ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Vol.6 No. 1 January-June 2015

1

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

1

2

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Vol.6 No. 1 January-June 2015

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH
ความเปนมา
ดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ขอที่ 13.2.1, 13.2.2 และ 13.3.1, 13.3.2 (สำนักงาน
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ราชภัฏนครปฐม รับผิดชอบจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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วารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม ภูมภิ าคตะวันตก และใหมหาวิทยาลัย
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ประชุมอธิการบดีในครั้งนั้นมีมติเห็นชอบในหลักการตามเสนอ
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DEVELOPMENT OF GRADE 5 STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT AND
SCIENCE PROCESS SKILLS BY USING INQUIRY INSTRUCTIONAL MODEL
จีรณัฐ ทางมีศรี / JEERANUT TANGMEESRI1
อัมรินทร อินทรอยู / AMMARIN INYOO2
บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 เรื่ อ งเสี ย งและการได ยิ น โดยใช รู ป แบบการเรี ย นการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ และ 2) เปรียบเทียบ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556
จำนวน 43 คน ที่ไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย ไดแก
1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 2) แบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 3) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งเสี ย งและการได ยิ น ของนั ก เรี ย นที่ ไ ด เ รี ย นโดยใช
รู ป แบบแบบสื บ เสาะหาความรู หลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นสู ง กว า เกณฑ อย า งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดเรียนโดยใชรูปแบบแบบสืบเสาะ
หาความรู ความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1
2

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) compare grade 5 students’ science
learning achievement on the topic of sound and hearing before and after learning by using
inquiry instructional model and after learning achievement with the set criterion; and
2) compare the students’ science process skills before and after learning by using inquiry
instructional model. The samples selected by cluster random sampling were 43 grade
5 students from Tesaban Wat Choke School studying in the second semester of the
academic year 2013. The research instruments constructed by the researcher consisted
of: 1) lesson plans based on inquiry instructional model, 2) a science achievement test
and 3) a science process skill test. The statistics used for data analysis were mean,
standard deviation and dependent t-test.
The results of this research showed that:
1. Students’ learning achievement on the topic of sound and hearing after
being taught by the inquiry instructional model was higher than that of before, and higher
than the set criterion with a statistical significance level of .05.
2. Students’ science process skills being taught by the inquiry instructional
model were higher than those of before with a statistical significance level of .05.
Keywords: inquiry instructional model, science learning achievement, science process skill

บทนำ
วิทยาศาสตรมบี ทบาทสำคัญยิง่ ในสังคมปจจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกีย่ วของกับ
ชีวิตทุกคน ทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช
ที่คนไดใชเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน ลวนเปนผลจากการนำความรูวิทยาศาสตร
ผสมผสานกั บ ความคิ ด สร า งสรรค แ ละศาสตร อื่ น ๆ ความรู วิ ท ยาศาสตร ท ำให เ กิ ด องค ค วามรู
ความเขาใจในปรากฏการณธรรมชาติมากมาย มีผลใหเกิดการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีอยางมาก
ในทางกลับกันเทคโนโลยีมีสวนสำคัญมาก ที่จะใหมีการศึกษาคนควาความรูทางดานวิทยาศาสตร
ตอไปอยางไมหยุดยั้งและยังทำใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดเปนระบบ
สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลาย และมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได (กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซึ่งเปนสังคมของ
การเรียนรู (knowledge-based society) ดังนัน้ ทุกคนจึงจำเปนจะตองไดรบั การพัฒนาใหรวู ทิ ยาศาสตร
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เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มีมนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนำความรู
ไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม
ดังนั้น การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรสำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 จึงมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ
มีทักษะสำคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู
และการแก ป ญ หาที่ ห ลากหลายให ผู เ รี ย นมี ส ว นร ว มในการเรี ย นรู ทุ ก ขั้ น ตอน มี ก ารทำกิ จ กรรม
ดวยการลงมือปฏิบตั จิ ริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชัน้ (สถาบันวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 1) ในดานการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
จึงควรมุงเนนใหนักเรียนแสดงบทบาทของนักวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู โดยใหรูจักวิธี
แกปญหา วิเคราะหปญหาอยางชัดเจน รูจักตั้งคำถามที่เหมาะสมและหาคำตอบคำอธิบายไดดวย
ตนเองนั้นคือ วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูนั่นเอง และวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูนี้
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กรมวิชาการ, 2546: 219) ไดเสนอไว 5 ขั้นตอน
คือ 1) ขั้นสรางความสนใจ 2) ขั้นสำรวจและคนหา 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 4) ขั้นขยายความรู
และ 5) ขั้นประเมิน โดยวิธีการสอนดังกลาวเนนกิจกรรมที่สำคัญ คือ การทดลองและการอภิปราย
ระหวางครูและนักเรียนเปนสำคัญ ซึ่งวิธีการสอนนี้ไดใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรในปจจุบัน ผูวิจัยจึงไดศึกษาหาแนวทางอยางหลากหลายเพื่อนำมาใชในการปรับปรุง
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร ซึง่ ผลจากการศึกษาไดพบวามีวธิ เี หมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตรวิธีหนึ่งคือ วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนววงจรการเรียนรู
แบบ 5E (learning cycle) ซึ่งเปนวิธีการสอนที่อิงทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต
(Renner, 1984 อางถึงใน สราวุฒิ บุญยืน, 2542: 3) ที่ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ
ส ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ความเข า ใจมโนมติ ท างวิ ท ยาศาสตร
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร แสวงหาความรูและสรุปองคความรูไดดวยตนเอง
การทำงานร ว มกั น เป น กลุ ม และความสามารถในการสื่ อ ความหมายข อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร
(ดารุณี เชื้อเจ็ดตน, 2540: 102) เพื่อแกปญหาดังกลาวขางตนได ผูวิจัยจึงศึกษาคนควารูปแบบ
การจั ด การเรี ย นรู ที่ ใ ห ผู เ รี ย นศึ ก ษาด ว ยตนเอง กล า แสดงออก สามารถเชื่ อ มโยงองค ค วามรู
จากเนื้อหาบทเรียนและสามารถสรุปสาระสำคัญที่สามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวัน ปจจุบัน
การเรียนจากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของผูว จิ ยั เห็นวารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ตามแนววงจรการเรียนรู แบบ 5E (learning cycle) เปนรูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
ที่ฝกใหนักเรียนเขาใจกระบวนการสืบเสาะหาคำตอบ รูจักใชกระบวนการคิดแกปญหา มีสวนรวม
ในกิจกรรมมีความกระฉับกระเฉงกระตือรือรนในการเรียนรูอยากรูอยากเห็น การแสวงหาความรู
ดวยตนเองโดยการลงมือปฏิบัติจริง และการประยุกตใชความรูดวยตนเอง ซึ่งจะสงผลใหนักเรียน
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มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นและสามารถคิดแกปญหาได ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลาวไววา การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร มุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวม
ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ในการสังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัวตั้งคำถามหรือปญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะศึกษา
ไดพฒ
ั นากระบวนการคิดชัน้ สูง มีการคิดวางแผนและลงมือปฏิบตั กิ ารสำรวจตรวจสอบดวยกระบวนการ
ที่หลากหลาย จากแหลงเรียนรูทั้งสากลและทองถิ่น คิดและตัดสินใจเลือกขอมูลที่เปนประโยชนไปใช
ในการตอบคำถามหรือแกปญหา ซึ่งจะนำไปสูองคความรูและเกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร
คุณธรรม และคานิยมที่ดีตอวิทยาศาสตร โดยครูผูสอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู กระตุน
แนะนำชวยเหลือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 5) ครูผูสอนจำเปนตอง
ชวยเหลือนักเรียนออนเพื่อใหผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรซึ่งเปนการจัดกิจกรรม
ใหสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการศึกษาของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) (2548: 2)
พบวานักเรียนยังขาดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร ไมสามารถคิดและแกปญ
 หาโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ไมสามารถพัฒนาวิธีคิดและวิเคราะหแบบมีเหตุผล และจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดองคกรสวนปกครองทองถิ่น ปการศึกษา 2553 และ 2554
โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 43.06 และ 42.13
ตามลำดับ (ขอมูลทางวิชาการโรงเรียนเทศบาลวัดโชค, 2554: 22) และมีแนวโนมลดลงและต่ำกวา
เกณฑ ที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกำหนดไว คื อ ร อ ยละ 70 ผู วิ จั ย ในฐานะ
ครูผูสอนวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับครูผูสอนในระดับชั้นเดียวกันไดศึกษาสาเหตุ
ที่สงผลตอสภาพปญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรพบวานักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ในการแกปญหาไดไมดีเทาที่ควร ไมทราบขั้นตอนการแกปญหา รวมถึงขาดทักษะ
ในการที่จะนำความรูไปประยุกตใชในสถานการณใหมและการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได
ครู ผู ส อนกลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ส ว นใหญ ยั ง ไม ส ามารถพั ฒ นาผู เ รี ย นให เ ป น ไปตาม
เปาหมายของหลักสูตรได ขาดเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
และความก า วหน า ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ส ง ผลให นั ก เรี ย นขาดความสามารถ
ดานการคิด วิเคราะหและแสวงหาความรูดวยตนเอง (กมล ภูประเสริฐ, 2540: 2) ถึงแมวาโรงเรียน
สวนใหญจะพยายามจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางซึ่งใชกระบวนการกลุมมา
แกปญ
 หาดังกลาวแตไมไดผลเทาทีค่ วร ทัง้ นีเ้ พราะครูผสู อนขาดความเขาใจเกีย่ วกับทักษะกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมที่สามารถสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะเกี่ยวกับ
การใหความรวมมือในการทำงานกลุมที่ดีซึ่งจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (สำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2540: 133-134) การเรียนการสอนดวยกระบวนการกลุม
แบบเดิมซึ่งนักเรียนจะมีบทบาทในการเรียนไมเทาเทียมกันเปนการทำงานที่เนนผลงานมากกวา
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กระบวนการ ไมไดเนนการพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะความรวมมือในการทำงานอยางแทจริง
ดวยเหตุนี้นักเรียนจึงไมคอยสนใจเรียนในวิชาวิทยาศาสตร จึงสงผลใหนักเรียนมีปญหาดานผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในระดับต่ำ นอกจากนั้น จิราภรณ ศิริทวี (2541: 2 อางถึงใน
ธวัชชัย บุญสวัสดิกุลชัย, 2543: 1) ไดระบุวาขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปญหากับวิกฤติการณ
ทางการศึ ก ษา 2 ประการ คื อ คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาน า เป น ห ว ง โดยเฉพาะวิ ช าคณิ ต ศาสตร
และวิทยาศาสตร ผลการทดสอบลาสุดระบุวานักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรในแนวโนมที่ลดลง อีกทั้งไมไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถและทักษะ
กระบวนการเรี ย นการสอนมุ ง เน น การท อ งจำ เพื่ อ การสอบมากกว า มุ ง ให นั ก เรี ย นคิ ด วิ เ คราะห
และเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง ทำใหนักเรียนจำนวนมากคิดไมเปน ไมชอบอานหนังสือ ไมชอบ
เรียนรู รุง แกวแดง (2541: 92) ไดสรุปการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรยังคงเปนปญหาที่จะตองได
รั บ การแก ไ ขและพั ฒ นาให ดี ขึ้ น จึ ง สนใจที่ จ ะแสวงหานวั ต กรรมหรื อ วิ ธี ที่ เ หมาะสมมาใช ใ น
การแกปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร จากการศึกษาเอกสาร ตำราและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของพบวากิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีควรเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดชวยเหลือ
ซึ่ ง กั น และกั น การเรี ย นรู ที่ ดี จ ะเกิ ด จากประสบการณ ห รื อ การลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ
ผูอื่นมิใชเรียนรูดวยตนเองอยางโดดเดี่ยว ยิ่งมีการสัมพันธถกเถียงแลกเปลี่ยนกับผูอื่นมากการเรียนรู
ย อ มเกิ ด ขึ้ น ได ม าก (อุ ทั ย ดุ ล ยเกษม, 2542: 28) การออกแบบการเรี ย นรู จ ะต อ งให เ หมาะสม
กั บ นั ก เรี ย นและสภาพแวดล อ มที่ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู คื อ กระตุ น การตอบสนองต อ นั ก เรี ย นและ
มีความหลากหลายและพรอมที่จะทำใหนักเรียนไดเรียนขณะที่เกิดความสนใจการเรียนรูระหวาง
นักเรียน และครูผูสอนตองมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและมีปฏิสัมพันธกัน จากปญหา
และแนวคิดของนักศึกษาควรนำแนวการเรียนการสอนรูปแบบใหม ๆ มาใช เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพซึ่ ง สอดคล อ งกั บ รายงานการวิ จั ย ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า การสอนโดยใช วิ ธี ส อน
และเทคนิคใหม ๆ (วิชัย วงษใหญ, 2543: 22) ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานใดดานหนึ่งดีกวา
วิธีสอนและเทคนิคเดิมไดมีนักการศึกษาไดเสนอแนวทางการเรียนรูไวหลายแนว แนวทางหนึ่ง คือ
เสนอแนวทางการเรียนรู เชน รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ จากการศึกษาของนักการศึกษา
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะมีความสัมพันธกันและ
สงผลตอกันและกัน ดังรายงานการวิจัยของแคลเบลล (Camell, 1977) ไดทำการศึกษาพบวา
การสอนโดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
วิ ธี แ บบดั้ ง เดิ ม นอกจากนั้ น ยั ง พบว า วั ฏ จั ก รการเรี ย นรู มี ผ ลทำให นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถใน
การแกปญหาสูงขึ้น (Lawson, 1995: 423-424) รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะเปนยุทธวิธี
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางใหนักเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง
นักเรียนไดเรียนรูรวมกัน และประเมินผลการเรียนดวยตนเอง คารพลัส (Karplus, 1977: 169-175)
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ได เ สนอวั ฏ จั ก รการเรี ย นรู ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น นั ก เรี ย นเป น ศู น ย ก ลางเพื่ อ กระตุ น
ใหนักเรียนมีความสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร และชวยลดความเบื่อหนายของการเรียนในหองเรียน
จากผลการวิ จั ย ในประเทศของวิ ช าญ เลิ ศ ลพ (2543: 121) กล า วว า การจั ด การเรี ย นการสอน
ตามกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู ซึ่งเปนการสอนที่เนนนักเรียนเปนผูคิดและลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งกอให
เกิดผลดีตอตัวนักเรียนเอง สงผลทำใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการคิด
สั่งสมคุณสมบัติการคิดแกปญหา และสามารถนำไปใชประโยชนกับตนเองและชวยเหลือสังคมได
ดังนั้นกระบวนการเรียนรูจึงเปนปจจัยที่สำคัญที่ชวยพัฒนาดานสติปญญาและความคิดของนักเรียน
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมหรือจัดประสบการณตาง ๆ ที่ดีใหแกนักเรียน การเตรียมกิจกรรม
ที่ เ น น ให นั ก เรี ย นได ฝ ก คิ ด ฝ ก แก ป ญ หาด ว ยตนเองหรื อ ให นั ก เรี ย นได เ สาะแสวงหาค น คว า และ
สรุปสรางองคความรูไดดวยตนเองจะสามารถพัฒนาสติปญญา ความคิดของนักเรียนไดเปนอยางดี
(กรมวิชาการ, 2546: 215)
ดังนั้น ผูวิจัยสนใจนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู ซึง่ เปนการจัดประสบการณการเรียนรูท ส่ี ง เสริมใหผเู รียนเรียนรูจ ากประสบการณ
จริ ง โดยใช วิ ธี ก ารและแหล ง การเรี ย นรู ที่ ห ลากหลายมาใช ใ นการจั ด การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเพิ่มสูงขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 เรื่องเสียงและการไดยิน ที่ไดเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ที่ไดเรียนโดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน

สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑกำหนดรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
2. นักเรียนที่ไดเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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กรอบแนวคิด
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิดและงานวิจัยตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู พบวาการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนการสอน
ที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกไขปญหาดวยวิธีการฝกใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรู
โดยใช ก ระบวนการทางความคิ ด หาเหตุ ผ ลจนค น พบความรู หรื อ แนวทาง แก ป ญ หาที่ ถู ก ต อ ง
ดวยตนเอง มีรายละเอียดดังนี้ การจัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องกันไป
ในลักษณะของวัฏจักรการเรียนรู ในการเรียนการสอนแตละครั้ง (สุนีย เหมะประสิทธิ์, 2542: 7-8;
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550: 5-8) ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นการสรางความสนใจ (engage) ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรูที่จะนำ
เขาสูบทเรียน จุดประสงคที่สำคัญของขั้นตอนนี้ คือ ทำใหผูเรียนสนใจ ใครรูในกิจกรรมที่จะนำเขาสู
บทเรียน ขัน้ ที่ 2 ขัน้ การสำรวจและคนหา (explore) ขัน้ ตอนนีเ้ ปนขัน้ ตอนทีท่ ำใหผเู รียนมีประสบการณ
รวมกันในการสรางและพัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะ โดยการใหเวลาและโอกาส
แกผูเรียนในการทำกิจกรรมการสำรวจและคนหาสิ่งที่ผูเรียนตองการเรียนรูตามความคิดเห็นผูเรียน
แตละคน หลังจากนั้นผูเรียนแตละคนไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการคิดรวบยอด
กระบวนการ และทักษะในระหวางที่ผูเรียนทำกิจกรรมสำรวจและคนหา ขั้นที่ 3 ขั้นการอธิบาย
(explain) ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการอธิบายความคิดรวบยอด
ที่ไดจากการสำรวจและคนหา การอธิบายนั้นตองการใหผูเรียนไดใชขอสรุปรวมกันในการเชื่อมโยง
สิ่งที่เรียนรู ในชวงเวลาที่เหมาะสมนี้ครูควรชี้แนะผูเรียนเกี่ยวกับการสรุปและการอธิบายรายละเอียด
ขั้ น ที่ 4 ขั้ น การขยายความรู (elaborate) ขั้ น ตอนนี้ เ ป น ขั้ น ตอนที่ ใ ห ผู เ รี ย นได ยื น ยั น และขยาย
หรื อ เพิ่ ม เติ ม ความรู ค วามเข า ใจในความคิ ด รวบยอดให ก ว า งขวางและลึ ก ซึ้ ง ยิ่ ง ขึ้ น ขั้ น ที่ 5 ขั้ น
การประเมินผล (evaluate) ขั้นตอนนี้ผูเรียนจะไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการอธิบายความรู
ความเข า ใจของตนเอง ระหว า งการเรี ย นการสอนในขั้ น นี้ ข องรู ป แบบการสอน ครู ต อ งกระตุ น
หรือสงเสริมใหผูเรียนประเมินความรูความเขาใจและความสามารถของตนเอง และยังเปดโอกาส
ใหครูไดประเมินความรูค วามเขาใจและพัฒนาทักษะของผูเ รียนดวย จากขัน้ นีจ้ ะนำความรูไ ปประยุกตใช
กับเหตุการณหรือเรื่องอื่น ๆ นำไปสูขอโตแยงหรือขอจำกัดหรือคำถามหรือปญหาที่ตองการจะสำรวจ
ตรวจสอบตอไป ทำใหเกิดกระบวนการตอเนื่องเรื่อย ๆ จึงเรียกวา inquiry กระบวนการสืบเสาะ
หาความรูจึงชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทั้งเนื้อหาหลัก หลักการ และทฤษฎี ตลอดจนการลงมือ
ปฏิบัติซึ่งจะเปนพื้นฐานในการเรียนรูในครั้งตอไปและสามารถนำการแกปญหานั้นมาใชประโยชน
ในชีวิตประจำวันได จึงชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้
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ตัวแปรตน
การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรูมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู
5 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นการสรางความสนใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นการสำรวจและคนหา
ขั้นที่ 3 ขั้นการอธิบาย
ขั้นที่ 4 ขั้นการขยายความรู
ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล
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ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำเนินการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนการวิจัยเชิงทดลอง
(experimental research) ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปน
แบบกลุมเดียวสอบกอนและหลัง (one group pretest-posttest design)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูใชระยะ
เวลาในการทดลอง จำนวน 16 ชั่วโมง มีขั้นตอนการสรางดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
2. ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรูจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูดังนี้
2.1 ขั้นสรางความสนใจ (engage) ขั้นนี้จะมีลักษณะเปนการสนทนาเพื่อนำไปสู
บทเรียน ทบทวนความรูเดิม และครูผูสอนเสนอสถานการณปญหา เพื่อนำไปสูหัวขอที่จะเรียนควรจะ
เชื่อมโยงประสบการณการเรียนรูเดิมกับปจจุบัน และควรเปนกิจกรรมที่คาดวากำลังจะเกิดขึ้น
ซึ่งทำใหผูเรียนสนใจจดจอที่จะศึกษาความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทักษะ และเริ่มคิดเชื่อมโยง
ความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทักษะกับประสบการณเดิม
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2.2 ขั้นสำรวจและคนหา (explore) ขั้นนี้เปดโอกาสใหนักเรียนแตละกลุมศึกษา
คนควาจากแหลงเรียนรู เพื่อคนพบขอมูลสารสนเทศในการแกปญหา ออกแบบการทดลอง รวบรวม
ขอมูลและจัดระเบียบขอมูล เพื่อแกปญหา ปฏิบัติการทดลอง และเก็บรวบรวมขอมูล
2.3 ขั้ น อธิ บ าย (explain) ขั้ น นี้ นั ก เรี ย นวิ เ คราะห ข อ มู ล อธิ บ ายสรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด จ าก
ขั้นสำรวจในการแกปญหา อภิปรายผลการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อแกปญหา
2.4 ขั้นขยายความรู (extend) ขั้นนี้ครูผูสอนเสนอสถานการณปญหาใหมใหนักเรียน
ศึกษารวมกันภายในกลุม โดยเชื่อมโยงความรูเดิมกับสถานการณใหม เพื่อใหไดขอสรุปที่ถูกตอง
และสอดคลองกับนิยามที่ได
2.5 ขั้นประเมินผล (evaluate) ขั้นนี้เปนการประเมินผลการเรียนรายบุคคลเกี่ยวกับ
ความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและประเมินผลการทำงานเปนกลุม
ตารางที่ 1 เวลาและเรื่องที่ใชในการจัดการเรียนรู
Â¸É
1
2
3
4
5
6
7

Á¦ºÉ°
µ¦Á·Á¸¥
µ¦Á¨ºÉ°¸É °Á¸¥nµ´ª¨µ
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°´¦µ¥µÁ¸¥´
µ¦j°´°´¦µ¥¸ÉÁ·µÁ¸¥
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3. สร า งแผนการจั ด การเรี ย นรู ซึ่ ง ประกอบด ว ยมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด สาระสำคั ญ
จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียน
การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู ประกอบด ว ย 5 ขั้ น คื อ ขั้ น สร า งความสนใจ ขั้ น สำรวจ
และคนหา ขั้นอธิบาย ขั้นขยายความรู และขั้นประเมินผล
4. นำแผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ ส ร า งเสร็ จ แล ว เสนอต อ อาจารย ผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ
จากนั้นนำไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และ
นำมาหาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงค ซึ่งผลพบวามีคา IOC
ระหวาง 0.67 ถึง 1.00
5. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยไดเสนอแนะ
เกี่ยวกับขั้นตอนและการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ซึ่งได
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นำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขแลวนำเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง
และความเหมาะสม
6. นำแผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ แ ก ไ ขปรั บ ปรุ ง แล ว ไปทดลองใช กั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ม ใ ช
กลุมเปาหมายในโรงเรียนเทศบาลวัดโชค ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 43 คน เพื่อหาขอบกพรอง
เกี่ยวกับเวลา กิจกรรมและปริมาณเนื้อหาวาเหมาะสมเพียงใด และบันทึกขอมูลเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพกอนนำไปใชจริง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 60 ขอ เปนแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีขั้นตอนการสรางดังนี้
1.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบจากทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโชค หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
และการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
1.2 ศึกษาเนื้อหา หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง เสียงและการไดยิน และจุดประสงค
การเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อนำไปสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร
1.3 สร า งตารางวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต ร เพื่ อ กำหนดความสำคั ญ ของเนื้ อ หาหน ว ย
การเรียนรูจ ดุ หมายเชิงพฤติกรรมทีต่ อ งการวัด โดยผานการตรวจสอบจากอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ
1.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำนวน 60 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหาหนวยการเรียนรู ตามตารางวิเคราะหหลักสูตร
ตารางที่ 2 จำนวนขอสอบที่ตองการใชและจำนวนขอที่ออกเกินในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
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1.5 เสนอแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวมาวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC) เลือกแบบทดสอบที่มีคา IOC
ตั้งแต 0.5 – 1.0
1.6 นำแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียน ที่ไดรับการคัดเลือกไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม ที่ผานการเรียน
เนื้อหานี้มาแลว เพื่อหาคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.27 - 0.80 และคาอำนาจจำแนก (r) ระหวาง
0.11 – 0.86 พบวาแบบทดสอบมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67 และ 1.00
1.7 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ไดรับการคัดเลือกไปทดลองใช
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม ที่ไมใช
กลุมตัวอยางของการวิจัย เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยคำนวณจากสูตร
KR - 20 (Kuder - Richardson) พบวาแบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใชสูตร KR- 20
เทากับ 0.77
2. การสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
จำนวน 40 ขอ เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีขั้นตอนการสรางดังนี้
2.1 ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จากทฤษฎีและ
เอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก กระบวนการทางวิทยาศาสตร การวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร และการสรางแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.2 วิเคราะหเนื้อหาในหนวยการเรียนรูที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เหมาะสมกับ
ระดับความรูของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จะใชวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนทั้ง 8 กระบวนการ เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบและพิจารณาใหขอคิดเห็น
เพื่อนำมาปรับปรุงแกไข
2.3 สรางแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใหครอบคลุมทั้ง 8 ทักษะ
เสนออาจารยทป่ี รึกษาวิทยานิพนธและผูเ ชีย่ วชาญตรวจสอบความตรงตามระดับพฤติกรรมทีต่ อ งการวัด
แลวนำมาปรับปรุงแกไข
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ตารางที่ 3 จำนวนขอสอบที่ตองการใชและจำนวนขอที่ออกเกินในแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
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2.4 นำแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ผานการปรับปรุงแกไข
วิเคราะหความเที่ยงตรงตามระดับพฤติกรรมที่ตองการวัด โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับจุดประสงค (IOC) เลือกแบบทดสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 - 1.0
2.5 นำแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไปทดลองใชกับ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค สังกัดเทศบาล
เมืองโพธาราม เพื่อหาคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.29-0.73 คาอำนาจจำแนก ( r ) ระหวาง
0.28 - 0.53 พบวาแบบทดสอบทักษะมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67 และ 1.00
2.6 นำแบบทดสอบทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กไว
แล ว ไปทดลองกั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 โรงเรี ย นเทศบาลวั ด โชค สั ง กั ด เทศบาลเมื อ ง
โพธาราม ที่ ไ ม ใ ช ก ลุ ม ตั ว อย า งของการวิ จั ย เพื่ อ หาค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบทั้ ง ฉบั บ
โดยคำนวณจากสูตร KR - 20 (Kuder - Richardson) พบวาแบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
โดยใชสูตร KR- 20 เทากับ 0.75

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Vol.6 No. 1 January-June 2015

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

17

การเก็บรวบรวมขอมูล
ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. กอนการทดลอง ทำการทดสอบกอนเรียน (pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องเสียงและการไดยินและ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. ระหวางการทดลอง ดำเนินการทดลองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มี 5 ขั้น คือ
1) ขั้นสรางความสนใจ (engage)
1.1) สรางความสนใจในการเรียน
1.2) สรางความอยากรูอยากเห็น
2) ขั้นสำรวจและคนหา (explore)
2.1) คิดอยางอิสระแตอยูในขอบเขตของกิจกรรม
2.2) ตั้งสมมติฐานเบื้องตน
2.3) ทดสอบสมมติฐานเบื้องตน
2.4) ตรวจสอบผลการทดสอบสมมติฐาน
3) ขั้นการอธิบาย (explain)
3.1) อธิบายการแกปญหาหรือคำตอบที่ซับซอน
3.2) ฟงคำอธิบายของคนอื่นอยางคิดวิเคราะห
4) ขั้นการขยายความรู (elaborate)
4.1) นำสิง่ ทีไ่ ดเรียนรูไ ปประยุกตใชหรือขยายความรูแ ละทักษะในสถานการณใหม
4.2) อธิบายอยางหลากหลาย
5) ขั้นการประเมินผล (evaluate)
5.1) นำความคิดรวบยอดและทักษะใหมไปประยุกตใช
5.2) ประเมินความรูและทักษะ
3. หลังการทดลอง ทำการทดสอบหลังเรียน (posttest) ซึ่งเปนฉบับเดียวกับแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและแบบทดสอบ วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอ นเรียน (pretest)
การวิเคราะหขอมูล
ในการดำเนินการวิจัยผูวิจัยไดวางแผนการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1. นำคะแนนที่ไดจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเสียงและ
การไดยิน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนและหลังการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มาหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร
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ก อ นและหลั ง การเรี ย นการสอนโดยใช รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู โ ดย
การทดสอบที (t-test dependent)

ผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เสียงและการไดยิน โดยการใชรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ผูวิจัยไดนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช
ทดสอบนั ก เรี ย นก อ นและหลั ง จั ด การเรี ย นรู โดยนำผลการทดสอบไปวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บ
มีรายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องเสียงและการไดยิน
กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียน
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกอนเรียนกับหลังเรียน
(n = 43)
µ¦°

³ÂÁÈ¤

n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥

30
30

X

16.11
26.25

S.D.
2.91
2.76

d

10.13

܌ܛҧ
0.46

t
22.01**

**¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05

จากตารางที่ 4 แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร หลังเรียนโดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู สูงกวากอนเรียนโดยใชรูแบบการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน โดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ผูวิจัยไดนำผลคะแนนไปวิเคราะหเปรียบเทียบ
กับเกณฑที่กำหนดไวมีรายละเอียดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปที่ 5 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู หลังเรียนกับเกณฑที่กำหนดไว
รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
(n = 43)
N

³ÂÁÈ¤

43

30

X

S.D.

t

26.25

2.76

9.51**

**¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05

จากตารางที่ 5 แสดงวานักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 (เทากับ
21 คะแนน) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงวานักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เสียงและการไดยินหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนและหลังเรียนสูงกวาเกณฑ เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่องเสียงและการไดยิน กอน
และหลังการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรู
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
(n = 43)
µ¦° ³ÂÁÈ¤
n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥

20
20

X

13.18
18.46

S.D.
2.18
1.60

d

5.28

܌ܛҧ
0.26

t
19.78**

*¤¸´¥Îµ´µ·· ¸É¦³´ .05

จากตารางที่ 6 พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ( = 18.46)
สูงกวากอนเรียน ( = 5.28) แสดงวาหลังเรียนแตกตางจากกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
มีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 2 ที่ตั้งไว
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อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู กอนเรียนและหลังเรียน และหลังเรียน
กับเกณฑ จากผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู หลังการจัดการเรียนรูสูงกวา
ก อ นจั ด การเรี ย นรู อ ย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และหลั ง เรี ย นสู ง กว า เกณฑ ที่ ก ำหนด
รอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู
โดยใช รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู นั้ น เน น การพั ฒ นาความสามารถ
ในการแกไขปญหาดวยวิธีการฝกใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรูโดยใชกระบวนการทางความคิด
หาเหตุผลจนคนพบความรู หรือแนวทางแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง โดยครูตั้งคำถามประเภท
กระตุนใหนักเรียนใชความคิดหาวิธีแกปญหาเองได โดยผูวิจัยไดจัดรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นการสรางความสนใจ (engage) ขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรูที่จะนำ
เขาสูบทเรียน ทำใหผูเรียนสนใจใครรู ในกิจกรรมที่จะนำเขาสูบทเรียน ควรจะเชื่อมโยงประสบการณ
การเรียนรูเดิมกับปจจุบัน ขั้นที่ 2 ขั้นการสำรวจและคนหา (explore) ขั้นตอนนี้ผูเรียนมีประสบการณ
ร ว มกั น ในการสร า งและพั ฒ นาความคิ ด รวบยอด กระบวนการ และทั ก ษะ ในการทำกิ จ กรรม
การสำรวจและคนหาสิ่งที่ผูเรียนตองการเรียนรูตามความคิดเห็นผูเรียนแตละคน หลังจากนั้นผูเรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขั้นที่ 3 ขั้นการอธิบาย (explain) ใหผูเรียนสามารถในการอธิบายความคิด
รวบยอดที่ไดจากการสำรวจและคนหา ขั้นที่ 4 ขั้นการขยายความรู (elaborate) ผูเรียนไดยืนยัน
และขยายหรือเพิ่มเติมความรูความเขาใจในความคิดรวบยอดใหกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และ
ยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะและปฏิบัติตามที่ผูเรียนตองการ ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล
(evaluate) ผูเรียนจะไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการอธิบายความรูความเขาใจของตนเอง ระหวาง
การเรี ย นการสอนในขั้ น นี้ ข องรู ป แบบการสอน ครู ต อ งกระตุ น หรื อ ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นประเมิ น
ความรู ค วามเข า ใจและความสามารถของตนเอง และยั ง เป ด โอกาสให ค รู ไ ด ป ระเมิ น ความรู
ความเขาใจและพัฒนาทักษะของผูเรียนดวย กระบวนการสืบเสาะหาความรูจึงชวยใหนักเรียน
เกิ ด การเรี ย นรู ทั้ ง เนื้ อ หา หลั ก การ และทฤษฎี ตลอดจนการลงมื อ ปฏิ บั ติ ซึ่ ง จะเป น พื้ น ฐาน
ในการเรี ย นรู ใ นครั้ ง ต อ ไปและสามารถนำการแก ป ญ หานั้ น มาใช ป ระโยชน ใ นชี วิ ต ประจำวั น ได
จึงชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของเรวัต ศุภมั่งมี (2542: 58)
ที่ ไ ด ศึ ก ษาพบว า นั ก เรี ย นได รั บ การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู ต ามแนววงจรการเรี ย นรู
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มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอนสูงกวากอนการสอน และสอดคลองกับผลการวิจัย
ของนันทกา คันธิยงค (2547: 74) ศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู
5 ขั้ น ที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู และทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 เช น เดี ย วกั บ สุ ธ ารพิ ง ค โนนศรี ชั ย (2550: 80) ได ศึ ก ษา
การคิ ด วิ เ คราะห แ ละผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าชี ว วิ ท ยาของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5
ที่ ไ ด รั บ การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู พ บว า ด า นการคิ ด วิ เ คราะห วิ ช าชี ว วิ ท ยามี นั ก เรี ย น
ที่ ผ า นเกณฑ ที่ ก ำหนด เช น เดี ย วกั บ วชิ นี บุ ญ ญพาพงศ (2552: 84) พบว า การจั ด การเรี ย นรู
แบบสืบเสาะหาความรู มีผลทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติ .05
จากเหตุผลและขออางอิงดังกลาวจึงสรุปไดวา การเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
แบบสื บ เสาะหาความรู สามารถพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ใ ห สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น
ผลการวิจยั จึงแสดงใหเห็นวาผลการศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู หลังการจัดการเรียนรูสูงกวา
กอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนด
รอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู กอนเรียนและหลังเรียน จากผลการวิจัย
พบว า ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 โดยใช รู ป แบบ
การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู จากผลการพัฒนา
ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร โ ดยใช รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู
พบวา การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 8 ทักษะ ซึ่งเปนทักษะกระบวนการพื้นฐาน
ได แ ก ทั ก ษะการสั ง เกต ทั ก ษะการวั ด ทั ก ษะการคำนวณ ทั ก ษะการหาความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการจัดทำ กระทำ และสือ่ ความหมาย
ขอมูล ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล ทักษะการทำนาย โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู ทำใหนกั เรียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีความกระตือรือรน
สนใจในการเรียนวิทยาศาสตรมากขึ้น กลาคิด กลาทำ กลาแสดงออกในทางที่ดีขึ้น เพราะการใช
รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนการสอนที่ฝกใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรู โดยใช
กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล จนคนพบความรูหรือแนวทางแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง
โดยผูสอนตั้งคำถามประเภทกระตุนใหนักเรียนใชความคิดหาวิธีการแกปญหาไดเอง และสามารถ
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นำการแกปญหามาใชประโยชนในชีวิตประจำวันไดโดยการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู ทำใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการสังเกตไดมากที่สุด ทักษะการสังเกต
เปนทักษะพื้นฐานแรกที่จะตองเกิดกับนักเรียน ในการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะแรกเมื่อนักเรียน
ฝกทักษะอื่น ๆ ก็อาศัยทักษะการสังเกตในการทำงานดวย จึงทำใหทักษะการสังเกตมีการพัฒนา
มากขึ้นกวาทักษะอื่น ๆ ทักษะการทำนาย เปนทักษะที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ทั้งนี้เพราะ
ทักษะการทำนายเปนทักษะที่เกิดขึ้นจากประสบการณที่ไดรับการฝกฝนบอย ๆ จนเกิดความแมนยำ
ในขอมูล ทำใหผลคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาเกณฑที่กำหนดไว ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัย
ของประภัสสร ผลสินธุ (2547: 81) ไดทำการศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู
5 ขั้น และการสอนแบบสืบเสาะตามรูปแบบ สสวท. ที่มีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษาพบวา 1) ผูเรียนในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขนั้ บูรณาการโดยรวมและเปนรายดาน 2 ดาน คือ ดานการทดลองและ
ดานการแปลความหมายขอมูลและลงขอสรุปเพิม่ ขึน้ จากกอนเรียนอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
2) ผูเ รียนชายในกลุม ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขนั้ บูรณาการโดยรวม
และดานการทดลองเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผูเรียนหญิง
ในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการหลังเรียนโดยรวม
และเปนรายดาน 2 ดาน คือ ดานการทดลอง การแปลความหมายขอมูลและลงขอสรุปเพิ่มขึ้น
จากกอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุม
มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการหลังเรียนโดยรวมและเปนรายดาน
ไมแตกตางกัน 5) ไมมปี ฏิสมั พันธระหวางเพศและวิธสี อนตอการมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้ น บู ร ณาการของผู เ รี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 และผู เ รี ย นที่ มี เ พศต า งกั น มี ทั ก ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขนั้ บูรณาการไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจยั ของบัวรินทร สารวรรณ (2547: 83)
ที่ศึกษาการสอนโดยใช วัฏจักรการเรียนรูตอการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 6 พบวานักเรียนโดยรวมมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เพิม่ ขึน้ จากกอนเรียนอยางมีนยั สำคัญที่ .05 นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับงานวิจยั ของนันทกา คันธิยงค
(2547: 74) ศึ ก ษาผลการใช กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามวั ฏ จั ก รการเรี ย นรู 5 ขั้ น ที่ มี ผ ลต อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 1 เรื่อง พลังงาน พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 80 ของคะแนน
เต็มปรากฏนักเรียนมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 81.20 นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้น
มี ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ห ลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย นอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ . 05
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็มปรากฏนักเรียนมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 81
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กลาวโดยสรุป จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูนั้นเปนการสอนที่ใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตัวของนักเรียนเอง นักเรียน
ตองสืบคนเสาะหา สำรวจ ตรวจสอบและคนควาดวยวิธีการตาง ๆ จนทำใหนักเรียนเกิดความเขาใจ
และเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมาย จึงสามารถสรางองคความรูของนักเรียนเอง สิ่งตาง ๆ
เหลานี้ ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้น

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช
การจัดการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีลำดับ
ขั้นการเรียนรูทั้ง 5 ขั้นตอน ในแตละขั้น ลวนมีความสำคัญซึ่งตองใชเวลาในการสอนมากกวาปกติ
ดั ง นั้ น ผู ส อนต อ งควบคุ ม เวลา กำหนดขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง 5 ขั้ น ตอน
ใหเหมาะสมกับเวลา และในแตละขั้นสามารถยืดหยุนกิจกรรมตามความเหมาะสม การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนควรเตรียมความพรอม มีการวางแผนทุกอยางดวยความรอบคอบกอนที่จะทำ
การสอน โดยเฉพาะในขั้นสำรวจและคนหา ขั้นอธิบายและสรุป นักเรียนมีบทบาทมากในการจัด
การเรียนการสอนดังกลาว ผูสอนควรมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เพื่อชวยผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับรูปแบบ
การสอนแบบโครงงาน
2.2 ควรมี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมที่ ใ ช ร ว มกั บ การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียน เชน บทเรียนสำเร็จรูป ชุดกิจกรรม ชุดการสอน เปนตน

