manpower 
planning and positioning; 22 items for a good recruitment and appointment; 27 items for an 
efficiency strengthening of a good practice; 24 items for a good discipline maintaining; and 19 
items for a good retirement. 

2.  In term of a consistency testing, the study showed that the confirmatory factor 
analysis model of good human resource management indicators developed by the 
researcher was consistent with the empirical data.   

3.According to guidelines for an implementation of good human resource management 
indicators in primary schools, the study revealed that the primary schools could apply these 
indicators based on the priority of importance owing to a factor loading of each indicator. 
Further, the primary schools are able to apply recommendations for a good human resource 
management provided by experts due to a focus-grouped discussion.        
 
Keywords : create and develop indicators , study guidelines for an implementation of good 
human resource management indicators in primary schools. 
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บทน า 
เน่ืองจาก “ครู” คือทรัพยากรมนุษย์ในโรงเรียนท่ีส าคัญ เป็นปูชนียบุคคลท่ีสาธารณชนท่ัวไปให้การยก

ย่องเคารพบูชา และเป็นวิชาชีพช้ันสูง (Profession) จึงควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นผู้มีวินัยและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของตน มีภาวะผู้น า เป็นต้นแบบในสิ่งท่ีดีๆให้กับนักเรียนและสังคม แต่ปัจจุบันจะมี
ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีไม่ตระหนักหรือยึดหลักธรรมาภิบาล    
มีความย่อหย่อนในเรื่องของวินัย ธรรมจรรยาและจรรยาบรรณวิชาชีพของตน ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือองค์กร 
(นงลักษณ์ ศุภโสภณ. 2549 : บทคัดย่อ) สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รณกฤต รินทะชัยจึงได้สรุปปัญหาไว้ดังน้ี รณกฤต รินทะชัย (2557: 7 - 9) 

1. ด้านอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่งหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคล
กรทางการศึกษาไม่มีความเหมาะสมกับบริบทหลายโรงเรียนเพราะการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน ถูกก าหนดโดยจ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียน ดังน้ันโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่มีจ านวน
นักเรียนและห้องเรียนมากจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนก็จะมีจ านวนมากด้วย
ซึ่งจะไม่ประสบปัญหาการบริหารจัดการภายในโรงเรียนและไม่มีปัญหา ในการจัดการเรียนการสอน          
ส่วนโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กจ านวนนักเรียนน้อยและห้องเรียนน้อยจะมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ านวนน้อยด้วย จะมีปัญหาการบริหารในโรงเรียนเพราะภารกิจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก มีภารกิจในการจัดการศึกษาเหมือนกัน โรงเรียนขนาดเล็กก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียน ครูไม่ครบช้ัน ไม่ครบกลุ่มสาระ จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนขนาดใหญ่
ข้ึนปัญหาคือบุคลากรอาจไม่ครบตามภารกิจของงานหรือไม่ครบตามท่ีโรงเรียนต้องการ ก็จะมีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนเช่นกัน 

2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งต้ังโรงเรียนได้รับการบรรจุแต่งต้ังการโยกย้ายข้าราชการครูไม่ตรง
ความต้องการของโรงเรียน คือไม่ตรงวิชาเอกตามกลุ่มสาระท่ีโรงเรียนต้องการ ท าให้เกิดปัญหาการบริหาร
บุคคลภายในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนไม่เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
โรงเรียนไม่มีอ านาจในการก าหนดอัตราก าลังและการสรรหามีปัญหาการบริหารบุคคลในโรงเรียน โรงเรียนขาด
ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล เพราะโรงเรียนเป็นนิติบุคคลควรจะเป็นผู้บริหารงานบุคคลเอง            
แต่โรงเรียนต้องปฏิบัติตามกรอบงานของหน่วยงานต้นสังกัดท่ีก าหนด ท าให้โรงเรียนไม่เกิดความเป็นอิสระ 
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการงานบุคคลในโรงเรียนได้เต็มท่ี 

3. ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขาด
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี จึงท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการไม่ดีพอเพราะจากความไม่ยุติธรรมใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนปัญหาครูไม่ต้ังใจสอน การขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงข้ึนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยละเลยการปฏิบัติหน้าท่ีหลักของ
ตนเอง งานการสอนและงานท่ีได้รับมอบหมายท าให้งานในหน้าท่ีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
การแบ่งภาระงานในโรงเรียนไม่มีความเหมาะสมชัดเจนท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน ท างานไม่เต็ม
ศักยภาพ 

4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติใหม่ๆท าให้เกิดข้อขัดข้องใจในการด าเนินการหรืออาจท าให้การกระท า
ผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพครู ผู้บริหารประพฤติตนไม่เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น 

5. ด้านการออกจากราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคนขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายท่ีว่าด้วยเรื่องของการออกจากราชการ เช่น การเกษียณอายุราชการ ท าให้ไม่ได้เตรียมตัว
เตรียมใจในการพ้นวัยเกษียณอายุราชการ และมีความล้าหลังไม่ทันต่อเหตุการณ์ เกิดความเหน่ือยล้าในการ
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Abstract 
 

The purposes of this research were 1)  to create and develop indicators of a good 
human resource management for primary schools under Office of the Basic Education 
Commission that can be used as a tool to evaluate and develop good management in 
schools; 2)  to test the consistency of a confirmatory factor analysis model of good human 
resource management indicators; and 3) to study guidelines for an implementation of good 
human resource management indicators in primary schools.  This study was divided into            
3 steps including a creation and development of indicators, a test for a consistency of 
confirmatory factor analysis model, and a focus-grouped discussion.  The population of this 
study were 28,358 primary schools under Office of the Basic Education Commission.             
The participants of this study were 464 primary schools received from a sampling using 
Krejcie & Morgan’ s formula.  Then, a multi-stage sampling was conducted at Regional 
Education Offices, Educational Service Areas, and primary schools.  School executives or 
acting school executives were asked to complete a questionnaire.  A 5-points rating scale 
questionnaire with 0.87 of reliability was used as a research tool. 

The study found that: 
1. The 115 indicators of good human resource management in 5 dimensions for 

primary schools were created and developed as following: 23 items for a good manpower 
planning and positioning; 22 items for a good recruitment and appointment; 27 items for an 
efficiency strengthening of a good practice; 24 items for a good discipline maintaining; and 19 
items for a good retirement. 

2.  In term of a consistency testing, the study showed that the confirmatory factor 
analysis model of good human resource management indicators developed by the 
researcher was consistent with the empirical data.   

3.According to guidelines for an implementation of good human resource management 
indicators in primary schools, the study revealed that the primary schools could apply these 
indicators based on the priority of importance owing to a factor loading of each indicator. 
Further, the primary schools are able to apply recommendations for a good human resource 
management provided by experts due to a focus-grouped discussion.        
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ท างาน การไม่เข้าใจในสิทธิประโยชน์ท่ีตนเองพึงได้รับตามกฎหมายหลังเกษียณอายุราชการ ครูเกษียณแล้ว
โรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้อัตราต าแหน่งคืนมา 

แม้แต่การบริหารบุคคลด้านอื่นยังพบปัญหาพฤติกรรมการกระท าของผู้บริหารและบุคลากรใน
โรงเรียน อาทิ ผู้บริหารไม่กล้าพอท่ีจะให้โทษบุคคลท่ีกระท าความผิด การบริหารโรงเรียนยังใช้ระบบอุปถัมภ์  
ผู้บริหารไม่กล้าตัดสินใจหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ โรงเรียนไม่สามารถด าเนินการด้านการบริหาร
บุคคลท่ีเบ็ดเสร็จเองได้หรือไม่สามารถด าเนินการบริหารงานบุคคลท่ีสมบูรณ์แบบได้ ผู้บริหารโรงเรียนไม่มีการ
วางแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน การสรรหาไม่ผ่านสื่อต่างๆท่ีหลากหลาย การธ ารงรักษาบุคลากรไม่มีการ
จัดสวัสดิการท่ีเหมาะสม ไม่มีเครื่องมือการประเมินบุคลากรท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 
คณะกรรมการไม่มีการติดตามตรวจสอบการท างานอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการประเมินบุคลากรในโรงเรียนไม่
มีความเป็นธรรม ยุติธรรม น่าเช่ือถือ และเปิดเผยความจริง ฐิติยา ปทุมราษฎร์ และจิณณวัตร ปะโคทัง (2557 
: บทคัดย่อ)  ขณะเดียวกันการบริหารจัดการงานบุคคลในโรงเรียนยังพบหลายปัญหาได้แผ่ขยายลุกลามเข้ามาสู่
โรงเรียน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐอย่างน่าตกใจ มีความสลับซับซ้อนและยากแก่การ
ตรวจสอบสภาพปัญหาและพฤติกรรมท่ีพบ ได้แก่ การท าหรือใช้เอกสารปลอม การใช้เวลาไปหาประโยชน์แก่
ตนเอง การออกค าสั่งสถานศึกษาท่ีขัดต่อระเบียบกฎหมายการปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยทุจริต การละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ี กระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อ
ผู้เรียน การพิจารณาความดีความชอบขัดต่อหลักเกณฑ์วิธีการท่ีก าหนด การประพฤติมิชอบในการคัดเลือก
บุคคลเข้ารับราชการการประพฤติมิชอบในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน การเรียกร้องการรับเงินหรือยอมจะ
รับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ การเบียดบังยักยอกหรือน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ส่วนตัวโดยทุจริต  การใช้ข้อสอบเอื้อเฉพาะผู้ท่ีตนหรือพวกพ้องตนได้รับผลประโยชน์และการเสนอผลงานเลื่อน
วิทยฐานะอันเป็นเท็จ ประกอบ กุลเกลี้ยง (2550 : บทคัดย่อ) 
ด้วยเหตุน้ี การบริหารงานบุคคลจึงเป็นหัวใจการบริหารไม่ว่าหน่วยงานประเภทใด หากการบริหารงานบุคคล
บกพร่อง หน่วยงานน้ันจะเจริญก้าวหน้าได้ยากเพราะว่าบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน ผลงานจะดีจะเสียอยู่ท่ีบุคคลท่ี
ท างาน ถ้าบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานขวัญไม่ดี ไม่มีก าลังใจ ไม่มีสมรรถภาพ ผลงานก็จะบกพร่อง   
แต่ถ้างานบุคคลมีการบริหารจัดการท่ีดีได้รับความส าเร็จ บุคคลทุกฝ่ายจะร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภิญโญ สาธร และณัฐนิกา คุปรัตน์ (2527 : 1) 

จากเหตุผลในข้อเท็จจริงของสภาพปัญหา และความส าคัญของปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
และเลือกศึกษาประเด็นท่ีสอดคล้องกับภาวะผู้น าและการบริหารในการพัฒนาตัวช้ีวัดการบริหารจัดการงาน
บุคคลท่ีดี และแนวทางการน าไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อเป็นองค์ความรู้และทุนทางปัญญาท่ีจะเป็นพลังขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีใน
โรงเรียนให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะการท าให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นบุคลากรภาครัฐ
ยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีตลอดจนน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารงานด้านบุคคลของโรงเรียน ท่ีมีการสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
จัดการท่ีดีให้ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย อันส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป 
 
 
 
 
 

348 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี348 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อสร้างและพัฒนาตัวช้ีวัดการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดี ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือประเมินและพัฒนาการจัดการท่ีดีใน
โรงเรียน  

2) เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวช้ีวัดการบริหาร
จัดการงานบุคคลท่ีดี ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตาม
หลักการบริหารงานบุคคลท่ีได้จากการพัฒนากับข้อมูลเชิงประจักษ์  

3) เพื่อศึกษาแนวทางการน าตัวช้ีวัดการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แยกตาม
ขนาด / ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค  ในปีการศึกษา 2560 รวมท้ังสิ้น 28,358 โรงเรียน 

ตัวแปรที่ศึกษา  กระบวนการบริหารงานบุคคล 5 ด้าน คือ 1) การวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง  2) การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง 3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4) วินัยและ
การรักษาวินัย   5) การออกจากราชการ ผนวกกับหลักการบริหารจัดการท่ีดี 6 ประการ คือ 1) หลักนิติธรรม 
2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความ
คุ้มค่า 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ น ามาเป็นกรอบแนวคิด
การวิจัย โดยมีหัวข้อหลัก คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2551 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ได้แก่ แนวคิดว่าด้วยการกระจายอ านาจแนวคิดของการ
บริหาร แนวคิดของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ขอบข่ายของการบริหารโรงเรียน แนวคิดของการ
บริหารงานบุคคล ทฤษฎีของการบริหารงานบุคคล  

หลักการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ได้แก่ หลักการในการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ในการ
บริหารงานบุคคล ความส าคัญในการบริหารงานบุคคล กระบวนการในการบริหารงานบุคคล กลยุทธ์การน า
นโยบายทางการศึกษาไปปฏิบัติ  

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 
การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการวินัยและการรักษาวินัย การ
ออกจากราชการ  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัยในประเทศ และ งานวิจัยต่างประเทศ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร  ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 28,358 โรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2560 : 33) 
ท้ังน้ี ก าหนดประชากรเป็นหน่วยโรงเรียน 

ท างาน การไม่เข้าใจในสิทธิประโยชน์ท่ีตนเองพึงได้รับตามกฎหมายหลังเกษียณอายุราชการ ครูเกษียณแล้ว
โรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้อัตราต าแหน่งคืนมา 

แม้แต่การบริหารบุคคลด้านอื่นยังพบปัญหาพฤติกรรมการกระท าของผู้บริหารและบุคลากรใน
โรงเรียน อาทิ ผู้บริหารไม่กล้าพอท่ีจะให้โทษบุคคลท่ีกระท าความผิด การบริหารโรงเรียนยังใช้ระบบอุปถัมภ์  
ผู้บริหารไม่กล้าตัดสินใจหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ โรงเรียนไม่สามารถด าเนินการด้านการบริหาร
บุคคลท่ีเบ็ดเสร็จเองได้หรือไม่สามารถด าเนินการบริหารงานบุคคลท่ีสมบูรณ์แบบได้ ผู้บริหารโรงเรียนไม่มีการ
วางแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน การสรรหาไม่ผ่านสื่อต่างๆท่ีหลากหลาย การธ ารงรักษาบุคลากรไม่มีการ
จัดสวัสดิการท่ีเหมาะสม ไม่มีเครื่องมือการประเมินบุคลากรท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 
คณะกรรมการไม่มีการติดตามตรวจสอบการท างานอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการประเมินบุคลากรในโรงเรียนไม่
มีความเป็นธรรม ยุติธรรม น่าเช่ือถือ และเปิดเผยความจริง ฐิติยา ปทุมราษฎร์ และจิณณวัตร ปะโคทัง (2557 
: บทคัดย่อ)  ขณะเดียวกันการบริหารจัดการงานบุคคลในโรงเรียนยังพบหลายปัญหาได้แผ่ขยายลุกลามเข้ามาสู่
โรงเรียน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐอย่างน่าตกใจ มีความสลับซับซ้อนและยากแก่การ
ตรวจสอบสภาพปัญหาและพฤติกรรมท่ีพบ ได้แก่ การท าหรือใช้เอกสารปลอม การใช้เวลาไปหาประโยชน์แก่
ตนเอง การออกค าสั่งสถานศึกษาท่ีขัดต่อระเบียบกฎหมายการปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยทุจริต การละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ี กระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อ
ผู้เรียน การพิจารณาความดีความชอบขัดต่อหลักเกณฑ์วิธีการท่ีก าหนด การประพฤติมิชอบในการคัดเลือก
บุคคลเข้ารับราชการการประพฤติมิชอบในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน การเรียกร้องการรับเงินหรือยอมจะ
รับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ การเบียดบังยักยอกหรือน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ส่วนตัวโดยทุจริต  การใช้ข้อสอบเอื้อเฉพาะผู้ท่ีตนหรือพวกพ้องตนได้รับผลประโยชน์และการเสนอผลงานเลื่อน
วิทยฐานะอันเป็นเท็จ ประกอบ กุลเกลี้ยง (2550 : บทคัดย่อ) 
ด้วยเหตุน้ี การบริหารงานบุคคลจึงเป็นหัวใจการบริหารไม่ว่าหน่วยงานประเภทใด หากการบริหารงานบุคคล
บกพร่อง หน่วยงานน้ันจะเจริญก้าวหน้าได้ยากเพราะว่าบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน ผลงานจะดีจะเสียอยู่ท่ีบุคคลท่ี
ท างาน ถ้าบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานขวัญไม่ดี ไม่มีก าลังใจ ไม่มีสมรรถภาพ ผลงานก็จะบกพร่อง   
แต่ถ้างานบุคคลมีการบริหารจัดการท่ีดีได้รับความส าเร็จ บุคคลทุกฝ่ายจะร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภิญโญ สาธร และณัฐนิกา คุปรัตน์ (2527 : 1) 

จากเหตุผลในข้อเท็จจริงของสภาพปัญหา และความส าคัญของปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
และเลือกศึกษาประเด็นท่ีสอดคล้องกับภาวะผู้น าและการบริหารในการพัฒนาตัวช้ีวัดการบริหารจัดการงาน
บุคคลท่ีดี และแนวทางการน าไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อเป็นองค์ความรู้และทุนทางปัญญาท่ีจะเป็นพลังขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีใน
โรงเรียนให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะการท าให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นบุคลากรภาครัฐ
ยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีตลอดจนน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารงานด้านบุคคลของโรงเรียน ท่ีมีการสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
จัดการท่ีดีให้ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย อันส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป 
 
 
 
 
 

349ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 349ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน(Krejcie& Morgan) 
จ านวน 464 โรงเรียนซึ่งได้มาโดยท าการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi -Stage Random Sampling) โดยแบ่ง
ช้ันท่ี1 ตามส านักงานศึกษาธิการภาคจากจ านวน 18 ภาค ได้ 9 ส านักงานศึกษาธิการภาค ช้ันท่ี 2 สุ่มจังหวัด
ใน 9 ส านักงานศึกษาธิการภาค ได้ 9 จังหวัด และสุ่มส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใน 9 จังหวัด  จากน้ันสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้  เป็นแบบสอบถามท่ีใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมในการเป็นตัวช้ีวัดการบริหาร
จัดการงานบุคคลท่ีดี ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนจากตัวช้ีวัดท่ีผ่านการพัฒนาแล้ว                 
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 1. ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินรวมค่า (summated rating 
scale) ประกอบด้วยข้อความและมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดับเ ดียว 
แบบสอบถามชุดน้ีครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก กับหลักการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดี  2. การหา
คุณภาพเครื่องมือ โดยหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเท่ียง (reliability) โดยการน า
ตัวช้ีวัดการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีท่ีได้จากการพัฒนาตัวช้ีวัดแล้ว มาจัดท าเป็นแบบสอบถามเสนอ
ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Congruence : IOC) ขอความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 ท่าน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถามในแบบสอบถามโดยการ
แจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ได้วิเคราะห์หาค่าสถิติ ดังน้ี  ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. 
Deviation) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficiency) ค่าดัชนี KMO (Kaiser -Meyer - Olkin 
Measure of Sampling Adequacy ค่าสถิติของ Bartlett ' Test of Sphericity ช้ันแห่งความเป็นอิสระ 
(Degree of freedom :df)  ค่า Factor loading  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index 
= GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index = AGFI) และ
ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก าลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error of Approximation  
: RMSER) 

ขั้นตอนการวิจัย  ผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนวิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การสร้าง
และพัฒนาตัวช้ีวัด ด าเนินการ 3 ข้ัน คือ ข้ันสร้างกรอบแนวคิด ข้ันการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องและข้ันสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญ(In-depth – Interview) ระยะท่ี 2 การทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์  และระยะที่ 3 การศึกษาแนวทางการน าตัวช้ีวัดไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัด 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งท่ีดี 
โมเดลการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ีดีโมเดลการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีดี โมเดลวินัย
และการรักษาวินัยท่ีดี และโมเดลการออกจากราชการท่ีดี พบว่าทุกโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัดท้ัง 5 ด้าน รวม 115 ตัวช้ีวัด เป็นตัวช้ีวัดท่ีส าคัญขององค์ประกอบย่อย ท้ัง 30 องค์ประกอบย่อย              
ในแต่ละด้านได้ดังน้ี 
 1) ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งท่ีดี  มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
โดยตัวช้ีวัดท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสูด 5 อันดับแรก ได้แก่1)ผู้บริหารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากฎ ก.ค.ศ. ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด             
2) ผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างเท่ียงธรรม และซื่อสัตย์ สุจริต 3) ผู้บริหารวางตัวเป็นกลาง มีจิตส านึกในบทบาท

350 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี350 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



หน้าท่ี และเป็นแบบอย่างท่ีดี 4) ผู้บริหารน าแผนอัตราก าลังไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนเป็นส าคัญสูงสุด 
5) ผู้บริหารยึดหลักเกณฑ์ และแนวทางท่ีดีในการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งตามอ านาจหน้าท่ีท่ี
ยุติธรรมกับทุกฝ่าย 
 2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ีดี  มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยตัวช้ีวัดท่ีมีค่าเฉลี่ยสูง
สูด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการอย่างเปิดเผยไม่ถูกครอบง าจากอิทธิพลใดๆ 
2) ผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 3) ผู้บริหารให้ค าแนะน าการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 4) ผู้บริหารยึดมั่น
อุดมการณ์ ความเท่ียงตรงในการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง เป็นท่ีไว้วางใจ มีความเช่ือมั่นจากทุกฝ่าย 5) โรงเรียน
มีข้ันตอน วิธีการ แนวปฏิบัติในการสรรหาและรับการบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ 
 3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีดี  มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
โดยตัวช้ีวัดท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสูด  5 อันดับแรก  ได้แก่ 1) ผู้บริหารยึดหลักพรหมวิหารธรรมในการบริหารงาน
บุคคลท่ีเท่ียงตรงและเป็นธรรม 2) ผู้บริหารวางตนเหมาะสมเป็นท่ีเคารพ ยกย่องเช่ือถือ และเป็นท่ีเลื่อมใส
ศรัทธา 3) ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่ทุ่มเท อุทิศตนและเสียสละ 4) ผู้บริหารสร้าง
ความตระหนักในการเช่ือมโยงนวัตกรรมสู่ระบบการบริหารจัดการท่ีดี  5) ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนและ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจการปฏิบัติงาน 
 4. ด้านวินัยและการรักษาวินัยท่ีดี  มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยตัวช้ีวัดท่ีมีค่าเฉลี่ยสูง
สูด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผู้บริหารและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดี  
เป็นท่ียอมรับในโรงเรียนและชุมชน 2) ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน มีความรักความศรัทธาในวิชาชีพ            
3) ผู้บริหารปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง4)ผู้บริหารประพฤติดีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 5) ผู้บริหารและบุคลากรด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ด้านการออกจากราชการท่ีดี  มีค่าความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากท่ีสุด โดยตัวช้ีวัดท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 5 อันดับแรก  ได้แก่ 1) ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวิตเรียบ
ง่ายและอยู่เย็นเป็นสุข 2) โรงเรียนธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพ 3) ผู้บริหารมีความ
เมตตากรุณาต่อบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการในเรื่องการประสานงานกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 4) ผู้บริหาร
และบุคลากรจัดกิจกรรมส่งผู้เกษียณราชการกลับถึงบ้านด้วยความอบอุ่น 5) ผู้บริหารและบุคลากรจัดกิจกรรม
แสดง มุทิตาจิตต่อผู้ท่ีเกษียณราชการ 
 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยอภิปรายผลการบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยออกเป็น 2 ส่วน 
คือ 1) การสร้างและพัฒนาตัวช้ีวัดการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2) แนวทางการน าตัวช้ีวัดการบริหาร
จัดการงานบุคคลท่ีดีไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งในแต่ละส่วนมีประเด็นส าคัญท่ีจะน ามาอภิปราย
ผลการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1 การสร้างและพัฒนาตัวช้ีวัดการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีได้ 5 ด้าน ดังน้ี 
  1.1 ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งท่ีดี 6 องค์ประกอบดังน้ี 

1.1.1 องค์ประกอบหลักนิติธรรมด้านการวางแผนวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งท่ีดี 
จ านวน 3 ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         

 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน(Krejcie& Morgan) 
จ านวน 464 โรงเรียนซึ่งได้มาโดยท าการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi -Stage Random Sampling) โดยแบ่ง
ช้ันท่ี1 ตามส านักงานศึกษาธิการภาคจากจ านวน 18 ภาค ได้ 9 ส านักงานศึกษาธิการภาค ช้ันท่ี 2 สุ่มจังหวัด
ใน 9 ส านักงานศึกษาธิการภาค ได้ 9 จังหวัด และสุ่มส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใน 9 จังหวัด  จากน้ันสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้  เป็นแบบสอบถามท่ีใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมในการเป็นตัวช้ีวัดการบริหาร
จัดการงานบุคคลท่ีดี ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนจากตัวช้ีวัดท่ีผ่านการพัฒนาแล้ว                 
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 1. ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินรวมค่า (summated rating 
scale) ประกอบด้วยข้อความและมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดับเ ดียว 
แบบสอบถามชุดน้ีครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก กับหลักการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดี  2. การหา
คุณภาพเครื่องมือ โดยหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเท่ียง (reliability) โดยการน า
ตัวช้ีวัดการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีท่ีได้จากการพัฒนาตัวช้ีวัดแล้ว มาจัดท าเป็นแบบสอบถามเสนอ
ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Congruence : IOC) ขอความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 ท่าน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถามในแบบสอบถามโดยการ
แจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ได้วิเคราะห์หาค่าสถิติ ดังน้ี  ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. 
Deviation) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficiency) ค่าดัชนี KMO (Kaiser -Meyer - Olkin 
Measure of Sampling Adequacy ค่าสถิติของ Bartlett ' Test of Sphericity ช้ันแห่งความเป็นอิสระ 
(Degree of freedom :df)  ค่า Factor loading  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index 
= GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index = AGFI) และ
ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก าลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error of Approximation  
: RMSER) 

ขั้นตอนการวิจัย  ผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนวิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การสร้าง
และพัฒนาตัวช้ีวัด ด าเนินการ 3 ข้ัน คือ ข้ันสร้างกรอบแนวคิด ข้ันการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องและข้ันสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญ(In-depth – Interview) ระยะท่ี 2 การทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์  และระยะที่ 3 การศึกษาแนวทางการน าตัวช้ีวัดไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัด 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งท่ีดี 
โมเดลการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ีดีโมเดลการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีดี โมเดลวินัย
และการรักษาวินัยท่ีดี และโมเดลการออกจากราชการท่ีดี พบว่าทุกโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัดท้ัง 5 ด้าน รวม 115 ตัวช้ีวัด เป็นตัวช้ีวัดท่ีส าคัญขององค์ประกอบย่อย ท้ัง 30 องค์ประกอบย่อย              
ในแต่ละด้านได้ดังน้ี 
 1) ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งท่ีดี  มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
โดยตัวช้ีวัดท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสูด 5 อันดับแรก ได้แก่1)ผู้บริหารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากฎ ก.ค.ศ. ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด             
2) ผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างเท่ียงธรรม และซื่อสัตย์ สุจริต 3) ผู้บริหารวางตัวเป็นกลาง มีจิตส านึกในบทบาท
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กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับกาบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด โรงเรียนจัดท าแผนอัตราก าลัง
บุคคลและก าหนดสาขาวิชาเอกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามแนวทาง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดและ นโยบาย กศจ. และโรงเรียนเสนอแผนอัตราก าลังต่อส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง จากผลท้ัง 3 ตัวช้ีวัดน้ันมีเหตุผลท่ีสนับสนุนและยืนยันได้ว่า 
กระบวนการวางแผนการก าหนดอัตราก าลังบุคลากรภาครัฐมีความส าคัญมากเพราะต้องยึดระเบียบกฎหมาย
เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีมากกว่าการใช้ดุลยพินิจหรือตามอ าเภอใจ  โดยมีการวางมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในแต่ละภารกิจไว้ชัดเจน  ท าให้การใช้ระเบี ยบกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอาจลดลงไป  
สอดคล้องกับหลักการของอรพินท์ สพโชคชัย (2558 :15) ท่ียืนยันการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในด้าน
กฎหมายท่ียุติธรรม การปกครองประเทศจะต้องใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐานและทุกคนต้องเคารพกฎหมาย โดย
ท่ีกรอบกฎหมายท่ีใช้ต้องมีความยุติธรรมและถูกบังคับใช้กับกลุ่มต่าง ๆ อย่างเสมอภาค สอดคล้องกับวิโรจน์  
สารรัตนะ  (2542 : 3) ท่ีกล่าวถึงความหมายของการบริหารบุคคลว่า กระบวนการการด าเนินงานให้บรรลุ
จุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าท่ีทางการบริหารท่ีส าคัญ คือ การวางแผน  (Planning) การจัดการองค์กร  
(Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) และสอดคล้องกับงานวิจัยของHyden (cited 
in Kgare,2004 :164) ท่ีค้นพบว่า คุณลักษณะของระบบการปกครองธรรมาภิบาล ต้องประกอบด้วย  ระบบ
การบริหารงานด้วยอ านาจหน้าท่ีท่ีถูกต้องตามกฎหมายยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันใน
การปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม  รวมท้ังการนับถือเกียรติของผู้อื่นและสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของณรงค์ 
แผ้วพลสง (ณรงค์ แผ้วพลสง,2561, กุมภาพันธ์ 23) ความว่าด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งท่ี
ดี  มีความเห็นในส่วนของหลักนิติธรรมตัวช้ีวัดผู้บริหารโรงเรียนต้องระบุถึงการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง ให้เป็นไปตามการก าหนดต าแหน่งและความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. และระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
  1.2 องค์ประกอบหลักคุณธรรมด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งท่ีดี   
จ านวน 5 ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างเท่ียงธรรม และซื่อสัตย์ สุจริตผู้บริหารยึดหลักเกณฑ์ และ
แนวทางท่ีดีในการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ตามอ านาจหน้าท่ีท่ียุติธรรมกับทุกฝ่ายผู้บริหาร
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาผู้บริหารก าหนดโครงสร้างและจัดท าภาระงานส าหรับบุคลากรในโรงเรียนตาม
ขอบข่าย และสายงานอย่างชัดเจน และผู้บริหารวางตัวเป็นกลาง มีจิตส านึกในบทบาทหน้าท่ี และเป็น
แบบอย่างท่ีดีจากผลตัวช้ีวัดท้ัง 5 ตัวน้ัน มีเหตุผลท่ีสนับสนุนและยืนยันได้ว่า การวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่งท่ีดี ของบุคลากรภาครัฐต้องตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนในฐานะเป็นผู้ให้บริการ  มิใช่เจ้านายหรือผู้มีสถานภาพท่ีเหนือกว่าผู้รับบริการ  ซึ่งสอดคล้องกับ
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ.2529) ท่ีได้ให้ความหมายค าว่า ธรรม หมายถึง การประพฤติกระท าท่ี
ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกข้ันตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาและเป็นไปตามทฤษฎีการบริหารคุณภาพโดยรวม 
(Total Quality Management : T.Q.M.) และสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของประดิษฐ  ศิลาบุตร 
(ประดิษฐ ศิลาบุตร ,2561, กุมภาพันธ์ 11)  ความว่าผู้บริหารโรงเรียนควรมีแนวทางท่ีดีในการวางแผน
อัตราก าลังตามอ านาจหน้าท่ีท่ีมีคุณธรรมและความยุติธรรมกับทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา 
  1.3 องค์ประกอบหลักความโปร่งใสด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด 
ต าแหน่งท่ีดี ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์แผนอัตราก าลังโดยผ่านสื่อหลาย
ช่องทาง สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา  โรงเรียนมีการแจ้งโดยเปิดเผยให้บุคลากรทราบถึงแผน
อัตราก าลังอย่างชัดเจนและโรงเรียนมีการย่ืนค าขอความต้องการวิชาเอกต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาม
เวลาท่ีก าหนด และแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ  จากผลตัวช้ีวัดท้ัง 3 ตัวน้ัน ผู้วิจัยมีเหตุผลท่ีสนับสนุนและ
ยืนยันได้ว่า ระบบการบริหารจัดการงานบุคคล  ท่ีมีความโปร่งใสตรวจสอบได้  ลดความเหลื่อมล้ าเอารัดเอา
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เปรียบจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารท่ีเปิดเผยข้อมูล สอดคล้องกับหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School Based Management : S.B.M)  และสอดคล้องกับชนะศักด์ิ  ยุวบูรณ์ (2543 : 3-12) ท่ีกล่าวไว้ว่า   
หลักความโปร่งใสเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรท่ีเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย  และกรณีเดียวกันน้ี วิเชียร  ฝอยพิกุล 
ได้ให้สัมภาษณ์(วิเชียร ฝอยพิกุล,2561, กุมภาพันธ์ 14) ว่า  ผู้บริหารโรงเรียนต้องก าหนดโครงสร้างการ
บริหารงานบุคคล และขอบข่ายงานท่ีค านึง ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และประสบการณ์ อัตราก าลัง
ของบุคลากรในโรงเรียนต้องเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบและเปิดเผยข้อมูลท่ีชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับ
การสนทนากลุ่มท่ี  ค าปุ่น บุญเชิญ (ค าปุ่นบุญเชิญ,2561, มิถุนายน 8) ได้ระบุถึงว่า ผู้บริหารโรงเรียนจะต้อง
เร่งรัดการวางแผนเชิงรุกในการสื่อสารต่อผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการศึกษา ให้มีส่วนรับรู้และเข้าใจการ
วางแผนอัตราก าลังบุคลากรให้รองรับความต้องการในอนาคตและได้คนท่ีมีความสามารถจริง เพื่อป้องกันข้อ
ครหาและความเข้าใจผิด 
  1.4 องค์ประกอบหลักการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนวางอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งท่ีดี   
ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวางแผน
อัตราก าลังโรงเรียนมีกรอบอัตราก าลังท่ีดี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรับรู้ เสนอข้อคิดเห็นได้  โรงเรียนมีช่องทาง
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองและชุมชน และผู้บริหารท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมประเมินผล จากผลตัวช้ีวัดท้ัง 4 ตัวน้ัน ผู้วิจัยมีเหตุผลว่าระบบ
ราชการเป็นระบบเปิด และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีช่องทางมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่ีหลากหลายและ
เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน การสร้างโอกาสเชิงรุกจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในสถานการณโลกปัจจุบัน นอกจากน้ียัง
มีเหตุผลท่ีสนับสนุนและยืนยันจากชอุ่ม กรไกร ท่ีให้สัมภาษณ์ (ชอุ่ม กรไกร,2651,กุมภาพันธ์ 12)  ในเร่ืองการ
วางแผนอัตราก าลังท่ีดีสังคมควรมีส่วนรับรู้เสนอความคิดเห็นได้ และสอดคล้องกับประเวศ วะสี (2542 : 1-2) 
ท่ีกล่าวว่ามีการร่วมมือกันท าความดี ไม่ร่วมมือไปปล้นคนอื่น ตลอดจนเป็นไปตามหลักการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : S.B.M)และสอดคล้องกับงานวิจัยของอุทัย บุญประเสริฐ  
(2543) ได้กล่าวโดยสรุปว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานความส าคัญอยู่ท่ีโรงเรียนและมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นคณะกรรมการบริหารท่ีมาจากการมีส่วนร่วมของครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชน 
  1.5 องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบด้านการวางแผนวางอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง
ท่ีดี ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าแผนอัตราก าลังของโรงเรียน 
ผู้บริหารยึดมั่นและปฏิบัติตามแผนอัตราก าลังท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารเอาใจใส่ปัญหา เหตุผล ความ
จ าเป็น และความต้องการกรอบอัตราก าลังบุคลากรของโรงเรียน และผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลจากผลตัวช้ีวัดท้ัง 4 ตัวน้ัน ผู้วิจัยมีเหตุผลและความเห็นว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบและมัดระวังการกระท าท่ีมีผลต่อผู้รับบริการมากข้ึน 
หากเกิดข้อผิดพลาดก็ต้องพร้อมท่ีจะรับผลของการกระท าน้ัน  โดยไม่หลบเลี่ยงหรือโยนความผิดให้บุคคลอื่น
หรือน่ิงเฉย  นอกจากน้ียังมีเหตุผลท่ีสนับสนุนและยืนยันจากอ านวย  แสงสว่าง (2544 : 2) ท่ีกล่าวว่า การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการท่ีมีการใช้กลยุทธ์และศิลปะ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์การน้ัน  ผู้จัดการทุกระดับต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารงาน และจะต้องมีส่วนรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มากบ้างหรือน้อยบ้าง ผู้จัดการจะท างานได้ผลส าเร็จย่อมจะต้องอาศัย
ความร่วมมือในการท างานจากผู้ร่วมงานอย่างเต็มความสามารถและด้วยความสมัครใจเป็นปัจจัยส าคัญ  
ตลอดจนสอดคล้องกับบัญชา  ช่ืนจิต (บัญชา ช่ืนจิต ,2561, มิถุนายน 8)  ท่ีกล่าวในการสนทนากลุ่มว่า  
กิจกรรมทางด้านการบริหารงานบุคคลผู้บริหารคือหลักชัยของความส าเร็จในขณะเดียวกันผู้บริหารต้องกล้า
เผชิญรับความจริงและความล้มเหลวด้วย 

กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับกาบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด โรงเรียนจัดท าแผนอัตราก าลัง
บุคคลและก าหนดสาขาวิชาเอกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามแนวทาง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดและ นโยบาย กศจ. และโรงเรียนเสนอแผนอัตราก าลังต่อส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง จากผลท้ัง 3 ตัวช้ีวัดน้ันมีเหตุผลท่ีสนับสนุนและยืนยันได้ว่า 
กระบวนการวางแผนการก าหนดอัตราก าลังบุคลากรภาครัฐมีความส าคัญมากเพราะต้องยึดระเบียบกฎหมาย
เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีมากกว่าการใช้ดุลยพินิจหรือตามอ าเภอใจ  โดยมีการวางมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในแต่ละภารกิจไว้ชัดเจน  ท าให้การใช้ระเบี ยบกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอาจลดลงไป  
สอดคล้องกับหลักการของอรพินท์ สพโชคชัย (2558 :15) ท่ียืนยันการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในด้าน
กฎหมายท่ียุติธรรม การปกครองประเทศจะต้องใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐานและทุกคนต้องเคารพกฎหมาย โดย
ท่ีกรอบกฎหมายท่ีใช้ต้องมีความยุติธรรมและถูกบังคับใช้กับกลุ่มต่าง ๆ อย่างเสมอภาค สอดคล้องกับวิโรจน์  
สารรัตนะ  (2542 : 3) ท่ีกล่าวถึงความหมายของการบริหารบุคคลว่า กระบวนการการด าเนินงานให้บรรลุ
จุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าท่ีทางการบริหารท่ีส าคัญ คือ การวางแผน  (Planning) การจัดการองค์กร  
(Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) และสอดคล้องกับงานวิจัยของHyden (cited 
in Kgare,2004 :164) ท่ีค้นพบว่า คุณลักษณะของระบบการปกครองธรรมาภิบาล ต้องประกอบด้วย  ระบบ
การบริหารงานด้วยอ านาจหน้าท่ีท่ีถูกต้องตามกฎหมายยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันใน
การปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม  รวมท้ังการนับถือเกียรติของผู้อื่นและสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของณรงค์ 
แผ้วพลสง (ณรงค์ แผ้วพลสง,2561, กุมภาพันธ์ 23) ความว่าด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งท่ี
ดี  มีความเห็นในส่วนของหลักนิติธรรมตัวช้ีวัดผู้บริหารโรงเรียนต้องระบุถึงการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง ให้เป็นไปตามการก าหนดต าแหน่งและความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. และระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
  1.2 องค์ประกอบหลักคุณธรรมด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งท่ีดี   
จ านวน 5 ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างเท่ียงธรรม และซื่อสัตย์ สุจริตผู้บริหารยึดหลักเกณฑ์ และ
แนวทางท่ีดีในการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ตามอ านาจหน้าท่ีท่ียุติธรรมกับทุกฝ่ายผู้บริหาร
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาผู้บริหารก าหนดโครงสร้างและจัดท าภาระงานส าหรับบุคลากรในโรงเรียนตาม
ขอบข่าย และสายงานอย่างชัดเจน และผู้บริหารวางตัวเป็นกลาง มีจิตส านึกในบทบาทหน้าท่ี และเป็น
แบบอย่างท่ีดีจากผลตัวช้ีวัดท้ัง 5 ตัวน้ัน มีเหตุผลท่ีสนับสนุนและยืนยันได้ว่า การวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่งท่ีดี ของบุคลากรภาครัฐต้องตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนในฐานะเป็นผู้ให้บริการ  มิใช่เจ้านายหรือผู้มีสถานภาพท่ีเหนือกว่าผู้รับบริการ  ซึ่งสอดคล้องกับ
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ.2529) ท่ีได้ให้ความหมายค าว่า ธรรม หมายถึง การประพฤติกระท าท่ี
ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกข้ันตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาและเป็นไปตามทฤษฎีการบริหารคุณภาพโดยรวม 
(Total Quality Management : T.Q.M.) และสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของประดิษฐ  ศิลาบุตร 
(ประดิษฐ ศิลาบุตร ,2561, กุมภาพันธ์ 11)  ความว่าผู้บริหารโรงเรียนควรมีแนวทางท่ีดีในการวางแผน
อัตราก าลังตามอ านาจหน้าท่ีท่ีมีคุณธรรมและความยุติธรรมกับทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา 
  1.3 องค์ประกอบหลักความโปร่งใสด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด 
ต าแหน่งท่ีดี ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์แผนอัตราก าลังโดยผ่านสื่อหลาย
ช่องทาง สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา  โรงเรียนมีการแจ้งโดยเปิดเผยให้บุคลากรทราบถึงแผน
อัตราก าลังอย่างชัดเจนและโรงเรียนมีการย่ืนค าขอความต้องการวิชาเอกต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาม
เวลาท่ีก าหนด และแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ  จากผลตัวช้ีวัดท้ัง 3 ตัวน้ัน ผู้วิจัยมีเหตุผลท่ีสนับสนุนและ
ยืนยันได้ว่า ระบบการบริหารจัดการงานบุคคล  ท่ีมีความโปร่งใสตรวจสอบได้  ลดความเหลื่อมล้ าเอารัดเอา
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  1.6 องค์ประกอบหลักความคุ้มค่าด้านการวางแผนวางอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งท่ีดี   
ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือผู้บริหารน าแผนอัตราก าลังไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนเป็นส าคัญสูงสุด
โรงเรียนได้รับการจัดสรรตามกรอบอัตราก าลังท่ีก าหนด และการบริหารอัตราก าลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการจากผลตัวช้ีวัดท้ัง 3 ตัวน้ัน ผู้วิจัยมี
เหตุผลและความเห็นว่าการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งท่ีดีน้ัน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานซึ่งผู้บริหารต้อง
บูรณาการกับงานอื่นๆในโรงเรียนให้ครอบคลุม นอกจากน้ียังมีเหตุผลท่ีสนับสนุนและยืนยันจาก ฟิทซ์-กิบบอน 
(Fitz – Gibbon. 1996 : 160-165) ได้เสนอเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานทางการศึกษา 
จัดเป็น5 กลุ่ม คือ ความสอดคล้อง (relevant) ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดบ่งบอกถึงผลลัพธ์ท่ีเป็นค่านิยมของหน่วย
การจัดน้ัน และตัวช้ีวัดบ่งบอกถึงผลลัพธ์ท่ีทีมงานทุกคนมีส่วนการให้ข้อมูลสื่อความหมาย(informative) คือ 
ตัวช้ีวัดเป็นไปตามบริบท  และตัวช้ีวัดให้ผลย้อนกลับไปยังหน่วยการจัดการ  การยอมรับได้(acceptable) 
ได้แก่ ตัวช้ีวัดมีความยุติธรรม ตัวช้ีวัดเข้าถึงได้  ตัวช้ีวัดอธิบายได้  ตัวช้ีวัดไม่สามารถบิดเบือนได้  และตัวช้ีวัด
ต้องบอกการเปลี่ยนแปลง มีประโยชน์(Beneficial) และมีความคุ้มค่า(Cost effective) ตัวช้ีวัดมีต้นทุนท่ี
สมเหตุสมผล ตลอดจนผลการวิจัยน้ียังสอดคล้องกับ สมาน อัศวภูมิ (2551: 254) ท่ีช้ีชัดว่าองค์การควรมีแผน
ก าลังคนขององค์กรไว้รองรับการด าเนินงานขององค์การ เพราะการได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพและการ
บริหารบุคคลท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ และยังสอดคล้อง สุรินทร์แก้วมณี ซึ่งได้ให้
สัมภาษณ์(สุรินทร์ แก้วมณี,2561,กุมภาพันธ์ 23)  ความว่า การวางแผนอัตราก าลังน่าจะประกอบไปด้วย
ผู้บริหารพัฒนาการบริหารอัตราก าลังให้มีความคุ้มค่าคุ้มทุนใช้ทรัพยากรการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์การ 
 2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ีดี ได้จ านวน 23 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 2.1 องค์ประกอบหลักนิติธรรมด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ีดี ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ
โรงเรียนได้ประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเง่ือนไขการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งต้ังบุคลากร ในโรงเรียนเป็นไป
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีราชการก าหนด  ผู้บริหารแต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไข การสรรหาเพื่อบรรจุแต่งต้ัง และโรงเรียนด าเนินการจัดท าข้อสอบอย่ าง
รัดกุมและเป็นไปตามระเบียบ เช่น มีคณะกรรมการ สรรหาหนังสือ ต าราประกอบการออกข้อสอบ การไม่
พกพาเครื่องมือสื่อสาร ฯลฯผู้วิจัยมีความเห็นว่าการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังบุคลากรเข้าสู่ระบบงานขององค์กร
ส าคัญมาก เพราะการได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพตรงกับภาระงานน้ันส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กร สอดคล้องกับธงชัย   สันติวงษ์  (2540 : 123 –124) ท่ีกล่าวว่าการสรรหาพนักงานเริ่มจากการวางแผน
ก าลังบุคคลเพื่อระดมให้ได้ผู้สมัครงานจ านวนหน่ึงท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีพร้อมท่ีจะคัดเลือกให้ได้คนท่ีดีท่ีสุด  
นอกจากน้ียังมีเหตุผลท่ีสนับสนุนและยืนยันจากเกรียงศักด์ิ   เขียวยิ่ง (2550 : 120–121) ท่ีระบุถึงการสรรหา 
คือ กระบวนการแสวงหา ชักจูง แยกแยะผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติในจ านวนท่ีพอเพียงเพื่อบรรจุในองค์การตาม
ก าลังคนท่ีองค์การต้องการท้ังในปัจจุบันและอนาคต และสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของชอุ่ม กรไกร (ชอุ่ม 
กรไกร,2561, กุมภาพันธ์ 12) ความว่า การสรรหาและบรรจุแต่งต้ังโดยสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดรวมท้ังกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง  ท้ังยังสอดกับการสนทนากลุ่มท่ีกิตติภัทท์ ไกรเพชร (กิตติภัทท์ กรเพชร,2561, มิถุนายน 8)เสนอว่า 
การด าเนินการสรรหาบุคคลควรมีการประกาศหลักเกณฑ์  คุณสมบัติและเง่ือนไขการสรรหา เพื่อบรรจุแต่งต้ัง
บุคลากรตามระเบียบราชการ แม้ว่าตัวช้ีวัดดังกล่าวน้ีจะไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพิณสุดา สิริธรังศรี (2556 : 
48-82) ท่ีกล่าวถึงการสรรหาครูในสถานศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ท่ีพิจารณาจากกลุ่มผู้จบการศึกษาระดับ
หัวกะทิ หรือร้อยละ 10 แรก มาเป็นครูโดยให้ความส าคัญว่าครูเป็นบุคคลท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพ

354 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี354 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



การเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งให้ความส าคัญในการผลิตครูโดยคัดเลือกผู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์
จากร้อยละ 30 ของกลุ่มสูงเข้ามาเรียนวิชาครู 
 2.2 องค์ประกอบหลักคุณธรรมด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ีดี ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัดคือ
ผู้บริหารปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง ผู้บริหารยึดมั่นอุดมการณ์ 
ความเท่ียงตรงในการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง เป็นท่ีไว้วางใจ มีความเช่ือมั่นจากทุกฝ่าย และผู้บริหารวางตัว
เป็นกลาง ไม่แทรกแซงและไม่ถูกแทรกแซงในกระบวนการสรรหา ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ังบุคลากรน้ัน ต้องด าเนินการภายใต้หลักคุณธรรมและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ี ดีจะน ามาสู่
กระบวนการสรรหา คัดเลือกและบรรจุแต่งต้ังบุคคลท่ีเป็นคนดีท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรง
กับความต้องการขององค์การซึ่งสอดคล้องกับหลักการท่ีณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ (2545 : 88) กล่าวไว้ว่า การสรร
หาบุคลากรในด้านคุณธรรมเป็นกระบวนการในการค้นหาบุคคลท่ี มีความเหมาะสมกับต าแหน่งตรงตามท่ี
องค์การต้องการมาจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมงานกับองค์การ  ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญศรี  วายวา
นนท์  (2537 : 81) ได้กล่าวถึงกระบวนการสรรหาว่า ต้องอาศัยพื้นฐานของการวิเคราะห์งานและการท า
ประมาณก าลังคน การวิเคราะห์งานให้ได้ข้อมูลในการก าหนดคุณลักษณะของคน ประเภทคนท่ีเหมาะสมใน
การบรรจุและลักษณะก าลังคนปัจจุบัน ท าให้สามารถประมาณการหรือวางแผนความต้องการก าลังคนใน
ปริมาณท่ีต้องการ นอกจากน้ียังมีเหตุผลท่ีสนับสนุนและยืนยันจากงานวิจัยของ วุฒิพงษ์ ไตรพิพัฒน์  (2557 : 
บทคัดย่อ)ท่ีกล่าวว่า การได้มาซึ่งบุคลากร ได้แก่ การใช้ระบบสรรหาแบบเชิงรุก การใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างและการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับองค์กรอ่ืนในกรณีเดียวกันน้ียังสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ
สมศักด์ิ ดลประสิทธิ์ (สมศักด์ิ ดลประสิทธิ์,2561, กุมภาพันธ์ 23) ท่ีกล่าวว่า  ผู้บริหารต้องค านึงถึงเร่ืองของ
ความซื่อสัตย์สุจริตในการสรรหาบุคลากรและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และก่อนการแต่งต้ังหรือมอบหมายงาน
ให้ครูรับผิดชอบ ผู้บริหารควรมีการศึกษาและพิจารณาข้อมูลอย่างถ่ีถ้วนรอบคอบในหลาย ๆ ด้าน   นอกจากน้ี
โรงเรียนต้องมีข้ันตอน วิธีการ แนวปฏิบัติการสรรหารับบรรจุแต่งต้ังท่ีถูกต้อง  ตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนร่วมได้ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของโรงเรียนได้ตลอดเวลาในทุกข้ันตอน 
 2.3  องค์ประกอบหลักความโปร่งใสด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ีดี  
ประกอบด้วย  4 ตัวช้ีวัด คือ โรงเรียนมีข้ันตอน วิธีการ แนวปฏิบัติในการสรรหาและรับการบรรจุและแต่งต้ัง
บุคลากร ถูกต้อง เป็นธรรม และตรวจสอบได้  โรงเรียนมีการด าเนินงานตามข้ันตอน วิธีการ แนวปฏิบัติในการ
สรรหาและรับการบรรจุและแต่งต้ังบุคลากรท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด โรงเรียนได้ประกาศผลการสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ังหลายๆ ช่องทางอย่างเปิดเผยตามระยะเวลาท่ีก าหนด และโรงเรียนรับการบรรจุแต่งต้ังตามล าดับ
คะแนนท่ีข้ึนบัญชีไว้  ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การก าหนดมาตรฐานและการจัดวางรูปแบบควรมีความหลากหลาย  
เน้นการสรรหาตามบริบทขององค์กร  และสร้างความเช่ือมั่นให้กับทุกภาคส่วนท่ีมารับบริการ สอดคล้องกับ วร
นารถ   แสงมณี (2543 : 59 –60) ท่ีได้เสนอกระบวนการสรรหาบุคลากรไว้ว่าเป็นการท าแผนและพยากรณ์
การจ้างงานเพื่อก าหนดหน้าท่ีของต าแหน่งท่ีจะจัดสรร การสร้างกลุ่มของผู้สมัครส าหรับงาน และการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และยังมีเหตุผลยืนยันจากงานวิจัยของสมศักด์ิ เอี่ยมคงสี  (2545 
: 166) ท่ีได้ศึกษารูปแบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ พบว่าการสร้างรูปแบบจ าลอง
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ประกอบด้วย
หลักการบริหารงานบุคคล8 หลักการ ได้แก่ 1) หลักความรู้ความสามารถ 2) หลักความยุติธรรม 3) หลักความ
มั่นคง 4) หลักความเป็นกลางทางการเมือง 5) หลักการพัฒนา 6) หลักการศึกษาวิจัย 7) หลักการเข้ายากออก
ง่าย 8) หลักความคล่องตัว นอกจากจากยังมีเหตุผลท่ีสอดคล้องในค าสัมภาษณ์ของอุดมพันธุ์  พิชญ์ประเสริฐ 
(อุดมพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ,2561, กุมภาพันธ์ 11)ความว่า ผู้บริหารควรวางรูปแบบการบรรจุแต่งต้ังท่ีสามารถ
สร้างความเช่ือมั่นเป็นท่ีไว้วางใจจากสาธารณชนบนพื้นฐานความถูกต้องและเป็นธรรม  

