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ความเปนมา
ดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ขอที่ 13.2.1, 13.2.2 และ 13.3.1, 13.3.2 (สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 2549: 28-30) ไดกำหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธหรือบางสวนของผลงาน
วิทยานิพนธ ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือการเสนอผลงานบางสวนตอที่ประชุมวิชาการที่
มีรายงานการประชุม (Proceeding) ในกรณีของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และสิง่ พิมพทางวิชาการทีม่ ี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) ในกรณีของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต เปน
สวนหนึ่งของเกณฑการสำเร็จการศึกษา และตามมติของการประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551
ไดเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก มีภาระงานรวมกัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี รับผิดชอบจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม รับผิดชอบจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับผิดชอบการจัดประชุมทางวิชาการ
ตอมาที่ประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก
ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ไดมีมติรับหลักการตามรางโครงการจัดทำ
วารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม ภูมภิ าคตะวันตก และใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแตละแหงที่รับผิดชอบภาระงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2551 จัดทำรางโครงการเพื่อเสนอ
ตอที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก ในวันเสารที่ 6 ธันวาคม 2551 ซึ่งที่
ประชุมอธิการบดีในครั้งนั้นมีมติเห็นชอบในหลักการตามเสนอ
วัตถุประสงค : เพื่อเผยแพรผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตรของนักศึกษา
คณาจารย ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ ม ภู มิ ภ าคตะวั น ตก มหาวิ ท ยาลั ย และ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ และผูสนใจทั่วไป
เจาของ

: มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ ม ภู มิ ภ าคตะวั น ตก (มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี)
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Book Review: กลยุทธการจัดการและการปรับตัวขององคการในสภาวะวิกฤต
Book Review: MANAGEMENT STRATEGIES AND ORGANIZATIONAL
ADAPTABILITY IN CRISIS
นิภาพรรณ เจนสันติกุล/NIPAPAN JENSANTIKUL1
บทคัดยอ
บทความนี้เปนบทความแนะนำหนังสือที่นาสนใจ โดยเปนหนังสือเรื่องกลยุทธการจัดการ
และการปรั บ ตั ว ขององค ก ารในสภาวะวิ ก ฤต ที่ เ รี ย บเรี ย งโดยผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน
ภั ท รนรากุ ล ป 2546 จำนวน 404 หน า ป จ จุ บั น พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 6 กรกฎาคม 2553 จั ด พิ ม พ ที่
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งในหนังสือเลมนี้เปนการถายทอด
เนื้อหาจากประสบการณการวิจัยของผูเขียนที่มุงนำเสนอการปรับตัวขององคการดานโครงสราง
บทบาท ภารกิจและระบบการจัดการ และสังเคราะหตัวแบบการจัดการในสภาวะวิกฤต ที่จะชวยให
ทุ ก ท า นเข า ใจถึ ง บริ บ ท สถานการณ แ ละการปรั บ ตั ว ขององค ก ารได เ ป น อย า งดี โดยแต ล ะบท
ของหนังสือเลมนีก้ ำหนดโครงสรางการเขียนและลำดับเนือ้ หาใหงา ยตอผูอ า นในการศึกษาถึงระเบียบ
วิธีการศึกษาและแนวคิดสำคัญของการจัดการภาวะวิกฤตพรอมทั้งกรณีศึกษาที่เปนหนวยงานของ
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งมีความแตกตางในการปรับตัวและกลยุทธใหมีความเหมาะสม
กับองคการในสภาวะวิกฤต โดยไดถายทอดผานหนังสือเลมนี้ซึ่งประกอบดวย 7 บท
คำสำคัญ: กลยุทธการจัดการ การปรับตัวขององคการ สภาวะวิกฤต

Abstract
This article is a review of the interesting book “Management Strategies and
Organizational Adaptability in Crisis”. This book was written by Dr. Pairote Pathranarakul in
2003, 404 pages, published by Graduate School of Public Administration, National Institute of
Development Administration, in the present reprinted in 2010 (6th). The contents of this
book were communicated from research experience of the author and presented adaptability
of structure organization, role and management system and synthesized crisis management
model. This book can help all reader to understand about context, situation and adaptability of
อาจารยประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
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organization very well. Each chapter of the book was determined easy structured writing
and subsequence of detail for reader to study methodologies and concepts of crisis
management and case study including public sector, state enterprise sector, private
sector so different in adapting for suitable organization in crisis by explain in book including 7
chapters.
Keywords: management strategies, organizational adaptability, and crisis

บทวิจารณ
“วิ ก ฤต” เป น ต น เหตุ ข องเหตุ ก ารณ ใ ห มี ก ารขยายขอบเขตกว า ง เนื่ อ งจากการจั ด การ
ดานโครงสรางและดานการปฏิบัติที่ไมมีประสิทธิภาพหรือความลมเหลวตอการปรับตัวในสภาวะ
วิกฤต ซึ่งอาจจำแนกตามประเด็นขององคการ ผูรวมงาน ความไมสามัคคี การใหรายและการเกิด
อาชญากรรมองคการซึ่งลวนแตมีที่มาจากปจจัยภายนอก เชน ภัยธรรมชาติ (แผนดินไหว อุทกภัย
และไฟไหม) และการกอการราย Parsons (1996 quote in Ritchie, 2004: 671) ไดจำแนกประเภท
ของวิกฤตไว 3 ประเภท
1. เกิดขึ้นทันที มีลักษณะ คือ ไมมีการเตือนภัยในสิ่งที่เกิดขึ้น องคการไมสามารถศึกษา
ปญหาหรือเตรียมแผนสำหรับวิกฤตที่เขาโจมตี
2. ปรากฏเปนวิกฤต มีลักษณะ คือ เกิดขึ้นอยางชาๆ อยูระหวางการกอตัว และพัฒนา อาจ
จะหยุดหรือถูกจำกัดโดยความสามารถขององคการ
3. วิกฤตที่เกิดขึ้นอยางยาวนาน มีลักษณะ คือ เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางยาวนานอาจจะ
เปนสัปดาหสุดทาย เปนเดือนหรือป
จากประเภทของวิกฤตขางตนจะเห็นไดวา วิกฤต กอใหเกิดผลกระทบทางบวกและทางลบ
ตอองคการและเปนความทาทายขีดความสามารถของหนวยงานและผูบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
ใหตองมีการปรับตัวและมุงหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการองคการใหผานวิกฤตที่เกิดขึ้นไป
และหากกลาวถึงสถานการณในประเทศไทย คงหนีไมพนวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ทีเ่ รียกวา “ตมยำกุง ” จากวิกฤตดังกลาวทำใหประเทศไทยไดรบั ผลกระทบอยางมาก เชน การวางงาน
รายไดตอหัวลดลง การพัฒนาประเทศเปนไปอยางลาชา และสวัสดิการสังคมนอยลง เปนตน
หนั ง สื อ “กลยุ ท ธ ก ารจั ด การและการปรั บ ตั ว ขององค ก ารในสภาวะวิ ก ฤต” เล ม นี้ เ ป น
การถายทอดเรื่องราวของปรากฏการณวิกฤตดานเศรษฐกิจและการเงินในชวงปลายป พ.ศ. 2540
ซึ่งสะทอนเรื่องราวของความอยูรอดขององคการ ในหนังสือเลมนี้ไดนำเสนอใหเห็นถึงผลกระทบ
จากปรากฏการณ ดั ง กล า วและกรณี ศึ ก ษาที่ น ำมาประกอบนั้ น จำแนกเป น หน ว ยงานภาครั ฐ
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หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานภาคเอกชน รวมทั้งหมด 24 หนวยงานไวอยางนาสนใจ
ในบทที่ 1 บทนำ เป น เสมื อ นการเล า ที่ ม าที่ ไ ปของการศึ ก ษาวิ จั ย ของผู เ ขี ย น ในบทนี้
จึงเปนการใหรายละเอียดตามรูปแบบรายงานวิจัยที่มีองคประกอบการนำเสนอแบงออกเปน 6 สวน
สวนทีห่ นึง่ กลาวถึงความสำคัญของเรือ่ งทีศ่ กึ ษาทีเ่ นนไปทีก่ ารอธิบายถึงการประสบปญหาวิกฤติการณ
ทางดานเศรษฐกิจ และการเงิ นของประเทศไทย ที่ มี ผลต อ การปรั บโครงสร างองค ก าร การปรั บ
รื้อระบบ การสรางธรรมาภิบาล การสรางองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู การเสริมพลังอำนาจ
ของพนักงาน ซึ่งแนวคิดทั้งหลายเหลานี้มีผลผลักดันใหเกิดการปรับตัวขององคการ สวนที่สอง
กลาวถึง วัตถุประสงคของการศึกษา 3 ประการ ไดแก 1) การศึกษากลยุทธการจัดการในสภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจ 2) การศึกษากระบวนการปรับตัวขององคการในดานโครงสราง บทบาท ภารกิจและ
ระบบการจัดการ 3) การสังเคราะหตวั แบบการจัดการเชิงกลยุทธในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สวนทีส่ าม
ขอบเขตและขอจำกัดในการศึกษา สวนที่สี่ แบบแผนในการศึกษาวิจัย สวนที่หา ประโยชนที่คาดวา
จะไดรับ สวนที่หก สรุปความ
บทที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย เนื้อหาในบทที่ 2 นี้เนนหนักไปที่ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับ
สภาวะวิกฤต โดยในสวนนี้จะชวยใหผูอานเขาใจถึงแนวคิด ความหมายของวิกฤตมากขึ้น และเพื่อ
เขาถึงการแสวงหาแนวทางการแกไขในชวงสภาวะวิกฤต เนื้อหาในบทนี้ไดอธิบายเพิ่มเติมถึงแนวคิด
การจัดการตามสถานการณ ที่อธิบายใหเขาใจถึงสภาพแวดลอมที่มีความแตกตางกัน จุดเดนของ
แนวคิดนี้คือการทำความเขาใจวิธีคิดเชิงระบบควบคูกับกระบวนการบริหารและการวิเคราะหปญหา
ทางการบริหาร โดยเลือกวิธีการแกไขปญหาเฉพาะเนื่องจากวิธีการบริหารองคการในแบบเดิมอาจ
ไมสามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เชน การบริหารทรัพยากรมนุษย
ทีไ่ มใชแคเพียงความตองการสวัสดิการ คาตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเปนธรรมแลว การบริหารทรัพยากร
มนุษยที่ดียังตองคำนึงถึงความสามารถและเรียนรูบริหารคนเกงใหคงอยูกับองคการซึ่งไมใชเรื่องงาย
สำหรับองคการภาครัฐ ในขณะที่แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม จะเปน
อีกแนวคิดทีช่ ว ยใหเขาใจถึงกลุม คนทีต่ อ ตานคัดคานและยอมรับ เพราะในทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
เกิดขึ้นนั้นมีผลตอการโยกยาย สับเปลี่ยน ลดขนาดองคการ ลดจำนวนบุคลากร ซึ่งอาจกอใหเกิด
การตอตานจากพนักงาน และเกิดความไมเปนธรรมตอพนักงาน การจัดการที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะนี้จึงตองอาศัยทักษะการเจรจาตอรองและการสรางผลิตภัณฑใหม แนวคิดใหมในการ
ทำงาน สำหรับแนวคิดตอมาเปนแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลกับการจัดการในสภาวะวิกฤต ที่แสดง
ใหเห็นถึงประเด็นสำคัญ ไดแก ความรับผิดชอบ ความโปรงใส การมีสวนรวม ซึ่งการแกไขสภาวะ
วิกฤตจำเปนอยางยิ่งที่จะตองเกิดขึ้นจากสำนึกรับผิดชอบตอปญหารวมกันและเขามามีสวนรวม
ในการแกไข และตองการเกิดขึ้นทั้งระดับบนลงลางและมีการสะทอนผลความคิดเห็นจากระดับลาง
ขึ้นบนเพื่อใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอยางมีสวนรวม โดยแนวคิดทั้งหมดตางเปนแนวคิดพื้นฐาน
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ในการทำความเขาใจสาระสำคัญของการปรับตัวและจัดเปนกลยุทธที่สำคัญของทุกองคการในการ
ปรับตัวขององคการในสภาวะวิกฤต
บทที่ 3 กลยุทธการจัดการและการปรับตัวขององคการภาครัฐในสภาวะวิกฤต โดยในบทนี้
เปนการนำเสนอภูมิหลังความเปนมาของหนวยงานภาครัฐ จำนวน 6 หนวยงาน ที่มีบทบาท ภารกิจ
และหนาทีแ่ ตกตางกัน และสะทอนใหเห็นถึงปญหาสำคัญรวมกันขององคการภาครัฐ คือ งบประมาณ
รายไดภาครัฐลดลงอันเปนผลจากวิกฤตเศรษฐกิจ จุดเดนของเนื้อหาในบทนี้คือ การวิเคราะห
การทำงานของหน ว ยงานภาครั ฐ ด ว ยการวิ เ คราะห จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น โอกาสและภั ย คุ ก คามของ
หนวยงานภาครัฐทั้ง 6 หนวยงานไวอยางชัดเจน
บทที่ 4 กลยุทธการจัดการและการปรับตัวของหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสภาวะวิกฤต เปนการ
นำเสนอภูมิหลังความเปนมาของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 หนวยงาน ซึ่งไดนำเสนอใหเห็น
แนวทางการปรับตัวของหนวยงานรัฐวิสาหกิจไวอยางนาสนใจโดยแตละหนวยงานคำนึงถึงความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจสามารถอยูรอดได
บทที่ 5 กลยุทธการจัดการและการปรับตัวขององคการภาคเอกชนในสภาวะวิกฤต บทนี้
ยังคงเปนการนำเสนอภูมิหลังความเปนมาของหนวยงานภาคเอกชนจำนวน 11 หนวยงาน ซึ่งแตละ
หนวยงานมีวิธีการแกไขสภาวะวิกฤตที่ยังคงถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและการเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร และเนื่องจากภาคเอกชนไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอยูในระดับสูง
เกิดปญหาขาดสภาพคลอง หนี้สินและภาวะลมละลาย สาระที่ผูอานจะไดรับในบทนี้ไมใชเพียงแค
การแกไขในสภาวะวิกฤตเทานั้นแตจะไดหลักการและแนวคิดการเจรจาตอรอง การประนีประนอม
และการสรางพันธมิตร ซึ่งเปนการสรุปจากประสบการณจริงของแตละหนวยงาน
บทที่ 6 เปนการสะทอนความคิดเห็นของผูบริหารและพนักงานเกี่ยวกับการจัดการในสภาวะ
วิกฤต ซึ่งจำแนกเปนเจาหนาที่ภาครัฐ ผูบริหารและเจาหนาที่ภาคเอกชน ผูบริหารและเจาหนาที่
รัฐวิสาหกิจ ในดานการจัดการปฏิบัติการ การตลาด การเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนา
ผลิตภัณฑและนวัตกรรม ความสามารถที่โดดเดนขององคการ ตลอดจนกลยุทธการดำเนินงาน
ของหนวยงาน 3 ประเภทขางตน โดยกลยุทธขององคการประเภทหนวยงานภาครัฐและหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจใหความสำคัญกับการรักษาระดับกำไร และการพัฒนาระบบขอมูลในการวิเคราะห
ทางการเงิน ขณะที่หนวยงานภาคเอกชนใหความสำคัญกับการจัดการเรื่องความเสี่ยงและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนจุดเดนสำคัญของหนวยงานภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหมีความรู ความสามารถและสามารถจัดการความเสี่ยงได
บทที่ 7 สรุปและเสนอแนะ ในบทปดทายนี้เปนการทบทวนถึงผลของสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น
กับองคการ ตลอดจนจำแนกใหเห็นถึงวิธีการจัดการของหนวยงานภาครัฐ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
หนวยงานภาคเอกชน ตอสภาวะวิกฤตที่แตกตางกันในดานการปรับโครงสราง การปรับกลยุทธการ
จัดการ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยม เพื่อความอยูรอดขององคการ การรักษาสถานะของ
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องคการในสภาพแวดลอมที่ผันผวนเปลี่ยนแปลง จะเห็นไดวาในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นสงผล
กระทบดานบวกตอองคการคือ ความกระตือรือรนและการเตรียมความพรอมที่จะเผชิญกับความ
ไมแนนอนทางเศรษฐกิจ และสงผลกระทบดานลบตอองคการ ในดานความอยูรอดขององคการ
สถานะทางการเงินขององคการ
อยางไรก็ตามในหนังสือเลมนี้สวนใหญเนนไปที่การศึกษาวิกฤตทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก
จึงไมไดสะทอนผลทีเ่ กิดขึน้ ในดานอืน่ อาทิ ดานสังคม ดานวัฒนธรรมการทำงาน และดานสิง่ แวดลอม
เปนตน จึงเปนจุดออนของการถายทอดเรื่องราวดานสังคม ดานวัฒนธรรมการทำงาน เพราะวิกฤต
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2540 ไมไดสงผลกระทบตอดานเศรษฐกิจขององคการเพียงอยางเดียว
ยังสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมการทำงานของพนักงาน และยังสงผลไปถึง
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจดวย เชน การถูกไลออกจากงาน
สภาพความขัดแยงของประชาชน ภาวะขาวยากหมากแพง จำนวนคนจนเพิ่มสูงขึ้น ภาวะลมละลาย
ของบริษัทเอกชน การกออาชญากรรมและภาวะหนี้สินของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น เปนตน

บทสรุป
หนังสือเลมนี้มีฐานความรูจากการวิจัยที่มีจุดเดนคือ เปนการศึกษาทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ
ควบคูกับการวิจัยเชิงคุณภาพและการหยิบยกประเด็นทั้งในภาคทฤษฎีและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการสภาวะวิกฤตซึ่งเปนประเด็นที่นาสนใจและมีงานที่ศึกษาในดานนี้จำนวนไมมากนัก และเมื่อ
นำมาศึกษาเปนกรณีศึกษาในแตละหนวยงานนั้นยิ่งแสดงใหเห็นถึงแงคิดในการปรับตัวขององคการ
ทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตและ
การไดรับอิทธิพลจากวิกฤตเศรษฐกิจที่กดดันตอองคการ ทำใหองคการตองมีการขับเคลื่อนองคการ
ดวยการใชความรูและการผลิตนวัตกรรมเพื่อการรักษาไวซึ่งความอยูรอดขององคการ แตละองคการ
อยูรอดในสภาวะวิกฤตไดอยางไร หนังสือเลมนี้จะไขคำตอบใหผูอานทุกทานไดเขาใจถึงที่มาที่ไปและ
การดำรงอยูขององคการ ตลอดจนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของหนวยงาน
ไวอยางนาสนใจ
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การพัฒนาแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ เรือ่ ง ทองถิน่ นครปฐมสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกำแพงแสน
THE DEVELOPMENT OF SUPPLEMENTARY ENGLISH READING MATERIAL
ON CONTENTS OF NAKHON PATHOM FOR MATTAYOMSUKSA-TWO
STUDENTS AT KASETSART UNIVERSITY LABORATORY SCHOOL ON
KAMPHAENGSAEN CAMPUS
ปราณี สุทธิพงศเกียรติ/PRANEE SUTTIPONGKIAT1
วิไลรัตน คีรินทร/WILAIRAT KIRIN2
ณัฐกาญจน อางทอง/NATTAKARN ANGTONG3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ
เรือ่ งทองถิน่ นครปฐมทีไ่ ดพฒ
ั นาขึน้ สำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตกำแพงแสน เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ า นภาษาอั ง กฤษ
กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอแบบฝกเสริมการอานที่สรางขึ้น กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2554 โรงเรี ย นสาธิ ต แห ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเรื่อง
ทองถิ่นนครปฐม 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง
และ 3) แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเรื่องทองถิ่น
นครปฐม การวิเคราะหขอมูลใชการทดสอบคาที เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษา
อั ง กฤษ ของนั ก เรี ย นกลุ ม ตั ว อย า งก อ นและหลั ง การเรี ย นโดยใช แ บบฝ ก ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น และ
ใชคา เฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานในการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี อ แบบฝกเสริม
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รองศาสตราจารย ดร., คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
อาจารย ดร., ขาราชการบำนาญ, อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1
2

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554
Vol.2 No. 2 July - December 2011

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

11

การอานภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ
เรื่องทองถิ่นนครปฐมมีคา 80.53/83.44 ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพดีมาก 2) ความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ อยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีตอแบบฝกเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ: สื่อการอาน เรื่องทองถิ่นนครปฐม ภาษาอังกฤษ

ABSTRACT
The purposes of this research were to construct and test the efficiency of
supplementary English reading material for Mattayomsuksa – two students; to compare
students’ English reading ability before and after using the supplementary English reading
material, and to study students’ opinions toward the supplementary English reading
material .The sample consisted of one randomly selected class of 40 Mattayomsuksa-two
students of Kasetsart University Laboratory School, Kamphaengsaen Campus, Nakhon
Pathom, studying during the second semester of academic year 2011. The instruments
were eight reading lessons based on contents of Nakhon Pathom, an English reading
achievement test and a questionnaire used for surveying students’ opinions toward the
supplementary English reading material. Statistics used were percentage, mean, standard
deviation and t-test. The results of the study were: 1) The overall efficiency of the
supplementary English reading material based on contents of Nakhon Pathom was 80.53/
83.44, which was considered a very high level. 2) The students’ English reading ability
after using the supplementary English reading material was significantly higher than
before using the supplementary English reading material at a .05 level. 3) The students’
opinions toward the constructed supplementary English reading material were high.
Keywords: reading material, contents of nakhon pathom, English
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บทนำ
ในสั ง คมโลกป จ จุ บั น การเรี ย นรู ภ าษาต า งประเทศโดยเฉพาะภาษาอั ง กฤษมี
ความสำคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู
การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจ และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือระหวางประเทศตาง ๆ อันจะชวยพัฒนา
ผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น สามารถเรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษา
และวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง รวมทั้งเขาถึง
องคความรูต า ง ๆ ไดงา ยและกวางขึน้ และมีวสิ ยั ทัศนในการดำเนินชีวติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 220)
การอานเปนทักษะที่ผูเรียนใชในชีวิตประจำวันมากกวาทักษะฟง พูด และเขียน เชน
ตองอานเอกสารสิ่งพิมพ ปายประกาศ ฉลากสินคา ตลอดจนตำราวิชาการหรือหนังสือเพื่อความรู
ความบันเทิงตาง ๆ ที่เปนภาษาอังกฤษ การอานยังเปนทักษะที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ
กับทักษะอื่น ๆ ไดงาย เพราะผูอานยอมจะนำเอาขอมูลจากสิ่งที่อานมาใชประโยชนในการสื่อสาร
กับผูอื่นในรูปแบบตาง ๆ ได แอลเลน และริเบคกา (Allen and Rebecca, 1979: 249) กลาววา
การอานเปนทักษะที่ชวยพัฒนาบุคคล ชวยเสริมสรางประสบการณ อีกทั้งเปนทักษะที่ผูเรียนมีโอกาส
ไดใชมากในการเสริมสรางความรู ความเขาใจและความกระตือรือรนในการเรียน
วิสาข จัติวัตร (2543: 1) กลาววาความตองการในการใชภาษาอังกฤษเนนหนักที่ทักษะ
การอาน แตผลการสอนอานยังไมเปนที่นาพอใจ ในโรงเรียนตาง ๆ ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จากงานทะเบียนของ
โรงเรียนพบวานักเรียนสวนมากมีระดับความสามารถในดานการอานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑที่
ไมนาพอใจ อีกทั้งการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา
2553 พบวานักเรียนมีคะแนนโอเน็ทเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษต่ำที่สุด (สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1, 2554: 35) การทีน่ กั เรียนสวนมากมีความสามารถในทักษะการอานไมสงู นัน้
อาจเปนเพราะยังขาดวิธกี ารหรือเทคนิคทีเ่ หมาะสมในการทีจ่ ะชวยใหมปี ระสิทธิภาพในการอานเพิม่ ขึน้
(สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2536: 157) โกวิทย ไกยสิทธิ์ (2531 อางถึงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย, 2544:
70) ไดกลาวถึงปญหาของการอาน สรุปไดวานักเรียนบางคนอานแลวไมเขาใจ จับใจความไมได
เปนเหตุใหเกิดความรูสึกเบื่อหนาย มีเจตคติที่ไมดีตอการอาน
ในการเรียนภาษาตางประเทศ โพสต และแร็ทเท็ต (Post and Rathet, 1996: 12) เสนอ
แนวคิดวา การใชสื่อที่มีเนื้อหาที่นักเรียนคุนเคยจะชวยใหนักเรียนทำความเขาใจเนื้อหาไดดีกวา
เนือ้ หาทีน่ กั เรียนขาดความรูพ น้ื ฐาน การใชเนือ้ หาทีน่ กั เรียนรูจ กั มากอน จะทำใหนกั เรียนไดประโยชน
และสามารถใชภาษาบอกเรื่องราวที่อยูใกลตัวได เชน เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตัวนักเรียนเอง
คานิยมและความเชื่อในสังคมที่นักเรียนอาศัยอยู ซึ่งจะเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนภาษา
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แกนักเรียน อีกทั้งยังชวยใหนักเรียนยังไดเรียนรูจุดมุงหมายของการเรียนภาษาวาเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการติดตอสื่อสาร ซึ่งจะทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูภาษาไดงายขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
รูเมลฮารท (Rumelhart, 1981: 22-23) ที่อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema theory)
วาความเขาใจในการอานจะเกิดขึ้นไดหากผูอานมีความรูทางภาษาศาสตร (linguistic knowledge)
และความรูทั่วไป (gerneral knowledge of the world) ในขณะอาน ผูอานใชโครงสรางความรูเดิม
ทั้งดานภาษาและความรูทั่วไปที่มีอยูพรอมแลวมาชวยในการทำความเขาใจเรื่องที่อาน
การนำเนื้อหาที่นักเรียนสนใจและเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของตนเองมาสอนเปนวิธีหนึ่งที่
สามารถแกปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได เพราะมีเนื้อเรื่องดังกลาวมีตัวละคร
สถานที่ สถานการณ และประวัติศาสตรที่นักเรียนคุนเคย (Brock, 1990: 23) นอกจากนี้ เนส (Ness,
1997: 49) พบวาปญหาที่ครูผูสอนภาษาอังกฤษในตางประเทศพบมากก็คือ การขาดสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับทองถิ่นตามความสนใจของผูเรียน จึงไดเสนอวิธีการแกปญหาโดย
การนำสื่อ เชน แผนพับประชาสัมพันธการทองเที่ยว หรือแผนที่ของทองถิ่นนั้น ๆ มาใชในการเรียน
การสอน เพื่อใหนักเรียนไดสัมผัสเนื้อหาที่คุนเคยและเปนภาษาอังกฤษที่ไมยากนัก ซึ่งสอดคลองกับ
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2544: 16) ที่เสนอใหนำวัฒนธรรมทองถิ่นมาสรางเปนแบบฝกพัฒนา
การสอนอานของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลในสังคมที่อยูในทองถิ่นนั้น วัฒนธรรมทองถิ่น
ของบุคคลในสังคมเหลานั้นสามารถนำมาใชเปนสื่อพัฒนาการอานไดเปนอยางดี
ปจจุบันหลักสูตรเปดโอกาสใหผูสอนปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพ
ทองถิ่นอยูแลว โดยใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นอยางกวางขวางและมีอิสระพอสมควร ดังปรากฏ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อ
การศึกษาตอ ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทำสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพ
ปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1, 2551: 3)
ซึ่งขอกำหนดของหลักสูตรดังกลาวสอดคลองกับการวิจัย และติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร
ในชวงระยะ 6 ปที่ผานมา (สำนักวิชาการและมาตรฐาน, 2546 ก., 2546 ข., 2548 ก., 2548
ข.; สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547; สำนักผูตรวจราชการและติดตามการประเมินผล, 2548;
สุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย, 2547; Nutravong, 2002; Kittisunthorn, 2003) ที่พบวา
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดเดนหลายประการ เชน ชวยสงเสริมการกระจายอำนาจ
ทางการศึกษา ทำใหทองถิ่นและสถานศึกษามีสวนรวมและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น มีแนวคิดและหลักการในการสงเสริมการพัฒนาผูเรียน
แบบองครวมอยางชัดเจน
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กล า วได ว า นครปฐมเป น จั ง หวั ด ที่ มี ค วามสำคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร ม ายาวนาน มี
โบราณสถานและโบราณวัตถุ มีศิลปวัฒนธรรม และความเจริญในดานตาง ๆ ทั้งภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว สามารถนำเนื้อหาที่นาสนใจมาใชประกอบการเรียน
การสอนได การสร า งและพั ฒ นาแบบฝ ก เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษจากเรื่ อ งใกล ตั ว
ในทองถิ่นของผูเรียนในจังหวัดนครปฐมจะสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ รักทองถิ่น
รู ซึ้ ง ถึ ง คุ ณ ค า ความหมาย และเห็ น ความสำคั ญ ของเรื่ อ งราวในจั ง หวั ด บ า นเกิ ด ของตน อี ก ทั้ ง
ยังเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียน กอใหเกิดความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น สามารถนำความรู
ที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันโดยการเผยแพรขอมูลใหแกนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมจังหวัด
ของตนไดอยางภาคภูมิใจ
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนำเรื่องราวตาง ๆ ที่นาสนใจในทองถิ่น
จังหวัดนครปฐม จากคำขวัญประจำจังหวัดทีก่ ลาววา “สมโอหวาน ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ขาวหลาม
หวานมัน สนามจันทรงามลน พุทธมณฑลคูธานี พระปฐมเจดียเสียดฟา สวยงามตาแมน้ำทาจีน”
(องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม, 2554) มาสรางเปนบทเรียนในแบบฝกเสริมการอานประกอบ
การเรียนการสอนวิชาอังกฤษ (อ 22101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องจากเปนคำขวัญที่
ประกอบดวยสิ่งสำคัญและมีชื่อเสียง เปนที่รูจักกันดีของชาวจังหวัดนครปฐม มีความหลากหลาย
สามารถนำมาสรางเปนหนวยการเรียนรูท ม่ี คี วามหมาย (meaningful unit of learning) ไดซง่ึ สอดคลอง
กับมาตรฐานและความตองการที่หลากหลายของผูเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร เพือ่ อนุรกั ษวฒ
ั นธรรมทองถิน่ ทำใหผเู รียนเกิดความรูค วามเขาใจ เห็นคุณคาในเรือ่ งวัฒนธรรม
ทองถิ่นของตน ซึ่งสามารถนำความรูดังกลาวมาชวยในการอานภาษาอังกฤษไดงายขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเรื่องทองถิ่น
นครปฐมสำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ, 2520: 136)
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กอนและ
หลังการใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น
3. เพื่ อ สำรวจความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 โรงเรี ย นสาธิ ต แห ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษที่ผูวิจัย
สรางขึ้น
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วิธีดำเนินการ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (quasi-experimental design) โดยมีขั้นตอน
การวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนรายวิชาภาษา
อังกฤษ (อ22101) ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 120 คน
กลุม ตัวอยาง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีเ่ รียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ 22101)
ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กำแพงแสนจังหวัดนครปฐม ไดมาโดยการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมอยางงายมา 1 หอง ไดนักเรียน
กลุมตัวอยางจำนวน 40 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน คือ แบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเรื่องทองถิ่นนครปฐม
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษที่สรางขึ้น และความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษที่สรางขึ้น
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเรื่องทองถิ่นนครปฐม จำนวน 8 บท และแผน
การจัดการเรียนรูประกอบการใชแบบฝก จำนวน 8 แผน
2. แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการอ า นภาษาอั ง กฤษจำนวน 1 ฉบั บ เพื่ อ ใช
ทดสอบกอนและหลังการเรียน
3. แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยมีวิธีการสรางและพัฒนาแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเรื่องทองถิ่นนครปฐม
ดังตอไปนี้
1. ศึกษาแนวการสรางสื่อการเรียนการสอนของนูแนน (Nunan, 1995) และเสงี่ยม
โตรัตน (2534, 2538) รวมทั้งศึกษาลักษณะการสรางแบบฝกหัดการอานภาษาอังกฤษจากแบบเรียน
ตำราระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดแก To the Top 2 (Mitchell), Project 2 (Hutchinson) โดยศึกษา
ดานการกำหนดจุดประสงค และการวางกรอบเนื้อหาบทเรียน
2. ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น (จบชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3) ซึ่ ง เป น ระดั บ ก า วหน า ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
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ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรูชวงขั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ
คำอธิบายรายวิชาจากสาระหลักและมาตรฐานการเรียนรูภาษาตางประเทศ เพื่อเรียบเรียงเปน
จุดประสงคที่เกี่ยวกับทักษะการอานสำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ 22101) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2
3. คัดเลือกบทอานภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับเรื่องทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม จาก
เอกสารตาง ๆ ไดแก แผนพับประชาสัมพันธ หนังสือ นิตยสาร วารสาร ที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใหสอดคลองกับคำขวัญประจำจังหวัดคือ “สมโอหวาน ขาวสารขาว
ลูกสาวงาม ขาวหลามหวานมัน สนามจันทรงามลน พุทธมณฑลคูธานี พระปฐมเจดียเสียดฟา
สวยงามตาแม น้ ำ ท า จี น ” ได บ ทอ า น ที่ มี ลั ก ษณะหลากหลาย และสอดคล อ งกั บ หั ว เรื่ อ งต า ง ๆ
(Topics) ของแกนสาร (theme) สำหรับผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยจัดทำเปน
หัวขอบทเรียนจำนวน 7 หัวขอ และเพิ่มหัวขอเกี่ยวของกับเรื่องทั่ว ๆ ไปเพื่อแนะนำจังหวัดนครปฐม
อีก 1 หัวขอรวมทั้งสิ้น 8 หัวขอ หรือ 8 บทเรียน
4. ศึ ก ษาองค ป ระกอบทางภาษาที่ ส อดคล อ งกั บ บทอ า นแต ล ะบท เพื่ อ กำหนด
จุดประสงคการเรียนรูทักษะการอานใหสัมพันธกับจุดประสงคที่เกี่ยวกับทักษะการอานสำหรับ
รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
5. สร า งตารางกำหนดเนื้ อ หาที่ ป ระกอบด ว ยชื่ อ เรื่ อ ง ความสอดคล อ งของบทอ า น
กับสาระและมาตรฐานการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู องคประกอบทางภาษา กิจกรรมการเรียน
การสอน และการประเมินผล
6. นำตารางกำหนดเนื้อหาและบทอานทั้ง 8 บทไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
อาจารยชาวตางชาติตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของบทอานกับสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู องคประกอบทางภาษา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล
จากนั้ น นำเสนอให ผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ ใ นการสอนภาษาอั ง กฤษระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
มากกวา 10 ป และผูเ ชีย่ วชาญชาวตางชาติรวมจำนวน 3 ทาน พิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ
เพื่อคำนวณคาดัชนีของความสอดคลอง (IOC)
7. สรางแบบฝกเสริมการอานตามตารางกำหนดเนื้อหาของแตละบทเรียนจำนวน 8 บท
โดยมีขั้นตอนการสอนของแตละบทที่วิเคราะหจากแนวการสอนของบารเนต (Barnett, 1989: 113 143) ฮารเมอร (Harmer, 1990: 45-46) และลิว และคินเซอร (Leu and Kinzer, 1995: 78-79) ดังนี้
7.1 ขัน้ เตรียมการกอนการอาน (Pre-reading) เพือ่ แจงจุดประสงค กระตุน ความรูเ ดิม
เรี ย นรู ค ำศั พ ท ใ หม แ ละฝ ก ฝนเทคนิ ค การอ า นแบบต า ง ๆ ด ว ยกิ จ กรรมเพื่ อ การสื่ อ สาร เช น
การอภิปรายในชั้นเรียน การจับคู การระดมสมอง การเติมขอมูลในชองวางหรือตาราง
7.2 ขั้นการอาน (While-reading) โดยการอานบทอานแลวจับคูและเลือกคำตอบที่
ถูกตองเปนรายบุคคล เปนคู หรือเปนกลุม เพื่อใหเกิดความเขาใจเรื่องที่อานดวยทักษะการอานแบบ
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ตาง ๆ ไดแก การหาใจความสำคัญและรายละเอียด การเดาคำศัพทจากบริบท การหาความหมาย
จากคำสรรพนาม การเรียงลำดับเหตุการณ การหาจุดมุงหมายของผูเขียน
7.3 ขั้นหลังการอาน (Post-reading) เปนกิจกรรมตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน
กิจกรรมที่ทำอาจเปนการถายโอนไปสูทักษะอื่น ๆ เชน ทักษะการพูดและเขียนได ซึ่งอาจใหนักเรียน
ฝกทำงานเดี่ยว เปนคู หรือกลุมเล็กเพื่อตรวจสอบความเขาใจในการอาน หรือถายโอนขอมูลจาก
เนื้อหาที่อานเพื่อทบทวนเนื้อหาหรือทักษะที่ไดเรียนไปแลว
7.4 ขั้นประเมินผล (Evaluation) โดยการทดสอบความสามารถในการอานจากเรื่อง
ที่อาน
8. นำแบบฝกเสริมการอานทั้ง 8 บทที่สรางขึ้นพรอมกับตารางกำหนดเนื้อหาไปตรวจ
สอบความเหมาะสมและถูกตองตามจุดประสงคที่กำหนดไว จากนั้นนำไปปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
สมบูรณกอนนำไปทดลองใช
แผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ ผูวิจัย
มีวิธีการสรางและพัฒนาดังตอไปนี้
1. สรางแผนการจัดการเรียนรูตามแนวทางการสรางจากคูมือการจัดการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน) ใหสอดคลองกับตารางกำหนดเนื้อหา ซึ่งประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู
สาระและมาตรฐานการเรียนรูที่เกี่ยวของ สาระการเรียนรู (Vocabulary, Language Function,
Language Form) และกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมการกอนการอาน ขั้นการอาน
ขั้นหลังการอาน และขั้นประเมินผล
2. นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น เสนอใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสม
ในการใชภาษา และนำขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไข
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ ผูว จิ ยั มีวธิ กี ารสรางและพัฒนา
ดังตอไปนี้
1. ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบของอัจฉรา วงศโสธร (2539) ฮีตัน (Heaton,
1990) และแฮริส และแมคแคน (Harris and McCan, 1994)
2. สร า งตารางกำหนดเนื้ อ หาแบบทดสอบ (Table of Test Specifications) ให
สอดคลองกับองคประกอบทางภาษาในตารางกำหนดเนื้อหา
3. สรางขอสอบวัดความสามารถในการอานจากตารางกำหนดเนื้อหาขอสอบ โดย
ขอสอบเปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ รวม
40 คะแนน
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4. นำแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบวาแบบทดสอบที่สรางขึ้นมานั้น
สอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูที่กำหนดในตารางกำหนดเนื้อหาขอสอบหรือไม จาก
นั้นนำไปปรับปรุงแกไข
5. นำแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ที่ไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 3 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมทางดานเวลา ความชัดเจนของคำสั่ง
ความยากงายของภาษา จากนั้นปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม แลวจึงนำไปใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจำนวน 10 คน เปนครั้งที่สอง โดยนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ
ผูวิจัยมีวิธีการสรางดังตอไปนี้
1. ศึกษากรอบการประเมินแบบฝกตามวิธีการของเบสท (Best, 1986: 181)
2. สร า งข อ ความที่ ส อบถามความคิ ด เห็ น ต อ แบบฝ ก เสริ ม การอ า นภาษาอั ง กฤษใน
ดานเนื้อหา กิจกรรมตามขั้นตอนการเรียน และคุณประโยชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 ขอ โดยมี 5 ระดับ
3. นำแบบสอบถามที่สรางขึ้น ไปตรวจสอบความเหมาะสมของคำถามและรูปแบบของ
ภาษา
4. นำแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานการตรวจแกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง ในขั้นทดลองรายบุคคลและกลุมยอย โดยใหนักเรียนทำแบบสอบถามหลังการเรียน
จากแบบฝกแตละบท รวม 8 ฉบับ
5. นำแบบสอบถามความคิดเห็นทีผ่ า นการทดลองใชในขัน้ ทดลองรายบุคคลและกลุม ยอย
มาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach)
6. นำแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดหาคาความเชื่อมั่นและปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับ
นักเรียนกลุมตัวอยางในขั้นการทดลองภาคสนาม จำนวน 40 คน โดยใหนักเรียนทำแบบสอบถาม
หลังการเรียนจากแบบฝกการอาน เพือ่ นำผลจากความคิดเห็นของนักเรียนกลุม ตัวอยางไปใชปรับปรุงและ
พัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษตอไป
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การวิเคราะหขอมูล
1. คำนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานตามเกณฑ 75/75 จากสูตร E1/E2
(ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ, 2520: 136-137)
2. เปรียบเทียบความสามารถดานการอานของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝก
โดยใชการทดสอบที (t-test)
3. วิเคราะหขอ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นรายขอซึง่ มีลกั ษณะเปนแบบประมาณคา
โดยการนำคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนำไปแปลความหมาย
คาระดับตามเกณฑของเบสท (Best, 1986: 181-182)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเรื่องทองถิ่นนครปฐม
สำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน”
นำเสนอ 3 ตอน ดังตอไปนี้
1. ผลการวิ เ คราะห ห าประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝ ก เสริ ม การอ า นเรื่ อ งท อ งถิ่ น
นครปฐมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ผูวิจัยไดดำเนินการหาประสิทธิภาพแบบฝก 2 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ใหกลุมตัวอยางทั้ง 40 คน ทำแบบทดสอบทายบทของแบบฝกเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแตละบททั้ง 8 บท ซึ่งมีคะแนนเต็มบทละ 10 คะแนน จากนั้นผูวิจัย
จึงวิเคราะหคะแนนเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละของคะแนนและจัด
ลำดับคะแนนเฉลี่ยของแบบฝกแตละบท ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ย ( X ) จากแบบทดสอบทายบทเรียนในแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ
แตละบท
บทที่

เนื้อหา

1
2
3
4
5
6

Amazing Nakhon Pathom
Sweet Pomelo
White Fragrant Rice
Beautiful Maiden
Delicious Khaolam
Fascinating Sanamchan
Palace
Putta Monthon Buddhist
Center
Skyline Prapathom Chedi
and The Beautiful Thacheen
River

7
8

คะแนน
เต็ม

x

S.D

รอยละ ลําดับ

10
10
10
10
10
10

7.75
8.03
8.20
8.13
8.35
7.83

1.01
1.03
0.99
0.88
1.08
0.81

77.5
80.25
82.00
81.25
83.5
78.25

8
6
2
3
1
7

10

8.08

0.83

80.75

4

10

8.08

0.92

80.75

5

ที่

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวานักเรียนกลุมตัวอยางทำแบบทดสอบทายบทเรียน
ในแบบฝก 8 บท โดยมีบทเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุดตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป 6 บทเรียนตามลำดับ
ดังนี้ คือ บทที่ 5 Delicious Khaolam (83.5%) บทที่ 3 White Fragrant Rice (82.00 %) บทที่ 4
Beautiful Maiden (81.25%) บทที่ 7 Putta Monthon Buddhist Center บทที่ 8 Skyline Prapathom
Chedi and The beautiful Thacheen River (80.75%) และบทที่ 2 Sweet Pomelo (80.25%) สวน
บทเรียนที่นักเรียนทำคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ บทที่ 1 Amazing Nakhon Pathom (77.5 %) รองลงมา
คือ บทที่ 6 Fascinating Sanamchan Palace (78.25%)
1.2 วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ โดยหาคารอยละ
ของคะแนนจากการทำแบบทดสอบรายบทในแบบฝกทั้ง 8 บท และคารอยละของคะแนนจากการ
ทำแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยางทั้ง 40 คน ผลการวิเคราะห แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง
ทำคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดคะแนน 2,577 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3,200 คะแนน คิดเปน
รอยละ 80.53 และทำคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนรวม 1,335 คะแนน จากคะแนนเต็ม
1,600 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.44 ดังนั้นประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ
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ในขั้นทดลองภาคสนามมีคาเทากับ 80.53/83.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว 75/75 แสดงวาแบบ
ฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมาก
2. ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เพี่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ า นภาษา
อังกฤษกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทั้ง 40 คน ทำแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน คะแนนเต็ม 40 คะแนน
จากนั้นจึงหาผลตางของคะแนน ( X ) จากการทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมการอานภาษา
อังกฤษและนำคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษา
อังกฤษของกลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ( X ) จากแบบทดสอบก อ นและหลั ง การใช แ บบฝ ก เสริ ม
การอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางโดยการทดสอบที (t-test)
การทดสอบ คะแนนเต็ม
กอนเรียน
หลังเรียน

40
40

x

S.D.