สรุป
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรปู แบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ไดผลการวิเคราะหขอ มูลดังนี้
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรือ่ งเสียงและการไดยนิ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
หลังไดรับการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู สูงกวากอนการเรียนโดย
ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู แสดงวาหลังเรียนแตกตางจากกอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนที่ไดรับการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเสียงและการไดยิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปน
ไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว
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2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลัง
การเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู สูงกวากอนการเรียนโดยใชรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู แสดงวาหลังเรียนแตกตางจากกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ นักเรียนทีไ่ ดรบั การเรียนโดยใชรปู แบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูม ี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่องเสียงและการไดยิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 2 ที่ตั้งไว
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การบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2
STRATEGIC MANAGEMENT AFFECTING THE OPERATION OF CHILD
DEVELOPMENT CENTERS UNDER THE JURISDICTION OF LOCAL
ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS OF LOWER CENTRAL REGION 2
ณัฏฐนันท พิทยะภัทร/ NATTHANAN PITTHAYAPAT1
พิชญาภา ยืนยาว/ PITCHAYAPA YUENYAW2
รัฐดาว พิศาลพงศ/ RATHDOW PHISALAPHONG3
บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา 1) ระดับการบริหารเชิงกลยุทธศนู ยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
2) ระดับการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ 3) การบริหารเชิงกลยุทธซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอ
การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมตัวอยาง ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นภาคกลางตอนลาง 2 จำนวน 136 แหง ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน
ผูใหขอมูล ประกอบดวย 1) ผูบริหาร/ผูอำนวยการกองการศึกษา/หัวหนาสวนการศึกษา/นักวิชาการ
ศึกษา 2) ครูผดู แู ลเด็ก/ผูช ว ยครูผดู แู ลเด็ก และ 3) ผูป กครองเด็กทีเ่ ปนคณะกรรมการศูนย จำนวน 408 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามสรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
ผลการวิจัยพบวา
1. การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ ข องศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก อยู ใ นระดั บ มากทั้ ง ภาพรวมและ
รายดาน ไดแก ดานการกำหนดทิศทางขององคกร ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม ดานการกำหนด
กลยุทธดานการนำกลยุทธไปปฏิบัติ และดานการควบคุมและการประเมินผล
2. การดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายด า นพบว า อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด 3 ด า น ได แ ก ด า นวิ ช าการและกิ จ กรรมตามหลั ก สู ต ร
ดานการบริหารจัดการ และ ดานบุคลากร และพบวาอยูในระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดานอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษารวมวิทยานิพนธ
1
2
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3. การบริหารเชิงกลยุทธ ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม สงผลตอการดำเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยสามารถทำนายไดรอยละ 39.70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำสำคัญ: การบริหารเชิงกลยุทธ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ABSTRACT
This research aimed to study: 1) the level of strategic management of child
development centers; 2) the level of the operation of child development centers; and
3) strategic management affecting the operation of child development centers. The research
sample, derived by proportional stratified random sampling, was 136 child development
centers under the jurisdiction of local administrative organizations of lower center region 2.
The 408 respondents consisted of 1) administrators/directors/chiefs/ officers of education
division, 2) teachers/teacher assistants, and 3) guardians who were school committee.
The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics
used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise
multiple regression analysis.
The findings of this research were as follows:
1. The strategic management was at a high level both overall and specific
aspects: organizational direction setting, environmental analysis, strategy formulation,
strategy implementation, and strategy evaluation and control.
2. Overall the operation of child development centers was at a high level. When
classifying each aspect, 3 aspects were at the highest level: academic and curricular
activities, management and personnel. There were 3 aspects at the high level: buildings,
environment and security, network promotion on early childhood development, and
participation and contribution from all sectors.
3. The environmental analysis was strategic management that predicted the
operation of child development centers at the percentage of 39.70% with statistical
significance at. 01.
Keywords: strategic management, child development center, local administrative organization
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บทนำ
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย เป น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก อายุ แ รกเกิ ด ถึ ง
ห า ขวบให มี ค วามพร อ มทั้ ง ด า นร า งกายจิ ต ใจ อารมณ สั ง คม และสติ ป ญ ญา นั บ เป น ภารกิ จ ที่
หน ว ยงานผู รั บ ผิ ด ชอบจะต อ งตระหนั ก และให ค วามสำคั ญ เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาเด็ ก เป น ไปอย า ง
มีคุณภาพและไดมาตรฐาน (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2551: 1) สอดคลองกับปรัชญา
การศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดวา “การศึกษา
ปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตัง้ แตแรกเกิดถึงหาป บนพืน้ ฐานการอบรมเลีย้ งดู และการสงเสริมกระบวน
การเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม
วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐาน
คุ ณ ภาพชี วิ ต ให เ ด็ ก พั ฒ นาไปสู ค วามเป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ เกิ ด คุ ณ ค า ต อ ตนเองและสั ง คม”
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 5) ดังนั้น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. 2551 กำหนดใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย โดยมุงเนนใหพอแม ผูปกครอง ครู ผูดูแลเด็ก
และผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงดู
การสรางประสบการณ การสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูและพัฒนาไดเต็ม
ตามศักยภาพ (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2553: คำนำ)
ดังนั้น ในการบริหารและจัดการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของใน
การจัดการศึกษามีความจำเปนตองศึกษาในเรื่องของการบริหารเชิงกลยุทธ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจั ด การศึ ก ษาของตนให ส อดคล อ งและเหมาะสมกั บ การบริ ห ารองค ก รของตนเองได อ ย า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง จะเห็ น ว า การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ นั้ น เป น ศาสตร แ ละศิ ล ป ส ำคั ญ ที่ ผู บ ริ ห าร
และบุคลากรในองคกรทัว่ ๆ ไป รวมถึงสถานศึกษาควรทำความเขาใจอยางลึกซึง้ โดยเฉพาะสถานการณ
ปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรง ทำใหองคกรตองปรับตัวใหสอดคลอง
กับกระแสการเปลี่ ยนแปลงเพื่อความอยูรอด การประยุ กต หลั กการและแนวคิดของการบริ หาร
เชิงกลยุทธไปใชในการบริหารงานจะทำใหองคกรสามารถดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสบ
ความสำเร็จ และมีพัฒนาการที่ยั่งยืน (จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนันท, 2548: คำนำ)
จากหลักการและขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา การนำหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
เชิงกลยุทธมาใชในการบริหารองคกร จะชวยใหการบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่
ตองการได ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธจะใหคำตอบพื้นฐานสำคัญแกองคกร คือ เราจะทำอะไร เราจะ
ทำเพื่อใคร เราจะตองบรรลุเปาหมายอะไร และเราจะบรรลุเปาหมายอยางไร การบริหารเชิงกลยุทธ
มีกระบวนการบริหาร 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกำหนดทิศทางขององคกร
การกำหนดกลยุทธ การนำกลยุทธไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผล (จินตนา บุญบงการ
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และณัฏฐพันธ เขจรนันท, 2548: 19) ซึ่งถือวาเปนแนวดำเนินการที่มีความตอเนื่องและนาจะเปน
แนวทางหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาที่เปนหนวยงานระดับปฏิบัติที่ทำ
หนาที่ใหการศึกษาและพัฒนาผูเรียนที่เปนทรัพยากรบุคคลของชาติ มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่
ตองการได ประกอบกับสถานศึกษาเริ่มมีความเปนอิสระทางการบริหารมากขึ้น อันเนื่องมาจาก
การกระจายอำนาจทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายดานการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เพือ่ ใหเด็กปฐมวัย ไดเขารับบริการทางการศึกษาอยางทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ สงเสริมสนับสนุนให
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอืน่ ในทองถิน่ มีสทิ ธิและมีสว นรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพราะการพัฒนาการ
ในช ว งปฐมวั ย เป น พื้ น ฐานของการพั ฒ นาการในช ว งต า ง ๆ ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ การพั ฒ นาทั้ ง
ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม การพัฒนาการในชวงปฐมวัย จึงจำเปนตอง
ไดรับการดูแลเอาใจใสอยางถูกวิธีและมีคุณภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหนาที่
ในการบริการสาธารณะใหแกประชาชน โดยเฉพาะบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่มีความเกี่ยวของ
ใกลชิดกับประชาชนในเขตบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ (กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น, 2553: 2) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ.2542 ภายใต ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานของ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในดานวิชาการ งบประมาณ และการพัฒนาบุคลากร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ถายโอนมา
จากหนวยงานตาง ๆ ถือวาเปนสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 8 และมาตรา 4 แตก็ยังมีความแตกตางหลากหลายทั้งในดานโครงสรางการบริหารงาน ไดแก
ดานบุคลากร ดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองรับผิดชอบภารกิจการดำเนินการจัดการศึกษาใหได
คุณภาพและมาตรฐาน สามารถใหบริการตอบสนองชุมชน ดานการจัดการศึกษาแกเด็กปฐมวัย
อายุ 2-5 ขวบ (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2553: 1)
จากการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทำใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดอยู มีการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสอง
ลักษณะ คือ 1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ศูนยพัฒนาเด็กที่ไดรับ
การถายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และสำนักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูบริหารจัดการเองทั้งหมด 2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับถายโอน
จากกรมการศาสนา (วัด มัสยิด) การบริหารจัดการเปนสามรูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 องคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นเปนผูบริหารจัดการเองทั้งหมด รูปแบบที่ 2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการ
รวมกับวัดหรือมัสยิด รูปแบบที่ 3 วัดหรือมัสยิดบริหารจัดการเองทั้งหมด อีกทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ไดรับถายโอนมาจากหนวยงานตาง ๆ นั้น บางแหงตั้งอยูในเขตพื้นที่ของโรงเรียน และเขตพื้นที่
ของวั ด หรื อ มั ส ยิ ด จากความแตกต า งของสภาพแวดล อ ม เศรษฐกิ จ สั ง คม และนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารแตละแหง ทำใหการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความไมเทาเทียมกัน
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ยั ง ไม เ คยมี ป ระสบการณ ใ นการจั ด การศึ ก ษามาก อ น ต อ งเตรี ย ม
ความพรอมในการจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามทิศทางที่กำหนดไดดวยดีและ
มีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของสังคม ตรงตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น เพื่อให
ผูป กครองมีความเชือ่ ถือ ศรัทธา ไววางใจ และมัน่ ใจในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
จึงเปนภารกิจที่สำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองคกรบริหารสวนตำบล เทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ลวนแตมีบทบาท
ที่สำคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น ในฐานะหนวยงานซึ่งมีภารกิจหนาที่
รั บ ผิ ด ชอบด า นการพั ฒ นาเด็ ก ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายว า ด ว ยแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ทำใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใหการจัดการศึกษา
สำหรั บ เด็ ก ตรงกั บ วั ย อย า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ ตรงตามความต อ งการของผู ป กครอง เตรี ย ม
ความพร อ มในการที่ จ ะพั ฒ นาในระดั บ สู ง ขึ้ น และให ท ราบว า ผู บ ริ ห ารมี ก ารบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเรื่องใดบาง เพื่อที่จะนำผลการศึกษาที่ไดนี้ไปปรับปรุงการดำเนินการจัด
การศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นภาคกลางตอนลาง 2
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การดำเนิ น งานของศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นภาคกลางตอนลาง 2
3. เพื่อศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธที่เปนปจจัยซึ่งสงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลางตอนลาง 2
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สมมติฐานการวิจัย
การบริหารเชิงกลยุทธเปนปจจัยที่สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ
1. การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ หมายถึ ง การบริ ห ารงานศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ภาคกลางตอนล า ง 2 ซึ่ ง กระทำอย า งต อ เนื่ อ งสอดคล อ งกั บ สิ่ ง แวดล อ มมี
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เพื่อการตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีที่สุด นำไปสู
การพัฒนากลยุทธที่มีประสิทธิภาพ โดยใชกระบวนการของการกำหนดทิศทางระยะยาว การกำหนด
กลยุ ท ธ การดำเนิ น กลยุ ท ธ แ ละการควบคุ ม และการประเมิ น กลยุ ท ธ ข ององค ก ร ประกอบด ว ย
1) การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ ม 2) การกำหนดทิ ศ ทางขององค ก ร 3) การกำหนดกลยุ ท ธ
4) การนำกลยุทธไปปฏิบัติ และ 5) การควบคุมและการประเมินผล
2. การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ตามมาตรฐานการดำเนิ น งานศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง กิจกรรมที่ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รวมมือกันดำเนินการเพื่อพัฒนาเด็ก โดยอาศัยกระบวนการเทคนิควิธีที่เหมาะสม ประกอบดวย
1) การบริหารจัดการ 2) บุคลากร 3) อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 4) วิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร 5) การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และ 6) สงเสริมเครือขาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย

วิธีดำเนินการ
การวิ จั ย เรื่ อ ง “การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ ที่ ส ง ผลต อ การดำเนิ น งานศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2” เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชสถานศึกษา
เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) นำเสนอวิธีดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ได แ ก ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ปการศึกษา 2557 ซึ่งมีทำเลที่ตั้งกระจายอยูในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ จำนวน 210 แหง
2. กลุมตัวอยาง ประกอบดวย
2.1 ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ภาคกลางตอนล า ง 2
ป ก ารศึ ก ษา 2557 มี ท ำเลที่ ตั้ ง กระจายอยู ใ นจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม เพชรบุ รี และ
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ประจวบคีรขี นั ธ ไดมาโดยใชตารางสำเร็จรูป เครจซีแ่ ละมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607610 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน
(proportional stratified random sampling) ไดขนาดกลุมตัวอยางจำนวนทั้งสิ้น 136 แหง
2.2 ผูใหขอมูลกำหนดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตละแหงมีผูใหขอมูลแหงละสามคน
ประกอบดวย 1) ผูบริหาร (นายก)/ ผอ.กองการศึกษา/หัวหนาสวนการศึกษา/ นักวิชาการศึกษา
2) ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และ 3) ผูปกครองเด็กที่เปนคณะกรรมการศูนย รวมผูใหขอมูล
ทั้งหมด 408 คน
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง

´®ª´
¤»¦µ¦
¤»¦¦µ¤
Á¡¦»¦¸
¦³ª¸¦¸ ´r
¦ª¤
¦ª¤´Ê®¤

«¼¥r¡´µÁÈÁ¨È
¼oÄ®o o°¤¼¨
¦³µ¦ ¨»n¤´ª°¥nµ ¼o¦·®µ¦ ¦¼¼o¼Â¨ÁÈ ¼o¦°
37
33
80
53
203
203

25
22
54
35
136
136

25
22
54
35
136

25
22
54
35
136
408

25
22
54
35
136

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร วารสารตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนแนวทางในการกำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถามความคิดเห็น
ขั้นที่ 2 กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยาม ตัวแปรและนำมาจัดทำเปนขอกระทง
คำถามสำหรับการวิจัยโดยผานคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา
ขั้นที่ 3 นำกระทงคำถามที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวนสามทาน พิจารณาตรวจ
สอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของขอกระทงคำถามหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of Item-Objective Congruence: IOC) และเลือกขอที่มี
คาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67 และ 1.00 ไดขอ คำถามของการบริหารเชิงกลยุทธ จำนวน 31 ขอ
และขอคำถามของการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 45 ขอ
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ขั้นที่ 4 แกไขขอกระทงคำถามแลวจัดแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
และอาจารยที่ปรึกษา
ขั้นที่ 5 นำแบบสอบถามในขอ 4 ที่ผานการปรับปรุงแลว ไปทดลองใช (tryout) กับกลุมที่
ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน
ขั้นที่ 6 นำแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ ไ ด รั บ กลั บ คื น มาตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ดานความเทีย่ ง (reliability) โดยใชคา สัมประสิทธิแ์ อลฟา ( -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
คุณภาพดานความเทีย่ งของการบริหารเชิงกลยุทธศนู ยพฒ
ั นาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ได ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาเท า กั บ 0.98 และ คุ ณ ภาพด า นความเที่ ย งของการดำเนิ น งานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.95
ขั้นที่ 7 จั ด พิ ม พ แ บบสอบถามความคิ ด เห็ น เพื่ อ นำไปใช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
กับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนแบบสอบถามความคิดเห็นทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ ตามแนวคิด
ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีสี่ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปน
แบบสำรวจรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามระดับการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคาหาระดับ
(rating scale)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามระดับการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคาหาระดับ
(rating scale)
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended) เพื่อศึกษา ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคกลางตอนลาง 2
การเก็บรวบรวมขอมูล
ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 408 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ
กลับคืนมาจำนวน 408 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
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การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหเกี่ยวกับระดับของการบริหารเชิงกลยุทธและการดำเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใชการหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การวิ เ คราะห ค า สหสั ม พั น ธ ก ารบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ กั บ การดำเนิ น งานศู น ย พั ฒ นา
เด็กเล็ก ใชการวิเคราะหสมั ประสิทธิส์ หสัมพันธของเพียรสนั (Pearson’s productmoment correlation
coefficient: rxy)
3. การวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression)
4. ศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ ที่ ส ง ผลต อ การดำเนิ น งานศู น ย พั ฒ นา
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2
ตอนที่ 1 ระดับการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2
การบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลาง
ตอนลาง 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และมีการกระจายตัวนอยมาก ( = 4.22, S.D. = 0.35)
และเมื่ อ พิ จ ารณาเปน รายดา นก็พ บวา การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธอ ยู ร ะดั บ มากทุ ก ดา นเช น กั น โดย
การบริหารเชิงกลยุทธดา นการกำหนดทิศทางขององคกรอยูใ นลำดับสูงทีส่ ดุ ( = 4.34, S.D. = 0.44)
รองลงมา ไดแก ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม ( = 4.27, S.D.=0.35) ดานการกำหนดกลยุทธ
( = 4.24, S.D. = 0.37) ดานการนำกลยุทธไปปฏิบัติ ( = 4.18, S.D.=0.37) และดานการควบคุม
และการประเมินผล ( = 4.13, S.D. = 0.42) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ระดั บ และลำดั บ การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2
(n =136)
µ¦¦·®µ¦Á·¨¥»r«¼ ¥r¡´µÁÈÁ¨È
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µ¦Îµ®¨¥»r (X3)
4.18 0.37 ¤µ
4
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ตอนที่ 2 ระดับการดำเนินงานศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ภาคกลางตอนลาง 2
การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และมีการกระจายตัวนอยมาก ( = 4.28, S.D.= 0.28) และเมื่อ
พิจารณา เปนรายดานก็พบวา การดำเนินงานของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กอยูร ะดับมากทีส่ ดุ สามดาน ไดแก
ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อยูในลำดับสูงที่สุด ( = 4.74, S.D.=0.31) รองลงมา ไดแก
ดานการบริหารจัดการ ( = 4.64, S.D. = 0.38) ดานบุคลากร ( = 4.59, S.D. = 0.27) ตามลำดับ
และอยูในระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ( = 4.29,
S.D. = 0.47) การสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( = 3.77, S.D. = 0.31) และดานการมีสว นรวม
และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ( = 3.71, S.D. = 0.31) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางที่ 3