  1.6 องค์ประกอบหลักความคุ้มค่าด้านการวางแผนวางอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งท่ีดี   
ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือผู้บริหารน าแผนอัตราก าลังไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนเป็นส าคัญสูงสุด
โรงเรียนได้รับการจัดสรรตามกรอบอัตราก าลังท่ีก าหนด และการบริหารอัตราก าลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการจากผลตัวช้ีวัดท้ัง 3 ตัวน้ัน ผู้วิจัยมี
เหตุผลและความเห็นว่าการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งท่ีดีน้ัน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานซึ่งผู้บริหารต้อง
บูรณาการกับงานอื่นๆในโรงเรียนให้ครอบคลุม นอกจากน้ียังมีเหตุผลท่ีสนับสนุนและยืนยันจาก ฟิทซ์-กิบบอน 
(Fitz – Gibbon. 1996 : 160-165) ได้เสนอเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานทางการศึกษา 
จัดเป็น5 กลุ่ม คือ ความสอดคล้อง (relevant) ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดบ่งบอกถึงผลลัพธ์ท่ีเป็นค่านิยมของหน่วย
การจัดน้ัน และตัวช้ีวัดบ่งบอกถึงผลลัพธ์ท่ีทีมงานทุกคนมีส่วนการให้ข้อมูลสื่อความหมาย(informative) คือ 
ตัวช้ีวัดเป็นไปตามบริบท  และตัวช้ีวัดให้ผลย้อนกลับไปยังหน่วยการจัดการ  การยอมรับได้(acceptable) 
ได้แก่ ตัวช้ีวัดมีความยุติธรรม ตัวช้ีวัดเข้าถึงได้  ตัวช้ีวัดอธิบายได้  ตัวช้ีวัดไม่สามารถบิดเบือนได้  และตัวช้ีวัด
ต้องบอกการเปลี่ยนแปลง มีประโยชน์(Beneficial) และมีความคุ้มค่า(Cost effective) ตัวช้ีวัดมีต้นทุนท่ี
สมเหตุสมผล ตลอดจนผลการวิจัยน้ียังสอดคล้องกับ สมาน อัศวภูมิ (2551: 254) ท่ีช้ีชัดว่าองค์การควรมีแผน
ก าลังคนขององค์กรไว้รองรับการด าเนินงานขององค์การ เพราะการได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพและการ
บริหารบุคคลท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ และยังสอดคล้อง สุรินทร์แก้วมณี ซึ่งได้ให้
สัมภาษณ์(สุรินทร์ แก้วมณี,2561,กุมภาพันธ์ 23)  ความว่า การวางแผนอัตราก าลังน่าจะประกอบไปด้วย
ผู้บริหารพัฒนาการบริหารอัตราก าลังให้มีความคุ้มค่าคุ้มทุนใช้ทรัพยากรการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์การ 
 2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ีดี ได้จ านวน 23 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 2.1 องค์ประกอบหลักนิติธรรมด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ีดี ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ
โรงเรียนได้ประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเง่ือนไขการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งต้ังบุคลากร ในโรงเรียนเป็นไป
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีราชการก าหนด  ผู้บริหารแต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไข การสรรหาเพื่อบรรจุแต่งต้ัง และโรงเรียนด าเนินการจัดท าข้อสอบอย่ าง
รัดกุมและเป็นไปตามระเบียบ เช่น มีคณะกรรมการ สรรหาหนังสือ ต าราประกอบการออกข้อสอบ การไม่
พกพาเครื่องมือสื่อสาร ฯลฯผู้วิจัยมีความเห็นว่าการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังบุคลากรเข้าสู่ระบบงานขององค์กร
ส าคัญมาก เพราะการได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพตรงกับภาระงานน้ันส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กร สอดคล้องกับธงชัย   สันติวงษ์  (2540 : 123 –124) ท่ีกล่าวว่าการสรรหาพนักงานเริ่มจากการวางแผน
ก าลังบุคคลเพื่อระดมให้ได้ผู้สมัครงานจ านวนหน่ึงท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีพร้อมท่ีจะคัดเลือกให้ได้คนท่ีดีท่ีสุด  
นอกจากน้ียังมีเหตุผลท่ีสนับสนุนและยืนยันจากเกรียงศักด์ิ   เขียวยิ่ง (2550 : 120–121) ท่ีระบุถึงการสรรหา 
คือ กระบวนการแสวงหา ชักจูง แยกแยะผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติในจ านวนท่ีพอเพียงเพื่อบรรจุในองค์การตาม
ก าลังคนท่ีองค์การต้องการท้ังในปัจจุบันและอนาคต และสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของชอุ่ม กรไกร (ชอุ่ม 
กรไกร,2561, กุมภาพันธ์ 12) ความว่า การสรรหาและบรรจุแต่งต้ังโดยสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดรวมท้ังกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง  ท้ังยังสอดกับการสนทนากลุ่มท่ีกิตติภัทท์ ไกรเพชร (กิตติภัทท์ กรเพชร,2561, มิถุนายน 8)เสนอว่า 
การด าเนินการสรรหาบุคคลควรมีการประกาศหลักเกณฑ์  คุณสมบัติและเง่ือนไขการสรรหา เพื่อบรรจุแต่งต้ัง
บุคลากรตามระเบียบราชการ แม้ว่าตัวช้ีวัดดังกล่าวน้ีจะไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพิณสุดา สิริธรังศรี (2556 : 
48-82) ท่ีกล่าวถึงการสรรหาครูในสถานศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ท่ีพิจารณาจากกลุ่มผู้จบการศึกษาระดับ
หัวกะทิ หรือร้อยละ 10 แรก มาเป็นครูโดยให้ความส าคัญว่าครูเป็นบุคคลท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพ

355ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 355ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 2.4 องค์ประกอบหลักการมีส่วนร่วมด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ีดี ประกอบด้วย 5 
ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน และรายงานผลต่อเขต
พื้นท่ีการศึกษาผู้บริหารเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแสดงความเห็นในการย้ายตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  ผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการอย่างเปิดเผย ไม่ถูกครอบง าจากอิทธิพล
ใดๆ  ผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  และผู้บริหารมีการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และปฏิทินทุกๆ 3 เดือนท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และรายงานผลการประเมิน  ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การท่ี
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร เพื่อให้เกิดความคิดริเร่ิม
และพลังการท างานท่ีสอดคล้องประสานกัน  โดยท่ีผู้บริหารไม่ถูกครอบง าจากอิทธิพลใดๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในการบริหารงานบุคคล  สอดคล้องกับหลักการของสุดจิต นิมิตกุล (2543 : 13-24) ท่ีกล่าวว่า การมีส่วนร่วม
เป็นการมีส่วนร่วมท้ังประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดการคิดริเริ่มและความพึง
พอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมชัย พุทธา (2552) ท่ีได้วิจัย
เร่ืองการวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาตัวช้ีวัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ผลการวิจัยท่ีสอดคล้องน้ีมีองค์ประกอบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส าคัญ คือ ด้านการสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับผู้รับบริการ ด้านความมั่นคง ย่ังยืน และพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน ด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของโรงเรียน และสอดคล้องกับจรัส สุวรรณเวลา(2542 : 5) ท่ีกล่าวถึงโครงสร้างของหลักปกครองท่ีดี
น้ัน มีผู้บริหารกับองค์คณะบุคคลท่ีเรียกว่า “บอร์ด” หรือคณะกรรมการหรือช่ืออื่นๆ ท่ีท างานประสานสัมพันธ์
กันโดยการแบ่งอ านาจและบทบาทหน้าท่ีท าให้สภาพถ่วงดุลสอดคล้องและเสริมกันเป็นระบบ รวมถึงสอดคล้อง
กับค ากล่าวของธีรยุทธ บุญมี (2542) การบริหารองค์กรท่ีเปิดไม่ถูกครอบง าจากอิทธิพลใดๆ จะท าให้การ
บริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีความร่วมมือของฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของตวง อันทะไชย (ตวง อันทะไชย,2561, กุมภาพันธ์ 22)ท่ีกล่าวว่าการสรรหา
และบรรจุแต่งต้ังตามหลักการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยบุคลากรภายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการคิด และ
อาศัยการตัดสินใจในการสรรหา บรรจุแต่งต้ัง จากคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการใช้
กระบวนการตัดสินใจ โดยใช้เสียงส่วนใหญ่ท่ีมีเหตุผลและเป็นธรรม 
 2.5 องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ีดี  
ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดคือ โรงเรียนมีคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมช้ีแจง แนะน าการปฏิบัติงานตามภารกิจและ
วัฒนธรรมองค์กรอย่างถูกต้อง ชัดเจน  ผู้บริหารมีการแต่งต้ังครูพี่เลี้ยง เพื่อให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษา 
ช่วยเหลือครูบรรจุใหม่ ผู้บริหารนิเทศ ติดตามการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการผู้ท่ีได้รับการสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ังทุก ๆ 1 เดือน ผู้บริหารให้ค าแนะน าการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน ตลอดการเตรียมความพร้อมและการ
พัฒนาอย่างเข้ม  และผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ยอมรับวัฒนธรรมองค์กร
ร่วมกันได้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความรับผิดชอบน้ันผู้บริหารจะต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานท่ีจะเป็นตัวช้ีวัดส าคัญในการประเมินความส าเร็จของโรงเรียนและบุคลากรทุกฝ่าย
สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-Based Management : S.B.M.) 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุทัยบุญประเสริฐ  (2543)ท่ีได้ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน(School– Based Management) พบว่า มีหลักการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ 
คือ 1) หลักการกระจายอ านาจ 2) หลักการมีส่วนร่วม 3) หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาสู่ประชาชน4) 
หลักการบริหารตนเอง และ 5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล และยังยืนยันด้วยเหตุผลของการสนทนากลุ่มท่ี 
สาม  รักษา(สาม รักษา,2561,มิถุนายน 8)กล่าวว่า  ในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารโรงเรียนในชุมชนขนาดเล็ก ต้อง
สร้างโรงเรียนให้เป็นของชุมชน โดยชุมชน  เพื่อชุมชน ภายใต้การบริหารจัดการท่ีฐานบวร(บ้าน วัด โรงเรียน)
อย่างมีประสิทธิภาพ 

356 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี356 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 2.6 องค์ประกอบหลักความคุ้มค่าด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ีดีประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด 
คือ โรงเรียนมีการมอบหมายงานให้ตรงกับวิชาเอกและความถนัด  ผู้เรียนได้รับโอกาสการเรียนรู้จากครูท่ีมี
ความรู้ความสามารถเฉพาะทางและครูและบุคลากรอุทิศตนให้กับงานราชการอย่างเต็มก าลังความรู้
ความสามารถ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การสรรหาและการให้คนมาร่วมงานในองค์การน้ันต้องค านึงถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแสวงหาปัจจัยต่างๆ  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่
บุคลากรและให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งความสุขสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์(Results 
Based Management : R.B.M.) และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Peters (1998 : 5178-B) ท่ีศึกษาการ
ปฏิบัติงานในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 6 ด้าน คือ การจัดหา การคัดเลือก  การประเมินงาน  การฝึกอบรม
การจ่ายค่าจ้าง  และการออกแบบงาน  ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยท่ัวๆ ไปน้ัน  มีความส าคัญต่อ
ประสิทธิผลองค์การ  การให้ความส าคัญกับการปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยังเช่ือมโยงกับการ
ประเมินผลรวมและองค์ประกอบของเกณฑ์การวัดประสิทธิผล นอกจากน้ีผลการปฏิบัติในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ยังมีความสัมพันธ์สูงต่อช่ือเสียงในการให้บริการแก่ลูกค้า ขวัญของผู้ปฏิบัติงาน  ผลผลิตตามเป้ าหมาย 
และองค์ประกอบของเกณฑ์การวัดประสิทธิผลองค์การ และยืนยันด้วยเหตุผลจากการให้สัมภาษณ์ของฤทธา 
นันทพันธ์ (ฤทธา นันทพันธ์,2561, กุมภาพันธ์ 9)  ความว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องด าเนินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม หรือด าเนินการทดลองปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ ท่ีก.ค.ศ. ก าหนดและโรงเรียน
รายงานผลการด าเนินการต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 3 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีดี ได้จ านวน 27 ตัวช้ีวัด 
 3.1 องค์ประกอบหลักนิติธรรมด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานท่ี ดี 
ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารจัดท าโครงสร้างการบริหารตามขอบข่ายงานครอบคลุมภารกิจโรงเรียนทุก
ด้าน ผู้บริหารจัดท าค าสั่งมอบหมายงาน และคู่มือการปฏิบัติงานตามภาระงาน  และผู้บริหารประเมินบุคลากร
โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก.ค.ศ. ก าหนดผู้วิจัยมีความเห็นว่า โรงเรียนซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐแนวใหม่จะต้องพัฒนารูปแบบการ
บริหารท่ียึดหลักกฎหมายในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้า รวมถึงความต้องการมีช่ือเสียงและความ
เคารพนับถือทางสังคมอีกด้วย สอดคล้องกับหลักการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560ท่ี
บัญญัติไว้ว่า การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีของรัฐต้องมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล บทบัญญัติในกฎหมายมุ่งส่งเสริมกติกาใหม่ของสังคมโดยมีเจตนาท่ีจะวางรากฐาน
ธรรมาภิบาลในสังคมไทยและในระดับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและมีเหตุผลสนับสนุนท่ียืนยันได้จากงานวิจัยของ 
ชรินทร์ เพิ่มพูนสุข  (2546 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ี
การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผลการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์เน้ือหางานบุคคล พบว่ามีภารกิจดังน้ี             
การวางแผนก าลังคน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณ การพัฒนาวิชาชีพครูตลอดจนการวิเคราะห์ระบบ
การบริหารงานบุคคล พบว่าเป็นไปตามการบริหารงานแบบ PDCA คือ การวางแผน การปฏิบัติงานตาม
แผนการตรวจสอบทบทวนการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงแก้ไข หรือการก าหนดมาตรฐานการท างาน  ท้ังยัง
สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของตวง  อันทะไชย (ตวง อันทะไชย,2561, กุมภาพันธ์ 22) ว่าการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีดี ตามหลักนิติธรรม ควรประกอบไปด้วยการก าหนดมาตรฐานคุณภาพงาน 
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และก าหนดกฎ ระเบียบ 
การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้ชัดเจน 
 

 2.4 องค์ประกอบหลักการมีส่วนร่วมด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ีดี ประกอบด้วย 5 
ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน และรายงานผลต่อเขต
พื้นท่ีการศึกษาผู้บริหารเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแสดงความเห็นในการย้ายตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  ผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการอย่างเปิดเผย ไม่ถูกครอบง าจากอิทธิพล
ใดๆ  ผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  และผู้บริหารมีการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และปฏิทินทุกๆ 3 เดือนท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และรายงานผลการประเมิน  ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การท่ี
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร เพื่อให้เกิดความคิดริเร่ิม
และพลังการท างานท่ีสอดคล้องประสานกัน  โดยท่ีผู้บริหารไม่ถูกครอบง าจากอิทธิพลใดๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในการบริหารงานบุคคล  สอดคล้องกับหลักการของสุดจิต นิมิตกุล (2543 : 13-24) ท่ีกล่าวว่า การมีส่วนร่วม
เป็นการมีส่วนร่วมท้ังประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดการคิดริเริ่มและความพึง
พอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมชัย พุทธา (2552) ท่ีได้วิจัย
เร่ืองการวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาตัวช้ีวัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ผลการวิจัยท่ีสอดคล้องน้ีมีองค์ประกอบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส าคัญ คือ ด้านการสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับผู้รับบริการ ด้านความมั่นคง ย่ังยืน และพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน ด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของโรงเรียน และสอดคล้องกับจรัส สุวรรณเวลา(2542 : 5) ท่ีกล่าวถึงโครงสร้างของหลักปกครองท่ีดี
น้ัน มีผู้บริหารกับองค์คณะบุคคลท่ีเรียกว่า “บอร์ด” หรือคณะกรรมการหรือช่ืออื่นๆ ท่ีท างานประสานสัมพันธ์
กันโดยการแบ่งอ านาจและบทบาทหน้าท่ีท าให้สภาพถ่วงดุลสอดคล้องและเสริมกันเป็นระบบ รวมถึงสอดคล้อง
กับค ากล่าวของธีรยุทธ บุญมี (2542) การบริหารองค์กรท่ีเปิดไม่ถูกครอบง าจากอิทธิพลใดๆ จะท าให้การ
บริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีความร่วมมือของฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของตวง อันทะไชย (ตวง อันทะไชย,2561, กุมภาพันธ์ 22)ท่ีกล่าวว่าการสรรหา
และบรรจุแต่งต้ังตามหลักการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยบุคลากรภายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการคิด และ
อาศัยการตัดสินใจในการสรรหา บรรจุแต่งต้ัง จากคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการใช้
กระบวนการตัดสินใจ โดยใช้เสียงส่วนใหญ่ท่ีมีเหตุผลและเป็นธรรม 
 2.5 องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ีดี  
ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดคือ โรงเรียนมีคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมช้ีแจง แนะน าการปฏิบัติงานตามภารกิจและ
วัฒนธรรมองค์กรอย่างถูกต้อง ชัดเจน  ผู้บริหารมีการแต่งต้ังครูพี่เลี้ยง เพื่อให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษา 
ช่วยเหลือครูบรรจุใหม่ ผู้บริหารนิเทศ ติดตามการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการผู้ท่ีได้รับการสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ังทุก ๆ 1 เดือน ผู้บริหารให้ค าแนะน าการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน ตลอดการเตรียมความพร้อมและการ
พัฒนาอย่างเข้ม  และผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ยอมรับวัฒนธรรมองค์กร
ร่วมกันได้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความรับผิดชอบน้ันผู้บริหารจะต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานท่ีจะเป็นตัวช้ีวัดส าคัญในการประเมินความส าเร็จของโรงเรียนและบุคลากรทุกฝ่าย
สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-Based Management : S.B.M.) 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุทัยบุญประเสริฐ  (2543)ท่ีได้ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน(School– Based Management) พบว่า มีหลักการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ 
คือ 1) หลักการกระจายอ านาจ 2) หลักการมีส่วนร่วม 3) หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาสู่ประชาชน4) 
หลักการบริหารตนเอง และ 5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล และยังยืนยันด้วยเหตุผลของการสนทนากลุ่มท่ี 
สาม  รักษา(สาม รักษา,2561,มิถุนายน 8)กล่าวว่า  ในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารโรงเรียนในชุมชนขนาดเล็ก ต้อง
สร้างโรงเรียนให้เป็นของชุมชน โดยชุมชน  เพื่อชุมชน ภายใต้การบริหารจัดการท่ีฐานบวร(บ้าน วัด โรงเรียน)
อย่างมีประสิทธิภาพ 

357ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 357ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 3.2 องค์ประกอบหลักคุณธรรมด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานท่ีดี 
ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด  คือ  ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างขวัญก าลังใจการปฏิบัติงาน  ผู้บริหาร
ยึดหลักพรหมวิหารธรรมในการบริหารงานบุคคลท่ีเท่ียงตรงและเป็นธรรมผู้บริหารยกย่อง เชิดชูเกียรติ             
มอบรางวัลให้แก่บุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ และผู้บริหารวางตนเหมาะสมเป็นท่ีเคารพ ยกย่อง
เช่ือถือ และเป็นท่ีเลื่อมใสศรัทธา ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การท่ีจะท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพน้ัน คุณธรรมท่ี
สะท้อนการปฏิบัติคือการยึดหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ และหลักคุณธรรมอื่นๆน ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ ปัญญา  แก้วกียูร และสุภัทร  พันธพัฒนกุล(2550) ท่ีค้นพบว่าปัจจัย
ความส าเร็จของการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาควรค านึงถึงสิ่งต่อไปน้ี คือ 1) การยึดหลักความส าคัญ
ของระบบคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ หลักความสามารถ (competence) หลักความเสมอภาค (equality) 
หลักความมั่นคง (security)  และหลักความเป็นกลางทางการเมือง (political neutrality)  และสอดคล้องกับ 
วุฒิพงษ์ไตรพิพัฒน์  (2557 : บทคัดย่อ)ท่ีได้ท าการศึกษารูปแบบการบริหารงานบุคคลวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร ผลการวิจัยพบว่าการให้รางวัลและค่าตอบแทน ได้แก่ การก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตาม
สมรรถนะ การให้รางวัลและค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับนโยบายหรือภารกิจหลักขององค์กร และการให้รางวัล
และค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ  รูปแบบน้ีสามารถน าไปใช้ในวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรได้ มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด ส่วนความเป็นไปได้และประโยชน์อยู่ในระดับมาก  และยังสอดคล้องกับอภัย  ไพรสินธุ์ (อภัย 
ไพรสินธุ์,2561, มิถุนายน 8)ท่ีกล่าวในการประชุมกลุ่มย่อยว่า ผู้บริหารนอกจากจะมีพรหมวิหาร 4 เป็นหลักใน
การบริหารจัดการงานบุคคลในโรงเรียนแล้ว จะต้องพัฒนาตนเองท้ังด้านภูมิรู้  ภูมิธรรม และภูมิฐาน ตลอดจน
เทคนิคการบริหารท่ีส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่บุคคลากรอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึงด้วย 
 3.3 องค์ประกอบหลักความโปร่งใสด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีดี 
ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารมีการแจ้งเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพบุคลากรอย่างเปิดเผยทุกครั้ง
ผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  คณะกรรมการมีการรายงานผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบทุกครั้ง ผู้บริหารมีหลักฐานการบันทึกผลงาน พฤติกรรมของบุคลากรทุกฝ่าย
ท่ีตรวจสอบได้ และผู้บริหารเสนอการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนตามผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม คุณภาพ ความเท่ียงธรรม และความโปร่งใสผู้วิจัยเห็นว่า          
การบริหารบุคคลหลักความโปร่งใสเป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบความถูกต้อง  และช่วยป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริต  รวมท้ังน าไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของบุคคลในองค์กร สอดคล้องกับเกรียงศักด์ิ  
เจริญวงศ์ศักด์ิ (2541 : 53) ท่ีให้หลักการไว้ว่า ความเปิดเผยโปร่งใสเป็นกระบวนการท างาน กฎเกณฑ์ กติกา
ต่างๆ  มีความเปิดเผยตรงไปตรงมาข้อมูลข่าวสารต่างๆในสังคมสามารถถ่ายโอนได้อย่างเป็นอิสระ(free flow 
of communication) มีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  ถ่วงดุลอ านาจอย่างเท่ียงธรรม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธกรศักด์ิ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) กล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ันก็
เพื่อให้องค์กรทราบว่าพนักงานใดสมควรท่ีจะได้รับรางวัลตอบแทนในรูปเงินเดือน สวัสดิการท่ีสูงข้ึน โดยอาศัย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีความน่าเช่ือถือ (Reliability) มีความสอดคล้องตรงกับลักษณะของงาน  
(Validity) จึงท าให้ทราบว่าพนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน  และมีความ
สอดคล้องกับณัฐนนท์ วิทยาประโคน ในการสนทนากลุ่ม (ณัฐนนท์ วิทยาประโคน,2561,มิถุนายน 8)ท่ีกล่าวว่า 
การบริหารจัดการงานบุคคลในโรงเรียนน้ัน ผู้บริหารต้องตระหนักและส่งเสริมให้เกิดสังคมสุจริตในองค์กร
ปลอดการทุจริตคอรัปช่ัน  ลดความเหลื่อมล้ าเอารัดเอาเปรียบและสร้างสังคมท่ีสันติสุข  บริหารความขัดแย้งใน
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

358 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี358 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 3.4 องค์ประกอบหลักการมีส่วนร่วมด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีดี 
ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมวางแผนเพื่อ
ก าหนดมาตรฐานและภาระงานร่วมกัน ผู้บริหารประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในรูปคณะกรรมการโดย
ยึดหลัก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  ผู้บริหารมีการระดมสมองจากทุกภาคส่วนในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในกระบวนการตัดสินใจ ร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้บริหารด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการระดับโรงเรียนพิจารณาความดีความชอบ
เพื่อเสนอเลื่อนข้ันเงินเดือนตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผู้วิจัยมี
ความเห็นสอดคล้องกับตัวช้ีวัดท้ัง 5  ตัวน้ีว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนจะต้องมีโอกาสเข้าร่วมใช้อิทธิพลใน
การแสดงความคิดเห็น  การตัดสินใจ และร่วมในความเป็นเจ้าของ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรากรณ์       
สามโกเศศ และคณะ (2553 : 24) ท่ีได้เสนอระบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสุขภาวะคนไทยท้ังด้าน
แนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย และรูปแบบของการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการ การศึกษาเพื่อมวลชนและ
มวลชนเพื่อการศึกษา ท่ีทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบการศึกษา การจัดการศึกษาควรเปลี่ยนจากรัฐ
รับผิดชอบเพียงผู้เดียวเป็นทุกส่วนร่วมรับผิดชอบโดยการกระจายความรับผิดชอบไปยังครอบครัว ชุมชน สังคม 
สถาบันศาสนา สถาบันสังคม สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใกล้ชิดประชาชน  และยัง
สอดคล้องกับอิทธิวัตร  ศรีสมบัติ (อิทธิวัตร ศรีสมบัติ , 2561, มิถุนายน 8) ท่ีกล่าวในการสนทนากลุ่มว่าการ
บริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีน้ันต้องเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมในการบริหารในช่องทางท่ีหลากหลายรูปแบบเช่น 
การกระจายอ านาจการให้อ านาจตัดสินใจ  การให้มีการประชุมวิเคราะห์ปัญหาขององค์กร นอกจากน้ียัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิณสุดา สิริธรังศรี (2556 : 48-82) ท่ีกล่าวถึงการบริหารงานบุคคลในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท่ีรัฐและเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอ านาจบริหารบุคลากรเอง รับผิดชอบก ากับนโยบายด้านมาตรฐาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.5 องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีดี 
ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด คือ โรงเรียนจัดท าแผนงานนิเทศ ก ากับ ติดตามบุคลากรในโรงเรียนเป็นประจ าทุกปี
อย่างต่อเน่ือง ผู้บริหารมีความกล้าหาญทางจริยธรรมในการรับผิดชอบต่อผลการสั่งการท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน
ผู้บริหารยึดแผนงานในการบริหารกิจการของโรงเรียน ผู้บริหารเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาวิชาชีพสู่ศตวรรษท่ี 21ผู้วิจัยมีความเห็น
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดท้ัง 5 ว่า  ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความพร้อมรับผิดและรับรู้ ถึงผลการกระท า                      
การด าเนินการ  และรับผลท่ีจะตามมาท่ีเป็นไปได้ท้ังบวกและลบ สอดคล้องกับสมิต สัชฌุกร (2538 : 252)             
ท่ีกล่าวว่า หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาคือ การรับผิดชอบงานท้ังหมดในองค์การของตนผลงานขององค์การย่อมมา
จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ ดังน้ันผลการปฏิบัติงานรวมขององค์การจะดีหรือไม่ เป็นหน้าท่ี
ของผู้บังคับบัญชา ในการบริหารจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้
ข้อมูลความคิดเห็นจากศุภธนกฤษ  ยอดสละ ในการสนทนากลุ่ม(ศุภธนกฤษ ยอดสละ ,2561, มิถุนายน 8) ว่า
การก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 น้ัน ผู้บริหารต้องเร่งรัดพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการ
นิเทศติดตามท่ีทรงประสิทธิภาพในการเสริมแรงบันดาลใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงให้แก่บุคลากร เพื่อการยกระดับคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล 
 3.6 องค์ประกอบหลักความคุ้มค่าด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีดี 
ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด คือผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่ ทุ่มเท อุทิศตนและเสียสละ 
ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว และตรงตามเวลาท่ีก าหนด  ผู้บริหารวิเคราะห์ 
SWOT เพื่อพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสร้างความตระหนักในการ
เช่ือมโยงนวัตกรรมสู่ระบบการบริหารจัดการท่ีดี  และผู้บริหารน าผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมาใช้ในการ

 3.2 องค์ประกอบหลักคุณธรรมด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานท่ีดี 
ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด  คือ  ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างขวัญก าลังใจการปฏิบัติงาน  ผู้บริหาร
ยึดหลักพรหมวิหารธรรมในการบริหารงานบุคคลท่ีเท่ียงตรงและเป็นธรรมผู้บริหารยกย่อง เชิดชูเกียรติ             
มอบรางวัลให้แก่บุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ และผู้บริหารวางตนเหมาะสมเป็นท่ีเคารพ ยกย่อง
เช่ือถือ และเป็นท่ีเลื่อมใสศรัทธา ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การท่ีจะท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพน้ัน คุณธรรมท่ี
สะท้อนการปฏิบัติคือการยึดหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ และหลกัคุณธรรมอ่ืนๆน ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ ปัญญา  แก้วกียูร และสุภัทร  พันธพัฒนกุล(2550) ท่ีค้นพบว่าปัจจัย
ความส าเร็จของการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาควรค านึงถึงสิ่งต่อไปน้ี คือ 1) การยึดหลักความส าคัญ
ของระบบคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ หลักความสามารถ (competence) หลักความเสมอภาค (equality) 
หลักความมั่นคง (security)  และหลักความเป็นกลางทางการเมือง (political neutrality)  และสอดคล้องกับ 
วุฒิพงษ์ไตรพิพัฒน์  (2557 : บทคัดย่อ)ท่ีได้ท าการศึกษารูปแบบการบริหารงานบุคคลวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร ผลการวิจัยพบว่าการให้รางวัลและค่าตอบแทน ได้แก่ การก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตาม
สมรรถนะ การให้รางวัลและค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับนโยบายหรือภารกิจหลักขององค์กร และการให้รางวัล
และค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ  รูปแบบน้ีสามารถน าไปใช้ในวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรได้ มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด ส่วนความเป็นไปได้และประโยชน์อยู่ในระดับมาก  และยังสอดคล้องกับอภัย  ไพรสินธุ์ (อภัย 
ไพรสินธุ์,2561, มิถุนายน 8)ท่ีกล่าวในการประชุมกลุ่มย่อยว่า ผู้บริหารนอกจากจะมีพรหมวิหาร 4 เป็นหลักใน
การบริหารจัดการงานบุคคลในโรงเรียนแล้ว จะต้องพัฒนาตนเองท้ังด้านภูมิรู้  ภูมิธรรม และภูมิฐาน ตลอดจน
เทคนิคการบริหารท่ีส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่บุคคลากรอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึงด้วย 
 3.3 องค์ประกอบหลักความโปร่งใสด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีดี 
ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารมีการแจ้งเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพบุคลากรอย่างเปิดเผยทุกครั้ง
ผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  คณะกรรมการมีการรายงานผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบทุกครั้ง ผู้บริหารมีหลักฐานการบันทึกผลงาน พฤติกรรมของบุคลากรทุกฝ่าย
ท่ีตรวจสอบได้ และผู้บริหารเสนอการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนตามผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม คุณภาพ ความเท่ียงธรรม และความโปร่งใสผู้วิจัยเห็นว่า          
การบริหารบุคคลหลักความโปร่งใสเป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบความถูกต้อง  และช่วยป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริต  รวมท้ังน าไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของบุคคลในองค์กร สอดคล้องกับเกรียงศักด์ิ  
เจริญวงศ์ศักด์ิ (2541 : 53) ท่ีให้หลักการไว้ว่า ความเปิดเผยโปร่งใสเป็นกระบวนการท างาน กฎเกณฑ์ กติกา
ต่างๆ  มีความเปิดเผยตรงไปตรงมาข้อมูลข่าวสารต่างๆในสังคมสามารถถ่ายโอนได้อย่างเป็นอิสระ(free flow 
of communication) มีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  ถ่วงดุลอ านาจอย่างเท่ียงธรรม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธกรศักด์ิ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) กล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ันก็
เพื่อให้องค์กรทราบว่าพนักงานใดสมควรท่ีจะได้รับรางวัลตอบแทนในรูปเงินเดือน สวัสดิการท่ีสูงข้ึน โดยอาศัย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีความน่าเช่ือถือ (Reliability) มีความสอดคล้องตรงกับลักษณะของงาน  
(Validity) จึงท าให้ทราบว่าพนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน  และมีความ
สอดคล้องกับณัฐนนท์ วิทยาประโคน ในการสนทนากลุ่ม (ณัฐนนท์ วิทยาประโคน,2561,มิถุนายน 8)ท่ีกล่าวว่า 
การบริหารจัดการงานบุคคลในโรงเรียนน้ัน ผู้บริหารต้องตระหนักและส่งเสริมให้เกิดสังคมสุจริตในองค์กร
ปลอดการทุจริตคอรัปช่ัน  ลดความเหลื่อมล้ าเอารัดเอาเปรียบและสร้างสังคมท่ีสันติสุข  บริหารความขัดแย้งใน
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

359ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 359ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



วางแผนจัดบุคคลเข้าปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างคุ้มค่าและคุ้มทุน ผู้วิจัยเห็นสอดคล้องกับตัวช้ีวัดดังกล่าวข้างต้น
เพราะจะส่งเสริมให้บุคลากรมีความประหยัด ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันด้วยสอดคล้องกับวิจิตร ศรีสอ้าน  (2546 : 17) ท่ีกล่าว่า การบริหารเป็นกิจกรรม
ของกลุ่มบุคคล ร่วมมือกันท ากิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยใช้กระบวนการและทรัพยากรท่ี
เหมาะสม และสอดคล้องกับอุษณีย์ จิตตะปาโล และนุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ (2544) ท่ีได้กล่าวว่า การ
บริหารงานบุคคลเป็นการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เพื่อใช้คนให้เหมาะสมกับงานตามวัตถุประสงค์ และความ
ต้องการของหน่วยงาน  ซึ่งก็คือความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีดีและมีเหตุผลสนับสนุนจาก
สมควร  โมทะจิตร ในการสนทนากลุ่ม (สมควร โมทะจิตร,2561,มิถุนายน 8) ความว่า การบริหารทรัพยากรท่ี
ได้จากการจัดสรรของภาครัฐและการใช้ทักษะและกลยุทธ์ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษามาสู่สถานศึกษา
น้ันผู้บริหารต้องเพิ่มความเช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์องค์กรเพื่อการตัดสินใจลงทุนในกิจการสถานศึกษาอย่าง
รอบคอบและมีการประเมินความคุ้มค่าของต้นทุนการผลิตอย่างสม่ าเสมอ  
 4 ด้านวินัยและการรักษาวินัยท่ีดีได้ จ านวน 24 ตัวช้ีวัด 
 4.1 องค์ประกอบหลักนิติธรรมด้านวินัยและการรักษาวินัยท่ีดี ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด  คือ 
ผู้บริหารปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระเบียบ 
มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องผู้บริหารประชุมช้ีแจงบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องในด้านวินัยและการรักษาวินัยอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ ผู้บริหารส่งเสริม
ให้ครูปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกคนผู้บริหารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารได้จัดท าประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง และควบคุมดูแลบุคลากรให้
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้วิจัยเห็นว่า  โรงเรียนเป็น
หน่วยงานของรัฐจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องให้บุคลากรในหน่วยงานรู้ระเบียบวินัยและแบบแผนของทางราชการ  
เพื่อบริหารความเสี่ยงต่อการปฏิบัติท่ีผิดพลาดอันน ามาซึ่งความเสียหายต่อทางราชการ ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ท่ีได้กล่าวถึง
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าท่ีหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
พฤติการณ์ท่ีอาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือหน้าท่ีท้ังท่ีตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าท่ีน้ัน  น่ันแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารโรงเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเหนือกว่าดุลยพินิจหรือความคิดเห็นส่วนตน ซึ่งสอดคล้องกับ 
ศุภธนกฤษ  ยอดสละในการสนทนากลุ่ม (ศุภธนกฤษ ยอดสละ,2561, มิถุนายน 8) ท่ีได้กล่าวไว้ว่าการจะท าให้
องค์กรมีการบริหารงานต่าง ๆ  ให้เกิดความเรียบร้อยมีความผิดพลาดน้อยน้ัน  การบริหารความเสี่ยงและการ
วางระบบควบคุมภายในท่ีดีเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติในหน้าท่ีของตน นอกจากน้ียังมีเหตุผลท่ียืนยันความสอดคล้องกับเสกสรร           
นิสัยกล้า (2551) ท่ีศึกษาการน านโยบายหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี(ธรรมาภิบาล)ไปปฏิบัติ : 
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยท่ีอิทธิพลต่อการน านโยบายหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไปปฏิบัติในแต่ละองค์การ คือ 
ปัจจัยผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติ ปัจจัยด้านการจัดหา  ส่งเสริม  ควบคุม  ประเมินผลและการให้คุณให้โทษ
บุคลากร  และปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงานนอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของพิณ
สุดา สิริธรังศรี (2556: 48-82) ท่ีกล่าวถึงการบริหารโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นท่ีผู้บริหารและครูต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด เป็นผู้ออกใบประกอบวิชาชีพ 
 4.2 องค์ประกอบย่อยด้านหลักคุณธรรมในด้านวินัยและการรักษาวินัยท่ีดี  ประกอบด้วย          
5 ตัวช้ีวัด  คือ ผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้บริหารและบุคลากรส านึกรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

360 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี360 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



และผู้เรียนอย่างเต็มก าลัง ผู้บริหารและบุคลากรได้ยึดหลักศาสนาท่ีตนนับถือ และศาสตร์พระราชาเป็นหลัก
ประจ าใจในการปฏิบัติงาน  และผู้บริหารและบุคลากรยึดมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพอย่างเคร่งครัด  ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริหารและบุคลากรต้องผ่านกระบวนการหล่อหลอมด้าน
คุณธรรมท่ีตระหนักรู้จากจิตวิญญาณของตนเอง เพื่อเป็นการตอบสนองการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบท่ีอยู่บน
พื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ท้ังน้ีก็หมายถึงว่าการท่ีจะให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในโรงเรียน
ต้องยึดคุณธรรมเป็นฐานปฏิบัติท่ีส าคัญ  สอดคล้องกับสมิต สัชฌุกร (2550 : 251) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยท่ัวไปมีลักษณะเพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาความดีความชอบส าหรับ
การข้ึนเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานให้เป็นไปโดยเสมอภาคและเป็นธรรม รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการพิจารณา
เลื่อนต าแหน่ง ลดข้ันต าแหน่ง โยกย้ายและปลดออกอย่างมีเหตุผลและมีความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับธีระ รุญเจริญ (2548) ท่ีระบุถึงตัวบ่งช้ีการบริหารบุคคลไว้ว่าสถานศึกษามีกา ร
พิจารณาให้ประโยชน์ตอบแทน และด าเนินการทางวินัยแก่ครูและบุคลากรอย่างเป็นธรรม 
 4.3 องค์ประกอบย่อยด้านหลักความโปร่งใสในด้านวินัยและการรักษาวินัยท่ีดี ประกอบด้วย 5 
ตัวช้ีวัด คือ หากบุคลากรมีเรื่องร้องเรียน หรือข้อกล่าวหา ผู้บริหารต้องด าเนินการบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ถูกกล่าวหาลงนามรับทราบผู้บริหารต้องต้ัง
คณะกรรมการสืบสวนเบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงว่ากรณีท่ีมีการกล่าวหาน้ันมีมูลเป็นความผิดหรือไม่  
หากมีมูลความผิดผู้บริหารต้องแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการทางวินัยตามกฎ ก.ค.ศ. และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ  ผู้บริหารพิจารณาวินิจฉัยความผิดตามพยานหลักฐาน ก าหนดโทษตามอ านาจ 
และรายงานการด าเนินการทางวินัย ตลอดจนแจ้งสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ และหากมีบุคลากรผู้ถูกลงโทษมี
ความคับข้องใจ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้บริหารต้องรีบแจ้งและท าความเข้าใจโดยไม่ชักช้า ผู้วิจัยมีความเห็น
ว่าข้ันตอนและวิธีการในการด าเนินการทางวินัยจะต้องยึดหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. โดยเร่ิมต้นจากการสืบสวน 
การสอบสวน การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ และข้ันตอนสุดท้ายคือการรายงานการด าเนินการทางวินัย  
ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของสมศักด์ิ  ดลประสิทธิ์(สมศักด์ิ ดลประสิทธิ์,2561, กุมภาพันธ์ 23) กล่าวว่า
การก าหนด KPI ต้องระบุการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของผู้บริหารท่ียึดกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งและ
ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา และต้องไม่ลืมค าว่า “ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าค าสอน” ท่ีผู้บริหารโรงเรียนต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง ท้ังของนักเรียนและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนสังคมและชุมชนท่ีมีปฏิสัมพันธ์ 
และสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 34) ได้ให้ความหมายของวินัยว่าหมายถึง ระเบียบแบบแผน 
กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติท่ีให้ข้าราชการยึดถือปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่องาน
เพื่อให้ข้าราชการเกิดความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบราชการได้รับผลตอบสนองด้วยดี
จากการปฏิบัติงานของข้าราชการท่ีมีวินัย รวมท้ังสอดคล้องกับวุฒิสาร ตันไชย(วุฒิสาร ตันไชย,2558, กันยายน
28) ท่ีย้ าถึงระบบการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ ของไทยท่ีมีภาวะความเหลื่อมล้ าในปัจจุบัน  นอกจากจะมีปัจจัย
อื่นแล้ว  ปัจจัยท่ีส าคัญที่สุดก็คือเจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลยไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
 4.4 องค์ประกอบย่อยด้านหลักการมีส่วนร่วมในด้านวินัยและการรักษาวินัยท่ีดี ประกอบด้วย          
3 ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการรับเรื่องราว ร้องทุกข์และด าเนินการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นตาม
แนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หากบุคลากรถูกด าเนินการทางวินัย ผู้บริหารเปิดโอกาสให้สิทธิน าทนาย
หรือท่ีปรึกษากฎหมายร่วมรับฟังและอยู่ในกระบวนการด าเนินการทางวินัยทุกข้ันตอน และผู้บริหารได้
ยกตัวอย่างกรณีความผิด และโทษทางวินัยให้บุคลากรทราบในการประชุมทุกครั้ง ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการท่ี
บุคคลมีส่วนร่วมจัดการศึกษาจะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากข้ึนใน
ขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมในด้านวินัยโรงเรียนต้องเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้มีความเข้าใจในด้าน
กฎหมายเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจซึ่งสอดคล้องกับค าปุ่น บุญเชิญ (ค าปุ่น บุญเชิญ ,2561, มิถุนายน 8)         

วางแผนจัดบุคคลเข้าปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างคุ้มค่าและคุ้มทุน ผู้วิจัยเห็นสอดคล้องกับตัวช้ีวัดดังกล่าวข้างต้น
เพราะจะส่งเสริมให้บุคลากรมีความประหยัด ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันด้วยสอดคล้องกับวิจิตร ศรีสอ้าน  (2546 : 17) ท่ีกล่าว่า การบริหารเป็นกิจกรรม
ของกลุ่มบุคคล ร่วมมือกันท ากิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยใช้กระบวนการและทรัพยากรท่ี
เหมาะสม และสอดคล้องกับอุษณีย์ จิตตะปาโล และนุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ (2544) ท่ีได้กล่าวว่า การ
บริหารงานบุคคลเป็นการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เพื่อใช้คนให้เหมาะสมกับงานตามวัตถุประสงค์ และความ
ต้องการของหน่วยงาน  ซึ่งก็คือความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีดีและมีเหตุผลสนับสนุนจาก
สมควร  โมทะจิตร ในการสนทนากลุ่ม (สมควร โมทะจิตร,2561,มิถุนายน 8) ความว่า การบริหารทรัพยากรท่ี
ได้จากการจัดสรรของภาครัฐและการใช้ทักษะและกลยุทธ์ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษามาสู่สถานศึกษา
น้ันผู้บริหารต้องเพิ่มความเช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์องค์กรเพื่อการตัดสินใจลงทุนในกิจการสถานศึกษาอย่าง
รอบคอบและมีการประเมินความคุ้มค่าของต้นทุนการผลิตอย่างสม่ าเสมอ  
 4 ด้านวินัยและการรักษาวินัยท่ีดีได้ จ านวน 24 ตัวช้ีวัด 
 4.1 องค์ประกอบหลักนิติธรรมด้านวินัยและการรักษาวินัยท่ีดี ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด  คือ 
ผู้บริหารปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระเบียบ 
มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องผู้บริหารประชุมช้ีแจงบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องในด้านวินัยและการรักษาวินัยอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ ผู้บริหารส่งเสริม
ให้ครูปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกคนผู้บริหารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารได้จัดท าประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง และควบคุมดูแลบุคลากรให้
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้วิจัยเห็นว่า  โรงเรียนเป็น
หน่วยงานของรัฐจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องให้บุคลากรในหน่วยงานรู้ระเบียบวินัยและแบบแผนของทางราชการ  
เพื่อบริหารความเสี่ยงต่อการปฏิบัติท่ีผิดพลาดอันน ามาซึ่งความเสียหายต่อทางราชการ ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ท่ีได้กล่าวถึง
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าท่ีหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
พฤติการณ์ท่ีอาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือหน้าท่ีท้ังท่ีตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าท่ีน้ัน  น่ันแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารโรงเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเหนือกว่าดุลยพินิจหรือความคิดเห็นส่วนตน ซึ่งสอดคล้องกับ 
ศุภธนกฤษ  ยอดสละในการสนทนากลุ่ม (ศุภธนกฤษ ยอดสละ,2561, มิถุนายน 8) ท่ีได้กล่าวไว้ว่าการจะท าให้
องค์กรมีการบริหารงานต่าง ๆ  ให้เกิดความเรียบร้อยมีความผิดพลาดน้อยน้ัน  การบริหารความเสี่ยงและการ
วางระบบควบคุมภายในท่ีดีเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติในหน้าท่ีของตน นอกจากน้ียังมีเหตุผลท่ียืนยันความสอดคล้องกับเสกสรร           
นิสัยกล้า (2551) ท่ีศึกษาการน านโยบายหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี(ธรรมาภิบาล)ไปปฏิบัติ : 
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยท่ีอิทธิพลต่อการน านโยบายหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไปปฏิบัติในแต่ละองค์การ คือ 
ปัจจัยผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติ ปัจจัยด้านการจัดหา  ส่งเสริม  ควบคุม  ประเมินผลและการให้คุณให้โทษ
บุคลากร  และปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงานนอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของพิณ
สุดา สิริธรังศรี (2556: 48-82) ท่ีกล่าวถึงการบริหารโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นท่ีผู้บริหารและครูต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด เป็นผู้ออกใบประกอบวิชาชีพ 
 4.2 องค์ประกอบย่อยด้านหลักคุณธรรมในด้านวินัยและการรักษาวินัยท่ีดี  ประกอบด้วย          
5 ตัวช้ีวัด  คือ ผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้บริหารและบุคลากรส านึกรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

361ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 361ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ท่ีกล่าวถึงการด าเนินการทางวินัยบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาน้ัน  แม้ว่าอ านาจในการ
พิจารณาในระดับจังหวัดจะเป็นของ กศจ.ก็ตาม  แต่ก็ยังมีการกระจายอ านาจมายังโรงเรียนและเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ตัวช้ีวัดในข้อดังกล่าวข้างต้นจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา  
สอดคล้องประเวส วะสี (2542 : 1-2) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่าหมายถึง ความถูกต้อง (ธรรม) 
แห่งชาติ หรือธรรมรัฐแห่งชาติ หมายถึง ความถูกต้องในภาครัฐ และภาคธุรกิจมีลักษณะอย่างน้อย 5 ประการ 
คือ 1) มีความสุจริต 2)  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 3) มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 4)  มีการร่วมมือกันท า
ความดีไม่ร่วมมือกันไปปล้นผู้อื่น 5) มีความเข้มแข็งทางปัญญา เรียนรู้ และปรับตัวได้  
 4.5 องค์ประกอบย่อยด้านหลักความรับผิดชอบในด้านวินัยและการรักษาวินัยท่ีดี ประกอบด้วย 
3 ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารประพฤติดี เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บริหารด าเนินการทางวินัยทุกครั้งเมื่อ
พบบุคลากรกระท าความผิด และผู้บริหารยึดกรอบเวลาการด าเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัดผู้วิจัยมีความเห็น
ว่า ความรับผิดในหน้าท่ีของผู้บริหารเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีสังคมคาดหวัง  จึงเป็นพันธกิจของผู้บริหาร
มอบให้กับสังคม  โดยต้องอาศัยพื้นฐานของกฎระเบียบ  แบบธรรมเนียม จริยธรรมและคุณธรรมเป็นปัจจัย
ส าคัญด้วย  สอดคล้องกับแสวง บุญเฉลิมวิภาส (2558 : 8) ได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการท่ีดี ว่าควร
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดในการประเมินองค์กรและบุคคล 10 ประการดังน้ี  1) ประสิทธิผล (Effectiveness)           
2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) การตอบสนอง (Responsiveness) 4) ตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 5) ความโปร่งใส (Transparency) 6) การมีส่วนร่วม (Participation) 7) การกระจายอ านาจ 
(Decentralization) 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 9) ความเสมอภาค (Equity) 10) มุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus Oriented) และยังมีเหตุผลสนับสนุนจากการสนทนากลุ่มท่ีกิตติภัทท์ไกรเพชร (8 มิถุนายน 
2561) กล่าวว่าการด าเนินการทางวินัยน้ัน  ภารกิจท่ีผู้บริหารต้องกระท ามีอยู่ 2 อย่าง คือ หน้าท่ีกับความ
รับผิดชอบ ดังน้ันผู้บริหารต้องก าหนดกรอบเวลาการด าเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัดท่ีเป็นไปตามหลัก
กฎหมายและข้อเท็จจริงจาการสืบสวน  สอบสวน  ซึ่งหากจะมีการลงโทษผู้กระท าความผิดต้องสิ้นกระแสสงสัย
โดยสิ้นเชิงซึ่งนอกจากน้ียังสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีดีพ.ศ. 2546 มีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้ข้าราชการและกลไกต่าง ๆ ของรัฐ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เกิดความ
ผาสุก ความปลอดภัย โดยให้ส่วนราชการปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ และมุ่ง
ประโยชน์แก่ประชาชนในทุกระดับ 
 .4.6 องค์ประกอบย่อยด้านหลักความคุ้มค่าในด้านวินัยและการรักษาวินัยท่ีดี ประกอบด้วย4 
ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารและบุคลากรมีจิตส านึก ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอย่างเคร่งครัดผู้บริหารและบุคลากรด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผู้บริหารและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดี เป็นท่ียอมรับใน
โรงเรียนและชุมชนและผู้บริหารและบุคลากรทุกคน มีความรักความศรัทธาในวิชาชีพ จากนัยตัวช้ีวัดท้ัง 4 ข้อ
ดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า ความส าเร็จท้ังหลายท้ังปวงในการบริหารโรงเรียน เกิดจากความสามารถในการจูงใจ
ตนเองของผู้บริหารให้มีความเพียรพยายามไม่ย่อท้อจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายก็คือวินัยในตนเอง ย่อมส่งผลถึง
ความคุ้มค่าขององค์กรจากการปฏิบัติของบุคคล  ซึ่งสอดคล้องกับอภัย ไพรสินธุ์ (อภัย ไพรสินธุ์,2561, 
มิถุนายน 8) ท่ีได้ยกตัวอย่างมงคลชีวิต 38 ประการ ในมงคลท่ี 9 ความมีวินัยว่า “ดาบคมท่ีไร้ฝัก  ลูกระเบิดท่ี
ไม่มีสลักนิรภัย  ย่อมเกิดโทษแก่เจ้าของง่ายฉันใด  ความรู้และความสามารถ  ถ้าไม่มีวินัยก ากับแล้ว  ก็จะมี
โทษแก่ผู้เป็นเจ้าของได้ฉันน้ัน”  น่ันหมายถึงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนพุทธศาสนิกชนให้เป็นคนฉลาดรู้
ฉลาดท าแล้ว  จึงทรงสั่งส าทับด้วยว่า “ต้องมีวินัย” สอดคล้องกับมอนด้ี, โน และพรีแมม็กซ์  ( Mondy , Noe 
& Premeaux 1999 : 4 ) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลหมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

362 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี362 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



5 ด้านการออกจากราชการท่ีดี ได้จ านวน 19 ตัวช้ีวัด 
 5.1 องค์ประกอบย่อยด้านหลักนิติธรรมในด้านการออกจากราชการท่ีดี ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด 
คือ ผู้บริหารช้ีแจงท าความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ตามระเบียบบ าเหน็จบ านาญและกองทุน กบข.โรงเรียนเสนอ
ค าขอของบุคลากรในโรงเรียนซึ่งออกจากราชการไปแล้วและมิใช่เป็นการลาออกจากราชการในระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการขอกลับเข้ารับราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผู้บริหารตรวจสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของบุคลากรอย่างท่ัวถึงทุกคน ผู้บริหารด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่บุคลากรผู้กระท าผิดวินัย
ตามอ านาจหน้าท่ี หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  และผู้บริหารแจ้งสิทธิอุทธรณ์และการร้องทุกข์แก่
บุคลากรให้ทราบอย่างท่ัวถึงและชัดเจน จากนัยตัวช้ีวัดท้ัง 5 ข้อดังกล่าวของผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคคลของรัฐ
ควรได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ การปกป้องผลประโยชน์และการรักษาให้ธ ารงอยู่อย่างมีศักด์ิศรีในสังคม ท้ังน้ี
จะเห็นว่าสอดคล้องกับการสนทนากลุ่มท่ีค าปุ่น บุญเชิญ(ค าปุ่น บุญเชิญ ,2561, มิถุนายน 8) ได้ช้ีประเด็นการ
ออกจากราชการมีดังน้ี 1)ขาดคุณสมบัติ 2)ถูกสั่งให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมพัฒนา
อย่างเข้ม 3)อยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัย 4)เพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 5)เพราะถูกกล่าวหา6)
เพราะหย่อนความสามารถ 7)เพราะมีมลทินมัวหมอง 8)เพราะต้องไปรับโทษจ าคุก  และ9)เพราะต้องไปรับ
ราชการทหาร  ซึ่งท้ัง 9 ประเด็นดังกล่าวน้ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2535ซึ่งจ าแนกลักษณะของวินัยได้เป็น 2 ประเภท 
คือ1)วินัยไม่ร้ายแรงคือวินัยท่ีผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเมิดจะได้รับโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือน 
และ2)วินัยอย่างร้ายแรงท่ีผู้ใดจงใจทุจริต ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในหน้าท่ีท่ีมิชอบจะต้องได้รับโทษ ปลด
ออกหรือไล่ออก สอดคล้องกับเสนาะ ติเยาว์  (2547 : 142-143) กล่าวว่า การออกจากงาน พนักงานมีสิทธิท่ี
จะลาออกจากงานเมื่อไรก็ได้ตามท่ีเขาต้องการ เมื่อคนงานลาออก องค์การจะต้องมีภาระบางอย่างเกี่ยวกับ
คนงาน เช่น ผลประโยชน์ต่าง ๆ รวมท้ังเงินค่าตอบแทนในรูปบ าเหน็จ หรือบ านาญก็ตามท่ีต้องจ่ายให้คนงาน 
หรือการตายของพนักงานอาจก่อให้เกิดปัญหาได้อย่างน้อยก็จะต้องเสาะหาคนใหม่เข้ามาแทนถ้าเป็นพนักงานท่ี
ส าคัญอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่างทางด้านผลประโยชน์ของผู้ตาย การปลดเกษียณ การออกของ
พนักงานเกิดข้ึน เมื่ออายุของพนักงานถึงระดับหน่ึง การเลิกจ้างเป็นวิธีการรุนแรงท่ีสุด 
 5.2 องค์ประกอบย่อยด้านหลักคุณธรรมในด้านการออกจากราชการท่ีดี ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด 
คือ ผู้บริหารมีความเมตตา กรุณา ต่อบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการในเรื่องการประสานงานกับส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้อง ผู้บริหารยินดีเต็มใจให้ความช่วยเหลือและเป็นท่ีพึ่งเมื่อบุคลากรประสบปัญหา ผู้บริหารและบุคลากร
จัดกิจกรรมแสดง มุทิตาจิตต่อผู้ท่ีออกจากราชการ  และผู้บริหารและบุคลากรจัดกิจกรรมส่งผู้ออกจากราชการ
กลับถึงบ้านด้วยความอบอุ่น จากตัวช้ีวัดดังกล่าวผู้วิจัยมีทัศนว่า  ผู้น าท่ีมีจริยธรรมสูงย่อมเป็นท่ีเคารพกราบ
ไหว้จากคนท้ังหลายได้อย่างสนิทใจซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของบวรศักด์ิ อุวรรณโณ (16 พฤศจิกายน 
2558)“...ในฐานะท่ีเป็นครูอาจารย์  หัวหน้างาน  จ าเป็นต้องมีความสุจริต ยุติธรรม ท าตัวให้เป็นตัวอย่าง              
ท่ีเป็นท่ีพึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความโลภ  ความลืมตัว ความริษยา ความแตกร้าว ต้องมุ่งมั่น
ในประโยชน์อันรุ่งเรืองไพศาลของส่วนรวมเป็นเป้าหมาย จึงจะได้ช่ือว่าประสบความส าเร็จและมีช่ือเสียงเกียรติ
คุณทุกประการดังท่ีปรารถนา ...” ในการเดียวกันน้ีณรงค์  แผ้วพลสง (ณรงค์ แผ้วผลสง,2561, กุมภาพันธ์ 23) 
ยังให้การสอดคล้องว่าบุคลากรในโรงเรียนทุกคนต้องได้รับการเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมและค่านิยมในการ
ปฏิบัติราชการ โดยท างานท่ีมุ่งสร้างประโยชน์ ให้ประชาชนและประเทศชาติ มีทัศนคติและอุดมคติเพื่อ
ส่วนรวมมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีจิตบริการ เป็นท่ีเช่ือถือ 
ศรัทธาของประชาชน ครูในท้องถ่ินต้องเป็นมิตรกับประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือ ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
และมั่นคงในอารมณ์  มีความรับผิดชอบ และเป็นท่ีพึ่งของประชาชน 

ท่ีกล่าวถึงการด าเนินการทางวินัยบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาน้ัน  แม้ว่าอ านาจในการ
พิจารณาในระดับจังหวัดจะเป็นของ กศจ.ก็ตาม  แต่ก็ยังมีการกระจายอ านาจมายังโรงเรียนและเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ตัวช้ีวัดในข้อดังกล่าวข้างต้นจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา  
สอดคล้องประเวส วะสี (2542 : 1-2) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่าหมายถึง ความถูกต้อง (ธรรม) 
แห่งชาติ หรือธรรมรัฐแห่งชาติ หมายถึง ความถูกต้องในภาครัฐ และภาคธุรกิจมีลักษณะอย่างน้อย 5 ประการ 
คือ 1) มีความสุจริต 2)  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 3) มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 4)  มีการร่วมมือกันท า
ความดีไม่ร่วมมือกันไปปล้นผู้อื่น 5) มีความเข้มแข็งทางปัญญา เรียนรู้ และปรับตัวได้  
 4.5 องค์ประกอบย่อยด้านหลักความรับผิดชอบในด้านวินัยและการรักษาวินัยท่ีดี ประกอบด้วย 
3 ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารประพฤติดี เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บริหารด าเนินการทางวินัยทุกครั้งเมื่อ
พบบุคลากรกระท าความผิด และผู้บริหารยึดกรอบเวลาการด าเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัดผู้วิจัยมีความเห็น
ว่า ความรับผิดในหน้าท่ีของผู้บริหารเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีสังคมคาดหวัง  จึงเป็นพันธกิจของผู้บริหาร
มอบให้กับสังคม  โดยต้องอาศัยพื้นฐานของกฎระเบียบ  แบบธรรมเนียม จริยธรรมและคุณธรรมเป็นปัจจัย
ส าคัญด้วย  สอดคล้องกับแสวง บุญเฉลิมวิภาส (2558 : 8) ได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการท่ีดี ว่าควร
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดในการประเมินองค์กรและบุคคล 10 ประการดังน้ี  1) ประสิทธิผล (Effectiveness)           
2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) การตอบสนอง (Responsiveness) 4) ตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 5) ความโปร่งใส (Transparency) 6) การมีส่วนร่วม (Participation) 7) การกระจายอ านาจ 
(Decentralization) 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 9) ความเสมอภาค (Equity) 10) มุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus Oriented) และยังมีเหตุผลสนับสนุนจากการสนทนากลุ่มท่ีกิตติภัทท์ไกรเพชร (8 มิถุนายน 
2561) กล่าวว่าการด าเนินการทางวินัยน้ัน  ภารกิจท่ีผู้บริหารต้องกระท ามีอยู่ 2 อย่าง คือ หน้าท่ีกับความ
รับผิดชอบ ดังน้ันผู้บริหารต้องก าหนดกรอบเวลาการด าเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัดท่ีเป็นไปตามหลัก
กฎหมายและข้อเท็จจริงจาการสืบสวน  สอบสวน  ซึ่งหากจะมีการลงโทษผู้กระท าความผิดต้องสิ้นกระแสสงสัย
โดยสิ้นเชิงซึ่งนอกจากน้ียังสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีดีพ.ศ. 2546 มีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้ข้าราชการและกลไกต่าง ๆ ของรัฐ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เกิดความ
ผาสุก ความปลอดภัย โดยให้ส่วนราชการปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ และมุ่ง
ประโยชน์แก่ประชาชนในทุกระดับ 
 .4.6 องค์ประกอบย่อยด้านหลักความคุ้มค่าในด้านวินัยและการรักษาวินัยท่ีดี ประกอบด้วย4 
ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารและบุคลากรมีจิตส านึก ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอย่างเคร่งครัดผู้บริหารและบุคลากรด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผู้บริหารและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดี เป็นท่ียอมรับใน
โรงเรียนและชุมชนและผู้บริหารและบุคลากรทุกคน มีความรักความศรัทธาในวิชาชีพ จากนัยตัวช้ีวัดท้ัง 4 ข้อ
ดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า ความส าเร็จท้ังหลายท้ังปวงในการบริหารโรงเรียน เกิดจากความสามารถในการจูงใจ
ตนเองของผู้บริหารให้มีความเพียรพยายามไม่ย่อท้อจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายก็คือวินัยในตนเอง ย่อมส่งผลถึง
ความคุ้มค่าขององค์กรจากการปฏิบัติของบุคคล  ซ่ึงสอดคล้องกับอภัย ไพรสินธุ์ (อภัย ไพรสินธุ์,2561, 
มิถุนายน 8) ท่ีได้ยกตัวอย่างมงคลชีวิต 38 ประการ ในมงคลท่ี 9 ความมีวินัยว่า “ดาบคมท่ีไร้ฝัก  ลูกระเบิดท่ี
ไม่มีสลักนิรภัย  ย่อมเกิดโทษแก่เจ้าของง่ายฉันใด  ความรู้และความสามารถ  ถ้าไม่มีวินัยก ากับแล้ว  ก็จะมี
โทษแก่ผู้เป็นเจ้าของได้ฉันน้ัน”  น่ันหมายถึงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนพุทธศาสนิกชนให้เป็นคนฉลาดรู้
ฉลาดท าแล้ว  จึงทรงสั่งส าทับด้วยว่า “ต้องมีวินัย” สอดคล้องกับมอนด้ี, โน และพรีแมม็กซ์  ( Mondy , Noe 
& Premeaux 1999 : 4 ) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลหมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

363ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 363ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 5.3 องค์ประกอบย่อยด้านหลักความโปร่งใสในด้านการออกจากราชการท่ี ดี ประกอบด้วย2
ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารได้ร่วมตรวจสอบหลักฐานเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายบ าเหน็จบ านาญและกองทุน กบข.
และผู้บริหารได้เปิดใจบริหารจัดการปัญหาหลังการออกจากราชการของบุคลากรด้วยความเข้าใจ มีความ
สมานฉันท์ และสันติสุข ความดังกล่าวข้างต้นมีความส าคัญมากเพราะเป็นสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ออกจาก
ราชการหรือพ้นอายุงาน  ให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างเข้มแข็งและมีความสุข  สอดคล้องกับพิณสุดา สิริธรังศรี 
(2556 : 48-82) ท่ีเสนอไว้ว่า การบริหารงานบุคคล คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอ านาจเต็มในการ
บริหารงานบุคคล โดยมีกระบวนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การพัฒนา การบ ารุงรักษาครูไว้ในระบบ 
การปฐมนิเทศ การสร้างขวัญและก าลังใจ การพัฒนา การสร้างและปลูกฝังเจตคติของครู การให้ออกจากงาน  
จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกับประดิษฐ ศิลาบุตร(ประดิษฐ ศิลาบุตร,2561, กุมภาพันธ์ 11) ท่ีกล่าวถึง การออก
จากราชการน้ันผู้บริหารต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และการลาออกจากราชการ
ซึ่งมิใช่เป็นการลาออกจากราชการในระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ขอกลับเข้ารับราชการผู้บริหาร
ต้องด าเนินตามข้ันตอน โดยเฉพาะบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการต้องประสานงานกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง
ช่วยเหลือและผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นท่ีพึ่งเมื่อบุคลากรประสบปัญหา ช่วยเหลือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การเบิกจ่าย บ าเหน็จบ านาญ และกองทุน กบข. เปิดใจบริการจัดการปัญหาหลังการออกจากราชการของ
บุคลากรด้วยความเข้าใจ มีความสมานฉันท์และสันติสุข และต้องจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ให้ยึดโยงกับบริบท
ของโรงเรียนและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน  ในกรณี เดียวกันน้ียังสอดคล้องกับกิตติมา กวยาวงศ์ (2547 : 
บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน จังหวัดอ่างทอง 
ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นท่ีครูมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากร 
ในเร่ืองการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านการพ้นจากงาน ในเรื่องการให้
ความเป็นธรรมในการพิจารณาให้บุคลากรพ้นจากงานและด้านการสรรหาบุคลากรในเร่ืองการบรรจุพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานมากกว่าการใช้สิทธิพิเศษ 
 5.4 องค์ประกอบย่อยด้านหลักการมีส่วนร่วมในด้านการออกจากราชการท่ีดี ประกอบด้วย2 
ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารได้เชิญผู้เกษียณมาร่วมให้ค าปรึกษาในกิจการของโรงเรียน และโรงเรียนได้เชิญผู้ออกจาก
ราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและด้านการเรียนการสอน ซึ่งท้ัง 2 ตัวช้ีวัดน้ีสอดคล้องกับ
ประดิษฐ ศิลาบุตร(ประดิษฐ ศิลาบุตร,2561, กุมภาพันธ์11) ท่ีให้สัมภาษณ์ไว้ว่า หลังจากออกจากราชการแล้ว 
ผู้บริหารควรเชิญผู้เกษียณมาร่วมให้ค าปรึกษาในกิจการโรงเรียน หรือสนองนโยบายของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมีนโยบายให้ครูท่ีเกษียณอายุราชการแล้ว มีความสมัครใจมาท าสัญญา
จ้างเป็น “ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน” มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และหมุนเวียนหน้าท่ีด้านการเรียนการ
สอนตามความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมซึ่งเป็นการธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตวิญญาณของความเป็นครูท่ีมีจิตอาสามาช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนอันเป็น
การยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวิตเรียบง่าย และอยู่เย็นเป็นสุข ภายหลังออกจาก
ราชการแล้ว  และยังสอดคล้องกับหลักการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM)
ท่ีทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2541) ได้กล่าวอย่างสรุปว่าเป็นการบริหารแบบระบบ (System) ท่ีเน้นไปท่ีผลลัพธ์ คือ
การใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 5.5 องค์ประกอบย่อยด้านหลักความรับผิดชอบในด้านการออกจากราชการท่ี ดี ประกอบด้วย        
3 ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีการหมุนเวียนหน้าท่ีการด าเนินงานตามความรู้
ความสามารถและความเหมาะสม ผู้บริหารมีแผนการช่วยเหลือ ดูแลคุณภาพชีวิตก่อนออกจากราชการและ
ผู้บริหารได้แต่งต้ังบุคลากรมาท างานทดแทนงานในหน้าท่ีของผู้ท่ีออกจากราชการจากนัยแห่งตัวช้ีวัดท้ัง 2 ข้อ
ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความต่อเน่ืองของกระบวนงานในองค์กรท่ีต้องสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในกรณีมีการ

364 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี364 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ออกจากงาน และยังต้องค านึงความสันติสุขของผู้ได้พักผ่อนหลังออกจากราชการด้วย ท้ังน้ีมีความสอดคล้อง
กับวิเชียร   ฝอยพิกุล (วิเชียร ฝอยพิกุล,2561, กุมภาพันธ์ 14) ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า ตัวช้ีวัดท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการ
บริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีควรมีแผนการดูแลคุณภาพชีวิตก่อนออกจากราชการ การเชิญผู้ท่ีออกจากราชการ
โดยเกษียณอายุราชการมาให้ค าปรึกษาในกิจการของโรงเรียน การธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณธรรมมีจริยธรรม 
มีคุณภาพ  และยังสอดคล้องกับประดิษฐ  ศิลาบุตร (ประดิษฐ ศิลาบุตร ,2561, กุมภาพันธ์ 11)ให้สัมภาษณ์ว่า
การออกจากราชการควรจะมีการให้ความรู้ในการออกจากราชการในด้านสิทธิประโยชน์ท่ีพึงจะได้รับจากการ
ออกจากราชการ การเตรียมตัวเพื่อออกจากราชการ บทบาทต่อโรงเรียนและต่อสังคม หลังการออกจาก
ราชการ ความผูกพันต่อโรงเรียนเดิมก่อนออกจากราชการ เป็นต้น และหลังจากออกจากราชการแล้วจะวาง
ความสัมพันธ์กับโรงเรียนเดิมอย่างไรตลอดจนก็ยังมีความสอดคล้องกับสมศักด์ิ ดลประสิทธิ์ (สมศักด์ิ ดล
ประสิทธิ์,2561,กุมภาพันธ์ 23) ท่ีกล่าวว่า น่าจะมีการด าเนินการแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีพ้นจากต าแหน่งหน้าท่ีในโรงเรียนตามบริบทและประเพณีวัฒนธรรมของท้องถ่ินด้วยความ
อบอุ่นทุกฝ่ายมีความสุขและบังเกิดสัมพันธภาพสันติสุขภายหลังออกจากราชการแล้วการด าเนินชีวิตของ
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์ของพระราชาในการด าเนินชีวิต
ท้ังก่อนออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการ เพราะการขับเคลื่อนและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติภารกิจจนเป็นวิถีชีวิตหลังเกษียณราชการจะเป็นส านึกและ
อุปนิสัย "พอเพียง” ท่ีภาษาอังกฤษว่า Sufficiency Mindset and Behavior จะได้ด ารงตนและด าเนินชีวิตท่ี
เรียบง่ายยอมรับต่อความเปลี่ยนแปลงทุกๆด้านท่ีจะเป็นปัญหาใหม่ประเดประดังเข้ามาภายหลังเกษียณ
ราชการแล้ว ซึ่งท่ีสุดแล้วเพื่อท่ีจะใช้พื้นท่ีบั้นปลายชีวิตให้สามารถยืนหยัดอยู่ในวัยแก่ที่มีคุณค่า และชราอย่างมี
ความสุข 
 5.6 องค์ประกอบย่อยด้านหลักความคุ้มค่าในด้านการออกจากราชการท่ีดี ประกอบด้วย  3 
ตัวช้ีวัด คือ โรงเรียนธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพ ผู้ออกจากราชการมีจิตอาสาเข้า
มาช่วยเหลือ กิจการงานของโรงเรียน และผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้
ชีวิตเรียบง่ายและอยู่เย็นเป็นสุข  ตัวช้ีวัดท้ัง 3 ข้อน้ีแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนควรพยายามพึ่งพาตนเองให้มากข้ึน
ท้ังด้านทรัพยากรและการบริหารในท่ีสุดก็จะเกิดความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับสุเมธ ตันติเวชกุล(สุเมธ ตันติเวช
,2558, พฤศจิกายน 16) ท่ีได้สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ดังน้ี 1) เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการ
ด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางท่ีควรเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย 2) เป็นปรัชญาท่ีมอง
โลกเชิงระบบท่ีมีลักษณะพลวัต(Dynamic) 3)เป็นปรัชญาท่ีสามารถน าประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาท้ังในอดีต  
ปัจจุบันและอนาคต 4)เป็นปรัชญาท่ีมุ่งผลท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  ท่ีมีความยั่งยืนของการพัฒนาในมิติ
ต่างๆ   และสุเมธ ตันติเวชกุล (2558)ยังได้กล่าวถึงหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 หลัก และ 
2 เงื่อนไข ดังน้ี 1)ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป  โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 2)ความมีเหตุผลหมายถึง การตัดสินใจ
เกี่ยวกับระดับความพอเพียงน้ันจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจน
ค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท าน้ันๆ อย่างรอบคอบ 3)ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อม
รับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง ด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ           
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต และ 2 เงื่อนไข คือ 1)เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกันเพื่อประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 2)เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความ
ตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต            

 5.3 องค์ประกอบย่อยด้านหลักความโปร่งใสในด้านการออกจากราชการท่ี ดี ประกอบด้วย2
ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารได้ร่วมตรวจสอบหลักฐานเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายบ าเหน็จบ านาญและกองทุน กบข.
และผู้บริหารได้เปิดใจบริหารจัดการปัญหาหลังการออกจากราชการของบุคลากรด้วยความเข้าใจ มีความ
สมานฉันท์ และสันติสุข ความดังกล่าวข้างต้นมีความส าคัญมากเพราะเป็นสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ออกจาก
ราชการหรือพ้นอายุงาน  ให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างเข้มแข็งและมีความสุข  สอดคล้องกับพิณสุดา สิริธรังศรี 
(2556 : 48-82) ท่ีเสนอไว้ว่า การบริหารงานบุคคล คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอ านาจเต็มในการ
บริหารงานบุคคล โดยมีกระบวนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การพัฒนา การบ ารุงรักษาครูไว้ในระบบ 
การปฐมนิเทศ การสร้างขวัญและก าลังใจ การพัฒนา การสร้างและปลูกฝังเจตคติของครู การให้ออกจากงาน  
จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกับประดิษฐ ศิลาบุตร(ประดิษฐ ศิลาบุตร,2561, กุมภาพันธ์ 11) ท่ีกล่าวถึง การออก
จากราชการน้ันผู้บริหารต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และการลาออกจากราชการ
ซึ่งมิใช่เป็นการลาออกจากราชการในระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ขอกลับเข้ารับราชการผู้บริหาร
ต้องด าเนินตามข้ันตอน โดยเฉพาะบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการต้องประสานงานกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง
ช่วยเหลือและผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นท่ีพึ่งเมื่อบุคลากรประสบปัญหา ช่วยเหลือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การเบิกจ่าย บ าเหน็จบ านาญ และกองทุน กบข. เปิดใจบริการจัดการปัญหาหลังการออกจากราชการของ
บุคลากรด้วยความเข้าใจ มีความสมานฉันท์และสันติสุข และต้องจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ให้ยึดโยงกับบริบท
ของโรงเรียนและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน  ในกรณี เดียวกันน้ียังสอดคล้องกับกิตติมา กวยาวงศ์ (2547 : 
บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน จังหวัดอ่างทอง 
ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นท่ีครูมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากร 
ในเร่ืองการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านการพ้นจากงาน ในเรื่องการให้
ความเป็นธรรมในการพิจารณาให้บุคลากรพ้นจากงานและด้านการสรรหาบุคลากรในเร่ืองการบรรจุพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานมากกว่าการใช้สิทธิพิเศษ 
 5.4 องค์ประกอบย่อยด้านหลักการมีส่วนร่วมในด้านการออกจากราชการท่ีดี ประกอบด้วย2 
ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารได้เชิญผู้เกษียณมาร่วมให้ค าปรึกษาในกิจการของโรงเรียน และโรงเรียนได้เชิญผู้ออกจาก
ราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและด้านการเรียนการสอน ซึ่งท้ัง 2 ตัวช้ีวัดน้ีสอดคล้องกับ
ประดิษฐ ศิลาบุตร(ประดิษฐ ศิลาบุตร,2561, กุมภาพันธ์11) ท่ีให้สัมภาษณ์ไว้ว่า หลังจากออกจากราชการแล้ว 
ผู้บริหารควรเชิญผู้เกษียณมาร่วมให้ค าปรึกษาในกิจการโรงเรียน หรือสนองนโยบายของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมีนโยบายให้ครูท่ีเกษียณอายุราชการแล้ว มีความสมัครใจมาท าสัญญา
จ้างเป็น “ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน” มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และหมุนเวียนหน้าท่ีด้านการเรียนการ
สอนตามความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมซึ่งเป็นการธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตวิญญาณของความเป็นครูท่ีมีจิตอาสามาช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนอันเป็น
การยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวิตเรียบง่าย และอยู่เย็นเป็นสุข ภายหลังออกจาก
ราชการแล้ว  และยังสอดคล้องกับหลักการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM)
ท่ีทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2541) ได้กล่าวอย่างสรุปว่าเป็นการบริหารแบบระบบ (System) ท่ีเน้นไปท่ีผลลัพธ์ คือ
การใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 5.5 องค์ประกอบย่อยด้านหลักความรับผิดชอบในด้านการออกจากราชการท่ี ดี ประกอบด้วย        
3 ตัวช้ีวัด คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีการหมุนเวียนหน้าท่ีการด าเนินงานตามความรู้
ความสามารถและความเหมาะสม ผู้บริหารมีแผนการช่วยเหลือ ดูแลคุณภาพชีวิตก่อนออกจากราชการและ
ผู้บริหารได้แต่งต้ังบุคลากรมาท างานทดแทนงานในหน้าท่ีของผู้ท่ีออกจากราชการจากนัยแห่งตัวช้ีวัดท้ัง 2 ข้อ
ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความต่อเน่ืองของกระบวนงานในองค์กรท่ีต้องสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในกรณีมีการ

365ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 365ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี  ไม่สอดคล้องเฉพาะตัวช้ีวัดท่ีผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างน้ีเท่าน้ัน  แต่ยัง
สอดคล้องกับหลายๆ ตัวช้ีวัดรวมถึงภาพรวมของการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีอีกด้วย 
  
ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1 จากข้อค้นพบในการวิจัยการพัฒนาตัวช้ีวัดการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีและ 
แนวทางการน าตัวช้ีวัดไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาครั้งน้ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานควรน า
ตัวช้ีวัดท่ีผ่านการพัฒนาจนมีคุณภาพยืนยันได้ด้วยข้อมูลทางสถิติน้ี ให้โรงเรียนในสังกัดน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนการบริหารจัดการงานบุคคล และใช้ประเมินการบริหารจัดการงานบุคคล 
 1.2 เสนอให้โรงเรียนประถมศึกษาน าไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และ 
น าไปทดลองจัดท าหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร 
 1.3 ตัวช้ีวัดในการบริหารงานบุคคลแต่ละด้านมีจ านวนมากเพื่อให้การด าเนินการ 
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจึงเสนอแนะให้ผู้บริหารโรงเรียนน าตัวช้ีวัดท่ีมีอิทธิพลหรือบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ต่อ
การบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีอย่างมากใน 5 อันดับแรก มาใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา 
 2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรท าวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการน าเอาตัวช้ีวัดไปใช้ ซึ่งอาจด าเนินการใน
สถานศึกษาแห่งใดแห่งหน่ึง 
  2.2 ควรท าการวิจัยและพัฒนาเพื่อหารูปแบบการน าตัวช้ีวัดไปใช้ 
  2.3 ควรน าตัวช้ีวัดน้ีไปใช้ด าเนินการในโรงเรียนประถมศึกษา ในลักษณะการวิจัยและพัฒนา
(The Research and Development)หรืออาจด าเนินการในลักษณะการวิจัยปฏิบัติการ(Action Research)
การบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีส าหรับโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จบริบูรณ์ ด้วยได้รับความเมตตา ดูแลเอาใจใส่ ให้ค าแนะน าตรวจแก้ไข
วิทยานิพนธ์เพื่อคุณภาพงานวิจัย จากอาจารย์ ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะ
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล พูลสวัสด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.สวัสด์ิ 
โพธิวัฒน์ รวมท้ังดร.พนา จินดาศรี จึงกราบขอบพระคุณไว้ ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ไพบูลย์ศรีสุธรรม 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต  3 นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการ
จังหวัดยโสธร และคณะครุศาสตร์ โครงการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ท่ีได้ให้โอกาสท่ีดีแก่
ผู้วิจัย 

อน่ึง ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์.ดร.ประกอบ คุปรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระศักด์ิ 
วรฉัตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณาจารย์ผู้สอนในโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการบริหารทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาตลอดจนศาสตราจารย์ วุฒิสาร 
ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ  และดร.สุเมธ ตันติเวชกุล            
ท่ีได้สอนหลักสูตรธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหารช่วงผู้วิจัยศึกษาต่อ ณ สถาบันพระปกเกล้า 
 
 
 

366 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี366 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี  ไม่สอดคล้องเฉพาะตัวช้ีวัดท่ีผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างน้ีเท่าน้ัน  แต่ยัง
สอดคล้องกับหลายๆ ตัวช้ีวัดรวมถึงภาพรวมของการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีอีกด้วย 
  
ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1 จากข้อค้นพบในการวิจัยการพัฒนาตัวช้ีวัดการบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีและ 
แนวทางการน าตัวช้ีวัดไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาครั้งน้ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานควรน า
ตัวช้ีวัดท่ีผ่านการพัฒนาจนมีคุณภาพยืนยันได้ด้วยข้อมูลทางสถิติน้ี ให้โรงเรียนในสังกัดน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนการบริหารจัดการงานบุคคล และใช้ประเมินการบริหารจัดการงานบุคคล 
 1.2 เสนอให้โรงเรียนประถมศึกษาน าไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และ 
น าไปทดลองจัดท าหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร 
 1.3 ตัวช้ีวัดในการบริหารงานบุคคลแต่ละด้านมีจ านวนมากเพื่อให้การด าเนินการ 
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจึงเสนอแนะให้ผู้บริหารโรงเรียนน าตัวช้ีวัดท่ีมีอิทธิพลหรือบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ต่อ
การบริหารจัดการงานบุคคลท่ีดีอย่างมากใน 5 อันดับแรก มาใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา 
 2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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สถานศึกษาแห่งใดแห่งหน่ึง 
  2.2 ควรท าการวิจัยและพัฒนาเพื่อหารูปแบบการน าตัวช้ีวัดไปใช้ 
  2.3 ควรน าตัวช้ีวัดน้ีไปใช้ด าเนินการในโรงเรียนประถมศึกษา ในลักษณะการวิจัยและพัฒนา
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กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับ

โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร ด าเนินการวิจัยเป็น 3 ข้ันตอน ดังน้ี ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษา
ข้อมูลเชิงประจักษ์ของสภาพและความต้องการจ าเป็นในการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียน
สองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และครูผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) และศึกษานิเทศก์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ไทย-จีน) รวมท้ังสิ้นจ านวน 59 คน และสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์การ
ด้านการสอนภาษาจีนและการบริหารจัดการโรงเรียนสองภาษา จ านวน 12 คน ข้ันตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการ
บริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร และตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเหมาะสมของรูปแบบโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านภาษาจีนและประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสอง
ภาษา (ไทย-จีน) จ านวน 7 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และข้ันตอนท่ี 3 ประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัด
กรุงเทพมหานครไปใช้ โดยใช้แบบประเมินในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 59 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครูผู้สอนภาษาจีน ศึกษานิเทศก์ภาษาจีน และผู้เช่ียวชาญด้าน
การบริหารสถานศึกษา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  และวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน
ส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิคการจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล
แบบการตอบสนองคู่  ด้วยค่า Priority Needs Index: PNI ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ เน้ือหา 
(Content Analysis)  
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหาร, การจัดการเรียนรู้ภาษาจีน, โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
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ผลการวิจัยพบว่า  
1) สภาพท่ีเป็นจริงของการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย -จีน)           

ในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพท่ีควรเป็นของการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน
ส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) ท้ังในภาพรวมและรายด้านพบว่าควรปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด ล าดับ
ความต้องการจ าเป็นในการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย -จีน) สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสุดคือ ด้านวิธีการสอน และด้านผู้เรียน 
รองลงมาคือ ด้านสื่อและอุปกรณ์ ด้านผู้สอน ด้านหลักสูตร และด้านเทคนิคการสอน ตามล าดับ  

2) รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย -จีน) สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 
และ 2) การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ แต่ละองค์ประกอบมีสารสนเทศส าคัญในการบริหารจัดการ              
4 ข้ันตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การน า และ การควบคุม เป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

3) ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ของรูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
 

Abstract 
 

This study aimed to develop a Chinese language learning management model for 
bilingual school (Thai–Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration. The study 
was divided into 3 phases. Phase 1 was to investigate the present state and needs on 
managing Chinese language learning for bilingual schools (Thai–Chinese) under the Bangkok 
Metropolitan Administration from the perspectives of 59 involved personnel in 14 bilingual 
schools (Thai–Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration and to interview 12 
experts on teaching Chinese language. Phase 2 was to create a Chinese language learning 
model for bilingual schools (Thai–Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration 
and to verify the accuracy and suitability of the model by interviewing 7 experts on teaching 
Chinese language and school management. Phase 3 was to evaluate the feasibility and 
suitability of the proposed model by 62 individual consisted of school administrator, head of 
foreign language sector, Chinese language teacher, Chinese educational supervisor, and 
Chinese language management expert. Percentage, mean, and Standard Deviation were 
employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs Index (PNImodified) and 
content analysis were used for needs assessment and analyzing qualitative data, respectively.  

The results revealed that  
1. The actual state of the Chinese language learning management for bilingual 

schools (Thai–Chinese) in all aspects was at a high level and the expected state of the 
Chinese language learning management for bilingual schools (Thai–Chinese) in all aspects 
was found at the highest level. The Modified Priority Needs Index revealed that the highest 
needs were pedagogy aspect and learner aspect, followed by aspects on media and 
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equipment, instructor, curriculum, and teaching technique, respectively. 
2. The Chinese language learning management model for bilingual schools (Thai–

Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of two main factors i.e., 
Learning management system development, and Knowledge and experience development. 
Each factor was operated by 4 managing processes; Planning, Organizing, Leading, and Controlling. 
 3. The overall suitability and feasibility of applying the Chinese language learning 
management model for bilingual schools (Thai–Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration was rated at a high level. 
 
Keyword : A management model, Chinese language learning management, Bilingual School (Thai – 
Chinese)  
 
บทน า  

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมมีผลกระทบท่ัวถึงอย่างรวดเร็ว บุคคลในสังคมต้องการติดต่อ พบปะ เพื่อด าเนิน
กิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน ภาษาจึงกลายเป็นเครื่องมืออันส าคัญอย่างยิ่งในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การศึกษา และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของ
ชุมชนโลก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 2) และในด้านเศรษฐกิจไทยท้ังรับการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่ม
ศักยภาพในการส่งออกไปยังประเทศต่างๆให้มากข้ึนทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าท่ี
ส าคัญที่สุดประเทศหน่ึงของไทย และจีนมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และเป็นพลัง
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ (economic powerhouse) ของภูมิภาคและของโลก ภาษาจีนจึงมีความส าคัญส าหรับ
การติดต่อสื่อสารกับคนจีน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (2553 : ออนไลน์) 

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยได้ให้ความส าคัญและต้องการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีนท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีนโยบายให้ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาจีนให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในการน้ีได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (พ.ศ. 2549-2553) ในปีพ.ศ. 2550 มีการผลิตแบบเรียนรวมท้ังสื่อ
การสอนชุด “สัมผัสภาษาจีน” เพื่อทดลองใช้สอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ท่ัวประเทศ 
พร้อมท้ังต้ังเป้าหมายว่าจะผลิตแบบเรียนเป็นชุดต่อเน่ืองต้ังแต่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ในปีพ.ศ.2551 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยให้
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากข้ึน และในปีพ.ศ. 2557 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและใช้ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
คนไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ ประกาศเรื่อง “นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน” จากการ
ส ารวจในปี พ.ศ. 2559 พบว่า จ านวนโรงเรียนท่ีมีการเปิดสอนวิชาภาษาจีนในประเทศไทยของแต่ละหน่วยงาน
รวมท้ังสิ้น จ านวน 747 แห่ง เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 443 แห่ง ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2559 : 12-13, 19-21) 

 
 

 
ผลการวิจัยพบว่า  
1) สภาพท่ีเป็นจริงของการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย -จีน)           

ในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพท่ีควรเป็นของการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน
ส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) ท้ังในภาพรวมและรายด้านพบว่าควรปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด ล าดับ
ความต้องการจ าเป็นในการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย -จีน) สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสุดคือ ด้านวิธีการสอน และด้านผู้เรียน 
รองลงมาคือ ด้านสื่อและอุปกรณ์ ด้านผู้สอน ด้านหลักสูตร และด้านเทคนิคการสอน ตามล าดับ  

2) รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย -จีน) สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 
และ 2) การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ แต่ละองค์ประกอบมีสารสนเทศส าคัญในการบริหารจัดการ              
4 ข้ันตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การน า และ การควบคุม เป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

3) ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ของรูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
 

Abstract 
 

This study aimed to develop a Chinese language learning management model for 
bilingual school (Thai–Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration. The study 
was divided into 3 phases. Phase 1 was to investigate the present state and needs on 
managing Chinese language learning for bilingual schools (Thai–Chinese) under the Bangkok 
Metropolitan Administration from the perspectives of 59 involved personnel in 14 bilingual 
schools (Thai–Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration and to interview 12 
experts on teaching Chinese language. Phase 2 was to create a Chinese language learning 
model for bilingual schools (Thai–Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration 
and to verify the accuracy and suitability of the model by interviewing 7 experts on teaching 
Chinese language and school management. Phase 3 was to evaluate the feasibility and 
suitability of the proposed model by 62 individual consisted of school administrator, head of 
foreign language sector, Chinese language teacher, Chinese educational supervisor, and 
Chinese language management expert. Percentage, mean, and Standard Deviation were 
employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs Index (PNImodified) and 
content analysis were used for needs assessment and analyzing qualitative data, respectively.  

The results revealed that  
1. The actual state of the Chinese language learning management for bilingual 

schools (Thai–Chinese) in all aspects was at a high level and the expected state of the 
Chinese language learning management for bilingual schools (Thai–Chinese) in all aspects 
was found at the highest level. The Modified Priority Needs Index revealed that the highest 
needs were pedagogy aspect and learner aspect, followed by aspects on media and 
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การจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความส าคัญในด้าน
คุณภาพนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ได้มีการจัดโรงเรียนสองภาษาข้ึนในปี
การศึกษา 2547 โรงเรียนน าร่องสองภาษา (ไทย-จีน) ได้แก่ โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ โรงเรียนสองภาษาเป็นการจัด
การศึกษาทางเลือกใหม่แนวทางหน่ึงท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนของประเทศไทยใน
โลกยุคสังคมฐานความรู้ แต่การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยยังประสบกับปัญหาและอุปสรรค
นานัปการท่ีท าให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ วอยซ์ ทีว ี(2560 : 
ออนไลน์) และในปี พ.ศ. 2559 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มอบหมายให้ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด าเนินการโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทย ผลงานวิจัยพบว่า (1) ด้านการบริหาร ยังมีสถานศึกษาบางแห่งขาดระบบและการประสานงานใน
การบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาจีนท่ีดี (2) ด้านหลักสูตร บางโรงเรียนขาดผู้ เช่ียวชาญในการจัดท า
หลักสูตรภาษาจีนท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและนักเรียน บางแห่งยังไม่มีความพร้อมในการจัดท า
หลักสูตรภาษาจีน (3) ด้านสื่อการสอน พบว่า โรงเรียนทุกประเภทขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและ
หลากหลาย โรงเรียนบางแห่งมีสื่อการสอนไม่เพียงพอและสื่อการสอนไม่เหมาะสมกับผู้เรียน (4) ด้านผู้สอน 
พบว่า โรงเรียนระดับประถมศึกษายังขาดแคลนครูชาวไทยท่ีสอนภาษาจีน สิ่งท่ีเป็นปัญหามากที่สุด คือ คุณภาพ
ของครูอาสาสมัครชาวจีน (5) ด้านผู้เรียน ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือเร่ืองนักเรียนให้ความส าคัญต่อการเรียน
ภาษาจีนไม่มากพอและพื้นฐานภาษาจีนของผู้เรียนไม่เท่ากัน และ (6) ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น พบว่า 
สถานศึกษาบางแห่งขาดแคลนงบประมาณ และข้อมูลข่าวสารด้านความร่วมมือ ขาดโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารซึ่งกันและกัน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559 : 144-150) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ        
จิตรดา วงค์จันทะ (2557: 285-294) ท่ีศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสองภาษา 
(ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่ามีปัญหาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการวางแผนการบริหารงานวิชาการ ด้าน
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน และการจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนและการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภาษาจีน และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 

จากเหตุผลดังกล่าวท้ังหมดข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรูภ้าษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ของสภาพ และความต้องการจ าเป็นในการบริหารการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ของรูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยเป็น 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสอง

ภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยด าเนินการโดย 
1.1 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อน ามาก าหนดกรอบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.2 ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ของสภาพและความต้องการจ าเป็นของการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเพื่อน ามาใช้
ประกอบการจัดท ารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) ท่ีเหมาะสม  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และครูผู้สอนภาษาจีน
ในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) และศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 14 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น จ านวน 141 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และครูผู้สอน
ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) และศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ไทย-จีน) สังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 59 คน จาก 14 โรงเรียน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) แต่ละ
โรงเรียนประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 1 คน ครูผู้สอนภาษาจีนสัญชาติ
ไทย 1 คน และครูผู้สอนภาษาจีนสัญชาติ 1 คน และศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ไทย-จีน) 3 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพและความต้องการจ าเป็นของการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนใน
โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร  

1.3 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถ และ /หรือมีประสบการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน จ านวน 12 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ประกอบด้วย 

1.3.1 ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาจีน จ านวน 3 คน เป็นผู้ ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาการศึกษาหรือการสอนภาษาจีน หรือมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา
หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

1.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์การบริหารจัดการใน
โรงเรียนสองภาษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

1.3.3 ครูผู้สอนภาษาจีน จ านวน 3 คน ท่ีมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนในโรงเรียนสอง
ภาษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

1.3.4 ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ไทย-จีน) จ านวน 3 คน เป็นผู้ ท่ีมี
ประสบการณ์การนิเทศการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา  
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย -

จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยด าเนินการโดย 
2.1 ยกร่างรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยน าผลการวิจัยตามข้ันตอนท่ี 1 มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดท าร่างรูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรูภ้าษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร  

 

การจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความส าคัญในด้าน
คุณภาพนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ได้มีการจัดโรงเรียนสองภาษาข้ึนในปี
การศึกษา 2547 โรงเรียนน าร่องสองภาษา (ไทย-จีน) ได้แก่ โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ โรงเรียนสองภาษาเป็นการจัด
การศึกษาทางเลือกใหม่แนวทางหน่ึงท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนของประเทศไทยใน
โลกยุคสังคมฐานความรู้ แต่การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยยังประสบกับปัญหาและอุปสรรค
นานัปการท่ีท าให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ วอยซ์ ทีว ี(2560 : 
ออนไลน์) และในปี พ.ศ. 2559 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มอบหมายให้ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด าเนินการโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทย ผลงานวิจัยพบว่า (1) ด้านการบริหาร ยังมีสถานศึกษาบางแห่งขาดระบบและการประสานงานใน
การบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาจีนท่ีดี (2) ด้านหลักสูตร บางโรงเรียนขาดผู้ เช่ียวชาญในการจัดท า
หลักสูตรภาษาจีนท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและนักเรียน บางแห่งยังไม่มีความพร้อมในการจัดท า
หลักสูตรภาษาจีน (3) ด้านสื่อการสอน พบว่า โรงเรียนทุกประเภทขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและ
หลากหลาย โรงเรียนบางแห่งมีสื่อการสอนไม่เพียงพอและสื่อการสอนไม่เหมาะสมกับผู้เรียน (4) ด้านผู้สอน 
พบว่า โรงเรียนระดับประถมศึกษายังขาดแคลนครูชาวไทยท่ีสอนภาษาจีน สิ่งท่ีเป็นปัญหามากที่สุด คือ คุณภาพ
ของครูอาสาสมัครชาวจีน (5) ด้านผู้เรียน ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือเร่ืองนักเรียนให้ความส าคัญต่อการเรียน
ภาษาจีนไม่มากพอและพื้นฐานภาษาจีนของผู้เรียนไม่เท่ากัน และ (6) ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น พบว่า 
สถานศึกษาบางแห่งขาดแคลนงบประมาณ และข้อมูลข่าวสารด้านความร่วมมือ ขาดโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารซึ่งกันและกัน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559 : 144-150) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ        
จิตรดา วงค์จันทะ (2557: 285-294) ท่ีศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสองภาษา 
(ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่ามีปัญหาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการวางแผนการบริหารงานวิชาการ ด้าน
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน และการจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนและการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภาษาจีน และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 

จากเหตุผลดังกล่าวท้ังหมดข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรูภ้าษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ของสภาพ และความต้องการจ าเป็นในการบริหารการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ของรูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

375ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 375ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



2.2 ตรวจสอบรูปแบบด้วยการประเมินความเหมาะสม และความถูกต้องโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถและ /หรือมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) จ านวน 7 คน ซึ่งได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ประกอบด้วย 

2.2.1 ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาจีน จ านวน 3 คน เป็นผู้ ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาการศึกษาหรือการสอนภาษาจีน หรือมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา
หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

2.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์การบริหารจัดการใน
โรงเรียนสองภาษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

2.2.3 ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ไทย-จีน) จ านวน 2 คน เป็นผู้ ท่ีมี
ประสบการณ์การนิเทศการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ความเหมาะสม และความถูกต้องของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนไปใช้ในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนไปใช้ในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยน ารูปแบบท่ีสร้างและตรวจสอบจาก
ข้ันตอนท่ี 2 ไปให้ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครูผู้สอนภาษาจีน ศึกษานิเทศก์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ไทย-จีน) และผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาเป็นผู้ประเมินความเป็นไปได้
และความเหมาะสมของการน ารูปแบบไปใช้ในการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา 
(ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และครูผู้สอนภาษาจีน
ในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) และศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 14 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น จ านวน 141 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และครูผู้สอน
ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) และศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ไทย -จีน) สังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 59 คน จาก 14 โรงเรียน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) แต่ละ
โรงเรียนประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 1 คน ครูผู้สอนภาษาจีนสัญชาติ
ไทย 1 คน และครูผู้สอนภาษาจีนสัญชาติ 1 คน และศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ไทย-จีน) 3 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  
ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการน าไปใช้ของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้

ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร 
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม และแบบประเมิน และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยผู้วิจัยด าเนินการประสานงานกับโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง และด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ 
 
 
 