D

t

Sig

22.35
33.38

6.06
3.09

11.05

15.16

0.00

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
ของกลุ ม ตั ว อย า งหลั ง การทดลองสู ง กว า ก อ นการทดลองอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
โดยคาเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลองใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเทากับ 33.38 ซึ่ง
สูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนการทดลองใชแบบฝกภาษาอังกฤษที่มีคาเทากับ 22.35
3. ผลการวิเคราะหขอ มูลเพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2
ที่มีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเรื่องทองถิ่นนครปฐม
ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทำแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝกเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษในดานเนือ้ หา กิจกรรมและคุณประโยชน จำนวน 14 ขอ หลังจากเรียนจากแบบฝกเสริม
การอานภาษาอังกฤษจบในแตละบท รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง จากนั้นนำคาระดับคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย
( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนำไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่กำหนดไว
ผลการวิเคราะหสรุปโดยภาพรวมไดวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกเสริมการอานภาษา
อังกฤษ เมื่อพิจารณาเปนรายบทเรียน จะเห็นไดวาบทเรียนที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุดคือ บทที่ 8
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Skyline Prapathom Chedi and the Beautiful Thacheen River ( X = 4.19) รองลงมาเปนบทที่ 7
Buddhamonthon Buddhist Center ( X = 4.05) บทที่ 6 Fascinating Sanamchan Palace
( X = 4.01) บทที่ 5 Delicious Sticky Rice in Bamboo ( X = 3.95) บทที่ 4 Beautiful Maiden
( X = 3.95) บทที่ 3 White Fragrant Rice (X = 3.90) บทที่ 2 Sweet Pomelo ( X = 3.85)
ตามลำดับ และบทที่ไดคาเฉลี่ยต่ำสุดคือบทที่ 1 Amazing Nakhon Pathom (X = 3.78)
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางที่มีตอแบบฝกเสริมการอานภาษา
อังกฤษพบวา ขอที่ไดรับคาระดับเฉลี่ยสูงสุดจากทั้ง 8 บท คือ ขอที่ 4 เนื้อหาที่คุนเคยทำใหขาพเจา
สนใจที่จะเรียนมากขึ้น (X = 4.24) สวนขอที่ไดรับคาระดับเฉลี่ยต่ำสุดจากทั้ง 8 บท คือ ขอที่ 8
ขั้นหลังการอาน มีกิจกรรมเพียงพอที่จะฝกฝนใหขาพเจามีความรูดานการอานเพิ่มขึ้น ( X = 3.67)
นอกจากนี้ความคิดเห็นของนักเรียนมีคาระดับเฉลี่ย ( X ) อยูระหวาง 3.67 – 4.24 มีคาระดับเฉลี่ย
( X ) รวมทั้ง 8 บทคือ 3.96 แสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น

อภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูล สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพเทากับ 80.53/83.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กำหนดไวคืออยูในเกณฑดีมาก
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษของกรุณา
จันทรงาม (2548: ก) เสาวนีย ลิขิตพงษวิทย (2549: ก) อมรรัตน นัดดาหลง (2551: ก) เปนตน
ที่ พ บว า ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝ ก เสริ ม การอ า นภาษาอั ง กฤษสู ง กว า เกณฑ ที่ ก ำหนดไว ทั้ ง นี้
อาจวิ เ คราะห ไ ด ว า เป น เพราะแบบฝ ก เสริ ม การอ า นภาษาอั ง กฤษพั ฒ นาขึ้ น จากแนวคิ ด ของ
นักการศึกษา จากตัวอยางแบบเรียน ตำรา งานวิจัยทั้งภายในและตางประเทศ จากการวิเคราะห
การจัดสาระการเรียนรูภ าษาอังกฤษ กลุม สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ ระดับชัน้ ที่ 3 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และไดผานการทดลองและปรับปรุงตามคำแนะนำของ
ผูเชี่ยวชาญ ทำใหไดแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษที่มีความเหมาะสม ตั้งอยูบนแนวทางการ
เรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร สงเสริมใหนักเรียนกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสม
และมีเปาหมาย ตรงตามความตองการของนักเรียน และเปนภาษาที่เปนตัวอยางภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวัน (เสงี่ยม โตรัตน, 2534: 95) ทำใหนักเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
อยางมีหลักเกณฑและหลักการ เปนขั้นตอน ตองใชความคิดอยางเปนระบบขณะที่มีปฏิสัมพันธกับ
บทเรียน เพื่อนและครูผูสอน ทำใหเกิดการเรียนรู เกิดความเขาใจดวยตนเองและสามารถถายโอน
ความรูไปใชในการทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังจาก
เรี ย นโดยใช แ บบฝ ก เสริ ม การอ า นภาษาอั ง กฤษสู ง กว า ความสามารถในการอ า นภาษาอั ง กฤษ
กอนเรียนโดยใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่ ง เป น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว ทั้ ง นี้ อ าจมี เ หตุ ผ ลมาจากแบบฝ ก เสริ ม การอ า นภาษาอั ง กฤษ
เรือ่ งทองถิน่ นครปฐมนีเ้ ปนแบบฝกเกีย่ วกับทองถิน่ ของนักเรียน ทำใหนกั เรียนมีความสนใจในบทเรียน
ทำให ส ามารถเชื่ อ มโยงความรู เ ดิ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ ท อ งถิ่ น ได และแบบฝ ก เสริ ม การอ า นนี้ พั ฒ นาขึ้ น
จากเอกสารจริง ทำใหสามารถจูงใจใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะอาน
แบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเรื่องทองถิ่นที่พัฒนาขึ้นมีบทอานที่คัดเลือกให
สอดคลองกับคำขวัญประจำจังหวัดนครปฐมซึ่งเปนทองถิ่นของนักเรียนเองและผานการตรวจสอบ
ความเหมาะสมดานเนือ้ หา หนาที่ และความเหมาะสมของระดับภาษาจากผูเ ชีย่ วชาญ ทำใหนกั เรียน
ไดทำกิจกรรมขั้นกอนอานและไดอานบทอานภาษาอังกฤษที่คุนเคยเปนภาษาไทยแลวสามารถ
เชื่ อ มโยงความรู เ ดิ ม ที่ มี อ ยู บู ร ณาการผ า นกระบวนการเรี ย นรู ที่ ค รู เ ตรี ย มไว ทำให นั ก เรี ย นเกิ ด
การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตามแนวคิดในการจัดกิจกรรมขั้นกอนการอานของบารเน็ต (Barnett,
1989: 113-143) และฟลลิปส (Phillips, 1984 quoted in Hadley 2001: 207-208) ที่เสนอใหใช
กิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียนไดใชโครงสรางความรูเดิม และสอดคลองกับหลักทฤษฎีโครงสรางความรู
(Schema theory) ของเพียเจต (Piaget, 1952 cited in Flavell, 1963: 47-58) ที่กลาววาความรูเดิม
ของบุคคลเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องที่จะนำมาอานจะชวยใหบุคคลเขาใจในการอานไดดีขึ้น ผูอานที่มี
โครงสรางเนือ้ หาทางปญญาทีส่ อดคลองกับเรือ่ งทีจ่ ะอานจะรับรูไ ดเร็วกวาผูอ า นทีไ่ มเคยมีประสบการณ
ความรูทางเนื้อหานั้น ๆ มากอน
แบบฝกที่พัฒนาขึ้น เปนบทอานที่เปนเอกสารจริง (Authentic texts) ที่มาจากแหลง
ที่มีความหลากหลาย เชน แผนพับ นิตยสาร วารสาร ขาวสาร อินเทอรเน็ต ซึ่งเปนบทอานที่มีเนื้อหาที่
ใหขาวสาร ขอมูล ความรู ความบันเทิง อีกทั้งยังสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได ทำใหนักเรียน
เกิดความสนใจ ตัง้ ใจทีจ่ ะอาน เนือ่ งจากมีภาพประกอบทีน่ กั เรียนคุน เคย เชน ภาพของแหลงทองเทีย่ ว
หรือสินคาทีม่ ชี อื่ เสียงของจังหวัด เปนตน จึงทำใหรปู แบบของสือ่ มีความนาสนใจ ซึง่ แนวคิดดังกลาวนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของกรุณา จันทรงาม (2548) ทำการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝก
เสริมทักษะการอานเพื่อการสื่อสารที่สรางโดยใชเอกสารจริงจากอินเทอรเน็ตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ทองถิ่น ผลการวิจัยพบวา แบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อการสื่อสารที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพดีมาก
นักเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษสูงขึ้น และมีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะ
การอานเพื่อการสื่อสารที่สรางโดยใชเอกสารจริงจากอินเทอรเน็ตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทองถิ่นอยูใน
ระดั บ สู ง ทุ ก บทเรี ย น นอกจากนี้ ยั ง มี ง านวิ จั ย ของเสาวนี ย ลิ ขิ ต พงษ วิ ท ย (2549: ก) ที่ ท ำ
การวิจัยเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่น
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โดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนปากทอวิทยาคม
จังหวัดราชบุรี เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลัง
การใชแบบฝกเสริมทักษะอานเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอาน
ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นโดยใช
เอกสารจริงเกี่ยวกับทองถิ่นมีประสิทธิภาพดีมาก ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน
กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะอานสูงกวากอนการใชแบบฝกและนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี
ตอแบบฝกทักษะการอาน
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ
พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยมีคาเฉลี่ย ( X ) อยูระหวาง 3.674.24 และมีคาความคิดเห็นเฉลี่ยรวม 3.96 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบ
ฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเปนรายบทพบวาโดยภาพรวมในทุกบทนักเรียนมีระดับความคิดเห็น
อยูในระดับดี โดยมีคาระดับเฉลี่ย ( X ) อยูระหวาง 3.78 - 4.19 และมีคาระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวม
3.96 ( X =3.96) ซึ่งแตละบทสามารถจัดลำดับระดับความคิดเห็นไดดังนี้ บทที่ 8 Skyline Prapathom
Chedi and the Beautiful Thacheen River (X = 4.19) มีคา เฉลีย่ สูงสุดอันเนือ่ งมาจากบทเรียนนี้เปน
เรื่องเกี่ยวกับประวัติของพญากง พญาพาน ซึ่งเปนตำนานที่เกี่ยวของกับองคพระปฐมเจดีย พระเจดีย
พระประโทน และตำบลดอนยายหอม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งผูเรียนสวนใหญสนใจ
ประวัติของพญากง พญาพานกอนเรียนจึงมีแรงจูงใจไปศึกษาหาขอมูลจากหนังสือ สิ่งพิมพ นิตยสาร
ตาง ๆ มากอนเรียนดวยแบบฝก ดังนั้นเมื่อไดอานบทอานที่มีภูมิหลังมากอน ผูเรียนสามารถคาดเดา
คำศัพทใหม เรียงลำดับเหตุการณตามเรื่องที่อาน ในแบบฝกได และยังสงเสริมใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียน และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นดวย ดังเชนผลงานวิจัยมานพ
พุมจิตร (2544: ก) ที่ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่น
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดหนองแก จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา แบบฝก
ทักษะภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กำหนด ความสามารถในการใชภาษา
อังกฤษของนักเรียนหลังการใชแบบฝกสูงกวากอนการใชแบบฝก และนักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบ
ฝกอยูในระดับสูงทุกบทเรียน
สวนบทเรียนที่มีคาระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก บทที่ 1 Amazing Nakhon
Pathom ( X = 3.78) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเปนการเรียนบทเรียนแรก แมจะเปนเนื้อหาที่คุนเคย
ผูเรียนสามารถใชความรูเดิมได แตเปนบทอานที่นำมาจากเอกสารจริงซึ่งมีเนื้อหาคอนขางยาว และ
คำศั พ ท ค อ นข า งยาก ทำให ต อ งใช ค วามอดทนและความพยายามสู ง กว า ปกติ ทำให นั ก เรี ย น
เกิดความรูสึกหมดกำลังใจที่จะทำความเขาใจ ซึ่งสอดคลองกับสุรพล พยอมแยม (2540: 19) ที่เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐานการศึกษาวาบุคคลจะเรียนรูไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากนอย
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เพียงใดขึ้นอยูกับความพรอมทางจิตใจของผูเรียน ถาผูเรียนยังไมพรอม การฝกฝนใหเกิดการเรียนรู
จะเปนไปไดยาก การรอใหพรอมหรือสรางความพรอมใหเกิดกับผูเ รียนเปนประเด็นสำคัญประการหนึง่
ที่ทำใหการเรียนรู ดังนั้นครูผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมการอาน โดยคำนึงถึงการเริ่มตนจัดเนื้อหา
บทเรี ย นจากระดั บ ง า ย ๆ ก อ นจะถึ ง เนื้ อ หาที่ ซั บ ซ อ น เพื่ อ ทำให ผู เ รี ย นรู สึ ก ว า อ า นง า ย ประสบ
ความสำเร็จงาย มีความพรอมและกำลังใจที่จะเรียนรูการอานตอไป (Leu and Kinzer, 1995: 191)
ผลการวิเคราะหพบวาความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานเนื้อหา เนื้อหาที่คุนเคย
ทำใหขาพเจาสนใจที่จะเรียนมากขึ้น ซึ่งมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.24 อาจเปนผลมาจากการที่แบบฝกเสริม
การอานภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นจากเรื่องในทองถิ่นของผูเรียนซึ่งผูเรียนมีความรูเดิมบางสวนเกี่ยวกับ
เรื่องที่เรียน ทำใหมีแรงจูงใจในการเรียน จากประสบการณของผูวิจัยในการสอนภาษาอังกฤษ พบวา
นักเรียนสวนใหญไมชอบเรียนการอาน เนื่องจากเปนทักษะที่ยากและหากเนื้อหาของบทอานไมเรา
ความสนใจของผู เ รี ย นด ว ยแล ว ยิ่ ง ส ง ผลให ก ารฝ ก อ า นไม ป ระสบความสำเร็ จ เท า ที่ ค วร ดั ง นั้ น
การสอนอานที่ดีนั้น เนื้อหาที่นำมาสอนควรเปนเนื้อหาที่คุนเคย ดังที่เนส (Ness, 1997: 49) ไดเสนอ
ไววาควรจัดเนื้อหาที่เกี่ยวของกับทองถิ่นตามความสนใจของผูเรียน ทั้งนี้ผูวิจัยไดเห็นประโยชน
ของแบบฝกเสริมการอานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทองถิ่นแลววาจะสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรู
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับทองถิ่นของตน อีกทั้งกอใหเกิดความผูกพันกับทองถิ่นที่อาศัยมากยิ่งขึ้น
ความคิดเห็นที่ไดรับคาเฉลี่ยต่ำสุดคือดานกิจกรรม หลังการอานมีกิจกรรมเพียงพอที่จะ
ฝกฝนใหขา พเจามีความรูด า นการอานเพิม่ ขึน้ ( X =3.67) อาจเนือ่ งมาจากแบบฝกเสริมการอานภาษา
อังกฤษนี้เปนแบบฝกที่มีวัตถุประสงคปลายทางใหผูเรียนสามารถอานไดภายในเวลาอันจำกัด ทำให
ความนาสนใจกิจกรรมลดลง โดยแตละบทเรียนจะมีกิจกรรมที่ไมแตกตางกันมากนักเพื่อฝกฝน
ใหผูเรียนเกิดความคลองแคลวในการอาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอ็ดเวิรดส (Edwards, 1997)
ราส (Rass, 2001) มานพ พุมจิตร (2544) แฮริส และซิเพย (Harris and Sipay, 1979: 141-142)
และนูแนน (Nunan, 1995: 4-7) ที่เสนอแนะใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย
สนุกสนาน นาสนใจ ยืดหยุนเวลาได และสถานการณในบทเรียนสามารถเกิดขึ้นไดในชีวิตจริง

ขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย มี ข อ เสนอแนะที่ จ ะเป น ประโยชน ต อ การปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงและพัฒนาแบบฝก และการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ในครั้ง
ตอไป ดังนี้
1. ควรทำสื่อเทคโนโลยีที่มีในโรงเรียนเขามาชวยเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน
ต อ แบบฝ กเสริมทั กษะ เชน การเชื่อมระบบคอมพิ วเตอร เขากับโทรทั ศน เพื่ อ ให นั ก เรี ย นทั้ ง ห อ ง
ไดมองเห็น ถาโรงเรียนมีเครื่องฉาย (projector) หรือ เครื่องฉายภาพทึบแสง (visualizer) ก็ยิ่ง
เราความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี
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2. ควรบูรณาการการเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับทองถิ่นกับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เพื่อ
ใหนักเรียนไดความรูที่กวางขึ้นและเกิดทักษะในการเรียนรูที่หลากหลายและเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น
3. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกเนื้อหาที่แตละคนสนใจหรือตองการ เพื่อ
สงเสริมใหผูเรียนกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสมและมีเปาหมายและสามารถ
นำไปใชในชีวิตประจำวันไดจริง โดยอาจทำการวิเคราะหความตองการของผูเรียน (need analysis)
เพื่อเลือกเรื่องหรือหัวขอที่แตละคนสนใจกอนตามแนวทางการสรางแบบฝกของนักการศึกษา อาทิ
เชน อมรรัตน นัดดาหลง (2551: 170) และนูแนน (Nunan, 1995: 131-132)
4. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อเสริมภาษาอังกฤษจากเรื่องทองถิ่นของนักเรียนใหเปน
บทเรียนสำเร็จรูป (module) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) หรือการเรียนรูดวยตนเอง (self
learning)

สรุป
แบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเรื่องทองถิ่นนครปฐม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ผูวิจัย
ไดพัฒนาขึ้นจำนวน 8 บท มีประสิทธิภาพเทากับ 80.53/83.44 อยูในเกณฑดีมาก นักเรียนมีความ
สามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ เรื่องทองถิ่น
นครปฐม สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และโดยภาพรวมนักเรียนมีความ
คิดเห็นที่ดีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ เรื่องทองถิ่นนครปฐม
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การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทางสติปญ
 ญา
ของกิลฟอรด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
THE DEVELOPMENT OF A DRILL PACKAGE ON CREATIVE
WRITING SKILLS BY USING GUILDFORD’S STRUCTURE
OF THE INTELLECT FOR THIRD GRADE PUPILS
สุกัญญา มณีโชติ / SUKANYA MANEECHOTE1
สมจิต จันทรฉาย / SOMCHIT JANJAI2
วัลลภา จันทรเพ็ญ / WALLAPA CHANTRPEN3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตาม
ทฤษฎีโครงสรางทางสติปญ
 ญาของกิลฟอรด สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 3 ใหมปี ระสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนกอนและ
หลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3 ที่มีตอชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานบางเลน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดฝกทักษะ
การเขียนเชิงสรางสรรค แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การเขียนเชิงสรางสรรค และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก คาเฉลีย่ สวน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค มีประสิทธิภาพ 83.52/82.44
2) ผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ
.05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับมากที่สดุ
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คำสำคัญ : การพัฒนาชุดฝกทักษะ, การเขียนเชิงสรางสรรค, ทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของ
กิลฟอรด, ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) develop a drill package on creative
writing skills by using Guilford’s Structure of the intellect for third grade pupils; 2) compare
the pupils’ achievement of creative writing before and after using a drill package on
creative writing skills; and 3) study the satisfaction of third grade pupils by using a drill
package on creative writing skills. The samples were 30 third grade pupils in the second
semester of academic year 2011 at Banbanglane School, under the supervision of Nakhon
Pathom Educational Service Area office 2. The research instruments were a drill package
on creative writing skills, an achievement test and a satisfaction questionnaire. The statistics
used to analyze the data were mean, standard deviation and t-test dependent.
The results of this research revealed as follows: 1) the drill package on creative
writing skills was on the standard criteria of 83.52 /82.44; 2) the pupils’ achievement of
creative writing after learning was higher than before learning with statistical significant
difference at the .05 level; and 3) the satisfaction of third grade pupils was at the highest
level.
Keywords: development of a drill package, creative writing, Guilford’s structure of intellect,
third grade pupils

บทนำ
ทักษะการเขียนมีความสำคัญมากทั้งในดานการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวัน
เพราะเปนเครื่องมือในการสื่อสารซึ่งการเขียนเกิดจากความสามารถดานการฟง การพูดและการอาน
ทีจ่ ะถายทอดความรูค วามคิดออกมาเปนงานเขียนเพือ่ สือ่ ความหมายใหผอู น่ื เขาใจและเปนลายลักษณ
อักษรที่จะปรากฏเปนหลักฐานไดอยางชัดเจน การเขียนจึงเปนงานศิลปะประเภทหนึ่งที่เกิดจาก
ความคิดสรางสรรคของมนุษย บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคสูงก็สามารถเขียนสิ่งที่แปลกใหมได
ดังนั้นในการพัฒนาการเขียนจึงตองพัฒนาควบคูไปกับความคิดสรางสรรคดวย และการเขียนที่
แสดงถึงความคิดริเริ่มและภูมิปญญาของตนเอง ก็คือ การเขียนเชิงสรางสรรค การสอนการเขียน
เชิ ง สร า งสรรค เ ป น เรื่ อ งที่ ย ากสำหรั บ ครู ซึ่ ง มั ก พบกั บ ป ญ หาด า นการสอนการเขี ย นมาก ดั ง ที่
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อัจฉรา ชีวพันธ (2553: 4) กลาววา “ปจจุบันครูสวนใหญมักประสบปญหากับการที่เด็กเขียนไมไดดี
มีความเบื่อหนายในการเขียนจนกลาวกันวาการเขียนเรียงความของนักเรียนมีลักษณะเปน “โทรเลข”
บอย ๆ คือ ขาดการจัดลำดับความที่ดี ใชภาษาหวน ขาดความมีสุนทรียภาพทางภาษา ใชภาษาไม
ถูกตองกับกาลเทศะและบุคคล” ซึ่งสอดคลองกับบันลือ พฤกษะวัน (2536: 12) ซึ่งกลาววา ปญหา
การเขียนของนักเรียนนั้นมีสาเหตุจากนักเรียนนำภาษาพูดมาใชในการเขียน ใชถอยคำไมเหมาะสม
ไมสามารถลำดับความคิดในการเขียนที่สำคัญ นักเรียนไมสามารถเขียนสรางสรรคไดเพราะใน
การเขียนนั้นตองอาศัยทักษะอื่นเปนพื้นฐาน เชน อาศัยการคิดและจินตนาการ ทักษะการอาน และ
ทักษะการฟง เพราะผูที่สามารถเขียนไดดีจะตองเปนผูรอบรู มีประสบการณมาก รวมทั้งการคิด
อยางสรางสรรคจึงเขียนสิ่งที่ตนคิดออกมาได ผูวิจัยซึ่งเปนครูผูสอนภาษาไทยในระดับชั้นประถม
ศึกษา พบวา ในการเขียนเลาเรื่องจากภาพนั้น นักเรียนเขียนบรรยายไดเพียง 3-4 ประโยคและ
ความยาวของเนื้อหาไมถึง 10 บรรทัดซึ่งต่ำกวาเกณฑกำหนดไว เนื้อหาที่เขียนไมครอบคลุมและไม
ตรงประเด็นกับเรื่องและภาพ มีใจความวกวน สื่อความไดยากใชภาษาไมถูกตอง ไมสามารถเขียน
เปนขอความที่ไพเราะและตรงกับชื่อเรื่องหรือภาพที่กำหนดใหได และไมสามารถแสดงความคิด
สรางสรรคที่เปนประโยชนตอการนำไปใชในชีวิตประจำวันได
จากความสำคั ญ และป ญ หาดั ง กล า วผู วิ จั ย จึ ง คิ ด หาวิ ธี ก ารแก ไ ขและพั ฒ นาทั ก ษะ
ดานการเขียนเชิงสรางสรรคใหกับผูเรียนเพราะทักษะนี้เปนสิ่งที่สามารถฝกปฏิบัติได และสามารถ
พัฒนาไดดกี บั เด็กในวัยเรียนจึงจำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองหากิจกรรมเพือ่ พัฒนาความคิด ความสามารถ
ในการเขียนเชิงสรางสรรค จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ครูเปนบุคคลสำคัญที่จะทำให
การพัฒนาทักษะดานการเขียนเชิงสรางสรรคประสบผลสำเร็จ ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดสรางสื่อการสอน
ใหกับผูเรียนไดฝกและพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในรูปของชุดฝกทักษะเพราะเชื่อวา
ชุดฝกทักษะเปนนวัตกรรมที่ชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดังที่เรืองรัตน โคสะสุ (2551: 64)
ได ก ล า วถึ ง ประโยชน ข องชุ ด ฝ ก ว า “ชุ ด ฝ ก เป น สิ่ ง ที่ ช ว ยลดภาระการสอนของครู เ ป น เครื่ อ งมื อ
ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติและเขาใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น” และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของพัชรา
ไชยพันธ (2550: ก) ซึ่งไดสรางชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรค
ระหวางนักเรียนที่ใชชุดฝกทักษะกับนักเรียนที่เรียนโดยใชแผนการสอนปกติ พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียนในทุก ๆ ดานของนักเรียนทีเ่ รียนดวยชุดฝกทักษะสูงกวานักเรียน
ที่เรียนดวยการสอนแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการคิ ด โดยได ศึ ก ษา
แนวคิดทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรดเปนลักษณะโครงสราง 3 มิติ คือ มิติดานเนื้อหา
มิติดานวิธีการคิดและมิติดานผลของการคิดซึ่งมิติวิธีการคิดที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค คือ
การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) การคิดแบบอเนกนัยนีก้ ค็ อื ความคิดสรางสรรค (Creative
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thinking) ซึ่งมีองคประกอบของการคิด 4 ลักษณะ ไดแก คิดคลองแคลว คิดยืดหยุน คิดริเริ่มและคิด
ละเอียดลออซึ่งการคิดแบบอเนกนัยเมื่อไดรับเนื้อหาที่เปนภาพและภาษาเปนสิ่งเราจะแสดงผลของ
การคิดออกเปน 6 ลักษณะ ไดแก หนวย จำพวก ความสัมพันธ ระบบ การแปลงรูปและการประยุกต
จากการศึกษางานวิจยั ของลัดดา พลหาญ (2550: 28) และ ลัดดา แกวประเสริฐชัย (2544: บทคัดยอ)
ที่ น ำแนวคิ ด ทฤษฎี โ ครงสร า งทางสติ ป ญ ญาของกิ ล ฟอร ด มาใช ใ นการพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย น
เชิงสรางสรรค ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนสูงขึ้น ดวยเหตุนี้
ผูวิจัยจึงสนใจนำแนวคิดทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรดมาสรางเปนชุดฝกทักษะ
การเขียนเชิงสรางสรรค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และดำเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนา
ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทางสติปญ
 ญาของกิลฟอรด สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพราะเชื่อวาการใชภาพและภาษาเปนสิ่งเราจะกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิด
แบบอเนกนัยสงผลใหผูเรียนแสดงความสามารถในการคิดสรางสรรคและเขียนเชิงสรางสรรคไดดี
เปนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคใหแกผูเรียนไดเปนอยางดี

วัตถุประสงค
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 3 ประการ ดังตอไปนี้
1. เพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญา
ของกิลฟอรด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนกอนและหลังเรียน
ดวยชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 ที่ มี ต อ ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะ
การเขียน เชิงสรางสรรค

วิธีดำเนินการ
การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของ
กิลฟอรดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในงานวิจัยนี้มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
1) ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อนำมากำหนดโครงสรางเนื้อหาของชุดฝกทักษะ
และกิจกรรม การฝก ขอมูลพื้นฐานที่ใช ไดแก หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และแนวคิดทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด มาสรางชุดฝกทักษะ
การเขียนเชิงสรางสรรค ซึ่งจากการศึกษาทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรดนั้นพบวา
สติปญญาเกิดจากการทำงานรวมกันของมิติทั้ง 3 คือ มิติที่ 1 เนื้อหา (Content) หมายถึง เนื้อหา
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ขอมูลหรือสิ่งเราที่เปนสื่อในการคิด แบงออกเปน 4 ลักษณะ ไดแก ภาพ สัญลักษณ ภาษา และ
พฤติกรรม มิติที่ 2 วิธีการคิด (Operation) หมายถึง ลักษณะกระบวนการคิดของสมอง แบงออก
5 ลักษณะ ไดแก การรูจ กั การเขาใจ การจำ การคิดแบบอเนกนัย การคิดแบบเอกนัยและการประเมินคา
และมิติที่ 3 ผลของการคิด (Products) หมายถึง ผลที่ไดจากกระบวนการคิดของสมองแบงออกเปน
6 ลักษณะ ไดแก หนวย จำพวก ความสัมพันธ ระบบ การแปลงรูปและการประยุกต ซึ่งในงานวิจัยนี้
ผู วิ จั ย ได พั ฒ นาการคิ ด แบบอเนกนั ย (Divergent Thinking) ของผู เ รี ย น คื อ คิ ด คล อ งแคล ว
คิดยืดหยุน คิดริเริ่ม และคิดละเอียดลออ โดยใชภาพและภาษาเปนสิ่งเราในการคิด เพื่อใหผูเรียน
สามารถแสดงผลของการคิดสรางสรรคในรูปของการเขียนที่มีลักษณะเปน หนวย จำพวก ความ
สัมพันธ ระบบ การแปลงรูปและการประยุกต และสามารถบูรณาการผลของการคิดนี้แสดงเปน
ผลงานการเขียนเชิงสรางสรรค
ขั้นตอนที่ 2 การสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยนี้ ไดแก 1) ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรค และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3 ที่มีตอชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค เครื่องมือแตละอยางมีกระบวนการสรางและ
หาประสิทธิภาพของเครื่องมือดังนี้
1. ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค
1.1 ผูวิจัยออกแบบชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ตามทฤษฎีโครงสรางทาง
สติปญญาของกิลฟอรด เพื่อฝกการคิดแบบอเนกนัย (D) โดยใชสิ่งเราที่เปนภาพ (F) และภาษา (M)
เพื่อฝกการคิดจนผูเรียนสามารถแสดงผลของการคิด 6 ลักษณะ ไดแก ลักษณะ หนวย (U) จำพวก
(C) ความสัมพันธ (R) ระบบ (S) การแปลงรูป (T) และการประยุกต (I) ซึ่งชุดฝกทักษะการเขียน
เชิงสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้น จำนวน 6 ชุด มีโครงสรางดังปรากฏในตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 โครงสรางชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของ
กิลฟอรด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ºÉ°Â¨³¨´¬³ °» f´¬³
µ¦Á ¸¥Á·¦oµ¦¦r
»¸É 1 ·¨n°Á ¸¥Îµ
f´¬³µ¦Á ¸¥Îµ®¦º°ª¨¸ (®nª¥)
»¸É 2 ¥ÊÎµªµ¤Á}¡ª
f´¬³µ¦Á ¸¥ÎµÂ¨³ª¨¸¸ÉÁ}¡ªÁ¸¥ª´
(Îµ¡ª)
»¸É 3 ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤´¤¡´r
f´¬³µ¦Á ¸¥Îµ®¦º°ª¨¸¸É´¤¡´r
´·É¸ÉÎµ® (ªµ¤´¤¡´r)
»¸É 4 ¦oµ¦¦rÁ}¦³
f´¬³µ¦Á ¸¥Îµ¨o°°Â¨³µ¦Á ¸¥
¦³Ã¥ (¦³)
»¸É 5 Â¨¦nµ°¥nµ°·¦³
f´¬³µ¦Á ¸¥¦³Ã¥ o°ªµ¤
µ¤·µµ¦ (µ¦Â¨¦¼)
»¸É 6 ¦³¥»rÄoÅµ¤·µµ¦
f´¬³µ¦Á ¸¥¦¦¥µ¥ (µ¦¦³¥»r)

ªµ¤´¤¡´r
Ã¦¦oµµ

ºÉ°·¦¦¤

·{µ
DFU
DMU
DFC
DMC
DFR

1.1 ¼£µ¡Â¨oªÁ ¸¥
1.2 ¦oµ¦¦rÎµÄ®¤n
1.3 ·¹°³Å¦oµ
2.1 Á¡¦µ³Á¦µ...¡ªÁ¸¥ª´
2.2 ·o¦³Ã¥r
2.3 Á¦µ¤¸¨´¬³¦nª¤´
3.1 ¼£µ¡°¨´¬³
3.2 ®µÎ µ ªµ¤®¤µ¥¦´ 

DMR

oµ¤
3.3 µ¤®µ¼nÁ®¤º°

DFS
DMS
DFT
DMT

4.1 ¨o°°¨o°£µ¬µ
4.2 ¦¦r¦oµ¦³Ã¥
4.3 Á¦¸¥£µ¡µ¤¨Îµ´
5.1 £µ¡¸Ê¤¸¨µ¤¤µ
5.2 ®µºÉ°´¤¡´r
5.3 ¦oµ¦¦rªµµ

DFI

6.1 Á¡¨·Á¡¨·µ

DMI

6.2 ·µµ¦Ä®o
6.3 ¡£µ¡Á ¸¥¦¦¥µ¥
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จากตารางที่ 1 แสดงว า การออกแบบชุ ด ฝ ก ทั ก ษะการเขี ย นเชิ ง สร า งสรรค
ทั้ง 6 ชุด แตละชุดจะใชภาพและภาษาเปนสิ่งเราเพื่อกระตุนใหผูเรียนใชวิธีการคิดแบบอเนกนัยสงผล
ของการคิดออกมาในรูปของการเขียนเปน 6 ลักษณะ
1.2 นำชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคที่สรางขึ้นไปตรวจสอบความถูกตองและ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และรูปแบบของชุดฝกทักษะแตละชุดโดยผูเชี่ยวชาญ
จำนวน 4 คน ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง IOC = 0.93 แลวนำไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานบางเลน (บางเลนวิทยาคาร) ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ โดยดำเนินการดังนี้
1) แบบเดี่ ย ว (individual tryout) ทดลองกั บ นั ก เรี ย น 3 คน ตามสั ด ส ว น
นักเรียน เกง: ปานกลาง: ออน = 1:1:1 คน ผลการทดลองไดคาประสิทธิภาพ E1 / E2 = 66.30/64.44
2) แบบกลุมยอย (small group tryout) ทดลองกับนักเรียน 9 คน ตามสัดสวน
นักเรียน เกง: ปานกลาง: ออน = 3:3:3 คน ผลการทดลองไดคาประสิทธิภาพ E1 / E2 = 76.11/74.07
3) แบบภาคสนาม (field tryout) ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1
จำนวน 30 คน ที่เปนกลุมตัวอยาง ผลการทดลองไดคาประสิทธิภาพ E1 / E2 = 83.52/82.44
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรค
2.1 ผู วิ จั ย ศึ ก ษาทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งเกี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผล
การเขียนเชิงสรางสรรคและสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคเพื่อทดสอบ
ความสามารถในการเขียนเรื่องจากภาพที่กำหนดใหใชเวลา 40 นาที และสรางเกณฑการประเมิน
การเขียนเชิงสรางสรรคแบบรูบริก (scoring rubrics) จำนวน 1 ชุด
2.2 นำแบบทดสอบไปตรวจสอบความถู ก ต อ งและความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(content validity) โดยผูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 คน ตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาและเกณฑ
การประเมินซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง IOC = 0.82 แลวนำไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3/2 จำนวน 32 คน จากนั้นนำคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบทดสอบโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α - Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น = 0.81
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอชุดฝก
ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
3.1 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเปน มาตราสวนประมาณคา
(rating scales) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จำนวน 15 ขอ ซึ่งมี
ขอคำถามแบงออกได 3 ดาน คือ ดานลักษณะของชุดฝกทักษะ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ
ดานประโยชนที่ไดรับดานละ 5 คำถาม แลวนำแบบสอบถามที่สรางขึ้นนี้ไปตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 คน ไดคาดัชนีความสอดคลอง
IOC = 1.00
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค
ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองรูปแบบ กลุมเดียวมีการวัดผลกอนและหลังการทดลอง
(one group pretest - posttest design) (Campbell and Stanley, 1973: 8) ดังนี้
O1

X

O2

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554
โรงเรียนบานบางเลน (บางเลนวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 มีจำนวน 2 หองเรียน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2554 โรงเรียนบานบางเลน (บางเลนวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 จำนวน 1 หองเรียน ซึ่งมีจำนวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย
ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรตน ไดแก ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค
ตัวแปรตาม ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะการเขียน
เชิงสรางสรรค
3.2 วิธีดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 17
กุมภาพันธ 2555 ในชั่วโมงกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รวมเวลา 18 ชั่วโมง ดำเนินการทดลอง
ดังนี้
1. กอนการทดลองผูวิจัยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรค
ทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 ที่เปนกลุมตัวอยางโรงเรียนบานบางเลน (บางเลน
วิทยาคาร) โดยทดสอบกอนเรียน
2. ในการทดลองผูวิจัยนำชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคไปใชกับนักเรียนที่
เปนกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 3 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนำ ผูวิจัยแจกชุดฝกทักษะ แจงจุดประสงคและกิจกรรมในชุด
ฝกทักษะ อธิบายขอตกลงในการใชชุดฝกทักษะพรอมอธิบายตัวอยาง เปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม
จนเขาใจวิธีการตอบ ใชเวลา 15 นาที
ขั้นที่ 2 ขั้นฝก ใหนักเรียนลงมือทำกิจกรรมในชุดฝกทักษะพรอมกัน ภายใน
เวลาที่กำหนด โดยใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม กิจกรรมละ 20 นาที
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ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ผูวิจัยเก็บรวบรวมใบกิจกรรมและสุมนักเรียนออกมานำ
เสนอผลงานในกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติหนาชั้นเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนรวมอภิปราย แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเปนแนวทางในการคิดหาคำตอบในการฝกครั้งตอไป ใชเวลา 25 นาที
ดำเนินการทดลองตามขั้นตอนทั้ง 3 ขั้น จนครบทั้ง 6 ชุด
3. หลังการทดลอง ผูวิจัยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรค
ฉบับเดิม ทดสอบกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โดยทดสอบหลังเรียนแลวผูวิจัยนำผลการทดสอบไป
วิเคราะห
4. ผูวิจัยนำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะการ
เขียนเชิงสรางสรรคไปใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามแลวนำผลจากแบบสอบถาม
ไปวิเคราะห
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงแกไข
ผูวิจัยนำขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจมาวิเคราะห
1. เปรียบเทียบความแตกตางของแบบทดสอบการเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียนและ
หลังเรียนดวยการทดสอบคาที พบวา ผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะ
การเขียนเชิงสรางสรรคโดยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งไดคา X = 4.54 และ S.D. = 0.31
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด

ผลการวิจัย
ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบความเรียง จำแนกเปน 3 ตอน
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค
ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย รอยละของคะแนนที่ไดจากชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค
(n=30)
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จากตารางที่ 2 พบวาชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคมปี ระสิทธิภาพ E1/E2 = 83.52/
82.44 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคของ
นักเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบที ผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรค
ของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค
(n=30)
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* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอ
ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ในภาพรวม และรายดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 ทีม่ ตี อ ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ในภาพรวมและรายดาน
(n=30)
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จากตารางที่ 4 พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียน
เชิงสรางสรรคมีความพึงพอใจตอชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด (X = 4.54) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามลำดับจากมากไป
นอย ดังนี้ ดานประโยชนทไ่ี ดรบั ( X= 4.64) ดานกิจกรรมในชุดฝกทักษะ ( X = 4.58) และดานลักษณะของ
ชุดฝกทักษะ ( X = 4.40) ตามลำดับ

อภิปรายผล
การวิจัย เรื่องการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทาง
สติปญญาของกิลฟอรดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค
ที่กำหนดไวคือ
1. ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.52/82.44 ซึ่ง
เปนตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลดังนี้
1.1 การสรางชุดฝกทักษะผูวิจัยไดศึกษาหลักการและกระบวนการสรางที่เปนขั้นตอน
และผานกระบวนการในการทดลองหาคุณภาพของชุดฝกทักษะโดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนการศึกษา
หลักสูตร วิเคราะหหลักสูตร กำหนดโครงสรางเนื้อหาและจุดประสงค อีกทั้งออกแบบชุดฝกทักษะ
ใหสอดคลองกับจุดประสงคที่กำหนดไว และมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหคำปรึกษาแนะนำ
ผ า นการตรวจสอบจากผู เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคล อ งของเนื้ อ หากั บ
จุดประสงคและรูปแบบของชุดฝกทักษะ และไดผานการพัฒนาตามขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ
จนชุดฝกทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว ซึ่งเปนไปตามขั้นตอนการสรางชุดฝกทักษะดังที่
กรมวิชาการ (2545: 37-38 ) และถวัลย มาสจรัส (2546 ข: 20) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางชุดฝกไว
คือ ศึกษาเนื้อหาและวิเคราะหเนื้อหาเพื่อกำหนดจุดประสงคและออกแบบชุดฝกใหสอดคลองกับ
เนื้อหาและจุดประสงคแลวจึงนำชุดฝกไปทดลองใชและหาคุณภาพเพื่อใหไดชุดฝกที่สมบูรณ ดังนั้น
ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้นจึงมีคุณภาพและสามารถพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนสูงขึ้น
1.2 ชุดฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความสอดคลองกับความสนใจ ความสามารถและ
ความแตกตางระหวางบุคคล เนื้อหาไมยากเกินไปแตทาทายความสามารถของผูเรียนและกิจกรรม
การฝก เริ่มจากงายไปยาก กลาวคือลักษณะของชุดฝกทักษะเริ่มตนจากการฝกเขียนคำ ประโยค
ขอความไปจนถึงเขียนเปนเรื่องราว จึงเปนการดึงดูดความสนใจของผูเรียนทำใหเกิดความสำเร็จใน
การฝกและยังยั่วยุใหติดตามตอไป การฝกเชนนี้จะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองทีละนอย ชวยให
ผูเรียนถายทอดความคิด ความรูสึกและจินตนาการแสดงออกมาในลักษณะที่เปนตัวของตัวเอง ดังที่
จุติตา คงดวง (2549: 22) ไดกลาวถึงหลักจิตวิทยาในการสรางชุดฝกที่ตองนำมาใชในการสรางชุดฝก
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คือ 1) สรางตามกฎการเรียนรูของธอรนไดค โดยใหมีการฝกหัดซ้ำ ๆ และทำบอย ๆ ทำใหผูเรียนเกิด
ทักษะเพิ่มขึ้น 2) คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งแตละคนมีความรู ความสามารถและความ
สนใจที่ตางกันจึงควรสรางชุดฝกที่ไมยากหรืองายจนเกินไป 3) จูงใจผูเรียนโดยจัดกิจกรรมจากงายไป
หายากและ 4) นำสิ่งที่ใกลตัวและเปนสิ่งที่มีความหมายตอการดำเนินชีวิตมาสรางกิจกรรมจะทำให
ผูเรียนไดความรูและนำไปใชในชีวิตประจำวันได จากเหตุผลดังกลาวขางตนทำใหชุดฝกทักษะ
การเขียนเชิงสรางสรรคมีประสิทธิภาพ
2. ผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย
สำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะชุดฝกทักษะที่ผูวิจัย
สรางขึ้น มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเห็นความสำคัญของ
ความคิดสรางสรรควาสามารถนำไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวันไดดี สอดคลองกับแนวคิดของ
สมพิศ คงทรง (2549: 37) ที่กลาววา ความคิดสรางสรรคมีความสำคัญและมีผลตอการพัฒนาทักษะ
ของผูเรียนทุก ๆ ดานกอใหเกิดการเรียนรูไมมีที่สิ้นสุดจุดประกายความฝนอันนำมาซึ่งสิ่งแปลกใหมที่
เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม ผูวิจัยจึงพัฒนาการคิดแบบอเนกนัยใหกับผูเรียน กลาวคือใน
ทุกกิจกรรมจะใชภาพและภาษาเปนสิ่งเรากระตุนใหผูเรียนไดฝกคิดแบบอเนกนัย คือ ดานความคิด
คลองแคลว เนนใหผูเรียนใชความคิดและหาคำตอบจากสิ่งเราที่กำหนดใหไดปริมาณมากที่สุด
ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งผูเรียนสามารถคิดไดอยางอิสระ สนุกสนาน ไมเครงเครียด ดานความคิด
ยืดหยุน เนนใหผเู รียนคิดหาคำตอบทีห่ ลากหลาย มีไหวพริบ สติปญ
 ญาตอบสนองตอสิง่ เราหลายแงมมุ
ดานความคิดริเริ่ม เนนใหผูเรียนใชความคิดจินตนาการแสดงออกอิสระอยางเต็มที่ สวนดานความ
คิดละเอียดลออเนนใหผูเรียนฝกการสังเกต การพิจารณารายละเอียดของสิ่งตาง ๆ รวมถึงการเขียน
ขอความที่เชื่อมโยงเปนความเรียงที่สละสลวยและมีความละเอียดรอบคอบในการเขียนสะกดคำให
ถูกตองซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยหลายเรื่องที่พบวากิจกรรมที่มีพื้นฐานจากแนวคิดทฤษฎีของ
กิลฟอรด (Guilford,1959: 389) ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคสูงขึ้น เชน
สุภานันท ชาทอง (2551: ก) และลัดดา แกวประเสริฐชัย (2544: ก) จากงานวิจยั พบวา นักเรียนที่ได
รับการฝกการคิดแบบอเนกนัยมีความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ.05 และจากการทดลองใชชุดฝกทักษะผูวิจัยสังเกตพบพฤติกรรมของ
ผูเรียนในชวงแรกมีผูเรียนบางคนคิดไดชา เขียนคำไมคลอง แตหลังจากที่ไดรับการฝกโดยใชวิธี
การคิดแบบอเนกนัยแลวผูเรียนสามารถคิดไดคลอง เขียนภาษาไทยเชิงสรางสรรคไดดีขึ้น และ
การคิ ด ของผู เ รี ย นแต ล ะคนมี ก ารพั ฒ นาขึ้ น อย า งเห็ น ได ชั ด เจน มี ค วามมั่ น ใจยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ เ พราะ
ผูเรียนไดรับการฝกคิด ฝกเขียนและแรงเสริมอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องจนทำใหผูเรียนมีความ
สามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคสูงขึ้น
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนดวยชุดฝก
ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกวา
สมมติฐานที่ตั้งไวในระดับมากเทานั้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
3.1 ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีลักษณะดึงดูดความสนใจ
ทาทายใหคิดและสอดคลองกับวัยของผูเรียนเพราะมีภาพและภาษารวมทั้งตัวอยางของกิจกรรม
กระตุ น ให ผู เ รี ย นแสดงความสนใจและกระตื อ รื อ ร น ที่ จ ะเรี ย นรู แ ละคิ ด อย า งสร า งสรรค ส ง ผลให
มีความสามารถดานการเขียนเชิงสรางสรรคไดดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับกนกวรรณ สมโต (2549: 12)
ไดกลาววา ลักษณะของชุดฝกที่ดีตองคำนึงถึงการสรางเพื่อใหผูเรียนไดฝกในสิ่งที่สอนและผูเรียน
พบเห็นซึ่งขอความในแตละกิจกรรมจะตองไมสั้นหรือยาวเกินไป ขณะเดียวกันเนื้อหาและโครงสราง
ตองเหมาะสมสัมพันธกนั ดวย อีกทัง้ รูปแบบของชุดฝกตองมีภาพประกอบ มีการวางรูปแบบทีด่ ี มีทวี่ า ง
สำหรั บ ให ผู เ รี ย นฝ ก เขี ย น รวมทั้ ง ต อ งท า ทายความสามารถของผู เ รี ย นและสามารถนำไปฝ ก
ดวยตนเองได การฝกบอย ๆ ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเองจะเกิดความสนุกสนานในการทำชุดฝกทักษะ
3.2 ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคมีลักษณะสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความคิด
และเขียนอยางอิสระ สรางความมั่นใจใหกับผูเรียนซึ่งถือเปนการฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคได
เปนอยางดี เวลาทีใ่ ชฝก กิจกรรมละ 20 นาที ซึง่ เหมาะสมกับวัยของผูเ รียนทีไ่ มนานเกินไปซึง่ แนวคิดนี้
ไปสอดคลองกับลัดดา พลหาญ (2550: 31) และสุภานันท ชาทอง (2551: 28) ไดกลาววาชุดฝก
ที่ดีตองมีหลาย ๆ รูปแบบ หลาย ๆ กิจกรรม ควรมีระยะเวลาสั้น ๆ ในการฝกปฏิบัติ เนื้อหาที่ใช
ตองไมยากจนเกินความสามารถของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนใชสติปญญาแสดงความคิดเห็น
ในการตอบคำถามมากกวาเนนเนื้อเรื่องความรูและความจำ

ขอเสนอแนะ
การนำชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดควรดำเนินการดังนี้
1. ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช
1.1 ในการนำชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคนี้ไปใช ผูสอนจะตองศึกษาและ
ทำความเขาใจกิจกรรมในชุดฝกทักษะทัง้ 6 ชุด ใหเขาใจแลวจึงปฏิบตั กิ จิ กรรมตามคำชีแ้ จงทุกขัน้ ตอน
1.2 ผูสอนควรจัดบรรยากาศในการจัดกิจกรรมใหนาเรียนโดยเปดโอกาสใหผูเรียนได
คิดและตอบคำถามอยางอิสระ ใชคำถามกระตุนใหผูเรียนไดคิด ไดตอบจากตัวอยางในกิจกรรม
แตละกิจกรรมและคำตอบนั้นจะไมมีผิดแตควรใหผูเรียนไดมีเหตุผลของความคิดในการตอบดวย
1.3 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมในแตละกิจกรรมผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงผลที่ได
แตละกิจกรรมนำเสนอหนาชั้นเรียน และควรตรวจใบกิจกรรมหลังจากผูเรียนทำเสร็จทันที เพราะอยู
ในชวงความสนใจของผูเรียน การใหขอแนะนำแกไขขณะที่ผูเรียนสนใจชวยใหผูเรียนมีแนวคิด
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ที่พัฒนาขึ้น และควรนำผลงานที่ดีไปติดไวที่ปายนิเทศเพื่อใหผูเรียนไดเห็นผลงานที่ประสบความ
สำเร็จของผูอื่นเพื่อจะนำมาเปนแนวทางในการแกไขงานของตนเองอีกทั้งควรมีสิ่งจูงใจใหกับผูเรียน
ที่ไดคะแนนสูง มีผลงานที่ดี ผูเรียนที่มีคำตอบแตกตางจากผูอื่นเพื่อเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียนไดแสดง
ความคิดแบบอเนกนัยใหไดมากที่สุดและเมื่อพบคำที่ผูเรียนเขียนสะกดคำผิดหรือขอบกพรองผูสอน
ควรชี้แนะใหผูเรียนไดแกไขใหถูกตองทันที

สรุป
จากผลการวิจัยสรุปไดวา ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทาง
สติปญญาของกิลฟอรดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่
ตั้งไว คือ E1/E2 = 83.52/82.44 และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
ซึ่งสูงกวาสมมติฐานที่ตั้งไวในระดับมาก
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ความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
กับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
RELATIONSHIPS BETWEEN CONFLICT MANAGEMENT OF SCHOOL
ADMINISTRATORS AND TEAMWORK OF TEACHERS IN SCHOOLS UNDER
THE OFFICE OF KANCHANABURI PRIMARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA 1
นันทวรรณ นิลวรรณา/NANTAWAN NILWANNA1
อรรณพ จีนะวัฒน/ANNOP JEENAWATTHANA2
ประสิทธิ์ เขียวศรี/PRASIT KHEOWSRI3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแบบของการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 2) ศึกษาระดับ
การทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
กั บ การทำงานเป น ที ม ของครู ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กาญจนบุรี เขต 1
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 108 คน และครูจำนวน
324 คน รวม 432 คน กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแบบการบริหารความขัดแยง และแบบสอบถามเกี่ยวกับการทำงานเปนทีมในสถานศึกษา
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง มีคาความเที่ยง .98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาไคสแควร

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผูชวยศาสตราจารย ดร., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1
2
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ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญใชแบบการบริหารความขัดแยง
เปนแบบการรวมมือ 2) ระดับการทำงานเปนทีมของผูบริหารและครูในโรงเรียน อยูในระดับมาก
ทั้งโดยรวมและรายดาน และ 3) ความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การทำงานเป น ที ม ของครู ใ นสถานศึ ก ษาโดยภาพรวมอย า งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบวา การบริหารความขัดแยง แบบการรวมมือมีความสัมพันธ
กับการทำงานเปนทีมมากที่สุดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: การบริหารความขัดแยง การทำงานเปนทีม

ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study the conflict management styles
of school administrators under the Office of Kanchanaburi Primary Educational Service
Area1; 2) to study the teamwork level of teachers in schools under the Office of Kanchanaburi
Primary Educational Service Area 1; and 3) to study the relationship between conflict
management style of school administrators and teamwork of teachers in schools under the
Office of Kanchanaburi Primary Educational Service Area 1.
The research sample totaling 432 school personnel consisted of 108 school
administrators and 324 teachers, all of which were obtained by stratified random sampling.
The employed research instrument was a questionnaire on conflict management style and
a questionnaire on teamwork in school, developed by the researcher, with reliability
coefficient of .98. Statistics for data analysis were the frequency, percentage, mean,
standard deviation, and chi-square test.
Research findings were that 1) the majority of school administrators employed
the cooperative style of conflict management; 2) the overall and by-aspect teamwork
levels of administrators and teachers in school were at the high level; and 3) the conflict
management style as a whole of school administrators and teamwork as a whole of teachers
correlated significantly at the .01 level, with the cooperative conflict management style
having the highest correlation with teamwork, which was significant at the .05 level.
Keywords: conflict management, teamwork
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บทนำ
การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย
การถายทอดความรู การฝก อบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุน
ใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 4 เพื่อหวังที่จะเห็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาออกมา เปนคนดี คนเกง
และสามารถที่จะอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และตามมาตรา 6 ที่กลาววา “การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”
ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษามีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ดังปรากฏ
ในบทบัญญัติมาตรา 39 คือ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 6-7) กำหนดใหกระทรวงกระจายอำนาจ
การบริหารและจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
และเพื่อใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระและความเขมแข็ง รัฐใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล
เพื่อกระจายอำนาจการบริหารงานซึ่งจะทำใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริหาร
เปนไปตามหลักการจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school based management) เปนการสราง
รากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
และสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง ดวยหนาที่ที่โรงเรียนจะตองมีการขับเคลื่อนใหเปนไปตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งบุคคลที่จะดำเนินการจัดการศึกษาใหเปนไปตามนั้น ไดแก ผูบริหาร
และครู ซึง่ ตองรวมมือกันทำงาน เพือ่ ใหองคการสามารถดำรงอยูไ ด ดังนัน้ ผูบ ริหารซึง่ เปนผูร บั ผิดชอบ
งานตาง ๆ ในสถานศึกษาจำเปนตองนำสถานศึกษาที่ตนเปนหัวหนาไปสูการเปนสถานศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จึงตองหาแนวทางหรือวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการบริหาร รวมทั้งการสรางวิสัยทัศน กำหนดทิศทาง คานิยม และวัตถุประสงคขององคการ
พรอมทั้งกอใหเกิดแรงดลใจ และแรงจูงใจขึ้นในตัวบุคลากรเพื่อใหการทำงานรวมกันอยางเต็ม
ความสามารถและมีชีวิตชีวาพรอมที่จะพาองคการใหอยูรอดและยั่งยืนได
การที่ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจะสามารถนำพาองค ก ารและจั ด การศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพ
สูความเปนเลิศไดนั้น ผูบริหารจะตองนำแนวคิด หลักการและทฤษฎีมาใชในการบริหารสูเปาหมาย
ที่กำหนดซึ่ง Peter Drucker (Administrator, 2007 อางถึงใน ทิวาภรณ มุทะจันทร, 2550: 2)
ใหความหมายของการบริหารวา “Management is getting things done through people”
หมายถึง การใชคนใหสำเร็จ ลุลว งเปาหมายทีก่ ำหนด ผูบ ริหารจะตองใชความรูค วามสามารถและวิธกี าร
ในการใชคนใหทำงาน การบริหารจัดการจะประสบความสำเร็จไดดีขึ้นอยูกับเทคนิควิธีการบริหาร
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ซึ่ ง การบริ ห ารองค ก ารนั้ น ความขั ด แย ง เป น สิ่ ง ที่ ผู บ ริ ห ารต อ งเผชิ ญ หน า อยู ทุ ก วั น เนื่ อ งจาก
ผูบริหารจะตองทำงานรวมกับคน ซึ่งพื้นฐานของชีวิต มีความตองการ ความรูสึกนึกคิด มีความรู
ประสบการณ มีลักษณะนิสัย และความพอใจที่แตกตางกัน เมื่อตองมาอยูรวมกัน ทำงานรวมกัน
ดวยธรรมชาติของความแตกตางก็เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหเกิดความขัดแยงได ดังนั้นความขัดแยง
จึงเปนสิ่งที่ผูบริหารไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได และเมื่อเกิดขึ้นแลวผูบริหารไมสามารถเพิกเฉย หรือ
ทำเปนไมสนใจ และปลอยใหเหตุการณตาง ๆ ในองคการรุนแรงขึ้นโดยไมไดรับการแกไข จากงาน
วิจัยตางประเทศ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2534: 9) พบวาผูบริหารระดับสูง ใชเวลาประมาณรอยละ
20-25 ของเวลาทำงานเพื่อจัดการกับความขัดแยงในองคการ สำหรับผูบริหารระดับปานกลางนั้น
ใชเวลาถึงรอยละ 30 ในการจัดการกับความขัดแยง ดังนั้นการบริหารความขัดแยงจึงเปนภารกิจ
ที่จำเปนของผูบริหาร ผูซึ่งนำพาองคการไปสูจุดประสงคที่ตั้งไว หากผูบริหารสามารถแกปญหา
ความขัดแยงและสามารถทำงานรวมกับผูใตบังคับบัญชาดวยดีแลว ยอมมั่นใจไดวางานที่ทำจะ
บรรลุผลสำเร็จที่ดี
นอกจากนี้การบริหารงานในสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่วางไว
อยางมีคุณภาพตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา เชน ผูบริหาร ครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง เปนตน ผูบริหารในฐานะหัวหนาหนวยงานที่จัดการ
ศึกษาตามนโยบายระดับชาติ แลวนำมาขยายผลสูการปฏิบัติใหถึงนักเรียน ซึ่งเปนจุดหมายสูงสุด
ของการบริหารสถานศึกษา และจากสภาพปจจุบันไดมีการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งทำใหสถานศึกษา
มีภารกิจในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนระบบการทำงานที่เปลี่ยนไป การดำเนินงาน
ตาง ๆ ภายในสถานศึกษาจำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการทำงานเปนทีมที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสังคมทั่วไป การทำงานเปนทีมเปนปจจัย
ที่สำคัญอยางหนึ่งของความสำเร็จ ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็น Blasé and Blase (อารี สัณหฉวี,
2545: 67) ที่กลาววา “ในการปรับปรุงโรงเรียน คณะครูจะตองมีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุง
โรงเรียน” ซึ่งบุคคลที่ทำงานรวมกัน มีปฏิสัมพันธกัน ชวยกันทำงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน
อยางมีประสิทธิภาพ และผูร ว มทีมตางมีความพึงพอใจในการทำงาน ทัง้ นีภ้ ายในองคการประกอบดวย
กลุม บุคคลทีม่ คี า นิยม เปาหมาย ความสนใจทีแ่ ตกตาง ซึง่ บอยครัง้ ทีค่ วามแตกตางดังกลาวไดนำไปสู
ความขัดแยง โดยเฉพาะในการที่จะใหไดทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด (ปญญา พัฒนศูนย, 2545: 14)
คนซึ่ ง จั ด ว า เป น ทรั พ ยากรที่ ส ำคั ญ เป น อั น ดั บ หนึ่ ง มี คุ ณ ค า สู ง สุ ด และมี ป ระโยชน สู ง สุ ด
เปนทรัพยากรที่มีความพิเศษกวาทรัพยากรอื่น ๆ ในบรรดาทรัพยากรพื้นฐาน ดังนั้นผูบริหารจึงตอง
ใชทั้งศาสตรและศิลป ในการที่จะจัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม และเปนที่พึงพอใจ
ของครู ก็ จ ะทำให ค รู ร ว มมื อ ร ว มใจกั น ปฏิ บั ติ ง าน การทำงานเป น ที ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก็ เ กิ ด ขึ้ น
มีความเอื้ออาทรตอกัน ปญหาตาง ๆ ก็จะนอยลงและหมดไปในที่สุด
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จากประเด็นดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวา การทำงานเปนทีมมีความสัมพันธกันกับ
ความขัดแยง คือ ถาองคการใดมีความขัดแยงแลวการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพก็เกิดขึ้นไดยาก
ซึ่งความขัดแยงมักเกิดขึ้นไดในองคการตาง ๆ และเปนสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงไดพน ดังนั้นหากเรา
สามารถเรียนรู ศึกษา เพื่อใหเขาใจถึงปญหาลักษณะความขัดแยง และการบริหารความขัดแยงได
อยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ ความขัดแยงก็อาจกอใหเกิดประโยชนตอการบริหารงาน
เปนทีมใหมีประสิทธิภาพได ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารความขัดแยงของ
ผูบริหารสถานศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เพื่อนำไปใชในการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของ
ผูบริหารสถานศึกษาตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแบบของการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
2. เพื่อศึกษาระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
กับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา

วิธีดำเนินการ
การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการศึกษา ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัย ไดแก โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 148 โรงเรียน ซึ่งมีผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหาร จำนวน 148 คน และ
ครู จำนวน 1,502 คน กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำมากำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางกำหนดขนาดกลุม
ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Mogan, 1970: 608) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 108
โรงเรียน ในจำนวน 4 อำเภอ จากนั้นจำแนกโรงเรียนตามอำเภอโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น โดย
มีผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหารจำนวน 108 คน และครู จำนวน 324 คน ซึ่งเลือกโดยการสุม
อยางงายรวมเปนกลุมตัวอยาง จำนวน 432 คน จาก 108 โรงเรียน
2. เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ฉบับ ดังนี้
2.1 แบบวัดแบบของการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา เปนแบบวัด
มาตรฐานตามแนวคิดของโธมัสและคิลแมนน (Thomas and Killmann) แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู บ ริ ห าร คื อ เพศ อายุ ประสบการณ ใ น
การทำงาน ระดับการศึกษา วุฒิทางการศึกษา และตำแหนงปจจุบัน
ตอนที่ 2 วัดการบริหารความขัดแยง ซึ่งเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ
กำหนดสถานการณใหเลือก (forced choices) แบบ 2 ตัวเลือก เกี่ยวกับการบริหารความขัดแยง
ของผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 30 ขอ
2.2 แบบสอบถามระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา ซึง่ ผูว จิ ยั สรางขึน้ เอง
ตามแนวคิดของทิศนา แขมมณี ซึ่งเปนแบบสอบถามครูในสถานศึกษาโดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของครูในสถานศึกษา คือ เพศ อายุ ประสบการณ
ในการทำงาน ระดับการศึกษา วุฒิทางการศึกษา และตำแหนงปจจุบัน
ตอนที่ 2 สอบถามระดั บ การทำงานเป น ที ม ของครู ใ นสถานศึ ก ษา เป น แบบ
สอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (ratting scale) 5 ระดับ มีคาความเที่ยงเทากับ .98
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อขอความรวมมือไปยังผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
เพื่อขอความอนุเคราะหในการสงแบบสอบถามใหแกผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา
ที่เปนประชากร ตามที่ระบุที่ซองแบบสอบถาม พรอมทั้งกำหนดสงแบบสอบถามคืนภายใน 1 เดือน
3.2 เมื่อครบกำหนดเวลาแลว ผูวิจัยไปรับแบบสอบถามคืนที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสามารถเก็บแบบสอบถามไดทงั้ หมด จำนวน 432 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 100
3.3 นำแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ และนำไปดำเนินงาน
ตามขั้นตอนวิธีการวิจัยตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะหแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
ตอนที่ 3 การวิเคราะหระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา
ตอนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางแบบบริหารความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา
4.1 การวิ เ คราะห แ บบการบริ ห ารความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำแนกการวิเคราะหขอมูลออกเปน
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4.1.1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัว ใชคาสถิติ ความถี่ และรอยละ
4.1.2 วิเคราะหขอมูลแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ใชคาสถิติ ความถี่ และรอยละ
4.2 การวิ เ คราะห ร ะดั บ การทำงานเป น ที ม ของครู ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำแนกการวิเคราะหขอมูลออกเปน
4.2.1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัว ใชคาสถิติ คาความถี่ และคารอยละ
4.2.2 วิ เ คราะห ข อ มู ล ระดั บ การทำงานเป น ที ม ของครู ใ นสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ใชคาสถิติ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงกับการทำงานเปนทีม
ในสถานศึกษา โดยใชการทดสอบแบบไค-สแควร (Chi-Square)

ผลการวิจัย
1. แบบของการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 1 ส ว นใหญ มี วิ ธี ก ารจั ด การความขั ด แย ง
แบบการรวมมือมากที่สุด (รอยละ 50.93) รองลงมาคือ แบบการหลีกเลี่ยง (รอยละ 23.15) แบบ
การประนีประนอม (รอยละ 15.74) แบบการยอมให (รอยละ 9.25) และแบบเอาชนะนอยที่สุด
(รอยละ 0.93) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาความถี่ และรอยละของแบบการบริหารความขัดแยงในสถานศึกษาสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
การบริหารความขัดแยง
แบบการเอาชนะ
แบบการรวมมือ
แบบการประนีประนอม
แบบการหลีกเลี่ยง
แบบการยอมให
รวม

ความถี่
1
55
17
25
10
108

รอยละ
0.93
50.93
15.74
23.15
9.25
100
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2. ระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 1 ผลการวิ จั ย พบว า ครู ใ นสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 1 โดยภาพรวมมี ก ารทำงานเป น ที ม อยู ใ นระดั บ มาก
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา
การทํางานเปนทีม
การมีเปาหมายรวมกัน
การติดตอสื่อสารกันในกลุม
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
การตัดสินใจรวมกัน
การมีมนุษยสัมพันธ
การมีผลประโยชนรวมกัน
รวม

X

4.21
4.14
4.17
4.16
4.15
4.11
4.15

S.D.
0.75
0.77
0.78
0.80
0.86
0.80
0.79

ระดับที่ปรากฏ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งแบบการบริ ห ารความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ
การทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางแบบบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษากับ
การทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธกันกับการทำงานเปนทีมที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เนื่องจากคา x2 cal มีคา = 37.15 มากกวาคาวิกฤต x2 0.01 , 8 = 20.09 และถาพิจารณารายแบบ
การบริหารความขัดแยง พบวา แบบการบริหารความขัดแยงที่มีความสัมพันธกับการทำงานเปนทีม
มากที่สุดที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ แบบการรวมมือ (x2= 16.80) ซึ่งมีโรงเรียนที่มี
ระดับการทำงานเปนทีมมากที่สุด 40 โรงเรียน (รอยละ 72.72) ระดับมาก จำนวน 13 โรงเรียน
(รอยละ 23.63) และระดับปานกลาง จำนวน 2 โรงเรียน (รอยละ 3.63) ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางแบบบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษากับการทำงาน
เปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
แบบการบริหารความ
ขัดแยง
แบบการเอาชนะ
แบบการรวมมือ
แบบการประนีประนอม
แบบการหลีกเลี่ยง
แบบการยอมให
ภาพรวม

มาก
ที่สุด
0
40
4
3
2
49

ระดับการทํางานเปนทีม
มาก ปานกลาง นอย
1
13
13
19
8
54

0
2
0
3
0
5

0
0
0
0
0
0

นอยที่สุด รวม
0
0
0
0
0
0

1
55
17
25
10
108

ไคสแควร
x2
0.50
16.80*
4.16
12.48
3.21
37.15**

* p<.05 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**p<.01 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
การวิเคราะหขอมูลแบบการบริหารความขัดแยง ขอคนพบในการวิจัยในครั้งนี้มีประเด็น
ที่มีความสำคัญ ควรแกนำมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. การศึ ก ษาแบบการบริ ห ารความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ในสำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จากผลการวิจัยมีดังนี้
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 ใช แ บบของการบริ ห ารความขั ด แย ง เป น แบบการร ว มมื อ มากที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
ความคิดเห็นของสมพงศ เกษมสิน (ธีระ รุญเจริญ, 2548: 112) ที่กลาววา “การบริหารแบบการมี
สวนรวมคือ การที่บุคคลไดมีสวนเกี่ยวของทั้งในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติงาน การมี
สวนรวมชวยสรางพลังจิตใหรวมกันปฏิบัติงานอยางเต็มที่ มีประสิทธิภาพมากกวาการยินยอมให
ปฏิบัติตามคำสั่ง” ทั้งนี้เนื่องจากแบบการบริหารความขัดแยงเปนสิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใช
เหมาะสมกับผูรวมงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทั้งสองฝาย เปนการกระทำที่มุงใหเกิดความ
พึงพอใจทั้งแกตนเอง และผูรวมงาน ซึ่งผลการวิจัยนี้ไดไปสอดคลองกับผลการวิจัยของณรงค กังนอย
(2545) ทำการศึกษาเรื่องยุทธวิธีการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ไดผลการวิจัยวา ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ใชยุทธวิธีการจัดการความขัดแยง แบบรวมมือ มากที่สุด รองลงมา คือ
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แบบการประนีประนอม แบบการหลีกเลี่ยง แบบการยอมให และแบบที่ใชนอยที่สุด คือ แบบการ
เอาชนะ และสอดคลองกับผลการวิจัยของไพฑูรย นามบุญลือ (2544) ไดทำการวิจัยเรื่อง การจัดการ
ความขัดแยงในโรงเรียนประถมศึกษาของผูบริหารโรงเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู ผลการวิจัยพบวา
การจัดการความขัดแยงของผูบ ริหารโรงเรียนประถมศึกษาใชวธิ กี ารรวมมือในการจัดการความขัดแยง
เปนอันดับแรก รองลงมา คือ วิธีการหลีกเลี่ยง การประนีประนอม การยอมให และการเอาชนะ
2. การศึกษาระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
การทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทั้ง 6 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของรัชนีกร
สมทรัพย (2550) ทำการศึกษาเรื่องการทำงานเปนทีมของผูบริหารและครูในโรงเรียนที่ไดรับรางวัล
พระราชทานประจำปการศึกษา 2547-2548 ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดผลการวิจัยวา ผูบริหาร
และครูในโรงเรียนที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา 2547-2548 มีระดับการทำงาน
ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.04 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารและ
ครูมีระดับการทำงานเปนทีมในดานการมีเปาหมายรวมกันมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.14 รองลงมา คือ
ด า นการมี ส ว นร ว มในการดำเนิ น งาน ค า เฉลี่ ย 4.08 ด า นการมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ค า เฉลี่ ย 4.07
ดานการติดตอสื่อสารกันในกลุม คาเฉลี่ย 4.02 ดานการตัดสินใจรวมกัน คาเฉลี่ย 4.01 ตามลำดับ
และดานที่มีระดับการทำงานเปนทีมนอยที่สุด คือ ดานการมีผลประโยชนรวมกัน คาเฉลี่ย 3.97
ครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
มีการทำงานเปนทีมอยูในระดับมาก อาจมีสาเหตุมาจากที่ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญใชแบบ
การบริหารความขัดแยงเปนแบบการรวมมือมากกวา แบบการประนีประนอม แบบการหลีกเลี่ยง
แบบการยอมให และแบบการเอาชนะ ซึ่ ง ทำให ค รู รู สึ ก ว า เป น ส ว นหนึ่ ง ของการมี ส ว นร ว มใน
การดำเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสถานศึ ก ษา ซึ่ ง มี ลั ก ษณะการทำงานเป น ที ม ที่ ดี มี ทิ ศ ทาง
การทำงานที่สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกำหนดขึ้น เกิดความชัดเจนเขาใจตรงกัน เพื่อนำไปสู
จุดหมายปลายทางที่หนวยงาน องคการที่ไดรวมมือกำหนดไวอยางชัดเจนและเขาใจตรงกัน และมี
กำลังใจในการทำงานมากกวาผูบริหารที่ใชแบบการบริหารความขัดแยงแบบอื่น ๆ อยางเห็นได
ชัดเจน
3. การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งแบบการบริ ห ารความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถาน
ศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 พบวา
เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งแบบการบริ ห ารความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
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ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ที่วา
แบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับการทำงานเปนทีมของครู
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะการใชแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึกษาที่เหมาะสมกับสถานการณสงผลตอการทำงานเปนทีมของครูโดยการเอื้อประโยชน และ
การเขาใจซึ่งกันและกัน สอดคลองกับความคิดเห็นของรอบบินส (Robbins, 1998) ไดทำการศึกษา
พบวา วิธีการแกปญหาเปนวิธีการจัดการความขัดแยงที่มีประสิทธิผล แตขึ้นอยูกับเงื่อนไขของ
ความขัดแยงดวย และในทางตรงกันขามยังมีวิธีการที่มีประสิทธิผลอีกมากมาย เทคนิคที่เลือกใช
ขึ้นอยูกับสถานการณจากสาเหตุของความขัดแยงและคุมทุนที่จะเลือกใชวิธีการเหลานั้น และผล
การศึกษาของผองใส ศรีวังพล (2548: ก) ซึ่งไดศึกษาพฤติกรรม การบริหารของผูบริหารที่สงผล
ตอองคประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา การวิจัยนี้เพื่อศึกษา 1) ระดับ
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) องคประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอองคประกอบของทีมงาน
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ใช แ นวคิ ด ของไลเคิ ร ท (Likert) กล า วถึ ง พฤติ ก รรม
การบริหารของผูบริหาร และองคประกอบของการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ ใชแนวคิดของอุทัย
บุญประเสริฐ และทิศนา แขมมณี ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาโดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก 2) องค ป ระกอบของที ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู ใ น
ระดับมาก ทั้งภาพรวมและแยกพิจารณาเปนรายดาน 3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผล
ตอองคประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ดังนั้นการบริหารความขัดแยง การทำงานเปนทีม และความสัมพันธระหวางการบริหาร
ความขัดแยงกับการทำงานเปนทีม พบวา การบริหารในปจจุบัน ตามที่นักทฤษฎีตาง ๆ ตลอดจนงาน
วิจัย ตาง ๆ ที่ไดศึกษามาตางก็มีการบริหารในหลายรูปแบบขึ้นอยูกับหลักการและทฤษฎีที่นำมา
เปนตัวแปรในการศึกษา แตในการบริหารก็มคี วามจำเปนทีผ่ บู ริหารจะตองศึกษาวิธกี าร หรือกระบวนการ
ในการบริหาร เพื่อที่จะสามารถนำมาใชในการบริหารองคการใหดำเนินไปได ประสบผลสำเร็จ
ตามความมุงหวังขององคการ ความขัดแยงในองคการเปนสวนประกอบหนึ่งที่คอยเปนตัวทำงาน
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงาน และการทำงานเป น ที ม ดั ง นั้ น ผู บ ริ ห ารจึ ง จำเป น ต อ งมี แ บบ
การบริหารความขัดแยงเพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน อยางทุมเทเต็มความสามารถ
เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอองคการ และบรรลุเปาหมายขององคการในทุกดาน ตลอดจนใหครูและ
บุคลากรทุกคนรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน มีความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน
เพื่อจะไดมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ ประสบความสำเร็จในการทำงาน และ
กอใหเกิดความสัมพันธที่ดีในหนวยงาน ผลที่เกิดขึ้นก็คือความมีประสิทธิภาพขององคกรซึ่งตรงกับ
สมมติฐานและผลการวิจัยที่ไดกลาวไวขางตน
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1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1.1 ขอเสนอแนะระดับสถานศึกษา การใชแบบการบริหารความขัดแยงที่เหมาะสม
แลว ผูบริหารพึงรักษาไวซึ่งแบบการบริหารความขัดแยงที่เหมาะสมเพื่อเปนการรักษา การทำงาน
เปนทีมของครูในโรงเรียนตามขอเสนอแนะ คือ
1) ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสามารถนำผลการวิ จั ย เป น ข อ มู ล เพื่ อ เป น แนวทาง
ในการพัฒนาตนเองใหเปนผูนำที่ดี และเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
2) ผูบริหารใชผลการวิจัยมีความเขาใจถึงลักษณะการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
โดยรวมเพื่อนำไปพิจารณาวางแผนแกไขและปรับปรุงในสวนที่สมควรปรับปรุงใหพัฒนาขึ้น
3) ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษานำผลการวิ จั ย ที่ ไ ด ไ ปพั ฒ นาแบบการบริ ห าร
ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาใหสอดคลองกับลักษณะการทำงานเปนทีมของครูในสถาน
ศึกษา
1.2 ขอเสนอแนะระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1) ระดั บ การทำงานเป น ที ม อยู ใ นระดั บ มากทุ ก รายการ แสดงให เ ห็ น ว า
แบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่มีหนาที่ดูแลผูบริหารและครูควรสงเสริม สนับสนุนใหมี
การดำรงไวซึ่งแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อครูจะไดมีการทำงานเปนทีม
ที่ดี มีการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสมในสถานการณปจจุบันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 1 ควรให
ความสำคัญกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยมีการวางแผนงานในการพัฒนาทักษะ
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอการพัฒนาสถานศึกษา
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใชแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษาโดยใชหลักการทฤษฎีอน่ื ๆ นำมาเปรียบเทียบ
ผลการวิจัย
2.2 ควรมีการศึกษาการทำงานเปนทีมของครูในแตละเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งจะทำใหทราบถึงบริบทในการใชแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
แตละเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาแบบการบริหารความขัดแยงให
ประสบความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาตอไป
2.3 ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลตอการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา
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สรุป
จากผลการวิ จั ย สรุ ป ได ว า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งแบบการบริ ห ารความขั ด แย ง ของ
ผูบริหารสถานศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันซึ่งแบบการบริหารที่เปนการสงเสริม
การทำงานเปนทีมของครูนั้นผูบริหารควรใชแบบการบริหารความขัดแยงแบบการรวมมือมากที่สุด
เพราะเปนการที่ผูบริหารเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานในสถาน
ศึกษา และกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการทำงานเปนทีม ดังนั้นผูบริหารจึงจำเปน
ตองมีแบบการบริหารความขัดแยงเพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน อยางทุมเทเต็มความ
สามารถเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอองคการ และบรรลุเปาหมายขององคการในทุกดาน ตลอดจน
ให ค รู แ ละบุ ค ลากรทุ ก คนรู สึ ก ว า ตนเองเป น ส ว นหนึ่ ง ของหน ว ยงาน มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ใน
การทำงาน เพื่อจะไดมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ ประสบความสำเร็จในการ
ทำงาน และกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีในหนวยงาน ผลที่เกิดขึ้นก็คือความมีประสิทธิภาพขององคกร
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ผลการใชสื่อของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
THE IMPACTS OF USING THE SCIENTIFIC FOLK TOYS TO DEVELOP
SCIENCE PROCESS SKILLS AND SCIENTIFIC ATTITUDES OF
GRADE – 5 STUDENTS
อารีรัตน สะอาดเอี่ยม/ AREERAT SA-ARDAIUM1
เนติ เฉลยวาเรศ/ NETI CHALOEYWARES2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจาก
การใชสื่อของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนเรียนกับ
หลังเรียน และ 2) ศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชสื่อของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนวัดบางบอน กลุมโรงเรียน หัวโพธิ์ ศรีสำราญสองพี่นอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 1 หองเรียน จำนวน 32 คน โดย
การสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตร 2) แผนการ
จัดการเรียนรู 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ 4) แบบสอบถามเจตคติ
ทางวิทยาศาสตรวิเคราะห ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการใชสื่อของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. เจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชสื่อของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในภาพรวมอยูในระดับมาก
คำสำคัญ : ของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เจตคติทาง
วิทยาศาสตร
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
2
อาจารย ดร. อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
1
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ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) compare of the science process skills
of grade–5 students before and after using the scientific folk toys in science and 2)
to study the students’ scientific attitudes after using the scientific folk toys. The sample
used in this study was 32 grade-5 students sciceted by simple random sampling from
Watbangbon School, during the second semester of the academic year 2011. The instruments
used were 1) scientific folk toys, 2) lesson plans, 3) the science process skills test, and 4)
the students’ scientific attitudes questionnaire. The data were analyzed in terms of mean,
standard deviation and t-test.
The research results were as follows:
1. The students’ science process skills after implementing the scientific folk
toys was higher at a significance level of .05.
2. The students’ scientific attitudes was positive after using the scientific folk
toys and overall attitude was at high level.
Keyword : scientific folk toys, science process skill, scientific attitudes

บทนำ
การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความ
สำคัญตอการดำเนินชีวิตของมนุษย ซึ่งมนุษยไดใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิต ใหมีความสะดวกสบายขึ้น ถาพิจารณาสิ่งที่อยูรอบตัวเราจะพบวาลวนแตพัฒนาขึ้นมา
จากความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งสิ้น วิทยาศาสตรจึงเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูของ
บุคคลทุกเพศทุกวัย และนับวันจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น จึงจำเปนอยางยิ่งที่ประชากรในประเทศ
จะตองมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รูจักใช
ความรูและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล พรอมที่จะรับและใช
วิทยาศาสตรอยางถูกตองเหมาะสมทันตอสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยูตลอดเวลา
กระบวนการทางวิทยาศาสตรชวยใหคนพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค
คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะที่สำคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยาง
เปนระบบ สามารถตัดสินโดยใชขอมูลที่หลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตร
เปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู การพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ใ นสถานศึ ก ษา ด ว ยการจั ด แหล ง การเรี ย นรู ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ เป ด โอกาสให มี
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การแสวงหาความรูอยางเสมอภาค มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหไดมาตรฐานและ
ทันตอความกาวหนาของโลก รวมทั้งนำภูมิปญญาทองถิ่นมาใชรวมกับเทคโนโลยีสมัยใหมตามวิถี
ชีวิตของสังคมไทย เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546: 1)
จากผลการทดสอบการประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2553 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร
รอยละ 42.32 เมื่อพิจารณารายดาน ดานความรู รอยละ 45.21 ดานทักษะกระบวนการ รอยละ
41.36 และ ดานเจตคติ รอยละ 32.15 มีนักเรียนที่อยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง รอยละ 24.50 อยูใน
เกณฑพอใช รอยละ 66.73 อยูในเกณฑระดับดี รอยละ 8.77 ในระดับกลุมโรงเรียนหัวโพธิ์ ศรีสำราญ
สองพี่นอง นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร รอยละ 48.97 เมื่อพิจารณารายดาน ดานความรู
รอยละ 52.81 ดานทักษะกระบวนการ รอยละ 47.69 และดานเจตคติ รอยละ 39.21 นักเรียนอยูใน
เกณฑที่ตองปรับปรุง รอยละ 13.05 อยูในเกณฑพอใช รอยละ 70.06 อยูในเกณฑระดับดี รอยละ
16.89 และในระดับโรงเรียน พบวาโรงเรียนวัดบางบอนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร รอยละ
44.50 เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานความรู รอยละ 44.00 ดานทักษะกระบวนการ รอยละ 42.00
และดานเจตคติ รอยละ 32.45 นักเรียนโรงเรียนวัดบางบอนอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง รอยละ
13.33 อยูในเกณฑพอใช รอยละ 73.33 และอยูในเกณฑดี รอยละ 13.33 จะเห็นไดวาผลคะแนน
เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ระดับกลุมโรงเรียนและในระดับโรงเรียนมีผลการประเมินคอนขางต่ำ และจาก
การประเมินคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนหัวโพธิ์ ศรีสำราญสองพี่นอง (สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2, 2554: 17) และในวิชาวิทยาศาสตรชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 พบวาอยูในเกณฑดี รอยละ 16.89 อยูในเกณฑพอใช รอยละ 70.06 และอยูในเกณฑ
ที่ตองปรับปรุง รอยละ 13.05 ซึ่งภาพรวมผลการประเมินยังไมเปนที่นาพอใจเพราะถือวาคะแนน
ยังต่ำอยู และไมเปนไปตามเปาหมายทีต่ ง้ั ไว นอกจากนีใ้ นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ภายในกลุม โรงเรียนหัวโพธิ์ ศรีสำราญสองพีน่ อ งยังพบปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรคอื
ครูยึดตนเองเปนศูนยกลาง การเรียนเนนการทองจำ เรียนเนื้อหาเฉพาะในบทเรียนทำใหลืมงาย
นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการปฏิบัติกิจกรรม และไมสามารถนำความรูและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการแกปญ
 หาในการดำรงชีวติ ประจำวันได ทำใหนกั เรียน
เกิดความเบื่อหนายในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และสรางทัศนคติที่ไมดีตอวิทยาศาสตร ดังนั้น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนอกจากการพัฒนาดานความรูแลวควรพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติตอวิทยาศาสตรใหเพิ่มสูงขึ้นดวย
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การเรียนวิทยาศาสตรไมใชเปนการสอนใหจดจำในเนื้อหา แตตองมีการฝกปฏิบัติการใช
กระบวนการแสวงหาความรู การทำงาน การตัดสินและการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ตองการใหผูเรียนไดมีโอกาสในการสรางองคความรูดวย
ตนเอง ไดเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง เนนในเรื่องบทบาทของผูเรียนเปนสำคัญที่สุดในการจัด
การเรียนการสอน การศึกษาในระดับประถมศึกษาเปนการใหการศึกษาแกผูเรียนที่อยูในชวงวัย
เจริญเติบโต มีการพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญา การใหความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
ควรจะใหทั้งความรูและฝกใหผูเรียนไดรับการพัฒนากระบวนการคิด รวมทั้งวิธีการแสวงหาความรู
แบบวิทยาศาสตรใหสอดคลองไปกับชีวิตจริงอยางเปนระบบเปนขั้นตอน ใชวิธีการสอนที่เนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนประการสำคัญ เพราะการเตรียมผูเ รียนใหมกี ารพัฒนาแนวความคิด
และสติปญญายอมเปนการเตรียมสรางประชากรที่มีคุณภาพใหแกประเทศชาติในอนาคตการสอน
วิทยาศาสตรสำหรับเด็กประถมศึกษาไมควรเนนวิชาการเพียงดานเดียว แตควรเนนการพัฒนา
ความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตรใหกับเด็กๆ ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับ
ประถมศึกษาจึงควรใหเด็กๆ เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติผานกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลิน ดังที่
จำริต กำจาย (2544: 18) และบุปผา นราภาร (2548: 3) ไดกลาวถึงความสัมพันธของเด็กและ
การเลนวา การเลนเปนอาชีพ ถาวรของเด็ก เพราะฉะนั้ น การเรี ย นการสอนต อ งไมแยกการเลน
ออกจากการเรียน ตองเปดโอกาสใหเด็กไดเลนและเรียนรูไปพรอมๆ กัน จะทำใหเด็กตื่นตัวอยูเสมอ
แมนวาเด็กแตละคนจะมีความรูสึกนึกคิดที่ตางกัน แตสิ่งหนึ่งที่เด็กชอบเหมือนกันคือการเลน ซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบ และการเลนของเด็กจะมีความหมายและเกิดประโยชนสูงสุดถามีอุปกรณ
ประกอบการเลนหรือของเลนทีเ่ หมาะสม ประสาท เนืองเฉลิม (2546: 70) ไดกลาวสรุปไววา “ของเลนชวย
สงเสริมสติปญญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะกระบวนการ
ขั้นพื้นฐานโดยผานประสบการณทางประสาทสัมผัสและเกิดการเชื่อมโยงสัมพันธทางวิทยาศาสตร”
การนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นบานมาเปนสาระในการเรียนวิทยาศาสตรในชั้นเรียนทำให
ไดรับประโยชนสองทาง คือเปนทั้งการแสวงหาความรูเชิงวิทยาศาสตร และการอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น เปนการเชื่อมโยงความรูสมัยเกากับความรูสมัยใหมไดอยางกลมกลืน ของเลนพื้นบานไทย
บางชนิดก็แฝงดวยความคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร บางชนิดก็ใชในการฝกทักษะดานตางๆ
ของผูเลน กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (2544: คำนำ) ไดกลาววา ของเลน
พื้นบานไทยแสดงถึงความคิดสรางสรรคของภูมิปญญาไวอยางนาภาคภูมิใจ และยังสามารถอธิบาย
ไดดว ยหลักการวิทยาศาสตรซง่ึ จะเปนประโยชนตอ ครู พอ แม ผูป กครอง ไดนำความรูเ ชิงวิทยาศาสตร
จากของเลนพื้นบานไปถายทอดแกเด็กๆ ใหเกิดการเรียนรูคุณคาของวัฒนธรรมพื้นบานและรวมกัน
อนุรักษของเลนพื้นบานใหคงสืบไป
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จากเหตุผลที่กลาวมาแลวนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการนำของเลนพื้นบานมาใชเปนสื่อ
จัดการเรียนการสอนเพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยเนนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานคือ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคำนวณ ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะ
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทำและสือ่ ความหมาย
ขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการทำนายหรือการพยากรณ

วัตถุประสงค

1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการใชสื่อของเลนพื้นบาน
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
2. เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

สมมติฐานการวิจัย

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใช
ของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของกลุมโรงเรียนหัวโพธิ์ ศรีสำราญ
สองพี่นอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2554 จำนวน 12 โรงเรียน นักเรียนทั้งหมด 371 คน
2. กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดบางบอน กลุมโรงเรียน
หัวโพธิ์ ศรีสำราญสองพี่นอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2554 ไดมาจากการสุมอยางงาย (simple random sampling) ดวยวิธีจับสลาก
โรงเรียนมา 1 แหง ไดโรงเรียนวัดบางบอน ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 1 หองเรียน
จำนวนนักเรียน 32 คน
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก ของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตร
ตัวแปรตาม ไดแก
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. เจตคติทางวิทยาศาสตร
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คำนิยามศัพทเฉพาะ
ของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตร หมายถึง การนำแนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกต
ใหสอดคลองกับหลักการทางวิทยาศาสตรโดยใชเศษวัสดุที่หางายในทองถิ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช
มาประดิษฐเปนของเลน เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน และนำไปสูทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ชวยใหเกิดเจตคติทด่ี ตี อ การเรียนวิทยาศาสตรพฒ
ั นาความคิดและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ไดแก ของเลน 8 ชนิด กงจักร ลูกขาง กังหันกระบอก (กำหมุน) เรือกาบมะพราว
แหวแว (จักจั่น) ไมโพละ (อีโปะ) คอปเตอรไมไผ (ใบพัดแมลงปอ) กระบอกฉีด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติและฝกฝน
จนเกิดความชำนาญ คลองแคลวแมนยำ และความสามารถในการคิดเพื่อคนหาความรู มาใช
แก ป ญ หาในการศึ ก ษาค น คว า และแก ป ญ หาต า งๆ ซึ่ ง ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร นี้
เปนทักษะขั้นพื้นฐาน ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคำนวณ ทักษะการจำแนก
ประเภท ทักษะความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทำและ
สื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล ทักษะการทำนายหรือการพยากรณ
เจตคติทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความรูสึกภายในของบุคคลที่มีตอกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับวิทยาศาสตร ทั้งในดานบวกและดานลบ อันเปนผลมาจากประสบการณที่เคยไดรับ เจตคติทาง
วิทยาศาสตรจะเกี่ยวกับ ความอยากรูอยากเห็น ความเพียรพยายาม ความมีเหตุผล ความซื่อสัตย
ความมีระเบียบรอบคอบและความใจกวางอันเปนผลมาจากประสบการณการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
เนื้อหาที่ใช
เนื้อหาที่ใชในการศึกษาเปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ เรื่องแรงและความดัน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ระยะเวลาที่ใช
ในการทำวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทำการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ระยะเวลาใน
การศึกษา 5 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมเวลาในการศึกษา 15 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้
1. ของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตร
2. แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง แรงและความดัน
3. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4. แบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตร
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย มีดังนี้
1. ของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตร
ในการประดิษฐของเลนพืน้ บานทางวิทยาศาสตรทใี่ ชเปนสือ่ ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึ ก ษาเอกสาร วารสาร หนั ง สื อ ตำรา และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ของเลนพื้นบานกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคนิค
การสรางสื่อที่เปนของเลนพื้นบานที่มีความสอดคลองกับระดับชั้นและวัยของนักเรียน ที่นาจะนำมา
ประดิษฐเปนของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตร
1.2 สำรวจรายชื่อของเลนพื้นบานที่เด็กๆ หรือประชาชนในทองถิ่นนิยมเลนกัน
เมื่อสมัยยังเปนเด็ก และยังนิยมเลนกันอยู และปรากฏอยูในทองถิ่นของอำเภอสองพี่นองโดยวิธี
การสัมภาษณ
1.3 รวบรวมของเลนพื้นบานจากภูมิปญญาชาวบาน มาพัฒนาเปนของเลนพื้นบาน
ทางวิทยาศาสตร เพื่อนำมาพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร
1.4 นักเรียนไดรวมกันพิจารณาคัดเลือกของเลนในทองถิ่นที่สอดคลองกับเนื้อหา
และเหมาะสมตอการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนจำนวน 8 ชิ้น และมีเกณฑ
ในการคัดเลือกของเลนดังนี้ 1) ของเลนตองมีความสัมพันธกับเรื่องที่ตองการใหนักเรียนไดเรียนรูและ
ตรงกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว 2) ของเลนตองเหมาะสมกับวัย เพศ ระดับความรูและประสบการณเดิม
3) ของเลนนั้นตองผานประสาทสัมผัสทั้งหา 4) วัสดุที่ใชเปนวัสดุที่เหลือใช หางาย มีในทองถิ่น
1.5 นักเรียนทดลองประดิษฐของเลนตามตัวอยาง และตามความสนใจของนักเรียน
เปนรายบุคคล
1.6 นักเรียนไดประดิษฐของเลนตามลักษณะการเลนและหลักการทางวิทยาศาสตร
พรอมทั้งเขียนวิธีเลน กลุมแรงลัพธ ไดแก กงจักร ลูกขาง กังหันกระบอก (กำหมุน) กลุมแรงลอยตัว
ไดแก เรือกาบมะพราว กลุมแรงเสียดทาน ไดแก แหวแว (จักจั่น) กลุมแรงดันอากาศ ไดแก ไมโพละ
(อีโปะ) คอปเตอรไมไผ (ใบพัดแมลงปอ) และกลุมดันของของเหลว ไดแก กระบอกฉีด
1.7 รวบรวมของเลน วิเคราะหความสัมพันธของของเลนกับทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐาน
1.8 นำของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตรพรอมเอกสารประกอบไปใหผูเชี่ยวชาญ
5 ทานตรวจสอบประเมินความสอดคลอง (IOC) กับเนื้อหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1.9 นำคะแนนจากผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 5 ท า นมาวิ เ คราะห ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง
พบคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ทั้ง 10 ขอ
1.10 นำของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตรไปทดลองแบบเดี่ยว (1:1) กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไผขาด จำนวน 3 คน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลไปวิเคราะหหาคา
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ประสิทธิภาพของเครือ่ งมือ โดยใชสตู ร E1 / E2 พบวาของเลนพืน้ บานทางวิทยาสาสตรมคี า ประสิทธิภาพ
เทากับ 78.00/ 76.67 ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑ 80/80 จึงไดปรับปรุงแกไขใหม โดยเพิ่มคำอธิบาย
เพิ่มรูปภาพ จากนั้นจึงนำไปทดลองแบบกลุม (1:10) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
บานหนองโพธิ์ จำนวน 9 คน พบวา ของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตรมีคาประสิทธิภาพเทากับ
80.89/80.74 ปรับปรุงแกไขโดยตรวจสอบความชัดเจนของเนื้อหา แลวจึงนำไปทดลองภาคสนาม
(1:100) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของทั้งสองโรงเรียนๆ ละ 30 คน พบวาของเลนพื้นบาน
ทางวิทยาศาสตรมีคาประสิทธิภาพเทากับ 84.30/81.17
1.11 นำของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตรมาทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 กับกลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนวัดบางบอน จำนวน 32 คน
2. แผนการจัดการเรียนรู
2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แบบเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ เรื่องแรงและความดัน
2.2 สร า งแผนการจั ด การเรี ย นรู จ ำนวน 5 แผน ในแต ล ะแผนการจั ด การเรี ย นรู
ประกอบด ว ย ชื่ อ เรื่ อ ง มาตรฐาน ตั ว ชี้ วั ด สาระสำคั ญ จุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู สาระการเรี ย นรู
สื่อ/แหลงการเรียนรู การวัดผลประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู 5 แผนมีรายละเอียด ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง แรงลัพธ ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 3 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง แรงลอยตัว ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 3 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 3 เรือ่ ง แรงเสียดทาน ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 4 เรือ่ ง แรงดันอากาศ ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 5 เรือ่ ง แรงดันของของเหลว ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 2 ชัว่ โมง
2.3 นำแผนการจัดการเรียนรูท สี่ รางขึน้ ไปใหผเู ชีย่ วชาญ 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง
ความครอบคลุมเนื้อหา และโครงสราง เพื่อปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ และหาคาดัชนีความสอดคลอง
ของแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง แรงและความดัน
2.4 ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูใหสมบูรณตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ
และนำมาทดลองใช เพือ่ นำมาพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยการใชของเลนพืน้ บาน
ทางวิทยาศาสตร กอนจะนำไปใชจริงกับกลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
วัดบางบอนตอไป
3. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3.1 ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช ค ำถามเพื่ อ ให เ กิ ด ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
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3.2 ศึกษาขอบเขตและระดับของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เหมาะสม
กับวัย ความสนใจ และความสามารถทางสติปญญาของผูเรียน
3.3 สรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ
(multiple choice) ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ขอ เพื่อวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ คือทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคำนวณ ทักทักษะการจำแนก
ประเภท ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทำ
และสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล ทักษะการพยากรณ
3.4 นำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหผูเชี่ยวชาญจำนวน
5 ท า น ตรวจสอบความถู ก ต อ ง ความครอบคลุ ม เนื้ อ หา ลั ก ษณะการใช ค ำถาม ตั ว เลื อ ก
ความสอดคล อ งกั บ พฤติ ก รรมที่ ต อ งการวั ด ความถู ก ต อ งด า นภาษา ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา
โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับลักษณะพฤติกรรม
3.5 นำคะแนนที่ไดไปบันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน
ในแตละขอและหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับพฤติกรรม พบวา แบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีคา IOC ตั้งแต 0.80-1.00
3.6 นำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ปรับปรุงแลวไปทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหนองโพธิ์ จำนวน 30 คน โรงเรียนวัดไผขาด
จำนวน 30 คน รวม 60 คน
3.7 นำแบบทดสอบไปตรวจใหคะแนน ขอที่ถูกให 1 คะแนน ขอที่ผิด ไมตอบหรือขอ
ที่ตอบมากกวาหนึ่งตัวเลือกให 0 คะแนน
3.8 คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20-0.80 และหาคาอำนาจ
จำแนกตัง้ แต 0.20 ขึน้ ไปจากจำนวน 50 ขอ ใหไดขอ สอบจำนวน 30 ขอ เพือ่ นำไปใชกบั กลุม ตัวอยาง
3.9 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson Formula 20) ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.887
3.10 นำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ตรวจสอบปรับปรุง
แกไขแลวไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดบางบอนตอไป
4. แบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร
4.1 ศึกษาคนควาวิธีการสรางแบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรจากหนังสือ
หลักการวิจยั ทางการศึกษา เอกสาร งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ และงานวิจยั ทีส่ รางแบบวัดเจตคติทค่ี ลายคลึงกัน
4.2 ศึกษาคนควารวบรวมเกี่ยวกับเจตคติทางวิทยาศาสตรเพื่อนำมาใชเปนขอมูล
ในการสรางและปรับปรุงแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตร ซึง่ ประกอบดวยขอคำถามทีม่ ลี กั ษณะเปน
มาตรสวนประมาณคาของลิเคอรท (Likert) ประกอบดวยขอความเชิงบวกและเชิงลบ

68

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554
Vol.2 No. 2 July - December 2011

4.3 สรางแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตร ลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา
จำนวน 20 ขอ กำหนดมาตรสวนเปน 5 ระดับ และกำหนดเปนคาคะแนนในแตละรายการที่ประเมิน
4.4 นำแบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาของแบบสอบถามเปนรายขอ เพือ่ หาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม
พบวาแบบสอบถามมีคาดัชนีความสอดคลองรายขออยูระหวาง 0.60-1.00 และดัชนีความสอดคลอง
รวมทั้งฉบับเทากับ 0.97 แสดงวาแบบสอบถามมีความตรงตามเนื้อหา
4.5 นำแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหนองโพธิ์ จำนวน 30 คน และโรงเรียนวัดไผขาด จำนวน 30 คน รวม 60 คน
ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง และไดเรียนหนวยการเรียนรูเรื่อง แรงและความดันโดยใชของเลนพื้นบาน
ทางวิทยาศาสตรในการจัดการเรียนการสอนมาแลว
4.6 นำผลการตรวจสอบแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตรมาเทียบคะแนน
ตามเกณฑซึ่งเปนมาตรสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 100)
โดยมีเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับนอยที่สุด
4.7 หาค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามเจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร โ ดยใช สู ต ร
สัมประสิทธิ์แอลฟา ( α -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.816
4.8 นำแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตรที่ตรวจสอบคุณภาพแลวมาเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยาง นักเรียนโรงเรียนวัดบางบอนตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย ( X) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
2. เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรโดยใชคาที (t-test)
3. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร แ ละค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งระหว า งข อ ความกั บ เจตคติ
ทางวิทยาศาสตร (IOC)
4. หาค า ความยากง า ย (p) และค า อำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวั ด ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554
Vol.2 No. 2 July - December 2011

69

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

5. หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดย
คำนวณจากสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson Formula 20)
6. หาคา E1 และ E2 ของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใช
ของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตร
7. วิ เ คราะห ห าความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามเจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร โ ดยหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)

ผลการวิจัย
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง ผลการใช ข องเล น พื้ น บ า นทางวิ ท ยาศาสตร เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ผูวิจัยขอนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลน
พืน้ บานทางวิทยาศาสตร สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
รายละเอียด ดังตาราง 1
ตารางที่ 1 การเปรี ย บเที ย บทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร จ ากการใช ข องเล น พื้ น บ า น
ทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
(จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน)

การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

n
32
32

X

17.156
22.438

t

p

18.543

.000*

*p d .05
จากตารางที่ 1 พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ที่เรียนโดยใชของเลนพืน้ บานทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนยั สำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .05

70

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554
Vol.2 No. 2 July - December 2011

ตอนที่ 2 ผลการศึ ก ษาเจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร จ ากการใช ข องเล น พื้ น บ า น
ทางวิทยาศาสตรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รายละเอียด ดังตาราง 2
ตารางที่ 2 ผลการศึ ก ษาเจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร จ ากการใช ข องเล น พื้ น บ า นทางวิ ท ยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

ขอที่
1
2
3
4
5
6

รายการประเมิน
ดานความอยากรูอยากเห็น
ดานความเพียรพยายาม
ดานความมีเหตุผล
ดานความซื่อสัตย
ดานความมีระเบียบรอบคอบ
ดานความใจกวาง
รวม

X

S.D.