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Vol.6 No. 1 January-June 2015

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

37

ตารางที่ 3 ระดับและลำดับการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคกลางตอนลาง 2
(n = 136)
µ¦¦·®µ¦Á·¨¥»r«¼ ¥r¡´µÁÈÁ¨È
S.D.
¦³´ ¨Îµ´
x̄
µ¦¦·®µ¦´µ¦ (Y1)
4.64 0.38 ¤µ¸É»
2
»¨µ¦ (Y2)
4.59 0.27 ¤µ¸É»
3
°µµ¦µ¸É ·É Âª¨o°¤Â¨³ªµ¤¨°£´¥ (Y3)
4.29 0.47
¤µ
4
ª·µµ¦Â¨³·¦¦¤µ¤®¨´¼¦ (Y4)
4.74 0.31 ¤µ¸É»
1
µ¦¤¸ªn ¦nª¤Â¨³µ¦´»µ»£µnª (Y5)
3.71 0.31
¤µ
6
µ¦nÁ¦·¤Á¦º° nµ¥µ¦¡´µÁÈ¤ª´¥ (Y6)
3.77 0.31
¤µ
5
¦ª¤

4.28

0.28

¤µ

ตอนที่ 3 การบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2
ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรภายในของการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ ซึ่ ง
มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดยมี ค า สหสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
0.524 - 0.906 และเมื่ อ พิ จ ารณาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ กั บ
การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ytot) พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.387 - 0.630 ดังปรากฏในตารางที่ 4
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µ¦Îµ®·«µ °°r¦ (X2)

0.880** 1.00

µ¦Îµ®¨¥»r (X3)

0.756** 0.896** 1.00

µ¦Îµ¨¥»rÅ·´· (X4)

0.524** 0.684** 0.750** 1.00

µ¦ª»¤Â¨³µ¦¦³Á¤·¨ (X5)

0.671** 0.857** 0.904** 0.906** 1.00

µ¦ÎµÁ·µ«¼¥r¡´µÁÈÁ¨È (ytot)

µ¦ª»¤Â¨³µ¦¦³Á¤·¨ (X5)

µ¦Îµ¨¥»rÅ·´· (X4)

1.00

µ¦Îµ®¨¥»r (X3)

µ¦ª·Á¦µ³®r£µ¡Âª¨o°¤ (X1)

µ¦Îµ®·«µ °°r¦ (X2)

´¤¦³··Í ®´¤¡´r
¦³®ªnµ´ªÂ¦

µ¦ª·Á¦µ³®r£µ¡Âª¨o°¤ (X1)

ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2

µ¦ÎµÁ·µ«¼¥r¡´µÁÈÁ¨È (ytot) 0.630** 0.580** 0.527** 0.387** 0.432** 1.00
** ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .01
ผลการวิ เ คราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน พบว า การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ
ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม (X 1) เปนตัวแปรทีไ่ ดรบั เลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปราย
ความผันแปรของการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอน
ลาง 2 (Ytot) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2)
เทากับ 0.397 ซึ่งแสดงวา การบริหารเชิงกลยุทธ ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอมสามารถทำนาย
การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรอยละ 39.70 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ
= 2.16+ 0.50 (X1)
tot
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
Z = 0.63 (Z )
tot
1
ดังปรากฏในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
Â®¨nªµ¤Â¦¦ª
df
Regression
1
Residual
134
Total
135
b
´ªÂ¦¸ÉÅo¦´µ¦´Á¨º°Á µo ¤µ¦
nµ¸É
2.16
0.50
µ¦ª·Á¦µ³®r£µ¡Âª¨o°¤(X1)
**¤¸¥´ Îµ´µ·· ¸É¦³´ .01
R = 0.630
R2 = 0.397 SEE. = 0.219

SS
4.21
6.40
10.62
Beta
0.63

MS
4.21
0.04
SEb
0.22
0.05

(n = 136)
F
Sig.
88.16** .00

t
9.50**
9.39**

Sig.
.00
.00

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการบริหารเชิงกลยุทธ
และการดำเนินงานศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ภาคกลางตอนลาง 2
ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 จากแบบสอบถามปลายเปดพบวา ผูดูแลเด็ก
สวนใหญมีอายุมาก ขาดการพัฒนาความรู ความสามารถทำใหการบริหารไมดีเทาที่ควรผูบริหาร
ไมใหความสำคัญของการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และศูนยพัฒนา
เด็ กเล็ กที่ ได รั บการถายโอนจากวั ดมีการบริหารงานที่ แตกตางจากศูนย พั ฒนาเด็ กเล็ กที่ องค กร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเองกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับถายโอนจากพัฒนาชุมชน
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 พบวา ควรสงผูดูแลเด็กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ใหมีความรู ความสามารถครอบคลุมทุกดาน ผูบริหารควรใหความสำคัญในการพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับถายโอนจากวัดควรเลือกรูปแบบ
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การบริหารงานโดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูบริหารทั้งหมด เพื่อจะไดบริหารเปนแนว
ทางเดียวกัน
ปญหาอุปสรรคการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคกลางตอนลาง 2 พบวาผูดูแลเด็กสวนใหญยังไมไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ การดำเนิน
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมสามารถทำไดเต็มที่เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับถายโอนตั้งอยูใน
พื้นที่ของโรงเรียน เครื่องเลนสนามสำหรับเด็กมีนอย ไมเพียงพอกับจำนวนเด็ก และวัสดุ อุปกรณ
เครื่องใชสำหรับเด็กบางอยางไมสามารถดำเนินการจัดซื้อไดเนื่องจากผิดระเบียบ เชน เครื่องแตงกาย
แปรงสีฟน ยาสีฟน
ขอเสนอแนะในพัฒนาการดำเนินงานของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ภาคกลางตอนลาง 2 พบวา ควรจัดสรรตำแหนงขาราชการครูใหไดครบตามจำนวนผูดูแลเด็ก
ที่มีคุณสมบัติครบถวน องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่
ของตน ควรจัดใหมีเครื่องเลนสนามใหเพียงพอสำหรับเด็ก และแกไข ปรับปรุงระเบียบใหครอบคลุม
อุปกรณเครื่องใชสำหรับเด็ก

อภิปรายผล
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ภาคกลางตอนลาง 2 ในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานก็พบวา การบริหาร
เชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานการกำหนดทิศทางขององคกรอยูในลำดับสูงสุด รองลงมา ไดแก
การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกำหนดกลยุทธ การนำกลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมและ
การประเมิ น ผล ตามลำดั บ ทั้ ง นี้ เ พราะผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของหลั ก
การบริหารเชิงกลยุทธเปนการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ผูบริหารจะตองทำการวิเคราะหและ
ประเมินปจจัยตาง ๆ จุดแข็งและจุดออนภายในสภาพแวดลอมขององคการ เพื่อจัดทำแผนงาน
ดำเนิ น การที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ให ง านประสบผลสำเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ ง ไว ต ามที่ ก รมส ง เสริ ม
การปกครองทองถิ่น (2553: 7) ไดกำหนดหลักการของการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1) ส ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาการที่ ค รอบคลุ ม เด็ ก ปฐมวั ย ทุ ก ประเภท 2) ยึ ด หลั ก
การอบรมเลีย้ งดูและใหการศึกษาทีเ่ นนเด็กเปนสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และ
วิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 3) พัฒนาเด็กโดยองครวมผาน
การเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 4) จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดำรงชีวิตประจำวัน
ไดอยางมีคณ
ุ ภาพและมีความสุข 5) ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษา
ในการพั ฒ นาเด็ ก สอดคล อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของอุ ทุ ม พร พั ช รารั ต น (2547: 65-66) ได ศึ ก ษา
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ความคิดเห็นของผูบ ริหารสถานศึกษาตอการจัดการเชิงกลยุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอ
การจัดการเชิงกลยุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธในหาดาน โดยรวม
มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน มีระดับ
ปฏิบัติงานจากมากไปนอยสามอันดับแรก การวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียน ดานการกำหนด
ทิศทางของโรงเรียน มีคาเฉลี่ย ดานการควบคุมเชิงกลยุทธ ตามลำดับ
2. การดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลาง
ตอนลาง 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานก็พบวา การดำเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรอยูในลำดับสูงสุด รองลงมา ไดแก
การบริหารจัดการ บุคลากร อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย การสงเสริมเครือขาย
การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย และการมี ส ว นร ว มและการสนั บ สนุ น จากทุ ก ภาคส ว น ตามลำดั บ
ทั้งนี้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยตองใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 มาเปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรูท ม่ี ปี ระสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน
เดี ย วกั น เป น การกำหนดมาตรฐานสำหรั บ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยกำหนดวัตถุประสงคหลัก คือ 1) สงเสริมกระบวนการ
เรียนรูและสงเสริมพัฒนาการทั้งสี่ดาน (รางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา) 2) พัฒนาเด็ก
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณลักษณะและสมรรถนะตามวัย 3) สงเสริมใหปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวั น และอยู ร ว มกั บ คนอื่ น ในสั ง คม 4) แบ ง เบาภาระของผู ป กครองในการอบรมเลี้ ย งดู
ให ส อดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของเด็ ก เล็ ก ตามบริ บ ทและวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนในท อ งถิ่ น 5) ส ง เสริ ม
ความรักเอื้ออาทรของสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคมทองถิ่น (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,
2553: 27) ซึ่งสอดคลองกับสุชาดา แขวงเมือง (2555: 64-69) ทำการวิจัยเรื่อง การดำเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลในจังหวัดหนองคาย พบวา การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตำบล ในจังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานบุคลากร ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานสงเสริม
เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชนทุกภาคสวน
3. การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ ที่ ส ง ผลต อ การดำเนิ น งานศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่สงผลตอการดำเนิน
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถทำนายการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรอยละ 39.70
ทั้งนี้จากการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทำใหองคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดอยู มีการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสองลักษณะ คือ
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ศูนยพัฒนาเด็กที่ไดรับการถายโอน
จากกรมพัฒนาชุมชน (พช.) และสำนักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) องคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น เป น ผู บ ริ ห ารจั ด การเองทั้ ง หมด 2) ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ ไ ด รั บ ถ า ยโอนจากกรม
การศาสนา (วัด มัสยิด) การบริหารจัดการเปนสามรูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 องคกรปกครองสวนทองถิน่
เปนผูบริหารจัดการเองทั้งหมด รูปแบบที่ 2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการรวมกับวัดหรือ
มัสยิด รูปแบบที่ 3 วัดหรือมัสยิดบริหารจัดการเองทั้งหมด อีกทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับถายโอน
มาจากหนวยงานตาง ๆ นั้นบางแหงตั้งอยูในเขตพื้นที่ของโรงเรียน และเขตพื้นที่ของวัดหรือมัสยิด
จากความแตกตางของสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของคณะกรรมการบริหารแตละแหง
ทำใหการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความไมเทาเทียมกัน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยังไมเคยมีประสบการณในการจัดการศึกษามากอน ตองเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษา และ
พัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามทิศทางที่กำหนดไดดวยดีและมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของสังคม
ตรงตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น เพื่อใหผูปกครองมีความเชื่อถือ ศรัทธา ไววางใจ และ
มั่นใจในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนภารกิจที่สำคัญขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองคกรบริหารสวนตำบล
เทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ลวนแตมีบทบาทที่สำคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้งสิ้น ในฐานะหนวยงานซึ่งมีภารกิจหนาที่รับผิดชอบดานการพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดังที่ วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคณะ (2546: 18-20) กลาววา การวิเคราะห
สภาพแวดลอม (environmental analysis) คือ การพิจารณา “จุดแข็ง-จุดออน” ภายในองคกร และ
“โอกาส-อุปสรรค” จากภายนอกองคกร ซึ่งเปนปจจัยเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอการบรรลุความสำเร็จตาม
จุดประสงคขององคกร ทั้งที่เปนปจจัยเงื่อนไขในระยะที่ผานมา และที่เปนปจจัยเงื่อนไขในอนาคต
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ส ว นใหญ ไ ด รั บ การถ า ยโอนจากกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน (พช.)
และสำนักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) ในขณะนั้น 2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับถายโอน
จากกรมการศาสนา (วัด มัสยิด) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ
แทนตั้งแตป พ.ศ. 2545 ซึ่งมีอาคารสถานที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ของโรงเรียนทำใหมีขอจำกัดและ
ขาดโอกาสในการบริหารเชิงกลยุทธ ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ทำให
ไมสามารถดำเนินการไดเต็มที่ เนื่องจากขัดตอระเบียบ และกฎหมายบางขอของสำนักงานตรวจเงิน
แผ น ดิ น ดั ง ที่ จิ น ตนา บุ ญ บงการ และณั ฏ ฐพั น ธ เขจรนั น ทน (2548: 19-20) ได ก ล า วไว ว า
การกำหนดทิศทางขององคการ ผูบริหารจะนำขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากการวิเคราะหโอกาสและ
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ขอจำกัดมาทำการประมวลผล เพื่อใชกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธขององคการ โดยที่การกำหนด
ทิศทางขององคการสามารถกระทำไดในลักษณะของการกำหนดภารกิจและการตั้งเปาประสงค
ขององคการ และสอดคลองกับพักตรผจง วัฒนสินธ และพสุ เดชะรินทร (2548: 13-17) กลาวไววา
การกำหนดทิศทางองคการ (direction setting) ไดกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน ภารกิจ ปรัชญา และ
วัตถุประสงคขององคการ การกำหนดทิศทางขององคการจะเปนการบงชี้วาองคการธุรกิจจะมุงไปใน
ทิศทางใด หรือสาเหตุของการดำรงอยูขององคการ หรือประเภทของธุรกิจที่องคการดำเนินอยู
นอกจากนี้ การกำหนดทิ ศ ทางขององค ก ารจะยั ง มี ส ว นช ว ยในการแปลงวิ สั ย ทั ศ น ห รื อ ภารกิ จ
ขององคการใหกลายเปนวัตถุประสงคในการดำเนินงานที่มีลักษณะที่ชัดเจนขึ้น