376 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี376 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและความต้องการจ าเป็นในการบริหารการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร ด าเนินการสร้างโดย 
   1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ ยวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถามในแบบสอบถาม  
   1.2 ก าหนดกรอบโครงสร้างของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูล
ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนท่ี 2 สอบถามสภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียน 
เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร  
  1.3 จัดท าแบบสอบถามฉบับร่าง และน าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อให้ความเห็นชอบแล้วน าไปตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยน า
แบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คนพิจารณาความสอดคล้อง ความครอบคลุมของข้อค าถามกับความมุ่งหมาย
ของการวิจัย นิยามศัพท์ ความเหมาะสมทางด้านภาษา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective 
Congruence Index: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.80-1.00   
   1.4 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach Alpha-Coeffieient) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.87 
  2. แบบประเมินและแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ ด าเนินการสร้างโดยศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างและจัดท าประเด็นการประเมิน
และการสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา 
(ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก น าแบบประเมินและแบบสัมภาษณเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากการรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามและแบบประเมิน ผู้วิจัยน ามา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบท่ีมีการตอบครบทุกข้อ และวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) . และวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการ
บริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิคการ
จัดล าดับความส าคัญของข้อมูลแบบการตอบสนองคู่ โดยใช้ค่าดัชนี PINmodified (Kaufman; & Valentine. 1989) 
  2. ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ท าการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จ าแนกและจัดระบบข้อมูล น าข้อมูลท่ีได้มาจ าแนกและจัด
หมวดหมู่ให้เป็นระบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) 
วิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกัน และน าเสนอข้อมูลเป็นข้อความแบบบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาสภาพและความต้องการจ าเป็นในการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียน
สองภาษา (ไทย-จีน) พบว่า สภาพท่ีเป็นจริงของการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา 
(ไทย-จีน) ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (  = 4.00) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านเทคนิคการ
สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.21) รองลงมาคือ ด้านหลักสูตร (X̅ = 4.11) และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านผู้เรียน 
(  = 3.80) ส่วนสภาพท่ีควรเป็นของการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) พบว่ามีสภาพ
ท่ีควรเป็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.62) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านหลักสูตร และผู้สอนมี

2.2 ตรวจสอบรูปแบบด้วยการประเมินความเหมาะสม และความถูกต้องโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถและ /หรือมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) จ านวน 7 คน ซึ่งได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ประกอบด้วย 

2.2.1 ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาจีน จ านวน 3 คน เป็นผู้ ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาการศึกษาหรือการสอนภาษาจีน หรือมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา
หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

2.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์การบริหารจัดการใน
โรงเรียนสองภาษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

2.2.3 ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ไทย-จีน) จ านวน 2 คน เป็นผู้ ท่ีมี
ประสบการณ์การนิเทศการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ความเหมาะสม และความถูกต้องของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนไปใช้ในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนไปใช้ในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยน ารูปแบบท่ีสร้างและตรวจสอบจาก
ข้ันตอนท่ี 2 ไปให้ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครูผู้สอนภาษาจีน ศึกษานิเทศก์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ไทย-จีน) และผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาเป็นผู้ประเมินความเป็นไปได้
และความเหมาะสมของการน ารูปแบบไปใช้ในการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา 
(ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และครูผู้สอนภาษาจีน
ในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) และศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 14 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น จ านวน 141 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และครูผู้สอน
ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) และศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ไทย -จีน) สังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 59 คน จาก 14 โรงเรียน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) แต่ละ
โรงเรียนประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 1 คน ครูผู้สอนภาษาจีนสัญชาติ
ไทย 1 คน และครูผู้สอนภาษาจีนสัญชาติ 1 คน และศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ไทย-จีน) 3 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  
ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการน าไปใช้ของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้

ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร 
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม และแบบประเมิน และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยผู้วิจัยด าเนินการประสานงานกับโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง และด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ 
 
 
 

377ปที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 377ปที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.66) รองลงมาคือ ด้านเทคนิคการสอน (  = 4.65) และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ          
ด้านวิธีการสอน (  = 4.56) 

ความต้องการจ าเป็นในการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัด
กรุงเทพมหานคร พิจารณาจากความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีควรเป็นกับสภาพท่ีเป็นจริง พบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกด้าน ด้านท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงคือ ด้านวิธีการสอนและด้านผู้เรียน 
(PNImodified = 0.20)  ส่วนด้านท่ีมีความต้องการจ าเป็นต่ าคือด้านหลักสูตรและด้านเทคนิคการสอน (PNImodified = 
0.13 และ 0.10) ตามล าดับ 

2. รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย -จีน) สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 
และ การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ แต่ละองค์ประกอบมีสารสนเทศส าคัญในการบริหารจัดการ 4 ข้ันตอน 
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การน า และ การควบคุม เป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงาน ดังน้ี 

2.1 องค์ประกอบด้านการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
2.1.1 การก าหนดยุทธศาสตร์ มีสาระส าคัญในการด าเนินงาน ได้แก่ การวิเคราะห์ SWOT 

หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) การก าหนดมาตรฐานการเรียนการ
สอนภาษาจีน การตรวจสอบความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาจีนกับมาตรฐานการเรียนรู้
ในหลักสูตรสถานศึกษา และการท าประชาพิจารณ์ 

2.1.2 การจัดท าหลักสูตร มีสาระส าคัญในการด าเนินงาน ได้แก่ การจัดต้ังคณะท างานร่าง
หลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน สภาพและความต้องการของชุมชน และหลักสูตร
แกนกลาง การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ เวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิต 
กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมเน้ือหาในแต่ละวิชา รวมท้ังการวัดและประเมินผลผู้เรียน และ
การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 

2.1.3 การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย–จีน มีสาระส าคัญในการ
ด าเนินงาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย–จีน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนการสอนกับกิจกรรมท่ีส่งเสริมวัฒนธรรมไทย–จีน การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาโดยจัดให้มี
ครูผู้สอนชาวไทยและชาวจีนด าเนินการสอนร่วมกัน และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพ
จริง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจ าวันและในโอกาสต่างๆท่ีสนับสนุน
วัฒนธรรมไทย–จีน  

2.1.4 การนิเทศและติดตามผล มีสาระส าคัญในการด าเนินงาน ได้แก่ การจัดท าแผนและแนว
ทางการนิเทศภายใน การแต่งต้ังและมอบหมายภารกิจในการติดตามและให้ความช่วยเหลือของผู้ให้การนิเทศ 
การจัดท าเครื่องมือและปฏิทินการนิเทศ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการนิเทศและการจัดท า
รายงานสรุป 

2.2 องค์ประกอบด้านการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ประกอบด้วย 
2.2.1 การจัดท าเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีสาระส าคัญในการด าเนินงาน ได้แก่ 

การศึกษา สืบค้น และรวบรวมข้อมูลของสถาบันหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในและต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงในวงการการเรียนการสอนภาษาจีน และสถาบันในสังกัด
และนอกสังกัด การติดต่อ ประสานงานเพื่อสร้างข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการในระดับสถานศึกษาหรือระดับสูงกว่า การจัดท าปฏิทินและแผนระยะสั้นและ
ระยะยาวในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสนับสนุนวัฒนธรรม

378 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี378 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ไทย-จีน และการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานความร่วมมือของเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
เพื่อน ามาใช้ในการทบทวนปรับปรุงการท างานร่วมกับเครือข่าย  

2.2.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มีสาระส าคัญในการด าเนินงาน ได้แก่ การ
วิเคราะห์สภาพปัญหาของการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา 
การรวบรวมและผลิตสื่อประกอบการเรียนรู้ท่ีมีความทันสมัยจากแหล่งเรียนรู้ท่ีอย่างหลากหลาย การเลือกใช้
สื่อ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับบริบทของเน้ือหาและกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาระวิชา 
และการก ากับติดตามและประเมินผล  

2.2.3 การฝึกประสบการณ์นอกสถานท่ี มีสาระส าคัญในการด าเนินงาน ได้แก่ การก าหนด
สถานท่ีฝึกประสบการณ์หรือดูงานท่ีมีการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร การเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนและ
นักเรียนท่ีฝึกประสบการณ์หรือดูงาน การปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์ และการประเมินผลการเรียนรู้ปฏิบัติงาน
โดยให้นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม ค้นคว้าและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมร่วมกัน  

2.2.4 การพัฒนาผู้สอน มีสาระส าคัญในการด าเนินงาน ได้แก่ การจัดโครงการปฐมนิเทศ
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนชาวจีนและชาวไทย การสนับสนุนด้านการพัฒนาตนเองของครู 
การส่งเสริมการท าวิจัยของครูผู้สอน และการตรวจสอบและประเมินผล  

3. ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ของรูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล  

1. สภาพและความต้องการจ าเป็นในการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา 
(ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า สภาพท่ีเป็นจริงของการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียน
สองภาษา (ไทย-จีน) ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพท่ีควรเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นสูงคือ ด้านวิธีการสอน และผู้เรียน ส่วนด้านท่ีมีความต้องการจ าเป็นต่ าคือ ด้านหลักสูตร 
และเทคนิคการสอน ตามล าดับ ท้ังน้ีเน่ืองจากในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และก าหนดแนวทางการสอนท่ีเหมาะสมและชัดเจน เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มมากข้ึน สามารถสร้างผลผลิตในการ
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน (กิ่งแก้ว อารีรักษ์, และคณะ. 2548: 118) จึงท าให้พบว่า ความต้องการจ าเป็นในการ
บริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย -จีน) ด้านวิธีการสอนและด้านผู้เรียนอยู่ใน
ระดับสูง ส่วนในด้านหลักสูตรและเทคนิคการสอนน้ัน เน่ืองจากโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยยึด
บทเรียน บริบทของเน้ือหา และจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้แล้วในหลักสูตรเป็นหลักในการด าเนินงาน และมีการจัด
ครูผู้สอนท้ังท่ีเป็นครูผู้สอนภาษาจีนสัญชาติไทย และครูผู้สอนภาษาจีนสัญชาติจีนร่วมกันสอนในแต่ละรายวิชา
เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน ซึ่งเป็นจุดแข็งของการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียน
สองภาษา (กุณฑิกา พัชรชานนท์, และบัลลังก์ โรหิตเสถียร. 2556: ออนไลน์) จึงท าให้พบว่าความต้องการ
จ าเป็นในด้านหลักสูตรและด้านเทคนิคการสอนของโรงเรียนสองภาษาสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับต่ า  

 
 
 

ค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.66) รองลงมาคือ ด้านเทคนิคการสอน (  = 4.65) และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ          
ด้านวิธีการสอน (  = 4.56) 

ความต้องการจ าเป็นในการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัด
กรุงเทพมหานคร พิจารณาจากความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีควรเป็นกับสภาพท่ีเป็นจริง พบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกด้าน ด้านท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงคือ ด้านวิธีการสอนและด้านผู้เรียน 
(PNImodified = 0.20)  ส่วนด้านท่ีมีความต้องการจ าเป็นต่ าคือด้านหลักสูตรและด้านเทคนิคการสอน (PNImodified = 
0.13 และ 0.10) ตามล าดับ 

2. รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย -จีน) สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 
และ การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ แต่ละองค์ประกอบมีสารสนเทศส าคัญในการบริหารจัดการ 4 ข้ันตอน 
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การน า และ การควบคุม เป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงาน ดังน้ี 

2.1 องค์ประกอบด้านการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
2.1.1 การก าหนดยุทธศาสตร์ มีสาระส าคัญในการด าเนินงาน ได้แก่ การวิเคราะห์ SWOT 

หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) การก าหนดมาตรฐานการเรียนการ
สอนภาษาจีน การตรวจสอบความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาจีนกับมาตรฐานการเรียนรู้
ในหลักสูตรสถานศึกษา และการท าประชาพิจารณ์ 

2.1.2 การจัดท าหลักสูตร มีสาระส าคัญในการด าเนินงาน ได้แก่ การจัดต้ังคณะท างานร่าง
หลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน สภาพและความต้องการของชุมชน และหลักสูตร
แกนกลาง การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ เวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิต 
กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมเน้ือหาในแต่ละวิชา รวมท้ังการวัดและประเมินผลผู้เรียน และ
การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 

2.1.3 การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย–จีน มีสาระส าคัญในการ
ด าเนินงาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย–จีน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนการสอนกับกิจกรรมท่ีส่งเสริมวัฒนธรรมไทย–จีน การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาโดยจัดให้มี
ครูผู้สอนชาวไทยและชาวจีนด าเนินการสอนร่วมกัน และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพ
จริง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจ าวันและในโอกาสต่างๆท่ีสนับสนุน
วัฒนธรรมไทย–จีน  

2.1.4 การนิเทศและติดตามผล มีสาระส าคัญในการด าเนินงาน ได้แก่ การจัดท าแผนและแนว
ทางการนิเทศภายใน การแต่งต้ังและมอบหมายภารกิจในการติดตามและให้ความช่วยเหลือของผู้ให้การนิเทศ 
การจัดท าเครื่องมือและปฏิทินการนิเทศ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการนิเทศและการจัดท า
รายงานสรุป 

2.2 องค์ประกอบด้านการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ประกอบด้วย 
2.2.1 การจัดท าเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีสาระส าคัญในการด าเนินงาน ได้แก่ 

การศึกษา สืบค้น และรวบรวมข้อมูลของสถาบันหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในและต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงในวงการการเรียนการสอนภาษาจีน และสถาบันในสังกัด
และนอกสังกัด การติดต่อ ประสานงานเพื่อสร้างข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการในระดับสถานศึกษาหรือระดับสูงกว่า การจัดท าปฏิทินและแผนระยะสั้นและ
ระยะยาวในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสนับสนุนวัฒนธรรม

379ปที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 379ปที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



2. รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย -จีน) สั งกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 
และ การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ สามารถน ามาอภิปรายได้ดังน้ี 

องค์ประกอบด้านการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การก าหนด
ยุทธศาสตร์ 2) การจัดท าหลักสูตร 3) การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย–จีน และ 4) การนิเทศ
และติดตามผล สามารถอภิปรายได้ดังน้ี 

1.1 การก าหนดยุทธศาสตร์ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญองค์ประกอบหน่ึงในการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อให้ก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน และมาตรฐานสากลโลก ได้มี
การมุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และใช้ภาษาจีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ จึงจ าเป็นมีการจัดการเรียน
การสอนท่ีเป็นมาตรฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดต้ังโรงเรียนสองภาษา (ไทย -จีน) ของ
กรุงเทพมหานคร และนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีกว้างขวางและต่อเน่ือง โดยเน้นการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเป็นมาตรฐาน (วอยซ์ ทีวี. 2560: ออนไลน์; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2559: 12-21) 

1.2 การจัดหลักสูตรเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอีกหน่ึงองค์ประกอบในการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดท าหลักสูตรการ
สอนท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียน มีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนในแต่ละช้ันเรียน มีการ
ใช้สื่อการสอน เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับความต้องการของสังคม สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จะช่วยให้การเรียนการสอนมีทิศทางในการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: 1-3)  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของหวาง (Wang. 
2013: 73-76) ได้ศึกษาเรื่อง การเรียนการสอน และการควบคุมคุณภาพของนักศึกษาต่างชาติท่ีศึกษาใน
ประเทศจีน: ปัญหาและการแก้ปัญหาระดับอุดุมศึกษา พบว่า ประเด็นท่ีส าคัญท่ีสุดคือ ครูผู้สอนต้องมีความรู้
ความเข้าใจในด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนท่ีเป็นนักศึกษา
ต่างชาติ  

1.3 การจัดการเรียนการสอนประกอบการส่งเสริมวัฒนธรรมจีน-ไทย เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ
ในการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเน่ืองจาก 
การเรียนรู้เข้าใจและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ จะช่วยสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างชนชาติไทยและชน
ชาติอื่นได้เป็นอย่างดี เพราะการเข้าใจวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันของแต่ละเช้ือชาติจะท าให้สามารถปฏิบัติต่อกัน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 2) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเซี่ย (Xie. 
2012: 17-32) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเชิงวัฒนธรรมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การสอนวิชาภาษาควรมีการทบทวนเน้ือหาหลายครั้งโดยใช้กิจกรรมและวิธีการท่ี
หลากหลาย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของต้วน (Duan. 2017: 50-55) เรื่อง กล่าวถึงสนุกสนานในการ
สอนภาษาจีนส าหรับเด็กเล็ก พบว่า ความสนุกสนานในการเรียนการสอนภาษาจีนประกอบด้วยความสนุกของ
เน้ือหา และวิธีการเรียนการสอน การสร้างความสนุกสนานของการเรียนภาษาจีนในช้ันเรียนส าหรับกลุ่มผู้เรียน
เด็กเล็กน้ัน ต้องค านึงถึงการเรียนภาษากับวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน และการจัดกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรม 

 
  

380 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี380 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



1.4 การนิเทศและติดตามผลเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญองค์ประกอบหน่ึงของรูปแบบการบริหาร
การจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเน่ืองจากการนิเทศเป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยท่ีมุ่งให้ผู้รับการนิเทศมีความรู้ความสามารถ ได้พัฒนาทักษะต่างๆ 
โดยเฉพาะในด้านการสอน ครูผู้สอนท่ีปรับปรุงการสอนอยู่เสมอจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน การนิเทศและติดตามผลอย่างเป็นระบบ จะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน
ในด้านการพัฒนาความรู้ และทักษะวิธีสอนแบบต่างๆ รวมท้ังเทคนิคการวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นกระบวนการ
ท่ีส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน (สุทธนู ศรีไสย์. 2557: 1, 10) สอดคล้องกับกัสคีย์ และฮิวเบอร์แมน 
(Guskey; & Huberman. 1995: 1) ท่ีกล่าวว่าการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการนิเทศเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ปรับเปลี่ยนระบบความคิด ค่านิยมและพฤติกรรมของผู้เรียน  

2. องค์ประกอบด้านการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การจัดท า
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) การใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 3) การฝึกประสบการณ์นอกสถานท่ี และ 
4) การพัฒนาผู้สอน สามารถอภิปรายได้ ดังน้ี 

2.2.1 การจัดท าเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญองค์ประกอบหน่ึงของ
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย -จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ี
เน่ืองจากจุดมุ่งหมายหลักของการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษามุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและใช้ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
คนไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างชนชาติไทยและชนชาติอื่ น 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2549: 2) การมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนได้มีความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีกว้างขวางและหลากหลายจึงมีความจ าเป็นและส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อดิเรก 
นวลศรี; และปิยนันต์ คล้ายจันทร (2560: 196-206) เร่ือง ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด พบว่า ความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน ให้พัฒนาเป็นแหล่งการศึกษาช้ันดี ควรมีการประสานงานระหว่างสถานศึกษาต่างๆ และจากงานวิจัย
ของ ฉือ (Chi. 2016: 65-87) เรื่อง รูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาของประเทศ
เวียดนาม ภายใต้การส่งเสริมการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ พบว่า ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนใน
เวียดนามไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรเน่ืองจากไม่ให้ความส าคัญกับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และการ
ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นท่ีสนับสนุนความส าคัญขององค์ประกอบการ
จัดท าเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  

2.2.2 การใช้สื่อการสอน เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ การใช้สื่อการ
สอน เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญองค์ประกอบหน่ึงในการบริหารการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเน่ืองจากการใช้สื่อ เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับความต้องการของสังคม สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และเหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน จะช่วยให้การเรียนการสอนมีทิศทางในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้ท่ีดี
ควรมีสื่อการจัดการเรียน เช่น ของจริง รูปภาพ หุ่นจ าลอง แผนภูมิ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วีดิทัศน์ ฐานข้อมูล
เรียนรู้ทางเว็ปไซต์ และโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ จะช่วยให้ผู้เรียนสนใจและเข้าใจบทเรียนมากยิ่งข้ึน (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์. 2557: 13-14) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของจิตรดา วงศ์จันทะ (2557: 285-294) 
เร่ืองการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการสองภาษา (ไทย -จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 
สาระส าคัญในการบริหารงานวิชาการ คือ การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน และการจัดสื่อและวัสดุครุภัณฑ์ 
รวมท้ังการจัดห้องวัฒนธรรมจีนเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน  

2. รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย -จีน) สั งกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 
และ การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ สามารถน ามาอภิปรายได้ดังน้ี 

องค์ประกอบด้านการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การก าหนด
ยุทธศาสตร์ 2) การจัดท าหลักสูตร 3) การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย–จีน และ 4) การนิเทศ
และติดตามผล สามารถอภิปรายได้ดังน้ี 

1.1 การก าหนดยุทธศาสตร์ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญองค์ประกอบหน่ึงในการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อให้ก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน และมาตรฐานสากลโลก ได้มี
การมุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และใช้ภาษาจีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ จึงจ าเป็นมีการจัดการเรียน
การสอนท่ีเป็นมาตรฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดต้ังโรงเรียนสองภาษา (ไทย -จีน) ของ
กรุงเทพมหานคร และนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีกว้างขวางและต่อเน่ือง โดยเน้นการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเป็นมาตรฐาน (วอยซ์ ทีวี. 2560: ออนไลน์; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2559: 12-21) 

1.2 การจัดหลักสูตรเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอีกหน่ึงองค์ประกอบในการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดท าหลักสูตรการ
สอนท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียน มีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนในแต่ละช้ันเรียน มีการ
ใช้สื่อการสอน เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับความต้องการของสังคม สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จะช่วยให้การเรียนการสอนมีทิศทางในการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: 1-3)  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของหวาง (Wang. 
2013: 73-76) ได้ศึกษาเรื่อง การเรียนการสอน และการควบคุมคุณภาพของนักศึกษาต่างชาติท่ีศึกษาใน
ประเทศจีน: ปัญหาและการแก้ปัญหาระดับอุดุมศึกษา พบว่า ประเด็นท่ีส าคัญท่ีสุดคือ ครูผู้สอนต้องมีความรู้
ความเข้าใจในด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนท่ีเป็นนักศึกษา
ต่างชาติ  

1.3 การจัดการเรียนการสอนประกอบการส่งเสริมวัฒนธรรมจีน-ไทย เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ
ในการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเน่ืองจาก 
การเรียนรู้เข้าใจและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ จะช่วยสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างชนชาติไทยและชน
ชาติอื่นได้เป็นอย่างดี เพราะการเข้าใจวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันของแต่ละเช้ือชาติจะท าให้สามารถปฏิบัติต่อกัน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 2) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเซี่ย (Xie. 
2012: 17-32) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเชิงวัฒนธรรมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การสอนวิชาภาษาควรมีการทบทวนเน้ือหาหลายครั้งโดยใช้กิจกรรมและวิธีการท่ี
หลากหลาย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของต้วน (Duan. 2017: 50-55) เรื่อง กล่าวถึงสนุกสนานในการ
สอนภาษาจีนส าหรับเด็กเล็ก พบว่า ความสนุกสนานในการเรียนการสอนภาษาจีนประกอบด้วยความสนุกของ
เน้ือหา และวิธีการเรียนการสอน การสร้างความสนุกสนานของการเรียนภาษาจีนในช้ันเรียนส าหรับกลุ่มผู้เรียน
เด็กเล็กน้ัน ต้องค านึงถึงการเรียนภาษากับวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน และการจัดกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรม 
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2.2.3 การฝึกประสบการณ์นอกสถานท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการบริหารการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเน่ืองจากการศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมท่ี
จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมท้ังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกันบน
สถานการณ์เดียวกัน หรือเหตุการณ์เดียวกัน ท าให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ท่ัวถึงและสามารถค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เพิ่มเดิมด้วยตนเองได้เมื่อออกนอกสถานท่ี (กระทรวงศึกษาธิการ 
2545: 143)  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจั๋ว (Zhuo. 2011: 46) เร่ือง การออกแบบหลักสูตรภาษาจีน
นานาชาติของนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษานักศึกษาต่างชาติระดับอุดมศึกษามณฑลไหหนาน 
พบว่า การจัดหลักสูตรภาษาจีนนานาชาติท่ีดีควรมีการศึกษาดูงาน ท าความร่วมมือ มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ระหว่างนักศึกษา การแลกเปลี่ยนการจัดการสอนระหว่างครูผู้สอนรวมท้ังมีการสัมมนาทางวิชาการระดับ
นานาชาติ เพื่อพัฒนาการบริหารการเรียนการสอนนักศึกษาต่างชาติ 

2.2.4 การพัฒนาผู้สอนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญหน่ึงในการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนใน
โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเน่ืองจากครูเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน การพัฒนาครูผู้สอนจะต้องมีการส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ด้านการใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ เพื่อให้ครูสามารถสื่อสาร
และส่งเสริมการสนทนาของผู้เรียนในช้ันเรียน รวมท้ังสามารถประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนโดยเน้น
การประเมินตามสภาพจริง เพื่ อ ให้แ น่ใจว่าการจัดการเรียนรู้ ได้ผลตรงตามจุดประสงค์ ท่ีวางไว้  
(กระทรวงศึกษาธิการ .2544: ออนไลน์) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของหลี่  (Li. 2017: 147-187) เรื่อง
ปฏิสัมพันธ์ด้านวาทกรรมในช้ันเรียนของการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติ  พบว่า ความรู้ 
ความสามารถและภูมิปัญญาของครูจะสะท้อนให้เห็นในระหว่างการจัดการเรียนรู้ การเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สอนของครูสามารถเปลี่ยนผลการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนได้  

3. ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ของรูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ท้ังน้ีเน่ืองจากในการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยน า
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญในการจัดการ
เรียนรู ้และน าผลของการศึกษาสภาพและความต้องการจ าเป็นในการบริหารมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ในการพัฒนาสร้างรูปแบบ มีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ และสาระส าคัญในการด าเนินงาน
ของแต่ละองค์ประกอบท่ีชัดเจน และตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสร้างรูปแบบของคีฟวส์ (Keeves. 1988: 561-565) ท่ีกล่าวว่าการสร้าง
รูปแบบต้องอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษาได้อย่างชัดเจนเพื่อจะน าไปสู่การ
พยากรณ์ท่ีตามมา ซึ่งสามารถรวบรวมได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ และรูปแบบท่ีดีจะต้องผ่านการทดสอบหรือ
ตรวจสอบก่อนน าไปใช้จริงว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับการน ารูปแบบไปใช้ประโยชน์ต่อไป
หรือไม่ จึงท าให้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย -จีน) สังกัด
กรุงเทพมหานครมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้อยู่ในระดับมาก  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การน ารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัด
กรุงเทพมหานคร ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญกับข้ันตอนและกระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบเพื่อให้บุคลากรเกิด
ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการน ารูปแบบไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. โรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนซึ่งเป็นรายวิชาเสริมในหลักสูตร สามารถน า
องค์ประกอบในรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย -จีน) ไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาและท าความเข้าใจแนว
ทางการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบให้ชัดเจนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเป็นไปได้กับบริบทของ
โรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ และ การพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการน าไปใช้ในการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนท่ีเหมาะสมต่อไป 

2. ควรศึกษาการประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในบริบทของโรงเรียนท่ี
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้เพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ดร.สุวพร เซ็มเฮง 
และ ดร.พรชุลี ลังกา ในการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  ด้วย
ความเอาใจใส่ยิ่ง ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญทุก
ท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ให้การสัมภาษณ์ และให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งน้ี รวมท้ังผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนใน
โรงเรียนสองภาษา(ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานครทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูลเพื่อการวิจัยเป็นอย่างดี คุณค่าและประโยชน์ท้ังหลายของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณ
บิดามารดา บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีได้อบรมสั่งสอนและมีส่วนในความส าเร็จของการวิจัยในครั้งน้ี   
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกีารจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร

กระทรวงศกึษาธิการเปน็ภาษาองักฤษ. (ออนไลน์) 2544 (สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2561)  
จาก http://www.moe.go.th/ 5TypeSchool/ school_eng_next.htm. 

_______. เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545. 

_______. แนวทางการด าเนินงานในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Program). กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2548. 

กุณฑิกา พัชรชานนท์; และบัลลังก์ โรหิตเสถียร. แผนพฒันาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  
(เฉพาะภาษาจีน). (ออนไลน์) 2556. (สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2561)  
จาก http://www.moe.go.th/websm/2013/dec/439.html  

2.2.3 การฝึกประสบการณ์นอกสถานท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการบริหารการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเน่ืองจากการศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมท่ี
จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมท้ังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกันบน
สถานการณ์เดียวกัน หรือเหตุการณ์เดียวกัน ท าให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ท่ัวถึงและสามารถค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เพิ่มเดิมด้วยตนเองได้เมื่อออกนอกสถานท่ี (กระทรวงศึกษาธิการ 
2545: 143)  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจั๋ว (Zhuo. 2011: 46) เร่ือง การออกแบบหลักสูตรภาษาจีน
นานาชาติของนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษานักศึกษาต่างชาติระดับอุดมศึกษามณฑลไหหนาน 
พบว่า การจัดหลักสูตรภาษาจีนนานาชาติท่ีดีควรมีการศึกษาดูงาน ท าความร่วมมือ มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ระหว่างนักศึกษา การแลกเปลี่ยนการจัดการสอนระหว่างครูผู้สอนรวมท้ังมีการสัมมนาทางวิชาการระดับ
นานาชาติ เพื่อพัฒนาการบริหารการเรียนการสอนนักศึกษาต่างชาติ 

2.2.4 การพัฒนาผู้สอนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญหน่ึงในการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนใน
โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเน่ืองจากครูเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน การพัฒนาครูผู้สอนจะต้องมีการส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ด้านการใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ เพื่อให้ครูสามารถสื่อสาร
และส่งเสริมการสนทนาของผู้เรียนในช้ันเรียน รวมท้ังสามารถประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนโดยเน้น
การประเมินตามสภาพจริง เพื่ อ ให้แ น่ใจว่าการจัดการเรียนรู้ ได้ผลตรงตามจุดประสงค์ ท่ีวางไว้  
(กระทรวงศึกษาธิการ .2544: ออนไลน์) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของหลี่  (Li. 2017: 147-187) เรื่อง
ปฏิสัมพันธ์ด้านวาทกรรมในช้ันเรียนของการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติ  พบว่า ความรู้ 
ความสามารถและภูมิปัญญาของครูจะสะท้อนให้เห็นในระหว่างการจัดการเรียนรู้ การเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สอนของครูสามารถเปลี่ยนผลการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนได้  

3. ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ของรูปแบบการบริหารการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ท้ังน้ีเน่ืองจากในการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยน า
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญในการจัดการ
เรียนรู ้และน าผลของการศึกษาสภาพและความต้องการจ าเป็นในการบริหารมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ในการพัฒนาสร้างรูปแบบ มีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ และสาระส าคัญในการด าเนินงาน
ของแต่ละองค์ประกอบท่ีชัดเจน และตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสร้างรูปแบบของคีฟวส์ (Keeves. 1988: 561-565) ท่ีกล่าวว่าการสร้าง
รูปแบบต้องอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษาได้อย่างชัดเจนเพื่อจะน าไปสู่การ
พยากรณ์ท่ีตามมา ซึ่งสามารถรวบรวมได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ และรูปแบบท่ีดีจะต้องผ่านการทดสอบหรือ
ตรวจสอบก่อนน าไปใช้จริงว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับการน ารูปแบบไปใช้ประโยชน์ต่อไป
หรือไม่ จึงท าให้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในโรงเรียนสองภาษา (ไทย -จีน) สังกัด
กรุงเทพมหานครมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้อยู่ในระดับมาก  
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ตัวบ่งชี้การพัฒนาผู้เรียนเพ่ือความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
Indicators of Student Development for Competitive Strength in the 21st Century 

 
เกษม ทองปัญจา1 

ณรงค์ พิมสาร2 
อิศรัฏฐ์ รินไธสง3 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์กรอบการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการ
แข่งขันในศตวรรษท่ี 21 2) เพื่อสร้างตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
และ 3) เพื่อหาความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงในปีการศึกษา 2560 จ านวน 165 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) และแบบสอบถามประเด็นตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็ง
ทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.971 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor  Analysis)  

ผลการวิจัย พบว่า ตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 มี 6  
องค์ประกอบหลัก 18 องค์ประกอบย่อย และ 63 ตัวบ่งช้ี  ค่าสัมประสิทธิ์ความเหมาะสมของข้อมูลท่ีวิเคราะห์
ปัจจัยมีค่าเท่ากับ 0.70  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบโดยรวมเท่ากับ 0.73 เม่ือพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า 
องค์ประกอบท่ี 1 คุณสมบัติของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21  มี 2 องค์ประกอบย่อยรวม 12 ตัวบ่งช้ี  ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบโดยรวมเท่ากับ 0.67องค์ประกอบท่ี 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 2 องค์ประกอบ
ย่อย  11 ตัวบ่งช้ี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบโดยรวมเท่ากับ 0.74 องค์ประกอบท่ี 3 การท างานเป็นทีม  มี 3 
องค์ประกอบย่อย  รวม 10 ตัวบ่งช้ี  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบโดยรวมเท่ากับ 0.76องค์ประกอบท่ี 4 ภาวะผู้น า 
มี 3 องค์ประกอบย่อยรวม         10 ตัวบ่งช้ี  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบโดยรวมเท่ากับ 0.75องค์ประกอบท่ี 5 
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ มี 3 องค์ประกอบย่อย รวม 9 ตัวบ่งช้ี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบโดยรวม
เท่ากับ 0.71 องค์ประกอบท่ี 6 ทักษะชีวิตและอาชีพ มี 5 องค์ประกอบย่อย รวม 11 ตัวบ่งช้ี  ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบโดยรวมเท่ากับ 0.72 
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Abstract 
 

 The purpose of this study  were 1) to synthesize the student development framework 
for competitive strength in the 21st century, 2) to create indicator of student development for 



 

competitive strength in the 21st century, and 3 )  to find the suitability of applying the learner 
development indicator for  strength Competition in the 21st century. Sample  used in the study  
was 165 school administrators with competitive rates in the academic year 2017 selected by 
purposive sampling. The research instrument for data collecting consisted of collection of was 
from quantitative interview which is a semi-structured interview and questionnaires concerning on 
student development indivators for competitive strength in the 21st century with reliability of 
0.971. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and 
factor analysis.  

The research result found that the student development indicator for competitive strength 
in the 21st century comprised 6 main components, 18 sub-components and 63 indicators.          
The coefficient of appropriateness of the factor  was 0.70, the total composition weight was 0.73. 
When considering each component, it was found that: Component 1: Student properties in the 21st 
century had 2 sub-components,  12 indictors, the total component weight was 0.67;  Component 
2: Using Information and communication technology had 2 sub-components, 11 indicators, the 
total component weight was 0.74; Component 3: Teamwork had 3 sub-components, 10 indicators, 
the total composition weight was 0.76; Component 4: Leadership had 3 sub-components, 10 
indicators, the total component weight was 0.75; Component 5: Morality, ethics and responsibility 
had 3 sub-components, 10 indicators, the total component weight was 0.71; and Component 6: 
Life skills and occupation had 5 sub-components, 11 indicators, the total component weight was 0.72. 
 
Keyword : Indicators, competitive strength, learner skills in the 21st century 
 
บทน า 
 ปัจจุบันเป็นยุคท่ีมีการแข่งขันทางสังคมค่อนข้างสูง สภาพแวดล้อมทางสังคมทางวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายกับการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 เกิดวิวัฒนาการความก้าวหน้าในทุกๆ        
มิติอย่างรวดเร็ว  ส่งผลต่อการท างานและการด ารงชีวิตในสังคม ท าให้ต้องมีการปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ดังกล่าว ทักษะและความรู้มีความ
จ าเป็นต่อการเป็นพลเมืองของสังคม และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทักษะและความสามารถในการท างาน
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต  การท างาน เศรษฐกิจ  การเมือง สังคมและวัฒนธรรมคือ 
ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication Technologies: ICT) อัครเดช 
นีละโยธิน (2559 : 3) 

การสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes)       
ท้ังในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ท่ีจะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความ
พร้อมในทุกด้าน น้ัน ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21” (21st Century 
Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องใหผู้้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการ
เรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL 
(Problem-Based Learning) ของนักเรียน สิ่งท่ีเป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อ
ศิษย์  (Professional  Learning  Communities : PLC) ซึ่ ง เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่ อแลกเปลี่ ยน

388 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี388 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 

ประสบการณ์การท าหน้าท่ีของครูแต่ละคน และน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับผู้เรียน ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ, และวรางคณา ทองนพคุณ (2559 : 9) 
 การจัดการเรียนการสอนและการปลูกฝังวัฒนธรรมการรับในตัวเด็กไทยจากเดิมท่ีผ่านมา  คือเช่ือตามท่ีได้ฟัง  
ขาดความมั่นใจในตัวเอง ไม่แสวงหาข้อมูลสารสนเทศท่ีเช่ือถือได้  ขาดความกระตือรือร้น  ติดรูปแบบเดิม ๆเป็น
ผู้บริโภคท าอะไรแค่พอผ่าน  ไม่อดทน  ไม่ชอบท างานหนัก ชอบท างานคนเดียว ไม่นึกถึงส่วนรวม  เอาตัวรอด
เก่ง  ขาดคุณธรรมจริยธรรม  ไม่สนใจสันติวิธีและขาดอัตลักษณ์ไทย เมื่อต้องการจัดการเรียนการสอนและการ
ปลูกฝังจริยธรรมในยุคศตวรรษท่ี 21 จะต้องปลูกฝังวัฒนธรรมในตัวเด็กไทย  เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์  
มีความคิดสร้างสรรค์  มีความมั่นใจในตนเอง  แสวงหาความรู้  รู้เท่าทันสารสนเทศเพื่อการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง  เรียนรู้เป็นผู้ประกอบการ  ผู้ผลิต  มุ่งความเป็นเลิศ  อดทน  ท างานหนัก  ท างานได้เป็นทีม  
รับผิดชอบต่อส่วนรวม  มีคุณธรรม  และมีความเป็นไทย ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557 : 37)  การจัดการศึกษาใน
ปัจจุบันได้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นท่ีต้องพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนมีการเรียนรู้ท่ียืดหยุ่น สร้างสรรค์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ไข ซึ่งทักษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 คือ 3R8C โดย 3R คือทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อผู้เรียนทุกคน มีดังน้ี 1) Reading คือ สามารถ
อ่านออก  2) (W)Riteing คือ สามารถเขียนได้ 3) (A) Rithmatic คือ มีทักษะในการค านวณ ส่วน 8C ซึ่งเป็น
ทักษะต่างๆ ท่ีจ าเป็น ซึ่งทุกทักษะสามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชา  มีดังน้ี 1) Critical thinking 
and problem solving คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
2) Creativity and innovation คือ  การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 3) Cross-cultural 
understanding คือ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม                  
4) Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะความเป็น
ผู้น า 5) Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ 
6) Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 7) Career and 
learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ และ 8) Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม 
และมีระเบียบวินัย วิจารณ์ พานิช (2555 : 35)  
 แนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของแนวคิดแบบใหม่ท่ีพยายามจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ท้ังด้านเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร และธุรกิจ โดยมีการก าหนด
คุณลักษณะและเป้าหมายท่ีชัดเจน ซึ่งส่วนส าคัญอยู่ท่ีการด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะท่ี
จ าเป็นในโลกสมัยใหม่ท่ีการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ มีทักษะการคิดทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต           
การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีลักษณะสอดคล้องกับสิ่งท่ีสังคมโลกคาดหวัง ด้วยเหตุน้ีหลักสูตรจึงควร
สนองตอบต่อแนวทางดังกล่าวและครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีฐานความรู้ท่ีเหมาะสม อันไ ด้แก่ความรู้ในเน้ือหา 
ภาษา วิธีการจัดการเรียนการสอน และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียน และท่ีส าคัญอีกประการหน่ึง คือ ความรู้
ด้านเทคโนโลยีท่ีจะเอ้ือให้ผู้สอนประยุกต์ความรู้ทุกด้านในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้เป็นอย่างดี การปรับหรือพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งหมายให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ 
คุณลักษณะ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 จึงจ าเป็นต้องปรับทุกองค์ประกอบของกระบวนการจัด
การศึกษาให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
ผลลัพธ์ในรูปแบบของทักษะดังกล่าวเป็นกรอบแนวคิด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาตัวบ่งช้ีการพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานจัดการศึกษา 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนท่ี
จบการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และมีความพร้อมและ

 

competitive strength in the 21st century, and 3 )  to find the suitability of applying the learner 
development indicator for  strength Competition in the 21st century. Sample  used in the study  
was 165 school administrators with competitive rates in the academic year 2017 selected by 
purposive sampling. The research instrument for data collecting consisted of collection of was 
from quantitative interview which is a semi-structured interview and questionnaires concerning on 
student development indivators for competitive strength in the 21st century with reliability of 
0.971. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and 
factor analysis.  

The research result found that the student development indicator for competitive strength 
in the 21st century comprised 6 main components, 18 sub-components and 63 indicators.          
The coefficient of appropriateness of the factor  was 0.70, the total composition weight was 0.73. 
When considering each component, it was found that: Component 1: Student properties in the 21st 
century had 2 sub-components,  12 indictors, the total component weight was 0.67;  Component 
2: Using Information and communication technology had 2 sub-components, 11 indicators, the 
total component weight was 0.74; Component 3: Teamwork had 3 sub-components, 10 indicators, 
the total composition weight was 0.76; Component 4: Leadership had 3 sub-components, 10 
indicators, the total component weight was 0.75; Component 5: Morality, ethics and responsibility 
had 3 sub-components, 10 indicators, the total component weight was 0.71; and Component 6: 
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บทน า 
 ปัจจุบันเป็นยุคท่ีมีการแข่งขันทางสังคมค่อนข้างสูง สภาพแวดล้อมทางสังคมทางวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายกับการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 เกิดวิวัฒนาการความก้าวหน้าในทุกๆ        
มิติอย่างรวดเร็ว  ส่งผลต่อการท างานและการด ารงชีวิตในสังคม ท าให้ต้องมีการปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ดังกล่าว ทักษะและความรู้มีความ
จ าเป็นต่อการเป็นพลเมืองของสังคม และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทักษะและความสามารถในการท างาน
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต  การท างาน เศรษฐกิจ  การเมือง สังคมและวัฒนธรรมคือ 
ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication Technologies: ICT) อัครเดช 
นีละโยธิน (2559 : 3) 

การสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes)       
ท้ังในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ท่ีจะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความ
พร้อมในทุกด้าน น้ัน ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21” (21st Century 
Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องใหผู้้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการ
เรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL 
(Problem-Based Learning) ของนักเรียน สิ่งท่ีเป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อ
ศิษย์  (Professional  Learning  Communities : PLC) ซึ่ ง เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่ อแลกเปลี่ ยน

389ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 389ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 

ความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมยุคศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพในการท างาน
ต่อไป  
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อสังเคราะห์กรอบการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
2. เพื่อสร้างตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
3. เพื่อหาความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความ 
เข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21  ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 ครั้งน้ีเป็นการวิจัย 
แบบผสมผสานวธีิ (Mixed  Method  Research)  ได้ด าเนินการตามข้ันตอน 3 ระยะ ดังน้ี 

ระยะที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันใน
ศตวรรษที่ 21 ในการด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันใน
ศตวรรษท่ี 21  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปน้ี  
 ข้ันตอนท่ี 1. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในท้ังประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อน ามาก าหนดกรอบการพัฒนาผู้เรียน
เพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 และจัดท าแบบสัมภาษณ์  
 ขั้นตอนที่ 2. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อก าหนดกรอบตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการ
แข่งขันในศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยด าเนินการสัมภาษณ์ 2 ครั้ง ดังน้ี 

 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิครั้งที่ 1 

การบริหารจัดการศกึษา 
- ทฤษฎีการบริหาร 
- ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ในศตวรรษท่ี 21 

องคป์ระกอบ 
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย
ของตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความ
เข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
 

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความ
เข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21  

390 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี390 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษาระดับนโยบาย  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และนักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญด้านการศึกษาผลงานการบริหารเป็นท่ียอมรับ 
รวมท้ังสิ้น 8 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง มีข้ันตอน
การสร้างดังต่อไปน้ี 

1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาผู้เรียนและคุณสมบัติของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
2) ร่างประเด็นตัวบ่งช้ีท่ีส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 

เพื่อน าเสนอประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาและประเด็นท่ีใช้
ในการสัมภาษณ์ 

3) ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และจัดท าแบบสัมภาษณ์
ตัวบ่งช้ีท่ีส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 น าไปสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ตามท่ีก าหนดไว้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของประธานและกรรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ไปใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นการพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิครั้งที่ 2 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังของรัฐบาลและเอกชน รวมท้ังสิ้น 

10 คน 
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในข้ันน้ีคือ แบบสัมภาษณ์ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ประกอบการตรวจสอบรายการ 
(Check list) มีข้ันตอนการสร้างดังต่อไปน้ี 

1) ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาผู้เรียนและคุณสมบัติของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 และน าข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ครั้งท่ี 1 มาพิจารณาเพื่อสร้างค าถามประเด็นการสัมภาษณ์ 

2) ร่างประเด็นตัวบ่งช้ีท่ีส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 เพื่อ
น าเสนอประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาและประเด็นท่ีใช้ใน
การสัมภาษณ์ 

 
 
3) ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และจัดท าแบบสัมภาษณ์

ทักษะของผู้เรียน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการ
แข่งขันในศตวรรษท่ี 21  

การเก็บรวบรวมข้อมูล น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของประธานและกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ไปใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิครั้งท่ี 2 

 

ความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมยุคศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพในการท างาน
ต่อไป  
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อสังเคราะห์กรอบการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
2. เพื่อสร้างตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
3. เพื่อหาความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความ 
เข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21  ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 ครั้งน้ีเป็นการวิจัย 
แบบผสมผสานวธีิ (Mixed  Method  Research)  ได้ด าเนินการตามข้ันตอน 3 ระยะ ดังน้ี 

ระยะที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันใน
ศตวรรษที่ 21 ในการด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันใน
ศตวรรษท่ี 21  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปน้ี  
 ข้ันตอนท่ี 1. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในท้ังประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อน ามาก าหนดกรอบการพัฒนาผู้เรียน
เพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 และจัดท าแบบสัมภาษณ์  
 ขั้นตอนที่ 2. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อก าหนดกรอบตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการ
แข่งขันในศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยด าเนินการสัมภาษณ์ 2 ครั้ง ดังน้ี 

 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิครั้งที่ 1 

การบริหารจัดการศกึษา 
- ทฤษฎีการบริหาร 
- ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ในศตวรรษท่ี 21 

องคป์ระกอบ 
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย
ของตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความ
เข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
 

ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความ
เข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21  

391ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 391ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 

การวิเคราะห์ข้อมูล  น าข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ครั้งท่ี 2 มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลท่ีได้
จากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 และน ามาสรุปเป็นกรอบตัวบ่งช้ีท่ีส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการ
แข่งขันในศตวรรษท่ี 21 เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวิจัยระยะท่ี 2 
 

ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21  ผู้วิจัย
ด าเนินการดังน้ี  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงในปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง  

ตัวแปรที่ศึกษา  ได้แก่ ตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในข้ันตอนน้ี ได้แก่ แบบสอบถามตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
ความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21  มีข้ันตอนการสร้าง มีดังน้ี 

1) ศึกษากรอบตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ในข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2 

2) ร่างประเด็นแบบสอบถามตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21  
เพื่อน าเสนอประธานและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาและ
ประเด็นท่ีใช้ 

3) ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของประธานและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และจัดท าแบบสอบถาม 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) 

4) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและ
ความครอบคลุมในองค์ประกอบท่ีต้องการวัด น ามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.0  

5) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือกับผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีมี
อัตราการแข่งขันสูง จ านวน 30 คน  เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.971   

ระยะที่3 การประเมินความเหมาะสมในการน าไปใช้ของตัวบ่งชี้การพัฒนาผู้เรียนเพื่อความ
เข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษที่21 
 การประเมินความเหมาะสมในการน าตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
ไปใช้ ผู้วิจัยด าเนินการดังน้ี 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงในปีการศึกษา 2561 จ านวน 165 คน ได้มา
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified  Random Sampling)  และแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
1) ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
2) ความสอดคล้องกลมกลืมของโครงสร้างองค์ประกอบและการก าหนดน้ าหนัก 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ในข้ันตอนน้ี ได้แก่ แบบสอบถามประเด็นตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
ความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 ท่ีได้จากการสร้างเครื่องมือในระยะท่ี 2  ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล ด าเนินการโดย 

392 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี392 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 

1) ผู้วจิัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเพื่อขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลตามท่ีก าหนดเพื่อขอเก็บข้อมูล 

2) ประสานงานนัดหมายผู้ให้ข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์โดยประสานงานกับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลโดยตรงเพื่อนัดหมายการรับข้อมูลกลับคืน 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 
1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการ

แข่งขันในศตวรรษท่ี 21 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลท่ีก าหนด ซึ่งเกณฑ์การแปลความหมาย  ดังน้ี 

 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง  เป็นตัวบ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง  เป็นตัวบ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  เป็นตัวบ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  เป็นตัวบ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 ลงมา   หมายถึง  เป็นตัวบ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

2) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
โครงสร้างองค์ประกอบและก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยท่ีใช้ในการสร้างตัวบ่งช้ีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาน้ าหนักตัวแปรย่อยท่ีใช้ในการสร้างตัวบ่งช้ี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  กรอบแนวคิดการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 ผู้ทรงคุณวุฒิให้
ความส าคัญของคุณลักษณะของผู้เรียน  คือ ผู้เรียนควรมีความคิดสร้างสรรค์  มีวิจารณญาณแก้ปัญหาได้, มีทักษะ
ในการสื่อสารท่ีดี, มีทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี,มีความเป็นผู้น า และมีคุณธรรมจริยธรรม,ผู้เรียนควรมี
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม, มีความรู้เกี่ยวกับทักษะอาชีพ, สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว, มีความรู้รอบตัว
และศึกษาเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน   
 2. การสร้างตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21  ผลการวิจัย
พบว่า ตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 มี 6 องค์ประกอบหลัก 18 
องค์ประกอบย่อย และ 63 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบโดยรวมมีค่าความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.25) ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบโดยรวมเท่ากับ 0.73 เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบพบว่ามีค่าความเหมาะสมในระดับ
มากทุกองค์ประกอบ  องค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ องค์ประกอบด้านการท างานเป็นทีม ( X = 4.30)  
รองลงมาคือ องค์ประกอบด้านคุณสมบัติของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ( X = 4.29) องค์ประกอบด้านภาวะผู้น า 
( X = 4.28) องค์ประกอบด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ( X = 4.28) องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบ ( X = 4.19) และ องค์ประกอบด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( X = 4.17) 
ตามล าดับ 

2.1 องค์ประกอบด้านคุณสมบัติของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.67
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณสมบัติเฉพาะของผู้เรียน 10 ตัวบ่งช้ี และ การพัฒนา
งานของผู้เรียน 2 ตัวบ่งช้ี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบโดยรวมเท่ากับ 0.67  

2.2 องค์ประกอบด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0 .74
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ตัวบ่งช้ี และ การสื่อสาร 4 ตัวบ่งช้ี  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล  น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ครั้งท่ี 2 มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลท่ีได้
จากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 และน ามาสรุปเป็นกรอบตัวบ่งช้ีท่ีส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการ
แข่งขันในศตวรรษท่ี 21 เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวิจัยระยะท่ี 2 
 

ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21  ผู้วิจัย
ด าเนินการดังน้ี  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงในปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง  

ตัวแปรที่ศึกษา  ได้แก่ ตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในข้ันตอนน้ี ได้แก่ แบบสอบถามตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
ความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21  มข้ัีนตอนการสร้าง มีดังน้ี 

1) ศึกษากรอบตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ในข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2 

2) ร่างประเด็นแบบสอบถามตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21  
เพื่อน าเสนอประธานและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาและ
ประเด็นท่ีใช้ 

3) ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของประธานและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และจัดท าแบบสอบถาม 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) 

4) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและ
ความครอบคลุมในองค์ประกอบท่ีต้องการวัด น ามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.0  

5) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือกับผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีมี
อัตราการแข่งขันสูง จ านวน 30 คน  เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.971   

ระยะที่3 การประเมินความเหมาะสมในการน าไปใช้ของตัวบ่งชี้การพัฒนาผู้เรียนเพื่อความ
เข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษที่21 
 การประเมินความเหมาะสมในการน าตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
ไปใช้ ผู้วิจัยด าเนินการดังน้ี 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงในปีการศึกษา 2561 จ านวน 165 คน ได้มา
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified  Random Sampling)  และแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
1) ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 
2) ความสอดคล้องกลมกลืมของโครงสร้างองค์ประกอบและการก าหนดน้ าหนัก 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ในข้ันตอนน้ี ได้แก่ แบบสอบถามประเด็นตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
ความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 ท่ีได้จากการสร้างเครื่องมือในระยะท่ี 2  ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการโดย 

393ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 393ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 

2.3 องค์ประกอบด้านการท างานเป็นทีม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.76 ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างและพัฒนาทีม 4 ตัวบ่งช้ี กลยุทธการท างานเป็นทีม 3 ตัว
บ่งช้ี และ กรอบแนวคิดในการท างานเป็นทีม 3 ตัวบ่งช้ี  

2.4 องค์ประกอบด้านภาวะผู้น า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.75 ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่การมีวิสัยทัศน์ 3 ตัวบ่งช้ี การน าวิชาการ 3 ตัวบ่งช้ี และ การน าการเปลี่ยนแปลง  
4 ตัวบ่งช้ี  

2.5 องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ มค่ีาน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.71 
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรม 3 ตัวบ่งช้ี การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 2 ตัวบ่งช้ี และ ความรับผิดชอบ 4 ตัวบ่งช้ี  

2.6 องค์ประกอบด้านทักษะชีวิตและอาชีพ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0 .72 ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะความรู้ในสาระอาชีพ 2 ตัวบ่งช้ี ทักษะชีวิต 3 ตัวบ่งช้ี ทักษะ
ความสนใจในอาชีพ 2 ตัวบ่งช้ี ทักษะการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง 2 ตัวบ่งช้ี และ เจตคติต่ออาชีพ 2 ตัวบ่งช้ี   
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 สามารถ
น ามาอภิปรายในภาพรวมและรายองค์ประกอบได้ดังน้ี 

จากผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันใน
ศตวรรษท่ี 21 มี 6 ประกอบ ได้แก่ คุณสมบัติของนักเรียนในศตวรรษท่ี 2  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  การท างานเป็นทีม  ภาวะผู้น า  คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ  และทักษะชีวิตและอาชีพ   
องค์ประกอบท้ัง 6 น้ี เป็นคุณสมบัติท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันใน
ศตวรรษท่ี 21 ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดการศึกษาในปัจจุบันต้องเตรียมผู้เรียนให้มีคุณสมบัติท่ีพร้อมในโลกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2559) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการเตรียม
ผู้เรียนให้พร้อมในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง จะต้องส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 
1) การท างานเป็นทีม 2) ทักษะความสัมพันธ์ 3) การร่วมมือ 4) ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น 5) ผู้ให้
การสนับสนุนอย่างต่ืนตัว 6) ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ 7) ทักษะภายในบุคคล 8) ทักษะการร่วมมือการ ท างาน
เป็นทีมและภาวะผู้น า 9) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความความแตกต่างและความหลากหลาย และ 10) ทักษะ
ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม    

องค์ประกอบด้านคุณสมบัติของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย คุณสมบัติของผู้เรียน และการ
พัฒนางานของผู้เรียน มีตัวบ่งช้ีท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการคิดอย่างวิจารณญาณและการแก้ปัญหามีความคิด
สร้างสรรค์น ามาใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้ มีความใฝ่รู้  มุ่งมั่นและรู้จักตนเอง มีความสามารถในทักษะวิชาชีพ          
มีปัญญา มีสุขภาพดี มีจิตอาสา มีมนุษยสัมพันธ์ มีวิธีการตัดสินใจและการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม มีความสามารถ
ในการจัดระบบการท างาน สามารถสร้างรูปแบบของการพัฒนางานได้ และสามารถก าหนดจุดประสงค์และ
จุดมุ่งหมายของการพัฒนางานได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพล  บรรดาศักด์ิ, และคณะ (2559 : 175)          
ได้ศึกษาเรื่อง การเป็นผู้เรียนในยุคศตวรรษท่ี 21: มุมมองจากอาจารย์และนักศึกษาพบว่า ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
เป็นผู้เรียนท่ีสนใจท่ีจะเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นผู้เรียนท่ีมีความคิดเชิงเหตุผลเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหา การเรียนรู้
เพื่อเป็นผู้เรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ เรียนรู้จากการลงมือท า และเรียนรู้จากสื่อหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  ท้ังน้ี
เน่ืองจากการจัดการศึกษาทุกระดับควรเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดแก้ปัญหา  การคิดแบบวิจารญาณ รวมท้ังการพัฒนาทักษะการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีส าหรับเป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู้และการมีทักษะทางสังคม แนวโน้มการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องบูรณาการกับศาสตร์

394 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี394 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 

ด้านต่างๆ และบูรณาการการเรียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งผู้เรียนจะเห็นคุณประโยชน์เห็นถึงคุณค่า
ของการเรียน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งเป็นการเตรียมผู้เรียนในการเรียนต่อไปใน
ระดับสูงข้ึนเกิดการเพิ่มโอกาสในอนาคต การเพิ่มมูลค่า และการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศด้าน
เศรษฐกิจ พรทิพย์ ศิริภัทราชัย (2556: 49 - 56)  

องค์ประกอบด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร มีตัวบ่งช้ีท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการ
ข้อมูลท่ีมาจากหลายแห่งท่ีมา เข้าถึงและเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การจัดการประเมินผล และการสื่อสารข้อมูล สามารถวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีจริยธรรมหรือถูกกฎหมาย  
รวมท้ังมีความสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการอ่าน พูด ฟัง และเขียน
ด้วยภาษาไทยได้ถูกต้อง มีความสามารถในการอ่าน พูด ฟัง และเขียนด้วยภาษาต่างประเทศได้ถูกต้องอย่างน้อย       
1 ภาษา และมีการฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสาร  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัครเดช นีละโยธิน          
(2559 : 33). ท่ีได้ศึกษาเรื่องตัวบ่งช้ีทักษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การพัฒนา
โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง พบว่า ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ
องค์ประกอบหน่ึงส าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐานของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 

องค์ประกอบด้านภาวะผู้น า ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ การน าวิชาการ และ การน าการ
เปลี่ยนแปลง มีตัวบ่งช้ีท่ีมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ เป็นท่ีพึ่งของบุคคลอื่นได้ ผู้เรียน
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม สามารถปรับตัวให้เข้ากับบทบาทหน้าท่ีท่ี
หลากหลาย แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ยอมรับความแตกต่างและตัดสินใจด้วย
เหตุผล และให้เกียรติและตระหนักในศักดิ์ศรีของบุคคลอื่น  ท้ังนี้เนื่องจากการด าเนินงานภายใต้เงื่อนไข
ปัจจัยของสภาวะโดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โลกในทุกวันนี้ มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บทบาท
และภาวะผู้น ามีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับทุกองค์การท่ีจ าเป็นต้องปรับตัวและเปล่ียนแปลงให้ทันกับ
เหตุการณ์ของโลกปัจจุบันตลอดเวลาในกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์ท่ีความเจริญทางเทคโนโลยีก่อให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงของสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ดุษฎีรัตน์ โกสุมภ์ศิริ (2558 : ออนไลน์) 
การพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 ด้านภาวะผู้น าจึงเป็นองค์ประกอบท่ี
มีความส าคัญองค์ประกอบหนึ่งในการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการท างานและการด าเนินชีวิตใน
โลกท่ีมีความเปล่ียนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ประกอบย่อยด้านภาวะผู้น าจากการศึกษาครั้งนี้
สอดคล้องกับ ธัญวิทย์ ศรีจันทร์ (2559 : ออนไลน์) ท่ีศึกษาเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของกรรมการองค์กรนิสิตนักศึกษา พบว่า องค์ประกอบคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของกรรมการองค์กรนิสิตนักศึกษามีท้ังหมด  7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีคุณธรรม
และจริยธรรม 2) สร้างแรงจูงใจ 3) มีวิสัยทัศน์ 4) กล้าตัดสินใจ กล้าคิด พูด ท า 5) มีทักษะในการส่ือสาร 
6) ท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และ 7) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน 

 
  

องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ ประกอบด้วย คุณธรรมและจริยธรรม การ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และ ความรับผิดชอบ มีตัวบ่งช้ีท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบ
และรักษาวินัยโดยเคร่งครัด รักษาความสามัคคีและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ยึดมั่นในสิ่งท่ีถูกต้องและชอบ

 

2.3 องค์ประกอบด้านการท างานเป็นทีม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.76 ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างและพัฒนาทีม 4 ตัวบ่งช้ี กลยุทธการท างานเป็นทีม 3 ตัว
บ่งช้ี และ กรอบแนวคิดในการท างานเป็นทีม 3 ตัวบ่งช้ี  

2.4 องค์ประกอบด้านภาวะผู้น า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.75 ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่การมีวิสัยทัศน์ 3 ตัวบ่งช้ี การน าวิชาการ 3 ตัวบ่งช้ี และ การน าการเปลี่ยนแปลง  
4 ตัวบ่งช้ี  

2.5 องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ มค่ีาน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.71 
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรม 3 ตัวบ่งช้ี การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 2 ตัวบ่งช้ี และ ความรับผิดชอบ 4 ตัวบ่งช้ี  

2.6 องค์ประกอบด้านทักษะชีวิตและอาชีพ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0 .72 ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะความรู้ในสาระอาชีพ 2 ตัวบ่งช้ี ทักษะชีวิต 3 ตัวบ่งช้ี ทักษะ
ความสนใจในอาชีพ 2 ตัวบ่งช้ี ทักษะการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง 2 ตัวบ่งช้ี และ เจตคติต่ออาชีพ 2 ตัวบ่งช้ี   
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 สามารถ
น ามาอภิปรายในภาพรวมและรายองค์ประกอบได้ดังน้ี 

จากผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันใน
ศตวรรษท่ี 21 มี 6 ประกอบ ได้แก่ คุณสมบัติของนักเรียนในศตวรรษท่ี 2  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  การท างานเป็นทีม  ภาวะผู้น า  คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ  และทักษะชีวิตและอาชีพ   
องค์ประกอบท้ัง 6 น้ี เป็นคุณสมบัติท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันใน
ศตวรรษท่ี 21 ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดการศึกษาในปัจจุบันต้องเตรียมผู้เรียนให้มีคุณสมบัติท่ีพร้อมในโลกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2559) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการเตรียม
ผู้เรียนให้พร้อมในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง จะต้องส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 
1) การท างานเป็นทีม 2) ทักษะความสัมพันธ์ 3) การร่วมมือ 4) ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น 5) ผู้ให้
การสนับสนุนอย่างต่ืนตัว 6) ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ 7) ทักษะภายในบุคคล 8) ทักษะการร่วมมือการ ท างาน
เป็นทีมและภาวะผู้น า 9) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความความแตกต่างและความหลากหลาย และ 10) ทักษะ
ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม    

องค์ประกอบด้านคุณสมบัติของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย คุณสมบัติของผู้เรียน และการ
พัฒนางานของผู้เรียน มีตัวบ่งช้ีท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการคิดอย่างวิจารณญาณและการแก้ปัญหามีความคิด
สร้างสรรค์น ามาใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้ มีความใฝ่รู้  มุ่งมั่นและรู้จักตนเอง มีความสามารถในทักษะวิชาชีพ          
มีปัญญา มีสุขภาพดี มีจิตอาสา มีมนุษยสัมพันธ์ มีวิธีการตัดสินใจและการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม มีความสามารถ
ในการจัดระบบการท างาน สามารถสร้างรูปแบบของการพัฒนางานได้ และสามารถก าหนดจุดประสงค์และ
จุดมุ่งหมายของการพัฒนางานได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพล  บรรดาศักด์ิ, และคณะ (2559 : 175)          
ได้ศึกษาเรื่อง การเป็นผู้เรียนในยุคศตวรรษท่ี 21: มุมมองจากอาจารย์และนักศึกษาพบว่า ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
เป็นผู้เรียนท่ีสนใจท่ีจะเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นผู้เรียนท่ีมีความคิดเชิงเหตุผลเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหา การเรียนรู้
เพื่อเป็นผู้เรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ เรียนรู้จากการลงมือท า และเรียนรู้จากสื่อหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  ท้ังน้ี
เน่ืองจากการจัดการศึกษาทุกระดับควรเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดแก้ปัญหา  การคิดแบบวิจารญาณ รวมท้ังการพัฒนาทักษะการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีส าหรับเป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู้และการมีทักษะทางสังคม แนวโน้มการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องบูรณาการกับศาสตร์

395ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 395ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



 

ธรรม มีจิตสาธารณะช่วยเหลือส่วนรวม สามารถน าคุณธรรมและจริยธรรมไปประยุกต์ใช้กับหน้าท่ีการงานได้ 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ต้ังใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย รู้จัก
แก้ปัญหาเมื่อมีอุปสรรคและอดทนท างานจนส าเร็จตามเป้าหมาย ยอมรับและปรับปรุงพัฒนาการท างานให้ดี
ข้ึนและ มุ่งมั่นท างานท่ีรับมอบหมายส าเร็จให้ส าเร็จทันเวลา การจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะส าหรับการด ารงชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ท้ังน่ีเน่ืองจากการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เป็นเร่ืองส าคัญของ
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคม
อย่างท่ัวถึง (เยาวเรศ ภักดีวิจิตร (2557 : 1-8) การปลูกฝังจริยธรรมในยุคศตวรรษท่ี 21 จะต้องปลูกฝัง
วัฒนธรรมในตัวเด็กไทย  เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์มีความมั่นใจในตนเอง  
แสวงหาความรู้  รู้เท่าทันสารสนเทศเพื่อการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้เป็นผู้ประกอบการ  ผู้ผลิต   
มุ่งความเป็นเลิศ  อดทน  ท างานหนัก  ท างานได้เป็นทีม  รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีคุณธรรม  และมีความเป็นไทย 
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557: 37)  ซึ่งสอดคล้องกับปาริชาติ ธีระวิทย์ (2561 : 31) ท่ีศึกษาเร่ืองการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 พบว่า แนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยสรุปแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง ได้แก่  วิถีทางในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
 องค์ประกอบด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วย ทักษะความรู้ในสาระอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะ
ความสนใจในอาชีพ ทักษะการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง และ เจตคติต่ออาชีพ มีตัวบ่งช้ีท่ีมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับทักษะในการประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ มีความรู้ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศ
ในภูมิภาค มีทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออย่างทันสมัย ใฝ่รู้ 
มุ่งมั่น และรู้จักตนเองเพื่อพัฒนาสู่สังคมโลก เห็นปัญหาสังคมไทยและสังคมโลกและลงมือท าเพื่อน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง สามารถวิเคราะห์วิกฤตการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี ยอมรับความแตกต่างระหว่าการท างานในอาชีพต่างๆ ภูมิใจในการประกอบ
อาชีพสุจริต และมุ่งมั่นท่ีจะรวมพลังกันสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาค ท้ังน้ีเพราะการด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาให้มีทักษะชีวิตและอาชีพ มีความส าคัญอย่างยิ่งในโลกสมัยใหม่ท่ีมีการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ  
ตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบด้านทักษะชีวิตและอาชีพท่ีพัฒนาข้ึนน้ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 คือ 3R8C โดย 3R คือทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อผู้เรียนทุกคน ได้แก่ 1) Reading คือสามารถ
อ่านออก  2) (W)Riteing คือสามารถเขียนได้ และ 3) (A)Rithmatic คือมีทักษะในการค านวณ ส่วน 8C ซึ่ง
เป็นทักษะต่างๆ ท่ีจ าเป็น ซึ่งทุกทักษะสามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชา ได้แก่ 1) Critical thinking 
and problem solving คือมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้    
2) Creativity and innovation คือมีการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 3) Cross-cultural 
understanding คือมีความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม                 
4) Collaboration teamwork and leadership คือมีความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะความเป็น
ผู้น า 5) Communication information and media literacy คือมีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ 
6) Computing and IT literacy คือมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 7) Career and 
learning skills คือมีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ และ 8) Compassion คือมีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม 
และมีระเบียบวินัย (วิจารณ์ พานิช. 2555) และสอดคล้องกับทัศนะเกี่ยวกับการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมในโลกท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทักษะการท างาน ทักษะ
การด ารงชีวิต รวมท้ังฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะอาชีพและชีวิต (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2559) 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  

1. การพัฒนาตัวบ่งช้ีในเรื่องใดๆ สามารถใช้กระบวนการเช่นเดียวกับงานวิจัยน้ี ในการสร้างกรอบแนวคิด 
ร่างตัวบ่งช้ี พัฒนาตัวบ่งช้ีโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ เพื่อให้ได้ตัวบ่งช้ีท่ีมี คุณภาพไปใช้ก าหนดนโยบาย            
การด าเนินงานเพื่อพัฒนางานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีท่ีตรงกับบริบทของงาน 

2. สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าแนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ี และน าตัวบ่งช้ีท่ีได้จาก
การพัฒนาครั้งน้ีไปปรับใช้ในการด าเนินงานพัฒนานักเรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี  21          
ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  เพื่อพัฒนานักเรียนให้ 
สามารถเรียนรู้และประสบความส าเร็จในการเรียนการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 

2. ควรมีการวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งช้ีทักษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการศึกษาใน 
ระดับมัยธมศึกษาในสังกัดอื่นๆ หรือระดับอุดมศึกษาท้ังในภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ได้ตัวบ่งช้ีทักษะของนักเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเหมาะกับกับบริบทของสถานศึกษาน้ันๆ  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงลงได้ ด้วยความกรุณาจาก ดร.ณรงค์  พิมสาร อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก  และดร.อิศรัฎฐ์  รินไธสงค์  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า
ในการให้ค าปรึกษา แนะน า ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ทุกข้ันตอน พร้อมท้ังตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ ผู้ศึกษาวิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสน้ี 
 ขอกราบผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ ท่ีได้กรุณาให้ค าสัมภาษณ์  ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน า และ
ปรับปรุงแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเข้มแข็งทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 จน
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ขอบกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทุก
ท่านให้ความกรุณาในการเก็บข้อมูลในการวิจัยเป็นอย่างดี ท าให้ผู้วิจัยสามารถจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 
 คุณค่าอันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  ผู้วิจัยขอมอบแด่ บิดา มารดา คณาจารย์และผู้มีพระคุณของ
ผู้วิจัย ท่ีทุกท่านได้มอบสิ่งดีงามให้แก่ผู้วิจัยมาโดยตลอดจนท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในครั้งน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ธรรม มีจิตสาธารณะช่วยเหลือส่วนรวม สามารถน าคุณธรรมและจริยธรรมไปประยุกต์ใช้กับหน้าท่ีการงานได้ 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ต้ังใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย รู้จัก
แก้ปัญหาเมื่อมีอุปสรรคและอดทนท างานจนส าเร็จตามเป้าหมาย ยอมรับและปรับปรุงพัฒนาการท างานให้ดี
ข้ึนและ มุ่งมั่นท างานท่ีรับมอบหมายส าเร็จให้ส าเร็จทันเวลา การจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะส าหรับการด ารงชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ท้ังน่ีเน่ืองจากการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เป็นเร่ืองส าคัญของ
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคม
อย่างท่ัวถึง (เยาวเรศ ภักดีวิจิตร (2557 : 1-8) การปลูกฝังจริยธรรมในยุคศตวรรษท่ี 21 จะต้องปลูกฝัง
วัฒนธรรมในตัวเด็กไทย  เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์มีความมั่นใจในตนเอง  
แสวงหาความรู้  รู้เท่าทันสารสนเทศเพื่อการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้เป็นผู้ประกอบการ  ผู้ผลิต   
มุ่งความเป็นเลิศ  อดทน  ท างานหนัก  ท างานได้เป็นทีม  รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีคุณธรรม  และมีความเป็นไทย 
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557: 37)  ซึ่งสอดคล้องกับปาริชาติ ธีระวิทย์ (2561 : 31) ท่ีศึกษาเร่ืองการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 พบว่า แนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยสรุปแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง ได้แก่  วิถีทางในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
 องค์ประกอบด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วย ทักษะความรู้ในสาระอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะ
ความสนใจในอาชีพ ทักษะการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง และ เจตคติต่ออาชีพ มีตัวบ่งช้ีท่ีมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับทักษะในการประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ มีความรู้ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศ
ในภูมิภาค มีทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออย่างทันสมัย ใฝ่รู้ 
มุ่งมั่น และรู้จักตนเองเพื่อพัฒนาสู่สังคมโลก เห็นปัญหาสังคมไทยและสังคมโลกและลงมือท าเพื่อน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง สามารถวิเคราะห์วิกฤตการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี ยอมรับความแตกต่างระหว่าการท างานในอาชีพต่างๆ ภูมิใจในการประกอบ
อาชีพสุจริต และมุ่งมั่นท่ีจะรวมพลังกันสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาค ท้ังน้ีเพราะการด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาให้มีทักษะชีวิตและอาชีพ มีความส าคัญอย่างยิ่งในโลกสมัยใหม่ท่ีมีการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ  
ตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบด้านทักษะชีวิตและอาชีพท่ีพัฒนาข้ึนน้ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 คือ 3R8C โดย 3R คือทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อผู้เรียนทุกคน ได้แก่ 1) Reading คือสามารถ
อ่านออก  2) (W)Riteing คือสามารถเขียนได้ และ 3) (A)Rithmatic คือมีทักษะในการค านวณ ส่วน 8C ซึ่ง
เป็นทักษะต่างๆ ท่ีจ าเป็น ซึ่งทุกทักษะสามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชา ได้แก่ 1) Critical thinking 
and problem solving คือมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้    
2) Creativity and innovation คือมีการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 3) Cross-cultural 
understanding คือมีความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม                 
4) Collaboration teamwork and leadership คือมีความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะความเป็น
ผู้น า 5) Communication information and media literacy คือมีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ 
6) Computing and IT literacy คือมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 7) Career and 
learning skills คือมีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ และ 8) Compassion คือมีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม 
และมีระเบียบวินัย (วิจารณ์ พานิช. 2555) และสอดคล้องกับทัศนะเกี่ยวกับการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมในโลกท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทักษะการท างาน ทักษะ
การด ารงชีวิต รวมท้ังฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะอาชีพและชีวิต (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2559) 
 

397ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 397ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)
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การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรยีนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA 
         ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา   

 The Development of Learning Activities by using Integrated STEM 
Education and CIPPA Model for Elementary Level  

 
                                     ดุจเดือน ไชยพิชิต1 

                                             ยาใจ พงษ์บริบูรณ์2 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา 2) พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา  ดังน้ี  2.1) หาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาตามเกณฑ์ 
80/80 2.2) ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับ
ระดับช้ันประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ ภาคเรียน
ท่ี 2  ปีการศึกษา  2560  จ านวน  21 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบสองข้ันตอน  (Two-step Sampling) ได้แก่
การสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
เครื่องมือการวิจัยได้แก่ 1) แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 2. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการ จัดการ
เรียนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา, 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test  (Dependent  Samples) 
 ผลการวิจัย พบว่า  
                 1. สภาพปัจจุบันปัญหา ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะ
เต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.24  , S.D. 
=  0.39)  และต้องการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษา กับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับช้ัน
ประถมศึกษา  ในภาพรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด (X = 4.58 , S.D.= 0.16)   
                 2. พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับ 
ช้ันประถมศึกษา พบว่า 2.1 ประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ 
CIPPA  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา  เมื่อค านวณจากคะแนนกระบวนการ และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์                 
ทางการเรียน ( E1/ E2 ) มีค่าเท่ากับ 83.92/82.53  และ 2.2  ผลการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการ
สะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ค าส าคญั : สะเต็มศึกษา, รูปแบบซิปปา  
 
           
1อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Abstract 
 
 The objectives of this research were  1) to study current condition and needs a learning 
activities by using Integrated STEM  Education  and CIPPA Model  for  the elementary level. 2) to 
develop a learning activities by using Integrated STEM  Education  and CIPPA Model, Including, 2.1 
to find out the efficiency of the learning activities by using Integrated STEM  Education  and  
CIPPA Model by 80/80, 2.2 to study of the effects of using learning activities by using Integrated 
STEM  Education  and CIPPA Model. The sample is 21 Prathom students in the elementary  level 
6 at Ponsimanukhroa  school in  second semester of academic year 2017, by using Two-step 
were Stratified Random Sampling and Simple Random Sampling. The research instruments were : 
1) the questionnaires  2) lesson plans which study with the learning activities  STEM  Education 
by using integrated  with the CIPPA  Model and a learning achievement test on multiple Choice 
with 4 choices.  The statistics using for data analysis included percentage, mean, standard 
deviation.  

The research findings found that : 
           1. The teachers had   knowledge and ability to manage  learning activities  by 

using STEM Education and CIPPA Model at the medium level ( x  =3.24  , S.D. = 0.39) and needed 
a learning activities by using Integrated STEM  Education  and CIPPA Model at the highest level          
(X = 4.58 , S.D.= 0.16)   

2. to develop learning management  by using Integrated STEM  Education  and 
CIPPA Model, it was found that  2.1 the effectiveness of learning management activities when 
calculated from the achievement test (E1/E2) at 83.92 / 82.53, 2.2 the results of learning activities 
by  using Integrated STEM  Education  and CIPPA Model showed that the achievement after post-
test was higher than pre-test at the level of .05 statistical significance .  

 
Keywords : STEM Education ,  CIPPA Model,  
 
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี  21 ในทุกๆ มิติอย่างรวดเร็ว ท้ังด้านเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและสังคมทีมีความซับซ้อนมากข้ึนส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ  ประชาคมโลก
ต้องมีความต่ืนตัว และเตรียมพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  การจัดการศึกษาจึงต้องปรับกระบวนทัศน์ 
เพื่อเตรียมผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน และพร้อมจะออกไป
ประกอบอาชีพต่อไป  สามารถด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปลี่ยนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19              
ซึ่งทักษะส าคัญที่ต้องมีคือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้ามสาระวิชา 
ไปสู่การเรียนรู้ทักษะเพื่อการด ารงชีวิต  การเรียนรู้จึงควรเกิดจากการค้นคว้าเองของผู้เรียนโดยมีครูช่วยแนะน า  
และช่วยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของ
ตนเองได้  และการจัดการศึกษาส าหรับศตวรรษที 21 จึงควรมีการปรับให้เหมาะสม ซึ่งการเรียนวิชาในห้องเรียน
ยังไม่ใช่การเรียนรู้ท่ีแท้จริง ยังเป็นการเรียนแบบสมมติ ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน (Teacher) เป็นผู้ฝึก
(Coach) โดยออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสภาพท่ีใกล้เคียงชีวิตจริงท่ีสุด เน่ืองจากการเรียนในสภาพจริง 

400 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี400 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



จะได้การเรียนรู้ในมิติท่ีลึกและกว้างกว่าสภาพสมมติ สถาบันการศึกษา จึงควรมีหลักสูตรแบบให้ ลงมือปฏิบัติจริง 
(Project -based Curriculum) เพื่อให้ ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เผชิญกับปัญหาในโลกที่เป็นจริง  และมีประสบการณ์
ในการแก้ไขปัญหา และสามารถน าไป ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันท่ีเป็นจริง  วิจารณ์ พานิช (2555 : 16-21) 

เมื่อพิจารณาจากสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน สภาพการเรียนการสอน ครูยังยึดวิธีการสอน
แบบเดิม คือ บรรยายหน้าช้ันเรียน แต่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการพัฒนาท่ีดีข้ึน แต่ครูยังไม่มีการน าสื่อนวัตกรรมมา
ใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนขาดทักษะกระบวนการ ขาดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
และคิดสร้างสรรค์ นักเรียนจะเรียนในลักษณะท่องจ ามากกว่าการใช้ความสามารถในการคิด (ไพฑูรย์  สินลารัตน์. 
2541,หน้า11-13)  ซึ่งสอดคล้องกับการประเมิน  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินประสิทธิภาพ
การศึกษา  (องค์การมหาชน)  พบว่า  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  
คิดสร้างสรรค์  ไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์อยู่ในระดับปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งมีส่วนท าให้ผู้ เรียนไม่สามารถ
บูรณาการเช่ือมโยงความรู้ไปยังเน้ือหาสาระอื่นๆได้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ      
(2553  : หน้า 1) ในบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเป็นเรื่องใหม่ท่ีผู้สอน
ในระดับประถมศึกษาจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการฝึกอบรม  เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาท่ีถูกต้อง  จากการสอบถามครูผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ท่ีสอนใน 3 สาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์  และ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี   เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา พบว่าผู้สอนส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา  

การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) สิรินภา 
กิจเกื้อกูล (2558 : 201-202) มีจุดเด่นท่ีการน ากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มา ผนวกเข้ากับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีท่ีอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของไทย  กิจกรรม 
สะเต็มศึกษาเน้นการน าประเด็นหรือสถานการณ์ท่ีอยู่ใกล้ตัวนักเรียนอาจเป็นปัญหา เหตุการณ์ หรืออาชีพท่ีพบ
เห็นได้ในชุมชนมาเช่ือมโยงเข้ากับเน้ือหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สร้างโอกาสให้ นักเรียนได้ใช้ความรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ท่ีได้เรียนรู้ในช้ันเรียน และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหาวิธีการหรือ พัฒนาช้ินงานเพื่อ
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีครูน าเสนอ การจัดการเรียนรู้แบบน้ีช่วยให้นักเรียนได้เห็นประโยชน์ ของความรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนใช้ในช้ันเรียน อีกทั้งเป็นการฝึกความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน 
อย่างไรก็ตามเน้ือหาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถานการณ์ท่ีครูก าหนดต้องสอดคล้องกับตัวช้ีวัดในระดับช้ันท่ี
นักเรียนศึกษาอยู่และต้องค านึงถึงวิธีการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละวัย เสกสรร 
สรรสรพิสุทธิ์ (2558 : 7)  

ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ผู้สอนเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญคือเป็นผู้อ านวยความสะดวก
และโค้ชผู้เรียน โดยสร้างสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาท่ีท้าทายความคิดของผู้เรียน และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา นอกจากน้ีในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาจะประสบความส าเร็จได้หรือไม่น้ัน ผู้สอนควรวัด
และประเมินผลผู้เรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ซึ่งในการวัดและ
ประเมินผลตามแนวสะเต็มศึกษาสามารถท าได้ 2 วิธี คือ 1.ในกรณีที่ผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry-based Learning) ในการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้สอนสามารถประเมินผู้เรียน  คือ  การต้ังค าถามใน
แบบทดสอบ   การปฏิบัติการทดลอง  การรายงานผลการทดลอง  การศึกษาตัวแปรท่ีใช้ในการทดลอง  2. ในกรณี
ท่ีผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) ผู้สอนสามารถประเมิน
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมของผู้ เรียน คือ การระดมความคิด การพัฒนาโมเดลต้นแบบ และ             
การท างานเป็นทีม Edward M. Reeve (2013 : 12-15) ในการวัดและประเมินผลตามแนวสะเต็มศึกษา ผู้สอนควร

Abstract 
 
 The objectives of this research were  1) to study current condition and needs a learning 
activities by using Integrated STEM  Education  and CIPPA Model  for  the elementary level. 2) to 
develop a learning activities by using Integrated STEM  Education  and CIPPA Model, Including, 2.1 
to find out the efficiency of the learning activities by using Integrated STEM  Education  and  
CIPPA Model by 80/80, 2.2 to study of the effects of using learning activities by using Integrated 
STEM  Education  and CIPPA Model. The sample is 21 Prathom students in the elementary  level 
6 at Ponsimanukhroa  school in  second semester of academic year 2017, by using Two-step 
were Stratified Random Sampling and Simple Random Sampling. The research instruments were : 
1) the questionnaires  2) lesson plans which study with the learning activities  STEM  Education 
by using integrated  with the CIPPA  Model and a learning achievement test on multiple Choice 
with 4 choices.  The statistics using for data analysis included percentage, mean, standard 
deviation.  

The research findings found that : 
           1. The teachers had   knowledge and ability to manage  learning activities  by 

using STEM Education and CIPPA Model at the medium level ( x  =3.24  , S.D. = 0.39) and needed 
a learning activities by using Integrated STEM  Education  and CIPPA Model at the highest level          
(X = 4.58 , S.D.= 0.16)   

2. to develop learning management  by using Integrated STEM  Education  and 
CIPPA Model, it was found that  2.1 the effectiveness of learning management activities when 
calculated from the achievement test (E1/E2) at 83.92 / 82.53, 2.2 the results of learning activities 
by  using Integrated STEM  Education  and CIPPA Model showed that the achievement after post-
test was higher than pre-test at the level of .05 statistical significance .  
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บทน า 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี  21 ในทุกๆ มิติอย่างรวดเร็ว ท้ังด้านเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและสังคมทีมีความซับซ้อนมากข้ึนส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ  ประชาคมโลก
ต้องมีความต่ืนตัว และเตรียมพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  การจัดการศึกษาจึงต้องปรับกระบวนทัศน์ 
เพื่อเตรียมผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน และพร้อมจะออกไป
ประกอบอาชีพต่อไป  สามารถด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปลี่ยนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19              
ซึ่งทักษะส าคัญที่ต้องมีคือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้ามสาระวิชา 
ไปสู่การเรียนรู้ทักษะเพื่อการด ารงชีวิต  การเรียนรู้จึงควรเกิดจากการค้นคว้าเองของผู้เรียนโดยมีครูช่วยแนะน า  
และช่วยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของ
ตนเองได้  และการจัดการศึกษาส าหรับศตวรรษที 21 จึงควรมีการปรับให้เหมาะสม ซึ่งการเรียนวิชาในห้องเรียน
ยังไม่ใช่การเรียนรู้ท่ีแท้จริง ยังเป็นการเรียนแบบสมมติ ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน (Teacher) เป็นผู้ฝึก
(Coach) โดยออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสภาพท่ีใกล้เคียงชีวิตจริงท่ีสุด เน่ืองจากการเรียนในสภาพจริง 

401ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 401ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ใช้การประเมินหลายครั้งคือประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินหลังเรียน การประเมินระหว่างเรียน 
ผู้สอนท าได้โดยการใช้ค าถาม การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การประเมินตนเองและการประเมินจากเพื่อน และ
การบันทึกข้อมูลงานท่ีท าเสร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด ส่วนการประเมินหลังเรียน ผู้สอนสามารถประเมินผลงานท่ี
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจะเห็นได้ว่าในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาและ
แก้ปัญหาจากสภาพจริง โดยค านึงถึงบริบทแวดล้อมท่ีสัมพันธ์กับความเป็นจริง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย
ต่อผู้เรียน ในการจัดการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวผู้สอนควรใช้การจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ได้แก่ การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นฐาน (Problem-based 
learning) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Learning) ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสืบ
เสาะหาความรู้จนน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้จากบริบทท่ีเป็นจริง โดยผู้เรียนได้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ใน
การศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างซับซ้อน การจัดการเรียนการสอน
แบบสะเต็มศึกษาท าให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ซึ่งผู้เรียนควรได้มีการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้องกับรูปแบบการสอนของซิปปาโมเดลท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

หลักการจัดการเรียนการสอนโมเดลซิปปา (CIPPA Model) เป็นหลักท่ีน ามาใช้จัดการเรียนการสอนแบบ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีจุดเน้นท่ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมท้ังทางร่างกาย สติปัญญา 
สังคม และอารมณ์  ข้ันตอนการสอนตาม CIPPA Model 1.ข้ันการทบทวนความรู้เดิม เป็นการสนทนาซักถามถึง
กิจกรรมท่ีเคยเรียนรู้ หรือพื้นความรู้ของนักเรียนในเร่ืองท่ีจะด าเนินการสอน 2.ข้ันการแสวงหาความรู้ใหม่ 
หมายถึง ให้นักเรียนได้รู้จักแหล่งท่ีจะค้นหาความรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด สื่อเอกสาร 
หรือแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน เป็นต้น 3.ข้ันการศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้ผู้เรียนได้น าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาท าความเข้าใจแล้วใช้กระบวนการ
คิดในการประมวลข้อมูลท่ีรับเข้ามาใหม่กับข้อมูลเดิมท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือสิ่งใหม่ 4.ข้ันการแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนเมื่อได้เรียนรู้แล้ว น าองค์ความรู้น้ันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
สะท้อนความคิดของตน 5.ข้ันการสรุปและการจัดระเบียบความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนจดจ าสิ่งท่ีเรียนได้ง่าย เป็นกิจกรรม
สรุปร่วมกัน โดยสังเคราะห์สิ่งท่ีได้เรียนรู้ 6.ข้ันการแสดงผลงาน เป็นกิจกรรมเสนอสิ่งท่ีเรียนรู้ในรูปของการจัด
กิจกรรม 7.ข้ันการประยุกต์ใช้ความรู้ น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือเพื่อแก้ปัญหาในสิ่งท่ีต้องการค าตอบ
ต่อไปอาจจะเป็นความคิดรวบยอด (Concept) หรือความรู้ท่ีได้รับใหม่ ในโครงสร้างสติปัญญากับความรู้เดิมท่ีอยู่
ในสองของผู้เรียนอยู่แล้ว ทิศนา แขมมณ ี(2554 : 92)  
 จากความส าคัญดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับ
รูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้สอนในระดับ
ประถมศึกษา  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นความต่ืนตัวในนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับ
ความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

402 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี402 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา  และความต้องการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็ม

ศึกษา กับรูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา  
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดการเรยีนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ัน

ประถมศึกษา  ดังน้ี 
    2.1 หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA 
ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา ตามเกณฑ์ 80/80    

   2.2 ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA ส าหรับ
ระดับช้ันประถมศึกษา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ได้แนวทางการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA ส าหรับ 
ระดับช้ันประถมศึกษา            

2. ได้แนวทางส าหรับครูผู้สอน  และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ในการการจัดกิจกรรมการจัดการ 
เรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา 
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรศาสตร์ ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ตามศักยภาพ     
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ  
 การวิจัยระยะที่ 1  การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา  และความต้องการ  ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษา  
  1. จุดประสงค์การวิจัย  เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ  
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ของครูผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
ประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต  2   
  2. ประชากรการวิจัย  ได้แก่  ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 หน่วยยางตลาดเครือข่าย 1 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 จ านวน 22 โรงเรียน  รวม 68 คน 
  3.  กลุ่มตัวอย่างการวิจัย  เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อสอบถามความคิดเห็น  ได้แก่ ครูผู้สอนใน
ระดับประถมศึกษาปีท่ี  6  หน่วยยางตลาดเครือข่าย 1  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2  
จ านวน  34  คน  ได้มาด้วยการสุ่มแบบสองข้ันตอน (Two-step Sampling) โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ 
(Stratified Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)      
  4. เครื่องมือท่ีใช้  ได้แก่  แบบสอบถามความคิดเห็นสภาพปัจจุบันปัญหา  และความต้องการ  
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา 
  5. วิธีด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยด้วยตนเองโดย ท าหนังสือขออนุญาต
ผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับ
รูปแบบ CIPPA กับครูผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  6. การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้สถิติพื้นฐาน  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ใช้การประเมินหลายครั้งคือประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินหลังเรียน การประเมินระหว่างเรียน 
ผู้สอนท าได้โดยการใช้ค าถาม การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การประเมินตนเองและการประเมินจากเพื่อน และ
การบันทึกข้อมูลงานท่ีท าเสร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด ส่วนการประเมินหลังเรียน ผู้สอนสามารถประเมินผลงานท่ี
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจะเห็นได้ว่าในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาและ
แก้ปัญหาจากสภาพจริง โดยค านึงถึงบริบทแวดล้อมท่ีสัมพันธ์กับความเป็นจริง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย
ต่อผู้เรียน ในการจัดการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวผู้สอนควรใช้การจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ได้แก่ การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นฐาน (Problem-based 
learning) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Learning) ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสืบ
เสาะหาความรู้จนน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้จากบริบทท่ีเป็นจริง โดยผู้เรียนได้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ใน
การศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างซับซ้อน การจัดการเรียนการสอน
แบบสะเต็มศึกษาท าให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ซึ่งผู้เรียนควรได้มีการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้องกับรูปแบบการสอนของซิปปาโมเดลท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

หลักการจัดการเรียนการสอนโมเดลซิปปา (CIPPA Model) เป็นหลักท่ีน ามาใช้จัดการเรียนการสอนแบบ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีจุดเน้นท่ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมท้ังทางร่างกาย สติปัญญา 
สังคม และอารมณ์  ข้ันตอนการสอนตาม CIPPA Model 1.ข้ันการทบทวนความรู้เดิม เป็นการสนทนาซักถามถึง
กิจกรรมท่ีเคยเรียนรู้ หรือพื้นความรู้ของนักเรียนในเร่ืองท่ีจะด าเนินการสอน 2.ข้ันการแสวงหาความรู้ใหม่ 
หมายถึง ให้นักเรียนได้รู้จักแหล่งท่ีจะค้นหาความรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด สื่อเอกสาร 
หรือแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน เป็นต้น 3.ข้ันการศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้ผู้เรียนได้น าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาท าความเข้าใจแล้วใช้กระบวนการ
คิดในการประมวลข้อมูลท่ีรับเข้ามาใหม่กับข้อมูลเดิมท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือสิ่งใหม่ 4.ข้ันการแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนเมื่อได้เรียนรู้แล้ว น าองค์ความรู้น้ันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
สะท้อนความคิดของตน 5.ข้ันการสรุปและการจัดระเบียบความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนจดจ าสิ่งท่ีเรียนได้ง่าย เป็นกิจกรรม
สรุปร่วมกัน โดยสังเคราะห์สิ่งท่ีได้เรียนรู้ 6.ข้ันการแสดงผลงาน เป็นกิจกรรมเสนอสิ่งท่ีเรียนรู้ในรูปของการจัด
กิจกรรม 7.ข้ันการประยุกต์ใช้ความรู้ น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือเพื่อแก้ปัญหาในสิ่งท่ีต้องการค าตอบ
ต่อไปอาจจะเป็นความคิดรวบยอด (Concept) หรือความรู้ท่ีได้รับใหม่ ในโครงสร้างสติปัญญากับความรู้เดิมท่ีอยู่
ในสองของผู้เรียนอยู่แล้ว ทิศนา แขมมณี (2554 : 92)  
 จากความส าคัญดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับ
รูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้สอนในระดับ
ประถมศึกษา  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นความต่ืนตัวในนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับ
ความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีถูกต้อง 
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การวิจัยระยะที่  2  เพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA 
ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษา แบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น ดังน้ี 
 2.1 หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA 
ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษาตามเกณฑ์ 80/80  มี  3  ข้ันตอน  ดังน้ี   
   ขั้นตอนที่ 1  การสังเคราะห์ร่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับ
รูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา  
   1. จุดประสงค์การวิจัย  เพื่อ สังเคราะห์ร่าง ก าหนดกรอบแนวคิดโดยน าข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์  สังเคราะห์  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาด าเนินการดังน้ี 
    ก าหนดกรอบแนวคิดเป็นหลักการในการร่างการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณา
การสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาของครูผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมี
แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องมาสนับสนุนคือ  ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้  (Constructivist)  ตามแนวคิดของ 
Piaget)  และ  Vygoysky)  และเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะ (Inquiry)  (ทิศนา แขมมณี,2554 ) ได้ข้ันตอนของ
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA Model  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา           
การสังเคราะห์ร่างข้ันตอนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษา กับรูปแบบ CIPPA ส าหรับ
ระดับช้ันประถมศึกษา  ได้  6 ข้ัน ดังน้ี  1)  ข้ันระบุปัญหาสร้างความสนใจ  2) วิเคราะห์ปัญหา ค้นหาความรู้  3) 
ออกแบบวางแผนแก้ปัญหา  4) สรุปและจัดระเบียบความรู้  5) สื่อสารน าเสนอผลลัพธ์ และ  6) ทดสอบ
ประเมินผล 
   ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้โดยบูรณาการ 
สะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา    
    1. จุดประสงค์การวิจัย    เพื่อ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของร่างกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา ท่ีพัฒนาข้ึน  
    2. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญในการโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จ านวน  7  คน   
    3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย          
เค้าโครงงานวิจัย  ร่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ัน
ประถมศึกษา และแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษา กับ
รูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ความเหมาะสมด้านหลักการแนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และด้านกิจกรรมการเรียนรู ้
    4. วิธีด าเนินการวิจัย ด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา ผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) ด้วยผู้เช่ียวชาญในการโดยการสนทนากลุ่ม จ านวน 7 คน ประกอบด้วย อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีเป็น
ผู้เช่ียวชาญในการสอนแบบสะเต็มศึกษา 2 คน ครูผู้สอนท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นครูแกนน าการเรียนการสอนแบบ
สะเต็มศึกษาของสสวท. ระดับประถมศึกษาจ านวน 3 คน และระดับมัธยมศึกษา 2 คน 
    5. การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา  (Content analysis) 
   ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  
ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา  ดังน้ี 
    1. จุดประสงค์การวิจัย เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพและปรับปรุง กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา  
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    2. ประชากรการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  
2560  หน่วยยางตลาดเครือข่าย 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 จ านวน 22 โรงเรียน  
จ านวน 264 คน 
    3. กลุ่มตัวอย่างการวิจัย  ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ภาค
เรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2560  จ านวน  23 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบสองข้ันตอน  (Two Step Sampling) 
โดยการสุ่ มแบบแบ่ งช้ันภู มิ  (Stratified Random Sampling) และการสุ่ มอย่ างง่าย (Simple Random 
Sampling)  
    4. เครื่องมือการวิจัย  ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับ
รูปแบบ CIPPA Model  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา  วิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียน
รูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน ใช้เวลาเรียน 
16 ช่ัวโมง  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
    5. ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา
กับรูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 23 คนใช้เวลาสอนสัปดาห์ละ  
8  ช่ัวโมง รวม  16  ช่ัวโมง 
    6. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ
ประสิทธิภาพ E1/E2 
  2.2 ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA 
ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษา       
   1) จุดประสงค์การวิจัย  เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ัน
ประถมศึกษา 
   2)  ประชากรการวิจัย  ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  
2560  หน่วยยางตลาดเครือข่าย 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 จ านวน 22 โรงเรียน รวม 
264 คน 
   3) กลุ่มตัวอย่างการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2560  จ านวน  21 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบสองข้ันตอน  (Two-step Sampling) 
โดยการสุ่ มแบบแบ่ งช้ันภู มิ  (Stratified Random Sampling) และการสุ่ มอย่ างง่าย (Simple Random 
Sampling) 
   4) เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษา 
กับรูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  จ านวน 8 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
   5) วิธีด าเนินการวิจัย  น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการสะ
เต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผ่านการทดลองใช้แล้วไปด าเนินการสอนใน
บริบทจริงศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับช้ัน
ประถมศึกษา  ท าการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - experimental  Research) ซึ่งได้ด าเนินการทดลองตามแบบ
แผนการทดลองแบบ  One  Group  Pretest  Posttest  Design กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน ใช้เวลาเรียน 16 ช่ัวโมงในช่วงเดือนธันวาคม และเก็บคะแนนหลังการทดลองด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ   

การวิจัยระยะที่  2  เพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA 
ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษา แบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น ดังน้ี 
 2.1 หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA 
ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษาตามเกณฑ์ 80/80  มี  3  ข้ันตอน  ดังน้ี   
   ขั้นตอนที่ 1  การสังเคราะห์ร่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับ
รูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา  
   1. จุดประสงค์การวิจัย  เพื่อ สังเคราะห์ร่าง ก าหนดกรอบแนวคิดโดยน าข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์  สังเคราะห์  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาด าเนินการดังน้ี 
    ก าหนดกรอบแนวคิดเป็นหลักการในการร่างการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณา
การสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาของครูผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมี
แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องมาสนับสนุนคือ  ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้  (Constructivist)  ตามแนวคิดของ 
Piaget)  และ  Vygoysky)  และเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะ (Inquiry)  (ทิศนา แขมมณี,2554 ) ได้ข้ันตอนของ
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA Model  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา           
การสังเคราะห์ร่างข้ันตอนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษา กับรูปแบบ CIPPA ส าหรับ
ระดับช้ันประถมศึกษา  ได้  6 ข้ัน ดังน้ี  1)  ข้ันระบุปัญหาสร้างความสนใจ  2) วิเคราะห์ปัญหา ค้นหาความรู้  3) 
ออกแบบวางแผนแก้ปัญหา  4) สรุปและจัดระเบียบความรู้  5) สื่อสารน าเสนอผลลัพธ์ และ  6) ทดสอบ
ประเมินผล 
   ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้โดยบูรณาการ 
สะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา    
    1. จุดประสงค์การวิจัย    เพื่อ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของร่างกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา ท่ีพัฒนาข้ึน  
    2. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญในการโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จ านวน  7  คน   
    3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย          
เค้าโครงงานวิจัย  ร่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ัน
ประถมศึกษา และแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษา กับ
รูปแบบ CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ความเหมาะสมด้านหลักการแนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และด้านกิจกรรมการเรียนรู ้
    4. วิธีด าเนินการวิจัย ด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา ผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) ด้วยผู้เช่ียวชาญในการโดยการสนทนากลุ่ม จ านวน 7 คน ประกอบด้วย อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีเป็น
ผู้เช่ียวชาญในการสอนแบบสะเต็มศึกษา 2 คน ครูผู้สอนท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นครูแกนน าการเรียนการสอนแบบ
สะเต็มศึกษาของสสวท. ระดับประถมศึกษาจ านวน 3 คน และระดับมัธยมศึกษา 2 คน 
    5. การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา  (Content analysis) 
   ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  
ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา  ดังน้ี 
    1. จุดประสงค์การวิจัย เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพและปรับปรุง กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา  

405ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 405ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



   6) วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน  ค่าเฉลี่ ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
เปรียบเทียบตัวแปรตามก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t-test (Dependent samples) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา  และความต้องการ  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการ   
สะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษา พบว่า โดยภาพรวม สภาพปัจจุบันปัญหา  ครูมี
การจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง  ( = 3.24, S.D.=0.39) และความต้องการในการจัดการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  ( = 4.58,S.D=0.16)  
 2.  พัฒนากิจกรรมการจัดการเรยีนรู ้โดยบูรณาการสะเต็มศกึษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับชั้น
ประถมศึกษา  มีดังน้ี   
  2.1 หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษา กับรูปแบบ 
CIPPA ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษา  ตามเกณฑ์ 80/80 
   การสังเคราะห์ร่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  
ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา จากผลการประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เช่ียวชาญในการ Focus group 
พบว่า มีผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61, S.D.=0.11)  และได้ปรับปรุงข้ันตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA Model  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา 
ออกเป็น  7 ข้ัน  คือ 1) ข้ันระบุปัญหาสร้างความสนใจ 2) วิเคราะห์ปัญหา ค้นหาความรู้ 3) ออกแบบวางแผน
แก้ปัญหา 4) ทดสอบประเมินผล 5) สรุปและจัดระเบียบความรู้ 6) สื่อสารน าเสนอผลลัพธ์ 7) ประเมินเพิ่มคุณค่าสู่
การประยุกต์ใช้ น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
 