4.07
3.99
3.87
4.10
4.28
4.34
4.10

0.57
0.64
0.60
0.52
0.52
0.52
0.77

ระดับ
เจตคติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบวา เจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 4.10, S.D. = 0.77)

อภิปรายผล
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จากการใชของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการใชของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากนักเรียนไดเรียนรูวิธีคิดการใชของเลนพื้นบานมาเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียน เรียนแลวมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน นักเรียนไดมีการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ของเลน
พื้นบานเปนสื่อกลางที่ทำใหเด็กไดออกกำลังกาย ฝกความวองไวของอวัยวะตางๆ มีความสามารถ
ในการใชประสาทสัมผัสทั้งหา พัฒนาทักษะการควบคุมการใชกลามเนื้อทำใหรางกายแข็งแรง
นอกจากนี้ของเลนพื้นบานยังเปรียบเสมือนอาหารใจทำใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยัง
เสริมสรางพัฒนาการทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนความคิดสรางสรรค การเลน
ของเด็กพัฒนาไปตามขั้นตอนของการพัฒนาสติปญญาซึ่งเกิดขึ้นเปนลำดับ สอดคลองกับทฤษฎีของ
จอหน ดิวอี้ ที่กลาววา การเรียนรูโดยการลงมือกระทำหรือ learning by doing คือการเรียนรูจาก
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การกระทำเปนการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง หรือการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและ
สามารถทำใหเกิดการเรียนรูได เมื่อเขาใจแลวก็จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรูที่ดี รูจักคิดแกปญหารูจัก
แสวงหาความรู การคิดเปน แกปญหาเปน และยังสอดคลองกับแนวคิดของ มาโลน ไมเคิล (Malone,
Michael, 2009: 344) ซึ่งไดใชของเลนพื้นบานในการจัดการเรียนการสอนกับเด็ก ทำใหเด็กมี
ความสามารถในดานความคิดและทักษะในการแกปญหา และในการใชของเลนที่แตกตางกันทำใหมี
ผลตอความสามารถทางดานความคิดของเด็กและของเลนชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดกระบวนการ
เรี ย นรู ค วบคู ไ ปกั บ สุ น ทรี ย ภาพ เกิ ด ความงดงามทางสติ ป ญ ญา และยั ง สอดคล อ งกั บ ประสาท
เนืองเฉลิม (2546: 70) ซึ่งไดกลาวไววา ของเลนชวยสงเสริมสติปญญาและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานโดยผานประสบการณทางประสาท
สั ม ผั ส และเกิ ด การเชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ ท างวิ ท ยาศาสตร บุ ป ผา นราภาร (2548: 3) ได ก ล า วถึ ง
ความสัมพันธของเด็กและการเลนวาเปนอาชีพถาวรของเด็กเพราะฉะนั้นกิจกรรมการเรียนการสอน
ตองไมแยกการเลนออกจากการเรียน ตองเปดโอกาสใหเด็กไดเลนและเรียนรูไปพรอมๆ กันการเลน
ของเด็ ก จะมี ค วามหมายและเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ถ า มี อุ ป กรณ ก ารเล น หรื อ ของเล น ที่ เ หมาะสม
พวงทอง มีมง่ั คัง่ (2537: 123) ไดกลาวถึงการนำของเลนและเกมมาใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ในระดับประถมศึกษาชวยใหเด็กไดพฒ
ั นาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตร
ในระดับประถมศึกษาผูสอนควรฝกใหเด็กไดนำเอาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชใน
การแสวงหาความรู การใหเด็กเลนเกมและของเลนจะชวยใหเด็กพัฒนาทักษะเหลานี้เปนอยางดี
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2543: 2) ไดกลาวถึงการนำของเลนมาใชใน
กิจกรรมการเรียนการสอนทำใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการประดิษฐสิ่งตางๆ เปนของเลนเพื่อ
ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ (2537: 124) ไดกลาวถึงของเลน
ทางวิทยาศาสตร นอกจากจะเปนของเลนที่สรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใหแกผูเรียนแลวยังได
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหแกผูเรียนดวย และสอดคลองกับงานวิจัยของจามรี
สินจรูญศักดิ์ (2548: ก) ไดศึกษาผลการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานที่ประดิษฐจากพืช ปรากฏวาคะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังการใชชดุ กิจกรรมของเลนพืน้ บานสูงกวาคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร ก อ นใช ชุ ด กิ จ กรรมของเล น พื้ น บ า น รสริ น พั น ธุ (2550: ก) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ที่ ไ ด รั บ การสอน
ตามหลักการเรียนเพื่อรอบรูโดยใชของเลนเชิงวิทยาศาสตร ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามหลักการเรียนรูโดยใชของเลนเชิงวิทยาศาสตร
เรื่องสารในชีวิตประจำวัน คะแนนหลังการสอนสูงกวากอนสอน ยุพิน ใจตรง (2552: ก) ไดศึกษา
เรื่ อ งผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเจตคติ
ทางวิ ท ยาศาสตร โ ดยใช กิ จ กรรมโครงงานวิ ท ยาศาสตร เรื่ อ งของเล น พื้ น บ า นสำหรั บ นั ก เรี ย น
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปรากฏวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใช
โครงงานเรื่องของเลนพื้นบานคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อรวรรณ เตชะโสด (2552: ก)
ไดศึกษาเรื่องการใชของเลนพื้นบานเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4/10 ปรากฏวานักเรียนไดคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใช
ของเลนพืน้ บานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. เจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเรียนการสอนที่ใชของเลน
พื้นบานทางวิทยาศาสตรสามารถพัฒนาเจตคติตอการเรียนการสอนได เด็กไดรับความสนุกสนาน
เพลิ ด เพลิ น และเป น การช ว ยผ อ นคลายความเครี ย ดทางอารมณ แ ละยั ง เป น การปลุ ก เร า ให เ กิ ด
ความคิดสรางสรรค และในระหวางการเลนเด็กยังรูจักการปรับตัวและฝกการยอมรับในความคิดของ
ผูอื่น ของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตรสามารถพัฒนาเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนเด็กไดรับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะที่เรียนเด็กมีความสุขอยากเรียน การนำเกมและของเลนมาใชใน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรทำใหเด็กรูสึกวา วิทยาศาสตรเปนวิชาที่งาย นาสนใจ และสนุก ความ
รูสึกเชนนี้จะชวยสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร เจตคติทางวิทยาศาสตรที่ใชของเลน
พื้นบานทางวิทยาศาสตรในการจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับทฤษฎีของสกินเนอร (Skinner)
ซึ่งเปนผูกอตั้งทฤษฎีการเรียนรู การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ (Operant Conditioning Theory)
ทฤษฎีนมี้ หี ลักการวาพฤติกรรมของผูเ ลนเกิดขึน้ จากการเห็นผลทีไ่ ดรบั การเสริมแรง (reinforcement)
เชนเมื่อเลนเกมไดดีแลวไดรับคำชมเชยจากผูสอน ทำใหผูเลนอยากเลนเกมใหดียิ่งขึ้นไปอีก การเสริม
แรงตองทำทันทีหลังจากมีพฤติกรรมการตอบสนองตามตองการ สอดคลองนักการศึกษา พวงทอง
มีมง่ั คัง่ (2537: 123) ไดกลาวถึงการใชของเลนและเกม มาใชในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใน
ระดับประถมศึกษา ของเลนชวยใหเด็กไดพัฒนาเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร ทำใหเด็ก
ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ขณะเรียนเด็กมีความสุขอยากเรียน การนำเกม ของเลนมาใชใน
การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร ท ำให เ ด็ ก รู สึ ก ว า วิ ท ยาศาสตร เ ป น วิ ช าที่ ง า ย น า สนใจ และสนุ ก
ความรูสึกนี้ชวยสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร เลขา ปยะอัจฉริยะ (2524: 18) ไดกลาว
วาการเลนชวยใหเด็กไดมีโอกาสตอบสนองความกระตือรือรนใครรูของตนเองซึ่งจะนำเด็กไปสูการ
คนพบและเรียนรูเ กีย่ วกับตนเองและสิง่ รอบๆ ตัว การเลนทำใหเด็กไดเกิดความรูส กึ เปนอิสระสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และพรอมที่จะทำซ้ำเมื่อเกิดความพอใจและสนใจโดยไมตองมีสิ่งอื่นมากระตุน เพ็ญศรี
เบาทอง (2537: 26) ไดกลาวถึงของเลนเปรียบเสมือนอาหารใจชวยใหเด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และยังเปนการชวยผอนคลายความเครียดทางอารมณทง้ั ยังเปนการปลุกเราใหเกิดความคิดสรางสรรค
อี ก ด ว ย และในระหว า งการเล น เด็ ก ยั ง รู จั ก ปรั บ ตั ว และฝ ก การยอมรั บ ในความคิ ด ของผู อื่ น
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จามรี สินจรูญศักดิ์ (2548: 36) ไดกลาวถึงของเลนเปนสื่อที่สามารถนำมาฝกฝนใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยว
กับความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตรและยังสรางความพึงพอใจความสนุกสนานใหแกเด็กอีกดวย
สอดคลองกับงานวิจัยของไอโวรี (Ivory, 2008: 238-243) ซึ่งไดทำการวิจัยเรื่องผลของการเลน
เปนทีม (เปนกลุม) กับการเลนคนเดียวในสังคมของการเลนที่เกิดขึ้น ซึ่งการเลนของเลนมีผลตอระดับ
ของการตอบสนองตอสิ่งที่เด็กเลน การใชของเลนเรียนเพิ่มความรู การเลนของเลนมี 2 แบบ คือ
เลนรวมกันและเลนคนเดียวและจากการสังเกตพบวาการเลนของเลนเปนทีมจะเกิดประโยชนและ
เปนที่นาพึงพอใจมากกวาการเลนคนเดียว เกเมส, ฟโอลฮาส และฟโอลฮาส (Guemez, Fiolhais
and Fiolhais, 2009: 53-64) ไดทำการวิจัยเรื่องการแสดงและการบรรยายของเลนทางกายภาพ
โดยการใชของเลนสอนทักษะทางกายภาพและผลพบวาของเลนไมเพียงแตใหประโยชนในเรื่องของ
การแสดงเทานั้น แตยังใหความสนใจเปนอยางมากเกี่ยวกับมุมมองทางดานวิทยาศาสตรของเด็ก
สอดคลองกับงานวิจัยของสายสุนีย หมอดู (2549: ก) ที่ไดทำการวิจัยเรื่อง การใชภูมิปญญาทองถิ่น
ในการจัดการเรียนรูเรื่องของเลนพื้นบาน กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2
พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนดานความรูความเขาใจ ทักษะการปฏิบัติงานและ
ชิ้นงานอยูในระดับดีมาก และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่น เรื่องของเลนพื้นบานอยูในระดับเห็นดวยดีมาก ยุพิน ใจตรง (2552: ก) ไดทำการวิจัยเรื่อง
การเพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเจตคติ
ทางวิทยาศาสตรโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรเรื่องของเลนพื้นบานสำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 พบวานักเรียนมีเจตคติเชิงบวกตอวิทยาศาสตรอยูในระดับมากและคะแนนเจตคติ
ตอวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ครูผสู อนวิทยาศาสตร สามารถนำแผนการจัดการเรียนรูน ไี้ ปใชในการจัดการเรียน
การสอนได และสามารถนำวิ ธี ก ารไปประยุ ก ต ใ ช กั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น อื่ น ได หรื อ การเรี ย น
การสอนวิชาอื่น เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และ
เห็นคุณคาของของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตร
1.2 การสอนวิทยาศาสตรมีความจำเปนที่ผูสอนจะตองมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการดำรงชีวิตและสภาพแวดลอมของนักเรียน
ความสำคัญของความมุงหมายในการสอนเจตคติทางวิทยาศาสตร (scientific attitude) เปน
สวนสำคัญอยางยิง่ ผูส อนควรเสริมหรือเสริมสรางใหผเู รียนไดพฒ
ั นาควบคูไ ปกับความรู (knowledge)
และกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล (rational thinking process)
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1.3 กอนจัดการเรียนการสอนในแตละครั้งที่ใชของเลนตางๆ ครูควรใหนักเรียน
ทำความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการเลนหรือการประดิษฐ โดยอานคำชี้แจง วิธีการเลน คำเตือนในใบงาน
ใหเขาใจอยางชัดเจน แลวลงมือเลนหรือประดิษฐ เพราะในของเลนบางอยางมีอันตราย หากเลนผิด
วิธีหรือหากนักเรียนไมศึกษาวิธีเลนใหเขาใจและเลนอยางไมมีจุดหมาย
1.4 จากการวิจัยพบวาของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตรสามารถเสริมสรางเจตคติ
ทางวิทยาศาสตรใหสูงขึ้นได ดังนั้นครูผูสอนจึงควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
และสัมพันธควบคูกันไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ
2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทำการวิจยั เกีย่ วกับของเลนพืน้ บานทางวิทยาศาสตรชนิดอืน่ ๆ ทีห่ ลากหลาย
และแตกต า งไปจากงานวิ จั ย นี้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร
2.2 ควรทำการวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่น โดยปรับรูปแบบ
การเลน เลือกของเลน และกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของนักเรียน
2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตรกับการเสริมสราง
ความคิดสรางสรรคในรูปแบบใหมๆ
2.4 ควรมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช ข องเล น พื้ น บ า นทางวิ ท ยาศาสตร ที่ มี ต อ
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ และเจตคติทางวิทยาศาสตร วาอยูใน
ระดับมากเชนเดียวกันหรือไม
2.5 ควรมีการศึกษาวิจัยผลการใชของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตรและเจตคติ
ทางวิทยาศาสตรในดานอื่นๆ อีก นอกเหนือจากดานความอยากรูอยากเห็น ความเพียรพยายาม
ความมีเหตุผล ความซื่อสัตย และความละเอียดรอบคอบ

สรุป
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. เจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนพื้นบานทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในภาพรวมอยูในระดับมาก
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ความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
THE STRENGTH OF THE STUDENT COUNSELING SYSTEM OF
THE SCHOOLS IN PRACHUAPKHIRIKHAN PROVINCE UNDER
THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 10
ศุภกิตติ์ ปานสวย/SUPAKIT PANSUAY 1
สุมาลี พงศติยะไพบูลย/SUMALEE PONGTIYAPAIBOOL2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานและสังเคราะหบทเรียน
การดำเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา ในการดำเนินงาน
ความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมทั้งสิ้น 144 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เป น แบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ประกอบด ว ย ค า ความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการดำเนินงานของผูบริหาร ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/
ครูที่ปรึกษา ในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวมอยูใน
“ระดับคุณภาพขั้นความสำเร็จ” 2) การสังเคราะหบทเรียนการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา พบวา
รูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ยั่งยืน คือ
LAMP ซึ่งประกอบดวยกระบวนการเรียนรู การบริหารจัดการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการมี
สวนรวม
คำสำคัญ : ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน, มัธยมศึกษา
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study the level of the strength of the
Student Counseling System Management and to synthesize the lesson learned from the
school administrators, guidance teachers and advisors of the schools in Prachuapkhirikhan
Province under The Secondary Educational Service Area Office 10. The samples were
school administrators, guidance teachers and advisors, with the total of 144 subjects. The
research instruments were questionnaire and interview. The data were compiled, analyzed
and presented as frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis.
The analysis revealed that: 1) The strength of the Student Counseling System Management of
the school administrators, guidance teachers and advisors, as a whole was “ successful”.
2) Synthesis of the lesson learned from the school administrators, guidance teachers and
advisors revealed that a model of sustainability of the strength of the Student Counseling
System Management was LAMP, denoting Learning Process, Administration, Monitoring
and Participation.
Keywords : student counseling system , secondary education

บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ทั้ง 3 ฉบับ ไดกำหนดความมุงหมายและหลักการ
จัดการศึกษาไววา จะตองเปนไปเพือ่ พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทส่ี มบูรณทง้ั รางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข (มาตรา 6) และแนวทางการจัดการศึกษายังไดใหความสำคัญแกผูเรียนทุกคน โดยยึดหลัก
วาทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเ รียนมีความสำคัญทีส่ ดุ (มาตรา 22)
ในการจัดการศึกษาตองเนนความสำคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ
ความเหมาะสมของ แตละระดับการศึกษา ซึ่งเรื่องหนึ่งที่กำหนดใหดำเนินการคือ เรื่องความรูและ
ทักษะในการประกอบอาชีพและ การดำรงชีวิตอยางมีความสุข (มาตรา 23 ขอ 5) ดังนั้นการจัด
กระบวนการเรียนรูใหคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนรูจักประยุกตความรูมาใชเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหา ใหรจู กั คิดเปน ทำเปน รวมทัง้ ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมทีด่ งี าม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคไวในทุกวิชา อีกทั้งมีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครองและบุคคล
ในชุมชนทุกฝาย เพือ่ รวมกันพัฒนาผูเ รียนตามศักยภาพ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 20)
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การพั ฒ นานั ก เรี ย นให เ ป น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพทั้ ง ด า นร า งกาย จิ ต ใจ สติ ป ญ ญา
ความสามารถ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และมีวถิ ชี วี ติ ทีเ่ ปนสุขตามทีส่ งั คมมุง หวังไว โดยผานกระบวนการ
ทางการศึกษานั้น นอกจากจะดำเนินการดวยการสงเสริมสนับสนุนนักเรียนแลว การปองกันและ
การชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับนักเรียนก็เปนสิง่ สำคัญ เนือ่ งจากสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อยางรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งดานการสื่อสาร เทคโนโลยีตาง ๆ ซึ่งนอกจากจะสงผลตอผูคนในเชิงบวก
แลวในเชิงลบก็ปรากฏเชนกัน เปนตนวา ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาการระบาดของสารเสพติด ปญหา
ครอบครัว ปญหาการแขงขันในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งกอใหเกิดความทุกข ความวิตกกังวล ความเครียด
มีการปรับตัวที่ไมเหมาะสมหรือเปนผลกระทบตอสุขภาพจิต และสุขภาพกายของผูที่เกี่ยวของ ดังนั้น
ความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนใหเปนไปตามความมุงหวังนั้น จึงตองอาศัยความรวมมือ
จากผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูประจำชั้น / ครู
ที่ปรึกษาเปนหลักสำคัญในการดำเนินการตาง ๆ เพื่อการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิด ดวย
ความรัก ความเมตตาที่มีตอศิษย และมีบทบาทสำคัญตอ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให
เติบโตงอกงาม เปนบุคคลที่มีคุณคาตอสังคมตอไป (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2551ก: 5)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได เ ห็ น ถึ ง ความจำเป น ที่ จ ะต อ งสนองเจตนารมณ ข องการจั ด
การศึกษา และหาทางแกไขปญหาดังกลาว จึงไดประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้นตั้งแต
ป 2543 ตอมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกำหนดนโยบายใหสถานศึกษา
ทุกแหงในสังกัดดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหนักเรียนทุกคนได
รับการดูแลชวยเหลือจากครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษาอยางทั่วถึง โดยมีผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547:
คำชี้แจง) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานคือ 1) ปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผูบริหารและครู
ใหสงเสริมดูแลพัฒนานักเรียนทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม 2) วางระบบที่สราง
ความมั่นใจวานักเรียนทุกคนมีครูอาจารยอยางนอยหนึ่งคนที่จะคอยดูแลทุกขสุขอยางใกลชิดและ
ตอเนื่อง 3) สนับสนุนใหครูอาจารยมีความสัมพันธใกลชิดกับผูปกครองเพื่อใหบาน โรงเรียน และ
ชุมชนเชือ่ มประสานและรวมกลุม กันเปนเครือขาย ชวยกันเฝาระวังดูแลชวยเหลือ 4) ประสานสัมพันธ
ระหวางนักเรียน ชุมชน และผูชำนาญในสาขาตาง ๆ เพื่อใหมีการสงตอและรับชวงการแกไข สงเสริม
พัฒนานักเรียนและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงมี
คุณคาและจำเปนที่สถานศึกษาจะตองนำไปปฏิบัติใหเกิดผลกับนักเรียนอยางเปนระบบ ตอเนื่อง
และยั่งยืน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547: คำนำ)
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547: 14) กลาววา ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเปนกระบวนการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีขั้นตอนพรอมดวยวิธีการและ
เครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการ
ดำเนินการ มีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครูท่ีเกี่ยวของ หรือบุคคลภายนอก รวมทั้ง
การสนับสนุนสงเสริมจากสถานศึกษา กระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
เริ่มตั้งแตการวางแผนการดำเนินงาน กำหนดเปาหมายลำดับความสำคัญ กำหนดกิจกรรม/โครงการ
กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมอบหมายหนาที่การดำเนินงานตามแผน ไดแก รูจักนักเรียน
เปนรายบุคคล การคัดกรอง การสงเสริมพัฒนา การปองกัน แกไข ชวยเหลือและการสงตอ การนิเทศ
กำกับติดตามและการประเมินผล สถานศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานที่ตองรับผิดชอบในการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตผูเรียน และแกวิกฤตสังคม จึงควรนำกระบวนการบริหารจัดการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนมาประยุกตใช และพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยมุงหวังใหบุคลากร
ที่เกี่ยวของทุกคนรวมมือกันดำเนินงาน และที่สำคัญที่สุดบทบาทของผูบริหารและครูที่ตองเอาใจใส
ดู แ ลนั ก เรี ย นในความดู แ ลทุ ก คนอย า งเต็ ม ความสามารถด ว ยความรั ก ความเอื้ อ อาทร และ
ความเขาใจอยางกัลยาณมิตร ทั้งนี้เพื่อสามารถใหความชวยเหลือนักเรียนได ทั้งในเชิงสรางเสริม
ภูมิคุมกัน การปองกันมิใหเกิดปญหา การสงเสริม การพัฒนาตามศักยภาพ ตลอดจนสามารถแกไข
ปญหาเบื้องตนได
เป น ที่ ต ระหนั ก ดี ว า การเปลี่ ย นแปลงอย า งก า วกระโดดในเกื อ บทุ ก มิ ติ ใ นยุ ค โลก
ไรพรมแดน ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อิทธิพลของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการสื่อสารเปนปจจัยเรงที่สำคัญทำใหเกิด
การไหลทะลักของขอมูลขาวสารและวัฒนธรรมขามชาติทั้งทางบวกและทางลบ สงผลใหสังคมไทย
ณ วันนี้มีความสับสนวุนวายและนับวันจะทวีความซับซอนและรุนแรงอยางนาเปนหวง ปรากฏการณ
ดังกลาวสงผลกระทบตอวิถีการดำรงชีวิตของบุคคลอยางหลีกเลี่ยงไมได กอใหเกิดปญหานานัปการ
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เชน ปญหาสุขภาพจิต การละเมิดสิทธิเสรีภาพ การกลั่นแกลง รังแก
ความรุนแรงและการทารุณกรรมในรูปแบบตาง ๆ การลักขโมย ปญหายาเสพติด การไมประสบ
ความสำเร็จดานการเรียนและอาชีพ รวมทั้งปญหาเรื่องเพศหลากหลายลักษณะ เปนตน (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551ก: คำนำ)
การสรางภูมิคุมกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนใหไดรับการพัฒนาเต็ม
ตามศั ก ยภาพ สามารถดำรงชี วิ ต ด ว ยวิ ถี แ ห ง ป ญ ญาอย า งมี คุ ณ ค า ต อ ตนเองและสั ง คมให มี
ความปลอดภัยจาก ภาวะวิกฤติดังกลาวขางตน นับเปนพันธกิจสำคัญของหนวยงานการศึกษาและ
สถานศึกษาทุกระดับ ซึ่งตองดำเนินการอยางเปนระบบ ทุกฝายที่เกี่ยวของตองรวมพลังสรางสรรค
และรวมรับผิดชอบในรูปของเครือขายพันธมิตรที่เขมแข็ง อยางไรก็ตาม แมวากระทรวงศึกษาธิการใช
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ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนซึ่งอาศัยองคความรูดานจิตวิทยาและกระบวนการแนะแนวเปน
กลไกหลั ก ในการป อ งกั น แก ไ ขป ญ หาและเสริ ม สร า งทั ก ษะการดำรงชี วิ ต ของผู เ รี ย น ตั้ ง แต ป
พ.ศ. 2543 เปนตนมา แตดวยขอจำกัดดานบุคลากรแนะแนว และชองวางระหวางวัยของผูใหและ
ผู รับ บริ ก ารทำให ก ารดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นไม ทั่ ว ถึ ง ทุ ก กลุ ม เป า หมายของการขั บ เคลื่ อ นระบบ
ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551ก: คำนำ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดประสานความรวมมือกับผูทรง
คุณวุฒิ จากกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ภูมิภาค คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จัดทำหลักสูตรการพัฒนาความเขมแข็งระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน สำหรับผูบ ริหารสถานศึกษา ครูทป่ี รึกษา ครูแนะแนว ตัวแทนนักเรียน และเครือขาย
ผูป กครอง เพือ่ รวมกันพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกบั บานและสถานศึกษา ในการสรางภูมคิ มุ กัน
และแกไขปญหาตาง ๆ ใหกบั เด็กและเยาวชน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2551ก:
คำนำ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เปนองคกรหลักในการจัดและสงเสริม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหประชากรวัยเรียนไดเรียนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ดังนั้นการดำเนินความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนในสังกัด จึงเปนพันธกิจที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จะตอง
พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียน และทุกกลุมเปาหมายที่มีสวนในการขับเคลื่อนระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อสรางภูมิคุมกันและปองกันแกไขปญหาตาง ๆ ใหกับเด็กและเยาวชน
อยางเปนระบบและยั่งยืน
จากความเปนมาและความสำคัญดังกลาว สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียน ตองดำเนินการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรู
จากการลงมือปฏิบัติใหเห็นผลอยางจริงจังในโรงเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะทราบถึง
สภาพของการดำเนิ น งานความเข ม แข็ ง ของระบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อนำ
เสนอหนวยงานตนสังกัด ในการกำหนดนโยบายและวางแผนดำเนินการและพัฒนาการดำเนินงาน
ความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2. เพื่อสังเคราะหบทเรียนการดำเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครู
ประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา ในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10

นิยามศัพทเฉพาะ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง การดำเนินการของสถานศึกษาในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อใหนักเรียนมีทักษะชีวิต
ในการดำรงตนในสังคมไดอยางมีความสุขบนพืน้ ฐานของการเปนคนดี โดยมีบคุ ลากรซึง่ ประกอบดวย
ผูบริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ตาม 5 ขั้นตอน คือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
การคัดกรอง การสงเสริมและพัฒนา การปองกันชวยเหลือและแกไข และการสงตอ
ความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง สภาพการดำเนินงาน
ของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ตัวชี้วัด
4 ดาน ที่นักเรียนไดรับ คือ
1. การพิทักษคุมครองและดูแลอยางทั่วถึง หมายถึง การใหความคุมครองและการดูแล
นักเรียนในเรื่องเมื่อนักเรียนมีปญหาแลวไดรับการแกไข ซึมเศรา (แยกตัวเองจากกลุม รูสึกวาตนเอง
ไมเปนที่ยอมรับของสังคม) ทำราย (ทะเลาะวิวาท รังแกเพื่อน รีดไถขมขู) ทำผิดระเบียบวินัย (มาสาย
หนีเรียน การแตงกาย) และเด็กพิเศษ (Ld. สมาธิสั้น ออทิสติก พิการ)
2. การสงเสริมใหเกิดภูมิคุมกันในการดำรงชีวิตและการปรับตัว หมายถึง การสนับสนุน
ใหนักเรียนมีความรูและทักษะโดยการจัดการเรียนรูในเรื่องเพศศึกษา (เชน มีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควร การเบี่ยงเบนทางเพศ) การปองกันปญหาสารเสพติด (เชน ใชสารเสพติดอื่น ๆ บุหรี่ เหลา)
ทักษะการดำรงชีวิตดานการเรียนรู (รักการอานและคนควา ใชแหลงเรียนรูหลากหลาย สรุปสาระ
สำคัญ) ทักษะการดำรงชีวติ ดานสังคม (การสือ่ สาร สามัคคี ซือ่ สัตย ตระหนักในปญหาสิง่ แวดลอม)
และทักษะการดำรงชีวิตดานการจัดการตนเอง (บริโภคสินคา บริการ และขอมูลขาวสาร การเงิน
การจัดการกับตนเอง)
3. การมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองและสังคม หมายถึง การที่นักเรียนไดมีสวนรวม
ในการดูแลชวยเหลือเพื่อน การมีจิตสาธารณะ (บำเพ็ญประโยชน รักษาทรัพยสมบัติของสวนรวม)
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และรูจ กั ใชสทิ ธิและปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางเหมาะสม (ปฏิบตั ติ อ พอแม ครูอาจารย และบุคคลในครอบครัว)
4. การมีพัฒนาการอยางรอบดาน หมายถึง การที่นักเรียนไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ
ไดแก ดานการเรียน (ผลการเรียนไมต่ำกวา 1.00) ดานการแสดงออกทางอารมณ (ควบคุมอารมณ)
และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (พหุปญญา 8 ดาน)
ระดับความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามตัวแปรตามทัง้ 4 ดาน
ผู วิ จั ย กำหนดระดั บ ความเข ม แข็ ง ไว 4 ด า นตามเกณฑ ข องสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน (2551ก: 4) ดังนี้ คือ
1. ระดับตระหนักในความสำคัญ หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงขอมูลในการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. ระดับความพยายามในการดำเนินการ หมายถึง การดำเนินการของการแกไขปญหา
หรือพัฒนาของผูบริหาร ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียน
3. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ หมายถึง มีขอมูลของผลการดำเนินงานของครู
และสถานศึกษา
4. ระดับความยั่งยืนของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง การพัฒนาการ
ดำเนินการอยางตอเนื่อง และมีขอมูลความกาวหนาของการพัฒนา

วิธีดำเนินการ
ผูวิจัยมีวิธีการดำเนินการเปน 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อตอบวัตถุประสงคในขอที่ 1 คือศึกษา
ระดั บ การดำเนิ น งานความเข ม แข็ ง ของระบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นตามความคิ ด เห็ น ของ
ผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ขั้ น ตอนที่ 2 การดำเนิ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ใช วิ ธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล แบบการอภิ ป ราย
กลุม ยอย (focus group) และการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เพือ่ ตอบวัตถุประสงคขอ ที่ 2
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรทั้งหมดจำนวน 702 คน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10,
2553: 5) ซึ่งแบงเปน 2 กลุม คือ
1) ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ปฏิบัติราชการแทนผูบริหารสถานศึกษาของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 18 คน
2) ครูสายงานปฏิบัติการสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 684 คน
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กลุมตัวอยางสำหรับขั้นตอนที่ 1
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาจากกลุ ม ตั ว อย า ง 3 กลุ ม โดยใช วิ ธี เ ลื อ กกลุ ม
ตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) และสุมอยางงาย (simple sampling) ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 144 คน ดังนี้
1) ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาหรื อ ผู ป ฏิ บั ติ ร าชการแทนผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 ใชประชากรทั้งหมด จำนวน 18 คน
2) ครู แ นะแนวของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงโรงเรียนละ 1
คน จำนวน 18 คน
3) ครูสายงานปฏิบัติการสอนที่ไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เปน
ครูประจำชัน้ /ครูทป่ี รึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 1- 6 ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใชวิธีสุมอยางงายชั้นละ 1 คน กลุมตัวอยาง
โรงเรียนละ 6 คน จำนวน 108 คน
กลุมตัวอยางสำหรับขั้นตอนที่ 2
ผูว จิ ยั ใชวธิ กี ารเลือกแบบเจาะจงจากกลุม ตัวอยางผูบ ริหาร ครูแนะแนว และครูประจำชัน้
หรือครูที่ปรึกษา กลุมละ 6 คน จากสถานศึกษาที่มีผลงานเดนดานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. วิธกี ารเก็บขอมูล
2.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยในวิจัยครั้งนี้ มี 2 ประเภท ดังนี้
เครื่องมือประเภทที่ 1 เปนแบบสอบถามสำหรับผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว
และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา ซึ่งผูวิจัยไดนำแบบเก็บขอมูลเพื่อศึกษาสภาพของระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาตามโครงการการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสรางความเขมแข็ง
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 4 ภูมิภาค : ระยะที่ 1 การศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การสรางความเขมแข็งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2551 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551ก: 3) และแบบสอบถามของ เสรี ชวนวัน
(2548: 256-261) และจิรพันธ สายสรอย (2552: 194-205) มาปรับปรุงใหสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
เพื่อสอบถามการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ตาม
ตัวชี้วัด 4 ดาน คือ การพิทักษ คุมครองและดูแลอยางทั่วถึง การสงเสริมใหเกิดภูมิคุมกันในการ
ดำเนินชีวิตและการปรับตัว การมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองและสังคม และการมีการพัฒนาอยาง
รอบดาน เครื่องมือที่ใชแบงออกเปน 2 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบสำรวจรายการ (checklist) ประกอบดวยคำถาม
เกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ย วกับการดำเนิ น งานความเข มแข็ ง ของระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด 4 ดาน จำนวน 25 ขอ ดังนี้
1) การพิทักษคุมครองและดูแลอยางทั่วถึง จำนวน 7 ขอ
2) การสงเสริมใหเกิดภูมิคุมกันในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว จำนวน 9 ขอ
3) การมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองและสังคม จำนวน 6 ขอ
4) การมีการพัฒนาอยางรอบดาน จำนวน 3 ขอ
แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบขอที่ดำเนินการและมี
รองรอย การดำเนินงานมากที่สุด เพียงขอเดียว ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยตัวเลือกไดเรียงลำดับและใหคาคะแนนตามเกณฑ
ในการพิจารณาดังนี้
1) ความตระหนัก หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงขอมูลในการดำเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
2) ความพยายาม หมายถึง การดำเนินงานของการแกไขปญหาและหรือพัฒนา
ของผูบริหาร ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียน
3) ความสำเร็จ หมายถึง มีขอมูลของผลการดำเนินงาน การดำเนินงาน และ
กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของครูและสถานศึกษา
4) ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาการดำเนินงานอยางตอเนื่องและมีขอมูล
ความกาวหนาของการพัฒนา
เครื่ อ งมื อ ประเภทที่ 2 เป น แบบสั ม ภาษณ กึ่ ง โครงสร า งเกี่ ย วกั บ แนวทาง
การดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ
2.2 ขั้นตอนการสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การดำเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถาม
1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนำมากำหนด
โครงสรางและรูปแบบของคำถาม สรางขอคำถามใหครอบคลุมนิยามของตัวแปรตาม จากนั้นนำไป
ใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบในเบื้องตน
2) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว เสนอผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทาน พิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงทางดานเนื้อหา (content validity) รวมถึงภาษาและสำนวนที่ใช จากนั้น
นำผลของผู เ ชี่ ย วชาญแต ล ะท า นมารวมกั น คำนวณหาค า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา ซึ่ ง คำนวณ
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ความสอดคลองระหวางประเด็นที่ตองการวัดกับขอคำถามที่สรางขึ้นโดยใชดัชนีความสอดคลอง
ระหวาง ขอคำถาม และองคประกอบเชิงโครงสราง (Item-objective Congruence Index: IOC)
(สุวิมล ติรกานนท, 2546: 176) โดยคัดเลือกขอคำถามที่มีคาตั้งแต 0.6 ขึ้นไป
3) จัดทำแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา
แลวนำไปทดลองใช (try out) กับผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
โรงเรียนคงคาราม โรงเรียนพรหมานุสรณ โรงเรียนหนองหญาปลองวิทยา และโรงเรียนเขายอยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง รวมจำนวน
30 คน (ผูอำนวยการโรงเรียน 4 คน ครูแนะแนว 4 คน ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 22 คน) แลวนำ
แบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α –
coefficient) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536: 170-171) ไดคาความเชื่อมั่นแบบสอบถาม
เทากับ .98
การดำเนินการเกี่ยวกับแบบสัมภาษณ
1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งหลักการในการ
สัมภาษณ
2) นำผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่มีคาเฉลี่ยต่ำในแตละดานนำมา
เปนประเด็นในการสนทนาและการสัมภาษณ
3) สรางแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง
4) นำแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีความสมบูรณแลวนำไปสัมภาษณ
กับกลุมตัวอยางที่ 2
2.3 การเก็บรวมรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการ ดังนี้
1) การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยนำสงและเก็บคืนดวยตนเอง
และสงทางไปรษณีย
2) ในส ว นของการสนทนากลุ ม และการสั ม ภาษณ ผู วิ จั ย นั ด หมายกำหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ และผูวิจัยดำเนินการสัมภาษณดวยตนเอง
3. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดำเนินการจัดทำขอมูลตามลำดับ ดังนี้
3.1 หาคาความถีแ่ ละคารอยละ สำหรับวิเคราะหขอ มูลทีไ่ ดจากแบบสอบถามในตอนที่ 1
3.2 หาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวม รายดานและรายขอ
ของแบบสอบถามตอนที่ 2 โดยใหคาคะแนนระดับคุณภาพการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน ดังนี้
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ความตระหนัก
ใหคะแนน
1
ความพยายาม
ใหคะแนน
2
ความสำเร็จ
ใหคะแนน
3
ความยั่งยืน
ใหคะแนน
4
3.3 การแปลความหมายคาเฉลี่ย ผูวิจัยเทียบระดับความเขมแข็งของระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนกับเกณฑการแปลความหมายของวิเชียร เกตุสิงห (2538: 9) โดยกำหนดเปน
4 ระดับ ดังนี้
1.00 - 1.49 หมายถึ ง มี ก ารดำเนิ น งานความเข ม แข็ ง ของระบบการดู แ ล
ชวยเหลืออยูในระดับนอย ในการวิจัยครั้งนี้เทียบกับระดับความตระหนัก
1.50 - 2.49 หมายถึ ง มี ก ารดำเนิ น งานความเข ม แข็ ง ของระบบการดู แ ล
ชวยเหลืออยูในระดับปานกลาง ในการวิจัยครั้งนี้เทียบกับระดับความพยายาม
2.50 - 3.49 หมายถึ ง มี ก ารดำเนิ น งานความเข ม แข็ ง ของระบบการดู แ ล
ชวยเหลืออยูในระดับมากในการวิจัยครั้งนี้เทียบกับระดับความสำเร็จ
3.50 - 4.00 หมายถึ ง มี ก ารดำเนิ น งานความเข ม แข็ ง ของระบบการดู แ ล
ชวยเหลืออยูในระดับมากที่สุดในการวิจัยครั้งนี้เทียบกับระดับความยั่งยืน
3.4 ในส ว นของการสนทนากลุ ม และการสั ม ภาษณ ผู วิ จั ย รวบรวมข อ มู ล ที่ ไ ด ม า
ทำการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) โดยนำขอมูลมาสรุปหาใจความสำคัญ โดยตีความหมาย
และแยกแยะขอมูลที่มีความหมายเดียวกันอยูในแนวเรื่องเดียวกัน แลวสรุปเปนผลของการวิจัย และ
นำเสนอขอมูลในรูปความเรียง

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ระดับการดำเนินงานของผูบริหาร ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาใน
การดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค า เฉลี่ ย และค า เบี่ ย งเบนมาตรฐานการดำเนิ น งานความเข ม แข็ ง ของระบบการดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียน ของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
การดําเนินงานความเขมแข็งของ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
1. การพิทักษคุมครองและดูแลอยางทั่วถึง
2. การสงเสริมใหเกิดภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตและการปรับตัว
3. การมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองและสังคม
4. การมีการพัฒนาอยางรอบดาน
เฉลี่ย

ผูบริหารสถานศึกษา/
ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา
(n = 144)
S.D.
ระดับ
x
2.42
.96
พยายาม
2.55
.84
สําเร็จ
2.74
.88
สําเร็จ
2.51
.87
สําเร็จ
2.55
.86
สําเร็จ

จากตารางที่ 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษามี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยภาพรวม
อยูในระดับความสำเร็จ ( X = 2.55) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูใน
ระดับความสำเร็จ ไดแก ดานการมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองและสังคม ( X = 2.74) ดานที่มีคา
เฉลีย่ ต่ำสุดอยูใ นระดับความพยายาม ไดแก ดานการพิทกั ษคมุ ครองและดูแลอยางทัว่ ถึง ( X = 2.42)
2. การสังเคราะหบทเรียนการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 พบวารูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ยั่งยืน คือ LAMP
ประกอบดวย
L หมายถึง กระบวนการเรียนรู (learning process)
- การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย
- จัดกิจกรรมที่สนองตามศักยภาพของนักเรียน
A หมายถึง การบริหารจัดการ (administration)
- แตงตั้งคณะกรรมการ จัดสรางทีมทำงาน
- ใชแนวคิดการบริหารเชิงระบบ
- สนับสนุนเอือ้ อำนวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านทัง้ ดานงบประมาณและบุคลากร
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- สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรู ความชำนาญในทักษะ
เกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
- สรางขวัญและกำลังใจใหกับผูปฏิบัติงานดีเดน
M หมายถึง การนิเทศ กำกับ ติดตาม (monitoring)
- ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ เชื่อมโยงขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน
- ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล ความรูหรือเทคนิควิธีที่เปนประโยชน
P หมายถึง การมีสวนรวม (participation)
- การมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายทั้งในและนอกโรงเรียน
- การสร า งเครื อ ข า ย มี กิ จ กรรมประสานงานระหว า งโรงเรี ย นกั บ หน ว ยงาน
ทั้งภายในและภายนอก

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถนำมาอภิปรายผล ไดดังนี้
1. ระดั บ การดำเนิ น งานของผู บ ริ ห าร ครู แ นะแนว และครู ป ระจำชั้ น /ครู ที่ ป รึ ก ษา
ในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
จากการวิเคราะหระดับการดำเนินงานของผูบริหาร ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครู
ที่ ป รึ ก ษาในการดำเนิ น งานความเข ม แข็ ง ของระบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบวา
ผู บ ริ ห าร ครู แ นะแนว และครู ป ระจำชั้ น /ครู ที่ ป รึ ก ษา มี ก ารดำเนิ น งานโดยรวมอยู ใ นอยู ร ะดั บ
ความสำเร็จ อาจเปนเพราะผูบ ริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษาใหความสำคัญกับการดำเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเนื่องจากเปนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งผูบริหารและครูสวนใหญมีโอกาสในการเขารวมโครงการ
ศึกษาและพัฒนารูปแบบการสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนทำใหมีความรู
มีความพรอมและประสบการณในการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และไดนำไปเปนกรอบ
ในการปฏิบัติและพัฒนา สงผลใหสภาพของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยรวมอยูในระดับ
ความสำเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย จุลวงศ (2546: 89) ไดวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกระบี่
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบวา 1) ดานการรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคล มีการดำเนินงานมากในเรื่องการบันทึกหลักฐานในรายการอาชีพและรายไดของบิดา
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มารดา ผูปกครอง 2) ดานการคัดกรองนักเรียน มีการดำเนินงานมากในเรื่องการบันทึกหลักฐาน
ดานความสามารถในการเรียน 3) ดานการสงเสริมนักเรียน มีการดำเนินงานมากในเรื่องการประชุม
ชี้แจงทำความเขาใจ ในการจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียนอยางนอย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 4) ดานการ
ปองกันและแกไขปญหามีการดำเนินงานมากในเรื่องการประชุมชี้แจงทำความเขาใจในการฝกทักษะ
ในการแกปญหานักเรียนดานการเรียน 5) ดานการสงตอมีการดำเนินงานมากในเรื่องการประชุม
ชี้แจง ทำความเขาใจการดำเนินงานสงตอภายใน และสอดคลองกับงานวิจัยของโชวนันต มารุตวงศ
(2546: 85-87) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวาการดำเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา มีการดำเนินงานอยูในระดับมาก
และสอดคลองกับงานวิจัยของเสรี ชวนวัน (2548: 118-120) ไดทำการวิจัยเรื่องความพึงพอใจ
ในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรขี นั ธ เขต 1 ผลการวิจยั พบวา ระดับความพึงพอใจของครู นักเรียนและผูป กครอง
ในการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายดาน
อยูใน ระดับมาก
2. การดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบวารูปแบบ
ที่เหมาะสมในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ยั่งยืน คือ LAMP ซึ่งประกอบดวย
L หมายถึง กระบวนการเรียนรู (learning process) ที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมและพัฒนา
นักเรียนใหนักเรียนเปนบุคคลที่มีคุณภาพ โดยบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู การจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนใหตรงกับปญหาและความตองการของนักเรียน ใชรูปแบบที่หลากหลายตามสภาพและ
ความเหมาะสม ดังที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551ข: 5-7) ไดกลาวถึงสภาพ
ความสำเร็จการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไววา โรงเรียนตองจัดระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางเขมแข็งรอบดาน โดยนักเรียนทุกคนตองไดรับการพัฒนาตามศักยภาพตาม
ความแตกตางระหวางบุคคล
A หมายถึง การบริหารจัดการ (administration) การสรางความเขมของระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ผูบริหารตองมีความรูและความเขาใจในกระบวนทัศนของระบบการดูแลชวยเหลือ
นั ก เรี ย นมี ค วามตระหนั ก เห็ น ความสำคั ญ และประโยชน ข องระบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
มีการบริหารจัดการที่ดี ดังที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2547: 55) กลาววาการนำ
ระบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นไปใช ใ นสถานศึ ก ษาให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลนั้ น
ตองอาศัยการทำงานที่มีหลักการบริหารอยางเปนระบบ
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M หมายถึ ง การนิ เ ทศ กำกั บ ติ ด ตาม (monitoring) สำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2547: 55) กลาววาการนำระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไปใชในสถานศึกษา
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นตองอาศัยการทำงานที่มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินงาน นำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง สรุปรายงาน และเผยแพร
ประชาสัมพันธ
P หมายถึง การมีสว นรวม (participation) ซึง่ ยุทธศาสตรการมีสว นรวมเปนกระบวนการ
ที่เปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน และเครือขาย เขามามีสวนรวมในการวางแผน รวมดำเนินกิจกรรม
รวมตัดสินใจ และรวมติดตามประเมินผล เพื่อใหการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย ดังที่ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553: 88)
กลาวถึงหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวมวาเปนรูปแบบของการทำงานที่เกิดจากการประสาน
ความรวมมือกันระหวางผูเกี่ยวของในลักษณะของกัลยาณมิตรที่มีเปาหมายการทำงานรวมกัน ดวย
การรวมกันดานความคิด กำลังคน ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ รวมกันแกปญหาการดำเนินงาน
ในองคกรดวยระบบเครือขาย โดยการรวมกันสรางเปาหมาย เปนการรวมคิด รวมทำ เปดโอกาส
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขาวสาร ประสบการณ การรวมมือกันทำงานดังกลาวจะทำใหงาน
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2547: 55) กลาววาการนำระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไปใชในสถานศึกษา
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นตองสรางบรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวม บุคลากร
ทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของตองรวมกันดำเนินงาน โดยอาศัยความสัมพันธระหวางโรงเรียน องคกร
สถาบั น และผู ช ำนาญการในสาขาวิ ช าชี พ ต า ง ๆ เพื่ อ ให เ กิ ด การมี ส ว นร ว มในการแก ไ ขป ญ หา
และพัฒนานักเรียนในรูปแบบสหวิชาชีพ ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ประสบผลสำเร็ จ และทุ ก ฝ า ยมี ค วามพึ ง พอใจ จึ ง ต อ งสร า งเครื อ ข า ยและการมี ส ว นร ว มของผู มี
สวนเกี่ยวของ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช
โรงเรียนควรดำเนินการสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดย
เนนดานการพิทักษคุมครองและดูแลอยางทั่วถึง เพราะเนื่องจากขอคนพบที่ไดจากการวิจัยพบวา
โดยภาพรวมดานการพิทักษคุมครองและดูแลอยางทั่วถึง มีคาเฉลี่ยต่ำสุด
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทำการวิจัยการดำเนินการสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนจากกลุมเปาหมายที่มีสวนรวมในการดำเนินงานใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย เพื่อจะไดนำ
ผลไปพัฒนากลุมเปาหมายใหสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2.2 ควรทำการวิจัยการดำเนินการสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในเรื่องที่เปนปญหา/ อุปสรรคในการดำเนินงาน สภาพความตองการ หรือปจจัยเสริมที่ชวย
ใหการดำเนินงานสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จอยาง
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุป
การดำเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ ครูที่ปรึกษา
ในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูใน
ระดับความสำเร็จ และรูปแบบในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ใหยั่งยืน คือ LAMP ซึ่งประกอบดวยกระบวนการเรียนรู (learning process) การบริหารจัดการ
(administration) การนิเทศ กำกับ ติดตาม (monitoring) และการมีสวนรวม (participation)
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การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
CONFLICT MANAGEMENT OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE
OFFICE OF UTTARADIT PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA 1
อรสา คำแสน/ORASA KHAMSAEN1
อรรณพ จีนะวัฒน/ANNOP JEENAWATTHANA2
ประสิทธิ์ เขียวศรี/PRASIT KHEOWSRI3
บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาวิ ธี ก ารบริ ห ารความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา 2) เปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารบริ ห ารความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จำแนกตาม
อายุ ประสบการณทางการบริหาร และระดับการศึกษาตางกัน และ 3) เสนอแนวทางในการบริหาร
ความขัดแยงที่เหมาะสม
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาจำนวน 123 คน ไดมาโดยการสุม
แบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดย
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .85 และแนวคำถามในการสนทนากลุม สถิติที่ใช คือ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิ จั ย พบว า 1) ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาดำเนิ น การบริ ห ารความขั ด แย ง ในระดั บ
ปานกลาง โดยใชการปองกันและแกไขความขัดแยงที่ทำลายในระดับสูง และใชวิธีการกระตุนความ
ขัดแยงที่สรางสรรคในระดับปานกลาง 2) ผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุและประสบการณทางการ
บริหารแตกตางกัน มีวิธีการบริหารความขัดแยง แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนผูบริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีวิธีการบริหารความขัดแยงไมแตกตางกัน
และ 3) แนวทางในการบริหารความขัดแยงที่เหมาะสมของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษาควรมีการบริหารความขัดแยงดวยวิธีการกระตุนความขัดแยงที่สรางสรรคดวยวิธีการ
บริหาร ที่เปนประชาธิปไตย ปองกันความขัดแยง ที่ทำลายดวยวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรม
และมีการแกไขความขัดแยงที่ทำลายดวยวิธีการประนีประนอม การเจรจาตอรองอยางสันติวิธี
คำสำคัญ การบริหารความขัดแยง ผูบริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ เขต 1
__________________________________
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
ผูชวยศาสตราจารย ดร., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาจารยที่ปรึกษาหลัก
3
อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาจารยที่ปรึกษารวม
1
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study methods of conflict
management of school administrators; 2) to compare methods of conflict management of
school administrators, as classified by age, administrative experience, and educational
level; and 3) to propose appropriate guidelines for conflict management of school
administrators.
The research sample consisted of 123 school administrators, obtained by
stratified random sampling. The instrument was a 5-scale rating questionnaire, developed
by the researcher, with reliability coefficient of .85; and a focus group discussion guidelines
form. The statistics for data analysis were the percentage, mean, standard deviation,
t-test, and one-way analysis of variance.
The research findings were that 1) the school administrators employed
moderate the conflict management by employing prevention and settlement of highly
destructive conflicts at the high level, and the method of stimulating constructive conflicts
at the moderate level; 2) school administrators with different ages, and administrative
experiences differed significantly at the .05 level in their employed methods of conflict
management; while school administrators with different educational levels did not significantly
differ in their employed methods of conflict management; and 3) regarding appropriate
guidelines for conflict management of school administrators, the school administrators
should employ stimulating constructive conflicts with the democratic style of administration
, employ the conflict management method of prevention and settlement of highly destructive
conflicts with the fair allocation of resources, and settle the destructive conflicts with the
method of compromise and peaceful negotiation.
Keywords: conflict management, school administrator, Uttaradit Primary Educational
Service Area 1
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บทนำ
มนุษยตองการความสำเร็จ การกระทำของมนุษยเพื่อที่จะใหเกิดความสำเร็จนี้ สวนหนึ่ง
นำไปสูความขัดแยงโดยมีการแขงขันกันในรูปแบบตาง ๆ เชน การแขงขันกีฬา การศึกษาเลาเรียน
ธุ ร กิ จ และกิ จ กรรมในสั ง คม การแข ง ขั น ทำให เ กิ ด การแพ ห รื อ ชนะ ความสำเร็ จ มั ก ถู ก วั ด ด ว ย
การเอาชนะ หลักฐานเหลานี้เห็นไดจากการไดมา หรือการมีกรรมสิทธิ์ในสินคา การไดรับบริการ
การทำใหบรรลุเปาหมาย ที่แตกตางกัน การควบคุมบุคคล การควบคุมทรัพยากรและการมีอำนาจ
ที่ ตั ด สิ น ใจซึ่ ง มี ผ ลกระทบต อ คนอื่ น เป น ต น สาเหตุ ห ลั ก สำคั ญ ของการแข ง ขั น ก็ เ นื่ อ งมาจาก
ความขาดแคลน หรือความไมเพียงพอของสิ่งที่ตองการ คนก็จะถูกกระตุนและมีแรงจูงใจเพื่อที่จะ
แขงขันและเพื่อใหประสบความสำเร็จ ความขัดแยง เกิดเพิ่มมากขึ้น เมื่อคนเราพยายามตอสูเพื่อ
ใหไดมากที่สุดในสิ่งที่ตนเองตองการ (กัมปนาท มีสวนนิล, 2545: 5) ในสภาพของสังคมไทยเรา
ในป จ จุ บั น นี้ จะพบว า มี ค วามขั ด แย ง ค อ นข า งสู ง ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากคนมี ค วามแตกต า งกั น ในด า น
ความคิด ความเชื่อ คานิยม ความสนใจ ความตองการ ความปรารถนา ซึ่งความแตกตางดังกลาว
เปนผลใหเกิดความขัดแยงในสังคมได (ประกาทิพย ผาสุก, 2551) ความขัดแยงเปนปรากฏการณ
ธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย เพราะมนุษยมีความแตกตางกันทั้งความคิดและการกระทำ ดังนั้น
ในทุกองคการยอมมีความขัดแยงเกิดขึ้น อาจเปนความขัดแยงระหวางบุคคลตอบุคคล หรือระหวาง
กลุมตาง ๆ ความขัดแยงเปนสิ่งที่ผูบริหารตองเผชิญอยูทุกวัน การบริหารความขัดแยงเปนภารกิจ
ที่ ย ากที่ สุ ด อย า งหนึ่ ง ของผู บ ริ ห าร เพราะการปฏิ บั ติ ง านจะทำให ถู ก ใจคนทุ ก คนไม ไ ด หากยึ ด
ความถูกตองมักไมถูกใจคน หากจะใหถูกใจคนก็มักไมถูกตอง ดังนั้น แมวาความขัดแยงเปนสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไมได แตถาผูบริหารรูจักวิธีการบริหารและวิธีการแกไขที่ดีจะกลายเปนใหคุณประโยชน เชน
ชวยปองกันความเฉื่อยชา ชวยทำใหเห็นเปาหมายที่ชัดเจน ชวยกระตุนความสนใจและความอยากรู
อยากเห็นของบุคคล เปนพื้นฐานทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคคลและสังคม ซึ่งจะเปนประโยชน
อยางยิ่งตอองคการ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2540: 7-9) ความขัดแยงเปนพฤติกรรมของมนุษย
ในองคการ ดังนั้นกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารองคการจำเปนตองพบกับความขัดแยง
ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย (พรรณราย ทรัพยะประภา, ม.ป.ป.: 80) ผูบริหารสถานศึกษาตองพบกับ
ความขั ด แย ง อยู บ อ ยครั้ ง ถ า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสามารถบริ ห ารความขั ด แย ง ให เ กิ ด ผลดี ค รู มี
ความพึงพอใจความขัดแยงนั้นก็จะเปนประโยชน และเปนไปในทางที่สรางสรรค แตถาบริหาร
ความขัดแยงไมเหมาะสม ความขัดแยงนั้นก็นำไปสูความขัดแยงอีกอยางหนึ่ง และความขัดแยงอื่น ๆ
ก็จะตามมา
การที่ผูบริหารจะใชวิธีการบริหารความขัดแยง ใหความขัดแยงอยูในระดับที่เหมาะสม
และสงผล ใหองคการมีประสิทธิภาพไดนั้น ผูบริหารจะตองมีวิธีการบริหารความขัดแยงที่เหมาะสม
รังสรรค ประเสริฐศรี (2554: 16-18) เสนอวิธีการบริหารจัดการความขัดแยง 3 แนวทาง คือ (1) วิธี
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การกระตุ น ความขั ด แย ง ใช เ มื่ อ องค ก ารมี ค วามขั ด แย ง ในระดั บ ต่ ำ จึ ง ต อ งมี ก ารกระตุ น ให เ กิ ด
ความขัดแยงที่สรางสรรคขึ้น (2) ปองกันความขัดแยง เมื่อกระตุนใหเกิดความขัดแยงแลว และเริ่ม
มองเห็นวาอาจมีความขัดแยงทีร่ นุ แรงและไมสรางสรรคในอนาคต ผูบ ริหารจะตองรูจ กั หาทางปองกัน
มิใหเกิดขึ้น (3) วิธีการแกปญหาความขัดแยง เมื่อมีความขัดแยงสูงมากเกินไป หรือความขัดแยง
เชิงทำลายจนสงผลเสียตอองคการ ผูบริหารตองมีการแกไข ชะลอหรือลดความขัดแยงใหอยูในระดับ
ที่เหมาะสมเชนเดียวกับเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล (2540: 273) กลาวถึงแนวทางในการบริหารความ
ขัดแยงในองคการเปน 3 แนวทาง (1) การกระตุนหรือสนับสนุนใหเกิดความขัดแยงที่มีลักษณะ
สรางสรรค (2) การปองกันหรือลดความขัดแยงที่มีลักษณะทำลาย (3) การแกไขความขัดแยงที่มี
ลักษณะทำลาย แตอยางไรก็ตาม ในการบริหารความขัดแยงของผูบริหารแตละคนยอมแตกตางกัน
โดยทั่วไปบุคคลจะคิดถึงความขัดแยงในแงลบ และพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยงที่จะเกิดขึ้น หรือ
ป อ งกั น ความขั ด แย ง ไม ใ ห เ กิ ด ขึ้ น แต แ ท ที่ จ ริ ง แล ว ความขั ด แย ง ก อ ให เ กิ ด ทั้ ง ผลดี แ ละผลเสี ย
ตอองคการทั้งนี้ขึ้นอยูกับการจัดการความขัดแยงของบุคคลซึ่งเกิดจากการรับรู และความสามารถ
ของบุคคลในการปรับตัวตอความขัดแยงที่เกิดขึ้น อายุ และประสบการณที่มากขึ้นจะทำใหบุคคล
สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ไดดี (มณฑิกา แกวทองคำ, 2539: 17) การแกปญหาความ
ขัดแยงโดยวิธีตาง ๆ ของผูบริหารสวนใหญไมเหมือนกัน ถึงแมจะเปนปญหาในลักษณะเดียวกัน
ก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ ประสบการณ ความรู ความสามารถ อายุ และบุคลิกภาพเฉพาะตัว และ
ปญหาความขัดแยงบางอยางผูบริหารคนหนึ่งอาจแกได แตอีกคนหนึ่งอาจแกไมได หรือถาแกได
อาจใชเวลาแตกตางกัน (ภิญโญ สาธร, 2519: 217) หากพิจารณาดานสถานภาพสวนตัวของ
ผูบริหารโรงเรียน ในการบริหารความขัดแยงมีขอสรุปไมตรงกันกลาวคือ เจริญ โคกสีอำนวย (2530)
ศึกษาวิธแี กความขัดแยงของผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
พบวา ผูบ ริหารทีม่ เี พศ อายุ วุฒทิ างการศึกษา ประสบการณ ในตำแหนง และขนาดโรงเรียนแตกตางกัน
จะมีวิธีแกความขัดแยงไมแตกตางกัน เชนเดียวกับสุรางค โลสัมฤทธิ์ชัย (2536: ก) ศึกษาสาเหตุ
ของความขัดแยงและวิธีการจัดการกับความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา วิธกี ารจัดการความขัดแยงของผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ และขนาดโรงเรียนตางกัน ไมมีความแตกตาง และสมยศ ปรีเปรม
(2545: 74) ศึกษาเรื่องการบริหารความขัดแยงของผูชวยผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี พบวา เมือ่ เปรียบเทียบวิธกี ารบริหารความขัดแยงของผูช ว ยผูบ ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี โดยจำแนกตาม อายุ วุฒิการศึกษา
ระยะเวลาในการดำรงตำแหนง และขนาดของโรงเรียน ไมพบความแตกตาง สวนพิพิธ สุวรรณสิงห
(2550: 71) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานี พบวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี จำแนก
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ตามวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญา พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ดังนั้น ในการศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สถานภาพสวนตัวจึงเปน
ประเด็นที่นาสนใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น
จำนวน 179 โรงเรียน การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนยอมมีปญหาเกิดขึ้น
ไมวาจะเปนปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยตรง ปญหาความขัดแยงสวนบุคคลหรือ
ปญหาความขัดแยงระหวางกลุม ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่โดยตรงที่จะแกปญหาอยางหลีกเลี่ยง
ไมได ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยจะเปน
ขอมูลเพื่อนำไปวางแผน และประยุกตใชในการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาอันจะ
สงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานในสถานศึกษาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก
1. ศึกษาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
2. เปรียบเทียบวิธกี ารบริหารความขัดแยงของผูบ ริหารสถานศึกษา ทีม่ อี ายุ ประสบการณ
ทางการบริหาร และระดับการศึกษาตางกัน
3. เสนอแนวทางในการบริหารความขัดแยงที่เหมาะสมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดสังเคราะหมาจากแนวคิด ทฤษฎีของนักทฤษฎี
และนั ก วิ ช าการหลายท า น มาเป น กรอบ เพื่ อ กำหนดวิ ธี ก ารบริ ห ารความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ตามตัวแปร ดังตอไปนี้
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สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานขอที่ 1 ผูบริหารสถานศึกษา ที่มีอายุตางกัน มีวิธีการบริหารความขัดแยง
แตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 2 ผูบริหารสถานศึกษา ที่มีประสบการณทางการบริหารตางกันมีวิธี
การบริหารความขัดแยงแตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 3 ผูบริหารสถานศึกษา ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีวิธีการบริหาร
ความขัดแยงแตกตางกัน