สรุป
ผลการวิ จั ย สรุ ป ได ว า การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก อยู ใ นระดั บ มากทั้ ง
ในภาพรวมและรายด า น การดำเนิ น งานของศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ภาพรวมอยู ใ นระดั บ มากและ
รายดานอยูระดับมากที่สุดสามดาน อยูในระดับมากสามดาน การบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอ
การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ดานการวิเคราะห
สภาพแวดล อ ม โดยทำนาย ได ร อ ยละ 39.70 ผู ดู แ ลเด็ ก ส ว นใหญ ยั ง ไม ไ ด รั บ การบรรจุ แ ต ง ตั้ ง
เปนขาราชการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตั้งอยูในพื้นที่ของโรงเรียนการดำเนินงานไมสามารถทำไดเต็มที่
วัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสำหรับเด็ก เครื่องเลนสนามยังมีไมเพียงพอกับจำนวนเด็ก

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
1.1 ผูบ ริหาร ครูผดู แู ลเด็กและผูป กครองเด็กทีเ่ ปนคณะกรรมการศูนยควรใหความสำคัญ
ในการบริหารเชิงกลยุทธ โดยเฉพาะดานการควบคุมและประเมินผล โดยตระหนักถึงความสำคัญ
กับความสำเร็จของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามวัตถุประสงคที่วาง
1.2 ผูบริหาร ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองเด็กที่เปนคณะกรรมการศูนยควรเปดโอกาส
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อสงเสริมใหการดำเนินงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบรรลุตามวัตถุประสงค
1.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรนำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและวางแผน
การบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานการกำหนดทิศทาง การกำหนดกลยุทธ การนำ
กลยุทธไปปฏิบัติการควบคุมและการประเมินผล เพื่อพัฒนาใหการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีประสิทธิภาพตอไป
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาองคประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอประสิทธิผลของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2.2 ควรศึ ก ษาแนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป น เลิ ศ ในการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ ข องการดำเนิ น งาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2.3 ควรศึ ก ษากลยุ ท ธ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพโดยรวมของการดำเนิ น งานศู น ย
พัฒนาเด็กเล็ก
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AFFECTING
THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN SCHOOLS
UNDER THE JURISDICTION OF SECONDARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 8
นภัสนันท นิลบุตร / NAPHATSANAN NILABUT1
พิชญาภา ยืนยาว / PITCHAYAPA YUENYAW2
จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT SAENGLOETUTHAI3
บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา 1) ระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน 2) ระดับ
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในโรงเรียน และ 3) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอ
ความผูกพันตอองคกร กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 335 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบ
แบ ง ชั้ น ตามสั ด ส ว น กระจายตามจั ง หวั ด และขนาดของโรงเรี ย น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย
ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวา
1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน
2. ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน
3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การสงไป
ศึกษาดูงาน และการฝกอบรม เปนปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน โดยสามารถ
รวมกันทำนายไดรอยละ 98.70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความผูกพันตอองคกร โรงเรียน มัธยมศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1
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ABSTRACT
This research aimed to study: 1) the level of human resource development in
secondary schools; 2) the level of organizational commitment in schools; and 3) human
resource development affecting the organizational commitment in schools. The research
sample, derived by proportional stratified random sampling distributed by province and
school size, was 335 administrators and teachers in schools under the jurisdiction of
Secondary Educational Service Area Office 8. The research instrument was a questionnaire
constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis.
The findings of this research were as follows:
1. Overall and in specific aspects, the human resource development in schools
was at a high level.
2. Overall and in specific aspects, the organizational commitment in schools
was at a high level.
3. The human resource development in the aspects of promotion of advanced
study, field trip study and personnel training together predicted the organizational commitment
in schools at the percentage of 98.70 with statistical significance at .05.
Keywords: human resource development, organization commitment, schools, secondary education

บทนำ
สภาวะการแขงขันในโลกปจจุบันทำใหองคกรตาง ๆ รวมทั้งสถานศึกษาจำเปนตอง
ทบทวนและใหความสำคัญตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยที่มุงเนนการสรางทุนมนุษย (human
capital building) เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันมากกวาที่จะเนนการกำหนดคุณลักษณะ
และความสามารถของคนใหเหมาะกับงานและกลยุทธขององคกรแบบที่เปนอยูอยางเดิม ๆ ดังที่
สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2547: 1) สรุปไววา โอกาสที่แทจริงสำหรับการปฏิวัติ
องคกรใด ๆ นั้น ขึ้นอยูกับการศึกษาและประเมินวาบุคลากร ระบบ และวัฒนธรรมขององคกรจะได
รับการเตรียมความพรอมไดดีเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับการเตรียมความพรอมทางดานบุคลากร ระบบ
และวัฒนธรรมขององคกรนั้น ๆ ดังนั้นบุคลากรจึงนับวาเปนทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดของ
องคกร แตในปจจุบันกลับพบวาองคกรตาง ๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษาไมไดเอื้ออำนวยใหนำ
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยูนั้นมาใชประโยชนในฐานะที่เปน “ทุนมนุษย” (human capital) อยางเต็มที่
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ดังนั้น จึงกลาวไดวา บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย คือ องคประกอบที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอ
ความสำเร็จขององคกร ทั้งนี้เพราะการที่องคกรหนึ่ง ๆ จะบรรลุถึงเปาหมายไดสำเร็จนั้นจะตองอาศัย
บุคลากรที่มีสมรรถนะ (competency) ที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกร
นั่นเอง กลาวคือ บุคลากรจะตองมีความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะตาง ๆ ที่จำเปนตอ
การปฏิบัติงาน และที่สำคัญยิ่งยังตองมีความรวมมือ รวมใจ และทำงานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ
ดวย ดังนั้น หากจะเปรียบเทียบกับปจจัยอื่น ๆ ของการดำเนินงาน อันไดแก เงิน วัตถุดิบ เครื่องจักร
การตลาด และการจัดการแลว ทรัพยากรมนุษยคือปจจัยที่สำคัญที่สุด และการที่ผูปฏิบัติงานและ
ผูบริหารขององคกรตาง ๆ มีคุณภาพที่แตกตางกันนี้ สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการมีระบบการจัดการ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพที่ตางกันนั่นเอง
จากเหตุผลที่กลาวมาแลวในขางตนจะพบวาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนับวาเปนวิธีการ
ที่ จ ะทำให ผู ป ฏิ บั ติ ง านได พั ฒ นาความรู ค วามสามารถให เ หมาะสมกั บ งานที่ ป ฏิ บั ติ ซึ่ ง ความรู
ความสามารถของบุคลากร แมวาจะไดรับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอยางดีแลว จะมีก็เพียงแต
ความรูตามหลักทฤษฎีเทานั้น แตเมื่อมาปฏิบัติงานในสถานการณจริง จำเปนอยางยิ่งที่จะตอง
นำความรูมาใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันออกไป ประกอบกับบุคคลที่เขามา
ทำงานใหมยังไมทราบเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงานตาง ๆ จึงจำเปนตองพัฒนาให
บุคลากรเหลานี้ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งนโยบายและแนวทางตาง ๆ
ในการปฏิบัติงานใหดีเสียกอนจึงจะปฏิบัติงานใหเกิดผลดีได นอกจากนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติอยูเดิม
ก็มีความจำเปนที่จะตองพยายามพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอยูเสมอ อาทิ
การพัฒนาเพื่อเรงประสิทธิภาพในการทำงานใหสูงขึ้น พัฒนาเพื่อเตรียมตัวที่จะโยกยาย หรือเลื่อน
ตำแหนง พัฒนาที่จะใหรูถึงเทคนิคใหม ๆ หรือความรูใหม ที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน เปนตน
นับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน โดยมีหัวใจของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังที่ระบุไวในมาตรา 6 วากลไกที่จะขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาใหเปนไปตามความมุงหมายนั้น ตองอาศัยการระดมทรัพยากร การสนับสนุน และ
ความรวมมือจากทุกสวนในชุมชน และสังคม สอดคลองกับสมยศ นาวีการ (2544: 10-11) กลาวไววา
คน เปนทรัพยากรที่มีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากคนคือผูที่นำเอาทรัพยากรอื่น ๆ มาใชใหเกิด
ประโยชน ผูบริหารจึงตองสรางและจัดใหมีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย สามารถทำใหบคุ คลมีสว นรวม มีความเต็มใจ และทุม เทในการปฏิบตั งิ าน
เกิดความผูกพันตอองคกร มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร พรอมและเต็มใจที่จะอุทิศตนและ
ทุมเทใหองคกรไดนั้น จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นไดรับการตอบสนองจากองคกรในดานตาง ๆ
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ดังนั้น องคกรจึงตองสรางสิ่งจูงใจเพื่อสนองตอบตอความตองการของสมาชิก และเมื่อความตองการ
ของแตละคนไดรับการตอบสนอง ก็จะกอใหเกิดความผูกพันตอองคกรและรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
องคกร รวมทัง้ เกิดความปรารถนาทีจ่ ะมีสว นรวมในการสรางความสำเร็จขององคกรใหมปี ระสิทธิภาพ
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
จากคำกลาวในขางตน พบวา องคกรใดก็ตามหากจะประสบผลสำเร็จไดตองอาศัย
บุคลากรชวยกันพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน ดังนั้น ทุกคนในองคกรตองมีความรูสึกผูกพันกับองคกร
นั้น ๆ ดวย โรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่น ๆ ก็เชนกัน นับวาเปนองคกรที่สำคัญในการที่จะพัฒนาสังคม
ไทยใหเจริญกาวหนาได เพราะเปนหนวยงานที่จะสรางและพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
แบบ ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ ไ ด ก ำหนดไว ดั ง นั้ น บุ ค ลากรในโรงเรี ย นหรื อ
สถานศึกษา จำเปนตองรวมมือกันทำใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาของตนเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ
และกอใหเกิดประสิทธิผล ดังที่ นิภาพร ใจจิตร (2547: 166) ซึ่งไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางความผูกพันตอสถาบันกับความพึงพอใจในงานของอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญ
ศึกษา เขตการศึกษา 12 พบวาประสิทธิภาพในการงานของครูขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน
การฝกฝน อบรมพัฒนาทางดานวิชาการและวิชาชีพ การสอน รวมทั้งความสัมพันธระหวางครู
ผูรวมงาน ความผูกพันกับโรงเรียนและความรับผิดชอบในการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญมากตอ
การปฏิบัติงานของครู เนื่องจากเกี่ยวของกับความจงรักภักดี มีความภาคภูมิใจตอสถาบันโดยเฉพาะ
โรงเรี ย นที่ สั ง กั ด มี ค วามรู สึ ก สนุ ก กั บ การงาน มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะทำงานเพื่ อ ความก า วหน า
สรางชื่อเสียงจนเปนที่ไดรับการยกยองนับถือกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนการเปนสมาชิกสวนหนึ่ง
ของหนวยงาน
จากที่กลาวมาทั้งหมดในขางตน ผูวิจัยในฐานะบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอ
ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อนำมา
ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน
2. เพือ่ ศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในโรงเรียน
3. เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร
ในโรงเรียน
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สมมติฐานการวิจัย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การสงเสริม
ด า นวิ ช าการ การส ง ไปศึ ก ษาดู ง าน และการส ง เสริ ม ให มี ก ารศึ ก ษาต อ เป น ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ
ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการที่โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ความรู ความสามารถ ทักษะและ
ทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อใหบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลวนั้นปฏิบัติงาน
ไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 5 รูปแบบ ไดแก
1. การปฐมนิเทศ คือ การที่สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เขามาทำงานใหม
หรือผูที่รับราชการมานานแลว แตเพิ่งยายสับเปลี่ยน หรือหมุนเวียนมาปฏิบัติงานหนาที่ใหม เพื่อให
ทราบความรูทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ ชี้แจงลักษณะโครงสรางขององคกร นโยบาย
ขององคกร เพื่อใหสมาชิกใหมเขาใจวัตถุประสงค รวมทั้งเรียนรูสภาพแวดลอมขององคกร ไดเรียนรู
วิธีการทำงานและวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนรูจักเพื่อนรวมงานใหม
2. การฝกอบรม คือ การที่สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมฝกอบรมพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ความชำนาญ เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ที่
สามารถนำมาใชเพื่อเปลี่ยนแปลงการกระทำ หรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล
3. การสงเสริมดานวิชาการ คือ การที่สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมใหบุคลากร
ไดรับความรู ความชำนาญ คานิยม ศีลธรรม และความเขาใจที่มีความจำเปนตอการดำรงชีวิตให
กวางขวางยิง่ ขึน้ และสามารถทำไดหลายรูปแบบ เนนในเรือ่ งของการใหความรู เพือ่ เพิม่ พูนประสิทธิภาพ
ในการทำงาน
4. การส ง ไปศึ ก ษาดู ง าน คือ การที่สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมการเพิ่มพูน
ความรู ทักษะ วิสัยทัศน และประสบการณในการทำงานที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
ของบุคลากรใหมีความรูยิ่งขึ้น โดยไปศึกษาดูงานในหนวยงานที่มีระบบการทำงานที่ดีและทันสมัย
เพื่อเรียนรูและแสวงหาประสบการณใหม ๆ ที่คาดหวังวาจะสามารถนำมาประยุกตใชในหนวยงาน
หรืองานในหนาที่ของแตละบุคคลได ทั้งยังเปนการเปลี่ยนบรรยากาศอันซ้ำซากจำเจของงานประจำ
ที่ ท ำอยู ไ ปสู ก ารพบเห็ น สิ่ ง ใหม ซึ่ ง สร า งเสริ ม แนวคิ ด ใหม และนำไปสู ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึ้ น
ทั้งยังเปนการสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานไดอีกทางหนึ่ง
5. การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ คือ การที่สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาบุคลากรให
มีความรูเพิ่มขึ้น โดยการสงเสริมใหมีการศึกษาตอ เพื่อใหบุคลากรไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ แนวคิด
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ใหม ๆ และเพิม่ วุฒทิ างการศึกษาเพิม่ เติมในสถานบันการศึกษาภายในเวลาและนอกเวลาการทำงาน
ผลการศึกษาจะเปนประโยชนตอ ตนเองและองคกร มีทงั้ การศึกษาตอภายในประเทศและตางประเทศ
ความผูกพันตอองคกร หมายถึง การที่บุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความรูสึก ความคิดเห็น และทัศนคติที่มีตอองคกรและไดแสดงออก
มาในลักษณะของการยอมรับนโยบาย เปาหมาย ความทุมเท ความพยายามเพื่อประโยชนของ
องค ก ร ความเสี ย สละเพื่ อ องค ก ร ความจงรั ก ภั ก ดี ต อ องค ก ร ความปรารถนาอย า งแรงกล า ใน
การดำรงความเปนสมาชิกขององคกร รวมทั้งการปฏิบัติตนอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหองคกร
บรรลุเปาหมายตรงตามวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไว ประกอบดวย 3 รูปแบบ ไดแก
1. บุคคลมีความเชื่อมั่นอยางสูงในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร
หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษายอมรับแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อใหสำเร็จตามเปาหมาย และมี
คานิยมของตนที่สอดคลองกับคานิยมขององคกร
2. บุคคลมีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มที่ในการทำงานเพื่อ
ประโยชนขององคกร หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาใชความสามารถ ความพยายามของตน
อยางเต็มที่ เพื่อใหงานขององคกรประสบความสำเร็จ
3. บุคคลมีความตองการอยางแรงกลาที่จะดำรงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพใน
องคกร หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษามีความสมัครใจที่จะอยูปฏิบัติงานในองคกรถึงแมวาจะได
รับขอเสนอที่ดีกวาจากองคกรอื่น ถึงแมวาองคกรจะเกิดสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ก็ไมคิดหรือมี
ความตองการที่จะลาออกจากองคกร