 ตาราง  1  ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  
ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา ไปทดลองใช้ได้ผล ดังน้ี 

คะแนน 
 

N 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนรวม 
 
  

ร้อยละ 
 

กระบวนการ (E1) 21 80 1410 67.38   83.92 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) 21 30 520 26.67   82.53   

 จากตาราง 1  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ 
CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาประถมศึกษา  ประสิทธิภาพ ( E1/ E2 )  เมื่อค านวณจากการคะแนน
กระบวนการและคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน  มีค่าเท่ากับ  83.92/82.53 
  
 2.2  ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  
ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษา     
ตาราง  2  ผลการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับช้ัน
ประถมศึกษา 

คะแนนทดสอบ คะแนนเต็ม x  S.D. t p 
ก่อนเรียน 30 12.05 2.66 10.090 * .000 
หลังเรียน 30 26.00 1.98 

406 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี406 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 จากตาราง  2  พบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับ
รูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา ท่ีพัฒนาข้ึนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1  ผลศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา  และความต้องการ การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณา
การสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษา   
 ผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ และผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดย
บูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา ในระดับปานกลาง  และมีความต้องการ
พัฒนาการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ในระดับมากท่ีสุด  คือ 
  สภาพปัจจุบันปัญหา  พบว่า  ในภาพรวมครูมีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็ม
ศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา   ในระดับปานกลาง (   = 3.24 , S.D.= 0.39)             
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าสภาพปัจจุบันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับ 
CIPPA Model ระดับน้อย  อันดับท่ี 1) คือ ข้อ 6 จัดกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าคิดค้น และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ( = 2.18, S.D = 1.04)  อันดับท่ี  2) คือ ข้อ 8 ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์
ปัญหา วางแผน ทดลองปฏิบัติ เก็บข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาตามสถานการณ์ท่ีครูก าหนด  (  = 2.38, S.D = 1.09)  
ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากวิชางานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นวิชาท่ีนักเรียนควรจะได้เรียนรู้โดยการได้ปฏิบัติจริง
ในสถานการณ์จริง แต่ครูผู้สอนจ านวนมากยังใช้วิธีการสอนแบบยึดครูเป็นศูนย์กลาง โดยใช้วิธีการสอนแบบ
บรรยาย มุ่งเน้นสอนเน้ือหา  ส่งเสริมการท่องจ ามากกว่ามุ่งให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหา ขาดความเข้าใจในการเรียนรู้ 
ท าให้ผู้เรียนคิดไม่เป็นไม่สามารถน าความรู้ท่ีเรียนไปปฏิบัติ ออกแบบเพื่อน าไปใช้ได้จริง ขาดการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในการเรียนรู้  ครูมีปัญหาด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
กระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่ได้เน้น  ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดออกแบบวางแผนปฏิบัติ  ครูเป็นผู้ก าหนด
ข้อมูลความรู้ให้และอธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถูกต้องเร็วข้ึน  จึงไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการร่วมกันอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ขาดการเช่ือมโยงความรู้  
 ความต้องการในการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับ
ระดับช้ันประถมศึกษา พบว่า มีความต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด ( = 4.59,       
S.D =0.46)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อันดับ 1) ข้อ 9 นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม/ช้ินงานอย่างอิสระ ( =4.69,    
S.D = 0.49)  อันดับ  2) ข้อ 6  จัดกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า คิดค้น และแก้ปัญหาด้วยตนเอง       
( = 4.64, S.D = 0.40)  อันดับ  3) ข้อ 7 ส่งเสริมให้นักเรียนได้ท างานกลุ่มร่วมกัน ( =4.63,S.D= 0.42)     
ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากครูยังไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอในการจัดกระบวนเรียนรู้แบบต่างๆอย่างหลากหลาย      
ครูจึงต้องการการพัฒนาด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  โดยผ่าน
เน้ือหาวิชางานอาชีพและเทคโนโลยี  ให้มีการฝึกคิดวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกการค้นหาข้อมูลมาออกแบบ วางแผน
แก้ปัญหา  โดยใช้เหตุผลความรู้เดิมประกอบ เพื่อสร้างสรรค์ช้ินงานท่ีแปลกใหม่น าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
 2.  ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  
ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษา 
      2.1 หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ 
CIPPA  ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษาตามเกณฑ์ 80/80    
  การสังเคราะห์ร่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  
ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา  จากผลการประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เช่ียวชาญในการสนทนากลุ่ม  

   6) วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน  ค่าเฉลี่ ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
เปรียบเทียบตัวแปรตามก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t-test (Dependent samples) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา  และความต้องการ  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการ   
สะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษา พบว่า โดยภาพรวม สภาพปัจจุบันปัญหา  ครูมี
การจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง  ( = 3.24, S.D.=0.39) และความต้องการในการจัดการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสดุ  ( = 4.58,S.D=0.16)  
 2.  พัฒนากิจกรรมการจัดการเรยีนรู ้โดยบูรณาการสะเต็มศกึษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับชั้น
ประถมศึกษา  มีดังน้ี   
  2.1 หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษา กับรูปแบบ 
CIPPA ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษา  ตามเกณฑ์ 80/80 
   การสังเคราะห์ร่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  
ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา จากผลการประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เช่ียวชาญในการ Focus group 
พบว่า มีผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61, S.D.=0.11)  และได้ปรับปรุงข้ันตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA Model  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา 
ออกเป็น  7 ข้ัน  คือ 1) ข้ันระบุปัญหาสร้างความสนใจ 2) วิเคราะห์ปัญหา ค้นหาความรู้ 3) ออกแบบวางแผน
แก้ปัญหา 4) ทดสอบประเมินผล 5) สรุปและจัดระเบียบความรู้ 6) สื่อสารน าเสนอผลลัพธ์ 7) ประเมินเพิ่มคุณค่าสู่
การประยุกต์ใช้ น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
 
 ตาราง  1  ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  
ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา ไปทดลองใช้ได้ผล ดังน้ี 

คะแนน 
 

N 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนรวม 
 
  

ร้อยละ 
 

กระบวนการ (E1) 21 80 1410 67.38   83.92 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) 21 30 520 26.67   82.53   

 จากตาราง 1  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ 
CIPPA ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาประถมศึกษา  ประสิทธิภาพ ( E1/ E2 )  เมื่อค านวณจากการคะแนน
กระบวนการและคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  มีค่าเท่ากับ  83.92/82.53 
  
 2.2  ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  
ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษา     
ตาราง  2  ผลการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับช้ัน
ประถมศึกษา 

คะแนนทดสอบ คะแนนเต็ม x  S.D. t p 
ก่อนเรียน 30 12.05 2.66 10.090 * .000 
หลังเรียน 30 26.00 1.98 

407ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 407ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



(Focus group)  พบว่า มีผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.61, S.D.=0.11) และได้
ปรับปรุงข้ันตอนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษา กับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับ
ระดับช้ันประถมศึกษา ออกเป็น  7 ข้ัน  คือ1) ข้ันระบุปัญหาสร้างความสนใจ, 2) วิเคราะห์ปัญหา ค้นหาความรู้, 
3) ออกแบบวางแผนแก้ปัญหา, 4) ทดสอบประเมินผล,  5) สรุปและจัดระเบียบความรู้, 6) สื่อสารน าเสนอผลลัพธ์, 
7) ประเมินเพิ่มคุณค่าสู่การประยุกต์ใช้ 
  ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  
ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา ท่ีพัฒนาข้ึนมีข้ันตอนการพัฒนาโดยการสังเคราะห์ทฤษฎี  เอกสาร  งานวิจัยและ
แนวคิดเป็นล าดับข้ันตอนท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ืองกัน มีความชัดเจนในการปฏิบัติแต่ละข้ันตอนท าให้ให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้ได้เอง  โดยเน้นให้เช่ือมโยงความรู้ เก่ากับความรู้ใหม่ มีการสืบค้นข้อมูลเพื่อน ามาพิจารณาแก้ปัญหา
สถานการณ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ร่วมกันคิดวางแผน ออกแบบ ส่งเสริมการคิดในยุค
ศตวรรษท่ี 21 และจากการทดลองใช้  พบว่า  ผลการประเมินประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ( E1/ E2 )             
เมื่อค านวณจากการคะแนนกระบวนการและคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังเรียน  มีค่าเท่ากับ  
83.92/82.53   
  การท่ีผลการวิจัยปรากฏดังน้ี  อาจจะเน่ืองจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนได้ผ่านการ
วิเคราะห์หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีรองรับ  ได้แก่ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) สสวท. (2558 : 4238) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบการบูรณาการ เพื่อช่วยนักเรียน
สร้างความเช่ือมโยงระหว่างเน้ือหาวิชาท้ัง 4 สาขาวิชา กับชีวิตประจ าวัน  ผู้สอนท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาในแต่ละ
กลุ่ม และเพิ่มเติมความรู้ โดยการใช้ค าถาม หรือการอธิบายเพิ่มเติม  นอกจากน้ันยังมีทฤษฎีสนับสนุน ได้แก่คือ 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ท่ีเช่ือว่าการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องจัดสถานการณ์ความรู้ใหม่ให้
เช่ือมโยงและสานต่อความรู้เดิม และเป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญกับตัวผู้เรียน เช่ือว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น กมลฉัตร กล่อมอิ่ม และคณะ,
(2557 : 129-139) สอดคล้องกับจ ารัส อินทลาภาพร (2558 : บทคัดย่อ) พบว่า ในการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลตามแนวสะเต็มศึกษา ผู้สอนควรปฏิบัติดังน้ี คือ 1) ศึกษาสาระส าคัญของสา ระวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในลักษณะของการบูรณาการ  
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยตนเองก่อนท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 3) จัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 4) จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning) 5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 6) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
 2.2 ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษา กับรูปแบบ CIPPA  
ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษา  พบว่า ผลการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ 
CIPPA  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
  ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากผลของการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ท่ีสร้างข้ึนประกอบด้วยข้ันตอนท่ี
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการศึกษาสถานการณ์ ท่ีฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 
ออกแบบ วางแผนแก้ปัญหา เช่ือมโยงความรู้เดิมเข้าสู่ความรู้ใหม่และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านข้ันตอนการ
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 7 ข้ันตอน ประกอบด้วย  1) ข้ันระบุปัญหาสร้างความสนใจเป็นการทบทวน 
ตรวจสอบความรู้เดิม โดยการจัดสถานการณ์  เง่ือนไขปัญหา หรือค าถามท่ีน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
(Innovation)  2) วิเคราะห์ปัญหา ค้นหาความรู้ เป็นการสืบค้นข้อมูล  การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง
กับการแก้ปัญหาหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นการแสวงหาความรู้ใหม่ 
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แล้วจึงเลือกแนวคิดหรือวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด  3) ออกแบบวางแผนแก้ปัญหาเป็นการการน าความรู้ท่ีได้รวบรวม
มาสังเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้อย่างมีเหตุผลท่ี
ถูกต้อง  4) ทดสอบประเมินผล เป็นการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากที่ออกแบบวางแผนไว้  ทดสอบ ประเมินและ
ปรับปรงุผลงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 5) สรุปและจัดระเบียบความรู้ เป็นข้ันของการสรุปความรู้ท่ีได้รับท้ังหมด 
ท้ังความรู้เดิม และความรู้ใหม่ และจัดระบบระเบียบสิ่งท่ีได้เรียนรู้ เพื่อให้จดจ าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ได้ง่าย 6) สรุปเป็น
การสรุปความรู้ท่ีได้รับท้ังหมด ท้ังความรู้เดิม และความรู้ใหม่ และจัดระบบระเบียบสิ่งท่ีได้เรียนรู้ เพื่อให้จดจ าสิ่งท่ี
ได้เรียนรู้ได้ง่าย และ 7) ประเมินเพิ่มคุณค่าสู่การประยุกต์ใช้ เป็นการประเมินท่ีท าให้การเรียนการสอนมี
ความหมาย เพิ่มคุณค่านวัตกรรม สู่การประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของทธมน  
นามปวน และคณะ (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและ
สมบัติของวัสดุ แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ผลการวิจัย พบว่า 
ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ แบบสะเต็มศึกษา
เท่ากับ 0.6655  ท าให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ  66.55 และสอดคล้องกับ (Shields (2006: 2-
15)  ได้ศึกษาผลของโครงการ Enginerring is Elementary ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของนิวเจอซี่จ านวน  
12  โรงเรียน โดยให้ครูจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ ลมและน้ าให้กับนักเรียนในระดับเกรด 3-5 
จ านวน  450 คน พบว่า การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ท าให้
นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากข้ึน รวมท้ังมีความรู้สึกเชิง
บวกกับการเรียนทางด้านวิศวกรรม   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  ดังนี้ 
  ผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ 
CIPPA  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา  ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการฝึกการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในการสร้างสรรค์ช้ินงาน สู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  เวลาท่ีใช้อาจยืดหยุ่นปรับได้
ตามความเหมาะสม  เพราะต้องจัดการเรียนรู้ให้ครบข้ันตอน  ในขณะท่ีพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนอาจจะแตกต่าง
กันมากเป็นบางห้องท าการจัดการเรียนรู้ด าเนินไปได้ช้าลง      
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้          
โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา ในรายวิชาอื่น  หรือระดับอื่นๆ  
อาจจะท าเป็นวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  เพื่อเป็นการกระตุ้นครูผู้สอน หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงบทบาท
หน้าท่ี และน าไปปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยในครั้งน้ีได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส าเร็จด้วยดีเน่ืองจาก
ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครู นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 หน่วยยางตลาด และคณะอาจารย์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ โอกาส น้ี 
 
 
 

(Focus group)  พบว่า มีผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.61, S.D.=0.11) และได้
ปรับปรุงข้ันตอนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษา กับรูปแบบ CIPPA  ส าหรับ
ระดับช้ันประถมศึกษา ออกเป็น  7 ข้ัน  คือ1) ข้ันระบุปัญหาสร้างความสนใจ, 2) วิเคราะห์ปัญหา ค้นหาความรู้, 
3) ออกแบบวางแผนแก้ปัญหา, 4) ทดสอบประเมินผล,  5) สรุปและจัดระเบียบความรู้, 6) สื่อสารน าเสนอผลลัพธ์, 
7) ประเมินเพิ่มคุณค่าสู่การประยุกต์ใช้ 
  ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ CIPPA  
ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา ท่ีพัฒนาข้ึนมีข้ันตอนการพัฒนาโดยการสังเคราะห์ทฤษฎี  เอกสาร  งานวิจัยและ
แนวคิดเป็นล าดับข้ันตอนท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ืองกัน มีความชัดเจนในการปฏิบัติแต่ละข้ันตอนท าให้ให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้ได้เอง  โดยเน้นให้เช่ือมโยงความรู้ เก่ากับความรู้ใหม่ มีการสืบค้นข้อมูลเพื่อน ามาพิจารณาแก้ปัญหา
สถานการณ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ร่วมกันคิดวางแผน ออกแบบ ส่งเสริมการคิดในยุค
ศตวรรษท่ี 21 และจากการทดลองใช้  พบว่า  ผลการประเมินประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ( E1/ E2 )             
เมื่อค านวณจากการคะแนนกระบวนการและคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังเรียน  มีค่าเท่ากับ  
83.92/82.53   
  การท่ีผลการวิจัยปรากฏดังน้ี  อาจจะเน่ืองจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนได้ผ่านการ
วิเคราะห์หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีรองรับ  ได้แก่ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) สสวท. (2558 : 4238) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบการบูรณาการ เพื่อช่วยนักเรียน
สร้างความเช่ือมโยงระหว่างเน้ือหาวิชาท้ัง 4 สาขาวิชา กับชีวิตประจ าวัน  ผู้สอนท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาในแต่ละ
กลุ่ม และเพิ่มเติมความรู้ โดยการใช้ค าถาม หรือการอธิบายเพิ่มเติม  นอกจากน้ันยังมีทฤษฎีสนับสนุน ได้แก่คือ 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ท่ีเช่ือว่าการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องจัดสถานการณ์ความรู้ใหม่ให้
เช่ือมโยงและสานต่อความรู้เดิม และเป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญกับตัวผู้เรียน เช่ือว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น กมลฉัตร กล่อมอิ่ม และคณะ,
(2557 : 129-139) สอดคล้องกับจ ารัส อินทลาภาพร (2558 : บทคัดย่อ) พบว่า ในการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลตามแนวสะเต็มศึกษา ผู้สอนควรปฏิบัติดังน้ี คือ 1) ศึกษาสาระส าคัญของสา ระวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในลักษณะของการบูรณาการ  
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยตนเองก่อนท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 3) จัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 4) จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning) 5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 6) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
 2.2 ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษา กับรูปแบบ CIPPA  
ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษา  พบว่า ผลการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการสะเต็มศึกษากับรูปแบบ 
CIPPA  ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
  ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากผลของการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ท่ีสร้างข้ึนประกอบด้วยข้ันตอนท่ี
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการศึกษาสถานการณ์ ท่ีฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 
ออกแบบ วางแผนแก้ปัญหา เช่ือมโยงความรู้เดิมเข้าสู่ความรู้ใหม่และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านข้ันตอนการ
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 7 ข้ันตอน ประกอบด้วย  1) ข้ันระบุปัญหาสร้างความสนใจเป็นการทบทวน 
ตรวจสอบความรู้เดิม โดยการจัดสถานการณ์  เง่ือนไขปัญหา หรือค าถามท่ีน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
(Innovation)  2) วิเคราะห์ปัญหา ค้นหาความรู้ เป็นการสืบค้นข้อมูล  การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง
กับการแก้ปัญหาหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นการแสวงหาความรู้ใหม่ 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขา 
วิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2) พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขา 
วิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  และ 3)  ประเมินผลการใช้หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีวิธีด าเนินการวิจัย 3 ระยะ 6 ข้ันตอน กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ คือหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน 30 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบประเมิน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย  
ร้อยละ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ Independent  samples  t-test  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ มีองค์ประกอบหลัก 3  องค์ประกอบ ได้แก่ 
การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ 2) หลักสูตรการพัฒนา 
การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยเน้ือหา 3 หน่วยการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม 19 ช่ัวโมง  
3) การประเมินระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  หลังจาก 
การพัฒนามีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์สูงข้ึนกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 และผู้เข้ารับ 
การพัฒนามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคญั : การพัฒนาภาวะผู้น า, ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
²อาจารย์สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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Abstract 
 

 This research aimed to 1) to study the components of strategic leadership of department 
heads in Rajamangala University of Technology; 2) to develop a curriculum of strategic leadership of 
department heads and 3) to evaluate the implementation of strategic leadership development 
of department heads.The procedure has composed of 3 phases including with 6 stages. The 30 
subjects were department heads in Rajamangala University of Technology; Khon-kean campus 
which were selected by purposive sampling. The instruments used for collecting data were semi-
structure questionnaire and a questionnaire with five rating scales.   The statistics used were 
mean,  percentage,  standard deviation  and Independent Samples  t-test. 
 The findings of this research were as follows: 1) The components of strategic leadership 
consisted of three components: Determining strategic direction, Strategic in action, and Strategic 
control and evaluation. 2) The curriculum of strategic leadership consisted of three training units 
and nineteen hours of training.   3) The results of strategic leadership  level of department heads 
in Rajamangala University of Technology found that post-evaluation of developing was in higher 
level than pre-evaluation of developing.  The level of significance is 0. 01.  The finding of 
satisfaction level of department heads in Rajamangala University of Technology demonstrated 
that it was in “much” level in overall. 
 
Keywords : Leadership Development, Strategic Leadership 
 
บทน า 
 ภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางทางวิชาการท้ังด้านการสอน
การวิจัย การให้บริการ ตลอดจนเป็นท่ีรวมของกิจกรรมต่าง ๆ  ด้านวิชาการ  การบริหารงานระดับภาควิชา
หรือสาขาวิชาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของมหาวิทยาลัย  เพราะภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยท้ัง
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมล้วนเป็นงานท่ี
ปฏิบัติโดยสาขาวิชาท้ังสิ้น  บทบาทและภารกิจของหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชามีท้ังด้านการบริหาร 
การพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ  การพัฒนาอาจารย์  การพัฒนาตนเอง  และยังต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีสอน  วิจัย   และบริการวิชาการ การบริหารงานสาขาวิชาจะบรรลุผลส าเร็จได้จึงต้องอาศัยผู้บริหารท่ีมี
ความรู้ความสามารถ และมีภาวะผู้น า ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสาขาวิชาอย่างครบถ้วน 
สอดคล้องกับบริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วทันเวลา สามารถเช่ือมโยงนโยบาย
และแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย ไปสู่ การปฏิบัติ นอกจากน้ีจะต้องมีความสามารถในการสื่อสาร 
การสร้างทีมงาน สร้างความมีส่วนร่วม และเป็นตัวแทนในการสื่อสารโดยตรงกับคณบดี 
 การบริหารจัดการสาขาวิชาให้บรรลุผลส าเร็จได้น้ันหัวหน้าสาขาวิชาควรจะเป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์เพราะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ช่วยสนับสนุนในการวางแผนกลยุทธ์ ส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายและน าไปสู่ประสิทธิผลหรือความส าเร็จให้กับองค์กร Morrill (2010 : 19)  ดังท่ี เนตร์พัณณา           
ยาวิราช (2556 : 44)  ได้กล่าวว่าผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เป็นรูปแบบของผู้น าชนิดหน่ึงท่ีน า
ความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ ผู้น าขององค์การหลายแห่งท่ีประสบความส าเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้น าเชิงกล
ยุทธ์ท้ังสิ้น  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ อย่าง

412 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี412 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



สัมพันธ์กันในการไปสู่เป้าหมายโดยไม่หยุดอยู่กับท่ีแต่มีการพัฒนาเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับสูงข้ึนไป
เร่ือย ๆ  ไม่ได้มุ่งเน้นอยู่แค่การพัฒนาในสิ่งท่ีก าลังท าแต่เป็นการยกระดับคุณค่าของการท างานให้สูงข้ึน  ผู้น าท่ี
มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์จะต้องรู้จักและเข้าใจสภาพการณ์ขององค์การอย่างดี แสดงออกถึงการตัดสินใจ และการ
ควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์การ ก าหนดบทบาทและทิศทาง
ขององค์การได้อย่างชัดเจน Pearce and Robinson (2011 : 360 - 361) 
 จากความส าคัญของหัวหน้าสาขาวิชาและความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ผู้วิจัยจึงความสนใจ
ท่ีจะศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ด้วยหลักสูตร
ฝึกอบรม  เพื่อเป็นแนวทางให้หัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน าไปพัฒนา และ
ด าเนินการในภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถน าพาองค์การให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์           
ของคณะ และมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว   โดยสามารถคาดคะเนความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และปรับการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 
 2.  เพื่อพัฒนาวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 
 3.  เพื่อประเมินผลการใช้วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัย 
 ระยะที่ 1  
 ข้ันตอนการวิเคราะห์หาองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก
ผู้ทรงคุณวุฒิ3  กลุ่ม จ านวน 9 คน ดังน้ี 
   กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์  ลิ้มไขแสง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. รัชนีวรรณ  การค้า  และรองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข   
  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาวะผู้น า  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร. ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร 
รองศาสตราจารย์  ดร. เนตร์พัณณา  ยาวิราช  และ รองศาสตราจารย์  ดร. กนกอร  สมปราชญ์ 
  กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร ได้แก่ รองศาสตราจารย์  ดร. วิชัย วงษ์ใหญ่   
รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด  สร้อยน้ า  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต สุทธิพร  
 ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์  และสรุปเป็นแบบประเมินความเหมาะสม 
ขององค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ จากน้ันน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแล้วน าผลการประเมินมาสรุปเป็น
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
    ข้ันตอนการวิเคราะห์หาระดับความส าคัญในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชา 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยบุคลากรสายวิชาการได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 5,849 คน 
 

Abstract 
 

 This research aimed to 1) to study the components of strategic leadership of department 
heads in Rajamangala University of Technology; 2) to develop a curriculum of strategic leadership of 
department heads and 3) to evaluate the implementation of strategic leadership development 
of department heads.The procedure has composed of 3 phases including with 6 stages. The 30 
subjects were department heads in Rajamangala University of Technology; Khon-kean campus 
which were selected by purposive sampling. The instruments used for collecting data were semi-
structure questionnaire and a questionnaire with five rating scales.   The statistics used were 
mean,  percentage,  standard deviation  and Independent Samples  t-test. 
 The findings of this research were as follows: 1) The components of strategic leadership 
consisted of three components: Determining strategic direction, Strategic in action, and Strategic 
control and evaluation. 2) The curriculum of strategic leadership consisted of three training units 
and nineteen hours of training.   3) The results of strategic leadership  level of department heads 
in Rajamangala University of Technology found that post-evaluation of developing was in higher 
level than pre-evaluation of developing.  The level of significance is 0. 01.  The finding of 
satisfaction level of department heads in Rajamangala University of Technology demonstrated 
that it was in “much” level in overall. 
 
Keywords : Leadership Development, Strategic Leadership 
 
บทน า 
 ภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางทางวิชาการท้ังด้านการสอน
การวิจัย การให้บริการ ตลอดจนเป็นท่ีรวมของกิจกรรมต่าง ๆ  ด้านวิชาการ  การบริหารงานระดับภาควิชา
หรือสาขาวิชาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของมหาวิทยาลัย  เพราะภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยท้ัง
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมล้วนเป็นงานท่ี
ปฏิบัติโดยสาขาวิชาท้ังสิ้น  บทบาทและภารกิจของหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชามีท้ังด้านการบริหาร 
การพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ  การพัฒนาอาจารย์  การพัฒนาตนเอง  และยังต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีสอน  วิจัย   และบริการวิชาการ การบริหารงานสาขาวิชาจะบรรลุผลส าเร็จได้จึงต้องอาศัยผู้บริหารท่ีมี
ความรู้ความสามารถ และมีภาวะผู้น า ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสาขาวิชาอย่างครบถ้วน 
สอดคล้องกับบริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วทันเวลา สามารถเช่ือมโยงนโยบาย
และแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย ไปสู่ การปฏิบัติ นอกจากน้ีจะต้องมีความสามารถในการสื่อสาร 
การสร้างทีมงาน สร้างความมีส่วนร่วม และเป็นตัวแทนในการสื่อสารโดยตรงกับคณบดี 
 การบริหารจัดการสาขาวิชาให้บรรลุผลส าเร็จได้น้ันหัวหน้าสาขาวิชาควรจะเป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์เพราะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ช่วยสนับสนุนในการวางแผนกลยุทธ์ ส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายและน าไปสู่ประสิทธิผลหรือความส าเร็จให้กับองค์กร Morrill (2010 : 19)  ดังท่ี เนตร์พัณณา           
ยาวิราช (2556 : 44)  ได้กล่าวว่าผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เป็นรูปแบบของผู้น าชนิดหน่ึงท่ีน า
ความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ ผู้น าขององค์การหลายแห่งท่ีประสบความส าเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้น าเชิงกล
ยุทธ์ท้ังสิ้น  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ อย่าง
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 ระยะที่ 2  
 ข้ันตอนการประเมินความเหมาะสมของวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน 
 ระยะที่ 3 
 ข้ันตอนการน าวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหั วหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลไปใช้ โดยน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานจ านวน 30 คน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ หลักการทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ วิธีการพัฒนา
ภาวะผู้น า เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยก าหนด
วิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ 6 ข้ันตอนดังน้ี 
 ระยะที ่1  การศึกษาแนวคิดทฤษฎี  งานวิจัย  ท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และศึกษาข้อมูล
ความส าคัญในการพัฒนาภาวะผู้น า โดยมีข้ันตอนการวิจัย 3 ข้ันตอนได้แก่ 
   ข้ันตอนท่ี  1  การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์            
เพื่อน ามาวิเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด   ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
  ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห์หาองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากข้ันตอนท่ี  1 มาสร้างแบบ
สัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างและน าไปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน เกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะ

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
1. การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ ์
2. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
3. การควบคุมและประเมินกลยุทธ์  
(DuBrin 2010: 413 - 419, Robbins and Coulter 2012: 
222 - 239, เนตร์พัณณา  ยาวิราช 2556: 44 - 56, และ 
ไพโรจน์  ปิยะวงศ์วัฒนา 2556: 21 - 22) 

การพัฒนาภาวะผู้น า 
1. การฝึกอบรม 
2. การอภิปรายกรณีตัวอย่าง 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
4. การเรียนรู้ผ่านการท างาน 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
 (Giber, D., Lam, S., Goldsmith, M. and Bourke, J. (eds.) 
2009: 56- 77). 

การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

414 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี414 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ผู้น าเชิงกลยุทธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์                  
ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมมากท่ีสุดกับบริบทของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดย
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์ เน้ือหา จากน้ันได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาแบบ
ประเมิน  
ความเหมาะสมขององค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ แล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึก
ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ ์
  เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูลในข้ันตอนน้ีคือ 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ 2) แบบประเมิน
ความเหมาะสมองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นค าถามท่ีประกอบด้วยข้อมูลท่ัวไป และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
 ข้ันตอนท่ี 3  การวิเคราะห์หาระดับความส าคัญ ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้า
สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยผู้วิจัยน าองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ท่ีสังเคราะห์ได้
จากข้ันตอนท่ี 2  มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามส ารวจหาองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญ เพื่อน าไปยก
ร่างวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  ประชากรคือบุคลากรสายวิชาการประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี  หัวหน้าสาขาวิชา  และ 
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมท้ังสิ้น จ านวน 5,849 คน 
    กลุ่มตัวอย่าง  คือบุคลากรสายวิชาการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ข้ันตอน (Multi-stage sampling) การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตาราง Krejcie and 
Morgan (บุญชม ศรีสะอาด 2553 : 43)  ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 360 คน   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น  3  ตอน  คือ ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูล 
ส่วนบุคคล  ตอนท่ี  2  เป็นค าถามความส าคัญขององค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
เครื่องมือมีค่าความเช่ือมั่น (ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา) ท้ังฉบับเท่ากับ  .98 ข้อค าถามมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
1.85 – 10.25  ตอนท่ี 3 เป็นข้อเสนอแนะวิธีการพัฒนาภาวะผู้น า 
 ระยะท่ี  2  การสร้างวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล มีข้ันตอนการวิจัย  1  ข้ันตอนได้แก่ 
 ข้ันตอนท่ี 4 การยกร่างวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล โดยผู้วิจัยน าร่างวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ  ท่ีได้พัฒนาข้ึนไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน  5  คน ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคือ แบบประเมินความเหมาะสมของวิธีการพัฒนามีลักษณะเป็น
แบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดับ 
 ระยะท่ี  3  การน าวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ ไปใช้ และการปรับปรุงแก้ไขวิธกีารพัฒนา
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ มีข้ันตอนการวิจัย 2 ข้ันตอนได้แก่ 
 ข้ันตอนท่ี 5 การน าวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลไปใช้กับหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ านวน 30 คน โดยใช้ 
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินประกอบด้วย 1) แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมี 2 ฉบับ คือ 
ฉบับผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินตนเอง และฉบับเพื่อนร่วมงานประเมิน 2) แบบประเมินระดับความพึงพอใจ
ต่อวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจ

 ระยะที่ 2  
 ข้ันตอนการประเมินความเหมาะสมของวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน 
 ระยะที่ 3 
 ข้ันตอนการน าวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหั วหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลไปใช้ โดยน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานจ านวน 30 คน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ หลักการทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ วิธีการพัฒนา
ภาวะผู้น า เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยก าหนด
วิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ 6 ข้ันตอนดังน้ี 
 ระยะที ่1  การศึกษาแนวคิดทฤษฎี  งานวิจัย  ท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และศึกษาข้อมูล
ความส าคัญในการพัฒนาภาวะผู้น า โดยมีข้ันตอนการวิจัย 3 ข้ันตอนได้แก่ 
   ข้ันตอนท่ี  1  การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์            
เพื่อน ามาวิเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด   ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
  ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห์หาองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากข้ันตอนท่ี  1 มาสร้างแบบ
สัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างและน าไปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน เกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะ

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
1. การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ ์
2. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
3. การควบคุมและประเมินกลยุทธ์  
(DuBrin 2010: 413 - 419, Robbins and Coulter 2012: 
222 - 239, เนตร์พัณณา  ยาวิราช 2556: 44 - 56, และ 
ไพโรจน์  ปิยะวงศ์วัฒนา 2556: 21 - 22) 

การพัฒนาภาวะผู้น า 
1. การฝึกอบรม 
2. การอภิปรายกรณีตัวอย่าง 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
4. การเรียนรู้ผ่านการท างาน 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
 (Giber, D., Lam, S., Goldsmith, M. and Bourke, J. (eds.) 
2009: 56- 77). 

การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

415ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 415ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ในวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม เครื่องมือมีค่าความเช่ือมั่น (ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา) ท้ังฉบับเท่ากับ .94  ข้อค าถามมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 2.40 – 7.20   
 ข้ันตอนท่ี 6 การปรับปรุงแก้ไขวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ โดยหลังจากน าวิธีการไปทดลอง
ใช้ฝึกอบรมหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้วิจัยได้น าผลการประเมิน มาวิเคราะห์
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งพิจารณาจากปัญหา อุปสรรค และจากข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในแบบประเมินการพัฒนาภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับแก้ไข
เพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ข้ันตอนท่ี 1 ผลการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ พบว่า 
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีองค์ประกอบ
หลัก 3 องค์ประกอบ คือ 1) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 3) การควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ์  
  การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ หมายถึงการท่ีบุคคล มีความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ และ
สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ตลอดจนจูงใจกระตุ้นผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติตามได้อย่างสม่ าเสมอ    สามารถวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบั ติ หมายถึงการวางแผนตัดสินใจ  และด าเนินการปฏิบั ติโดยใช้
กระบวนการจัดการท่ีเป็นพื้นฐานขององค์การได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ  การน า  และการควบคุมการ
ปฏิบัติการ 
  การควบคุมและประเมินกล หมายถึงกระบวนการวัดการปฏิบัติงานท่ีได้มีการวางแผนไว้   
เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นว่าการปฏิบัติงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ขององค์การ ได้แก่  การวัดผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง  การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานท่ีก าหนด และการแก้ไขหรือปรับปรุง
สิ่งท่ีผิดพลาดไปจากมาตรฐาน 
 ข้ันตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ  โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า   องค์ประกอบหลักภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้า
สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ดังข้อมูลในตารางที่ 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

416 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี416 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักภาวะผู้น า 
เชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
 

องคป์ระกอบหลัก 
 

  S.D. ระดบัความเหมาะสม 

1.  การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 4.40 0.32 มาก 
2.  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 4.31 0.34 มาก 
3.  การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ 4.35 0.31 มาก 

โดยรวม 4.35 0.32 มาก 
 
 ข้ันตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์หาระดับความส าคัญในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้า
สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พบว่า บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เห็นว่าองค์ประกอบหลักที่มีความส าคัญในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 3 องค์ประกอบ  มีระดับมากที่สุด 1 องค์ประกอบ  คือการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ( =4.59) 
อยู่ในระดับมาก 2 องค์ประกอบเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ( =4.44) และการ
ก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ( =4.37) ตามล าดับ ดังข้อมูลในตารางที่ 2 
 
ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความส าคัญในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้า
สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจ าแนกตามองค์ประกอบหลัก 
 

องคป์ระกอบหลัก 
 

  S.D. ระดบัความส าคัญ 

1.  การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 4.37 0.66 มาก 
2.  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 4.59 0.40 มาก 
3.  การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ 4.44 0.59 มาก 

  
 ข้ันตอนท่ี 4 ผลการยกร่างวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาภาวะผู้น า ชูชัย สมิทธิไกร (2558 : 1-7)  
สรุปถึงวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าว่า หน่ึงในกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าน้ัน คือ การฝึกอบรม   ซึ่งมีบทบาท
ส าคัญประการหน่ึง ในการเพิ่มพูนปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคคลเพื่อให้
สามารถตอบสนองเป้าหมาย และนโยบายการด าเนินงานขององค์การได้ การฝึกอบรมจึงมีความส าคัญต่อ 
ความเจริญก้าวหน้าขององค์การและของตัวบุคคล และจากการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะวิธกีารพัฒนาภาวะผู้น า 
ในข้ันตอนการส ารวจหาความส าคัญจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ พบว่าวิธีการพัฒนาภาวะผู้น า
ด้วยการฝึกอบรมเป็นวิธีท่ีเหมาะสม ด้วยเหตุน้ีเพื่อการพัฒนาภาวะผู้น าให้เกิดประสิทธิผลผู้วิจัยจึงได้ยกร่าง
วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบของหลักสูตรการฝึกอบรม มี 3 ส่วนดังน้ี 1) โครงร่างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย สภาพปัญหาและความจ าเป็นของการฝึกอบรม หลักการ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายของหลักสูตร   
ระยะเวลา โครงสร้างและขอบข่ายเน้ือหา กิจกรรมการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม  
การวัดและการประเมินผล 2) คู่มือการฝึกอบรม  ประกอบด้วย  ค าแนะน าส าหรับวิทยากร  แนวทางในการ

ในวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม เครื่องมือมีค่าความเช่ือมั่น (ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา) ท้ังฉบับเท่ากับ .94  ข้อค าถามมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 2.40 – 7.20   
 ข้ันตอนท่ี 6 การปรับปรุงแก้ไขวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ โดยหลังจากน าวิธีการไปทดลอง
ใช้ฝึกอบรมหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้วิจัยได้น าผลการประเมิน มาวิเคราะห์
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งพิจารณาจากปัญหา อุปสรรค และจากข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในแบบประเมินการพัฒนาภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับแก้ไข
เพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ข้ันตอนท่ี 1 ผลการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ พบว่า 
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีองค์ประกอบ
หลัก 3 องค์ประกอบ คือ 1) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 3) การควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ์  
  การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ หมายถึงการท่ีบุคคล มีความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ และ
สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ตลอดจนจูงใจกระตุ้นผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติตามได้อย่างสม่ าเสมอ    สามารถวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบั ติ หมายถึงการวางแผนตัดสินใจ  และด าเนินการปฏิบั ติโดยใช้
กระบวนการจัดการท่ีเป็นพื้นฐานขององค์การได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ  การน า  และการควบคุมการ
ปฏิบัติการ 
  การควบคุมและประเมินกล หมายถึงกระบวนการวัดการปฏิบัติงานท่ีได้มีการวางแผนไว้   
เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นว่าการปฏิบัติงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ขององค์การ ได้แก่  การวัดผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง  การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานท่ีก าหนด และการแก้ไขหรือปรับปรุง
สิ่งท่ีผิดพลาดไปจากมาตรฐาน 
 ข้ันตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ  โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า   องค์ประกอบหลักภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้า
สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ดังข้อมูลในตารางที่ 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

417ปที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 417ปที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม 3) หน่วยการฝึกอบรม ประกอบด้วยวัตถุประสงค์การฝึกอบรม เน้ือหาการ
ฝึกอบรม  กิจกรรม   และวิธีการฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม และการประเมินผล 
   ผู้วิจัยน าเสนอหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
เป็นผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษา ประเมินหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ  ผลการประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่า หลักสูตรหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่  3  
 
 ตารางที่  3  การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิจ าแนกตามองค์ประกอบของหลักสูตรฯ  
 

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ  
 

ระดับความเหมาะสม 
1.  สภาพปัญหาและความจ าเป็น 4.13 มาก 
2.  หลักการของหลักสูตร 4.10 มาก 
3. เป้าหมายของหลักสูตร       4.07 มาก 
4.  จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.07 มาก 
5.  ระยะเวลาการฝึกอบรม 4.20 มาก 
6.  เน้ือหาของหลักสูตร 4.13 มาก 
7.  กิจกรรมการฝึกอบรม 4.00 มาก 
8.  เทคนิคการฝึกอบรม 4.00 มาก 
9.  สื่อประกอบการฝึกอบรม 4.00 มาก 
10.  การวัดและประเมินผล 4.10 มาก 

โดยรวม 4.08 มาก 
 
 ข้ันตอนท่ี 5 ผลการน าวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลไปใช้พัฒนาหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และได้ประเมิน
ดังน้ี  1) ประเมินและเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ ก่อนและหลังการพัฒนาตามหลักสูตร 2) ประเมิน
ความพึงพอใจต่อวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่  4  -  6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

418 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี418 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ตารางที่  4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลก่อนและหลังการฝึกอบรม กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินตนเอง 
 

 

องค์ประกอบ 

ก่อนการฝกึอบรม หลังการฝกึอบรม 
 
t 

 
p  

 
S.D. 

 
 

 
S.D. 

 
1.  การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 3.42 0.43 4.00 0.24 -4.22* .000 
2.  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 3.87 0.52 4.34 0.25 -5.11* .000 
3.  การควบคุม และประเมินกลยุทธ์ 3.88 0.38 4.14 0.45 -4.82* .000 

โดยรวม 3.72 0.52 4.16 0.22 -3.81* .000 
 *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  
 ผลการประเมินและเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่าตนเองมีภาวะผู้น า 
เชิงกลยุทธ์โดยรวม และทุกองค์ประกอบหลักหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  .01 
 
ตารางที่  5  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลก่อนและหลังการฝึกอบรม กรณีประเมินโดยกลุ่มบุคคลอื่น (ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา) 
 

 

องค์ประกอบ 

ก่อนการฝกึอบรม หลังการฝกึอบรม 
 
t 

 
p  

 
S.D. 

 
 

 
S.D. 

 
1.  การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 3.57 0.42 4.06 0.21 -9.66* .000 
2.  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 3.78 0.30 4.18 0.20 -14.38* .000 
3.  การควบคุม และประเมินกลยุทธ์ 3.29 0.28 3.91 0.15 -13.40* .000 

โดยรวม 3.54 0.42 4.05 0.28 -12.27* .000 
 *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 ผลการประเมินและเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์โดยกลุ่มบุคคลอื่น เห็นว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์โดยรวม และทุกองค์ประกอบหลักหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
 
 
 
 
 

ฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม 3) หน่วยการฝึกอบรม ประกอบด้วยวัตถุประสงค์การฝึกอบรม เน้ือหาการ
ฝึกอบรม  กิจกรรม   และวิธีการฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม และการประเมินผล 
   ผู้วิจัยน าเสนอหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
เป็นผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษา ประเมินหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ  ผลการประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่า หลักสูตรหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่  3  
 
 ตารางที่  3  การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิจ าแนกตามองค์ประกอบของหลักสูตรฯ  
 

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ  
 

ระดับความเหมาะสม 
1.  สภาพปัญหาและความจ าเป็น 4.13 มาก 
2.  หลักการของหลักสูตร 4.10 มาก 
3. เป้าหมายของหลักสูตร       4.07 มาก 
4.  จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.07 มาก 
5.  ระยะเวลาการฝึกอบรม 4.20 มาก 
6.  เน้ือหาของหลักสูตร 4.13 มาก 
7.  กิจกรรมการฝึกอบรม 4.00 มาก 
8.  เทคนิคการฝึกอบรม 4.00 มาก 
9.  สื่อประกอบการฝึกอบรม 4.00 มาก 
10.  การวัดและประเมินผล 4.10 มาก 

โดยรวม 4.08 มาก 
 
 ข้ันตอนท่ี 5 ผลการน าวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลไปใช้พัฒนาหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และได้ประเมิน
ดังน้ี  1) ประเมินและเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ ก่อนและหลังการพัฒนาตามหลักสูตร 2) ประเมิน
ความพึงพอใจต่อวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่  4  -  6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

419ปที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 419ปที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชา 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 

 
ท่ี 

 
ประเด็นประเมิน  

 
S.D. 

 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1 เน้ือหาและเอกสาร 4.16 0.29 มาก 
2 วิทยากร 4.22 0.21 มาก 
3 กิจกรรมการฝึกอบรม  หน่วยท่ี  1   

การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 
 

4.18 
 

0.24 
 

มาก 
4 กิจกรรมการฝึกอบรม  หน่วยท่ี  2   

การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 

4.14 
 

0.33 
 

มาก 
5 กิจกรรมการฝึกอบรม  หน่วยท่ี  3 

การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ 
4.13 0.36 มาก 

6 สถานท่ีฝึกอบรม  และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.63 0.41 มากที่สุด 
7 เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานและบริหารกิจกรรม 4.28 0.59 มาก 
 โดยรวม 4.24 0.62 มาก 

  
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
หัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
1 ด้าน คือ  สถานท่ีฝึกอบรมและสิ่งอ านวยความสะดวก (  = 4.63) และอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานและบริหารกิจกรรม  (  = 4.28)  
วิทยากร (  = 4.22) และกิจกรรมการฝึกอบรม  หน่วยท่ี  1  การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (  = 4.18) 
 
อภิปรายผล 
 1. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีองค์ประกอบ
หลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์  2) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  3) การควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ์  โดยได้มาจากผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี   และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  แล้วน ามาสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  และสร้างแบบสัมภาษณ์อย่างมี
โครงสร้าง น าไปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ได้ข้อมูล
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ท่ีมีความสอดคล้องและเหมาะสมมากที่สุดกับบริบทของหัวหน้าสาขาวิชาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  หลังจากน้ันผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์     
และสรุปสร้างแบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์แล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 9 คน  ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ผลการประเมินความเหมาะสม
พบว่าองค์ประกอบหลักภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ ในระดับมาก จึงสรุปได้ว่า
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ เนตร์พัณณา  ยาวิราช (2556 : 47) 
สรุปว่าภาวะผู้น าเชิงกลยุทธป์ระกอบด้วยองค์ประกอบดังน้ี  1) การสร้างกลยุทธ์  2) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  

420 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี420 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



3) การควบคุมกลยุทธ์ และสอดคล้องกับ ไพโรจน์  ปิยะวงศ์วัฒนา (2556 : 9) สรุปว่าภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังน้ี 1) การก าหนดทิศทางและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) การก าหนดกลยุทธ์            
3) การก าหนดและการควบคุมกลยุทธ์  สอดคล้องกับ  Hitt, Ireland and Hoskisson (2009 : 2-38)            
ท่ีสรุปว่าองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ดังน้ี 1) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2) การบริหารทรัพยากรใน
องค์การ  3) การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล  4) การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 5) การจัดต้ัง
ควบคุมองค์การให้สมดุล และสอดคล้องกับ Adair (2010: 8) ท่ีกล่าวถึงองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ท่ี
ผู้น าจ าเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการสร้างกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
2) การทบทวนกลยุทธ ์3) การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ 4) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
 2. การจัดท าหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  ผู้วิจัยได้พัฒนาหลักสูตรฯ ซึ่งโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย 10 หัวข้อ ได้แก่  
สภาพปัญหาและความจ าเป็นของการฝึกอบรม หลักการ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ระยะเวลา
โครงสร้างและขอบข่ายเน้ือหา  กิจกรรมการฝึกอบรม  เทคนิคการฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม การวัด
และประเมินผลการฝึกอบรม  
 ขอบข่ายเน้ือหาของหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ  ประกอบด้วย 3 หน่วยดังน้ี หน่วยท่ี 
1 การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์  หน่วยท่ี 2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และหน่วยท่ี 3 การควบคุมและประเมิน
กลยุทธ์  โดยให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อท่ีผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ความหมาย ความส าคัญ คุณลักษณะ และองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ แล้วจึงน าเสนอเรียงล าดับ
หัวข้อในแต่ละองค์ประกอบส าหรับการจัดกิจกรรมในการฝึกการอบรมเน้นการน าความรู้สู่การปฏิบัติจริงด้วย
การเรียนรู้ร่วมกัน  การท ากิจกรรมกลุ่ม  กรณีศึกษา การแก้ไขปัญหา  การอภิปรายและสรุปผลร่วมกันเพื่อให ้
ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการพัฒนาให้มากท่ีสุด  ระยะเวลาการฝึกอบรมใช้เวลา 19 ช่ัวโมง โดยท่ีวิทยากรควร
น าเสนอแนวคิดท่ีส าคัญในแต่ละเรื่อง หลังจากน้ันให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการท ากิจกรรมตามใบงาน  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน  และออกมาน าเสนอผลงานของกลุ่ม ส่วนการวัดและประเมินผล ได้น า
การประเมินแบบ  360  องศา  ท่ีเป็นลักษณะของการใช้วิธีการประเมินรอบด้าน ท้ังการประเมินตนเองของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  และประเมินโดยบุคคลอื่น ๆ  ได้แก่  การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา  
มีการประเมินท้ังก่อนและหลังการฝึกอบรม  โดยมีเกณฑ์ส าหรับการประเมินท่ีชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย
ของ  กัณฑ์กณัฐ สุวรรณรัชภูม์ (2557 : 185-186) ท่ีวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ภาวะผู้น ากลยุทธ์ส าหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวั ด
กรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัย Zentis (2007 : 122) พบว่าการประเมินป้อนกลับแบบ 360 
องศาสนับสนุนความเต็มใจของบุคคลท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระหว่างกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น า  
  3. การประเมินการใช้หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล โดยผู้วิจัยน าหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใช้ฝึกอบรมหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน 30 คน ผลการประเมินภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้า
สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินตนเอง และประเมินโดยบุคคล
อื่น ได้แก่ การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า  หัวหน้าสาขาวิชามีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
โดยรวมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตวัญลักษณ์ พวงนิล (2555 : 501-503) พบว่า ผลการ
ประเมินหลังการทดลองโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน             
ทุกประเภทสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  กัณฑ์กณัฐ   สุวรรณรัชภูม์  
(2557 : 185)  พบว่า พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ มีความรู้ความเข้าใจ และเจตคติต่อ

ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชา 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 

 
ท่ี 

 
ประเด็นประเมิน  

 
S.D. 