100

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554
Vol.2 No. 2 July - December 2011

วิธีดำเนินการ
การวิจยั ครัง้ นี้ เปนการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีขนั้ ตอนการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้ง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 จำนวนทั้งสิ้น 179 คน
กลุม ตัวอยาง กลุม ตัวอยางผูว จิ ยั ไดกำหนดกลุม ตัวอยางตามวิธขี องเครจซีแ่ ละมอรแกน
ไดจำนวนกลุมตัวอยาง จำนวน 123 คน และสุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (stratified
random sampling) จำแนกตามรายอำเภอโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.1 คำนวณหาจำนวนกลุมตัวอยาง ตามสัดสวนของประชากรในแตละอำเภอ
1.2 ทำการสุมอยางงาย (simple random sampling) ดวยการจับสลากใหไดจำนวน
ครบตามสัดสวนที่กำหนดไว
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใชถามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวยคำถาม 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับสถานภาพสวนบุคคลเกีย่ วกับ อายุ ประสบการณ
ทางการบริหาร ระดับการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ลักษณะของคำถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
ลักษณะของคำถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
2.2 แนวคำถามในการสนทนากลุม เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารความขัดแยงที่
เหมาะสมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
ซึ่งเปนแบบสัมภาษณชนิดกึ่งมีโครงสราง
3. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
3.1 การดำเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถาม
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ นำมากำหนดโครงสรางและรูปแบบ
ของคำถามในแบบสอบถาม
2) สรางขอคำถามใหครอบคลุมนิยามของตัวแปรตาม จากนั้นนำไปใหอาจารย
ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบในเบื้องตน แลวนำแบบสอบถามที่สรางใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน
ตรวจสอบความเปนปรนัยเชิงภาษาและความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ระหวางขอคำถาม
กับตัวบงชี้ตามนิยาม
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3) จัดทำแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา
แลวนำไปทดลองใช (try out) กับผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพื่อหาความความเที่ยง
(reliability) พบวามีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบแอลฟา ( α -Coefficient) เทากับ 0.85
3.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสนทนากลุม
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งหลักในการสัมภาษณ
2) นำผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับ
บริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุดของทุกกระทงคำถามใน
ทุกดาน มากำหนดเปนประเด็นคำถามในแบบสัมภาษณ
3) ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษา ใหมีความเหมาะสมถูกตอง
ยิ่งขึ้น โดยผานการแนะนำจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แลวจัดทำแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ
เพื่อนำไปใชเก็บขอมูลกับกลุมผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ เขต 1 กลุมผูใหขอมูล จำนวน 10 คน ซึ่งใชการสุมแบบเจาะจง (purposive random
sampling) ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุแตกตางกัน จำนวน 5 คน และผูบริหารสถาน
ศึกษาที่มีประสบการณทางการบริหารแตกตางกัน จำนวน 5 คน
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บแบบสอบถาม
1) ผู วิ จั ย ได ท ำหนั ง สื อ ขอความร ว มมื อ จากผู อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 เพื่อติดตอประสานงานในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้
แลวดำเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง ระหวางวันที่ 1-30 สิงหาคม 2554
2) ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถาม และไดแบบสอบถาม
ที่สมบูรณรอยละ 100.00 แลวนำมาวิเคราะหขอมูล
4.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสนทนากลุม
ผูวิจัยไดทำหนังสือขอความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 จำนวน 10 ทาน เพื่อเชิญรวมการสนทนากลุม โดยใช
แบบสัมภาษณชนิดกึ่งมีโครงสราง และดำเนินการจัดสนทนากลุม (focus group discussion)
ในวันที่ 25 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น. สถานที่ ณ หองประชุมพระอาทิตย เทศบาลตำบล
หาดกรวด
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 สวน ดังนี้
5.1 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
วิเคราะหคาสถิติ ดังนี้
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1) การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคล โดยการหาคารอยละ
2) การวิ เ คราะห ร ะดั บ การปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 โดยการหาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3) การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถาน
ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตาม ระดับการศึกษา โดยการทดสอบคาที สวนอายุ ประสบการณ
ทางการบริหาร ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance)
การทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test)
5.2 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการจัดสนทนากลุม
1) นำข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสนทนากลุ ม กั บ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ที่ เ ป น กลุ ม
ตัวอยาง มาจัดทำเปนความเรียงในแตละประเด็นตามตัวแปร 3 ดาน แลวนำไปใหผูบริหารแตละคน
ยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณไปแลว
2) ใช ก ารวิ เ คราะห เ นื้ อ หาโดยการจำแนกประเภทการวิ เ คราะห แ บบอุ ป นั ย
โดยสรุปความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสาระสำคัญในประเด็นที่ศึกษาเปนรายดาน

ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย เรื่ อ งการบริ ห ารความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 มีรายละเอียด ดังนี้
1. ระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายวิธี พบวาวิธีการกระตุนความขัดแยงที่สรางสรรค มีระดับการ
ปฏิบัติการบริหารความขัดแยงอยูในระดับปานกลาง สวนวิธีการปองกันความขัดแยงที่ทำลายและวิธี
การแกไขความขัดแยงที่ทำลายมีระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงอยูในระดับสูง
1.1. ระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา เมื่อพิจารณา
วิธีการบริหารความขัดแยงแตละวิธี ไดผลการวิจัย ดังนี้
1) วิธีการกระตุนความขัดแยงที่สรางสรรค ผูบริหารสถานศึกษานำวิธีบริหาร
ที่เปนประชาธิปไตยมาปฏิบัติมากที่สุด
2) วิธีการปองกันความขัดแยงที่ทำลาย ผูบริหารสถานศึกษานำวิธีการจัดสรร
ทรัพยากรที่เปนธรรมมาปฏิบัติมากที่สุด
3) วิธกี ารแกไขความขัดแยงทีท่ ำลาย ผูบ ริหารสถานศึกษานำวิธกี ารประนีประนอม
มาปฏิบัติมากที่สุด
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2. การเปรียบเทียบวิธีการบริหารความขัดแยง ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลของผูบริหารสถาน
ศึกษา ไดผลการวิจัย ดังนี้
2.1 ผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุตางกัน มีวิธีการบริหารความขัดแยงในภาพรวม
แตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน 3 วิธี ไดแก วิธีการ
กระตุนความขัดแยงที่สรางสรรค และวิธีการปองกันความขัดแยงที่ทำลาย โดยคูที่มีความคิดเห็น
แตกตางกันไดแก กลุมผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป กับกลุมผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุ
41-50 ป สวนอีกหนึ่งวิธี คือการแกไขความขัดแยงที่ทำลาย โดยคูที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน ไดแก
กลุมผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุ 41-50 ปขึ้นไป กับกลุมผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุ 31-40 ป
2.2 ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณทางการบริหารตางกัน มีวิธีการบริหาร
ความขัดแยงในภาพรวมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน
3 วิธี ไดแก วิธีการกระตุนความขัดแยงที่สรางสรรค และวิธีการปองกันความขัดแยงที่ทำลาย โดยคูที่
มีความคิดเห็นแตกตางกันไดแก กลุมผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณทางการบริหารจำนวน
16 ปขึ้นไป กับกลุมผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณทางการบริหารจำนวน 6-10 ป สวนอีกหนึ่ง
วิธี คือการแกไขความขัดแยงที่ทำลาย โดยคูที่มีความคิดเห็นแตกตางกันไดแก กลุมผูบริหารสถาน
ศึกษาทีม่ ปี ระสบการณทางการบริหารจำนวน 11-15 ป กับกลุม ผูบ ริหารสถานศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ
ทางการบริหารจำนวน 6-10 ป
2.3 ผูบริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอวิธีการบริหาร
ความขัดแยงทั้งในภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน
3. แนวทางในการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา จากการจัดสนทนากลุม
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ไดขอคนพบ
ดังนี้
3.1 การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สามารถทำไดหลายวิธี ซึ่ง
แตละวิธีมีจุดเดนและจุดดอยแตกตางกันไป ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรศึกษาสภาพปญหาใหชัดเจน
กอน แลวจึงเลือกวิธีการบริหารความขัดแยงที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยแยกเปนราย
วิธี ดังนี้
1) วิธีการกระตุนความขัดแยงที่สรางสรรค ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดความขัดแยงระดับปานกลางขึ้นในสถานศึกษา กอนผูบริหารสถานศึกษาจะกระตุน
ความขัดแยงที่สรางสรรค ควรศึกษาสภาพความขัดแยงและบริบทของสถานศึกษา แลวจึงสนับสนุน
ใหมีการกระตุนความขัดแยงที่สรางสรรค เพื่อใหสถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง วิธีการที่
ผูบริหารนำมาปฏิบัติมากที่สุดคือ วิธีการบริหารที่เปนประชาธิปไตย
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2) วิธีการปองกันความขัดแยงที่ทำลาย ผูบริหารสถานศึกษาควรปองกันมิให
สถานศึกษามีความขัดแยงในระดับทีส่ งู เกินไป ซึง่ วิธที น่ี ำมาปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ คือ วิธกี ารจัดสรรทรัพยากร
ที่เปนธรรม เพราะเปนวิธีที่สามารถปองกันความขัดแยงที่ตนเหตุของปญหา สวนวิธีการหลีกเลี่ยง
การแขงขันเปนวิธีปองกันความขัดแยงที่ผูบริหารนำมาปฏิบัติเปนเปนลำดับสุดทาย หากผูบริหาร
สถานศึกษาปองกันปญหาความขัดแยงดวยวิธีอื่นไมไดผล
3) วิ ธี ก ารแก ไ ขความขั ด แย ง ที่ ท ำลายผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรจั ด การ
ความขัดแยงในสถานศึกษามิใหมรี ะดับสูงมากเกินไป ซึง่ วิธที น่ี ำมาปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ คือ วิธปี ระนีประนอม
เพราะเป น วิ ธี ก ารที่ ทุ ก ฝ า ยสามารถตกลงกั น ได เป น การรั ก ษาน้ ำ ใจซึ่ ง กั น และกั น ซึ่ ง วิ ธี ก ารนี้
จะชวยใหสองฝายที่มีปญหาความขัดแยงทำงานรวมกันไดอยางสันติ สวนวิธีการเอาชนะผูบริหาร
สถานศึกษานำมาแกปญหาความขัดแยงนอยที่สุด เนื่องจากเปนวิธีการที่มุงเอาผลแพชนะ ฝายที่เกิด
ความรูสึกวาตนแพอาจกลับมาสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นภายหลังได

อภิปรายผล
1. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารความ
ขัดแยงโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การบริหารความขัดแยงมีทั้งขอดี
และขอเสีย ผูบริหารสถานศึกษาใชวิจารณญาณในการเลือกที่จะแกปญหาความขัดแยงตามความ
เหมาะสมแกบคุ คล เวลา สถานการณ ความรูท างวิชาการทีม่ ี ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ นพปฎล
บรรณทอง (2547: 61) ไดศึกษาเรื่องการแกปญหาความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันบุรี เขต 1 พบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีพฤติกรรม
การแก ป ญ หาความขั ด แย ง ในการรั บ รู ข องครู ผู ส อนอยู ใ นระดั บ ปานกลาง และสอดคล อ งกั บ
ผลการศึกษาของสุกัญญา เพาะแปน (2552: 62) ไดศึกษาเรื่อง วิธีแกปญหาความขัดแยงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา วิธีการแกปญหา
ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 ในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง
1.1 เมื่อพิจารณาตามรายดานของการบริหารความขัดแยง พบวา ผูบริหารสถาน
ศึ ก ษามี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารความขั ด แย ง อยู ใ นระดั บ สู ง 2 วิ ธี ก าร คื อ วิ ธี ก ารป อ งกั น
ความขั ด แย ง ที่ ท ำลายและการแก ไ ขความขั ด แย ง ที่ ท ำลาย และมี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ ก ารบริ ห าร
ความขัดแยงอยูในระดับปานกลาง คือ วิธีการกระตุนความขัดแยงที่สรางสรรค ทั้งนี้เปนเพราะวา
ผูบริหารสถานศึกษาไมนิยมกระตุนความขัดแยงที่สรางสรรค ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาอาจเห็นวา
การไมเกิดความขัดแยงขึ้นในสถานศึกษาเปนสิ่งที่ดีกวาการที่สถานศึกษามีความขัดแยงเกิดขึ้น
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ซึ่งแตกตางจากการบริหารความขัดแยงดวยวิธีการปองกันความขัดแยงที่ทำลาย และวิธีการแกไข
ความขัดแยงที่ทำลายที่มีระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงอยูในระดับสูง อาจเปนเพราะ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต อ งการที่ จ ะป อ งกั น และแก ไ ขความขั ด แย ง ไม ใ ห เ กิ ด ขึ้ น ในสถานศึ ก ษา
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสุภาพ ประพันธ (2548: ก) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแยง
ของคณะกรรมการบริ ห ารในโรงพยาบาลชุ ม ชน จั ง หวั ด ขอนแก น พบว า ระดั บ การบริ ห าร
ความขัดแยงของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแกนโดยภาพรวมอยูในระดับ
สูง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ระดับการบริหารความขัดแยงที่อยูในระดับสูงคือ วิธีการปองกัน
ความขัดแยง และวิธีการแกปญหาความขัดแยง สวนการกระตุนความขัดแยงที่สรางสรรคอยูในระดับ
ปานกลาง
1.2 เมื่อพิจารณาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในแตละวิธี
ซึ่งพบวา
1) วิธีการกระตุนความขัดแยงที่สรางสรรคโดยวิธีการบริหารที่เปนประชาธิปไตย
นำมาปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด อาจเป น เพราะว า วิ ธี ก ารบริ ห ารที่ เ ป น ประชาธิ ป ไตย เป น วิ ธี ก ระตุ น
ความขัดแยงที่สรางสรรค เปนวิธีที่มีขั้นตอนและวิธีการที่ไมยุงยาก เพียงแตผูบริหารตองมีลักษณะ
ที่เปนประชาธิปไตย มีพฤติกรรมสงเสริม หรือสนับสนุนหรือกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความคิด
ที่ ส ร า งสรรค ทั ศ นคติ ที่ แ ตกต า ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวความคิ ด ของ เชี่ ย วชาญ อาศุ วั ฒ นกู ล
(2538: 277) กลาววา สมาชิกหรือกลุมในองคการบางครั้งอาจจะมีความเฉื่อยชาหรือไมมีความ
กระตือรือรนที่จะแสดงความคิดริเริ่มใหม ๆ ใหกับองคการ อันเนื่องมาจากวาฝายบริหารมีลักษณะ
เปนเผด็จการเกินไปไมยอมใหเกิดความคิดเห็นที่แตกตางขึ้นในองคการ ลักษณะผูบริหารที่เหมาะสม
กับกลุม สามารถกระตุน ใหเกิดความขัดแยงทีม่ ลี กั ษณะสรางสรรคไดกค็ อื ลักษณะทีเ่ ปนประชาธิปไตย
2) วิธีการปองกันความขัดแยงที่ทำลาย โดยวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรมนำมา
ปฏิบัติมากที่สุด อาจเปนเพราะวาการบริหารงานดานการศึกษานั้นจำเปนตองใชทรัพยากรจำนวน
มาก จึงตองมีการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงที่อาจเกิดตามมา
ในภายหลังได เชน การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ผูบริหารตองพิจารณาอยางเปนกลาง
ปรากฏการณความขัดแยงก็จะเกิดขึ้นในสถานศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได วิธีการจัดสรรทรัพยากร
ที่ เ ป น ธรรมจึ ง มี ก ารปฏิ บัติ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง เชี่ ย วชาญ อาศุ วัฒ นกู ล (2538: 283-285) ได ก ล า วถึ ง
การปองกันความขัดแยงวา เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้น การแกไขจะเปนไปไดดวยความยากลำบาก
ดังนั้นผูบริหารควรหาวิธีการปองกันความขัดแยงที่มีลักษณะทำลายนี้ไวกอนที่จะสายเกินแก ทั้งนี้
เพื่อปองกันความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้น จึงมีวิธีการตาง ๆ ที่ชวยปองกันความขัดแยงที่มีลักษณะ
ทำลาย ไดแก การกำหนดเปาหมายองคการ รวมทั้งกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหมีความชัดเจน
สมาชิกในองคการตองเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเอง การสับเปลี่ยนหมุนเวียน หรือแลกเปลี่ยน
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สมาชิกระหวางกลุม หลีกเลี่ยงการแขงขันของสมาชิกในองคการที่มีลักษณะฝายหนึ่งเปนผูชนะ
อีกฝายหนึ่งเปน ผูแพ ผูบริหารยังตองจัดหาทรัพยากรขององคการใหเพียงพอ และควรตั้งผูประสาน
งานเพื่อติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานหรือกลุมซึ่งวิธีการปองกันความขัดแยงเหลานี้ ผูบริหาร
สามารถประยุกตใชอยางเหมาะสมกับธรรมชาติขององคการนั้น ๆ ได สอดคลองกับผลการวิจัย
ของสุภาพ ประพันธ (2548: 65) ซึ่งศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแยงของคณะกรรมการบริหาร
ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวาการปองกันความขัดแยงโดยการจัดหา
ทรัพยากร การทำใหมเี ปาหมายรวมกัน การกำหนดเปาหมายทีช่ ดั เจนรวมกันและการตัง้ ผูป ระสานงาน
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงตามลำดับ
3) วิธีการแกไขความขัดแยงที่ทำลาย โดยวิธีการประนีประนอมนำมาปฏิบัติมากที่สุด
อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ
เขต 1 สวนใหญเปนคนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ วัฒนธรรมการแสดงออกเปนคนออนนอมถอมตน
ถอยทีถอยอาศัย มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น การหักหาญน้ำใจเปนสิ่งที่ไมนิยม
กัน จึงมีพฤติกรรมเลือกใชวิธีการบริหารความขัดแยงแบบประนีประนอม ซึ่งเปนพฤติกรรมการแก
ปญหาความขัดแยงที่เนนการตอรอง มุงใหทุกฝายไดรับความพึงพอใจ ยอมเสียสละและยอมได
ในบางสวน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวัชรพล มนตรีภักดี (2550: 49) ที่ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
การบริหารความขัดแยงของผูบ ริหารสถานศึกษา เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 1 พบวา พฤติกรรม
การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมพบวา มีพฤติกรรมการบริหารความ
ขัดแยงเปนแบบประนีประนอมมากที่สุด สอดคลองกับผลการศึกษาของประกาทิพย ผาสุก (2551:
53) ที่ศึกษาเรื่อง การจัดการกับความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลำพูน เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการจัดการกับความขัดแยง
แบบประนีประนอมมากที่สุด และยังสอดคลองกับแนวคิดของกับวรนารถ แสงมณี (2544: 12)
กลาวถึงการประนีประนอมคือ การใชวิธีการเจรจาตอรองเปลี่ยนความยินยอม ถอยทีถอยอาศัย
คูกรณีแตละฝายตางก็ไดประโยชนและตองยอมเสียสละประโยชนบางมิใชฝายหนึ่งไดหรือเสียแต
อยางเดียว
2. ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การเปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารบริ ห ารความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 จำแนกตามสถานภาพ
สวนบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งพบวา
2.1 ผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุแตกตางกัน มีความเห็นตอการบริหารความขัดแยง
ในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุตางกัน ยอมมี
ประสบการณในการทำงานแตกตางกัน ทำใหมีมุมมองและความคิดเห็นที่ละเอียดลึกซึ้งตางกัน
โดยพบขอสังเกตจากคาเฉลี่ยที่แสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุ 41-50 ป มีพฤติกรรม
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การกระตุนความขัดแยงที่สรางสรรคและมีพฤติกรรมการปองกันความขัดแยงที่ทำลายมากกวา
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุ 51 ขึ้นไป และผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุ 31-40 ป มีพฤติกรรม
การแกไขความขัดแยงที่ทำลายมากกวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุ 41-50 ป ซึ่งสอดคลองกับ
การวิ จั ย ของพรศั ก ดิ์ โชติ พิ นิ จ (2543: ก) ได ศึ ก ษาเรื่ อ งการบริ ห ารความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห าร
ในองคการคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบวา ผูบริหารที่มีอายุตางกันมีการกระตุนความขัดแยง การปองกันความขัดแยงที่ทำลาย การแกไข
ความขัดแยงที่ทำลายแตกตางกัน
2.2 ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณทางการบริหารแตกตางกัน มีความเห็น
ต อ การบริ ห ารความขั ด แย ง ในภาพรวมและรายด า นแตกต า งกั น ทั้ ง นี้ เ ป น เพราะว า ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่มีประสบการณทางการบริหารแตกตางกันยอมมีประสบการณในการปฏิบัติงานและ
มี มุ ม มองและความคิ ด เห็ น ที่ ล ะเอี ย ดลึ ก ซึ้ ง แตกต า งกั น โดยพบข อ สั ง เกตจากค า เฉลี่ ย ที่ แ สดง
ใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณทางการบริหาร 6-10 ป มีพฤติกรรมการกระตุน
ความขัดแยงที่สรางสรรคและปองกันความขัดแยงมากกวาผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ
ทางการบริหาร 16 ปขึ้นไป และผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณทำงาน 6-10 ป มีพฤติกรรม
การแกปญหาความขัดแยงที่ทำลายมากกวาผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณทำงาน 11-15 ป
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุภาพ ประพันธ (2548: 68) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแยง
ของคณะกรรมการบริหารในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแกน สรุปวาคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ชุ ม ชนที่ มี ป ระสบการณ ก ารทำงานในตำแหน ง คณะกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลชุ ม ชนต า งกั น
มี ก ารบริ ห ารความขั ด แย ง แตกต า งกั น และสอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของพรศั ก ดิ์ โชติ พิ นิ จ
(2543: 86) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแยงของผูบริหารในองคการคณะกรรมการประสาน
งานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาจากการศึกษาในสวนของ
ผูอำนวยการโรงพยาบาลที่มีประสบการณบริหารที่ตางกันมีการแกไขความขัดแยงแตกตางกัน
2.3 ผูบริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความเห็นตอการบริหาร
ความขัดแยง ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหารมีการพัฒนาตนเอง
ในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมทักษะเกิดจากการผานการเรียนดวยรูปแบบตาง ๆ มิใชจากวุฒิ
การศึกษาเพียงประการเดียว ไดแก การเรียนรูทฤษฎีในการตัดสินใจ การแกปญหาความขัดแยง
เพื่อสรางความชำนาญทางความคิดรวบยอดใหเกิดขึ้น สงผลถึงทักษะการบริหารความขัดแยงของ
ผูบริหารสถานศึกษา (เกศนา พันทาเดช, 2543: 45) การนำความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชใน
การปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน (วีระชัย ศรีหริ่ง, 2542: 85) การเลื่อนตำแหนง
เปนผูบริหาร จะโดยวิธีใดก็ตาม ผูบริหารจะไดรับการพัฒนา โดยเฉพาะปจจุบันการเขาสูตำแหนง
ผู บ ริ ห ารจะมี ก ารแข ง ขั น เข า สู ต ำแหน ง ผู ที่ รั ก ความก า วหน า จะพยายามศึ ก ษาหาความรู โ ดย
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การศึกษาดวยตนเอง การอบรมสัมมนาเขาคาย เพิ่มพูนประสิทธิภาพเพื่อกาวเขาสูตำแหนงสังคม
ปจจุบัน ขอมูลขาวสารรวดเร็ว การศึกษาหาความรูเปนไปไดงายและสะดวกทำใหผูบริหารมีความรู
ในดานตาง ๆ มากขึ้น (จรรยา เสี่ยงเทียนชัย, 2544: 73) ดังนั้น การเขาสูตำแหนงผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร ต อ งผ า นการศึ ก ษาอบรมของสถาบั น พั ฒ นาข า ราชการ
กรุ ง เทพมหานคร จึ ง ทำให ผู บ ริ ห ารมี ค วามรู ค วามสามารถทางทั ก ษะการบริ ห ารความขั ด แย ง
ไมแตกตางกัน แมวฒ
ุ กิ ารศึกษาจะตางกัน สอดคลองกับงานวิจยั ของอุษามาศ ระยาแกว (2538: 99)
พบวาผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน ใชวิธีแกไขความขัดแยงไมแตกตางกัน เพราะการศึกษา
หาความรู ความสามารถพัฒนาศักยภาพดวยตนเองของผูบริหารทัดเทียมกัน จึงทำใหมีความรู
ความเขาใจทักษะการบริหารความขัดแยงดวยตนเองไดดี และสอดคลองกับผลการศึกษาของ
พลอยทิพย ตันตระเธียร (2547: 70-71) ไดศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน
ทักษะการบริหารความขัดแยงไมแตกตางกัน
3. ผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา จะเห็นไดวาผูบริหารสถานศึกษาใหความสำคัญกับการบริหาร
ความขัดแยงในสถานศึกษา และไดเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยง ดังนี้
3.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรกระตุนความขัดแยงที่สรางสรรค ดวยวิธีการบริหาร
ที่เปนประชาธิปไตย อาจเปนเพราะวา วิธีการบริหารที่เปนประชาธิปไตย เปนวิธีกระตุนความขัดแยง
ที่สรางสรรค ที่มีขั้นตอน เทคนิคและวิธีการที่ไมยุงยาก และผูบริหารสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง
ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรนำวิธีการบริหารที่เปนประชาธิปไตยมาปฏิบัติเพื่อกระตุนความขัดแยง
มากที่สุด
3.2 ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรป อ งกั น ความขั ด แย ง ที่ ท ำลาย ด ว ยวิ ธี ก ารจั ด สรร
ทรัพยากรที่เปนธรรม อาจเปนเพราะวา วิธีการจัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรม เปนวิธีปองกันความ
ขัดแยงที่ตนเหตุ ถาผูบริหารสามารถจัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรมกับทุกฝาย ความขัดแยงในสถาน
ศึกษาก็จะนอยลง
3.3 ผูบริหารสถานศึกษาควรแกไขความขัดแยงที่ทำลาย ดวยวิธีการประนีประนอม
อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ
เขต 1 สวนใหญเปนคนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ วัฒนธรรมการแสดงออกเปนคนออนนอมถอมตน
ถอยทีถอ ยอาศัย มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ มีความเห็นอกเห็นใจผูอ นื่ การหักหาญน้ำใจเปนสิง่ ทีไ่ มนยิ มกัน
เปนลักษณะที่สอดคลองกับวิธีแกปญหาความขัดแยงที่ทำลายดวยวิธีการประนีประนอม ซึ่งเปน
วิธีการที่ทุกฝายสามารถตกลงกันได เปนการรักษาน้ำใจซึ่งกันและกัน ชวยใหทั้งสองฝายที่มีปญหา
ขัดแยงทำงานรวมกันไดอยางสันติวิธี
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุ
51 ปขึ้นไป เกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงโดยวิธีการกระตุนความขัดแยงที่สรางสรรค ดวยวิธีการ
บริหารที่เปนประชาธิปไตย
1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุ
51 ป ขึ้นไป เกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงโดยวิธีการปองกันความขัดแยงที่ทำลาย ดวยวิธีการ
จัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรม
1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุ
41-50 ป เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความขั ด แย ง โดยวิ ธี ก ารแก ไ ขความขั ด แย ง ที่ ท ำลาย ด ว ยวิ ธี ก าร
ประนีประนอม
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดอบรม สัมมนาในเกี่ยวกับเรื่องการบริหาร
ความขัดแยงใหกับผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป
1.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดอบรม สัมมนาในเกี่ยวกับเรื่องการบริหาร
ความขัดแยงใหกับผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณทางการบริหารมากกวา 10 ขึ้นไป
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาถึงปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึกษา เชน แบบของผูนำ เปนตน
2.2 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการบริหารความขัดแยง
ของผูบริหารศึกษากับความพึงพอใจของครู
2.3 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงโดยวิธีการบริหาร
ที่เปนประชาธิปไตย วิธีการจัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรมและวิธีการประนีประนอม

สรุป
จากผลการวิจัยสรุปไดวา การบริหารความแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายวิธี พบวาวิธีการกระตุนความขัดแยงที่สรางสรรค มีระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยง
อยู ใ นระดั บ ปานกลาง ส ว นวิ ธี ก ารป อ งกั น ความขั ด แย ง ที่ ท ำลายและวิ ธี ก ารแก ไ ขความขั ด แย ง
ที่ทำลายมีระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงอยูในระดับสูง ผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุและ
ที่มีประสบการณทางการบริหารที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารความขัดแยงแตกตางกัน
แตผูบริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารความขัดแยง
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ไมแตกตางกัน สวนแนวทางในการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษานั้น ไดขอคนพบวา
ผูบริหารควรกระตุนความขัดแยงใหอยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรศึกษาสภาพความขัดแยง
และบริบทของสถานศึกษากอน แลวจึงกระตุนความขัดแยงที่สรางสรรคใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา
ส ว นการป อ งกั น ความขั ด แย ง ที่ ท ำลาย ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรป อ งกั น มิ ใ ห ส ถานศึ ก ษามี
ความขั ด แย ง ในระดั บ ที่ สู ง เกิ น ไป ซึ่ ง ควรใช วิ ธี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรที่ เ ป น ธรรม เพราะเป น วิ ธี ที่
สามารถปองกันความขัดแยงที่ตนเหตุของปญหา สวนวิธีการหลีกเลี่ยงการแขงขันเปนวิธีปองกัน
ความขัดแยงที่ผูบริหารควรนำมาปฏิบัติเปนเปนลำดับสุดทาย เมื่อผูบริหารสถานศึกษาปองกัน
ปญหาความขัดแยงดวยวิธีอื่นไมไดผล และวิธีการแกไขความขัดแยงที่ทำลาย ผูบริหารสถานศึกษา
ควรจั ด การมิ ใ ห ค วามขั ด แย ง ในสถานศึ ก ษามี ร ะดั บ สู ง มากเกิ น ไป ซึ่ ง วิ ธี ที่ ค วรนำมาปฏิ บั ติ คื อ
วิธีประนีประนอม เพราะเปนวิธีการที่ทุกฝายสามารถตกลงกันได เปนการรักษาน้ำใจซึ่งกันและกัน
ซึ่งวิธีการนี้จะชวยใหสองฝายที่มีปญหาขัดแยงทำงานรวมกันไดอยางสันติ สวนวิธีการเอาชนะ
ผูบริหารสถานศึกษานำมาแกปญหาความขัดแยงนอยที่สุด เนื่องจากเปนวิธีการที่มุงเอาผลแพชนะ
ฝายที่เกิดความรูสึกวาตนแพอาจกลับมาสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นภายหลังได
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การพัฒนาชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
DEVELOPMENT OF AN ENGLISH LISTENING PACKAGE
ON “INTERESING ASPECT OF NAKHON PATHOM”
FOR GRADE FOUR STUDENTS
ภัทรศรัณย ธนัชญาอิศมเดช/BHADSARAN DHANAJYAITSADEJ1
อุษา นอยทิม/USA NOYTIM2
วรรณวีร บุญคุม/WANNAWEE BOONKOUM3
บทคัดยอ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) สร า งและพั ฒ นาชุ ด ฝ ก การฟ ง ภาษาอั ง กฤษ
เรื่องนครปฐมนารู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 2) เปรียบเทียบความสามารถดานการฟง
ภาษาอังกฤษ กอนและหลังการเรียนดวยชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษที่สรางขึ้น กลุมตัวอยาง ไดแก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ที่ไดมาจากการสุมอยางงาย จำนวน 2 หองเรียน
จำนวน 76 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก ชุ ด การฟ ง ภาษาอั ง กฤษ เรื่ อ งนครปฐมน า รู
แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ ผูวิจัยจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกการฟง
เปนเวลา 6 สัปดาห สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. ประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษเรื่องนครปฐมนารู มีคาเทากับ 82.21/
82.00 ถือวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กำหนด (75/75)
2. ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใช
ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษเรื่องนครปฐมนารู
คำสำคัญ: ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ นครปฐม
__________________________________
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูชวยศาสตราจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยศิลปากร; อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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ABSTRACT
The objectives of this research were to: 1) develop an English listening
package on “Interesting Nakhon Pathom” for grade four students; 2) compare the students
’ listening abilities before and after using the package; and 3) find out grade four students’
views on the package. The study sample consisted of 76 grade four students in the second
semester, academic year 2011 at Kasetsart University Laboratory School, which were
selected by random sampling. The research instruments were an English listening package on
“Interesting Nakhon Pathom”; a lesson plan; the test of English listening abilities; and an
opinionnaire of students’ views on the package. The students were taught by the researcher
using the English listening package for six weeks. The obtained data were analyzed by
mean, standard deviation and t-test.
The findings of the study were as follows:
1. The efficiency of the English listening package was 82.21/82.00, which was
higher than the packages’ stated effective criterion (75/75).
2. The students’ English listening abilities after being taught by the English
listening package on “Interesting Nakhon Pathom” were higher than before being taught
by the listening package at a statistically significant level of .01.
3. The students’ views after being taught by the English listening package on
“Interesting Nakhon Pathom” were at a high level.
Keywords: English listening package, English teaching, Nakhon Pathom

บทนำ
ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ (International language) ซึ่งทั่วโลกมีการใชภาษา
อังกฤษเปนสื่อกลางในการสื่อสารเพิ่มขึ้น ซึ่งจำนวนผูใชภาษาอังกฤษที่มิใชเจาของภาษามีจำนวน
มากกวาเจาของภาษา (Kirkpatrick, 2007) ภาษาอังกฤษใชในวงการธุรกิจ การศึกษา การทองเที่ยว
(Crystal, 2001) และภาษาอังกฤษนับเปนภาษาตางประเทศที่ไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย
มาเปนเวลาชานาน จนทำใหภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ไดรับการบรรจุอยูในหลักสูตรการสอนภาษา
ตางประเทศ ประเทศไทยจึงจัดการเรียนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา (วิสิษฐ เกษมทรัพย, 2548: 83) ซึ่งมีวัตถุประสงคใหนักเรียนสามารถใชภาษา
อังกฤษในการสื่อสาร แสวงหาความรูเพิ่มเติม และเพื่อประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อใหเปนสวนหนึ่ง
ทีจ่ ะสามารถนำประเทศไปสูก ารแขงขันดานเศรษฐกิจ สามารถสือ่ สารกับชาวตางชาติไดอยางถูกตอง
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เหมาะสมและมั่ น ใจ มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ การใช ภ าษาและวั ฒ นธรรมต า งประเทศ นอกจากนี้ ยั ง มี
ความสามารถถายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณไทยไปสูสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:
221) การเรียนรูภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีความสำคัญอยางยิ่งในชีวิตประจำวัน
เนื่องจากเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ
การสรางความเขาใจเกีย่ วกับวัฒนธรรมและวิสยั ทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ
ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษา
และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง รวมทั้ง
เขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงายและกวางขึ้น และมีวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551: 220)
การเรียนภาษาอังกฤษ แตกตางจากการเรียนวิชาอื่น ๆ เนื่องจากผูเรียนไมไดเรียน
ภาษาเพื่ อ ความรู เ กี่ ย วกั บ ภาษานั้ น ๆ แต เ รี ย นภาษาเพื่ อ ให ส ามารถใช ภ าษาเป น เครื่ อ งมื อ ใน
การติดตอสื่อสารกับผูอื่นได การที่ผูเรียนจะใชภาษาไดอยางถูกตอง คลองแคลวและเหมาะสมนั้น
ขึ้นอยูกับทักษะการใชภาษา ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนที่ดี ผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะ
การใชภาษาใหมากทีส่ ดุ สอดคลองกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษา (กรมวิชาการ, 2546: 1)
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความสำเร็ จ ในการเรี ย นรู แ ละการใช ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารของนั ก เรี ย น
พบว า ส ว นใหญ ยั ง อยู ใ นเกณฑ ที่ ไ ม น า พอใจนั ก โดยเฉพาะความสามารถด า นการฟ ง (สุ ภั ท รา
อักษรานุเคราะห, 2539: 40) ซึง่ ขัน้ ตอนในการฝกความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษในหองเรียน
ยังขาดสิ่งเราที่จูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือรนและมีความเพลิดเพลินในระหวางการฝก
(พริ้งพงษ ไชยชาววงศ, 2535: 4)
การฟ ง นั บ ว า เป น ป จ จั ย สำคั ญ ป จ จั ย หนึ่ ง ในการรั บ สาร ในชี วิ ต ประจำวั น คนเรามี
การรับฟงเรื่องราวมากมาย การฟงคำพูดของคนที่คุนเคยหรือใกลชิดอาจจะไมกอใหเกิดปญหา
มากนัก เพราะผูฟงทราบภูมิหลังของผูพูดและเรื่องที่รับฟง แตในปจจุบันการสื่อสารในดานตาง ๆ
เจริญมากขึ้นไมจำกัดเพียงแตฟงคูสนทนา การฟงจากสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน วิทยุ โทรศัพท
เทปเสียง อินเทอรเน็ต ฯลฯ ซึ่งการฟงไมไดเห็นหนากัน บางครั้งเปนการสื่อสารทางเดียวมีแตรับฟง
เทานั้น ไมสามารถที่จะซักถามไดอยางละเอียดถี่ถวน จึงกอใหเกิดความเขาใจที่ไมตรงกันได มอรเลย
(Morley, 1991: 82) ไดกลาววาการฟงเปนทักษะที่ใชในชีวิตประจำวันมากกวาทักษะดานอื่น ๆ
โดยเฉลี่ยแลวมนุษยใชการฟงเปนสองเทาของการพูด สี่เทาของการอาน และหาเทาของการเขียน
ซึง่ สอดคลองกับ ริเวอรและเทมเพอรเลย (Rivers & Temperley, 1978: 23) ทีก่ ลาววาในชีวติ ประจำวัน
การฟงมีความสำคัญตอการสื่อสารคิดเปนรอยละ 45
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สุมิตรา อังวัฒนากุล (2540: 15) และธูปทอง กวางสวาสดิ์ (2549: 27) กลาววา การฟง
เปนทักษะรับสารที่สำคัญและเปนทักษะแรกของการสื่อสารที่ตองทำการสอน เพราะผูพูดจะตองฟง
ใหเขาใจเสียกอนจึงจะสามารถพูดโตตอบ อาน หรือ เขียนได ซึ่งสอดคลองกับวิจิตร อาวะกุล (2543:
74) วรวรรณ เปลี่ยนบุญเลิศ (2540: 73) และปเตอรสัน (Peterson, 1991: 106) ที่กลาววาทักษะ
การฟ ง เป น ทั ก ษะที่ มี ค วามสำคั ญ และเป น ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ ไ ปสู ก ารพั ฒ นาทั ก ษะอื่ น ๆ การฟ ง
ในระดับเริม่ ตนเนนการฟงเสียง พยางค คำศัพท วลี แลวสามารถออกเสียงไดถกู ตอง (กุศยา แสงเดช,
2548: 132)
อยางไรก็ตามแมการฟงจะเปนสิ่งสำคัญ แตคนสวนใหญมองวาทักษะฟงสามารถพัฒนา
ขึ้นมาไดเองตามธรรมชาติ ไมตองฝกฝนมากเทากับทักษะการสื่อสารดานอื่น ๆ ทั้งที่จริงแลวทักษะ
การฟง เปนทักษะที่จำเปนตองไดรับการฝกฝนเชนเดียวกัน วิลลิส (Willis, 1981: 187) กลาววา
การฟงเปนทักษะที่มีความสำคัญเทากับทักษะการพูดและการอาน ผูเรียนจำเปนตองเรียนวาจะฟง
อยางไร และมีโอกาสที่จะไดฟงภาษาอังกฤษในหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อที่ผูเรียนจะสามารถฟงภาษาพูด
นอกหองเรียนดวยความเขาใจ การฟงนอกจากจะมีความสำคัญตอการเรียนภาษาของตนเองแลวยัง
มีความสำคัญตอการเรียนรูภาษาอื่นดวย
จากขอความที่กลาวมาจะเห็นไดวา ทักษะการฟงเปนทักษะสำคัญที่จำเปนตองเรียนรู
ไมนอยไปกวาทักษะการสื่อสารดานอื่น ๆ ทักษะการฟงที่ดีนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต เนื่องจากเปน
พื้นฐานสำคัญ ลดความเขาใจผิดและความขัดแยงในการปฏิสัมพันธกัน การพัฒนาทักษะการฟง
สงผลตอการพัฒนาในดานสติปญญา ในแงของการฝกใชความคิด การจับประเด็น ฝกความจำ
และฝกฝนการจดจอแนวแนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตองการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีผูวิจัยหลายทานไดทำวิจัยเกี่ยวกับการฟงภาษาอังกฤษ พบปญหาเกี่ยวกับการฟง
ภาษาอังกฤษ เชน เออร (Ur, 1989) พบวาการฟงมีปญหาหลายอยาง ไดแก การฟงเสียงที่แตกตาง
จากภาษาที่หนึ่ง เสียงเนนหนัก ทำนองเสียง การออกเสียง การพูดซ้ำ การคาดการณ ความเขาใจ
คำศัพท ความเหนื่อยลาจากการฟง สำเนียงภาษา และตัวชี้แนะทั้งภาพและเสียง โกฮ (Goh, 2002:
8) ไดแบง ปญหาการฟงภาษาอังกฤษของผูเรียนออกเปนสามดาน คือ 1) ปญหาดานการรับรู เชน
ไม ส ามารถจำคำที่ เ รี ย นรู แ ล ว ได ไม ส นใจส ว นต อ ไปของข อ ความเมื่ อ กำลั ง คิ ด ถึ ง ความหมาย
ไมสามารถแบงกลุมคำพูดได จับใจความสวนแรกของขอความไมได จดจอตอการฟงมากเกินไป หรือ
ไมสามารถจดจอไดเลย 2) ปญหาดานการวิเคราะหคำในไวยากรณ เชน ลืมสิ่งที่ไดฟงเร็ว ไมสามารถ
คิดการแสดงออกภายในจิตใจจากคำที่ไดยินได ไมเขาใจสวนยอย ๆ ของสิ่งที่ปอนเขาเพราะมีปญหา
ในตอนเริ่มแรก และ 3) ปญหาดานการนำไปใช เชน เขาใจคำแตไมเขาใจขอมูลขาวสารที่ผูสงสาร
ตองการ สับสนเกี่ยวกับใจความสำคัญในตัวขอมูลขาวสาร แอนเดอรสันและลินช (Anderson &
Lynch, 1988: 35-40) ไดแบงสาเหตุที่ทำใหผูเรียนเกิดการฟงไมเขาใจออกเปนสามประเภทใหญ ๆ
คือ ปญหาดานพื้นความรูเดิม ปญหาดานภาษา และปญหาดานการฟง จารุณี มณีกุล (2545: 11)
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ไดศึกษาวิจัยปญหาการฟงของนักศึกษา พบปญหาในดานคำศัพท ไวยากรณ ตัวสะกด ศัพทสำนวน
เสียงเนนหนัก น้ำเสียง อัตราเร็วในการพูดของเจาของภาษา ขอมูลการฟงกอนการโตตอบและการคิด
เปนภาษาที่หนึ่งกอนพูดภาษาอังกฤษ
เมนเดลสัน (Mendelson, 1995: 123-130) ใหเหตุผลวาปญหาเกิดจากทักษะการฟง
ไมไดรับการสอนอยางแพรหลาย และจริงจัง เมื่อเปรียบเทียบกับทักษะอื่น ๆ ปจจัย คือ เนื้อหาการฟง
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศไมเหมาะสมกับผูเรียนไมไดชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะการฟง
ในโลกแหงความจริง เนื้อหาที่เรียนเปนเนื้อหาที่ดัดแปลงมาจากภาษาเขียนแลวนำมาบันทึกเสียง
ดวยสำเนียงภาษาที่แตกตางจากการใชภาษาในชีวิตจริง เชน การพูดอยางชา ๆ การใชเสียงสูง
และการใชเสียงเนนที่ไมเหมือนกับการใชจริง เนื้อหาไมนาสนใจ พันธณีย วิหคโต (2546: 25-28)
กลาวถึงสาเหตุวามาจากการขาดแคลนครูผูสอนที่มีความรูความสามารถทางดานการสอน การฝก
ไมเพียงพอ และขาดการพัฒนาสื่อการสอน
จากการศึกษาของผูวิจัยจะเห็นไดวาปญหาเกี่ยวกับการฟงภาษาอังกฤษนั้นยังมีอยูมาก
แตพบวางานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการฟงภาษาอังกฤษนั้นยังมีจำกัด โดยเฉพาะการใชเนื้อหา
การฟงภาษาอังกฤษจากเรื่องใกลตัวกับนักเรียนระดับประถมศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจการใชเนื้อหา
ทองถิ่นในการจัดการเรียนรู เพื่อทำใหผูเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดเรียนรูศิลป
วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญา เกิดความรักความผูกพันกับทองถิน่ และมีความสัมพันธกบั ชุมชน ซึง่ สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ไดกำหนดใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรตาม
หลักสูตรแกนกลางรอยละ 70 และจัดใหสอดคลองตามความตองการของทองถิ่นรอยละ 30 โดยจัด
เนื้อหาสาระการเรียนรูใหยืดหยุนตามความเหมาะสมของแตละวิชา (กรมวิชาการ, 2545) ในการวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยจึงพัฒนาชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 เพื่อพัฒนาการฟงของนักเรียน โดยใชเนื้อหาของทองถิ่นตามสภาพแวดลอมจริง ฝกการใช
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพื่อการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษจะเปนสื่อ
ที่ชวยเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน ฝกประสบการณตรง และแสวงหาความรูใหตนเองได หาก
ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จะเปนประโยชนตอครูผูสอนและผูเรียนในการแกปญหา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษดานการฟง และเปนแนวทางในการสรางชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ
ในระดับชั้นอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงค

1. เพื่อสรางและพัฒนาชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กำหนดไว คือ 75/75
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถด า นการฟ ง ภาษาอั ง กฤษก อ นและหลั ง เรี ย นด ว ย
ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ
3. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 ทีม่ ตี อ ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ

118

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554
Vol.2 No. 2 July - December 2011

วิธีดำเนินการ
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 โรงเรี ย นสาธิ ต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 4 (อ 14101) ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 3 หองเรียน
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 118 คน
กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 โรงเรี ย นสาธิ ต แห ง มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 4
(อ 14101) ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 2 หองเรียน รวมนักเรียน 76 คน
ที่ไดมาโดยการสุมอยางงายดวยการจับสลาก
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ชุดฝก หมายถึง ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่อง นครปฐมนารู สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อเปนสื่อการเรียนรูที่ครูใชประกอบการสอน จำนวน 6 บท
ประกอบดวย
1.1 ชุดฝกการฟงเลมที่ 1 เรื่อง Nakhon Pathom Province
1.2 ชุดฝกการฟงเลมที่ 2 เรื่อง Statue of Ya-le
1.3 ชุดฝกการฟงเลมที่ 3 เรื่อง Wat Don Wai Floating Market
1.4 ชุดฝกการฟงเลมที่ 4 เรื่อง Phra Pathom Chedi
1.5 ชุดฝกการฟงเลมที่ 5 เรื่อง Thai Human Imagery Museum
1.6 ชุดฝกการฟงเลมที่ 6 เรื่อง Samphran Elephant Ground and Zoo
2. ประสิทธิภาพของชุดฝก หมายถึง คุณภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่อง
นครปฐมนารู ซึ่งเมื่อนักเรียนไดฝกทำแบบฝกหัดแลวสามารถตอบคำถามของแบบฝกไดมากที่สุด
ไมต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน คือ 75/75 ดังนี้
75 ตัวแรก
หมายถึ ง ค า เฉลี่ ย ร อ ยละของคะแนนที่ นั ก เรี ย นกลุ ม ตั ว อย า ง
ทำแบบทดสอบระหวางเรียนรายบท ไดรอยละ 75
75 ตัวหลัง
หมายถึ ง ค า เฉลี่ ย ร อ ยละของคะแนนที่ นั ก เรี ย นกลุ ม ตั ว อย า ง
ทำแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงหลังจากการใชชุดฝก ไดรอยละ 75
3. ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนความสามารถในการฟง
จับใจความสำคัญ และบอกรายละเอียดของเรือ่ งตาง ๆ ทีไ่ ดจากการทำแบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานการฟงภาษาอังกฤษ
4. ความคิดเห็นที่มีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของ
นักเรียนที่มีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นในดานรูปแบบ ดานเนื้อหา และดาน
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กิจกรรม โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นลักษณะเปนมาตราประมาณคาใหเลือก 5 ระดับ คือ เห็น
ดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง
5. นั ก เรี ย น หมายถึ ง นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 โรงเรี ย นสาธิ ต แห ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ปการศึกษา 2554
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษามี 2 ตัวแปร คือ
ตัวแปรตน คือ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งในที่นี้ใชชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ
เรื่องนครปฐมนารู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ตัวแปรตาม คือ
1. ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ จากชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรือ่ งนครปฐมนารู
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษเรื่อง
นครปฐมนารู
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. ชุดการฟงภาษาอังกฤษ จำนวน 6 เลม ซึ่งประกอบดวยใบความรู แบบฝกหัด แบบ
ทดสอบ และซีดี
2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 30 ขอ
3. แผนการจัดการเรียนรู เรื่องนครปฐมนารู จำนวน 6 แผน
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ จำนวน
1 ฉบับ จำนวน 10 ขอ
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู ดำเนินการตามขั้นตอน ตอไปนี้
1.1 ศึกษาขัน้ ตอนการสรางแบบฝกตามแนวคิด ทอมลินสัน (Tomlinson, 1998: 96-99)
ชัยยงค พรหมวงศ (2545: 120) และกระทรวงศึกษาธิการ (2545: 36-38) ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) คำอธิบายรายวิชาภาษา
อังกฤษ เนื้อหาทองถิ่นจังหวัดนครปฐม และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุดฝก ซึ่งผูวิจัยไดจัดทำ
ชุดฝก จำนวน 6 เลม โดยนำตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 4 สาระมาบูรณาการรวมกัน กลาวคือ นักเรียนจะมีความเขาใจและ
ตีความเรื่องที่ฟงและอานจากชุดฝกที่สรางขึ้น และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล เขาใจความ
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เหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย
และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม รวมถึงการใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น เชน กลุมสารระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเปน
พื้ น ฐานในการพั ฒ นา แสวงหาความรู และเป ด โลกทั ศ น ข องตน และการใช ภ าษาต า งประเทศ
ในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
1.2 นำชุดฝกไปหาประสิทธิภาพ โดยทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน
40 คน แบบรายบุคคล (individual tryout) ตามเกณฑมาตรฐาน 60/60 ไดคา คาประสิทธิภาพ E1/E2
= 92.85/90.00 แบบกลุ ม เล็ ก (small group tryout) ตามเกณฑ ม าตรฐาน 70/70 ได ค า
คาประสิทธิภาพ E1/E2 = 90.00/91.67 และหาประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ แบบ
ภาคสนาม (field tryout) ตามเกณฑมาตรฐาน 75/75 ไดคาคาประสิทธิภาพ E1/E2 = 82.21/82.00
ผลการหาประสิทธิภาพพบวาชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่
กำหนด สามารถนำไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. แผนการจัดการเรียนรู เรื่องนครปฐมนารู แผนการจัดการเรียนรูเรื่องนครปฐมนารู
จำนวน 6 แผน มีขั้นตอน ดังตอไปนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
จุดประสงคเนื้อหาและแบบเรียนที่สอดคลองกับขอมูลพื้นฐานของจังหวัดนครปฐม
2.2 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู โดยมีหวั ขอดังนี้ 1) กำหนดสาระสำคัญ 2) จุดประสงค
การเรียนรู 3) เนื้อหา 4) กิจกรรมการสอนฟง มี 3 ขั้น ดังนี้ 4.1) ขั้นกอนการฟง Pre-Listening
4.2) ขัน้ การฟง While–Listening 4.3) ขัน้ หลังการฟง Post–Listening 5) สือ่ การเรียนรู และ 6) การวัด
และประเมินผล
2.3 นำเนือ้ เรือ่ งจากแผนการจัดการเรียนรูไ ปใหอาจารยชาวตางชาติบนั ทึกเสียงลง CD
2.4 นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอน
ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบ และแกไขปรับปรุง
2.5 ไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีความตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช ความเหมาะสมของ
เวลา สามารถนำไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดดำเนินการสรางตาม
ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ศึกษาแนวการสรางแบบทดสอบจากหนังสือแนวการสรางขอสอบภาษาอังกฤษ
ของอัจฉรา วงศโสธร (2538: 109-112) เอกสารหลักสูตร และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3.2 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ โดย
เปนแบบปรนัยเลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ ขอคำถามยึดตามจุดประสงค และครอบคลุม
เนื้อหาทั้งหมดตามแผนการจัดการเรียนรู
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3.3 นำแบบทดสอบเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และภาษาที่ใช
เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ไดคา IOC = 0.857
3.4 ใชตาราง CHUNG TEH FAN กลุมสูง กลุมต่ำ 27% วิเคราะหความยาก (p) และ
หาคาอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบเปนรายขอ จากนั้นจึงเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย
ระหวาง 0.20 – 0.80 ไดคา p = 0.55 และคาอำนาจจำแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ไดคา r = 0.56
ไดขอสอบที่ใชไดจำนวน 30 ขอ เพื่อนำมาเปนแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
1.6 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยวิเคราะหขอสอบดวยสูตรของเพียรสัน
(Pearson’s Product Moment Correlation) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ = 0.8521 จึงได
ขอสอบที่ผานขั้นตอนทั้งหมด สามารถนำไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมและชุดฝกการฟง มีข้ันตอน
การสราง ดังนี้
4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบวัดความคิดเห็นตามวิธีลิเคอรท (Likert) จากหนังสือวิธี
วิจัยของทวีป ศิริรัศมี (2534: 65-68) โดยมีรูปแบบ 3 ดาน คือดานรูปแบบ ดานเนื้อหา และดาน
กิจกรรม รวมจำนวน 10 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ
4.2 นำแบบสอบถามความคิดเห็น ไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาดัชนีความสอดคลอง IOC ไดคา IOC = 1.00 สามารถนำไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
การวิเคราะหขอมูล
1. การหาประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ ใหไดตามเกณฑ โดยใชสตู ร 75/75
2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษา
อังกฤษ โดยการวิเคราะหคาสถิติ t–test (dependent sample t–test)
3. การหาระดับความคิดเห็นที่มีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษโดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย
( X ) และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของคาเฉลีย่ ตามเกณฑของเบสทและคาหน
(Best and Kahn, 1993: 247) ดังนี้
4.51 – 5.00
มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50
มีความคิดเห็นในระดับมาก
2.51 – 3.50
มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50
มีความคิดเห็นในระดับนอย
1.00 – 1.50
มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด
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ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนยวิจัย
และพัฒนาการศึกษา” ผูวิจัยไดนำเสนอผลการวิจัย เปน 3 ตอนดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ
เรื่องนครปฐมนารู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษเรื่องนครปฐม
นารู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จำแนกตามคะแนนระหวางเรียน และคะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน ดังแสดงไวในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 30 คน
¦³··£µ¡ °» fµ¦¢{£µ¬µ°´§¬
E1
E2
82.21

82.00

Árµ¦¦³Á¤·
75/75

nµ¦³··£µ¡ E1/E2 = 82.21/82.00

จากตารางที่ 1 พบวา รอยละของคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระหวางเรียนมีคาเทากับ
82.21 และรอยละของคะแนนเฉลีย่ ของการทดสอบหลังเรียนมีคา เทากับ 82.00 แสดงวาประสิทธิภาพ
ของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ
82.21/82.00 เมื่อเทียบกับเกณฑ 75/75 ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวา
เกณฑที่กำหนด สามารถนำไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู
กอนและหลังการใชชุดฝก
ผลการศึกษาความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังทดลองใชชดุ ฝกการฟง แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังทดลองใชชุดฝกการฟง

µ¦°

N

³ÂÁÈ¤

n°Á¦¸¥

76

®¨´Á¦¸¥

76

S.D.

t – test

30

X
20.85

2.10

2.2925*

30

23.71

1.92

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษกอนเรียนมีคาเฉลี่ย
20.85 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2.10 (X =20.85, S.D. = 2.10) และคะแนนความสามารถดานการฟง
ภาษาอังกฤษหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 23.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.92 ( X = 23.71, S.D.= 1.92)
และเมือ่ เปรียบเทียบโดยใชสถิติ t–test พบวา ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t=22.32, p<.01)
ตอนที่ 3 วิเคราะหระดับความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่นักเรียนมี
ตอกิจกรรมและชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ
ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด ว ยชุ ด ฝ ก การฟ ง ภาษาอั ง กฤษ เรื่ อ ง
นครปฐมนารู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนดวยชุดฝกการฟง แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด ว ยชุ ด ฝ ก การฟ ง ภาษาอั ง กฤษ เรื่ อ ง
นครปฐมนารู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
o°ªµ¤
oµ¦¼Â
1. Á¸¥ °¼¡o ¼ÄÁ¦¸¥ µ¦¢{´Á Á oµÄnµ¥ Â¨³nª¥¡´µ
µ¦¢{ ° oµ¡Áoµ
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จากตาราง พบวา คะแนนความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝก
การฟงภาษาอังกฤษ เรือ่ งนครปฐมนารู ในดานรูปแบบ เนือ้ หา และกิจกรรม มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ดานรูปแบบ โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบของชุดฝกโดยเฉลี่ยอยูใน
ระดับดี ( X = 4.09, S.D.= 0.37) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1 เสียงของผูพูดในบทเรียน
การฟงชัดเจน เขาใจงาย และชวยพัฒนาการฟงของขาพเจา ( X = 4.11, S.D. = 0.56)
2. เนื้อหา โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของชุดฝกโดยเฉลี่ยอยูในระดับ
ดี ( X = 4.10, S.D. = 0.40) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 7 เนื้อหาของบทฟงนาสนใจสอดคลอง
กับจุดประสงค ( X = 4.17, S.D.= 0.52)
3. ดานกิจกรรม โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของชุดฝกโดยเฉลี่ย
อยูในระดับดี ( X = 4.23, S.D.= 0.43) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 9 กิจกรรมขั้นขณะฟง
มีกิจกรรมที่หลากหลายนาสนใจและสรางแรงจูงใจในการเรียน ( X = 4.28, S.D.= 0.52)
สรุปไดวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น

อภิปรายผล
1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐม จากเกณฑ
ที่ตั้งไว 75/75 พบวาชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 80.11/80.92 ทั้งนี้
อาจมีสาเหตุดังตอไปนี้
1.1 ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ไดรับการสรางและพัฒนาอยางเปนระบบ ขั้นตอน และมีเนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถ
ของนั ก เรี ย น โดยผู วิ จั ย เริ่ ม ต น ด ว ยการศึ ก ษาเอกสารหลั ก สู ต ร เอกสารเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาท อ งถิ่ น
จุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับการสอนฟงภาษาอังกฤษ
หลังจากนั้นสรางชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐม และแผนการจัดการเรียนรู โดยกำหนด
วัตถุประสงคใหสอดคลองกับความสนใจของนักเรียนในขณะสอนผูวิจัยไดทำการพัฒนาชุดฝก
ใหสอดคลองกับสถานการณจริง จึงทำใหชุดฝกที่สรางขึ้นมีคุณภาพ สมบูรณ ถูกตอง ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ศิริรักษ ทัฬหะกุลธร (2544: 81-87) มานพ พุมจิต (2544: 112) และปวราย
เรืองมณี (2549: 101) ที่พบวานักเรียนที่เรียนดวยสื่อการเรียนที่สรางอยางมีระบบ ทำใหนักเรียน
สนใจเรียนและทำกิจกรรมอยางกระตือรือรน ทำใหมีความสามารถดานการฟงของนักเรียนสูงขึ้น
1.2 ชุดฝกการฟงสรางขึ้นตามขั้นตอนการฝกทักษะการฟง เปนชุดฝกที่ประกอบดวย
ขัน้ ตอนทีเ่ ปดโอกาส ใหนกั เรียนไดฝก ทักษะการฟงอยางตอเนือ่ งตามลำดับ จากกิจกรรมทีง่ า ยไปหายาก
และเหมาะสมกั บ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา โดยเริ่ ม ตั้ ง แต ขั้ น เตรี ย มความพร อ มก อ นเรี ย น
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(Pre-listening) เปนการกระตุนใหนักเรียนทำสิ่งที่คุนเคยอยูแลวมาทำความเขาใจบทเรียน รวมทั้ง
การเตรียมความพรอมในเรื่องคำศัพท โครงสรางไวยกรณ และสำนวนภาษาที่จำเปนตองใชใน
การทำกิจกรรมขั้นตอไป เชน การระดมสมอง การจับคูรูปภาพกับคำศัพท เปนตน ในขณะการฟง
(While-listening) นักเรียนไดฝกฟงอยางนอย 2 ครั้ง และทำกิจกรรมการฟงที่หลากหลาย เชน
ฝกการกรอกขอมูล การตอบคำถาม นอกจากนี้นักเรียนไดฝกฟงโครงสรางประโยคที่มีความหมาย
เพราะเปนโครงสรางที่พบในบทฟง ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาและความสามารถ
ถายโอนความรูไปใชในขั้นนำภาษาไปใชในขั้น (Post-listening) ซึ่งจะเปนขั้นที่ฝกใหนักเรียนนำ
ภาษาไปใชไดอยางมัน่ ใจในชีวติ ประจำวัน และทบทวนสิง่ ทีไ่ ดเรียนมา เมือ่ นักเรียนทำชุดฝกแตละบท
เสร็จสิ้น นักเรียนจึงไดทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสิ่งที่เรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุนันทา
เมฆสุทัศน (2548: 78-85) กลาวคือแบบฝกเปนเครื่องมือในการสอนฟงสามารถชวยเสริมความรู
ความเขาใจ พัฒนาทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณใหดีขึ้น เพราะการเรียนดวยแบบฝก ผูเรียนไดมี
โอกาสฝกฝนและทำซ้ำหลายครั้งกับแบบฝกที่มีความนาสนใจทั้งเนื้อหา และภาพประกอบ รวมทั้ง
กิจกรรมในแตละแบบฝกที่มีความหลากหลาย เนื้อหานาสนใจไมยากเกินไป จึงเปนเครื่องมือที่ชวย
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนดีขึ้น
1.3 การใหนักเรียนทราบขอมูลยอนกลับ (feedback) เมื่อนักเรียนทำแบบฝกแตละ
บทเสร็จสิ้น ครูเฉลยคำตอบของแตละกิจกรรม และไดตรวจใหคะแนนทันที ทำใหนักเรียนทราบ
ความกาวหนาในการเรียนของตน ทำใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจ และกระตือรือรนในการพัฒนาการ
เรียนรูสงผลใหนักเรียนทำคะแนนแบบทดสอบทายบทเรียนไดสูงกวาคะแนนจากการทำแบบทดสอบ
หลังเรียน ซึ่งสอดคลองกับความคิดของโคล และชาน (Cloe & Chan, 1994: 320-322) ที่กลาววา
การใหการเสริมแรงทันที เมื่อนักเรียนทำภาระงานเสร็จเปนสิ่งที่สำคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะในระยะ
เริ่มตนคาบเรียน และขอมูลยอนกลับของครูที่เพิ่มความเหมาะสม ชวยใหนักเรียนทราบวาไดเรียนรู
สิ่งใดไปบางแลว และยังมีสิ่งใดอีกที่เขายังตองรู เพื่อจะไดไปสูเปาหมายที่ผูเรียนตองการ
1.4 ชุ ด ฝ ก การฟ ง ภาษาอั ง กฤษ เรื่ อ งนครปฐมน า รู ที่ ส ร า งขึ้ น มี ส ว นในการพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ในการฟงของนักเรียน นักเรียนสวนใหญมีความสนใจรูปแบบกิจกรรมแบบฝก เนื้อหาและ
รูปภาพประกอบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขอความและเนื้อหาที่นำมามีความแตกตางจากบทเรียนหรือ
บทฟงทั่ว ๆ ไป เนื้อหามีความหลากหลาย มีความทันสมัย มีความเกี่ยวของกับชีวิตประจำวัน และ
ชวยใหผูเรียนเกิดความความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลของเมืองนครปฐมเปนอยางดี ทำใหนักเรียน
เกิดความกระตือรือรน สนใจในการฟงขอมูลเปนภาษาอังกฤษและจูงใจใหนักเรียนทำกิจกรรมตาง ๆ
ตอเนื่อง
1.5 ผูเ รียนทราบจุดมุง หมายในการฟงอยางชัดเจน ทำใหผเู รียนทราบจุดประสงคในการฟง
จึงทำใหผลสัมฤทธิ์ในการฟงสูงกวาผูเรียนที่ไมทราบจุดมุงหมายในการฟง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของเนยมีเยอร (Neymeyer, 1983) ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษากลุมที่ไดรับการสอนโดยวิธีที่มี
จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาทักษะการฟง มีทักษะการฟงสูงกวาที่เรียนตามวิธีสอนแบบเกาสอนทั้งสี่
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2. ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถด า นการฟ ง ภาษาอั ง กฤษ เรื่ อ งนครปฐมน า รู
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนดวยชุดฝกสูงกวาความสามารถดานการฟงกอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้
2.1 นักเรียนไดมีโอกาสในการฝกการฟงหลายๆ ครั้ง จนเกิดความคุนเคยกับรูปแบบ
ของชุดการฟง จึงทำใหผูเรียนสามารถรับรูในการฟงไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
ธูปทอง กวางสวาสดิ์ (2549: 86-87) กลาววา ครูผูสอนควรที่จะเนนพัฒนาการในทักษะการฟง
ใหเกิดขึ้นแกผูเรียนอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพราะทักษะการฟงเปนเครื่องมือเบื้องตนในการรับรู
สารที่จำเปนของมนุษยในการติดตอสื่อสารระหวางกัน
2.2 นักเรียนไดฝกการฟงจากเสียงของเจาของภาษา ซึ่งนักเรียนที่ไมเคยไดรับการฝก
ทักษะการฟงในลักษณะนี้มากอน สมบูรณ เจตนจำลอง (2530: 39) กลาววาสาเหตุที่นักเรียน
ไมเขาใจเมื่อฟงภาษาอังกฤษ ไมเขาใจในภาษาพูดในสถานการณจริง เพราะนักเรียนฟงภาษา
อังกฤษจากครูผูสอนเทานั้น ซึ่งบางครั้งครูพูดชา ๆ เพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น และจับใจความ
ไดงายขึ้น นักเรียนจึงไมคุนเคยกับภาษาที่เปนธรรมชาติและประสบปญหาในการฟงเสียงของเจาของ
ภาษา ดังนั้นการที่นักเรียนไดฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษ โดยใชเทปที่ทำการบันทึกเสียงจาก
เจ าของภาษา ใชแ บบฝกที่มีป ระสิทธิภ าพจึ ง ทำให ผู เรี ย นมีความกระตือ รือ รน มีความสนใจใน
การเรียน ทำชุดฝกการฟงอยางตั้งใจ และเมื่อผลปรากฏวา ผูเรียนจับใจความจากการฟงได ผูเรียน
จะเกิดความรูสึกภูมิใจ และคิดวาการฝกฟงเชนนี้มีประโยชน ซึ่งสอดคลองกับความคิดของสตีเฟน
(Streven, 1980 อางถึงใน พิรุณ จันทวาศ, 2534: 46) ที่ระบุวาเมื่อผูเรียนเห็นความสำคัญและ
ประโยชนของการเรียนแลวผูเรียนจะเต็มใจเรียน ซึ่งจะมีผลทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
จากการที่ใหนักเรียนไดทำกิจกรรมตามสถานการณที่ใกลเคียงกับชีวิตจริง มีผลทำใหนักเรียนเห็นวา
การเรียนดวยการฝกฟงภาษาอังกฤษมีประโยชนสามารถนำไปใชไดจริง จะเปนแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งทำใหความสามารถดานการการฟงดีขึ้นหลังจากไดรับการฝกจากชุดฝก
การฟง
2.3 นั ก เรี ย นได ฝ ก การฟ ง ภาษาอั ง กฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร
เป น ไปอย า งมี ขั้ น ตอน กล า วคื อ ครู ต อ งแจ ง จุ ด ประสงค ใ นการฟ ง ก อ นการฝ ก ทำให นั ก เรี ย น
เห็ น ประโยชน ข องบทเรี ย น จากนั้ น นั ก เรี ย นได ท ำแบบฝ ก หั ด เพื่ อ จั บ ใจความสำคั ญ ของสิ่ ง ที่ ฟ ง
เปนการสงเสริมใหการฟงนั้นมีความหมายมากขึ้น สำหรับหลังการฟงนักเรียนไดทำแบบฝกหัดอีก
เพื่อประยุกตความรูเดิมกับความรูใหม สงผลใหนักเรียนจดจำไดนานขึ้น ใชภาษาไดคลองแคลว
จึงทำใหนักเรียนทำคะแนนในแบบทดสอบหลังการฝกไดสูงกวากอนฝก
2.4 นักเรียนทำคะแนนกอนเรียนไดสูงอาจมีผลมาจากนักเรียนมีความรูเดิมเกี่ยวกับ
เนื้อหาในทองถิ่น ทำใหคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนตางกันโดยเฉลียเทากับ 2.85
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3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมชุดฝกการฟง
ภาษาอังกฤษ เรื่อง นครปฐมนารู ทั้ง 6 บท พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมและชุดฝก
การฟงโดยภาพรวมมีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับความคิดเห็นทีด่ ี โดยมีคา ระดับความคิดเห็น ( X ) อยูร ะหวาง
4.09–4.53 ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุ ดังตอไปนี้
3.1 ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ มีลักษณะรูปแบบการสรางโดยใชซีดีบันทึกเสียง
ของผูเจาของภาษา และมีคำชี้แจงในแตละตอนที่ชัดเจน เขาใจงาย มีรูปภาพสวยงามนาสนใจ
มีความเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหา และการนำเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนมีความชัดเจน ซึ่งสอด
คลองกับฟนอคเชียโรและโบโนโม (Finocchiaro & Bonomo, 1989: 11) ที่ระบุวาปจจัยในการฟง
ภาษาตางประเทศเพือ่ ความเขาใจวาขึน้ อยูก บั ความคุน เคยกับคำพูดของผูฟ ง ความคาดหวัง (expectation)
ในคำพูดที่จะไดยินในสถานการณนั้นและความสามารถที่จะใชคำที่ซ้ำซอน (redundant clues) ทาง
ภาษามาเปนตัวประกอบใหเกิดความเขาใจ นอกจากนี้การที่ผูฟงสามารถจดจำสิ่งที่ไดฟงก็มีสวนชวย
ทำใหเกิดความเขาใจดีขึ้น
3.2 ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ มีลักษณะเนื้อหาแตกตางจากหนังสือเรียนตามปกติ
ไดแก เนื้อหาเปนไปตามความตองการของนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียน
ไดฝกภาษาในสถานการณจริง นักเรียนสามารถนำไปใชในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน เนื้อหาที่ทำมาสรางเปนชุดฝกการฟงเปนเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม ซึ่งทำให
นั ก เรี ย นส ว นใหญ ที่ อ ยู ใ นจั ง หวั ด นครปฐมมี ค วามรู ค วามเข า ใจมากขึ้ น จึ ง ทำให นั ก เรี ย นเกิ ด
ความสนใจในชุดฝกดังกลาว เชน บทที่ 5 Thai Human Imagery Museum เปนเรื่องราวเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง ตั้งอยูในอำเภอนครชัยศรี เปนสถานที่จัดแสดงหุนจำลองที่ทำจากไฟเบอรกลาส
มีความคงทน ประณีต งดงาม และเหมือนจริงมาก และบทที่ 6 เรื่อง Samphran Elephant Ground
& Zoo เปนเรื่องราวเกี่ยวกับลานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน ตั้งอยูในอำเภอสามพราน เปน
แหลงอนุรักษชางและเพาะพันธุจระเข ภายในมีบรรยากาศที่รมรื่นนาพักผอนซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ ริชารดส (Richards, 2001: 51-80) นูแนน (Nunan, 1995: 131-132) และทอมลินสัน (Tomlinson,
1998: 97) ที่กลาววาการสรางสื่อการสอนตองมีการวิเคราะหความตองการของผูเรียนกอนเพื่อใหได
สื่อการสอนที่สอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียน
3.3 ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ มีลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนที่แบงเปนตอน ๆ
แตละตอนมีจำนวนขอคำถามไมเกิน 10 ขอ ทำใหผูเรียนไมเบื่อหนายเปนการเปดโอกาสใหนักเรียน
ได แ สดงความคิ ด เห็ น และช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น นั ก เรี ย นที่ เ ก ง มี โ อกาสช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ที่เรียนออน ทำใหนักเรียนที่เรียนออนรูสึกวาไมถูกทอดทิ้ง รูปภาพ ชัดเจน สวยงาม และในขณะที่ทำ
แบบฝกหัด นักเรียนสามารถขอฟงซีดีไดอีก ซึ่งแสดงใหเห็นวากิจกรรมในชุดฝกมีลักษณะตอบสนอง
ความตองการของผูเรียน ทำใหผูเรียนมีแรงจูงใจที่จะทำกิจกรรมในบทตอไป สามารถนำไปสื่อสาร
และประยุกตใชในชีวติ ประจำวันได และครูผสู อนก็ไดใหแรงเสริมกับนักเรียนทำใหเกิดความภาคภูมใิ จ
ในตนเอง
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สรุปไดวา ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่อง นครปฐมนารู นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี
ถึงดีมากตอกิจกรรม ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากลักษณะของกิจกรรมเพือ่ การสือ่ สารในบทเรียนมีความหลากหลาย
เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถทางจินตนาการ
ทำใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูและเขาใจภาษาไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งนำความรูที่ไดรับไปศึกษา
ตอในระดับที่สูงขึ้นหรือการนำไปใชในชีวิตประจำวันได

ขอเสนอแนะ
ใหมากขึ้น

1. ขอเสนอแนะในการใชชุดฝก
1.1 ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรสงเสริมความรูความสามารถดานการฟงของนักเรียน

1.2 ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรคัดเลือกเนื้อหาที่สอดคลองกับความรูเดิมของผูเรียน
มาใชในการสอนฟงเพราะนักเรียนจะสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องไดดีกวาการฟงเรื่องที่ไม
คุนเคย และเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเร็วยิ่งขึ้น
1.3 ผูบริหารควรใหการสนับสนุนและสงเสริมใหการสรางชุดฝกและควรมีการเผยแพร
หรือใชตอไป
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยโดยศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่ผูเรียนใหความสนใจดวย เชน เรื่อง
ประเพณี กีฬา อาหาร เปนตน
2.2 ควรมีการศึกษาการวิจัยเพื่อพัฒนาการฟงภาษาอังกฤษดวยการสรางชุดฝก
สำหรับนักเรียนทุกระดับ เพื่อใหนักเรียนเกิดความสามารถดานการฟงอังจะสงผลดีในการประกอบ
อาชีพตอไป
2.3 ควรมี ก ารสร า งชุ ด ฝ ก ในทุ ก รายวิ ช าเพื่ อ ให นั ก เรี ย นได เ กิ ด การเรี ย นรู แ ละมี
ความกระตือรือรนในการเรียน
2.4 ควรนำชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นไปทดสอบในบริบทอื่น ๆ เพื่อศึกษา
ผลการใชเปรียบเทียบกับการสอนลักษณะอื่น ๆ ได

สรุป

1. ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรือ่ งนครปฐมนารู ทีส่ รางขึน้ มีประสิทธิภาพ เทากับ 82.21/
82.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่กำหนดไว
2. ผลการศึกษาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู ของนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 หลั ง การเรี ย นด ว ยชุ ด ฝ ก การฟ ง ภาษาอั ง กฤษ สรุ ป ได ว า ความสามารถ
ดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนดวยชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2
ที่กำหนดไว
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3. ผลการวิจัยศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกการฟง
ภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู ในภาพรวมพบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดฝกการฟงอยูใน
ระดับดีทุกดาน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 ที่กำหนดไว
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สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ADMINISTRATORS COMPETENCIES AFFECTTING LEARNING ORGANIZATION
IN BASIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS
UNDER THE JURISDICTION OF NAKHON PATHOM
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
นิภา ใจทัน/NIPA JAITAN1
ดวงใจ ชนะสิทธิ์/DUANGJAI CHANASIT2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
2) ศึกษาระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ศึกษาสมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยาง
ไดแก ผูอำนวยการสถานศึกษา จำนวน 19 คน รองผูอำนวยการสถานศึกษา จำนวน 9 คน และครู
จำนวน 303 คน รวม 331 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
และการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน
แบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1) สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยภาพรวมมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ
การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเปนทีม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสื่อสารและ
การจูงใจ การมุงผลสัมฤทธิ์ การมีวิสัยทัศน และการวิเคราะหและสังเคราะห ตามลำดับ 2) การเปน
__________________________________
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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องค ก รแห ง การเรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษาโดยภาพรวมมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น
รายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ การมีวิสัยทัศนรวม
รูปแบบวิธกี ารคิด การเรียนรูเ ปนทีม ความรอบรูแ หงตน และการคิดอยางเปนระบบ และ 3) สมรรถนะ
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 มี 6 ดาน
ไดแก การมุง ผลสัมฤทธิ์ การบริการทีด่ ี การพัฒนาตนเอง การสือ่ สารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพ
บุ ค ลากร การมีวิสัยทัศน สงผลต อการเป นองค ก รแห ง การการเรีย นรูใ นสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา การเปนองคกรแหงการเรียนรู

ABSTRACT
The objectives of this research were to: 1) study competency of school
administrators; 2) study level of learning organization; and 3) study school administrators’
competency affecting learning organization The samples of the research consisted of 19
school administrators, 9 deputy directors and 303 teachers, totaling 331 subjects. The
instrument was the questionnaire. The statistics used were frequency, percentage, mean
and standard deviation, correlation coefficient, Stepwise Multiple Regression Analysis and
content analysis.
The findings of this research were as follows: 1) The overall and individual
aspects competency of school administrators was at the much level, including and the
average level all, self-development, teamwork, development personnel, communication
and motivation, The focus on achievement, vision, analysis and synthesis, respectively.
2) The learning organization of schools, both overall and individual aspects, was much
including, model of thinking, learning as a team of their knowledge and systematic thinking.
3) 6 administrators competencies affected learning organization at the .05 level, good
service, self-development, communication and motivation, development personnel and
vision respectively.
Keywords: administrators competency, learning organization
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บทนำ
คนเปนทรัพยากรอันมีคาที่หายากที่สุด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน
เป น ยอดปรารถนาของทุ ก องค ก ร การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล เป น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นา
ความสามารถของบุคลากรในองคกรอยางมีระบบ ตอเนื่องและสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงค วัฒนธรรมองคกร และยุทธศาสตรขององคกร เปนมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดี
ในการทำงานของบุคลากร ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนพื้นฐานสำคัญของ ระบบการบริหารทรัพยากร
ในดานตาง ๆ เชน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติ
งาน การพัฒนาความกาวหนาทางอาชีพ การวางแผนการสืบทอดตำแหนง และการจายผลตอบแทน
เปนตน ดังที่ จีระ งอกศิลป (2550: 4) กลาววา ดานหนึ่งในสามดานของการประเมินผูบริหารสถาน
ศึกษา คือ สมรรถนะ (competency) เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่นำมาเปนพื้นฐานจัดทำระบบหรือ
วางแนวทางในการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลขององคกรใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายใน
การดำเนินงานขององคกร และนำมาใชกบั การบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่ ใหมปี ระสิทธิภาพ สมรรถนะ
จึงมีความสำคัญตอการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร สวนคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดมีแนวทางการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวทิ ยฐานะและเลือ่ นวิทยฐานะ ตองผานการประเมิน 3 ดาน คือ ดานที่ 1
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานที่ 2 คุณภาพการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจาก
สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน คื อ พิ จ ารณาจากสมรรถนะหลั ก และ สมรรถนะประจำสายงาน
สวนดานที่ 3 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองพัฒนาตน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา สมรรถนะจึงมีความสำคัญตอ
การบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร
อยางไรก็ตามในการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นผูบริหาร
จะตองใชเครื่องมือการบริหารที่หลากหลายโดยเฉพาะการเปนองคกรแหงการเรียนรูทั้งนี้ความรู เปน
คุณสมบัติประการหนึ่งในหลายๆ ประการที่มีอยูในตัวของมนุษยแตละคนซึ่งเปนสิ่งพิสูจนใหเห็นได
วาบุคคลที่มีความรูในระดับที่ตางกัน จะนำไปสูการปฏิบัติงานหรือการดำเนินวิถีชีวิตที่แตกตางกัน
โดยธรรมชาติแลวมนุษยเปนสัตวสังคม ไมสามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางโดดเดี่ยวได จึงอยูรวมกัน
เปนกลุมเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันตามเหตุผลและความจำเปนในการดำรงชีวิต ทั้งในสวนบุคคล
และสังคมที่ตนเองอาศัยอยูใหดำเนินไปไดอยางมีความสุข สำหรับในปจจุบันนี้สังคมที่มนุษยอาศัย
อยูเปนสังคมแหงความรู (knowledge of society) การดำเนินชีวิตในทุกทางตองอาศัยความรูที่จะไป
ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานใหดีขึ้น พรอมทั้งทำใหสังคมมนุษยที่อาศัยอยูรวมกันซึ่งเรียก
ชื่อทางการวา องคกร (organization) จะดำรงอยูคูกับสังคมมนุษยก็จะตองเปนองคกรสมาชิกที่มี
ความกระตื อ รื อ ร น เรี ย นรู อ ยู เ สมอ จึ ง จะทำให อ งค ก รนั้ น เป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู (learning
organization: LO) (สันติ บุญภิรมย, 2552: 19)
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ในสวนของสถานศึกษา จะหมายถึงองคกรแหงการเรียนรูที่มุงใหสมาชิกทุกคน รวมทั้ง
ผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนและพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง
และองคกร เพื่อการดำเนินงานตามภารกิจตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย โดยมีรูปแบบการทำงานเปนทีม
การเรียนรูรวมกัน และมีความคิดความเขาใจที่ประสานกัน ทำใหเกิดเปนประโยชนในการแขงขัน
ในกระแสโลกาภิวัตน ความสำเร็จของการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูจะทำให
ทรัพยากรบุคคลในองคกรมีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และเปนมืออาชีพอยางแทจริงโดยมุงมั่น
พัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู และพัฒนาอยางตอเนื่องดวยกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ดังนั้น
การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาสู ก ารเป น องค ก รเรี ย นรู จึ ง เป น การบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ
การสรางสรรค (สำนักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549: 67-68) องคกร
แหงการเรียนรูตองตระหนักถึงความสำคัญของการสะสมความรูหรือภูมิปญญาวายังไมเพียงพอ
ผูบริหารจะตองบริหารฐานแหงความรูดวยความรอบคอบโดยใชการบริหารองคความรู การบริหาร
จัดการความรูในองคกรแหงการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตองประกอบไปดวย
การแสวงหาความรู การสรางองคความรู การจัดเก็บความรู การวิเคราะหและการทำคลังความรู
การถายโอนและเผยแพรความรู การประยุกตใชและการทำใหขอมูลถูกตอง เที่ยงตรง องคกรซึ่งมี
การเรียนรูอยางตอเนื่องจะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิธีการทำงาน โดยผูบริหาร
จะตองแสดงบทบาทสำคัญในการวางแผน การจัดองคการและการเปนผูน ำการเปลีย่ นแปลง นอกจากนี้
ผูบริหารตองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหาร เปนผูนำทีมงาน ศึกษาวิเคราะหปจจัยที่มีผล
ต อ การเรี ย นรู ข ององค ก ร เพื่ อ วางแผนดำเนิ น การรวมทั้ ง พั ฒ นาองค ก รให ส ามารถเรี ย นรู แ ละมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ผูบริหารสถานศึกษานำไปใช
ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองเนื่องจากใชวัดคุณภาพการปฏิบัติงานแตก็พบปญหามากมาย
การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 มี น โยบายที่ ต อ งการให ส ถานศึ ก ษาเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู เมื่ อ ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษานำไปปฏิบัติพบปญหาเชนกัน การพัฒนาใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู
ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองเรียนรูเขาใจและปรับเปลี่ยนยุทธวิธีกระบวนการที่เอื้อและสงเสริม
ใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อใชเปนพื้นฐานในการกาวไปสูความสำเร็จโดยศึกษา
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อ ง สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส ง ผลต อ การเป น องค ก รแห ง
การเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและยกระดับการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาระดับสมรรถนะของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษาขึ้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
3. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วิธีดำเนินการ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีขั้นตอนการวิจัย
ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการ
สถานศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ประจำปการศึกษา 2554 มีผูอำนวยการสถานศึกษา 123 คน รองผูอำนวยการสถาน
ศึกษา 34 คน ครู 1,495 คน รวมทั้งสิ้น 1,652 คน จากโรงเรียน 123 โรง
กลุม ตัวอยาง ประกอบดวย ผูอ ำนวยการสถานศึกษา จำนวน 19 คน รองผูอ ำนวยการ
สถานศึกษา จำนวน 9 คน และครูจำนวน 303 คน รวมทั้งสิ้น 331 คน โดยใชการกำหนดขนาด
ตัวอยางดวยตารางสำเร็จรูป ของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608) และใชวิธี
การสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 1 ชุด คือ แบบสอบถาม
แบบสอบถาม มี 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist) ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหนงหนาที่
ปจจุบัน และประสบการณการทำงาน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับสมรรถนะของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 41 ขอ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตนในการเปนองคกรแหงการเรียนรูของครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 26 ขอ
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ตอนที่ 4 เปนคำถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 จำนวน 2 ขอ
3. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติ ดังนี้
3.1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใชการหาความถี่ และการหา
รอยละ
3.2 การวิ เ คราะห ร ะดั บ สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและการเป น องค ก ร
แหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 ใชการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.3 การหาคาความสัมพันธระหวางสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษากับการเปนองคกร
แหงการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ใชสหสัมพันธพหุคูณ
3.4 การวิ เ คราะห ส มรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส ง ผลต อ การเป น องค ก ร
แหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน
3.5 การวิ เ คราะห ค ำถามปลายเป ด ใช ก ารวิ เ คราะห เ นื้ อ หา (content analysis)
นำเสนอดวยความเรียงเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้
1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ การบริการทีด่ ี การพัฒนาตนเอง การทำงานเปนทีม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสื่อสารและการจูงใจ การมุงผลสัมฤทธิ์ การมีวิสัยทัศน และ
การวิเคราะหและการสังเคราะห ตามลำดับ
2. การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ ดานการมีวิสัย
ทัศนรวมรูปแบบวิธีการคิด การเรียนรูเปนทีม ความรอบรูแหงตน และการคิดอยางเปนระบบ
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3. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6 ดาน ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี
การพัฒนาตนเอง การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน จากผล
การวิ เ คราะห ส มรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส ง ผลต อ การเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ใ น
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในแตละดาน
พบวา
3.1 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ สงผลตอการเปน
องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ดานการคิดอยางเปนระบบ
3.2 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริการที่ดี สงผลตอการเปนองคกร
แหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 ใน 2 ดาน คือ การเรียนรูเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ
3.3 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาตนเอง สงผลตอการเปน
องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ใน 5 ดาน คือ ดานความรอบรูแหงตน รูปแบบวิธีการคิด การมีวิสัยทัศนรวม
การเรียนรูเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ
3.4 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสื่อสารและการจูงใจ สงผลตอการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ใน 2 ดาน คือ ความรอบรูแหงตน และการมีวิสัยทัศนรวม
3.5 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สงผล
ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ใน 3 ดาน คือ รูปแบบวิธีการคิด การมีวิสัยทัศนรวม การเรียนรูเปนทีม
3.6 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีวิสัยทัศน สงผลตอการเปนองคกร
แหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 ใน 2 ดาน คือ ดานการเรียนรูเปนทีม และดานการคิดอยางเปนระบบ
ผลการวิ เ คราะห ป ญ หาและอุ ป สรรคในการนำสมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ไปปฏิบัติโดยผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษา และครู สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีความคิดเห็นวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ขาดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอตอการบริหาร การจัดหา และการพัฒนาบุคลากร ผูบริหาร
บางคนขาดคุณลักษณะการเปนผูนำและขาดความเปนธรรมที่จะทำใหครูศรัทธาเชื่อถือ ครูบางคน
ยึ ด ความคิ ด ของตนเป น หลั ก และมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเองสู ง ทำให ไ ม ย อมรั บ การเปลี่ ย นแปลง
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ผูบริหารบางคนขาดความรูความเขาใจและประสบการณในการบริหารงานจึงไมไดรับการยอมรับ
จากครู การขัดแยงทางความคิดของครูทำใหการบริหารจัดการเปนไปอยางยากลำบากและทำให
ไดงานที่ไมดีเทาที่ควร สวนขอเสนอแนะในการนำสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาไปปฏิบัติ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารควรไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะการเปนผูนำอยางครบถวน
ผูบริหารควรยอมรับฟงและนำความคิดเห็นของครูไปพิจารณาปรับใชในการพัฒนาสถานศึกษา
ผูบริหารและครูควรไดรับการพัฒนาอยางสม่ำเสมอทั้งในดานระเบียบ กฎเกณฑ ขอปฏิบัติความรู
และเทคโนโลยีใหม ๆ ผูบริหารควรวินิจฉัย สั่งการ ตัดสินใจ ดวยความถูกตอง รวดเร็ว เด็ดขาด
ผูบริหารควรนำหลักสมรรถนะ ทั้ง 8 ดาน มาปฏิบัติอยางจริงจัง และจริงใจเพื่อใหสถานศึกษา
เปนเลิศในทุกดาน ควรสรางขวัญกำลังใจใหผูบริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาใหเกิดกำลังใจ
ในการทำงาน

อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถนำมาอภิปรายผลไดดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมมีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับมาก
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือ ดานการบริการที่ดี ที่เปนเชนนี้แสดงใหเห็นวา ผูอำนวยการ
สถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษา และครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 มีความตระหนักและใหความสำคัญตอการบริการที่ดีแสดงออกในสิ่งที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติอันเปนหนาที่ที่ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษา และครูพึงกระทำ
เพราะเปนสิ่งที่ทุกคนสามารถเห็นไดชัดเจนมากที่สุดโดยแสดงออกมาจากการกระทำ ซึ่งสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของขุนวัง ณุวงศศรี (2550: ก) ที่ไดศึกษาเรื่องสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ดานการมุงผลสัมฤทธิ์พบวา มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือ ผูบริหารมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่อยาง
เต็มความสามารถ การปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ไดเนนใหผูอำนวยการ
สถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษา ครู ไดตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางการจัดการศึกษา
โดยพยายามใหทุกโรงเรียนรักษามาตรฐาน ขณะที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549: 70)
กลาววา ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคและมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบ
ของการมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ สุ วิ ท ย มู ล คำ (2550: 291-295) กล า วว า ประกอบด ว ย 3 ตั ว บ ง ชี้ คื อ
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1) คุณภาพงานดานความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 2) ความคิดริเริ่มสรางสรรค การนำนวัตกรรม
ทางเลือกใหม ๆ มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน 3) ความมุงมั่นในการพัฒนาผลงานอยาง
ตอเนื่อง สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ พัฒนาและจัดทำผลงานของ
ตนเองอยางตอเนื่อง อาจเนื่องมาจากงานพัฒนาและจัดทำผลงาน ตองใชเวลาพอสมควร จึงทำให
ความมุงมั่นในการพัฒนางานจึงมีนอย
เมื่อพิจารณาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริการที่ดีพบวา มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือ ผูบริหารแสดงถึงความตั้งใจในการปรับปรุงระบบ
บริการของโรงเรียนใหมปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวาการบริการทีด่ ยี อ มมีผลดีตอ การปฏิบตั งิ าน
ความลมเหลวในการบริการจะเปนผลเสียหายอยางรายแรงหากไมไดรับการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
การใหบริการทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพตองอาศัยเทคนิค กลยุทธทกั ษะ ทีจ่ ะทำใหชนะใจผูร บั บริการสอดคลอง
กับที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549:71) ใหความหมายการบริการที่ดีวา หมายถึง
ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ
ครอบครัว สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารมีความตั้งใจปรับปรุง
ระบบการให บ ริ ก ารบนพื้ น ฐานของความต อ งการของผู ใ ช บ ริ ก าร ที่ เ ป น เช น นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก
หลั ก พื้ น ฐานของการบริ ก ารที่ จี ร ะ งอกศิ ล ป (2550: 33) กล า วคื อ 1) ทำให ผู รั บ บริ ก ารพอใจ
2) อยาใหผูรับบริการอยูนานเกินไป 3) อยาทำผิดพลาดจนผูรับบริการเดือดรอน 4) สรางบรรยากาศ
ของหนวยบริการ 5) ทำใหผูรับบริการเกิดความคุนเคย 6) เตรียมความสะดวกใหพรอม
เมื่อพิจารณาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาตนเองพบวา มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือ ผูบริหารเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา
ทางวิชาการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองสอดคลองกับ
ความเห็นของสุภา สุขวิบูลย (2549: 19) กลาววา การพัฒนาตนเองมีความสำคัญตอการปฏิบัติงาน
เปนอยางยิ่ง การที่ครูไดรับความรู ประสบการณ จะสามารถนำไปพัฒนางานของตนเองและพัฒนา
ตนเองไดเปนอยางดี และประสบความสำเร็จในชีวิต
การทำงานใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งสอดคลองกับแมกกินสัน และ
เพดเลอร (Megginson and Pedler, 1992: 3) กลาววา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การที่ผูเรียน
ไดตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกวาจะเรียนอะไร เมื่อไร และอยางไร เพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะ
ความรู ความสามารถในการทำงานการเลือกพัฒนาตนเอง มีผลตอการปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบ
ของตน สวนผูบริหารศึกษาคนควาความรูจากการเขารับการอบรมหลักสูตรตาง ๆ หรือศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย
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อาจเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความตองการทางปจจัยพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิต จึงทำใหบรรดาครูตองดิ้นรนไขวควาเพื่อใหไดมาถึงสิ่งที่ตองการ อันเปนสาเหตุ
ทำใหเกิดการใชจายเกินความจำเปน และการใชทรัพยากรอยางไมคุมคา ซึ่งสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูของสำนักงานเลขาธิการ
คุ รุ ส ภา (2533: 6-9) ที่ ไ ด ก ล า วเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของครู ในด า นความประหยั ด
โดยพฤติกรรมหลัก คือ
การรูจักประหยัดและออม และใชของใชคุมคา สวนพฤติกรรมบงชี้ คือ การชวยรักษา
และใชของสวนรวมอยางประหยัด ไมใชจายฟุมเฟอยเกินฐานะ
เมื่อพิจารณาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ดานการทำงานเปนทีมพบวา มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือผูบริหารเต็มใจใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะว า ผู บ ริ ห ารมี ค วามเห็ น ว า ความร ว มมื อ ร ว มใจกั น ปฏิ บั ติ ง านจะทำให เ กิ ด
ขวัญกำลังใจและเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกันทำใหมีทีมงานที่แข็งแกรง สามารถผานอุปสรรค
ตาง ๆ และหนวยงานจะพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็ว ซึ่งตรงกับทัศนะในเรื่องความสำคัญของ
การทำงานเปนทีมของวิภาพร มาพบสุข (2543: 314) กลาววา ทำใหองคการมีความเจริญเติบโต
มีมาตรฐานงานที่ดี มีบรรยากาศในการทำงานที่ดีสมาชิกมีความคิดริเริ่มสรางสรรค สมาชิกรักใคร
ชอบพอกัน และไมมีการขัดแยงในการทำงานสมาชิกของทีมมักจะเห็นดวยกับผูบริหารระดับสูง
มากกวาคิดถึงผลประโยชนเฉพาะตนและสมาชิกทุกคนรูบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตน ซึ่งจะ
สงผลดีตอ ความสำเร็จในประสิทธิภาพทัว่ ทัง้ องคการ สวนผูบ ริหารใหการยกยองชมเชยแกเพือ่ นรวมงาน
มีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับมากเปนอันดับสุดทาย อาจเนือ่ งมาจากการทำงานทีป่ ราศจากความไมเขาใจกัน
การทะเลาะเบาะแวง การแบงพรรคแบงพวก และการตั้งปอมเปนกลุมโจมตีกันเอง โดยสอดคลองกับ
การศึกษาผลงานการวิจัยตาง ๆ ถึงลักษณะของครูที่ดี ซึ่งธีรศักดิ์ อัครบวร (2542: 45-48) ไดสรุปวา
ลั ก ษณะของครู ที่ ดี จ ากคุ ณ ลั ก ษณะทางสั ง คมในแง ข องสั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ เพื่ อ นครู ใ นโรงเรี ย น
ยอมประกอบดวยครูหลายคน แบงงานกันทำตามความถนัดและความสามารถ ครูจึงตองรูจักทำงาน
เปนทีม รับผิดชอบในสวนของตนใหดีที่สุด และรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธอันดี
ตอกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการรวมกัน
เมื่อพิจารณาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ดานการวิเคราะหและการสังเคราะหพบวา
มี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก โดยข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย อั น ดั บ สู ง สุ ด คื อ ผู บ ริ ห ารสามารถทำความเข า ใจ
ในระเบียบ วิธีการ หลักการ กฎเกณฑขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และการบริหารสถานศึกษาทั้งนี้
อาจเปนเพราะผูบริหารตองใชวางแผนแกปญหาหรือพัฒนางาน ซึ่งสอดคลองกับที่จีระ งอกศิลป
(2550: 142-154) กลาววา การวางแผนเปนพื้นฐานสำคัญของกระบวนการบริหารการจัดการใน
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องคการซึ่งเปนกระบวนการแรกหรือจุดเริ่มตนของการบริหารการจัดการและการวางแผนกลายเปน
งานที่สำคัญที่ขาดไมไดสำหรับทุกองคการเพราะการวางแผนชวยใหองคการมีทิศทางและเปนสิ่งที่
นักบริหารยุคปจจุบันจำเปนตองใหความสนใจและไมสามารถหลีกเลี่ยงไดทั้งนี้เพราะสภาพแวดลอม
ทีม่ ขี อ จำกัด ตลอดจนทรัพยากรตาง ๆ ก็มอี ยางจำกัดเชนกันทำใหองคการตองปรับตัวเพือ่ ความอยูร อด
จึ ง จำเป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งจั ด ทำแผนงาน ส ว นผู บ ริ ห ารสามารถแก ป ญ หาขององค ก รได อ ย า ง
เปนระบบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทายทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารของระบบ
ราชการที่ ภารดี อนันตนาวี (2553: 69) กลาววา เนนใหความสำคัญทีก่ ฎ โดยบุคคลตองปรับพฤติกรรม
และบุคลิกภาพความตองการของระเบียบมาตรฐานที่กำหนดไวจึงทำใหขาดความกระตือรือรนใน
การทำงานโดยมุงทำเพียงมาตรฐานเทานั้น ขาดความคลองตัวและยืดหยุนเนื่องจากกฎระเบียบ
มาตรฐานที่ตายตัว เสียคาใชจายสูง และขาดการประสานงานในภาพรวมทั้งองคการ
เมือ่ พิจารณาสมรรถนะผูบ ริหารสถานศึกษา ดานการสือ่ สารและการจูงใจ พบวา มีคา เฉลีย่
อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือผูบริหารสามารถสั่งการ เขียนสื่อสารไดชัดเจน
และเขาใจงาย ผูบริหารนำเสนอแนวคิดในที่ประชุม หรือในโอกาสตาง ๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการ
สัง่ การดวยการพูดหรือเขียนสือ่ สารมีการนำระบบอีเลคโทรนิคมาใชในการติดตอสือ่ สาร สอดคลองกับ
สมาน รังสิโยกฤษฏ (อางถึงใน ภารดี อนันตนาวี, 2553: 139) กลาวถึงประโยชนของการติดตอ
สื่อสารที่ดีวา ชวยใหการวินิจฉัยสั่งการเปนไปโดยรวดเร็ว แมนยำ และถูกตองยิ่งขึ้นโดยใชระบบ
อีเลคโทรนิคในการติดตอสื่อสาร สวนผูบริหารสามารถพูดจูงใจ โนมนาวใหผูอื่นเห็นดวยยอมรับ
คลอยตามเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสารได มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทายทั้งนี้
อาจเปนเพราะไมตองการเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับที่แมคเกรเกอร (McGreger อางถึงใน จีระ
งอกศิลป, 2551: 50-53) กลาววา การจูงใจจะเกิดขึ้นยอมอยูกับทัศนคติของผูบริหารหรือผูนำที่จะมี
ตอผูใตบังคับบัญชาและ McGreger ยังไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนออกเปน 2 แบบ
กลาวคือ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ทฤษฎี X เชน มนุษยมักตอตานการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เห็นแกตัว
ไมฉลาด เฉื่อยชา
เมื่อพิจารณาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พบวา
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือผูบริหารเปดโอกาสใหครูนำผลงานไป
แสดงนิทรรศการหรือประกวดความสามารถตามโอกาส ทั้งนี้อาจเปนเพราะการเปดโอกาสใหครู
นำผลงานไปจัดนิทรรศการหรือประกวดความสามารถเปนการสงเสริม สนับสนุนใหโอกาสเพือ่ นรวมงาน
ไดพฒ
ั นาในรูปแบบตาง ๆ สอดคลองกับสุวทิ ย มูลคำ (2548: 354-361) กลาววา การพัฒนาศักยภาพ
บุ ค ลากรตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบด ว ย 4 ตั ว บ ง ชี้ คื อ ตั ว บ ง ชี้
ที่ 1 การใหคำปรึกษา แนะนำและชวยแกปญหาแกเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของ ตัวบงชี้ที่ 2 การมี
สวนรวมในการพัฒนาบุคลากร ตัวบงชี้ที่ 3 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสรางเครือขายการพัฒนา
บุคลากร ตัวบงชี้ที่ 4 การสงเสริม สนับสนุน ใหโอกาสเพื่อนรวมงานไดพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ
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สวนผูบริหารสามารถชวยแกปญหาใหแกเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
เปนอันดับสุดทายทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารตองการใหเพื่อนรวมงานแกไขปญหาดวยตนเอง
สอดคลองกับขอคำนึงที่พรพิศ อินทะสุระ (2551: 39) กลาววา ในการใหคำปรึกษาควรคำนึงถึง
บรรยากาศตองเปนกันเอง เปนเอกเทศเปนที่นาไววางใจ เปนนักฟงที่ดี มีความจริงใจไมเสแสรง
เสนอแนะใหหรือชวยเหลือใหเขาแกปญหาดวยตัวของเขาเอง
เมือ่ พิจารณาสมรรถนะผูบ ริหารสถานศึกษา ดานการมีวสิ ยั ทัศน มีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับมาก
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสูงสุด พบวา ผูบริหารนำแนวคิด วิธีการใหมซึ่งเปนที่ยอมรับมาใชในการ
ปฏิบตั งิ าน ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะตองการใหผรู ว มงานมีความสนใจและมุง มัน่ ในการปฏิบตั งิ านสอดคลอง
กับที่สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2543: 3-4) กลาวถึงลักษณะวิสัยทัศนที่ดีวาเปนการชวยใหสมาชิกทุกคน
มีความรูสึกสนใจ มีความผูกพัน มุงมั่นปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทาทาย เกิดความหมายในชีวิต
การทำงาน มี ก ารทำงานและชี วิ ต อย า งมี เ ป า หมายด ว ยความภู มิ ใ จและทุ ม เทเพื่ อ คุ ณ ภาพ
ของผลงานที่ปฏิบัติ สวนผูบริหารสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาองคกรที่เปนรูปธรรม มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากเปนอันดับสุดทายทั้งนี้อาจเปนเพราะขาดความตอเนื่องและจริงจังสอดคลองกับ
ที่ สั น ติ บุ ญ ภิ ร มย (2552: 48) กล า วถึ ง ประเด็ น ของความล ม เหลว ประกอบด ว ย 1) บุ ค ลากร
ในองคกรไมมีความรูอยางจริงจังชัดเจน เนื่องจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติบุคลากรในองคกร
ทุกระดับ ทุกประเภท ตองมีความรูพื้นฐานเบื้องตนเทากันแลวจึงไปตอยอดตามลักษณะของงาน
ที่รับผิดชอบในองคกรทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการและขาดความตอเนื่องและจริงจัง
เปนผลสืบเนื่องมาจากเมื่อกอตั้งขึ้นแลวผูนำองคกรผูนี้ยายไปหรือตองออกตามวาระก็ไมมีบุคคลใด
สานตอตอไป
2. ผลการวิจัยที่พบวา การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ 1) การมีวิสัยทัศนรวม 2) รูปแบบวิธีการคิด 3) การเรียนรู
เปนทีม 4) ความรอบรูแหงตน และ 5) การคิดอยางเปนระบบ ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
หากคนในองคกรเขาใจถึงการมีวิสัยทัศนรวมกันจะทำใหบุคคลตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ
สอดคลองกับที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549: 68) ไดใหแนวคิดวา องคกรแหงการเรียนรู
จะตองเปนองคกรที่สมาชิกทุกคนไดรับการพัฒนาวิสัยทัศนของตนเองใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
รวมขององคกรเพื่อใหเกิดพลัง การที่คนในองคกรเขาใจถึงวิสัยทัศนรวมกันจะทำใหบุคคลตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจและพรอมที่จะทำใหองคกรบรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ บุปผา พวงมาลี (2542 อางถึงใน ตติยา มวงมิ่งสุข, 2550: 70) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง
การรับรูความเปนองคการแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร
พบวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อจำแนกเปนรายดาน พบวา การมี
วิสัยทัศนรวมกันอยูในระดับสูง
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ในประเด็นที่เกี่ยวกับความรอบรูแหงตนพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มี
ค า เฉลี่ ย อั น ดั บ สู ง สุ ด คื อ การมุ ง มั่ น พั ฒ นาโรงเรี ย นไปสู ค วามเป น เลิ ศ ซึ่ ง โรงเรี ย นจะประสบ
ความสำเร็จไดนั้น เกิดจากบุคคลเกิดการเรียนรูสอดคลองกับที่พรทิวา วันตา (2553: 45) กลาวถึง
ความรอบรูแหงตนวา คือ การฝกฝนอบรมตนดวยการเรียนรูอยูเสมอเปนการเสริมสรางบุคลากร
ใหมกี ารใฝรูเปรียบเสมือนเปนหลักประกันวาเกิดการเรียนรูใ นองคการนัน้ เพราะการเรียนรูข ององคการ
จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคล มีการเรียนรูเทานั้นหากองคการใดบุคลากรในองคการมีการฝกฝนตนเอง
ใหเปนผูใฝรูใฝเรียนอยูตลอดเวลาองคการนั้นก็จะเกิดการเรียนรูขึ้นทุกวันและในที่สุดก็จะประสบ
ผลสำเร็จ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ การพัฒนาและจัดทำผลงาน
ของตนเองอยางตอเนื่อง การศึกษาหาความรู วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงาน
อย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ อ าจเกิ ด จากความไม ส นใจต อ การศึ ก ษาค น คว า หาความรู ใ หม และไม มี
การวางแผนเพื่อพัฒนาตนเอง โดยสอดคลองกับการกลาวถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 หมวดที่ 7 วาดวยเรื่อง ครู คณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาไดบญ
ั ญัตไิ ววา ใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมรี ะบบเกีย่ วกับกระบวนการผลิต
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ
ชั้นสูง ใหเปนไปตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาตนเองเพื่อใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพจึงมีความสำคัญเพื่อความกาวหนาในการทำงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวกับรูปแบบวิธีการคิดพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือ ยอมรับในเหตุผลหรือความคิดที่ถูกตองของเพื่อนรวมงานตรงกับแนวคิดที่
รุงชีวา สุขศรี (2551: 18) กลาวถึงแบบแผนทางความคิดวา ไดแก ขอตกลงเบื้องตน ความเชื่อ
พื้นฐาน ขอสรุปหรือภาพลักษณที่ตกผลึกในความคิดอานของคนที่มีอิทธิพลตอความรูความเขาใจ
ตอสรรพสิ่งในโลก อันจะมีผลตอการประพฤติปฏิบัติตอคานิยม เจตคติที่มีตอบุคคลและสถานการณ
ทั้งหลาย อยางไรก็ตาม ทาทีของแตละบุคคลที่มีตอเหตุการณเดียวกันอาจไมเหมือนกันทั้งนี้เปนผล
จากความแตกตางของแบบแผนทางความคิดของแตละบุคคลดังนั้นงานหลักของหลักการฝกปฏิบัติ
ของแบบแผนทางความคิดคือ การแสดงสมมติฐานและเจตคติของตนเองออกมาใหเห็นเพือ่ ทีบ่ คุ คลอืน่
จะสามารถรวมกันคนหาและพูดคุยแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและแสดงความเขาใจที่อาจจะผิด
โดยที่แตละคนตางก็เปดใจและไมปกปองความเห็นของตนเองจนมากเกินไป ทั้งนี้ก็เพื่อใหเขาถึง
ความจริงใหมากทีส่ ดุ สวนสามารถสรางคานิยมสวนตัวทีท่ นั สมัยและสอดคลองกับความเปลีย่ นแปลง
ของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาคานิยมสวนตัว
ที่ทันสมัยขัดตอความคิดความเชื่อเดิมที่มีอยูตรงกับที่ เชงกี้ (Senge อางถึงใน คมสัน ณ รังสี, 2550:
18) กลาววา โลกทัศนในสภาพความเปนจริงเราจะพบอยูเสมอวาความคิดที่ดีที่สุดมักไมไดรับการนำ
ไปปฏิบัติเหตุผลประการหนึ่งเปนเพราะความคิดเหลานั้นขัดแยงกับโลกทัศนหรือความคิดความเชื่อ
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ที่มีอยูเดิม ดังนั้นผูนำองคการจึงตองทาทายโลกทัศนในประเด็นที่เกี่ยวกับการมีวิสัยทัศนรวมพบวา
มีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับมาก โดยขอทีม่ คี า เฉลีย่ อันดับสูงสุด คือ ยินดีใหความรวมมือทีจ่ ะสรางหนวยงาน
ใหประสบความสำเร็จ ทั้งนี้อาจเปนเพราะหนวยงานจะประสบความสำเร็จไดทุกคนในหนวยงาน
ตองรวมมือกัน สอดคลองกับที่ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
(2545: 62) กลาววาองคกรจะพัฒนาใหมีความกาวหนามีความเขมแข็งเปนองคกรแหงการเรียนรู
ไดนนั้ ทุกคนในองคกรตองชวยกันสรางภาพในอนาคตของหนวยงานหรือทีเ่ รียกวาตองสรางวิสยั ทัศน
ขององคกรรวมกันวิสัยทัศนที่ดีตองระบุภาพในอนาคตไดชัดเจน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
เปนอันดับสุดทาย คือ รวมกำหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูไมคอยมีสวนรวม
ในการกำหนดวิ สั ย ทั ศ น ข องหน ว ยงานก็ เ ป น ได ซึ่ ง ที่ จ ริ ง แล ว วิ โ รจน สารรั ต นะ (2548 อ า งถึ ง
ใน ดวงเดือน บุญศรี, 2552: 24-28) กลาวถึงปจจัยการมีวิสัยทัศนรวมวา ควรมีการประชุมปรึกษา
หารือกับคณะครูและผูเกี่ยวของอยางสม่ำเสมอ รวมกันตัดสินใจหลังจากเสาะหาขอมูลและหรือ
ทางเลือกจากคณะครูหรือชุมชน รวมกันตัดสินใจหลังจากเสาะหาขอมูล ทางเลือก กำหนดเปนวิสยั ทัศน
ของโรงเรียน
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเรียนรูเปนทีมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มี
คาเฉลีย่ อันดับสูงสุด คือ มักจะนำเอาความรูท ไ่ี ดอบรมมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน สอดคลอง
กับที่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545: 63) กลาวถึง การเรียนรูรวมกัน
เปนทีมวา ผูบริหารโรงเรียนตองสงเสริมใหทุกคนในองคกรใหทำงานรวมกันเปนทีม มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณและทักษะเพื่อพัฒนาภูมิปญญาและศักยภาพของทีมงานโดยรวมดวยวิธีการ
ตางๆ ไดแก การเสวนา อภิปราย การสรางการเรียนรูรวมกันเปนทีมจะทำใหบุคคลไดรับการเรียนรู
และมีการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงคที่จะเกิดประโยชนตอองคกร สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากเปนอันดับสุดทาย คือ มีสวนรวมในการตัดสินใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพัฒนางาน ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะครูมีมุมมองในเรื่องการตัดสินใจเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนหรือผูบริหารโรงเรียนนั้น
ใชอำนาจในการตัดสินใจคนเดียวเสมอทำใหครูขาดการมีสวนรวมหรือไมกลามีสวนรวมตัดสินใจ
สอดคลองกับทีน่ พพงษ บุญจิตราดุลย (2551: 108) กลาวถึงเหตุทที่ ำใหการตัดสินใจสัง่ การผิดพลาดวา
อาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน การตัดสินใจสั่งการดวยอารมณ การถือเอาความเห็น
ของตนเปนใหญ การถือเอาประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ ที่จริงแลวครูควรมีสวนรวมในการตัดสินใจ
มีการเรียนรูรวมกัน ชวยเหลือเกื้อกูลเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อใหเกิดความสำเร็จของทีมงาน งานมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับทีว่ โิ รจน สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ (2545: 10) กลาวถึงการเรียนรู
รวมกันเปนทีมไววา เปนไปตามหลักการความรวมมือ หลักการกระบวนการกลุมเชื่อวาสมาชิก
เกิดการเรียนรูไดดีขึ้น แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันตองเปนไปทั้งโรงเรียนเปนการเนน
การทำงานสรางบรรยากาศใหสมาชิกทุกคนในองคกรทำงานรวมกันเปนทีม การทำงานเปนหมูคณะ
โดยทุกคนในทีมงานจะตองมีวิจารณญาณรวมกันอยูตลอดเวลาวากำลังทำอะไร และจะทำใหเกิดขึ้น
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ไดอยางไรสมาชิกทุกคนในทีมเกิดการเรียนรูรวมกันเปนทีมเสมือนการเรียนรูในระหวางการทำงาน
ตองเนนความเปนระบบอะไรจะตองเรียนรูกอนอะไรหลังและเติบโตพรอม ๆ กันประเด็นสำคัญอยูที่
จะสะกิดความอยากรูห รือจิตสำนึกทีก่ อ ใหเกิดความตองการของแตละคนใหกลายเปนการเรียนรูร ว มกัน
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการคิดอยางเปนระบบพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือ สามารถมองเห็นปญหาในการทำงาน เชื่อมโยงไดอยางเปนระบบสอดคลอง
กับที่ทิพยวรรณ รอดคุม (2548: 24) กลาวถึงความสำคัญของการคิดเชิงระบบวา การคิดเชิงระบบ
มีความสำคัญอยางมากกับสภาพการบริหารในยุคการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปดวยการชิงไหวพริบ
เปนตนทุนทางปญญาที่ผูบริหารทุกคนจำตองมี หากใครไมมีจะเปนผูแพอยางถาวร สมองของ
ผูบริหารคิดเขาใจสภาพองคประกอบยอยตาง ๆ ในองคการเขาใจปจจัยพื้นฐานประวัติศาสตรและ
การพัฒนาการแตอดีตจนถึงปจจุบัน เห็นความสัมพันธเกี่ยวของกันของระบบยอย หากแกไขหรือ
ดำเนินการตรงที่ใดที่หนึ่งของระบบจะกระทบสวนอื่นไดเชนไร ตองอานสถานการณไดและพรอมทั้งมี
แนวทางแกไขและพัฒนาที่ดี สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ สามารถคิด
และปฏิ บั ติ ง านที่ ซั บ ซ อ นได อ ย า งเป น ระบบ ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะว า ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย ไ ม ค อ ย
ทะเยอทะยาน ขาดความรับผิดชอบ ไมชอบทำงาน สอดคลองกับ ทฤษฎีของ แมคเกรเกอร (McGreger)
(อางถึงใน จีระ งอกศิลป, 2550: 53) กลาววา การจูงใจจะเกิดขึ้นยอมอยูกับทัศนคติของผูบริหารหรือ
ผูนำที่จะมีตอผูใตบังคับบัญชาและ McGreger ยังไดตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนออก
เปน 2 แบบ กลาวคือ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y โดยสามารถเปรียบเทียบได ดังนี้ ทฤษฎี X 1) มนุษย
โดยทั่วไปมักจะไมชอบทำงานและพยายามหลีกเลี่ยง 2) มนุษยสวนใหญจะไมคอยทะเยอทะยาน
ขาดความรับผิดชอบ ชอบการบังคับลงโทษและการควบคุม 3) มักตอตานการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
4) เห็นแกตัว ไมฉลาด เฉื่อยชา
3. จากผลการวิจัยที่พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้ง 6 ดาน สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยสามารถทำนาย
การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู ไดรอยละ
51 ซึ่งหมายความวา ถาหากผูบริหารและครูผูสอนไดรับการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ใหอยู
ในระดับสูงมากขึ้น อันจะสงผลใหการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีการพัฒนาและอยูใ นระดับสูงขึน้ ตามมาดวย
ดังนัน้ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จึงควรตระหนัก
และมุงเนนใหผูบริหารไดรับการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาอยางตอเนื่อง โดยการอบรม
ดวยความเอาใจใสเปนพิเศษ มีความรูทั้งดานความรูความสามารถ ทักษะ เจตคติ เพื่อพวกเขา
จะได ส รรพพร อ มไปด ว ยสมรรถนะผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ทั้ ง 8 ด า น คื อ ด า นการมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์
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การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเปนทีม การวิเคราะหและสังเคราะห การสื่อสารและ
การจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน ของผูบริหารสถานศึกษา อันจะสงผลทำให
ผูบริหารสถานศึกษา มีความรูความสามารถในการพัฒนางาน พัฒนาครู ประพฤติตนเปนแบบอยาง
ที่ดี และปฏิบัติหนาที่ดานงานบริหารอยางสมบูรณดวยการรับใชสังคมอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับ
บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 6 บทบาท ที่คณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) กลาวไวคือ
1) บทบาทหนาที่ในการกำหนดวัตถุประสงคนโยบายของสถานศึกษา 2) บทบาทหนาที่ในการจัด
กิจกรรมในการบริหารตาง ๆ เพื่อใหสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมาย
ที่กำหนดไว 3) บทบาทหนาที่ในการนำการปฏิบัติงานของบุคคลในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
4) บทบาทหน า ที่ ใ นการสร า งขวั ญ และกำลั ง ใจและสร า งความสุ ข ในการทำงานให กั บ บุ ค ลากร
ในสถานศึกษา 5) บทบาทหนาที่ในการสรางความรวมมือ รวมสติปญญาของบุคลากรในสถาน
ศึกษาและชุมชนเพื่อการบริหาร 6) บทบาทหนาที่ในการจัดหาทรัพยากร และควบคุมกำกับติดตาม
บุคลากรใชทรัพยากรใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การอภิปรายในประเด็นขอคนพบ
ดังกลาว มีรายละเอียดในแตละปจจัยไดดังนี้
3.1 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ สงผลตอการเปน
องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ดานการคิดอยางเปนระบบทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและครูสามารถมองเห็น
ปญหาในการทำงาน เชื่อมโยงไดอยางเปนระบบสอดคลองกับที่ ทิพยวรรณ รอดคุม (2548: 24)
กลาวถึงความสำคัญของการคิดเชิงระบบวา การคิดเชิงระบบมีความสำคัญอยางมากกับสภาพ
การบริหารในยุคการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปดวยการชิงไหวพริบ เปนตนทุนทางปญญาที่ผูบริหาร
ทุกคนจำตองมี หากใครไมมีจะเปนผูแพอยางถาวร สมองของผูบริหารคิดเขาใจสภาพองคประกอบ
ยอยตาง ๆ ในองคการเขาใจปจจัยพื้นฐานประวัติศาสตรและการพัฒนาการแตอดีตจนถึงปจจุบัน
เห็นความสัมพันธเกี่ยวของกันของระบบยอย หากแกไขหรือดำเนินการตรงที่ใดที่หนึ่งของระบบ
จะกระทบสวนอื่นไดเชนไร ตองอานสถานการณไดและพรอมทั้งมีแนวทางแกไขและพัฒนาที่ดี
3.2 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริการที่ดี สงผลตอการเปนองคกร
แหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 ใน 2 ดาน คือ การเรียนรูเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและครู
มั ก จะนำเอาความรู ที่ ไ ด อ บรมมาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง าน สอดคล อ งกั บ ที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545: 63) กลาวถึง การเรียนรูรวมกันเปนทีมวา ผูบริหาร
โรงเรียนตองสงเสริมใหทกุ คนในองคกรใหทำงานรวมกันเปนทีม มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูป ระสบการณ
และทักษะเพื่อพัฒนาภูมิปญญาและศักยภาพของทีมงานโดยรวมดวยวิธีการตางๆ ไดแก การเสวนา
อภิปราย การสรางการเรียนรูร ว มกันเปนทีมจะทำใหบคุ คลไดรบั การเรียนรูแ ละมีการพัฒนาพฤติกรรม
ที่พึงประสงคที่จะเกิดประโยชนตอองคกร
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3.3 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาตนเอง สงผลตอการเปน
องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ใน 5 ดาน คือ ดานความรอบรูแหงตน รูปแบบวิธีการคิด การมีวิสัยทัศนรวม
การเรียนรูเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ จะเห็นไดจากผูบริหารและครูมุงมั่นพัฒนาโรงเรียน
ไปสูความเปนเลิศ ซึ่งโรงเรียนจะประสบความสำเร็จไดนั้นเกิดจากบุคคลเกิดการเรียนรูสอดคลอง
กับที่ พรทิวา วันตา (2553: 45) กลาวถึงความรอบรูแ หงตนวา คือ การฝกฝนอบรมตนดวยการเรียนรู
อยูเสมอเปนการเสริมสรางบุคลากรใหมีการใฝรูเปรียบเสมือนเปนหลักประกันวาเกิดการเรียนรู
ในองคการนั้นเพราะการเรียนรูขององคการจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคลมีการเรียนรูเทานั้นหาก
องคการใดบุคลากรในองคการมีการฝกฝนตนเองใหเปนผูใฝรูใฝเรียนอยูตลอดเวลาองคการนั้นก็จะ
เกิดการเรียนรูขึ้นทุกวันและในที่สุดก็จะประสบผลสำเร็จยอมรับในเหตุผลหรือความคิดที่ถูกตองของ
เพื่อนรวมงานตรงกับแนวคิดที่รุงชีวา สุขศรี (2551: 18) กลาวถึงแบบแผนทางความคิดวา ไดแก
ขอตกลงเบื้องตน ความเชื่อพื้นฐาน ขอสรุปหรือภาพลักษณที่ตกผลึกในความคิดอานของคนที่มี
อิทธิพลตอความรูความเขาใจตอสรรพสิ่งในโลก อันจะมีผลตอการประพฤติปฏิบัติตอคานิยม เจตคติ
ที่มีตอบุคคลและสถานการณทั้งหลาย
3.4 สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ด า นการสื่ อ สารและการจู ง ใจ ส ง ผล
ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ใน 2 ดาน คือ ความรอบรูแหงตน การมีวิสัยทัศนรวม ดังจะเห็นไดจาก
ผูบริหารและครูมีการฝกฝน อบรมตนเอง ศึกษาคนควาหาความรูจากสื่อ เทคโนโลยี เพื่อใหเกิดความ
กาวหนา ทันตอเหตุการณ และใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมรวมทั้งครูและผูบริหารตางมีเปาหมาย
ตองการใหสถานศึกษาประสบความสำเร็จโดยยินดีใหความรวมมือในการปฏิบัติงานสอดคลองกับ
ที่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 62) กลาววา
องคกรจะพัฒนาใหมีความกาวหนามีความเขมแข็งเปนองคกรแหงการเรียนรูไดนั้น ทุกคนในองคกร
ตองชวยกันสรางภาพในอนาคตของหนวยงานหรือที่เรียกวาตองสรางวิสัยทัศนขององคกรรวมกัน
วิสัยทัศนที่ดีตองระบุภาพในอนาคตไดชัดเจน
3.5 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สงผล
ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 2 ใน 3 ดาน คือ รูปแบบวิธีการคิด การมีวิสัยทัศนรวม การเรียนรูเปนทีม จะเห็น
ไดจากการที่ผูบริหารและครูปรับแนวคิดวิธีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนพรอม
ที่จะปรับเปลี่ยนความเชื่อเกาๆ ที่ลาสมัยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน มีการยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามยุคสมัยในทางสรางสรรค มีการพัฒนาตนเองพัฒนางานเพื่อใหเต็ม
ตามศักยภาพ สอดคลองกับที่ กรมวิชาการ (2545: 36) กลาวถึงการเรียนรูรวมกันเปนทีม วาเปน
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การทำงานเปนทีมที่มีวิธีการสำคัญ ไดแก 1) การเสวนาเปนการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นรวมกันสมาชิก
ยอมรับเหตุผลและขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน 2) การอภิปรายโดยมีขอสมมติฐานและทางเลือกไว
ลวงหนา 3) การบริหารงานเปนทีมโดยมีผูนำหรือหัวหนาทีมเปนผูดำเนินการเพื่อใหเกิดการเรียนรู
ความสำเร็จ หรือความผิดพลาดรวมกัน
3.6 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีวิสัยทัศน สงผลตอการเปนองคกร
แหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 ใน 2 ดาน คือ ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการคิดอยางเปนระบบ เห็นไดจากผูบริหารและครู
ตองการเรียนรูจากความสำเร็จและความผิดพลาดในอดีตมาพัฒนาผลงาน สนับสนุนใหมีการทำงาน
เปนทีมงาน ใหทุกคนมีสวนรวมในการระดมสมอง สรางงานรวมมือกับมวลสมาชิก ปฏิบัติงานเพื่อให
ไดผลงาน และทำงานเปน สอดคลองกับที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549: 18-19) กลาววา
การสรางใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีการเปลี่ยนแปลง จะชวยใหองคกรสามารถปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็วได ถาปฏิบตั ไิ ดเชนนีว้ ฒ
ั นธรรมตางๆ จะปรับตัวไดงา ยขึน้
จะทำให 1) ให คุ ณ ค า ในการปฏิ บั ติ ที่ ดี ส ำหรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คนขององค ก ร 2) มี ก ารส ง เสริ ม
การบริหารจัดการและความเปนผูนำที่มีความสามารถอยางจริงจัง 3) สนับสนุนใหผูบริหารทำงาน
เปนทีม 4) ลดขั้นตอนของกฎเกณฑการทำงาน หรือใชระบบราชการต่ำสุดเทาที่จะทำได ฉะนั้น
องคกรที่สามารถปรับตัวในวัฒนธรรมไดดี ถือวาเปนเครื่องมือสำคัญในการแขงขัน
4. ผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการนำสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ไปปฏิบัติโดยผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษา และครู สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีความคิดเห็นวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ขาดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอตอการบริหาร การจัดหา และการพัฒนาบุคลากร ผูบริหาร
บางคนขาดคุณลักษณะการเปนผูนำและขาดความเปนธรรมที่จะทำใหครูศรัทธาเชื่อถือ ครูบางคน
ยึ ด ความคิ ด ของตนเป น หลั ก และมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเองสู ง ทำให ไ ม ย อมรั บ การเปลี่ ย นแปลง
ผูบริหารบางคนขาดความรูความเขาใจและประสบการณในการบริหารงานจึงไมไดรับการยอมรับ
จากครู การขัดแยงทางความคิดของครูทำใหการบริหารจัดการเปนไปอยางยากลำบากและทำให
ไดงานที่ไมดีเทาที่ควร

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช
ขอคนพบที่ไดจากวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดังนี้
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1.1 ขอเสนอแนะในการนำสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาไปปฏิบัติในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารควรไดรับการพัฒนาในดานความรู ความสามารถอยูเสมอเนื่องจากการ
ศึกษาในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดานคุณลักษณะการเปนผูนำอยางครบถวน
ผูบริหารควรยอมรับฟงและนำความคิดเห็นของครูไปพิจารณาปรับใชในการพัฒนาสถานศึกษา
ผูบริหารควรไดรับการพัฒนาอยางสม่ำเสมอทั้งในดานระเบียบ กฎเกณฑ ขอปฏิบัติความรูและ
เทคโนโลยีใหมๆ
1.2 ครู บ างคนยึ ด ความคิ ด ของตนเป น หลั ก และมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเองสู ง ทำให
ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ควรมีการสรางจิตสำนึก กระตุนเตือน และเปนแบบอยางที่ดีตอบรรดาครู
ผูสอน โดยใหความสำคัญตอการวางตนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม สงเสริมใหครูผูสอนไดปฏิบัติตน
ตามหลั ก ธรรมทางศาสนา ปลู ก ฝ ง ให ค รู ผู ส อนปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ทางสายกลาง ลดความเชื่ อ มั่ น
ในตนเองหรือยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น โดยใชกระบวนการหรือกิจกรรมหลอหลอมเพื่อสราง
ให บ รรดาครู มี ลั ก ษณะของความเป น ครู มี ค วามคิ ด ทั ศ นคติ ท่ี พ ร อ มจะเปลี่ ย นแปลง ยอมรั บ
ความคิดเห็นแปลกใหม
1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรมีนโยบายที่
ชัดเจนในการเสริมสรางผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อใหครู
เกิดการยอมรับ มีการจัดโครงการอบรมพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาอยางตอเนื่องในดานความรู
ความสามารถ เทคนิค กฎ ระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ และเหมาะสมกับสภาพความตองการของ
องคกร ควรจัดใหครูผูสอนทุกคนมีความรูหรือหลักธรรมทางศาสนา เพื่อนำมาใชบูรณาการเชื่อมโยง
ใหเขากับหลักสูตรการสอนในทุกสาระการเรียนรู ควรจัดสัมมนาครูใหมีความรูทั้งศาสตรและศิลป
แห ง การเป น ครู สร า งทั ศ นคติ แ ละความรู สึ ก ที่ ดี ต อ โรงเรี ย น ผู บ ริ ห ารและวิ ช าชี พ ครู ข องตนเอง
ควรสงเสริมใหครูทำงานในบรรยากาศความเปนพี่นอง สงเสริมความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โรงเรียน
ควรปลูกจิตสำนึกใหครูมีจิตอาสาพัฒนาสังคมเพื่อประโยชนของสวนรวม และการเขารวมกิจกรรม
ในสังคมดวยการยึดมั่นในความเปนประชาธิปไตย ควรมีการอบรมนิเทศภายในโรงเรียนหรือระหวาง
โรงเรียน ควรติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลพฤติกรรมของผูบริหาร ในดานสมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษา และครูผูสอนในการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและควรยกยอง
ชมเชยผูบริหารสถานศึกษา ครูที่เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทำการศึกษาวิจัยเชิงการพัฒนา เพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูบริหารสถาน
ศึกษาใหกับผูบริหารและครูผูสอน เพื่อการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 ควรทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผูบริหารและครูผูสอนทั้งใน
ดานสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา และการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

152

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554
Vol.2 No. 2 July - December 2011

2.3 ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมแนวคิดเรื่องสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาและการเปน
องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาทุกเขต

สรุป
จากผลการวิจัยสรุปไดวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน
โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเปนทีม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสื่อสารและการจูงใจ การมุงผลสัมฤทธิ์ การมีวิสัยทัศน และ
การวิเคราะหและสังเคราะห ตามลำดับ การเปนองคกรแหงการเรียนรูใ นสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยภาพ
รวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ
การมีวิสัยทัศนรวม รูปแบบวิธีการคิด การเรียนรูเปนทีม ความรอบรูแหงตน และการคิดอยางเปน
ระบบ สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6 ดานไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนา
ตนเองการสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน การนำสมรรถนะของ
ผูบ ริหารสถานศึกษาไปใช ไดแก ดานการทำงานเปนทีม ผูบ ริหารควรไดรบั การพัฒนาใหมคี ณ
ุ ลักษณะ
การเปนผูนำ ควรยอมรับฟง และนำความคิดของครูไปพิจารณาปรับใชในการพัฒนาสถานศึกษา
การยกยองชมเชยเพื่อนรวมงาน และดานการวิเคราะหและสังเคราะห ผูบริหารควรไดรับการพัฒนา
ในการวิเคราะหงาน แกปญหาขององคกรไดอยางเปนระบบ
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การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง ประเพณีลอยกระทงสวรรค
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
THE DEVELOPMENT OF A LOCAL CURRICULUM ENTITLED ‘LOY KRATHONG
SAWAN FESTIVAL’, IN FOREIGN LANGUAGES LEARNING AREAS
FOR MATTHAYOMSUKSA 3 STUDENTS IN U-THONG DISTRICT,
SUPHAN BURI PROVINCE
สุมาลี ดวงจินดา/SUMALEE DUANGJINDA1
เนติ เฉลยวาเรศ/NETI CHALOEYWARES2
ประทุม ศรีรักษา/PRATOOM SRIRUKSA3
บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ คี วามมุง หมายเพือ่ พัฒนาหลักสูตรทองถิน่ เรือ่ ง ประเพณีลอยกระทงสวรรค
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมี 4 ขั้นตอน คือ
1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การประเมิน
ผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอูทอง อำเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 52 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย
1) แบบสัมภาษณ 2) แบบสอบถาม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมิน
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห
เนื้อหา สถิติพื้นฐานและสถิติทดสอบที
ผลการวิ จั ย พบว า 1) การศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐาน พบว า สถานศึ ก ษาสามารถพั ฒ นา
หลักสูตรเพือ่ ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของแตละทองถิน่ และผูม สี ว นเกีย่ วของ
มีความคิดเห็นวาควรมีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง ประเพณีลอยกระทงสวรรค 2) การพัฒนา
หลักสูตร ไดหลักสูตร (ฉบับราง) ประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง ขอบขายเนื้อหา
การจัดเวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดผลและการประเมินผล และแผน
__________________________________
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย ดร. อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
3
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. อาจารยพเิ ศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ)
1
2
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การจัดการเรียนรู ผลการประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) โดยผูเชี่ยวชาญพบวา หลักสูตรมีองคประกอบ
สอดคลองกันและเหมาะสมสำหรับใชในการเรียนการสอน 3) การทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียน
มีความสนใจ ตั้งใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียนรูเปนอยางดี 4) การประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตร พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลองสูงกวากอนทดลองใช
หลักสูตร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร อยูในระดับดี นักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตร อยูในระดับพึงพอใจมาก
คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น, การสอนภาษาอังกฤษ, มัธยมศึกษา

ABSTRACT
This research was aimed to develop a local curriculum entitled ‘Loy Krathong
Sawan Festival’, in Foreign Languages Learning Areas for Matthayomsuksa 3 students.
The curriculum development process consisted of 4 stages as follows: 1) A study of
fundamental information, 2) A curriculum development, 3) The curriculum implementation,
and 4) The curriculum assessment and improvement. The research sample included 52
Matthayomsuksa 3 students of U-Thong School in U-Thong District, Suphan Buri Province.
The instruments used for data collection were: 1) an interview form, 2) a survey questionnaire,
3) a learning achievement test, 4) an evaluation form for communication skills in English,
and 5) a satisfaction questionnaire. Data were analyzed in terms of content analysis,
descriptive statistics, and dependent samples t – test.
The research findings were as follows: 1) A study of fundamental information
revealed that the school was capable of developing a curriculum to suit its local problems
and needs. All the stakeholders agreed that a curriculum development on ‘Loy Krathong
Sawan Festival’ should be developed. 2) A curriculum development yielded a drafted
copy of the curriculum which included principles, goals, the curriculum structure, scopes
of the content, learning time, learning management trends, teaching aid/learning resources,
evaluation and assessment, and learning management plans. The assessment of the
drafted curriculum revealed that it was suitable for learning. 3) The curriculum implementation
revealed that the students were interested and actively participated in learning activities.
4) The curriculum assessment and improvement revealed that the students’ learning
achievement scores after the curriculum implementation were statistically higher than
those before the curriculum implementation at a significance level of .05. As regards the
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students’ communication skills in English, it was found that the students’ skills were good.
The students’ satisfaction was at a high level.
Keywords: local curriculum development, English teaching, secondary education

บทนำ
ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่ง
ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสำคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู
การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได สามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลก
ไดอยางสรางสรรค (สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1) แตยงั มีปญ
 หาทีพ่ บในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย คือ ผูเรียนมักจะเกงแตไวยากรณ ไมสามารถใชภาษาอังกฤษ
สื่ อ สารกั บ ชาวต า งชาติ ไ ด ทั้ ง ที่ เ รี ย นกั น มาหลายป (ธู ป ทอง กว า งสวาสดิ์ , 2549: คำนำ)
ในการเรียนภาษาอังกฤษ การใชสื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาที่นักเรียนคุนเคยจะทำใหนักเรียน
ทำความเขาใจเนื้อหาไดดีกวาเนื้อหาที่ไมคุนเคย สอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2553: 133-134) ที่
กลาวถึง หลักการการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง (authentic learning) การเรียนรูเรื่องใด ๆ ก็ตาม
ยอมมีความสัมพันธกับบริบทของเรื่องนั้น ๆ การเรียนรูโดยคำนึงถึงบริบทแวดลอมเปนการเรียนรู
ที่สัมพันธกับความเปนจริง เปนการเรียนรูที่มีความหมายเพราะสามารถนำไปใชได เปนประโยชน
ตอผูเรียน จึงเปนสิ่งที่กระตุนใหผูเรียนเกิดความใฝรู อยากเรียนรู จึงสามารถนำไปใชไดในชีวิต
ประจำวันได สอดคลองกับปราโมทย จันทรเรือง (2552: 451) กลาวถึง การเรียนรูสภาพความเปนอยู
ชุมชน วัฒนธรรมประเพณี อาชีพ และคานิยมของตนเอง ทำใหผูเรียนสนใจที่จะศึกษาเพราะเปน
เรื่องใกลตัว
อำเภออู ท อง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เป น แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ ส ำคั ญ มี ป ระเพณี วั ฒ นธรรม
พืน้ บานและสิง่ ทีน่ า สนใจตาง ๆ มากมาย จึงทำใหมนี กั ทองเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางเขา
มาชมสถานที่และประเพณีตาง ๆ และมีประเพณีหนึ่งที่ชาวอูทองใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง คือ
ประเพณีลอยกระทงสวรรค เปนประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนไดถือ
ปฏิบัติกันมานานจนถึงปจจุบัน เปนการลอยกระทงโดยลูกโปงผูกกับกระทงปลอยขึ้นฟา เพื่อบูชา
หลวงพอสังขศรีสรรเพชญาราม อยูบนเขา ที่วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อำเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เปนวัดสำคัญที่มีระยะทางหางจากโรงเรียนอูทองเพียง 1 กิโลเมตร นอกจากนี้องคการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) รวมมือกับอำเภออูทอง ลงนาม
บันทึกขอตกลงรวมกัน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 เพื่อดำเนินกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวพื้นที่
เมืองโบราณอูท อง ใหเปนแหลงทองเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรม เนือ่ งจากเปนเมืองหลวงแรก
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ของอาณาจั ก รทวารวดี (องค ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น
(องคการมหาชน, 2555: 1)
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในการสอนภาษาอังกฤษ เปนการพัฒนาการจัดการศึกษา
อยางมีสวนรวมที่เหมาะสมกับทองถิ่น สนองตอบตอความตองการและสภาพของชุมชนและผูเรียน
 ญา
ทำใหเกิดความรู ความเขาใจ และความภาคภูมใิ จในการพัฒนาตนเอง และสามารถนำเอาภูมปิ ญ
องคความรู และทรัพยากรของทองถิ่น มาใชใหเกิดประโยชนไดสูงสุด การเรียนรูเกี่ยวกับประเพณี
ของตนเองเปนวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน สอดคลองกับแนวความคิด
ของใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2543: 15-16) ที่กลาวไววา หลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแมบทได
กำหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ และกิจกรรมอยางกวาง ๆ เพื่อใหทุกคนไดเรียนรูคลายคลึงกัน
ทำใหกระบวนการเรียนการสอนมุงเนื้อหาสาระและประสบการณที่เปนหลักการทั่ว ๆ ไป ไมสามารถ
ประมวลรายละเอียดเกี่ยวกับสาระความรูตามสภาพแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ ปญหาและความ
ตองการของทองถิ่นในแตละแหงไดทั้งหมด ดังนั้นจึงตองพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เพื่อตอบสนอง
ความตองการในแตละทองถิ่น นอกจากนี้ปราโมทย จันทรเรือง (2552: 451) ไดกลาวถึง การเรียน
เรื่องของทองถิ่นทำใหผูเรียนไดรูจักตนเอง รูจักชีวิต มีความรูสึกที่ดีตอสังคมและสิ่งแวดลอมรอบตัว
มีความรัก ความผูกพัน เกิดความภาคภูมิใจทองถิ่นของตนและรูสึกรับผิดชอบในการมีสวนรวม
เพื่ออนุรักษและพัฒนาทองถิ่นตอไป นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเปนการเสริมพื้นฐานการ
เรียนรู ทัศนคติใหแกผูเรียนเพื่อจะไดรูจักชีวิตจริงและประสบการณตรงเกี่ยวกับทองถิ่นของตน
เนื่องจากการเรียนรูที่ดีควรจะเรียนจากสิ่งที่ใกลตัวไปยังสิ่งที่ไกลตัว เพราะเปนกระบวนการเรียนรู
ที่ผูเรียนสามารถดูดซับไดเร็วกวา และจะไดมีความรัก ความภูมิใจและสงเสริมความเจริญใหกับ
ทองถิ่นของตนได (เบญจวรรณ กี่สุขพันธ, 2552: 134)
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอูทอง พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (โรงเรียนอูทอง, 2552: 295) จัดการเรียนการสอน
วิชาพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 6 รายวิชา ไดแก วิชาภาษาอังกฤษ 1 – 6 โดย
เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 5 วิเคราะหตัวชี้วัดพบวา นักเรียนตองมีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการ
พูดและเขียนบรรยายความรูส กึ ความคิดเห็นของตนเองเกีย่ วกับกิจกรรม ประสบการณและเหตุการณ
ทีอ่ ยูใ นความสนใจของสังคม พรอมทัง้ ใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม เมือ่ พิจารณาหนวยการเรียนรู
ที่ 4 เรื่อง Festivals กำหนดเวลาเรียน 12 ชั่วโมง เปนเรื่องราวของประเพณีทั่ว ๆ ไป ซึ่งไมอยูในชีวิต
ประจำวันของนักเรียน ทำใหนักเรียนรูสึกเบื่อหนายมองภาพประเพณีตาง ๆ ไมชัดเจน นักเรียนไม
สนใจในบทเรี ย น จึ ง ทำให ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นในหน ว ยที่ 4 เรื่ อ ง Festivals
ต่ำกวาเกณฑที่กำหนด
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ดังนั้นเพื่อใหการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน
ตามเจตจำนงของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผูวิจัยจึงไดจัดทำ
หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง ประเพณีลอยกระทงสวรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงสรางของหลักสูตรสถาน
ศึกษาโรงเรียนอูทอง เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดมีความรู ความเขาใจและฝกทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะ ไดแก ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน เกี่ยวกับเรื่องราว
ประเพณีลอยกระทงสวรรคอันดีงามในทองถิ่นของตนเอง ซึ่งดำเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น ดังตอไปนี้ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร โดยการพัฒนา
หลักสูตรฉบับราง ประเมินผลหลักสูตรฉบับราง และปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง 3) การทดลองใช
หลักสูตร 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร เพือ่ ใชในการจัดการเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคการวิจัย มีดังนี้ 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่น วิชาภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
3) เพื่อทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร

วิธีดำเนินการ
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอูทอง อำเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555
จำนวนนักเรียน 570 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/10 โรงเรียนอูทอง อำเภอ
อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2555 จำนวน 52 คน โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
2. ตั ว แปรในการวิ จั ย ได แ ก หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น เรื่ อ ง ประเพณี ล อยกระทงสวรรค
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ความพึงพอใจตอหลักสูตรทองถิ่น
3. ระยะเวลา จั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาขึ้ น ใน ภาคเรี ย นที่ 1
ปการศึกษา 2555 ใชระยะเวลาสอนสัปดาหละ 3 ชั่วโมง เปนเวลา 4 สัปดาห รวมเวลา 12 ชั่วโมง
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณความตองการการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น จากผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสาระตางประเทศ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภูมิปญญา
ทองถิ่น ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. แบบสอบถามความต อ งการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น จากนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
3. หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง ประเพณีลอยกระทงสวรรค
4. แผนการจัดการเรียนรู จำนวน 4 แผน
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
จำนวน 30 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.26 - 0.80 คาอำนาจจำแนก ระหวาง 0.22 – 0.63
คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.803
6. แบบประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษ ประเมินการพูดและการเขียน โดยอิงเกณฑ
ประเมิน (rubric assessment) กำหนดเกณฑการประเมินเปนระดับคะแนน 4 ระดับ (4, 3, 2, 1)
7. แบบสอบถามความพึ ง พอใจต อ หลั ก สู ต ร ตามวิ ธี ข องลิ เ คอร ท (Likert) แบบ
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ
การดำเนินการวิจัย
การดำเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น เรื่ อ ง ประเพณี ลอยกระทงสวรรค
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดำเนินการตามวิธีวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (research 1) : การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
การดำเนิ น การวิ จั ย ในขั้ น ตอนนี้ เ ป น การศึ ก ษาเพื่ อ จั ด เตรี ย มข อ มู ล ด า นหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ศึกษา
เอกสาร ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และศึกษาความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
รวมทัง้ เนือ้ หาสาระเกีย่ วกับประเพณีลอยกระทงสวรรคทค่ี วรจัดไวในหลักสูตรทองถิน่ เรือ่ ง ประเพณี
ลอยกระทงสวรรค โดยการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษา
ตางประเทศ จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 คน ภูมิปญญาทองถิ่น 2 คน
ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 14 คน โดยใชการสัมภาษณแบบ
มีโครงสราง และใชแบบสอบถามกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอูทอง จำนวน 52 คน
ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และ
นำเสนอแบบพรรณนาความ
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (development 1) : การพัฒนาหลักสูตร
1. การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร (ฉบั บ ร า ง) โดย 1) นำข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากแบบสั ม ภาษณ
แบบสอบถาม และจากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น
รางโครงรางหลักสูตรทองถิน่ เรือ่ ง ประเพณีลอยกระทงสวรรค ซึง่ ประกอบดวย หลักการ จุดมุง หมาย
โครงสราง การจัดเวลาเรียน สาระมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ขอบขายสาระการเรียนรู แนวทาง
การจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดผลและประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู 2) นำหลักสูตร
มาใช ป ระกอบการสร า งแผนการจั ด การเรี ย นรู โดยการกำหนดเนื้ อ หา สาระสำคั ญ และเวลา
จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู แหลงเรียนรู สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมิน
ตามโครงสรางหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 3) สรางแผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชหลักสูตรทองถิ่น
จำนวน 4 แผน ซึ่ ง ประกอบด ว ย สาระสำคั ญ มาตรฐานการเรี ย นรู / ตั ว ชี้ วั ด จุ ด ประสงค สาระ
การเรียนรู ชิน้ งาน/ภาระงาน การวัดผลและประเมินผล สือ่ /แหลงการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู
2. การประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) นำโครงรางหลักสูตรทองถิ่น และแผนการจัดการ
เรียนรูประกอบการใชหลักสูตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ
จำนวน 5 ทาน ที่มีความชำนาญดานการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และดานการ
พัฒนาหลักสูตร พิจารณาตรวจสอบโดยใชการประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 1.00
3. การปรับปรุงหลักสูตร (ฉบับราง) นำผลการประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) และ
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข เพื่อใชเปนเครื่องมือในการทดลองตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (research 2) : การทดลองใชหลักสูตร
การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ เปนการนำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นและไดปรับปรุงแกไข
เรียบรอยแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยกอนการทดลองทำการทดสอบกอนเรียน หลังจากนั้น
จึงดำเนินการสอน ดวยหลักสูตรทองถิ่นที่พัฒนาขึ้น โดยใชแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 4 แผน
มีรายละเอียดดังนี้
แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ 1 เรื่ อ ง U-Thong District and Wat Khao Phra Si
Sanphetchayaram (ขอมูลพืน้ ฐานและสภาพทัว่ ไปของอำเภออูท องและวัดเขาพระศรีสรร-เพชญาราม)
จำนวน 3 ชัว่ โมง มีจดุ ประสงคเพือ่ ใหนกั เรียนสามารถอานออกเสียงคำศัพทไดถกู ตอง บอกความหมาย
คำศัพทไดถูกตอง พูดบรรยายขอมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยูของตนเอง อานบทความแลวจับใจความและ
สรุปใจความได เขียนประโยคไดถูกตองตามโครงสรางไวยากรณ กิจกรรมการเรียนรู ใหนักเรียนได
เรียนรูคำศัพทและโครงสรางประโยค ฝกอานจับใจความ สรุปใจความเกี่ยวกับขอมูลทองถิ่นของตน
ฝกจับคูสนทนาถาม–ตอบตามสถานการณที่กำหนด ฝกใชภาษาอังกฤษในการพูดและเขียนเพื่อ
ถายทอด เผยแพร และประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับทองถิ่นของตน สื่อที่ใชในการจัดการเรียนรู
ไดแก รูปภาพ ใบความรู ใบงาน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Loy Krathong Festival (ประเพณีลอยกระทง) จำนวน
3 ชั่วโมง มีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนสามารถอานออกเสียงคำศัพทไดถูกตอง บอกความหมาย
คำศัพทไดถูกตอง ฟงและอานบทความแลวจับใจความและสรุปใจความได พูดแสดงความคิดเห็น
ไดเขียนประโยคไดถูกตองตามโครงสรางไวยากรณ กิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนใหนักเรียนดู Video
Clip เพลงลอยกระทง ฟงและฝกรองตาม แลวตอบคำถาม นักเรียนอานบทความเกี่ยวกับ History of
Loy Krathong แลวจับคูค ำศัพทกบั ภาพ จับใจความและสรุปใจความสำคัญ นักเรียนศึกษาความหมาย
ของคำศัพทที่กำหนดให ฝกอานออกเสียงคำศัพทตามครูแลวจับคูคำศัพทกับความหมายใหถูกตอง
อานบทความ Loy Krathong and environment ครูตั้งคำถาม นักเรียนชวยกันตอบ แบงนักเรียน
เปนกลุม กลุมละ 4-5 คน ชวยกันเขียนเรียงความเกี่ยวกับ ลอยกระทงกับการรักษาสิ่งแวดลอม
ตัวแทนกลุมออกมาพูดนำเสนอหนาชั้นเรียน สื่อที่ใชในการจัดการเรียนรู ไดแก Clip Video เพลง
ลอยกระทง รูปภาพ ใบความรู ใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Loy Krathong Sawan Festival (ประเพณีลอยกระทง
สวรรค) จำนวน 3 ชัว่ โมง มีจดุ ประสงคเพือ่ ใหนกั เรียนสามารถพูดแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเทศกาล
ประเพณีลอยกระทงสวรรค พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบสั้น ๆ อานจับใจความสำคัญ และอานเพื่อ
ศึกษารายละเอียดของเทศกาลประเพณีลอยกระทงสวรรค สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลและพูดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีลอยกระทงสวรรคพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบสั้น ๆ เขียน
บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีลอยกระทงสวรรคพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบสั้น ๆ กิจกรรม
การเรียนรูใหนักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีลอยกระทงสวรรค พรอมทั้ง
ใหเหตุผลประกอบสัน้ ๆ อานจับใจความสำคัญ และอานเพือ่ ศึกษารายละเอียดของเทศกาลประเพณี
ลอยกระทงสวรรค สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลแลวพูดแสดงความคิดเห็นและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
เทศกาลประเพณีลอยกระทงสวรรค พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบสั้น ๆ สื่อที่ใชในการจัดการเรียนรู
ไดแก ใบความรู ใบงาน รูปภาพเทศกาลประเพณีลอยกระทงสวรรค
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง What activities do we do on Loy Krathong Sawan
Day? (กิจกรรมตาง ๆ ในประเพณีลอยกระทงสวรรค) จำนวน 3 ชั่วโมง มีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียน
สามารถฟงบทสนทนาแลวจับใจความตอบคำถามได อานออกเสียงคำศัพทไดถกู ตอง บอกความหมาย
คำศัพทไดถูกตอง อานบทความแลวจับใจความและสรุปใจความได เขียนประโยคไดถูกตองตาม
โครงสรางไวยากรณ กิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียน ฟงบทสนทนา บทความบรรยายบรรยากาศ
งานประเพณีลอยกระทงสวรรค บทความแสดงความคิดเห็นและแสดงความรูสึกตองานประเพณี
ลอยกระทงสวรรค พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงสวรรค สื่อที่ใชในการ
จัดการเรียนรู ไดแก CD บทสนทนาวิดิทัศนงานประเพณีลอยกระทงสวรรค รูปภาพ ใบความรู
ใบงาน
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (development 2): การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
ประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอานและการเขียน เกี่ยวกับ
ประเพณีลอยกระทงสวรรค โดยการวัดความสามารถของนักเรียนในการใชภาษาเพื่อสื่อความหมาย
ในดานการฟงและการอานดวยแบบฝกทักษะระหวางใชหลักสูตร ประเมินความสามารถของนักเรียน
ในการใชภาษาเพื่อสื่อความหมายในดานการพูดและการเขียนเพื่อถายทอดความคิดและขอมูล
เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคไดอยางถูกตอง คลองแคลว ที่สามารถวัดไดโดยใชแบบประเมิน
ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการพูด และการเขียน หลังเรียน ใชเกณฑการให
คะแนน (scoring rubrics) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนชุดเดียวกันกับทีใ่ ชทดสอบกอนเรียนเปนการทดสอบความรู ความเขาใจ คำศัพท โครงสราง
ไวยากรณภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเรื่องประเพณีลอยกระทงสวรรค และใชแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนตอหลักสูตร หลังจากนั้นจึงวิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการทดสอบคาที (t-test)

ผลการวิจัย
จากการดำเนินตามขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ เรือ่ ง ประเพณีลอยกระทงสวรรค
การศึกษาหลักสูตร เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาหลักสูตร พบวา หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ที่กำหนดจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพื่อใหสอดคลอง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ และสงเสริม
ใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลางไดเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของแตละทองถิ่นซึ่งมีความแตกตางกัน ผูเรียนไดเรียนรูสิ่งที่ใกลตัว สามารถนำไป
ใชในชีวิตประจำวันได ประเพณีลอยกระทงสวรรค เปนประเพณีที่ทองถิ่นปฏิบัติสืบทอดกันมานาน
ในการประชาสัมพันธ เผยแพร ถายทอดขอมูล และเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลและแหลงทองเที่ยวใน
ชุมชนทองถิ่นสูสังคมโลก ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสำคัญตอผูเรียนในดานความสามารถในการ
สื่อสารดานการพูด และการเขียน ถายทอดเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เกีย่ วกับความหมาย ความสำคัญของหลักสูตร องคประกอบสำคัญ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
รวมทั้ ง งานวิ จั ย ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศเพื่ อ เป น แนวทางในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น
เรื่อง ประเพณีลอยกระทงสวรรค เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียน มีทักษะในการสื่อสาร และ
มีความพึงพอใจตอหลักสูตร การศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยการสอบถาม สัมภาษณ เกี่ยวกับขอมูล
พื้นฐานความตองการในการพัฒนาหลักสูตรกับผูที่เกี่ยวของ เพื่อนำมาเปนขอมูลในการพัฒนา
หลักสูตรตอไป
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2. ผลการพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตรทองถิ่นฉบับราง เรื่อง ประเพณีลอยกระทงสวรรค
ซึ่งประกอบดวย
หลักการ
การเรี ย นรู ภ าษาต า งประเทศมี ค วามสำคั ญ และจำเป น อย า งยิ่ ง ในชี วิ ต ประจำวั น
เนื่องจากเปนเครื่องมือสำคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ
การสรางความเขาใจเกีย่ วกับวัฒนธรรมและวิสยั ทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ชวย
พัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดี
ตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได รวมทั้งเขาถึงองคความรู
ตาง ๆ ไดงายและกวางขึ้น และมีวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต
จุดมุงหมาย
หลักสูตรทองถิน่ เรือ่ ง ประเพณีลอยกระทงสวรรค กลุม สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีจุดมุงหมายดังนี้
1) นักเรียนมีความรู ความเขาใจในเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงสวรรค
2) นักเรียนสามารถใชทกั ษะภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ถายทอดความคิดและเรือ่ งราว
เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคได
3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรประเพณีลอยกระทงสวรรค
โครงสราง
จากการวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 กลุ ม สาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ และศึกษาความตองการ เพื่อนำมาเปนแนวทางในการจัดทำโครงสราง
ในการจัดประสบการณใหนักเรียน ดังนี้
1) ขอมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปของอำเภออูทองและวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
(U-Thong District and Wat Khao Phra Si Sanphetchayaram)
2) ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival)
3) ประเพณีลอยกระทงสวรรค (Loy Krathong Sawan Festival)
4) กิจกรรมตาง ๆ ในประเพณีลอยกระทงสวรรค (What activities do we do on Loy
Krathong Sawan Day?)
ขอบขายเนื้อหา
จากการวิเคราะหสาระมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยพิจารณาจากจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร นำขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาประเพณีลอยกระทงสวรรคที่รวบรวมได มากำหนดขอบขาย
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เนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐานและตัวชี้วัด ต 1.1, 1.2, 1.3 มีรายละเอียดดังนี้
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียน
แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็น ตีความ นำเสนอขอมูล ความคิด
รวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม
มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรือ่ งตาง ๆ
โดยการพูดและการเขียน
การจัดเวลาเรียน
จากการวิ เ คราะห ค วามเหมาะสมของกิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ ห ส อดคล อ งกั บ จำนวน
มาตรฐานและตัวชี้วัด และพิจารณาจากโครงสรางของสาระการเรียนรู ในการกำหนดเวลาเรียน
โดยกำหนดสัปดาหละ 3 ชั่วโมง จำนวน 4 สัปดาห กับเวลาสอบ 2 ชั่วโมง รวม 14 ชั่วโมง
แนวทางการจัดการเรียนรู
ใช แ นวการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร กิ จ กรรมในห อ งเรี ย น
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดรวมมือกันและไปกระตุนใหผูเรียนได
พัฒนาความมั่นใจในตนเอง เชน บทบาทสมมุติ การเติมขอมูลในชองวาง การแลกเปลี่ยนภาษา
โดยใชรูปแบบของการจับคูหรือการทำงานกลุม นอกจากนั้นแนวการสอนตาง ๆ ดังกลาว ทำใหเกิด
แนวคิดในการสอนภาษาวาควรนำเสนอภาษาใหมในรูปแบบภาษาที่พบในสถานการณจริง เพื่อนำ
ไปสูการสอนคำศัพท โครงสรางการออกเสียง มีการฝกฝนจนเกิดความเขาใจในเนื้อหา โครงสราง
สามารถใชไดถูกตอง แลวจึงนำความรูที่ไดไปฝกใชในสถานการณจริง การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
เปนการสอนที่ไมไดเนนเฉพาะโครงสรางทางภาษา แตเนนทั้งการเรียนรูความหมาย การพัฒนาความ
สามารถในการสื่อสารและการใชภาษาในสถานการณจริงในบริบทที่หลากหลาย ในลักษณะการ
บูรณาการทักษะทั้ง 4 ทางภาษาคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน และควรจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดใชภาษาในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ไดอยางคลองแคลวและเหมาะสม การสอน
ภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรู
อยางมีความหมาย ไดฝกใชภาษา ในสถานการณที่มีโอกาสพบไดจริงในชีวิตประจำวัน นำภาษาที่
คุนเคยนั้นไปใชในสถานการณตาง ๆ โดยครูเปนผูแนะนำ แนะแนวทาง การสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารนี้มีประโยชนตอผูเรียน พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ สามารถนำไปปรับใชตามความ
ตองการของตนเอง และสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดเองอยางอิสระ ภายใตสถานการณตาง ๆ
ที่พบในชีวิตจริง
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สื่อ/แหลงเรียนรู
สื่อ/แหลงเรียนรูในการเรียนการสอน ไดแก ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรู Internet
ภาพประกอบ ใบความรู ใบงาน วีดิทัศน พจนานุกรม Audio CD
การวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผล ประเมินใหครอบคลุม 3 ดาน คือ ดานความรู ทักษะทางภาษา
และความพึงพอใจ ประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) เปนการประเมินดวยวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อใหไดผลการประเมินที่สะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ใชการประเมิน
การปฏิบัติ (performance assessment) รวมกับการประเมินดวยวิธีการอื่น ภาระงาน (tasks) หรือ
กิ จ กรรมที่ จ ะให ผู เ รี ย นปฏิ บั ติ ใ นด า นการพู ด และการเขี ย น เพื่ อ ถ า ยทอดความคิ ด และเรื่ อ งราว
เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงสวรรค โดยใชเกณฑการใหคะแนน (scoring rubrics) ในการประเมิน
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ สามารถประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน หรือครูผูสอน มีรายละเอียด
การประเมินดังนี้
1) การประเมินผลกอนเรียนโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
2) การประเมินผลหลังเรียน มีรายละเอียดดังนี้
2.1) ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน
2.2) ประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดานการพูดใชแบบประเมิน
ความสามารถในการพูดจากการจัดสถานการณใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมติ การพูดนำเสนอขอมูล
หรือกิจกรรมคูพูดสนทนา โดยใชแบบประเมินทักษะการพูด ดานการออกเสียง การใชคำศัพท
สำนวน โครงสรางภาษา ความคลองแคลว การสื่อความหมาย ดานการเขียน ประเมินจากผลงาน
ชิ้นงานในดานความสามารถในการเขียนบทความเกี่ยวกับประเพณี ลอยกระทงสวรรคแลวเขียน
แสดงความคิดเห็น นำเสนอขอมูล โดยใชแบบประเมินทักษะ การเขียน ประเมินดานเนื้อหาสาระ
การเรียบเรียงเนื้อหา การใชคำศัพท สำนวน โครงสรางภาษา การสะกดคำและเครื่องหมายวรรคตอน
2.3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอหลักสูตร โดยใชแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
แผนการจัดการเรียนรู
แผนการจั ด การเรี ย นรู ซึ่ ง ประกอบด ว ย สาระสำคั ญ มาตรฐานการเรี ย นรู / ตั ว ชี้ วั ด
จุดประสงค สาระการเรียนรู ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดผลและประเมินผล สื่อ/แหลงการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรู จำนวน 4 แผน ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ขอมูลพื้นฐานและ
สภาพทั่วไปของอำเภออูทองและวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (U-Thong District and Wat Khao
Phra Si Sanphetchayaram) แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong
Festival) แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ประเพณีลอยกระทงสวรรค (Loy Krathong Sawan Festival)
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 กิจกรรมตาง ๆ ในประเพณีลอยกระทงสวรรค (What activities do we do
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on Loy Krathong Sawan Day?) ผลการประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) โดยผูเชี่ยวชาญ ไดคาดัชนี
ความสอดคล อ ง (IOC) เท า กั บ 1.00 ดั ง นั้ น องค ป ระกอบในหลั ก สู ต รฉบั บ ร า งและแผนการจั ด
การเรียนรูมีความสอดคลองกันและเหมาะสมสำหรับใชในการเรียนการสอน
3. ผลการทดลองใช ห ลั ก สู ต ร นำหลั ก สู ต รไปทดลองใช กั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ป ที่ 3/10 โรงเรี ย นอู ท อง จำนวน 52 คน ผู วิ จั ย ดำเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู จำนวน 4 แผน โดยใชเวลาทดลอง 12 ชั่วโมง พบวา นักเรียนมีความตั้งใจ
สนใจ ความกระตือรือรน และใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียนรูเปนอยางดี
4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา
4.1 คะแนนเฉลี่ยความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคหลังทดลอง
สูงกวากอนทดลองใชหลักสูตร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคกอนและหลังการใชหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3/10
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4.2 ผลการประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในดานการอาน การฟง
การพูด และการเขียนถายทอดขอมูลเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคอยูในระดับดี ดังตาราง 2
ตารางที่ 2 ผลคะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ดานการอาน การฟง การพูด และการเขียน
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4.3 คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง
ประเพณีลอยกระทงสวรรค พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01 อยูในระดับพึงพอใจมาก
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
หลักสูตรทองถิน่ เรือ่ ง ประเพณีลอยกระทงสวรรค ของนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3/10
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยมีประเด็นที่จะนำมาอภิปรายตามลำดับขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา สถานศึกษาจะตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการ สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2552: 3) ที่สงเสริมใหสถาน
ศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลางไดเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการของแตละทองถิ่นซึ่งมีความแตกตางกัน ผูเรียนไดเรียนรูสิ่งที่ใกลตัว สามารถนำไปใช
ในชีวิตประจำวันได และเปนการปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักและผูกพันกับทองถิ่นของตน สอดคลอง
กับงานวิจัยของแกลลาเกอร (Gallagher, 2009: 145) ไดทำการวิจัยเกี่ยวกับหนังสือที่รวบรวมงาน
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ศิลปหัตถกรรมไวในหองสมุดวินเทอรเตอร (Winterthur Library) จุดมุงหมายสวนหนึ่งก็เพื่อถายทอด
ประเพณีดานศิลปหัตถกรรมไปยังเยาวชนของสหรัฐอเมริกา และสอดคลองกับงานวิจัยของ แฮ็กกิ้ง,
สกอต และบาราต (Hacking, Scott, & Barratt, 2007: abstract) ไดวิจัยหลักสูตรทองถิ่นที่นักเรียน
ชาวอังกฤษเขียนเลาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของเด็ก ๆ โดยเด็ก ๆ ไดมีสวนรวม และยังสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของเบนเนท (Bennett, 2008: abstract) ที่ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของครูในการ
พัฒนาหลักสูตร พบวา ครูอาจารยไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรมากยิ่งขึ้น สำหรับ
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นนี้ จะทำใหนักเรียนไดเรียนรูสิ่งที่อยูใกลตัว อันจะทำใหนักเรียนรูจัก
ทองถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น
2. ผลการพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตร (ฉบับราง) ซึ่งประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย
โครงสราง ขอบขายเนื้อหา การจัดเวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดผล
และประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู จากการประเมินความสอดคลององคประกอบของหลักสูตร
ฉบับรางโดยผูเ ชีย่ วชาญ ไดคา ดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ดังนัน้ องคประกอบในหลักสูตรฉบับราง
และแผนการจั ด การเรี ย นรู มี ค วามสอดคล อ งและเหมาะสม ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของวั น ดี
จูพานิชย (2551: 143 - 144) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง ทองเที่ยวเมืองแกงคอย จังหวัดสระบุรี
กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาต า งประเทศ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 ผลการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร พบว า
หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ประกอบด ว ย ความสำคั ญ หลั ก การ วิ สั ย ทั ศ น จุ ด มุ ง หมาย สาระมาตรฐาน
การเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คำอธิบายรายวิชาขอบขายเนื้อหา
โครงสรางหลักสูตร คุณภาพของผูเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอนสื่อสารการเรียนการสอน
แหลงการเรียนรู และการวัดประเมินผล ผูเชี่ยวชาญประเมินองคประกอบของหลักสูตร พบวา เนื้อหา
ของหลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล อ งกั บ จุ ด ประสงค แ ละมี ค วามเหมาะสมที่ จ ะนำไปใช ใ นการเรี ย นรู
สอดคลองกับทาบา (Taba, 1962: 14) หลักสูตรมีองคประกอบดังนี้ วัตถุประสงคทว่ั ไปและวัตถุประสงค
เฉพาะวิชา เนื้อหาวิชาและจำนวนชั่วโมงสอนแตละวิชา กระบวนการเรียนการสอน และโครงการ
ประเมินผลตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 3-30) ไดกำหนดองคประกอบของหลักสูตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไวดังนี้ คือ วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู
แกนกลาง โครงสรางเวลาเรียน การจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล เกณฑการ
วัดผลประเมินผลและจบหลักสูตร องคประกอบเหลานี้นำไปเปนแนวทางสำหรับการกำหนดทิศทาง
ในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
3. ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจในกิจกรรมการเรียนรู
ทำใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ในดานคำศัพท การออกเสียง โครงสรางทางภาษา มีความสามารถดานทักษะการใช
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ภาษาอังกฤษตามจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรูใ นหลักสูตร ไดเรียนรูเ รือ่ งราวชีวติ จริง สามารถนำ
ไปใชในชีวิตประจำวันไดตามจุดมุงหมายที่กำหนดไว สอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2553: 133-134)
ที่กลาวถึง หลักการการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง (authentic learning) การเรียนรูเรื่องใด ๆ ก็ตาม
ยอมมีความสัมพันธกับบริบทของเรื่องนั้น ๆ การเรียนรูโดยคำนึงถึงบริบทแวดลอมเปนการเรียนรูที่
สัมพันธกับความเปนจริง เปนการเรียนรูที่มีความหมายเพราะสามารถนำไปใชได เปนประโยชนตอ
ผูเ รียน จึงเปนสิง่ ทีก่ ระตุน ใหผเู รียนเกิดความใฝรู อยากเรียนรู จึงสามารถนำไปใชไดในชีวติ ประจำวันได
สอดคลองกับปราโมทย จันทรเรือง (2552: 453) กลาวถึง การเรียนรูสภาพความเปนอยู ชุมชน
วัฒนธรรมประเพณี อาชีพ และคานิยมของตนเอง ทำใหนกั เรียนสนใจทีจ่ ะศึกษาเพราะเปนเรือ่ งใกลตวั
นอกจากนี้นักเรียนยังเกิดความภาคภูมิใจพึงพอใจในการเรียน การทดลองใชหลักสูตรผลเปนเชนนี้
อาจเนื่องจาก เนื้อหาสาระเปนเรื่องที่นาสนใจ และตรงตามความตองการของนักเรียน สอดคลองกับ
งานวิจัยของเตือนใจ นอยแกว (2552: 109-111) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นสุพรรณบานเรา “เที่ยว
ดอนเจดีย” กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการทดลองใช
หลักสูตร พบวา นักเรียนมีความสนใจและสนุกสนานกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย
และสอดคลองกับงานวิจัยของนารีรัตน หลีนุกูล (2552: 142-144) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง
สามชุกตลาดรอยปสำหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 สหวิทยาเขตเมืองสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความสนใจและตั้งใจ มีความสนุกสนานกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูอยางหลากหลาย
4. ผลการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร พบว า นั ก เรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย หลั ง การใช
หลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตร ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนไดเรียนรูตามหลักสูตรที่นักเรียน
สนใจตรงตามความตองการของนักเรียน นักเรียนไดเรียนรูสิ่งที่อยูใกลตัว ทำใหมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับประเพณีในทองถิ่นมากยิ่งขึ้น การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเปนการเสริมพื้นฐานการเรียนรู
ทัศนคติใหแกผูเรียนเพื่อจะไดรูจักชีวิตจริงและประสบการณตรงเกี่ยวกับทองถิ่นของตน ซึ่งสอดคลอง
กับคำกลาวของเบญจวรรณ กี่สุขพันธ (2552: 134) การเรียนรูที่ดีควรจะเรียนจากสิ่งที่ใกลตัวไปยัง
สิ่งที่ไกลตัว เพราะเปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถดูดซับไดเร็วกวา และจะไดมีความรัก
ความภูมิใจและสงเสริมความเจริญใหกับทองถิ่นของตนได ผลการประเมินทักษะการใชภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน พบวา นักเรียนมีความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในดานการพูดและการเขียนเพื่อถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงสวรรค
อยูในระดับดี ผลที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะในเนื้อหาสาระตรงตาม
ความสนใจและความตองการ ไดเรียนรูจากประสบการณและเรื่องราวในชีวิตจริงในกิจกรรมการ
เรียนการสอน เปนการสงเสริมใหนักเรียนรักและภูมิใจในทองถิ่นของตนนักเรียนไดฝกทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและถายทอดความคิดและเรื่องราวตาง ๆ ได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
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ของวารี มะลิทอง (2550: 110-112) ไดพัฒนาหลักสูตรประเพณีทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูภาษา
ตางประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจในหลักสูตรประเพณีทองถิ่นหลังใชหลักสูตรสูงกวากอนใช
หลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของรัฐศาสตร สุขสวัสดิ์
(2550: บทคัดยอ) ไดพฒ
ั นาหลักสูตรทองถิน่ เพือ่ ถายทอดภูมปิ ญ
 ญาชาวบาน เรือ่ ง ประเพณีลากพระ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานบางดาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สงขลา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอยูในระดับดี และผลดานความพึงพอใจตอหลักสูตร พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของเตือนใจ นอยแกว
(2552: 109-111) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นสุพรรณบานเรา “เที่ยวดอนเจดีย” กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร สอดคลองกับผลงานวิจัยของนารีรัตน
หลีนุกูล (2552: 142-144) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สามชุกตลาดรอยปสำหรับนักเรียนชวงชั้น
ที่ 2 สหวิทยาเขตเมืองสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตร อยางมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการอนุรักษสามชุกตลาดรอยปโดยภาพรวม
อยูในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยดานเจตคติตอสามชุกตลาดรอยป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
หลักสูตรทองถิ่นทีผูวิจัยสรางขึ้น สามารถนำไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับประเพณี
อื่น ๆ ที่มีอยูในทองถิ่น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำหลักสูตรไปใช ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การนำหลักสูตรไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูควรยึดหยุน เวลาการจัดการเรียนรู
ใหเหมาะสม
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในภาคทฤษฎี ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
จะทำใหนักเรียนไมเบื่อหนายตอการเรียนรู เชน การเลนเกม การแสดงบทบาทสมมติ การวาดภาพ
การใชคอมพิวเตอร เปนตน
3. ในการจัดกิจกรรมการฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ควรใหนักเรียน
ฝกทักษะการใชภาษามาก ๆ และเรียนรูค วามหมาย สำนวนภาษาในรูปแบบตาง ๆ ทีส่ ามารถนำไปใช
ในชีวิตประจำวัน
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ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เกี่ยวกับประเพณีอื่น ๆ ที่มี
อยูในทองถิ่น เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสื่อสาร
ถายทอดขอมูล เรื่องราว และเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ ตาง ๆ ทีช่ มุ ชนหรือทองถิน่ นัน้ ๆ
มีความตองการใหโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู

สรุป
1. การศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการของแตละทองถิ่น ผูเรียนไดเรียนรูสิ่งที่ใกลตัวในชีวิตจริง และ
เปนการปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักและผูกพันกับทองถิ่นของตน
2. การพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตร (ฉบับราง) ประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย
โครงสราง ขอบขายเนื้อหา การจัดเวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดผล
และประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู ผลการประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) โดยผูเชี่ยวชาญพบวา
หลักสูตรมีองคประกอบสอดคลองกันและเหมาะสมสำหรับใชในการเรียนการสอน
3. การทดลองใช ห ลั ก สู ต ร เมื่ อ นำหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ไปทดลองใช กั บ นั ก เรี ย น พบว า
นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียนรูเปนอยางดี
4. การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังทดลองสูงกวากอนทดลองใชหลักสูตร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมิน
ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในดานการฟง การอาน การพูดและการเขียน อยูในระดับดี
และคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง ประเพณีลอยกระทง
สวรรค พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตร อยูใ นระดับพึงพอใจมาก ผลการปรับปรุงหลักสูตร
พบวา มีขอปรับปรุงดานของระยะเวลาที่ใชในการฝกทักษะภาษาอังกฤษและการประเมินทักษะ
สามารถยืดหยุนเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
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คำแนะนำสำหรับผูเขียน
วารสารสังคมศาสตรวิจัย (Journal for Social Sciences Research) เปนวารสารระดับ
บัณฑิตศึกษาดานสังคมศาสตรเกิดจากความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก
4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนผูรับ
ผิดชอบดำเนินการ กำหนดตีพิมพวารสารราย 6 เดือน (จำนวน 2 ฉบับตอป) บทความวิจัยที่จะ
ตี พิ ม พ ใ นวารสารต อ งผ า นการกลั่ น กรองจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ อ ย า งน อ ย 2 คน ชื่ อ ผู เ ขี ย นและ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ถื อ เป น ความลั บ และการประสานงานระหว า งผู เ ขี ย นและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต อ งผ า น
กองบรรณาธิการเทานั้น
ผูประสงคสงบทความ ใหกรอกรายละเอียดในหนังสือนำสงบทความวิจัยเพื่อรับรองวา
ผลงานดังกลาวเปนของตนจริงและเปนผลงานใหมไมเกิน 2 ป ไมเคยเผยแพรในทีใ่ ด ไมอยูใ นระหวาง
การพิจารณาเพื่อเผยแพรในที่ใด และจะไมสงเพื่อพิจารณาเผยแพรในที่ใดภายใน 90 วัน จากวันที่รับ
บทความ การเรียงลำดับเนื้อหา จัดรูปแบบ และพิมพขนาดอักษร มีเกณฑดังตอไปนี้
การเรียงลำดับเนื้อหา
1. ชื่อเรื่อง (Title) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ใหระบุชื่อผูเขียนทุกคน)
3. บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 15-20 บรรทัด (300-350 คำ) โดยใหสรุปเนื้อหาของ
บทความทั้งหมดใหเขาใจวัตถุประสงคที่มาของการทำวิจัย วิธีการโดยยอ ผลที่ไดจากการวิจัย และ
นำไปใชประโยชนอยางไร และไดผลลัพธอยางไร
4. คำสำคัญภาษาไทย ไมเกิน 5 คำ (ไมใชวลี หรือ ประโยค)
5. บทคัดยอภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดยอภาษาไทย มีขนาดและเนื้อหาเหมือนกับ
บทคัดยอภาษาไทย
6. คำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) แปลจากคำสำคัญภาษาไทย
7. บทนำ (Introduction) ชี้ใหเห็นความสำคัญของเรื่องที่ทำ และขอบเขตของปญหาวิจัย
8. วัตถุประสงค (Objective) ระบุวัตถุประสงคการวิจัย หรือวัตถุประสงคเฉพาะที่นำเสนอ
ในบทความวิจัยนี้
9. วิธีดำเนินการ (Material and Method) อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยในสาระสำคัญ
ที่จำเปน ในลักษณะที่หากมีผูอื่นตองการทำงานวิจัยในลักษณะเดียวกัน สามารถอานและนำไป
ปฏิบัติตามไดโดยไมมีขอสงสัย
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10. ผลการวิจยั (Result/Finding) แสดงผลทีเ่ กิดขึน้ จากการวิจยั โดยตรง ซึง่ อาจมีภาพประกอบ
แผนภูมิ ตารางหรือการสื่อในลักษณะอื่น ๆ ที่เขาใจไดงาย
11. อภิปรายผล (Discussion) อภิปรายและอางอิงใหเห็นวาผลการวิจัยดังกลาวนั้น ได
สรางองคความรูใหม ในสวนใด และอธิบายปรากฏการณที่เกิดจากผลการดำเนินงานใหเห็นเปน
รูปธรรมไดอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากผลการวิจัยอื่น ๆ
12. ขอเสนอแนะ (Suggestion) แนะนำการนำไปใช และแนะนำเพื่อนำไปตอยอดการวิจัย
13. สรุป (Conclusion) สรุปประเด็นขางตนทุกขอใหไดความกระทัดรัดประมาณ 1 ยอหนา
14. เอกสารอางอิง (Reference)ใหดูการลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความประกอบ
ขางตน
การพิมพ ขนาดตัวอักษร และความหางระหวางบรรทัด
ใหพิมพตนฉบับดวยโปรแกรม Microsoft Word 2003 มีความยาวรวมทุกรายการ (ชื่อเรื่องเอกสารอางอิง และตาราง) จำนวน 15-20 หนา (4,500-6,000 คำ) ขนาดกระดาษ A4 หางจากขอบ
ทุกดาน 1 นิ้ว ใชแบบอักษร AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางบรรทัด
1 เคาะ (Single Space)โดยมีรายละเอียดแตละรายการดังตอไปนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title) ขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ
2. ชื่อผูเขียน (Author) และหัวขอ “บทคัดยอ” หรือ “Abstract” ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา
จัดไวกลางหนากระดาษ
3. คำสำคัญ (Keywords) และ หัวขอหลัก (Heading) ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา เนื้อหา
ของคำสำคัญขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดชิดขอบกระดาษดานซาย
4. ชื่อขอหัวขอรอง (Sub-heading) และชื่อตารางขนาด 16 จุด/หนา ขอความในตาราง
ขนาดตัวอักษร 14 จุด จัดชิดขอบกระดาษดานซาย
5. ความหางระหวางขอความ เมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแลวขึ้นหัวขอหลักเคาะ 1 ครั้ง
การลงรายการเอกสารอางอิงในเนื้อเรื่องของบทความ (Citation)
การอางอิงในเนื้อหาของบทความ ใชการอางแบบนาม-ป (Author-year) ปรากฏแทรกอยูใน
เนื้อหาของบทความ (In-text Citation) มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การอางอิงมี 2 แบบ คือ แบบที่ชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ และที่ชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ
แบบที่ 1 ชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ขอความที่อางถึง...(ชื่อ//นามสกุลผูแตง,/
ปที่พิมพ:/หมายเลขหนาที่อาง)/ ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ ใชเฉพาะนามสกุล เชน
...ชาวเขามีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น (ประไพ อุดมทัศนีย, 2530: 20)
...จึงคนหาขอมูลโดยการใชหองสมุดอื่น ๆ (Taylor, 1968: 181-182)
แบบที่ 2 ชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ:/หมายเลขหนา
ที่อาง)/ขอความที่อาง... ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ เมื่อนามสกุลของผูแตงอยูนอกวงเล็บ ตองเขียน
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นามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย เชน
ประไพ อุดมทัศนีย (2530: 20) ไดกลาวถึงเปาหมายของการดำเนินงาน...
เทเลอร (Taylor, 1968: 181-182) ไดแสดงความเห็นไววา เมื่อบุคคลตองการขอสนเทศ...
2. การอางอิงที่ไมระบุหมายเลขหนา ใหเรียงเลียนตามขอ 1 ตางเพียงตัดหมายเลขหนา
ออกเทานั้น
3. การลงรายการอางอิง
3.1 ใหตัดยศ ตำแหนงทางวิชาการ วิชาชีพ ฐานะการสมรสออก เชน ศาสตราจารย ดร.
เปลื้อง ณ นครใหเขียนวา (เปลื้อง ณ นคร, 2536: 42)
3.2 กรณีผูแตงใชนามแฝง ใหใชนามแฝงตามที่ปรากฏจริง เชน (หยก บูรพา, 2525: 41-45)
3.3 กรณี ผู แ ต ง เป น ชาวต า งประเทศ ให ใ ช เ ฉพาะนามสกุ ล เท า นั้ น เช น Douglas
Cockerell ใหเขียนวา (Cockerell, 1985: 56-60) หากนามสกุลของผูแตงอยูนอกวงเล็บ ตองเขียน
นามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย เชน คอกเกอรเรลล (Cockerell, 1985: 56-60)
อธิบายวา...
3.4 กรณีผูแตงคนไทย เขียนเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหใสชื่อและนามสกุล เชน
เกษม สุวรรณกุลใหเขียนวา (Kasem Suwanagul, 1982: 60-75)
3.5 กรณีผูแตงมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ หรือเปนองคกร หนวยงาน ใหคงไว
ตามเดิม เชน (กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ, 2516: 16-25), (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ [จวน
อุฏฐายี], 2512: 95), (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, 2540: 27)
3.6 กรณีผูแตงหลายคน
ผูแตง 2 คน ใหระบุผูแตงทั้ง 2 คน โดยมีคำวาและคั่นระหวางกลาง เชน (ชุติมา
สัจจานันท และนันทิพา มีแตม, 2530: 17-25), (Marks and Neilwson, 1991: 26-29)
ผูแตง 3-6 คน ใหระบุผูแตงทุกคน โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นผูแตงทุกคน
ยกเวนคนสุดทายใหคั่นดวยคำวา “และ” เชน (เจือ สตะเวทิน, ฐะประนีย นาครทรรพ และประภาศรี
สีหอำไพ, 2519: 98-100)
ผูแตงมากกวา 6 คน ใหระบุเฉพาะชื่อ 3 คนแรก และตามดวยคำวา “และคณะ” ถา
เปนภาษาตางประเทศใหตามดวยคำวา “and other” หรือ “et al” (กอบแกว โชติกุญชร, สุกานดา ดี
โพธิ์กลาง, กาญจนา ใจกวาง และคณะ, 2540: 42), (Sarton, Saffdy, Gate et al., 1982: 67)
3.7 อางเอกสารของผูแตงคนเดียวกัน และมีหลายเรื่อง แตมีปที่พิมพเดียวกัน ใหใส ก ข
ค กำกับ หรือ a b c ถาเปนภาษาตางประเทศ เชน (ธานินทร กรัยวิเชียร, 2520 ก: 64-75), (ธานินทร
กรัยวิเชียร, 2520 ข: 52-55)
3.8 กรณีอางอิงเนื้อหาที่เหมือนกัน สอดคลองกัน หรือ มีความหมายเดียวกัน ของผูแตง
หลายคน ใหระบุผูแตงและรายละเอียดทุกคนโดยใชเครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่น เชน (ธงชัย
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สันติวงษ, 2533: 45-47; นิพนธ จิตตภักดี และทิพาพันธ สังฆพงษ, 2547: 15)
3.9 กรณีที่เอกสารไมปรากฏปที่พิมพ ใหลงรายการวา ม.ป.ป. หรือ n.d. ในกรณีภาษา
ตางประเทศ เชน (นริศรา ฐีตะธรรมานนท และคณะ, ม.ป.ป.: 12)
3.10 กรณีอางเอกสารตอจากเอกสารอื่น
1) หากใหความสำคัญกับเอกสารตนฉบับเดิมมากกวา ใหลงรายการของเอกสาร
ตนฉบับตามดวยคำวา “อางถึงใน” หรือ “quoted in” หรือ “cited by” ในกรณีเอกสารภาษาอังกฤษ
แลวจึงอางรายการเอกสารรอง เชน (ม.ล.จอย นันทิวัชรินทร, 2514: 110 อางถึงใน วัลลภ สวัสดิ
วัลลภ, 2534: 171), (Felix, 1993: 17 qouted in Rampel, 1994:94)
2) หากใหความสำคัญกับเอกสารรองมากกวา ใหลงรายการเอกสารรองตามดวย
คำวา “อางจาก” หรือ “quoting” หรือ “citing” ในกรณีภาษาตางประเทศ แลวจึงอางรายการเอกสาร
ตนฉบับเดิม เชน (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2534: 171 อางจาก ม.ล.จอย นันทิวัชรินทร, 2514: 110),
(Rampel, 1994: 94 citing Felix, 1993: 17)
3.11 กรณีเอกสารอางอิงไมปรากฏชื่อผูแตง แตปรากฏชื่อบรรณาธิการ (ed.) ผูรวบรวม
(comp.) หรือ ผูแปล (trans.) ใหลงชื่อบรรณาธิการ ผูรวบรวม หรือผูแปล เชน (สัมพัฒน มนัสไพบูลย,
บรรณาธิการ, 2541: 25), (Normans, ed., 1999: 68-72)
การลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความ (Reference)
ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological Association,
APA) ระบุเฉพาะรายการที่ถูกอางอิงในเนื้อหาของบทความเทานั้น โดยใหเรียงเอกสารภาษาไทยไว
กอนภาษาอังกฤษ และใหเรียงเอกสารปฐมภูมิไวกอนเอกสารทุติยภูมิ แสดงการลงรายการเพื่อเปน
ตัวอยางดังนี้
1.หนังสือทั่วไป ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ.//ชื่อชุด
หนังสือและลำดับที่(ถามี).//เลมที่ใชอาง(ถามี).//(ครั้งที่พิมพ).//สถานที่พิมพ:/สำนักพิมพ. เชน
เทพนารินทร ประพันธพัฒน. (2548). วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool engineering). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
Longman, S.V. (2004). Page and stage: An approach to scrip analysis. Boston, MA: Pearson.
2.หนังสือรวมเรือ่ ง ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเ ขียนบทความ.//(ปทพ่ี มิ พ).//ชือ่ บทความ./
ใน/ชื่อบรรณาธิการ, ตำแหนง(ถามี)//ชื่อหนังสือรวมเรื่อง//(หมายเลขหนาบทความ).//ชื่อจังหวัดที่
พิมพ:/ชื่อสำนักพิมพ. เชน
สุปราณี แจงบำรุง. (2546). ปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจำวัน. ใน สุปราณี แจงบำรุง
และคณะ,บรรณาธิการ. ปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจำสำหรับคนไทย
พ.ศ. 2546 (พิมพครัง้ ที่ 3 หนา 21-26). กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภณ
ั ฑ
(รสพ).
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3. หนังสือแปล ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือแปล.//
แปลจาก/ชื่อหนังสือตนฉบับ//(พิมพครั้งที่).//โดย/ชื่อผูแปล.//สถานที่พิมพ:/สำนักพิมพ. เชน
พารกินสัน, ซี บอรทโคท และรัสตอมจิ, เอ็ม เค.(2536). การบริหารยุคใหม. แปลจาก Rarlities in
management. โดย เริงศักดิ์ ปานเจริญ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
4. วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนวิทยานิพนธ.//(ปที่
วิจัยสำเร็จ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//วิทยานิพนธปริญญา(ระดับ)/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของสาขาวิชา/
มหาวิทยาลัย. เชน
เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2540). การวิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนกรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
5. รายงานการวิจัย ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูวิจัย.//(ปที่พิมพ).//รายงานการวิจัย
เรื่อง/...//สถานที่พิมพ:/ผูจัดพิมพ. เชน
ชวนพิศ สุทัศนเสนีย. (2534). รายงานการวิจัยเรื่อง การใชและไมใชบริการกฤตภาคของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
6. วารสาร ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชือ่ ผูเ ขียนบทความ.//(ปทพ่ี มิ พ,/เดือน).//ชือ่ บทความ./
ชื่อวารสาร,//ปที่/(ฉบับที่),เลขหนาบทความ. เชน
ประหยัด หงษทองคำ. (2544, เมษายน). อำนาจหนาที่ของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.2540. รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16.
7. หนังสือพิมพและกฤตภาค ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ
,/เดือน/วันที่).//ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนาบทความ. เชน
ทีมขาวเศรษฐกิจ. (2545, กันยายน 18). ผลพวงแหงการพัฒนา 4 ทศวรรษ บทเรียนแผน 9-กาวอยาง
ยั่งยืน. มติชน, 7.
8. อินเตอรเน็ตหรือเวิลดไวดเว็บ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูจัดทำเว็บไซต.//(ปที่
เขาถึง).//ชื่อเว็บไซต./<แหลงที่อยูที่เขาถึงได>/(วัน/เดือนที่เขาถึง). เชน
มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักหอสมุด. (2548). ฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด.<http://library.nu.ac.th/>
(1 ตุลาคม)
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ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารสังคมศาสตรวิจัย
ผูเขียนแกแลวสงคืน

รับบทความ

ไมผานสงกลับ

กองบรรณาธิการกลั่นกรองเบื้องตน
บรรณาธิการ
ผูกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการ

ตีพิมพโดยไมตองแกไข

ตีพิมพโดยมีการแกไข

ไมรับตีพิมพ

กองบรรณาธิการสงใหผูเขียนแก

แจงใหผูเขียนทราบ

ผูเขียนแกไขแลวสงคืนใหกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการสงใหผูกลั่นกรองตรวจสอบ
ผูก ลัน่ กรองตรวจสอบแลวสงคืนกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการสงโรงพิมพ
โรงพิมพจดั ทำตนฉบับแลวสงกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการสงใหผเู ขียน
ผูเ ขียนตรวจแลวสงคืนกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการสงตีพมิ พเผยแพร
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หนังสือนำสงบทความวิจัย
วันที่ ....... เดือน .......... พ.ศ. ..........
เรียน บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตรวิจัย
เรื่อง นำสงบทความวิจัย
สิ่งที่สงมาดวย 1. เอกสารบทความวิจัยจำนวน 3 ชุด
2. CD บทความวิจัยจำนวน 1 แผน (พิมพดวยโปรแกรม Microsoft word 2003)
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ชื่อ และ นามสกุล ………………………………………...........……………….…….....………
I, Mr./Mrs./Miss Name & Surname ………………………………………………………………..…...............................
(ชาวไทยระบุทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชาวตางชาติระบุเฉพาะชื่อภาษาอังกฤษ)
ที่อยูเพื่อการติดตอโดยละเอียด .................................................................................... แขวง/ตำบล.............................................
เขต/อำเภอ ............................จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย ...................... โทรศัพท.................................................
โทรศัพทเคลื่อนที่...........................................โทรสาร ............................................... E-mail: ………...........................................
ขอสงบทความวิจัย F ไมเปน หรือ F เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร..........................................................
สาขา......................................... มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา .............................................................. ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ชื่อบทความภาษาไทย .............................................................................................................................................................
2. ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................................................
3. เจาของผลงาน (ระบุคำนำหนาชื่อ นาย นาง นางสาว พระมหา เปนตน ซึ่งไมใชตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ)
คนที่ 1 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................
ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ ..............................................................................................................................
สถานที่ทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................
คนที่ 2 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................
ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ ...............................................................................................................................
สถานที่ทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................
คนที่ 3 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................
ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ ..............................................................................................................................
สถานที่ทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ นอกจากนี้ ผลงานดังกลาวยังไมเคยเผยแพรในที่ใด
ไมไดอยูในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อเผยแพรในที่อื่น และจะไมสงเพื่อเผยแพรในที่ใดภายใน 90 วัน
จึงขอสงบทความมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

รับบทความเมื่อวันที่........ เดือน........... พ.ศ. ............

ลงชื่อ............................................... (ผูสงบทความ)

ลงชื่อ .................................................. (ผูรับบทความ)
(...................................................)
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