วิธีดำเนินการ
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive
research) โดยผู วิ จั ย ใช ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและข า ราชการครู ใ นโรงเรี ย นเป น หน ว ยวิ เ คราะห
(unit of analysis)
ประชากร
ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ในปการศึกษา 2556 จำแนกตามที่ตั้งของจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี และ
จังหวัดราชบุรี และแบงตามขนาดของสถานศึกษา 4 ขนาด โดยใชเกณฑการแบงขนาดสถานศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 139 คน
ขาราชการครู 2,415 คน รวมทั้งสิ้น 2,554 คน

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Vol.6 No. 1 January-June 2015

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

51

กลุมตัวอยาง
ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 2,554 คน โดยใชตารางกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่
และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) โดย
ใช วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบแบ ง ชั้ น ตามสั ด ส ว น (proportional stratified random sampling)
กระจายตามจังหวัดและขนาดของโรงเรียน ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 335 คน ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรกลุมตัวอยาง
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ ศึกษา
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความผูกพัน
ตอองคกร เพื่อวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ ตัวแปรที่ศึกษาและกำหนด
ดัชนีชี้วัด นำมาสรางขอกระทงคำถามตามดัชนีชี้วัดใหครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษาภายใตคำแนะนำ
ของอาจารยที่ปรึกษา นำกระทงคำถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบ
คุณภาพความตรงดานเนื้อหา (content validity) ของขอกระทงคำถามแลวหาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือก
เฉพาะขอที่มีคาดัชนีเทากับ 0.67 และ 1.00 ไดกระทงคำถามดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จำนวน 20 ขอ และกระทงคำถามความผูกพันตอองคกร จำนวน 21 ขอ จากนั้น แกไขขอกระทง
คำถามแลวจัดแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูท รงคุณวุฒแิ ละอาจารยทป่ี รึกษา นำแบบสอบถามที่
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ปรับแกแลวไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในโรงเรียน ซึ่งไมใชกลุม
ตัวอยางจำนวน 30 คน นำแบบสอบถามทีร่ บั กลับคืนมา ตรวจสอบคุณภาพดานความเทีย่ ง (reliability)
โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161 อางถึงใน
สุวิมล ติรกานันท, 2551: 156) คุณภาพดานความเที่ยงของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน
ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.96 และคุณภาพดานความเที่ยงของความผูกพันตอองคกรใน
โรงเรียน ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.95 และปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาให
มีความเหมาะสมและถูกตอง โดยผานการแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา และจัดทำแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ เพื่อนำไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ มี 4 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคลของผูตอบแบบสอบถาม ในดานเพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติในปจจุบัน และประสบการณการทำงาน มีลักษณะ
เปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 335 ฉบับ ไปยังผูบ ริหารสถานศึกษาและขาราชการ
ครู เพือ่ ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูว จิ ยั เปนผูส ง แบบสอบถามและเก็บคืนแบบสอบถาม
ดวยตนเอง ไดแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืนมา 335 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม ใช ก ารหา
คาความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย
2. การวิเคราะหระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความผูกพันตอองคกร ใชการหา
คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำคาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของ
บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121)
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3. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความผูกพันตอ
องคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient: rxy)
4. การวิเคราะหการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหข อมู ลการพัฒนาทรั พยากรบุ คคลที่ สงผลต อความผู กพั นต อองค กร
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
1. ระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลในโรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.11) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบ
ว า การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลในโรงเรี ย น อยู ใ นระดั บ มากทุ ก ด า น เรี ย งตามลำดั บ ค า เฉลี่ ย
คือ การศึกษาตอมากที่สุด ( = 4.32) รองลงมา คือ การสงเสริมดานวิชาการ ( = 4.23) และ
การสงไปศึกษาดูงาน ( = 4.09) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน

µ¦¡´µ¦´¡¥µ¦»¨
1. µ¦¤·Á«
2. µ¦ f°¦¤
3. µ¦nÁ¦·¤oµª·µµ¦
4. µ¦nÅ«¹¬µ¼µ
5. µ¦nÁ¦·¤Ä®o¤¸µ¦«¹¬µn°
¦ª¤

X

4.05
4.06
4.23
4.09
4.32
4.11

S.D. ¦³´
0.65 ¤µ
0.62 ¤µ
0.61 ¤µ
0.70 ¤µ
0.45 ¤µ
0.55 ¤µ

(n=335)
¨Îµ´
5
4
2
3
1
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2. ระดับความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน
ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.32) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความผูกพันตอ
องคกรอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับคาเฉลี่ย คือความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายาม
อยางเต็มที่ในการทำงานเพื่อประโยชนขององคกรมากที่สุด ( = 4.46) รองลงมา คือความตองการ
อยางแรงกลาที่จะดำรงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพในองคกร ( = 4.43) และความเชื่อมั่นอยางสูง
ในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรอยูใ นระดับต่ำทีส่ ดุ ( = 4.09) ดังปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน
ªµ¤¼¡´n°°r¦
1. ªµ¤ÁºÉ ° ¤´É  °¥n µ ¼  Äµ¦¥°¤¦´  Áj µ ®¤µ¥Â¨³
nµ·¥¤ °°r¦
2. ªµ¤ÁÈ¤Ä¸É³»n¤Áªµ¤¡¥µ¥µ¤°¥nµÁÈ¤¸ÉÄµ¦
ÎµµÁ¡ºÉ°¦³Ã¥r °°r¦
3. ªµ¤o° µ¦°¥nµ Â¦¨oµ ¸É ³Îµ¦Åªo¹Éªµ¤Á}
¤µ·£µ¡Ä°r¦
¦ª¤

S.D. ¦³´
4.09 0.60 ¤µ
X

(n=335)
¨Îµ´
3

4.46 0.46

¤µ

1

4.43 0.56

¤µ

2

4.32 0.46

¤µ

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับต่ำถึงระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คาสหสัมพันธระหวาง 0.46 - 0.74 และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกับความผูกพันตอองคกร (Ytot) พบวามีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง
ถึงระดับสูง อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยมีคา สหสัมพันธระหวาง 0.57 - 0.99 ดังปรากฏ
ในตารางที่ 4
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1.00
0.67**
0.68**
0.64**

1.00
0.65**
0.60**

1.00
0.99**

(n=335)
ªµ¤¼¡´n°°r¦
(Ytot)

µ¦nÁ¦·¤Ä®o¤¸
µ¦«¹¬µn° (X5)

1.00
0.74**
0.70**
0.64**
0.60**

µ¦nÅ«¹¬µ¼µ
(X4)

1.00
0.68**
0.64**
0.46**
0.59**
0.57**

µ¦nÁ¦·¤oµª·µµ¦
(X3)

µ¦¤·Á« (X1)
µ¦ f°¦¤ (X2)
µ¦nÁ¦·¤oµª·µµ¦ (X3)
µ¦nÅ«¹¬µ¼µ (X4)
µ¦nÁ¦·¤Ä®o¤¸µ¦«¹¬µn° (X5)
ªµ¤¼¡´n°°r¦ (Ytot)
** ¤¸¥´ Îµ´µ··¸É¦³´ .01

µ¦ f°¦¤ (X2)

´¤¦³··Í ®´¤¡´r¦³®ªnµ´ª
Â¦

µ¦¤·Á« (X1)

ตารางที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน
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1.00

ผลการวิ เ คราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอนพบว า การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ซึ่งไดแก การศึกษาตอ การสงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม เปนตัวแปรซึ่งไดรับการคัดเลือกเขา
สมการและสามารถอธิบายความผันแปรของความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประสิทธิภาพ
ในการทำนาย (R 2) มี ค า เท า กั บ 0.987 ซึ่ ง แสดงว า การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลซึ่ ง ได แ ก
ดานการสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การสงไปศึกษาดูงาน และการฝกอบรม สงผลตอความผูกพันตอ
องคกร และสามารถทำนายความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ไดรอยละ 98.70 ทั้งนี้ การฝกอบรมสงผลแบบผกผันตอความผูกพันตอองคกร
โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ
= 0.06 + 1.07 (X5) + 0.04 (X4) - 0.02 (X2)
tot
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
Z tot = 1.05 (Z5) + 0.05 (Z4) - 0.03 (Z2)
ดังปรากฏในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
Â®¨nªµ¤Â¦¦ª
Regression
Residual
Total
´ªÂ¦¸ÉÅo¦´µ¦´Á¨º°Á µo ¤µ¦
nµ¸É
µ¦nÁ¦·¤Ä®o¤¸µ¦«¹¬µn°(X55)
µ¦nÅ«¹¬µ¼µ (X4)
µ¦ f°¦¤ (X2)

df
3
331
334
b
0.06
1.07
0.04
-0.02

SS

MS

70.16
0.95
71.11
Beta

23.39 8135.08* .00
0.00

1.05
0.05
-0.03

F

(n=335)
Sig.