 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1 เน้ือหาและเอกสาร 4.16 0.29 มาก 
2 วิทยากร 4.22 0.21 มาก 
3 กิจกรรมการฝึกอบรม  หน่วยท่ี  1   

การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 
 

4.18 
 

0.24 
 

มาก 
4 กิจกรรมการฝึกอบรม  หน่วยท่ี  2   

การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 

4.14 
 

0.33 
 

มาก 
5 กิจกรรมการฝึกอบรม  หน่วยท่ี  3 

การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ 
4.13 0.36 มาก 

6 สถานท่ีฝึกอบรม  และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.63 0.41 มากที่สุด 
7 เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานและบริหารกิจกรรม 4.28 0.59 มาก 
 โดยรวม 4.24 0.62 มาก 

  
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
หัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
1 ด้าน คือ  สถานท่ีฝึกอบรมและสิ่งอ านวยความสะดวก (  = 4.63) และอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานและบริหารกิจกรรม  (  = 4.28)  
วิทยากร (  = 4.22) และกิจกรรมการฝึกอบรม  หน่วยท่ี  1  การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (  = 4.18) 
 
อภิปรายผล 
 1. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีองค์ประกอบ
หลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์  2) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  3) การควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ์  โดยได้มาจากผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี   และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  แล้วน ามาสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  และสร้างแบบสัมภาษณ์อย่างมี
โครงสร้าง น าไปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ได้ข้อมูล
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ท่ีมีความสอดคล้องและเหมาะสมมากที่สุดกับบริบทของหัวหน้าสาขาวิชาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  หลังจากน้ันผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์     
และสรุปสร้างแบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์แล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 9 คน  ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ผลการประเมินความเหมาะสม
พบว่าองค์ประกอบหลักภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ ในระดับมาก จึงสรุปได้ว่า
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ เนตร์พัณณา  ยาวิราช (2556 : 47) 
สรุปว่าภาวะผู้น าเชิงกลยุทธป์ระกอบด้วยองค์ประกอบดังน้ี  1) การสร้างกลยุทธ์  2) การน ากลยุทธไ์ปปฏิบัติ  
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ภาวะผู้น ากลยุทธ์อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ (2559 : 229) พบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก  
 การเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินตนเอง และประเมินโดยบุคคลอื่น ได้แก่ การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา    
และผู้ใต้บังคับบัญชา  ก่อนและหลังการฝึกอบรมโดยรวม พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์หลังการฝึกอบรมสูงข้ึน
กว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒน์ จุลสุวรรณ 
(2554 : 159-160) วิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสายสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ พบว่าผู้เข้ารับการพัฒนาประเมินตนเอง และประเมินโดยกลุ่มบุคคลอื่น  มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงหลัง
การพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
หัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อวิธีการ 
ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากผู้วิจัยได้มีการส ารวจความส าคัญหรือความต้องการ
ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ท าให้ได้ข้อมูลน ามาจัดท าเน้ือหาและวิธีการพัฒนา ดังน้ันผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจึงมีความพึงพอใจต่อวิธีการพัฒนา และเห็นว่าเน้ือหาสอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงาน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์แก่หัวหน้าสาขาวิชาอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนในแผนงานและโครงการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ควรให้การสนับสนุนการด าเนินการและงบประมาณอย่างต่อเน่ือง 
  1.2 มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ อย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระยะ และควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้หัวหน้าสาขาวิชามีความตระหนักในความส าคัญของ
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
  2.1 ควรวิจัยเพื่อค้นหาองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรผู้บริหารกลุ่มอื่น เช่น 
กลุ่มผู้บริหารสายสนับสนุน  
  2.2  ควรศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  หรือใน
สถาบันอาชีวศึกษาเพื่อหาความส าคัญการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ 
รวมถึงวิธีการ และระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างสอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงาน 
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ภาวะผู้น ากลยุทธ์อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ (2559 : 229) พบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก  
 การเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินตนเอง และประเมินโดยบุคคลอื่น ได้แก่ การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา    
และผู้ใต้บังคับบัญชา  ก่อนและหลังการฝึกอบรมโดยรวม พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์หลังการฝึกอบรมสูงข้ึน
กว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒน์ จุลสุวรรณ 
(2554 : 159-160) วิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสายสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ พบว่าผู้เข้ารับการพัฒนาประเมินตนเอง และประเมินโดยกลุ่มบุคคลอื่น  มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงหลัง
การพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
หัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อวิธีการ 
ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากผู้วิจัยได้มีการส ารวจความส าคัญหรือความต้องการ
ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ท าให้ได้ข้อมูลน ามาจัดท าเน้ือหาและวิธีการพัฒนา ดังน้ันผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจึงมีความพึงพอใจต่อวิธีการพัฒนา และเห็นว่าเน้ือหาสอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงาน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์แก่หัวหน้าสาขาวิชาอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนในแผนงานและโครงการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ควรให้การสนับสนุนการด าเนินการและงบประมาณอย่างต่อเน่ือง 
  1.2 มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ อย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระยะ และควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้หัวหน้าสาขาวิชามีความตระหนักในความส าคัญของ
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
  2.1 ควรวิจัยเพื่อค้นหาองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรผู้บริหารกลุ่มอื่น เช่น 
กลุ่มผู้บริหารสายสนับสนุน  
  2.2  ควรศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  หรือใน
สถาบันอาชีวศึกษาเพื่อหาความส าคัญการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ 
รวมถึงวิธีการ และระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างสอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงาน 
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โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศ  
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 

A  Structural Equation model of Causal Factors influencing in an 
Excellence of Private Higher Education in the Northeast stepping 

towards Thailand 4.0 
 

      นิยดา เปี่ยมพืชนะ1 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  และ 3) เพื่อศึกษา
แนวทางการน าโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไปใช้ในการปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2560 จ านวน 460 คน และ
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 200 คน จากสถาบัน จ านวน 10 แห่ง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
 ผลการวิจัยพบว่า   
 1.  ผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  พบว่า  ตัวแปรผลคือ  ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
เข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  และตัวแปรสาเหตุ  คือ  เสรีภาพทางวิชาการ  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  การวางแผน
เชิงกลยุทธ์  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
 2.  โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 93.436 ท่ีองศาความเป็นอิสระ เท่ากับ 79 ระดับนัยส าคัญ (P-value) 
เท่ากับ  0.127  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI)  เท่ากับ  0.998  ค่าดัชนี  Tucker-Lewis  
Index  (TLI)  เท่ากับ  0.996  ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า  (RMSEA)  
เท่ากับ  0.017  และดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน  (SRMR)  เท่ากับ  0.018 
 
ค าส าคญั :  ความเป็นเลิศ,  ไทยแลนด์  4.0,  โมเดล,  ปัจจัยเชิงสาเหตุ 
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1อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   



  3. แนวทางการน าโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  อาทิ              
แนวทางการน าปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  คือ  1)  ด้านการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน  2)  ด้านการจัดการเรียน            
การสอนการคิดวิเคราะห์  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน             
3)  ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ผู้บริหารควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันกับชุมชนต่างๆ  
อย่างต่อเน่ือง  4)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้คณาจารย์  นักศึกษา  และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม          
เพื่อเช่ือมโยงองค์ความรู้ระหว่างสถาบันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน   
 

Abstract 
 

 The objectives of this research wear to study as follows: 1) To study about its 
causal factors influencing excellence of the private higher education in the Northeast 
stepping towards  Thailand 4.0 ; 2) To approve of its concerning of the structural model of 
causal factors that had been influenced to the excellence of the private higher education in 
the Northeast stepping towards Thailand 4.0; related to empirical data and; 3) to study about 
its guidelines to bring about  a structure equation model causal factors was influencing in an 
excellence of the private higher education in the Northeast stepping towards  Thailand 4.0 
being used in the pragmatic method. The 460 sampling groups as used in the research 
related to teachers were available in the private higher education in the Northeast University 
in the academic year of 2017; and a number of 200 persons of its target groups were from 10 
institutions. The tools had been used in the research like questionnaires as five standards 
root mean square and in-depth Interviews. 
 The results of the research were as follows: 

1. Its results of study about its causal factors were influencing in an excellence of 
private Higher education in the Northeast stepping towards Thailand 4.0 found that its end-
result variables were the excellence of the private higher education stepping towards 
Thailand 4.0, and causal variables were academic freedom, leadership of its administrators, 
strategic contrivance and human resource managements. 
 2. A structural equation model of causal factors was Influencing in an excellence of 
private higher education in the Northeast stepping towards Thailand 4.0 that had been 
developed up as deeply concerned with its empirical data based on the results of chi-square 
accounting of 93.436, degree of freedom was equal to 79, P-value was equal to 0.127, 
comparative fit index (CFI) was equal to 0.998, Tucker-Lewis Index (TLI) equal to 0.996, Root 
Mean Square Error of Approximation (RMSEA) was equal to 0.017, and Standardized Root 
Mean Square Residual (SRMR) was equal to 0.018. 
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  3.  A guideline to bring about  a structure equation model causal factors was 
influencing in an excellence of the private higher education in the Northeast stepping 
towards  Thailand 4.0 being used in the pragmatic method; such as a guideline on academic 
freedom causal factors that was Influencing in an excellence of the private higher education  
in  the  Northeast stepping towards  Thailand  4.0 being used in  the performance as follows: 
1) on research and innovation creation, administrators should promote toward teachers 
produce their research work and local developments; 2) on learning and teaching 
managements, on analytical thinking, the administrators should provide them certain 
opportunities to have a participation in the institutional curriculum developments; 3) on 
social academic services rendering, administrators should create co-operative network among 
varies institutions with communities sustainably; 4) on arts and cultures services aspects, 
administrators should promote on teachers, students and some of its communities taking 
parts in the learning and teaching managements in the form of innovation, on the arts and 
cultures promotion aspects should be in accordance with its body of knowledge among 
communities’ institutions being sustainably. 
 
Keywords :  Excellence, Thailand 4.0, Model, Causal Factors      

    
บทน า 
 ปัจจัยท่ีท าให้สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศน้ัน  เป็นเพราะ
สภาพแวดล้อมการแข่งขันท่ีนับวันจะมีความรุนแรงมากข้ึนเป็นทวีคูณ   ไม่ว่าจะเป็นการจัดอัน ดับ
สถาบันอุดมศึกษาขององค์กรนานาชาติ  การแข่งขันในระดับอุดมศึกษา  ความท้าทายในการออกนอกระบบ  
รวมถึงการขยายตัวของอุดมศึกษาไทยและการอยู่รอด  จากหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับต่างๆ  ท าให้
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้มีสถานะท่ีดีในเวทีระดับประเทศ  และเวทีระดับนานาชาติ   
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉบับท่ี  2  พ.ศ.2551 - 2565  เมื่อสิ้นสุดแผนในปี  
พ.ศ.2565  คือการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย  เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัว
ส าหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคไร้พรมแดน  สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของท้องถ่ินไทย โดยใช้
กลไกของธรรมาภิบาล  การเงิน  การก ากับมาตรฐาน  และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ  ความหลากหลาย  และเอกภาพเชิงระบบ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความมุ่งมั่นท่ีจะ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นท่ียอมรับในสากล  จึงได้น าเครื่องมือพัฒนา
คุณภาพท่ีได้รับการยอมรับในสากลว่าเป็นเครื่องมือท่ี มีประสิทธิภาพในการพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ           
น่ันคือ  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ  (Education  Criteria  for  Performance  
Excellence)  ซึ่ งเป็นเกณฑ์ ท่ีสามารถน ามาเป็นกรอบการด าเนินงานบริหารจัดการการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างก้าวกระโดดมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแล้ว  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558 : 3)     
 
 

  3. แนวทางการน าโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  อาทิ              
แนวทางการน าปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  คือ  1)  ด้านการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน  2)  ด้านการจัดการเรียน            
การสอนการคิดวิเคราะห์  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน             
3)  ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ผู้บริหารควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันกับชุมชนต่างๆ  
อย่างต่อเน่ือง  4)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้คณาจารย์  นักศึกษา  และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม          
เพื่อเช่ือมโยงองค์ความรู้ระหว่างสถาบันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน   
 

Abstract 
 

 The objectives of this research wear to study as follows: 1) To study about its 
causal factors influencing excellence of the private higher education in the Northeast 
stepping towards  Thailand 4.0 ; 2) To approve of its concerning of the structural model of 
causal factors that had been influenced to the excellence of the private higher education in 
the Northeast stepping towards Thailand 4.0; related to empirical data and; 3) to study about 
its guidelines to bring about  a structure equation model causal factors was influencing in an 
excellence of the private higher education in the Northeast stepping towards  Thailand 4.0 
being used in the pragmatic method. The 460 sampling groups as used in the research 
related to teachers were available in the private higher education in the Northeast University 
in the academic year of 2017; and a number of 200 persons of its target groups were from 10 
institutions. The tools had been used in the research like questionnaires as five standards 
root mean square and in-depth Interviews. 
 The results of the research were as follows: 

1. Its results of study about its causal factors were influencing in an excellence of 
private Higher education in the Northeast stepping towards Thailand 4.0 found that its end-
result variables were the excellence of the private higher education stepping towards 
Thailand 4.0, and causal variables were academic freedom, leadership of its administrators, 
strategic contrivance and human resource managements. 
 2. A structural equation model of causal factors was Influencing in an excellence of 
private higher education in the Northeast stepping towards Thailand 4.0 that had been 
developed up as deeply concerned with its empirical data based on the results of chi-square 
accounting of 93.436, degree of freedom was equal to 79, P-value was equal to 0.127, 
comparative fit index (CFI) was equal to 0.998, Tucker-Lewis Index (TLI) equal to 0.996, Root 
Mean Square Error of Approximation (RMSEA) was equal to 0.017, and Standardized Root 
Mean Square Residual (SRMR) was equal to 0.018. 
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       เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศสร้างพลังให้สถาบันของท่านไม่ว่าจะมีขนาดใด  
หรือมีหลักสูตรและบริการประเภทใดให้บรรลุเป้าหมาย  ท าให้การเรียนรู้ของนักศึกษาดีข้ึน  ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการทุกด้านและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  โดยท าให้แผน  กระบวนการการตัดสินใจ  บุคลากร  
ระบบปฏิบัติการ  และผลลัพธ์มีความสอดคล้องกัน  การน าเกณฑ์น้ีไปใช้ช่วยให้ท่านสามารถประเมินได้อย่าง
รอบด้านว่าขณะน้ีสถาบันของท่านอยู่ในต าแหน่งใด  และต้องการมุ่งไปท่ีใด  เกณฑ์ช่วยให้ท่านมีเครื่องมือใน
การตรวจสอบระบบบริหารงานทุกภาคส่วน  พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์  โดยค านึงถึงภาพ
โดยรวมของสถาบัน  ถึงแม้เกณฑ์  EdPEx  จะเป็นช่ือท่ีต้ังข้ึนและรู้จักกันเฉพาะในประเทศไทย  แต่ท่ีมาของ
เกณฑ์  คือ  Baldrige  Education  Criteria  for  Performance  Excellence  เป็นท่ียอมรับและรู้จักในวง
การศึกษา  และมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งท้ังในสหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  สิงค์โปร  ฮ่องกง  รวมท้ัง
ประเทศไทย  น าเกณฑ์น้ีไปใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558 : 6)   
 การศึกษายุคไทยแลนด์  4.0  มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมด้านความรู้เท่าน้ัน           
แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์  โดยมีการก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนและมีแผนในการเตรียมความพร้อม
ของคนทุกด้าน  ให้สามารถมีชีวิตท่ีดี  อยู่รอดในสังคม  และท ามาหากินเป็น  โดยเฉพาะในส่วนของนักศึกษา
ต้องสอนให้มีความรู้ คู่ คุณธรรม  และมีทักษะในศตวรรษท่ี  21  ส่วนการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงใน
ระดับอุดมศึกษาควรจะเร่ิมเปลี่ยนแปลงจากระดับนโยบายคือสภามหาวิทยาลัยก่อน  เพราะเป็นส่วนส าคัญ
อย่างมากต่อทิศทางการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาท่ีจะต้องผลิตคนออกมารองรับการพัฒนาประเทศ  
โดยควรปรับองค์ประกอบของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาให้มีขนาดเล็กลง  เพื่อให้การด าเนินงานมีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ตลอดจนควรคงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลในการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาด ารง
ต าแหน่งด้วย  เมื่อท าได้เช่นน้ีการขับเคลื่อนงานในระดับอุดมศึกษาก็จะมีทิศทางและตอบสนองความต้องการ
ของประเทศมากข้ึน  (ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์2559:1)  อีกท้ังการศึกษาไทยในโลกยุคใหม่ต้องก้าวสู่การ
คิดวิเคราะห์  ค้นคว้าสิ่งใหม่  ดังน้ันการศึกษาจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพแรงงานให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์  4.0  แต่ระบบการศึกษาท่ีจะตอบโจทย์น้ีต้องเปลี่ยนวิธีการสอน  ลดการ
เรียนรู้เชิงเทคนิค  และการท่องจ า  แต่ให้น้ าหนักกับการสร้างทักษะการเรียนรู้และปรับตัวของผู้เรียนให้
สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต  และจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นท่ีและ
กลุ่มจังหวัดใกล้เคียง  รวมท้ังมีวิธีการประเมินผลการเรียนแตกต่างจากปัจจุบันท่ีเน้นการสอบเพียงอย่างเดียว  
เกียรติอนันต์  ล้วนแก้ว (2559:1)   
 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาควรมีศักยภาพในการบริหารจัดการสถาบันสู่ความเป็นเลิศเพื่อเข้าสู่         
ไทยแลนด์  4.0  มีความสามารถในการด าเนินการของสถาบันท่ีเกี่ยวกับผลลัพธ์ด้านการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  
เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  การสร้างนวัตกรรม  สร้างก าลังคน
ตอบสนองวาระของชาติ  และความรับผิดชอบท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในการพัฒนาชุมชนให้
มีศักยภาพสูงข้ึน  อีกท้ังความท้าทายในการปรับบทบาทของสถาบันสู่ความเป็นเลิศเพื่อเอาชนะวิกฤติของ
สถาบันอุดมศึกษา  ถ้าสถาบันมีความเป็นเลิศเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  จะส่งผลต่อ  1)  การพัฒนาคุณภาพ
ของคณาจารย์  2)  การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  ดังท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2561 :  8)  ระบุว่าคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านผลลัพธ์
ผู้เรียนคือ  1)  บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถรอบรู้ด้านต่างๆ  (Learner  Person  2)  ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม  (Co-Creator)  3)  พลเมืองท่ีเข้มแข็ง  (Active  Citizen)  กล้าหาญทางจริยธรรม  ท้ังในบทบาท
ของ  Thai  citizen  และ  Global  citizen  และ  3)  การพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  
ดังท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2558 : 5-6)  ระบุว่าเกณฑ์  EdPEx  มีบทบาทท่ีส าคัญ 3  ด้านในการ
ท าให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันท่ีดีข้ึน  คือ  1)  ช่วยปรับปรุงวธิีการด าเนินงานของ    
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        สถาบันการศึกษา  เพิ่มขีดความสามารถและผลลัพธ์ให้ดีข้ึน  2)  ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศระหว่างสถาบันต่างๆในประเทศ  3)  เป็นเครื่องมือท่ีสร้างความเข้าใจและ
บริหารจัดการผลการด าเนินการของสถาบัน  ช้ีแนะแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์  และเปิดโอกาสการเรียนรู้  
อีกท้ังสรนิต  ศิลธรรม  (2559:28)  สรุปแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉบับท่ี  3  (พ.ศ. 2560 - 
2574)  แนวโน้มท่ีส่งผลกระทบต่อการวางแผนอุดมศึกษา  อาทิ  1)  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  
และ  2)  การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม   เป็นต้น  โดยมีประเด็นการปฏิรูป
อุดมศึกษาคือ  1)  สร้างพลเมืองคุณภาพ  2)  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  3)  การจัดการเรียนรู้       
4)  การกระจายโอกาสและคุณภาพ  ลดความเลื่อมล้ า  5)  บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร              
6)  สื่อการเรียนรู้  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ  7)  หลักสูตรการเรียนรู้  ดังท่ีส านักงานเลขาธิการสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ  (2558 : 69)  ระบุว่าการปฏิรูปหลักสูตรในการเรียนการสอนทุกระดับให้มีความเหมาะสม  
ทันสมัย  ปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนให้รู้จักคิดด้วยเหตุผลและหาความรู้เองไ ด้  ปฏิรูปการวัดผล
การศึกษาให้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและปฏิรูปการสร้างองค์ความรู้ใหม่  โดยใช้สถาบันอุดมศึกษา
และสถาบันวิจัย   
 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นองค์กรหน่ึงท่ีได้รับผลกระทบจากยุคไร้พรมแดน  ซึ่งในปัจจุบัน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้เปิดด าเนินการเพิ่ม ข้ึนเป็นจ านวนมาก   ท าให้ เกิดช่องว่างต่อการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา  โดยเฉพาะปัญหาด้านคุณภาพระบบการศึกษา  ดังท่ีส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
(2558 : 56-67)  ระบุว่าผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยโดยเวที
เศรษฐกิจโลก  พ.ศ.2558-2559  (World  Economic  Forum:  WEF  2015-2016)  พบว่า  คุณภาพระบบ
การศึกษาในอันดับโลกประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับท่ี  74  และในอันดับอาเซียนจัดอยู่ในอันดับท่ี  5  ดังท่ี
ประยุทธ์  จันทร์โอชา  (2557:56)  กล่าวว่า  อนาคตของชาติอยู่ท่ีการศึกษาท าอย่างไรจะดูท้ังระบบต้ังแต่เล็ก
จนโตต่อเน่ือง  ต้ังแต่การศึกษาข้ันพื้นฐานไปจนถึงอุดมศึกษา  การศึกษาสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  มีงานท า  
จบมาแล้วจะรับเข้าไปท างานอย่างไรต้องร่วมมือกันท้ังระบบ  อีกท้ังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(2551 : 4)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉบับท่ี  2  (พ.ศ.2551-2565)  ระบุว่ากลไกส าคัญท่ีหลาย
ประเทศใช้การปฏิรูปอุดมศึกษาได้ส าเร็จคือธรรมาภิบาลกับการบริหาร  และการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา   
การสร้างอุดมศึกษาให้มีคุณภาพคือระบบการพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา   ในส่วนของระบบอุดมศึกษา
ปัจจุบันท่ีมีสถาบันเป็นจ านวนมากท าให้มีความซ้ าซ้อนแย่งชิงนักศึกษาและทรัพยากร  มีปัญหาคุณภาพ           
การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน  ต้องใช้กลไกมาตรฐานและการจัดสรรทรัพยากร  เพื่อลดเลิกหลักสูตรท่ี
ไม่ใช่ความต้องการของสังคมหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ  ปิดหน่วยงานท่ีมีคุณภาพการศึกษาต่ า  เกิดระบบ
อุดมศึกษาท่ีแบ่งงานกันท า  วางต าแหน่งของแต่ละสถาบันให้เหมาะสม  ในการประเมินความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของประเทศต่ า  สถาบันอุดมศึกษาไทยมีความ
แตกต่างสูงและมีช่องว่างของระดับการพัฒนา  หลายมิติ  อาทิ  ขนาด  งบประมาณ  ประเภท  อายุ  สถาน
ท่ีต้ัง  บุคลากร  คุณภาพของนักศึกษา  คุณภาพของสถาบัน  ตลอดจนช่ือเสียง  เป็นต้น หลายปัญหาของ
อุดมศึกษาแก้ไม่ได้หากมหาวิทยาลัยแยกส่วนกันท างาน  ไม่รวมพลัง  หรือแบ่งงานกันท า  แม้สถาบันมีคุณภาพ
และความเป็นเลิศเมื่อไม่ท างานร่วมกันก็ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานในระดับประเทศหรือท่ีสูงข้ึนไป  แต่ก็มี
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งท่ีมี ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ ส านักงาน
คณ ะกรรมการการอุดมศึกษา (2558 : 3)  ซึ่ งยุคไร้พ รมแดนเป็น ท้ังประโยชน์และเป็น ท้ังโทษต่อ
สถาบันอุดมศึกษา  ท้ังน้ีเพราะสถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายด้านความรู้ในประชาคมโลก  
OECD (2009 : 17)   

       เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศสร้างพลังให้สถาบันของท่านไม่ว่าจะมีขนาดใด  
หรือมีหลักสูตรและบริการประเภทใดให้บรรลุเป้าหมาย  ท าให้การเรียนรู้ของนักศึกษาดีข้ึน  ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการทุกด้านและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  โดยท าให้แผน  กระบวนการการตัดสินใจ  บุคลากร  
ระบบปฏิบัติการ  และผลลัพธ์มีความสอดคล้องกัน  การน าเกณฑ์น้ีไปใช้ช่วยให้ท่านสามารถประเมินได้อย่าง
รอบด้านว่าขณะน้ีสถาบันของท่านอยู่ในต าแหน่งใด  และต้องการมุ่งไปท่ีใด  เกณฑ์ช่วยให้ท่านมีเครื่องมือใน
การตรวจสอบระบบบริหารงานทุกภาคส่วน  พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์  โดยค านึงถึงภาพ
โดยรวมของสถาบัน  ถึงแม้เกณฑ์  EdPEx  จะเป็นช่ือท่ีต้ังข้ึนและรู้จักกันเฉพาะในประเทศไทย  แต่ท่ีมาของ
เกณฑ์  คือ  Baldrige  Education  Criteria  for  Performance  Excellence  เป็นท่ียอมรับและรู้จักในวง
การศึกษา  และมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งท้ังในสหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  สิงค์โปร  ฮ่องกง  รวมท้ัง
ประเทศไทย  น าเกณฑ์น้ีไปใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558 : 6)   
 การศึกษายุคไทยแลนด์  4.0  มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมด้านความรู้เท่าน้ัน           
แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์  โดยมีการก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนและมีแผนในการเตรียมความพร้อม
ของคนทุกด้าน  ให้สามารถมีชีวิตท่ีดี  อยู่รอดในสังคม  และท ามาหากินเป็น  โดยเฉพาะในส่วนของนักศึกษา
ต้องสอนให้มีความรู้ คู่ คุณธรรม  และมีทักษะในศตวรรษท่ี  21  ส่วนการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงใน
ระดับอุดมศึกษาควรจะเร่ิมเปลี่ยนแปลงจากระดับนโยบายคือสภามหาวิทยาลัยก่อน  เพราะเป็นส่วนส าคัญ
อย่างมากต่อทิศทางการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาท่ีจะต้องผลิตคนออกมารองรับการพัฒนาประเทศ  
โดยควรปรับองค์ประกอบของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาให้มีขนาดเล็กลง  เพื่อให้การด าเนินงานมีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ตลอดจนควรคงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลในการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาด ารง
ต าแหน่งด้วย  เมื่อท าได้เช่นน้ีการขับเคลื่อนงานในระดับอุดมศึกษาก็จะมีทิศทางและตอบสนองความต้องการ
ของประเทศมากข้ึน  (ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์2559:1)  อีกท้ังการศึกษาไทยในโลกยุคใหม่ต้องก้าวสู่การ
คิดวิเคราะห์  ค้นคว้าสิ่งใหม่  ดังน้ันการศึกษาจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพแรงงานให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์  4.0  แต่ระบบการศึกษาท่ีจะตอบโจทย์น้ีต้องเปลี่ยนวิธีการสอน  ลดการ
เรียนรู้เชิงเทคนิค  และการท่องจ า  แต่ให้น้ าหนักกับการสร้างทักษะการเรียนรู้และปรับตัวของผู้เรียนให้
สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต  และจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นท่ีและ
กลุ่มจังหวัดใกล้เคียง  รวมท้ังมีวิธีการประเมินผลการเรียนแตกต่างจากปัจจุบันท่ีเน้นการสอบเพียงอย่างเดียว  
เกียรติอนันต์  ล้วนแก้ว (2559:1)   
 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาควรมีศักยภาพในการบริหารจัดการสถาบันสู่ความเป็นเลิศเพื่อเข้าสู่         
ไทยแลนด์  4.0  มีความสามารถในการด าเนินการของสถาบันท่ีเกี่ยวกับผลลัพธ์ด้านการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  
เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  การสร้างนวัตกรรม  สร้างก าลังคน
ตอบสนองวาระของชาติ  และความรับผิดชอบท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในการพัฒนาชุมชนให้
มีศักยภาพสูงข้ึน  อีกท้ังความท้าทายในการปรับบทบาทของสถาบันสู่ความเป็นเลิศเพื่อเอาชนะวิกฤติของ
สถาบันอุดมศึกษา  ถ้าสถาบันมีความเป็นเลิศเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  จะส่งผลต่อ  1)  การพัฒนาคุณภาพ
ของคณาจารย์  2)  การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  ดังท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2561 :  8)  ระบุว่าคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านผลลัพธ์
ผู้เรียนคือ  1)  บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถรอบรู้ด้านต่างๆ  (Learner  Person  2)  ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม  (Co-Creator)  3)  พลเมืองท่ีเข้มแข็ง  (Active  Citizen)  กล้าหาญทางจริยธรรม  ท้ังในบทบาท
ของ  Thai  citizen  และ  Global  citizen  และ  3)  การพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  
ดังท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2558 : 5-6)  ระบุว่าเกณฑ์  EdPEx  มีบทบาทท่ีส าคัญ 3  ด้านในการ
ท าให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันท่ีดีข้ึน  คือ  1)  ช่วยปรับปรุงวธิีการด าเนินงานของ    
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          ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ประสบปัญหา  อาทิ  ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง  และปัญหาด้าน
อัตราการลาออกของคณาจารย์  ซึ่งปัจจัยภายในของสถาบันจะมีผลต่ออัตราก าลังของคณาจารย์  ถ้าคณาจารย์
ในสถาบันมีความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการอยู่ในระดับน้อย  จะส่งผลต่อปัญหาด้านอัตราการ
ลาออกของคณาจารย์ในสถาบันเพิ่มข้ึน  ดังท่ีจิรวัฒน์  วรุณโรจน์  (2559 : 26) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  โดยด้านท่ีมีความพึงพอใจต่ าสุดคือ  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  อีกท้ังจีรศักด์ิ  โพกาวิน  
(2560 : 256)  ศึกษาการลาออกของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่า  สาเหตุ
แรกของการลาออกคือด้านนโยบายและการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา  สาเหตุท่ีสองคือด้านเงินเดือน
และสวัสดิการ  ดังท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2558 : 6)  ระบุว่าเพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
ความยั่งยืนท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของสถาบัน  ในปัจจุบัน  ด้วยความคล่องตัว  และมีการบริหาร
จัดการกลยุทธ์ท่ีช่วยให้สถาบันพร้อมรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  และตลาดในอนาคต  การจะบรรลุ
ความส าเร็จในอนาคตอาจต้องมีการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถาบันท้ังโครงสร้างและวัฒนธรรม  โดยต้อง
มีการพิจารณาถึงปัจจัยท้ังภายในและภายนอก  ปัจจัยภายในสถาบันท่ีมีผลต่อความยั่งยืน  รวมถึงขีด
ความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากร  ความพร้อมของทรัพยากร  เทคโนโลยี  องค์ความรู้  สมรรถนะ
หลัก  ระบบงาน  อุปกรณ์และอาคารสถานท่ี  ความส าเร็จในปัจจุบันและอนาคต  อาจจะได้รับผลกระทบจาก
ความเปลี่ยนแปลงของตลาด  และความชอบของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการ  นอกจากน้ีAltbach (2007 : 49)  กล่าวว่า  องค์ประกอบส าคัญของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีนอกจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาคือเสรีภาพทางวิชาการ    
 ปัญหาเหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  และส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของนักศึกษาในการเลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ดังน้ันความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  
ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ผลการศึกษาท่ีได้จะเป็น
องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการบริหารให้กับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   สามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเพื่อความเป็นเลิศส าหรับการเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  
อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0 
 2.  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 3.  เพื่อศึกษาแนวทางการน าโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็น
เลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ 
 
 

430 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี430 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



  
สมมติฐานของการวิจัย 
 โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากร  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่  คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2560  จ านวน  10  แห่ง  จ านวนประชากรท้ังหมด  1,025  คน  
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา  ได้แก่ 
  2.1  ตัวแปรอิสระ  คือ  1)  ตัวแปรแฝงภายนอก  ได้แก่  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  2)  ตัวแปร
แฝงภายใน  คือ  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสรีภาพทางวิชาการ   
  2.2  ตัวแปรตาม  คือ  ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0   
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 
 
ภาพที่  1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 

          ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ประสบปัญหา  อาทิ  ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง  และปัญหาด้าน
อัตราการลาออกของคณาจารย์  ซึ่งปัจจัยภายในของสถาบันจะมีผลต่ออัตราก าลังของคณาจารย์  ถ้าคณาจารย์
ในสถาบันมีความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการอยู่ในระดับน้อย  จะส่งผลต่อปัญหาด้านอัตราการ
ลาออกของคณาจารย์ในสถาบันเพิ่มข้ึน  ดังท่ีจิรวัฒน์  วรุณโรจน์  (2559 : 26) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  โดยด้านท่ีมีความพึงพอใจต่ าสุดคือ  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  อีกท้ังจีรศักด์ิ  โพกาวิน  
(2560 : 256)  ศึกษาการลาออกของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่า  สาเหตุ
แรกของการลาออกคือด้านนโยบายและการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา  สาเหตุท่ีสองคือด้านเงินเดือน
และสวัสดิการ  ดังท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2558 : 6)  ระบุว่าเพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
ความยั่งยืนท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของสถาบัน  ในปัจจุบัน  ด้วยความคล่องตัว  และมีการบริหาร
จัดการกลยุทธ์ท่ีช่วยให้สถาบันพร้อมรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  และตลาดในอนาคต  การจะบรรลุ
ความส าเร็จในอนาคตอาจต้องมีการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถาบันท้ังโครงสร้างและวัฒนธรรม  โดยต้อง
มีการพิจารณาถึงปัจจัยท้ังภายในและภายนอก  ปัจจัยภายในสถาบันท่ีมีผลต่อความยั่งยืน  รวมถึงขีด
ความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากร  ความพร้อมของทรัพยากร  เทคโนโลยี  องค์ความรู้  สมรรถนะ
หลัก  ระบบงาน  อุปกรณ์และอาคารสถานท่ี  ความส าเร็จในปัจจุบันและอนาคต  อาจจะได้รับผลกระทบจาก
ความเปลี่ยนแปลงของตลาด  และความชอบของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการ  นอกจากน้ีAltbach (2007 : 49)  กล่าวว่า  องค์ประกอบส าคัญของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีนอกจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาคือเสรีภาพทางวิชาการ    
 ปัญหาเหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  และส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของนักศึกษาในการเลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ดังน้ันความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  
ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ผลการศึกษาท่ีได้จะเป็น
องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการบริหารให้กับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   สามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเพื่อความเป็นเลิศส าหรับการเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  
อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0 
 2.  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 3.  เพื่อศึกษาแนวทางการน าโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็น
เลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ 
 
 

431ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 431ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



  
วิธีด าเนินการวิจัย   

   การวิจัยแบบผสม  (Mixed  Methodology)  ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  และวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ  ข้ันตอนการด าเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนที่  1  พัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัย  จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0       
เพื่อก าหนดตัวแปรท่ีต้องการศึกษา  และกรอบแนวคิดการวิจัย 
 ขั้นตอนที่  2 สร้างโมเดลจ าลองเชิงสมมติฐานเบ้ืองต้นของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็น
เลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  จากกรอบแนวคิดการ
วิจัย 
        ขั้นตอนที่  3 พัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าสู่ ไทยแลนด์  4.0  ด้วยการสนทนากลุ่ม   (Focus  Group  
Discussion)   
  ขั้นตอนที่  4  การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  ขั้นตอนที่  5  การพัฒนาแนวทางการน าปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  ด้วยการ
สนทนากลุ่ม  (Focus  Group  Discussion)     

 ขั้นตอนที่  6  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  ให้ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้และ
จัดท ารายงานโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ฉบับสมบูรณ ์
 การวิจัยเชิงปริมาณ  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 1.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี   ได้แก่  คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2560  จ านวน  10  แห่ง  จ านวนประชากรท้ังหมด  1,025  คน 
  2.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่  คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2560  จ านวน  460  คน  จากสถาบันจ านวน  10  แห่ง  โดยใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ  (Stratified  Random  Sampling)  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ  กลุ่มเป้าหมาย   
 กลุ่มเป้าหมาย  ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่  คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2560  จ านวน  200  คน  จากสถาบันจ านวน  10  แห่ง  โดยการ
เลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  จากสถาบันละ  20  คน   
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  การวิจัยเชิงปริมาณ  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า  
(Rating  Scale)  5  ระดับ  ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยการศึกษาจากเอกสาร  ต ารา และทฤษฎี ท่ี เกี่ยวข้อง          
โดยแบบสอบถามแต่ละชุดมีท้ังหมด  3  ตอน ดังน้ี  1)  ตอนท่ี  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ  (check  list)  สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของคณาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  และ
ระยะเวลาการท างานในสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน  2)  ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น
ของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ     

432 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี432 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



      เข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  จ านวน  4  ปัจจัย  ดังน้ี  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  และเสรีภาพทางวิชาการ  เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า  (Rating  
Scale)  5  ระดับ  3)  ตอนท่ี  3 แบบสอบถามความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดับ  และผลการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ  พบว่า  ค่าความตรงเชิงเน้ือหามีค่าต้ังแต่ 0.80-1.00 และค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.907  
แสดงว่ามีค่าความเช่ือถือได้สูง 
     2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเกี่ยวกับแนว
ทางการน า ปั จจั ย เชิ งสา เห ตุ ท่ีมี อิท ธิพ ล ต่อความ เป็ น เลิศของสถาบันอุ ดม ศึกษ าเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ   
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 1.  การวิจัยเชิงปริมาณ   การเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่  
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน  460  คน  ส าหรับการวิจัยใน
ข้ันตอนท่ี  1-4  ดังน้ี 
 1.1  ขอหนังสื อขอความร่ วม มือในการเก็บ ข้อ มูลจากอธิการบ ดีมหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 1.2  ผู้วิจัยน าส่งหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถามไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการน าส่งทางไปรษณีย์ 
 1.3  ใช้วิธีการติดตามด้วยตนเองทางโทรศัพท์เพื่อขอความร่วมมือกับกลุ่มตัวอย่าง  กรณีกลุ่ม
ตัวอย่างไม่ได้ส่งแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัยภายใน  2  สัปดาห์ 
 1.4  ใช้วิธีการติดตามโดยการไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ันๆ  
ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ส่งแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัยภายใน  3  สัปดาห์ 
 1.5  ได้รับแบบสอบถามกลับ คืนมาจากคณ าจารย์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  แล้วน าไปตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม  แล้วน าไปวิเคราะห์            
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่  คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2560  จ านวน  200  คน  ส าหรับการวิจัยในข้ันตอนท่ี  5    
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การวิจัยเชิงปริมาณ  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.1  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน 
  1) การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นด้วยสถิติบรรยาย  เพื่ออธิบายคุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามและสภาพของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  สถิติท่ีใช้  
ได้แก่  ค่าความถี่  และค่าร้อยละ     
                   2)  การวิเคราะห์การแจกแจงของตัวแปรด้วยสถิติบรรยาย  เพื่อใช้อธิบายลักษณะของการ
แจกแจงของตัวแปร  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าความเบ้  และ
ค่าความโด่ง 

  
วิธีด าเนินการวิจัย   

   การวิจัยแบบผสม  (Mixed  Methodology)  ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  และวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ  ข้ันตอนการด าเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนที่  1  พัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัย  จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0       
เพื่อก าหนดตัวแปรท่ีต้องการศึกษา  และกรอบแนวคิดการวิจัย 
 ขั้นตอนที่  2 สร้างโมเดลจ าลองเชิงสมมติฐานเบ้ืองต้นของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็น
เลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  จากกรอบแนวคิดการ
วิจัย 
        ขั้นตอนที่  3 พัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าสู่ ไทยแลนด์  4.0  ด้วยการสนทนากลุ่ม   (Focus  Group  
Discussion)   
  ขั้นตอนที่  4  การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  ขั้นตอนที่  5  การพัฒนาแนวทางการน าปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  ด้วยการ
สนทนากลุ่ม  (Focus  Group  Discussion)     

 ขั้นตอนที่  6  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  ให้ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้และ
จัดท ารายงานโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ฉบับสมบูรณ ์
 การวิจัยเชิงปริมาณ  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 1.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี   ได้แก่  คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2560  จ านวน  10  แห่ง  จ านวนประชากรท้ังหมด  1,025  คน 
  2.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่  คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2560  จ านวน  460  คน  จากสถาบันจ านวน  10  แห่ง  โดยใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ  (Stratified  Random  Sampling)  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ  กลุ่มเป้าหมาย   
 กลุ่มเป้าหมาย  ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่  คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2560  จ านวน  200  คน  จากสถาบันจ านวน  10  แห่ง  โดยการ
เลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  จากสถาบันละ  20  คน   
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  การวิจัยเชิงปริมาณ  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า  
(Rating  Scale)  5  ระดับ  ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยการศึกษาจากเอกสาร  ต ารา และทฤษฎี ท่ี เกี่ยวข้อง          
โดยแบบสอบถามแต่ละชุดมีท้ังหมด  3  ตอน ดังน้ี  1)  ตอนท่ี  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ  (check  list)  สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของคณาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  และ
ระยะเวลาการท างานในสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน  2)  ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น
ของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ     
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   3)  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวแปร  และระหว่างปัจจัยเชิง
สาเหตุกับความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
      4)  วิเคราะห์องค์ประกอบ  (Factor  Analysis)  เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์  เพื่อใช้
ตรวจสอบความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรต่างๆ  ท่ีสังเกตได้หรือวัดได้  สถิติท่ีบ่งช้ีความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบมีดังน้ี   1)  ค่า  Bartlett’s  test  of  Sphericity  2)  ค่าไคเซอร์  เมเยอร์  
ออลกิน  (Kaiser-Maye-Olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy)  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
  1.2  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น   ตามทฤษฎีกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีไลค์ลิฮูดสูงสุด  (Maximum  Likelihood : ML)  วิเคราะห์
ข้อมูลรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น  สถิติท่ีใช้  ได้แก่   1)  ค่าสถิติไค-สแควร์  (Chi-square  
statistic : 2 )  2)  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ  (Comparative  Fit  Index : CFI)  3)  ค่า
ดัชนี  Tucker-Lewis  Index(TLI)   
4)  ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า  (Root  Mean  Square  Error  of  
Approximation : RMSEA)  5)  ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน  (Standardized  
Root  Mean  Square  Residual : SRMR)  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
 2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาจากการหา
ค่าความถี่และค่าร้อยละแล้วบรรยายข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา  ส าหรับการวิจัยในข้ันตอนท่ี  5   
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  จากการศึกษา
เอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  
4.0  และเส้นทางอิทธิพล  ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนหลังการด าเนินการจั ดการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group  
Discussion)  พบว่า  ตัวแปรผล  ซึ่งเป็นตัวแปรแฝงภายในความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทย
แลนด์  4.0  สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้จ านวน  3 ตัวแปร  ได้แก่  คุณภาพบัณฑิต   คุณภาพ
ผลงานวิจัย  และความรับผิดชอบต่อสังคม  ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  และตัวแปรสาเหตุประกอบด้วย  ตัวแปรแฝง             
4  ตัวแปร  โดยแบ่งออกเป็นตัวแปรแฝงภายนอก  จ านวน  1  ตัวแปร  ได้แก่  ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
ประกอบด้วย  ตัวแปรสังเกตได้  จ านวน  4  ตัวแปร  ได้แก่  การพัฒนาวิสัยทัศน์สถาบันอุดมศึกษา  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร  การปรับปรุงคุณภาพท่ัวท้ังสถาบัน   และการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีท้าทาย    และตัวแปรแฝงภายในจ านวน  3  ตัวแปร  ได้แก่  ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
ประกอบด้วย  ตัวแปรสังเกตได้  จ านวน  3  ปัจจัย  ได้แก่  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในแผนกลยุทธ์  การ
ได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  และการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันท้ังสถาบัน  ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์  ประกอบด้วย  ตัวแปรสังเกตได้  จ านวน  4   ปัจจัย  ได้แก่  การได้มาซึ่งคณาจารย์ท่ีมีความเหมาะสม
กับต าแหน่งงาน  การท างานเป็นทีม  การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของคณาจารย์  และการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน  และด้านเสรีภาพทางวิชาการ  ตัวแปรสังเกตได้  จ านวน  4   ปัจจัย  ได้แก่  การวิจัยและการ
สร้างนวัตกรรม  การจัดการเรียนการสอนการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์  การให้บริการวิชาการแก่สังคม  
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

434 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี434 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



      2.  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังน้ี  
  2.1  ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  2  ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศ 
              ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0   
 
  ผลการวิเคราะห์โมเดลและการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็น
เลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  พบว่า  โมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดย ( 79,127.0,436.932  dfP )  เม่ือพิจารณาค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI)  เท่ากับ  0.998  ค่าดัชนี  Tucker-Lewis  Index  (TLI)  
เท่ากับ  0.996  ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า  (RMSEA)  เท่ากับ  
0.017  ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน  (SRMR)  เท่ากับ  0.018  ความน่าจะเป็น   
(P-value)  เท่ากับ  0.127  ซึ่งค่า  P  มากพอท่ีจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักแสดงว่าผลการทดสอบค่าสถิติไค-
สแควร์  2   แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  น่ันคือทุกตัวผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับท่ี
ยอมรับได้  แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
  2.2 ผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางอ้อม  และอิทธิพลรวมในโมเดลสมการ
โครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุ ท่ีมีอิทธิพล ต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  พบว่า   
   2.2.1  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  
(EXCELLENCE)     

 

   3)  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวแปร  และระหว่างปัจจัยเชิง
สาเหตุกับความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
      4)  วิเคราะห์องค์ประกอบ  (Factor  Analysis)  เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์  เพื่อใช้
ตรวจสอบความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรต่างๆ  ท่ีสังเกตได้หรือวัดได้  สถิติท่ีบ่งช้ีความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบมีดังน้ี   1)  ค่า  Bartlett’s  test  of  Sphericity  2)  ค่าไคเซอร์  เมเยอร์  
ออลกิน  (Kaiser-Maye-Olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy)  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
  1.2  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น   ตามทฤษฎีกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีไลค์ลิฮูดสูงสุด  (Maximum  Likelihood : ML)  วิเคราะห์
ข้อมูลรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น  สถิติท่ีใช้  ได้แก่   1)  ค่าสถิติไค-สแควร์  (Chi-square  
statistic : 2 )  2)  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ  (Comparative  Fit  Index : CFI)  3)  ค่า
ดัชนี  Tucker-Lewis  Index(TLI)   
4)  ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า  (Root  Mean  Square  Error  of  
Approximation : RMSEA)  5)  ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน  (Standardized  
Root  Mean  Square  Residual : SRMR)  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
 2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาจากการหา
ค่าความถี่และค่าร้อยละแล้วบรรยายข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา  ส าหรับการวิจัยในข้ันตอนท่ี  5   
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  จากการศึกษา
เอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  
4.0  และเส้นทางอิทธิพล  ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนหลังการด าเนินการจั ดการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group  
Discussion)  พบว่า  ตัวแปรผล  ซึ่งเป็นตัวแปรแฝงภายในความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทย
แลนด์  4.0  สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้จ านวน  3 ตัวแปร  ได้แก่  คุณภาพบัณฑิต   คุณภาพ
ผลงานวิจัย  และความรับผิดชอบต่อสังคม  ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  และตัวแปรสาเหตุประกอบด้วย  ตัวแปรแฝง             
4  ตัวแปร  โดยแบ่งออกเป็นตัวแปรแฝงภายนอก  จ านวน  1  ตัวแปร  ได้แก่  ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
ประกอบด้วย  ตัวแปรสังเกตได้  จ านวน  4  ตัวแปร  ได้แก่  การพัฒนาวิสัยทัศน์สถาบันอุดมศึกษา  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร  การปรับปรุงคุณภาพท่ัวท้ังสถาบัน   และการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีท้าทาย    และตัวแปรแฝงภายในจ านวน  3  ตัวแปร  ได้แก่  ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
ประกอบด้วย  ตัวแปรสังเกตได้  จ านวน  3  ปัจจัย  ได้แก่  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในแผนกลยุทธ์  การ
ได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  และการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันท้ังสถาบัน  ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์  ประกอบด้วย  ตัวแปรสังเกตได้  จ านวน  4   ปัจจัย  ได้แก่  การได้มาซึ่งคณาจารย์ท่ีมีความเหมาะสม
กับต าแหน่งงาน  การท างานเป็นทีม  การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของคณาจารย์  และการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน  และด้านเสรีภาพทางวิชาการ  ตัวแปรสังเกตได้  จ านวน  4   ปัจจัย  ได้แก่  การวิจัยและการ
สร้างนวัตกรรม  การจัดการเรียนการสอนการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์  การให้บริการวิชาการแก่สังคม  
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

435ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 435ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



   1)  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  
4.0  ท่ีระดับนัยส าคัญ  .01  คือ  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  (LEADER)  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  (STRATEGIC)  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HUMAN)  และเสรีภาพทางวิชาการ  (ACADEMIC)  มีค่าอิทธิพลเท่ากับ  
0.202  ,  0.193  ,  0.186  และ  0.417  ตามล าดับ  โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดต่อปัจจัยความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  คือ  เสรีภาพทางวิชาการ  (ACADEMIC)  มีค่าอิทธิพล
เท่ากับ  0.417  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  รองลงมา  คือ  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  (LEADER)  การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์  (STRATEGIC)  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HUMAN)  มีค่าอิทธิพลเท่ากับ  
0.202  ,  0.193  และ  0.186  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  ตามล าดับ  
       2)  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  
4.0  คือ  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  (LEADER)  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  (STRATEGIC)  การบริหารทรัพยากร
มนุษย์   (HUMAN)  และ  มี ค่าอิทธิพล เท่ากับ   0.181  ,  0.141  และ  0.115  ตามล า ดับ   ท่ีระ ดับ
นัยส าคัญ  .01  โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมมากท่ีสุดต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทย
แลนด์  4.0  คือ  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  (LEADER)  มีค่าอิทธิพลเท่ากับ  0.181  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .01  รองลงมา  คือ  การวางแผนเชิงกลยุทธ์   (STRATEGIC)  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
(HUMAN)  มีค่าอิทธิพลเท่ากับ  0.141  และ  0.115  ตามล าดับ  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01   
    3)  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลรวมต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  
คือ  เสรีภาพทางวิชาการ  (ACADEMIC)  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  (LEADER)  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
(STRATEGIC)  การบริหารทรัพยากรมนุษย์   (HUMAN)  และ  มีค่าอิทธิพลเท่ากับ   0.417  ,  0.383  ,  
0.334  และ  0.301  ตามล าดับ  ท่ีระดับนัยส าคัญ  .01  โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลรวมมากท่ีสุดต่อความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  คือ  เสรีภาพทางวิชาการ  (ACADEMIC)  มีค่าอิทธิพลเท่ากับ  
0.417  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  รองลงมา  คือ  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  (LEADER)  การวางแผน
เชิงกลยุทธ์  (STRATEGIC)  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HUMAN)  มีค่าอิทธิพลเท่ากับ  0.383  ,  0.334  
และ  0.301  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  ตามล าดับ 
 3.  ผลการศึกษาแนวทางการน าโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0   ไปใช้ในการปฏิบัติ 
  แนวทางการน าปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้อง
กันว่าองค์ประกอบทุกด้านมีโอกาสเป็นไปได้  ตามเกณฑ์การก าหนด  คือ  ค่ามัธยฐาน  (Median)  ต้ังแต่  
3.50  ข้ึนไป  และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  (Inter-Quartile  Range)  ไม่เกิน  1.5 และได้ผลการพัฒนาแนว
ทางการน าปั จจั ย เชิ งสา เห ตุ ท่ีมี อิท ธิพ ล ต่อความ เป็ น เลิศของสถาบันอุ ดม ศึกษ าเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  ซึ่งได้แนวทางท่ีพัฒนาแล้ว  ดังน้ี 
  3.1  ปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการ  มีจ านวน  4  ด้าน  ดังน้ี   
    3.1.1 ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  แนวทางท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับหน่ึง  คือ  
ผู้บริหารควรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน  อาทิ  ควรจัดโครงการระบบพี่เลี้ยงการให้ 
ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาท้องถ่ินแก่คณาจารย์  เพื่อเสริมสร้างการผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ินสู่ความเป็นเลิศเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ได้อย่างยั่งยืน  
 
   

436 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี436 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



                3.1.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์   แนวทางท่ีมี
ความส าคัญเป็นอันดับหน่ึง  คือ  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของ
สถาบัน  อาทิ  การพัฒนาหลักสูตรท่ีตรงตามความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับการเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาสถาบันและการพัฒนาประเทศ    
  3.1.3  ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม  แนวทางท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับหน่ึง  คือ   
ผู้บริหารควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันกับชุมชนต่างๆ  อย่างต่อเน่ือง    

3.1.4  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  แนวทางท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับหน่ึง   
คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้คณาจารย์  นักศึกษา  และชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อเช่ือมโยงองค์ความรู้ระหว่างสถาบันกับชุมชนและ
น าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป  
  3.2  ปัจจัยภาวะผู้น าของผู้บริหาร  มีจ านวน  4  ด้าน  ดังน้ี   
   3.2.1  ด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์สถาบันอุดมศึกษา  แนวทางท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับหน่ึง  
คือ  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้คณาจารย์มีการพัฒนาทางวิชาชีพตรงตามความเช่ียวชาญของแต่ละคน  โดยการ
จัดท าโครงการต่างๆให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  เพื่อให้คณาจารย์ได้รับรู้ถึงทิศทางการขับเคลื่อนสถาบันสู่ความเป็นเลิศเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0    
  3.2.2  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร  แนวทางท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับหน่ึง  
คือ  ผู้บริหารควรสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับการเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0 
   3.2.3  ด้านการปรับปรุงคุณภาพท่ัวท้ังสถาบัน  แนวทางท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับหน่ึง  คือ   
ผู้บริหารควรให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานท่ัวท้ังสถาบัน  และมีการควบคุม
คุณภาพท่ัวท้ังสถาบันอย่างต่อเน่ือง   
   3.2.4  ด้านการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีท้าทาย  แนวทางท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับ
หน่ึง  คือ  ผู้บริหารควรบริหารสถาบันสู่ความเป็นเลิศโดยใช้เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ  ให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0   
  3.3  ปัจจัยการวางแผนเชิงกลยุทธ์  มีจ านวน  3  ด้าน  ดังน้ี   
   3.3.1  ด้านการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในแผนกลยุทธ์  แนวทางท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับ
หน่ึง  คือ  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถาบันเพื่อพัฒนา
สถาบันได้อย่างสร้างสรรค์  
     3.3.2  ด้านการได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  แนวทางท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับ
หน่ึง  คือ  ผู้บริหารและคณาจารย์ควรรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับสถาบัน 
  3.3.3  ด้านการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันท้ังสถาบัน  แนวทางท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับหน่ึง  
คือ  ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของสถาบัน 
   3.4  ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์  มีจ านวน  4  ด้าน  ดังน้ี   
  3.4.1 ด้านการได้มาซึ่งคณาจารย์ ท่ีมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน   แนวทางท่ีมี
ความส าคัญเป็นอันดับหน่ึง  คือ  ผู้บริหารควรก าหนดคุณลักษณะของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ.2558  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   1)  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  
4.0  ท่ีระดับนัยส าคัญ  .01  คือ  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  (LEADER)  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  (STRATEGIC)  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HUMAN)  และเสรีภาพทางวิชาการ  (ACADEMIC)  มีค่าอิทธิพลเท่ากับ  
0.202  ,  0.193  ,  0.186  และ  0.417  ตามล าดับ  โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดต่อปัจจัยความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  คือ  เสรีภาพทางวิชาการ  (ACADEMIC)  มีค่าอิทธิพล
เท่ากับ  0.417  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  รองลงมา  คือ  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  (LEADER)  การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์  (STRATEGIC)  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HUMAN)  มีค่าอิทธิพลเท่ากับ  
0.202  ,  0.193  และ  0.186  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  ตามล าดับ  
       2)  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  
4.0  คือ  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  (LEADER)  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  (STRATEGIC)  การบริหารทรัพยากร
มนุษย์   (HUMAN)  และ  มี ค่าอิทธิพล เท่ากับ   0.181  ,  0.141  และ  0.115  ตามล า ดับ   ท่ีระ ดับ
นัยส าคัญ  .01  โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมมากท่ีสุดต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทย
แลนด์  4.0  คือ  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  (LEADER)  มีค่าอิทธิพลเท่ากับ  0.181  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .01  รองลงมา  คือ  การวางแผนเชิงกลยุทธ์   (STRATEGIC)  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
(HUMAN)  มีค่าอิทธิพลเท่ากับ  0.141  และ  0.115  ตามล าดับ  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01   
    3)  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลรวมต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  
คือ  เสรีภาพทางวิชาการ  (ACADEMIC)  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  (LEADER)  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
(STRATEGIC)  การบริหารทรัพยากรมนุษย์   (HUMAN)  และ  มีค่าอิทธิพลเท่ากับ   0.417  ,  0.383  ,  
0.334  และ  0.301  ตามล าดับ  ท่ีระดับนัยส าคัญ  .01  โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลรวมมากท่ีสุดต่อความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  คือ  เสรีภาพทางวิชาการ  (ACADEMIC)  มีค่าอิทธิพลเท่ากับ  
0.417  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  รองลงมา  คือ  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  (LEADER)  การวางแผน
เชิงกลยุทธ์  (STRATEGIC)  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HUMAN)  มีค่าอิทธิพลเท่ากับ  0.383  ,  0.334  
และ  0.301  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  ตามล าดับ 
 3.  ผลการศึกษาแนวทางการน าโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0   ไปใช้ในการปฏิบัติ 
  แนวทางการน าปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้อง
กันว่าองค์ประกอบทุกด้านมีโอกาสเป็นไปได้  ตามเกณฑ์การก าหนด  คือ  ค่ามัธยฐาน  (Median)  ต้ังแต่  
3.50  ข้ึนไป  และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  (Inter-Quartile  Range)  ไม่เกิน  1.5 และได้ผลการพัฒนาแนว
ทางการน าปั จจั ย เชิ งสา เห ตุ ท่ีมี อิท ธิพ ล ต่อความ เป็ น เลิศของสถาบันอุ ดม ศึกษ าเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  ซึ่งได้แนวทางท่ีพัฒนาแล้ว  ดังน้ี 
  3.1  ปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการ  มีจ านวน  4  ด้าน  ดังน้ี   
    3.1.1 ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  แนวทางท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับหน่ึง  คือ  
ผู้บริหารควรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน  อาทิ  ควรจัดโครงการระบบพี่เลี้ยงการให้ 
ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาท้องถ่ินแก่คณาจารย์  เพื่อเสริมสร้างการผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ินสู่ความเป็นเลิศเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ได้อย่างยั่งยืน  
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  3.4.2  ด้านการท างานเป็นทีม  แนวทางท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับหน่ึง  คือ  ผู้บริหารควรจัด
ให้มีกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร  เพื่อสร้างความเป็นหน่ึงเดียวในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0 
   3.4.3  ด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของคณาจารย์  แนวทางท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับ 
หน่ึง  คือ  ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ  
   3.4.4  ด้านการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  แนวทางท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับหน่ึง  คือ   
ผู้บริหารควรส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้ความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับความเช่ียวชาญของตนเองอย่างเต็มท่ี
ในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย  เพื่อแก้ไขปัญหาสมองไหลไปสถาบันอื่นท่ีมีค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์
มากกว่า 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ผู้วิจัยได้น าเสนอประเด็นในการอภิปรายผล  ดังน้ี 
  1.  ผลการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  จากการศึกษาเอกสาร  แนวคิด  
ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  และเส้นทาง
อิทธิพล  ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนหลังการด าเนินการจัดการสนทนากลุ่ม   (Focus  Group  Discussion)  พบว่า            
ตัวแปรผล  ซึ่งเป็นตัวแปรแฝงภายในความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  สามารถวัด
ได้จากตัวแปรสังเกตได้จ านวน  3 ตัวแปร  ได้แก่  คุณภาพบัณฑิต  คุณภาพผลงานวิจัย  และความรับผิดชอบ
ต่อสั งคม   ปั จจั ย เชิงส า เห ตุ ท่ี มี อิท ธิพ ล ต่อความ เป็ น เลิศของสถาบั นอุ ดม ศึกษ าเอกชนในภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  และตัวแปรสาเหตุประกอบด้วย  ตัวแปรแฝง  4  ตัวแปร            
โดยแบ่งออกเป็นตัวแปรแฝงภายนอก  จ านวน  1  ตัวแปร  ได้แก่  ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร  ประกอบด้วย  
ตัวแปรสังเกตได้  จ านวน  4  ตัวแปร  ได้แก่  การพัฒนาวิสัยทัศน์สถาบันอุดมศึกษา  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร  การปรับปรุงคุณภาพท่ัวท้ังสถาบัน  และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีท้า
ทาย  และตัวแปรแฝงภายในจ านวน  3  ตัวแปร  ได้แก่  ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ประกอบด้วย  ตัวแปร
สังเกตได้  จ านวน  3  ตัวแปร  ได้แก่  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในแผนกลยุทธ์ การได้รับข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  และการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันท้ังสถาบัน  ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ประกอบด้วย  
ตัวแปรสังเกตได้  จ านวน  4   ปัจจัย  ได้แก่  การได้มาซึ่งคณาจารย์ท่ีมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน              
การท างานเป็นทีม  การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของคณาจารย์  และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
และด้านเสรีภาพทางวิชาการ  ตัวแปรสังเกตได้  จ านวน  4  ปัจจัย  ได้แก่  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  
การจัดการเรียนการสอนการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์  การให้บริการวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  ผลการวิจัยสะท้อนว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อความเป็น
เลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0     
   2.  ผลการวิเคราะห์โมเดลและการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  พบว่า โมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดย ( 79,127.0,436.932  dfP )  เมื่อพิจารณา
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI)  เท่ากับ  0.998  ค่าดัชนี  Tucker-Lewis  Index  (TLI)  
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           เท่ากับ  0.996  ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า  (RMSEA)  
เท่ากับ  0.017  ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน  (SRMR)  เท่ากับ  0.018  ความน่าจะ
เป็น  (P-value)  เท่ากับ  0.127  ซึ่งค่า  P  มากพอท่ีจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักแสดงว่าผลการทดสอบ
ค่าสถิติไค-สแควร์  2   แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  น่ันคือทุกตัวผ่านเกณฑ์มาตรฐานใน
ระดับท่ียอมรับได้  แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์  อีกท้ังผลการวิเคราะห์
ขนาดอิทธิพลทางตรง  ในโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  โดยท่ีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ท่ีระดับนัยส าคัญ  .01  คือ  โดย
เรียงล าดับค่าอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี  เสรีภาพทางวิชาการ  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร   
การวางแผนเชิงกลยุทธ์  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์  มีค่าอิทธิพลเท่ากับ  0.417  0.202  ,  0.193  และ  
0.186  ตามล าดับ  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสิทธิชัย  สอนสุภี  (2554:บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาโมเดล
สมการโครงสร้างของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  ผลการวิจัย  พบว่า  1)  โมเดลสมการ
โครงสร้างของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  ท่ีพัฒนาตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกั บ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  ตามเกณฑ์ ดังน้ี  ( 2 )  =  45.88,  p-value = 0.08,  df = 34,  ( 2 /df = 1.35 ),  
RMSEA = 0.02,  CN = 736.96,  CFI = 0.90,  GFI = 0.99,  AGFI = 0.97,  SRMR = 0.01  2)  ความเป็น
เลิศของมหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบส าคัญ  คือ  คุณภาพผลงานวิจัย  ความรับผิดชอบต่อสังคม  และคุณภาพ
บัณฑิต  และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย  เสรีภาพทางวิชาการ  ระบบการ
บริหาร  ทรัพยากรบุคคล  และทรัพยากรการเงิน  3)  อิทธิพลทางตรง  คือ  เสรีภาพทางวิชาการ  ทรัพยากร
บุคคล  และระบบการบริหาร  มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ  0.98,  0.61,  0.43  ตามล าดับ  
  ผลการวิจัยท่ีพบว่า  เส้นทางอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  สามารถน าผลการศึกษา
อิทธิพลทางตรงมาอภิปรายผล  ดังน้ี 
  ปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการ  เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกมากท่ีสุดเป็นอันดับหน่ึงต่อ
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  มีค่าอิทธิพลทางตรงเชิงบวกเท่ากับ  0.417  มี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้บริหารงานในสถาบันโดยค านึงถึงความเป็น
อิสระและเสรีภาพทางวิชาการของคณาจารย์เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา  และการสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็น
เลิศเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์  การให้บริการ
วิชาการแก่สังคมโดยเสรี  ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  แสดงว่าผู้บริหารเปิดโอกาสให้
คณาจารย์ได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางวิชาการอย่างเต็มท่ี  อาทิ  ผู้บริหารจะไม่เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณาจารย์เกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อของการวิจัยและพัฒนา  การสร้างนวัตกรรม  การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย์   การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การก าหนดเน้ือหาของการจัดการเรียนการ
สอนการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์  การให้บริการวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ถ้าหากคณาจารย์มีความเป็นอิสระและเสรีภาพทางวิชาการจะท าให้คณาจารย์มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น  
มีอิสระในการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อก้าวสู่แนวทางการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  สอดคล้องกับแนวคิดของ
ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  (2561:4)  ได้ระบุว่าทักษะ  สมรรถนะ  ของบัณฑิตพันธ์ใหม่ตาม
นโยบายรัฐบาลคือ  1)  มีความรู้  ความเช่ียวชาญ  และสมรรถนะตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย  รวมถึง  STEM  Skills  และ  Innovation  Skills  2)  มีสมรรถนะในโลกสมัยใหม่   ดังน้ี          
(1)  ทักษะสังคมและชีวิต  (2)  ความสามารถท่ีเป็นสากล  (3)  ความเป็นผู้ประกอบการ  (4)  ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  และ  3)  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนานักศึกษาและพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศเพื่อเข้าสู่ 

  3.4.2  ด้านการท างานเป็นทีม  แนวทางท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับหน่ึง  คือ  ผู้บริหารควรจัด
ให้มีกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร  เพื่อสร้างความเป็นหน่ึงเดียวในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0 
   3.4.3  ด้านการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของคณาจารย์  แนวทางท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับ 
หน่ึง  คือ  ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ  
   3.4.4  ด้านการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  แนวทางท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับหน่ึง  คือ   
ผู้บริหารควรส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้ความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับความเช่ียวชาญของตนเองอย่างเต็มท่ี
ในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย  เพื่อแก้ไขปัญหาสมองไหลไปสถาบันอื่นท่ีมีค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์
มากกว่า 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ผู้วิจัยได้น าเสนอประเด็นในการอภิปรายผล  ดังน้ี 
  1.  ผลการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  จากการศึกษาเอกสาร  แนวคิด  
ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  และเส้นทาง
อิทธิพล  ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนหลังการด าเนินการจัดการสนทนากลุ่ม   (Focus  Group  Discussion)  พบว่า            
ตัวแปรผล  ซึ่งเป็นตัวแปรแฝงภายในความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  สามารถวัด
ได้จากตัวแปรสังเกตได้จ านวน  3 ตัวแปร  ได้แก่  คุณภาพบัณฑิต  คุณภาพผลงานวิจัย  และความรับผิดชอบ
ต่อสั งคม   ปั จจั ย เชิงส า เห ตุ ท่ี มี อิท ธิพ ล ต่อความ เป็ น เลิศของสถาบั นอุ ดม ศึกษ าเอกชนในภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  และตัวแปรสาเหตุประกอบด้วย  ตัวแปรแฝง  4  ตัวแปร            
โดยแบ่งออกเป็นตัวแปรแฝงภายนอก  จ านวน  1  ตัวแปร  ได้แก่  ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร  ประกอบด้วย  
ตัวแปรสังเกตได้  จ านวน  4  ตัวแปร  ได้แก่  การพัฒนาวิสัยทัศน์สถาบันอุดมศึกษา  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร  การปรับปรุงคุณภาพท่ัวท้ังสถาบัน  และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีท้า
ทาย  และตัวแปรแฝงภายในจ านวน  3  ตัวแปร  ได้แก่  ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ประกอบด้วย  ตัวแปร
สังเกตได้  จ านวน  3  ตัวแปร  ได้แก่  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในแผนกลยุทธ์ การได้รับข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  และการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันท้ังสถาบัน  ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ประกอบด้วย  
ตัวแปรสังเกตได้  จ านวน  4   ปัจจัย  ได้แก่  การได้มาซึ่งคณาจารย์ท่ีมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน              
การท างานเป็นทีม  การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของคณาจารย์  และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
และด้านเสรีภาพทางวิชาการ  ตัวแปรสังเกตได้  จ านวน  4  ปัจจัย  ได้แก่  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  
การจัดการเรียนการสอนการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์  การให้บริการวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  ผลการวิจัยสะท้อนว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อความเป็น
เลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0     
   2.  ผลการวิเคราะห์โมเดลและการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  พบว่า โมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดย ( 79,127.0,436.932  dfP )  เมื่อพิจารณา
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI)  เท่ากับ  0.998  ค่าดัชนี  Tucker-Lewis  Index  (TLI)  
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          ไทยแลนด์  4.0  อีกท้ังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2558:30)  ได้ระบุว่าคณาจารย์
เป็นปัจจัยป้อนท่ีส าคัญของการผลิตบัณฑิต  ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์  เพื่อให้ได้คณาจารย์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม  มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท  ปรัชญา  
วิสัยทัศน์ของสถาบัน  และของหลักสูตร  และมีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรักในสถาบันและการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ  ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีหลักส าคัญประการหน่ึงคือการพิจารณาเสนอ
นโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  สอดคล้องกับผลการวิจัยของสิทธิชัย  สอนสุภี  (2554:บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาโมเดล
สมการโครงสร้างของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  พบว่า  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  เสรีภาพทางวิชาการ  ระบบการบริหาร  ทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรการเงิน  
และมีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  คือ  เสรีภาพทางวิชาการ  ทรัพยากรบุคคล  และ
ระบบการบริหาร  มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ  0.98,  0.61,  0.43  ตามล าดับ   ดังน้ันผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงควรให้ความส าคัญต่อปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์ใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ  ด้านการสอน  การวิจัย  ให้บริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  เพื่อให้สถาบันมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  และคณาจารย์ท างานอย่างเต็มท่ีเพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF : HED)  ตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว้  นอกจากน้ีชนิตา  รักษ์พลเมือง  (2557:175)  กล่าวว่า  เสรีภาพทางวิชาการเป็นหัวใจหลักใน
สังคมประชาธิปไตยและได้รับการรองรับในกฎหมายสูงสุดของประเทศ  เพราะการส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการ
จะส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา  ระดับอุดมศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการ
มาก  แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ  และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมท้ังต้องได้รับการประกันคุณภาพเพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานด้วย     
  3.  ผลการวิจัยท่ีพบว่าแนวทางการน าปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมี อิทธิพลต่อความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  สามารถน า
ผลการศึกษาแนวทางการน าปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  มาอภิปรายผล  ดังน้ี 
     ปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการ  เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกมากท่ีสุดเป็นอันดับหน่ึงต่อ
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  มีค่าอิทธิพลทางตรงเชิงบวกเท่ากับ  0.417             
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  โดยมีแนวทางการน าปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  จ านวน  
4  ด้าน  ดังน้ี 
  1.  ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  โดยมีแนวทางการน าปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการท่ีมี
อิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0   
ไปใช้ในการปฏิบัติ  ดังน้ี  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน  อาทิ  ควรจัด
โครงการระบบพี่เลี้ยงการให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาท้องถ่ินแก่คณาจารย์  เพื่อเสริมสร้าง
การผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา  และนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ินสู่ความเป็นเลิศเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  
ได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นแนวทางท่ีควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก  เน่ืองจากมีค่าความถ่ีเท่ากับ  159  และค่า
ร้อยละเท่ากับ  79.50  สูงเป็นอันดับหน่ึง  ดังน้ันผู้บริหารควรสร้างความตระหนักให้กับคณาจารย์ให้เห็นคุณค่า
ในการผลิตงานวิจัยและพัฒนา  และนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ินสู่ความเป็นเลิศเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  
ดังท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2561:28)  ระบุว่าแนวทางการน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ                  

440 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี440 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



           ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  อาทิ  พึงพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาให้
มีความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม  สอดคล้องกับผลการวิจัยของชนิดา  มิตรานันท์  และ
คณะ (2559:บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของ
ภาควิชาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พบว่า  ควรสนับสนุนให้คณาจารย์มี
ผลงานวิจัยท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติมากข้ึน  เช่น  มอบหมายภาระงานให้คณาจารย์อย่างเหมาะสม  
พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของคณาจารย์  สนับสนุนทุนวิจัย  มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย  สร้างแรงจูงใจให้
คณาจารย์ท าวิจัย  มีประเด็นของงานวิจัยสอดคล้องกับนโยบายของชาติ  มีระบบฐานข้อมูลและสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลวิจัยได้  มีการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการบริการวิชาการแก่ชุมชน  การเรียนการสอน  
เป็นต้น  ดังท่ี Taylor  and  Braddock  (2007 : 245-260)  กล่าวว่า  สถาบันท่ีสามารถท าหน้าท่ีด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิจัยจนได้รับการยอมรับในระดับดีเลิศตามมาตรฐานสากล   จะถือได้
ว่าเป็นสถาบันท่ีมีความเป็นเลิศสอดคล้องกับผลการวิจัยของพริ้มเพรา  วราพันธุ์พิพิธ  (2556 :บทคัดย่อ)  ได้
ท าการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พบว่า  มีข้อเสนอแนะแนวทางของนโยบายท่ีส าคัญคือ ควรจัดต้ังศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้  อบรม  และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ี
สอดคล้องกับแนวโน้มหรือกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี  21 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
จรัสพงศ์  เทียนประภา  (2559:บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะครูสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของครูธุรกิจในสถาบันอาชีวศึกษาช้ันน าของไทย  พบว่า  คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีความเช่ียวชาญ
ด้านการวิจัย  ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ค าปรึกษาแก่ครูอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านการวิจัย   
    2.  ด้านการจัดการเรียนการสอนการคิดวิเคราะห์  และสร้างสรรค์  โดยมีแนวทางการน าปัจจัย
เสรีภาพทางวิชาการท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ
เข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  ดังน้ี  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรของสถาบัน  อาทิ  การเปิดสอนหลักสูตรท่ีตรงตามความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับการเข้าสู่
ไทยแลนด์  4.0  เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาสถาบันและการพัฒนาประเทศ  ซึ่งเป็นแนวทางท่ีควรให้ความส าคัญ
เป็นอันดับแรก  เน่ืองจากมีค่าความถ่ีเท่ากับ  165  และค่าร้อยละเท่ากับ  82.50  สูงเป็นอันดับหน่ึง  ดังน้ัน
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรท่ีตรงตามความต้องการของ
สังคม  โดยมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์  เพื่อให้ครูมีความกระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง  อีกท้ังควรส่งเสริมให้คณาจารย์เตรียมผู้เรียนให้เรียนรู้วิทยาการและ
เช่ือมต่อองค์ความรู้ท่ัวโลก  ดังท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2561:22)  ระบุว่าแนวทางการน า
มาตรฐานสู่การปฏิบัติ  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  อาทิ  มีการออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์   เหมาะกับ
ความต้องการของผู้เรียน  ทุกหลักสูตรต้องก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมท้ัง  3  ด้าน  ตามวิสัยทัศน์
และจุดเน้นของหลักสูตร  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพริ้มเพรา  วราพันธุ์พิพิธ  (2556:บทคัดย่อ )            
ได้ท าการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พบว่า  มีข้อเสนอแนะแนวทางของนโยบายท่ีส าคัญคือควรส่งเสริมการจัดรูปแบบการจัดการศึกษา
ท้องถ่ินแบบบูรณาการ  ข้อเสนอแนะกลไกของนโยบายท่ีส าคัญคือสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จัดหลักสูตรการศึกษาในระบบให้มีโปรแกรมอย่างหลากหลายมีแผนพัฒนาศักยภาพ
และวิชาชีพของบุคลากรอย่างเป็นระบบ  สร้างวัฒนธรรมท้องถ่ินให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของชุติมา  ทวีสุวรรณศักด์ิ  (2558:บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาความต้องการจ าเป็นและแนว
ทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   พบว่า                 
แนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  จ าแนกเป็น  5  ด้าน  ได้แก่             

          ไทยแลนด์  4.0  อีกท้ังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2558:30)  ได้ระบุว่าคณาจารย์
เป็นปัจจัยป้อนท่ีส าคัญของการผลิตบัณฑิต  ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์  เพื่อให้ได้คณาจารย์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม  มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท  ปรัชญา  
วิสัยทัศน์ของสถาบัน  และของหลักสูตร  และมีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรักในสถาบันและการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ  ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีหลักส าคัญประการหน่ึงคือการพิจารณาเสนอ
นโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  สอดคล้องกับผลการวิจัยของสิทธิชัย  สอนสุภี  (2554:บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาโมเดล
สมการโครงสร้างของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  พบว่า  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  เสรีภาพทางวิชาการ  ระบบการบริหาร  ทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรการเงิน  
และมีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  คือ  เสรีภาพทางวิชาการ  ทรัพยากรบุคคล  และ
ระบบการบริหาร  มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ  0.98,  0.61,  0.43  ตามล าดับ   ดังน้ันผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงควรให้ความส าคัญต่อปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์ใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ  ด้านการสอน  การวิจัย  ให้บริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  เพื่อให้สถาบันมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  และคณาจารย์ท างานอย่างเต็มท่ีเพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF : HED)  ตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว้  นอกจากน้ีชนิตา  รักษ์พลเมือง  (2557:175)  กล่าวว่า  เสรีภาพทางวิชาการเป็นหัวใจหลักใน
สังคมประชาธิปไตยและได้รับการรองรับในกฎหมายสูงสุดของประเทศ  เพราะการส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการ
จะส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา  ระดับอุดมศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการ
มาก  แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ  และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมท้ังต้องได้รับการประกันคุณภาพเพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานด้วย     
  3.  ผลการวิจัยท่ีพบว่าแนวทางการน าปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  สามารถน า
ผลการศึกษาแนวทางการน าปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  มาอภิปรายผล  ดังน้ี 
     ปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการ  เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกมากท่ีสุดเป็นอันดับหน่ึงต่อ
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  มีค่าอิทธิพลทางตรงเชิงบวกเท่ากับ  0.417             
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  โดยมีแนวทางการน าปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  จ านวน  
4  ด้าน  ดังน้ี 
  1.  ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  โดยมีแนวทางการน าปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการท่ีมี
อิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0   
ไปใช้ในการปฏิบัติ  ดังน้ี  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน  อาทิ  ควรจัด
โครงการระบบพี่เลี้ยงการให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาท้องถ่ินแก่คณาจารย์  เพื่อเสริมสร้าง
การผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา  และนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ินสู่ความเป็นเลิศเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  
ได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นแนวทางท่ีควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก  เน่ืองจากมีค่าความถ่ีเท่ากับ  159  และค่า
ร้อยละเท่ากับ  79.50  สูงเป็นอันดับหน่ึง  ดังน้ันผู้บริหารควรสร้างความตระหนักให้กับคณาจารย์ให้เห็นคุณค่า
ในการผลิตงานวิจัยและพัฒนา  และนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ินสู่ความเป็นเลิศเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  
ดังท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2561:28)  ระบุว่าแนวทางการน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ                  

441ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 441ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



         1)  ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน  ควรให้ความส าคัญกับการรับข้อร้องเรียนของนักเรียนและการ
ควบคุมพฤติกรรมนักเรียน  2)  ด้านการมุ่งเน้นการด าเนินการ  ควรสร้างกระบวนการท างานท่ีเป็นนวัตกรรม
และการสร้างยุทธศาสตร์การท างานท่ีอาศัยความร่วมมือ  3)  ด้านผลลัพธ์  ควรพัฒนาระบบการบริหารท่ีให้
ความส าคัญกับผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์และมาตรการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  และ             
4)  ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรกับด้านการวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการเรียนรู้  ควรสร้างระบบการท างาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการกระจายงานให้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ  5)  ด้านการน า
องค์กรและการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ควรบริหารจัดการทุกระบบงานให้น าไปสู่การพัฒนาความเป็นเลิศด้าน
วิชาการและด าเนินการเพื่อวางแผนกลยุทธ์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการท่ีชัดเจน  ดังท่ีDavid  and  Others  
(2017:1)  กล่าวว่า  ความเป็นเลิศทางวิชาการสามารถประเมินได้จากสิ่งต่างๆ  ดังน้ี   1)  ภาพรวมประสิทธิผล
ของสถาบัน  2)  การเรียนรู้ตลอดชีวิต  3)  หลักสูตรท่ีมีความสมบูรณ์สู่ความเป็นเลิศ  4)  การประกันคุณภาพ
การศึกษา  5)  หลักสูตรของสถาบันมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  6)  การได้รับการส่งเสริมและพัฒนา        
ด้านวิชาการอย่างต่อเน่ือง  7)  มีระบบการปฏิบัติงานท่ีเกื้อกูล  และ  8)  ปัจจัยส่งเสริมอื่นๆ  เช่น  
ทุนการศึกษา  รางวัล  และการยกย่องชมเชย  เป็นต้น 
 3.  ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม  โดยมีแนวทางการน าปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการท่ีมี
อิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไป
ใช้ในการปฏิบัติ  ดังน้ี  ผู้บริหารควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันกับชุมชนต่างๆ  อย่างต่อเน่ือง  
ซึ่งเป็นแนวทางท่ีควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก  เน่ืองจากมีค่าความถ่ีเท่ากับ  170  และค่าร้อยละเท่ากับ  
85  สูงเป็นอันดับหน่ึง  ดังน้ันผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีอิสระในการจัดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเน่ือง  อีกท้ังมีการพัฒนาแหล่งบริการวิชาการด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเอื้อ
ส าหรับคณาจารย์และบุคคลภายนอกสถาบันอย่างต่อเน่ือง  ดังท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(2561:34)  ระบุว่าแนวทางการน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ  ด้านการบริการวิชาการ  อาทิ   พึงประสานความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  ท้ังในและต่างประเทศ  เพื่อส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน  สอดคล้องกับผลการวิจัยของจันทิมา  องอาจ  
(2561:บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาการบริหารจัดการการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี  พบว่า  ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  สอดคล้องกับผลการวิจัยของชนิดา  มิตรานันท์   และคณ ะ 
(2559:บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของภาควิชา
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พบว่า  ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม             
ควรก าหนดแนวทางเป้าหมายและผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ตลอดจนสรุปผลการประเมิน
โครงการให้บริการทางวิชาการแล้วเผยแพร่ให้บุคลากรในภาควิชาทราบทุกโครงการ   
  4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีแนวทางการน าปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการท่ีมี
อิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0    
ไปใช้ในการปฏิบัติ  ดังน้ี  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้คณาจารย์  นักศึกษา  และชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อเช่ือมโยงองค์ความรู้ระหว่างสถาบัน
กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นแนวทางท่ีควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก  เน่ืองจากมีค่าความถ่ีเท่ากับ  167  
และค่าร้อยละเท่ากับ  83.50  สูงเป็นอันดับหน่ึง ดังน้ันผู้บริหารควรสร้างความตระหนักให้กับคณาจารย์ได้
เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารย์ในสถาบัน  อันจะน าไปสู่การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน  

442 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี442 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



 ดังท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2561:34)  ระบุว่าแนวทางการน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ  
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  อาทิ  สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีอัตลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม   
พึงส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  ชุมชน  สังคม  ในด้านศิลปวัฒนธรรม  และ
ประวัติศาสตร์  เพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม  สามารถประยุกต์และผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ให้สอดรับกับสังคมโลกสมัยใหม่  สอดคล้องกับผลการวิจัยของชนิดา  มิตรานันท์  และคณะ (2559 : 
บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของภาควิชาการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พบว่า  ด้านการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม  ควรสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมแก่นิสิตในการเรียนการสอน  มีการจัดกิจกรรมสร้างจิตส านักท่ีดีให้กับนิสิต  และ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 จากผลการวิจัย  พบว่า  ปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก 
มากท่ีสุดเป็นอันดับหน่ึงต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางวิชาการอย่างเต็มท่ี  เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ  ดังน้ันควรน าผลการวิจัยดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ต่อไป   
  1.2 ผลการวิจัย  พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกเป็นอันดับท่ีสองต่อความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  คือ  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสามารถจูงใจ
ให้คณาจารย์ท างานให้บรรลุเป้าหมายของสถาบันอันประกอบด้วย  การพัฒนาวิสัยทัศน์สถาบันอุดมศึกษา  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร  การปรับปรุงคุณภาพท่ัวท้ังสถาบัน  และการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีท้าทาย  ดังน้ันควรน าผลการวิจัยดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ต่อไป   

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 จากผลการวิ เคราะห์ โม เดลปั จ จั ย เชิ งส า เห ตุ ท่ี มี อิ ท ธิพ ล ต่อความ เป็ น เลิ ศขอ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ในการวิจัยครั้งน้ี  ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงควรมีการศึกษาวิจัยโมเดล
ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่
ไทยแลนด์  4.0  ในการน าโมเดลไปประยุกต์ใช้กับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคอื่นๆ             
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  และเพื่อยืนยันผลความถูกต้องของโมเดล 

2.2  ควรมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านเสรีภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  เน่ืองจากเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  มากท่ีสุด  อาจใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มพูนองค์ความรู้ของความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้า
สู่ไทยแลนด์  4.0  การประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีให้เพิ่มมากข้ึน  และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีสนใจศึกษาใน
วิชาการด้านน้ีต่อไป  เป็นต้น  เพื่อให้มีความครอบคลุมยิ่งข้ึน 
  2.3 แนวทางการน าปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  ด้านการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม  คือ  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน  อาทิ  ควรจัดโครงการ
ระบบพี่เลี้ยงการให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาท้องถ่ินแก่คณาจารย์  เพื่อเสริมสร้างการผลิต 

         1)  ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน  ควรให้ความส าคัญกับการรับข้อร้องเรียนของนักเรียนและการ
ควบคุมพฤติกรรมนักเรียน  2)  ด้านการมุ่งเน้นการด าเนินการ  ควรสร้างกระบวนการท างานท่ีเป็นนวัตกรรม
และการสร้างยุทธศาสตร์การท างานท่ีอาศัยความร่วมมือ  3)  ด้านผลลัพธ์  ควรพัฒนาระบบการบริหารท่ีให้
ความส าคัญกับผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์และมาตรการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  และ             
4)  ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรกับด้านการวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการเรียนรู้  ควรสร้างระบบการท างาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการกระจายงานให้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ  5)  ด้านการน า
องค์กรและการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ควรบริหารจัดการทุกระบบงานให้น าไปสู่การพัฒนาความเป็นเลิศด้าน
วิชาการและด าเนินการเพื่อวางแผนกลยุทธ์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการท่ีชัดเจน  ดังท่ีDavid  and  Others  
(2017:1)  กล่าวว่า  ความเป็นเลิศทางวิชาการสามารถประเมินได้จากสิ่งต่างๆ  ดังน้ี   1)  ภาพรวมประสิทธิผล
ของสถาบัน  2)  การเรียนรู้ตลอดชีวิต  3)  หลักสูตรท่ีมีความสมบูรณ์สู่ความเป็นเลิศ  4)  การประกันคุณภาพ
การศึกษา  5)  หลักสูตรของสถาบันมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  6)  การได้รับการส่งเสริมและพัฒนา        
ด้านวิชาการอย่างต่อเน่ือง  7)  มีระบบการปฏิบัติงานท่ีเกื้อกูล  และ  8)  ปัจจัยส่งเสริมอื่นๆ  เช่น  
ทุนการศึกษา  รางวัล  และการยกย่องชมเชย  เป็นต้น 
 3.  ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม  โดยมีแนวทางการน าปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการท่ีมี
อิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไป
ใช้ในการปฏิบัติ  ดังน้ี  ผู้บริหารควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันกับชุมชนต่างๆ  อย่างต่อเน่ือง  
ซึ่งเป็นแนวทางท่ีควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก  เน่ืองจากมีค่าความถ่ีเท่ากับ  170  และค่าร้อยละเท่ากับ  
85  สูงเป็นอันดับหน่ึง  ดังน้ันผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีอิสระในการจัดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเน่ือง  อีกท้ังมีการพัฒนาแหล่งบริการวิชาการด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเอื้อ
ส าหรับคณาจารย์และบุคคลภายนอกสถาบันอย่างต่อเน่ือง  ดังท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(2561:34)  ระบุว่าแนวทางการน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ  ด้านการบริการวิชาการ  อาทิ   พึงประสานความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  ท้ังในและต่างประเทศ  เพื่อส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน  สอดคล้องกับผลการวิจัยของจันทิมา  องอาจ  
(2561:บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาการบริหารจัดการการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี  พบว่า  ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  สอดคล้องกับผลการวิจัยของชนิดา  มิตรานันท์   และคณ ะ 
(2559:บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของภาควิชา
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พบว่า  ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม             
ควรก าหนดแนวทางเป้าหมายและผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ตลอดจนสรุปผลการประเมิน
โครงการให้บริการทางวิชาการแล้วเผยแพร่ให้บุคลากรในภาควิชาทราบทุกโครงการ   
  4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีแนวทางการน าปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการท่ีมี
อิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0    
ไปใช้ในการปฏิบัติ  ดังน้ี  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้คณาจารย์  นักศึกษา  และชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อเช่ือมโยงองค์ความรู้ระหว่างสถาบัน
กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นแนวทางท่ีควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก  เน่ืองจากมีค่าความถ่ีเท่ากับ  167  
และค่าร้อยละเท่ากับ  83.50  สูงเป็นอันดับหน่ึง ดังน้ันผู้บริหารควรสร้างความตระหนักให้กับคณาจารย์ได้
เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารย์ในสถาบัน  อันจะน าไปสู่การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน  

443ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2561) 443ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  (มกราคม - มีนาคม 2562)



  
งานวิจัยและพัฒนา  และนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ินสู่ความเป็นเลิศเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ได้อย่าง
ยั่งยืน  
   2.4 แนวทางการน าปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  ด้านการจัดการเรียนการสอน
การคิดวิเคราะห์  และสร้างสรรค์  คือ  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ของสถาบัน  อาทิ  การเปิดสอนหลักสูตรท่ีตรงตามความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับการเข้าสู่ไทย
แลนด์  4.0  เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาสถาบันและการพัฒนาประเทศ   
  2.5 แนวทางการน าปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  ด้านการให้บริการวิชาการแก่
สังคม  คือ  ผู้บริหารควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันกับชุมชนต่างๆ  อย่างต่อเน่ือง   
  2.6 แนวทางการน าปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์  4.0  ไปใช้ในการปฏิบัติ  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  คือ  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้คณาจารย์  นักศึกษา  และชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อเช่ือมโยงองค์ความรู้ระหว่างสถาบันกับชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน 
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ค ำแนะน ำในกำรเสนอบทควำมเพื่อกำรตีพิมพ์  
ในวำรสำรบริหำรกำรศึกษำบัวบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 

 
 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดท าวารสารบริหารการศึกษา 
บัวบัณฑิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เป็นส่ือกลางแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ แลกเปล่ียนเรียนรู้              
และส่งเสริม การพัฒนาวิชาการทางการศึกษาและบริหารการศึกษา 2) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 
และการศึกษา ค้นคว้าของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ท้ังในและนอกสถาบัน โดยมีขอบเขต
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ศาสตร์ด้านการศึกษาและการบริหารการศึกษา สาขาวิชาท่ีรับตีพิมพ์ ได้แก่ ครุศาสตร์-
ศึกษาศาสตร์-จิตวิทยา/เทคโนโลยี/สหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทุกบทความจะได้รับ
การตรวจสอบทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ ผู้ส่งบทความจะต้องยึด
รูปแบบตามค าแนะน านี้ บทความใดท่ีมีรูปแบบไม่ตรงตามก าหนดและไม่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาท่ีก าหนดไว้    
ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะ ไม่รับพิจารณาตีพิมพ์ 
 
1. ประเภทของบทควำมที่ตีพิมพ์  

1.1 บทความวิจัย  
1.2 บทความวิชาการ  
1.3 บทความปริทรรศน์หนังสือ  

2. กำรเตรียมต้นฉบับ  
ขนาดของต้นฉบับพิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษ A4 ด้วยโปรแกรม Word รูปแบบอักษร                     

TH SarabunPSK ขนาด 15 pt โดยเว้นระยะขอบด้านละ 1 นิ้ว จ านวนหน้าบทความไม่เกิน 10 หน้า 
ต้นฉบับจะเป็นภาษาไทย  หรือภาษาอังกฤษก็ได้ หากบทความเป็นภาษาอังกฤษต้องมีบทคัดย่ อ
ภาษาไทยด้วย  
3. กำรเขียนอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม  

3.1 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ระบุนามผู้แต่ง ปีพิมพ์ และเลขหน้า ดังตัวอย่าง  
- สมาน อัศวภูมิ (2552 : 126) กล่าวว่า ครูเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของคุณภาพการศึกษาใน

ทุกด้าน และเกี่ยวข้องกับคุณภาพด้านอื่นๆ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม........ หรือ  
- ครูเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน และเกี่ยวข้องกับคุณภาพด้าน

อื่นๆ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม (สมาน อัศวภูมิ : 126) ซึ่งกล่าวไว้ในมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานด้านครู 
3.2 การเขียนอ้างอิงท้ายบทความ  
 (1) กรณีเป็นหนังสือ ผู้แต่ง.//ช่ือเรื่อง.//ครั้งท่ีพิมพ์.//สถานท่ีพิมพ์:/โรงพิมพ์,/ปีท่ีพิมพ์.  
 ตัวอย่ำง  

จิณณวัตร ปะโคทัง. หลักการบริหาร. พิมพ์คร้ังที่ 3. อุบลฯ: อุบลกิจออฟเซท, 2536. 
Stebbing, Lionel. Quality Assurance. New York: Ellis Horwood, 1993. 
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 (2) กรณีเป็นวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัย.//ช่ือวิทยานิพนธ์.//ประเภทของบทนิพนธ์และช่ือหลักสูตร.//
สถาบัน,/ปีท่ีพิมพ์.  

 ตัวอย่ำง  
 คชกรณ์ บัวค า. แนวทำงกำรพัฒนำคุณธรรมและจริญธรรมของครูสังกัดส ำนักงำน  
   คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี, 2558.  
 Wiley, D.E. Interpersonal analyses of bulimia : Normal-weight and obese.  
   Doctoral Dissertation. University of Missouri, Columbia, 1989. 

 (3) กรณีเป็นวารสาร ผู้เขียน.//“ช่ือบทความ,”//ช่ือวารสาร.//ปีท่ี,/ฉบับท่ี(เดือน/ปี):/เลขหน้า.  
 ตัวอย่ำง  
 สมาน อัศวภูมิ. “ภาวะผู้น าและการบริหารการศึกษาสมัยใหม่,”  
   วำรสำรบริหำรกำรศึกษำบัวบัณฑิต. 15, 2(กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2558): 1-8.  
 Brooks, L.A. “Adult ESL Student Attitudes towards Performance-base  
   Assessment,” Dissertation Abstracts International. 38, 4(August  
   2000): 826-A.  
 (4) กรณีเป็นกฎหมายท่ีตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา “ช่ือกฎหมาย,”//ราชกิจจานุเบกษา.//
เล่ม/ตอนท่ี.//หน้า.//วัน/เดือน/ปี.  
 ตัวอย่ำง  
 “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545,” รำชกิจจำนุเบกษำ. เล่ม 119  
   ตอนท่ี 123. หน้า 16-21. 19 ธันวาคม 2545.  
 (5) กรณีเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ ผู้เขียน.//“ช่ือบทความหรือหัวข้อข่าว,”//ช่ือหนังสือพิมพ์.//
วันท่ี/เดือน/ปี/:/เลขหน้า.  
 ตัวอย่ำง  
 วิจักขณ์ ชิตรัตน์. “เพื่อโลกสีเขียว,” ข่ำวสด. 12 ธันวาคม 2552 : 7.  
 Jansen, Peter. “2009-Thailand’s Year Before the Decisive Storm?,”  
   Bangkok Post. 12 December 2009 : 11. 
 (6) กรณีเป็นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต ผู้เขียน.//ช่ือเรื่อง.//(ออนไลน์)/ปีพิมพ์/(อ้างเมื่อ/
วันท่ี/เดือน/ปี).//จาก/URL  
 ตัวอย่ำง  
 การส่ือสารแห่งประเทศไทย. เศรษฐกิจพอเพียง. (ออนไลน์) 2543  
   (อ้างเมื่อ 23 กรกฎาคม 2545). จาก http://www.mcot.or.th/king/king_news16.html. 
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รูปแบบกำรเขียนบทควำม  ระยะขอบหน้ากระดาษ 3 ซม. บน-ซ้าย-ล่าง-ขวา 
วำรสำรบัวบัณฑิต font Th SarabunPSI **ตัวเลข 13, 15, 16, 18 คือ ขนาดตัวอักษร 
 
 

.................ช่ือเรื่องภำษำไทย................ 

..............ช่ือเรื่องภำษำอังกฤษ.............. 
 

ชื่อเจ้าของผลงาน1  
ชื่อเจ้าของผลงาน2  

  
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. .............................................................................................  

2. ............................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................  
  
ค ำส ำคัญ : ……..., …..…, …..… (เป็นค าส้ันๆ ท่ีใช้ในการค้นหา)  
  

Abstract 
  

The purposes of this research were to...............................................................................  
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................  
  
Keywords : …….., …….., ……. (เป็นค าส้ันๆ ท่ีใช้ในการค้นหา มีความหมายตรงกับค าส าคัญในภาษาไทย)  
  
บทน ำ  
  

……………..(กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาท่ีนาไปสู่วิจัย…………….…………….…. 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................  
  
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

1. ……………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 
 
 
 
1นักศึกษาหลักสูตร.... สาขาวิชา..... มหาวิทยาลัย.....  
2อาจารย์สาขาวิชา.... คณะ…... มหาวิทยาลัย……….. 

เรียงตัวอักษร ไม่ใช่ตัวพิมพ์ใหญ่ 
ท้ังหมด เช่น Development of 
Augmented 

18 

13 

เนื้อหา 15 

ชิดขวา 

หัวข้อหลัก 16 

ให้อยู่หน้าแรกของบทความ 13 

16 
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ขอบเขตของกำรวิจัย  
ประชากร (ไม่ต้องระบุกลุ่มตัวอย่าง)............................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
ตัวแปรท่ีศึกษา…………….................……………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………. 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย………………………………………………..………….……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
  
วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

ประชำกร ได้แก่ ........................... จ านวน................... คน  
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่.........................จ านวน.................... คน ซึ่งได้มาโดยการ.............................  
เคร่ืองมือที่ใช้......................... และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการ................................ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล......................................................................................................................  
ขั้นตอนกำรวิจัย...........................................................................................................................  
สรุปผลกำรวิจัย………………………………………………………………………………………………………………  

  
อภิปรำยผล  

…………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………...………………...……
………………………………………………………………………………………………………………………..………………...……  
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเพื่อน ำงำนวิจัยนี้ไปใช้………………………………………………….…………………..………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………..……………………………… 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยคร้ังต่อไป………………………………………………….…….……………..………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………..………………………………  
 
กิตติกรรมประกำศ  

…………………(ระบุส้ันๆ ว่างานนี้ได้รับทุนสนับสนุน และได้รับความช่วยเหลือจากใครบ้าง)……… 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
  
เอกสำรอ้ำงอิง  

(ต้องมีรายละเอียดครบทุกรายการตามท่ีอ้างไว้ในเนื้อหาบทความ เรียงตามล าดับตัวอักษร และ
มีรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบของวารสาร) เช่น 
 
1. กรณีเป็นหนังสือ  
จิณณวัตร ปะโคทัง. หลักกำรบริหำร. พิมพ์ครั้งท่ี 3. อุบลฯ: อุบลกิจออฟเซท, 2536.  
  
 

ชิดขวา 
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2. กรณีเป็นวิทยานิพนธ์  
คชกรณ์ บัวคา. แนวทำงกำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมของครูสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,  
2558. 

 
3. กรณีเป็นวารสาร  
สมาน อัศวภูมิ. “ภาวะผู้นาและการบริหารการศึกษาสมัยใหม่,” วำรสำรบริหำรกำรศึกษำบัวบัณฑิต.   

15, 2(กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2558): 1-8.  
  
4. กรณีเป็นกฎหมายท่ีตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545,” รำชกิจจำนุเบกษำ. เล่ม 119 ตอนท่ี 123.  

หน้า 16-21. 19 ธันวาคม 2545.  
  
5. กรณีเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ วิจักขณ์ ชิตรัตน์. “เพื่อโลกสีเขียว,” ข่ำวสด. 12 ธันวาคม 2552 : 7.  
  
6. กรณีเป็นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต  
การส่ือสารแห่งประเทศไทย. เศรษฐกิจพอเพียง. (ออนไลน์) 2543 (อ้างเมื่อ 23 กรกฎาคม 2545). จาก  

http://www.mcot.or.th/king/king_news16.html 
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ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต 

 
 
  

เตรียมเอกสารดังนี้   1) แบบเสนอบทความ 1 ชุด  2) ไฟล์บทความ word และ pdf   
                          โดยเลือกส่งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้  
 ส่งทางออนไลน์ที่  www.buajead-ubru.com   
 ส่งด้วยตัวเองที่      อาคารการศึกษาพิเศษ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
 ส่งไปรษณีย์มาที่    กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต (ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น)  

                             ส านักงานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
                             อาคารการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
                             อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
 
 

 

กองบรรณาธิการพิจารณา
บทความเบื้องต้น แจ้งเจ้าของบทความ 

ไม่ผ่านการพิจารณา 

ผ่านการพิจารณา 

แจ้งเจ้าของบทความช าระค่าธรรมเนียม และส่งผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
จ านวนอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อกลั่นกรองบทความ 

แจ้งผลไปยังเจ้าของบทความ                       

กองบรรณาธิการตรวจสอบการแก้ไข
บทความ   

ออกหนังสือตอบรับ และรวบรวมบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร ่

ผ่านการพิจารณา 

เจ้าของบทความแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งกลับกองบรรณาธิการ                       

แก้ไขครบถ้วน 

แก้ไขไม่ครบถ้วน 

ไม่ผ่านการพิจารณา 

ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต
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แบบเสนอบทควำมเพื่อพิจำรณำตีพิมพ์ในวำรสำรบริหำรกำรศึกษำบัวบัณฑิต  
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หมายเลขโทรศัพท์............................................................... E-mail / face book/ Line ……………..…………………………. 
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การตาม ระเบียบกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างครบถ้วนสมบูรณแ์ล้วกรณีมีการฟ้องร้องเร่ืองการ
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