SEb
t
0.03 1.97*
0.01 117.47*
0.01 5.58*
0.01 -3.15*

Sig.
.05
.00
.00
.00

*¤¸´¥Îµ´µ·· ¸É¦³´ .05
R = 0.993 R2 = 0.987 SEE. = 0.054

อภิปรายผล
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยมีดังนี้
1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 ในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในโรงเรียนดานการสงเสริมใหมกี ารศึกษาตออยูใ นลำดับสูงสุด รองลงมาคือ การสงเสริมดานวิชาการ
และการสงไปศึกษาดูงาน ตามลำดับ ทั้งนี้เพราะผูบริหารและบุคลากรควรตระหนักถึงความสำคัญ
ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เนื่องจากบุคลากรนับวาเปนองคประกอบที่มีความสำคัญอยางยิ่ง
ตอความสำเร็จขององคกร ทั้งนี้ ในการที่องคกรหนึ่ง ๆ จะบรรลุถึงเปาหมายไดสำเร็จนั้นจะตองอาศัย
บุคลากรที่มีสมรรถนะ (competency) ที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกร
กล า วคื อ บุ ค ลากรจะต อ งมี ค วามรู ทั ก ษะ ความสามารถ และคุ ณ ลั ก ษณะต า ง ๆ ที่ จ ำเป น ต อ
การปฏิบัติงาน ดังที่ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2547: 1) สรุปไววา โอกาสที่แท
จริงสำหรับการปฏิวัติองคกรใด ๆ ขึ้นอยูกับการศึกษาและประเมินวา บุคลากร ระบบ และวัฒนธรรม
ขององคกรไดรบั การเตรียมความพรอมดีเพียงใดนัน้ ขึน้ อยูก บั การเตรียมความพรอมทางดานบุคลากร
ระบบ และวัฒนธรรมขององคกร ดังนั้นบุคลากรจึงเปนทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดขององคกร
สอดคลองกับงานวิจัยของสมควร ทิพยจันทร (2548: 79) ไดศึกษาการพัฒนาบุคลากรของผูบริหาร
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน พบวา ผูอำนวยการโรงเรียนมีนโยบายสนับสนุน
การเขารวมสัมมนาทางวิชาการทีจ่ ดั โดยหนวยงานทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการสนับสนุนให
บุคลากรไดศึกษาตอ มีขอมูลเพื่อชี้แนะแนวทาง และมีการสำรวจความตองการในการศึกษาตอของ
บุคลากรสวนปญหาที่พบคือ งบประมาณที่จำกัดในการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร ไมมี
การวางแผนโครงการอยางเปนระบบ ตลอดจนขาดการประเมินผลโครงการ สวนดานขอเสนอแนะ
ควรมีการจัดหาแหลงคนควา ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับบุคลากรไดใชพัฒนาตนเอง
ดังนั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแหงควรสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานของตนใหมี
ประสิทธิภาพในการทำงานใหมากยิ่งขึ้น โดยจัดโอกาสใหบุคลากรไดเขารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ
จัดประชุมสัมมนาอบรมเปนหมูคณะ รวมทั้งมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนา
การเรียนการสอน โดยการสรางเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอน ผูบริหารโรงเรียนควรกระตุนให
บุคลากรและครูในโรงเรียนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง มีแผนการดำเนินการพัฒนา
บุคลากรครูอยางชัดเจน และควรจะมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรครูอยางสม่ำเสมอและ
มีความตอเนื่อง
2. ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาความผูกพันตอองคกรใน
โรงเรียน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานความเต็มใจที่จะ
ทุมเทความพยายามอยางเต็มที่ในการทำงานเพื่อประโยชนขององคกร ดานความตองการอยาง
แรงกลาที่จะดำรงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพในองคกร และดานความเชื่อมั่นอยางสูงในการยอมรับ
เปาหมายและคานิยมขององคกร ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากทีโ่ รงเรียนจะประสบความสำเร็จไดนนั้ บุคลากรทุกคน
ตองมีความรูสึกผูกพันตอโรงเรียน มีความคิดเห็น และทัศนคติที่ดี และไดแสดงออกมาในลักษณะ
ของการยอมรั บ นโยบาย เป า หมาย ความทุ ม เท ความพยายามเพื่ อ ประโยชน ข องส ว นรวม
มีความเสียสละ จงรักภักดีและปรารถนาอยางแรงกลาในการดำรงความเปนสมาชิกที่ขององคกร
รวมทั้งการปฏิบัติตนอยางเต็มความสามารถเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายตรงตามวัตถุประสงคที่ได
กำหนดไว สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเจตนารมณเพื่อตองการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน โดยมีหัวใจของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดำรงชีวติ สามารถอยูร ว มกับผูอ นื่ ไดอยางมีความสุข ดังระบุไวในมาตรา 6 แตกลไกทีจ่ ะขับเคลือ่ น
คุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามความมุงหมายนั้นตองอาศัยการระดมทรัพยากร การสนับสนุน
และความร ว มมื อ จากทุ ก ส ว นในชุ ม ชน และสั ง คม ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของภั ท ราภรณ
พัตรสงวน (2548: 69) ไดศกึ ษาความสัมพันธระหวางลักษณะงานกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ขาราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
ความผูกพันตอองคกรในระดับมากและยังสอดคลองกับงานวิจยั ของธนวรรณ สุระธรรมนิติ (2549: 86)
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ไดศึกษาความผูกพันตอองคกรของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 พบวา
ความผูกพันตอองคกรของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมทุกดานอยู
ในระดับมาก ดังนั้นความผูกพันตอองคกรมีความสำคัญตอความอยูรอดและประสิทธิผลขององคกร
ซึ่งสมาชิกที่มีความผูกพันตอองคกรสูงจะสามารถปฏิบัติงานไดดีกวาผูที่มีความผูกพันตอองคกรต่ำ
ซึ่งผลที่ไดจะตกอยูกับองคกรและสมาชิกในองคกรเอง
3. การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลส ง ผลต อ ความผู ก พั น ต อ องค ก รในโรงเรี ย น สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรียงลำดับตามอิทธิพลจากมากไปหานอย ดังนี้
การสงเสริมใหมกี ารศึกษาตอ การสงไปศึกษาดูงาน และการฝกอบรม เปนปจจัยทีส่ ง ผลตอความผูกพัน
ตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถรวมกันทำนายความผูกพันตอองคกรในโรงเรียนไดรอยละ 98.70 ทั้งนี้
เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งสำคัญและมีความจำเปน เพื่อใหบุคลากรเปนผูที่มี ความรู
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจขององคกร ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายภายใตสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ บุคลากรจึงจำเปนตองมุงพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว ตลอดจนเปนการเพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะในการทำงาน เพื่อเปนแรงกระตุน
ใหบุคลากรในองคกรเกิดความผูกพันตอองคกรสูง เพื่อความศรัทธายอมรับเปาหมาย คานิยมองคกร
ทำใหเกิด ความทุมเท เต็มใจ เสียสละเวลาใหองคกร และมีความจงรักภักดี ตองการที่จะดำรงเปน
สมาชิกขององคกร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตรงตามเปาหมายที่กำหนดไว ซึ่งสอดคลองกับผลงาน
วิจัยของมนัสชัย ปนโต (2550: 74) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอ
องค ก รของบุ ค ลากรภายในบริ ษั ท ไทยมารู จู น ซึ่ ง บุ ค ลากรส ว นใหญ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต อ
ความผูกพันขององคกรภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นตอดานความเชื่อถืออยาง
แรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะ
บุคลากรภายในบริษทั ไทยมารูจนู มีระยะเวลาการทำงานนานไดเลื่อนขัน้ เลือ่ นตำแหนงและประกอบ
ความเจริ ญ ก า วหน า ในหน า ที่ ก ารงาน มี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต ตลอดจนมี เ กี ย รติ แ ละมี อุ ด มการณ
มีความเคารพในกฎระเบียบขอบังคับ และปฏิบตั ติ ามสูงสงผลใหมคี วามคิดเห็นตอองคกรในดานทีด่ ี ๆ
สำหรับดานความปรารถนาที่จะดำรงรักษาการเปนสมาชิกขององคกร และดานความคาดหวังที่จะใช
ความพยายามเพื่อประโยชนตอองคกรมีความคิดเห็นในระดับมาก อาจเปนเพราะบุคลากรภายใน
บริษัท ไทยมารูจูน มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบสูง และเคารพกฎ ระเบียบขอบังคับ
ตลอดจนศักดิ์ศรี อีกทั้งมีความมุงมั่นและเต็มใจในการปฏิบัติงานสงผลใหมีระดับความคิดเห็นตอ
องคกรในระดับดี เมื่อพิจารณาปจจัยของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอ
องคกรเปนรายดาน พบวา
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3.1 การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลด า นการส ง เสริ ม ให มี ก ารศึ ก ษาต อ ส ง ผลต อ
ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มากที่สุด
ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรลวนแตใหความสำคัญกับความกาวหนา และสรางผลงานเพื่อเปนการวัด
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของตนเอง ดังนั้น บุคลากรจึงตองมุงที่จะพัฒนาตนเองทั้งในดานทักษะ
ความรู ความสามารถ เพื่ อ การแข ง ขั น ในองค ก รของตนสอดคล อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของสมควร
ทิพยจนั ทร (2548: 71) ไดศกึ ษาการพัฒนาบุคลากรของผูบ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อำเภอแมทา
จังหวัดลำพูน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนที่ทำหนาที่รักษาการแทนผูบริหาร และครูผูสอน
มีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 6 ดาน คือ สถานศึกษาควรสนับสนุนการฝกอบรม
การสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาตอ การแสวงหาความรูดวยตนเอง และการนิเทศภายใน โดย
บุคลากรสวนใหญมีความเห็นวา ผูอำนวยการโรงเรียนควรมีนโยบายสนับสนุนการเขารวมสัมมนา
ทางวิชาการที่จัดโดยหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการสนับสนุนใหบุคลากรได
ศึกษาตอ มีขอมูลเพื่อชี้แนะแนวทาง และมีการสำรวจความตองการในการศึกษาตอของบุคลากร
สวนปญหาที่พบคือ งบประมาณที่จำกัดในการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร ไมมีการวางแผน
โครงการอยางเปนระบบ ตลอดจนขาดการประเมินผลโครงการ สวนดานขอเสนอแนะควรมีการจัดหา
แหลงคนควา ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับบุคลากรไดใชพัฒนาตนเอง
3.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการสงไปศึกษาดูงานสงผลตอความผูกพันตอ
องคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในอันดับรองลงมา ทั้งนี้
เนื่ อ งจากการส ง ไปศึ ก ษาดู ง านเป น การเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ วิ สั ย ทั ศ น และประสบการณ
ในการทำงานที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่รับผิดชอบเพื่อเพิ่มพูนความรูที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
งานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมใหบุคลากรไดมีโอกาส
ไปศึกษาดูงานในหนวยงานทีม่ รี ะบบการทำงานทีด่ แี ละทันสมัย เพือ่ เรียนรูแ ละแสวงหาประสบการณใหม ๆ
ทีค่ าดหวังวาจะสามารถนำมาประยุกตใชในหนวยงานหรืองานในหนาทีข่ องแตละบุคคลได เปนการเปลีย่ น
บรรยากาศอันซ้ำซากจำเจของงานประจำที่ทำอยูไปสูการพบเห็นสิ่งใหม ซึ่งสรางเสริมแนวคิดใหม
และนำไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งยังเปนการสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานไดอีกทางหนึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของฤกษชัย ใจคำปน (2549: 83) ไดศึกษาการบริหารงานบุคลากรใน
สถานศึกษา อำเภอจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 โดยผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเห็นวา สถานศึกษาควรสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ จัดโอกาสให
มีการประชุมสัมมนาอบรมเปนหมูคณะ รวมทั้งมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนา
การเรียนการสอน โดยการสรางเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอน แตมีผูตอบแบบสอบถามสวนหนึ่ง
ใหความเห็นวาสถานศึกษาของตน ไมไดจัดใหมีการศึกษาดูงานในตางประเทศ ไมมีการพัฒนา
ความรูเรื่องระเบียบ กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ไมมกี ารวางแผนในการพัฒนาบุคลากรไวลว งหนา ขาดการติดตามผลในการพัฒนาบุคลากร เนือ่ งจาก
ผู บ ริ ห ารไม เ ห็ น ความสำคั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลากร ดั ง นั้ น จึ ง เสนอแนะว า โรงเรี ย นควรให
ความสำคัญตอการพัฒนาบุคลากรโดยสงเสริมใหมีการศึกษาตอ และศึกษาดูงานเพื่อใหบุคลากรได
พัฒนางานของตนเองและทำใหเกิดความผูกพันตอองคกรเพิ่มมากขึ้น
3.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการฝกอบรมสงผลแบบผกผันตอความผูกพันตอ
องคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทั้งนี้เนื่องจากการที่โรงเรียน
ดำเนินการจัดกิจกรรมฝกอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ
ความชำนาญ เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งที่สามารถนำมาใชเพื่อเปลี่ยนแปลงการกระทำหรือ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล เปนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานใหเพิ่มมากขึ้น จนเปน
โอกาสให ไ ด ง านทำในองค ก รที่ ดี ขึ้ น และความมั่ น คงมากกว า ดั ง ที่ ก ารสำรวจป ญ หา อุ ป สรรค
เกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เรียงลำดับจากมากไปนอยพบวา ครูมีหนาที่รับผิดชอบและมีภาระงานมากเกินไป นอกจากงานสอน
ครูยังตองทำงานดานอื่น ๆ ดวย ครูจึงไมมีเวลามากพอที่จะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มที่ รองลงมาคือ
ขาดงบประมาณในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร การอบรมเพื่อพัฒนาครูสงผลใหครูขาดสอน
ทำใหเด็กไมไดรับความรูอยางเต็มที่ ทางโรงเรียนจึงไมคอยสงครูเขารับการอบรม ผูที่ไปอบรมไมได
กลับมาถายทอดความรูหรือตอยอดเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาองคกรเลย ทำใหการฝกอบรม
สูญเปลาไมกอเกิดประโยชนกับองคกร อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเบื่อหนาย ปญหา อุปสรรค
เกีย่ วกับความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรียง
ลำดับจากมากไปนอย ไดแก ครูตางถิ่นพากันยายกลับภูมิลำเนาเมื่อถึงกำหนดการยาย ครูอยากยาย
เขาโรงเรียนที่มีขนาดใหญ เพราะความเปนอยูที่สะดวกสบาย และความกาวหนาที่รวดเร็วกวา
ครูมีหนาที่มากเกินไป ทำใหเกิดความเบื่อหนายในโรงเรียน และการปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอโรงเรียน
มี น อ ยและไม ต อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ ไ ด ส อดคล อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของวรวรรณ ตอวิ วั ฒ น (2554: 58)
ทำการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษาขาราชการ
กรมศุ ล กากรที่ สั ง กั ด ส ว นกลาง (คลองเตย) ผลการวิ จั ย พบว า สภาพแวดล อ มที่ ป ลอดภั ย และ
ถูกสุขลักษณะ โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และความกาวหนาและความมั่นคง ไมมีอิทธิพล
ตอความผูกพันตอองคการ ดังนัน้ ชีใ้ หเห็นวาหากบุคลากรในองคกรมีโอกาสไดรบั การพัฒนาศักยภาพ
และความกาวหนาและความมั่นคงอาจไมสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคกรหรือเกิดความผูกพัน
ตอองคกรลดลงนั่นเอง
สำหรับการวิจัยครั้งนี้พบวา การสงเสริมดานวิชาการ ไมสงผลตอความผูกพันตอองคกร
สังกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 8 ทั้งนี้ เนื่องจากการส งเสริ มด านวิ ชาการ
มักเกี่ยวเนื่องกับการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคใหบุคลากรไดรับความรูกวางขวางยิ่งขึ้น และสามารถ
ทำไดหลายรูปแบบ เนนในเรื่องของการใหความรูเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานเหมือนกัน
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ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จึงมุงพัฒนาและใหความสำคัญกับการฝก
อบรมมากกวาการสงเสริมทางดานวิชาการ ซึง่ สอดคลองกับผลงานวิจยั ของปานจันทร สุรยิ ะอัมพรกุล
(2549: 65) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
พบวา การดำเนินตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการวางแผนมี
การดำเนินงานมากกวาดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ปญหาในการพัฒนาขาราชการครู
สวนใหญ คือ ขาราชการครูขาดการวิเคราะหวจิ ยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน ขาดวิทยากรทีม่ คี วามรู
ทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาขาราชการครู คือ ผูบ ริหารสถานศึกษาควรกระตุน ใหขา ราชการครู
ในโรงเรียนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง มีแผนการดำเนินการพัฒนาขาราชการครูอยาง
ชัดเจน และควรจะมีการประเมินผลการพัฒนาขาราชการครูอยางสม่ำเสมอและมีความตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
1.1 ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาควรให ค วามสนใจในการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลและกระตุน ใหบคุ ลากรปฏิบตั งิ านไดเต็มตามศักยภาพ พรอมรับการพัฒนาในทุก ๆ ดาน
ตระหนักถึงความสำคัญกับความสำเร็จของโรงเรียนตามเปาหมาย วิสยั ทัศน และพันธกิจของโรงเรียน
1.2 ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสนับสนุนใหมีการจัดอบรม
เฉพาะดานแกบุคลากรตามความสามารถและความถนัด และมีการนิเทศบุคลากรอยางสม่ำเสมอ
1.3 โรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรนำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุง พัฒนา
และวางแผนในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้นตอไป
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ สงเสริม
และอบรมพัฒนา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรัก
ความผูกพันตอองคกรในหลาย ๆ ทาง ทั้งทางตรงและทางออม
1.5 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึ ก ษาและหนว ยงานที่เ กี่ ย วขอ ง ควรจั ด
กิจกรรมสรางความสัมพันธ มีการทำกิจกรรมรวมกันใหบอยยิ่งขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธที่ดีของ
บุคลากรในโรงเรียน สรางขวัญและกำลังใจใหกับบุคลากรในโรงเรียน สงเสริมการทำงานรวมกันของ
บุคลากรในโรงเรียนและตางโรงเรียนในสังกัดเขตพืน้ ทีเ่ ดียวกัน และปลูกจิตสำนึกใหบคุ ลากรรักองคกร
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
2.2 ควรศึ ก ษาแนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป น เลิ ศ ในการเสริ ม สร า งความผู ก พั น ต อ องค ก รของ
บุคลากรในโรงเรียน
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2.3 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาทรั พยากรบุ คคลที่ สงผลต อการเป นองค กรแห ง
การเรียนรูของโรงเรียน

สรุป
ผลการวิจัยสรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวม
และรายดาน บุคลากรมีความผูกพันตอโรงเรียน อยูใ นระดับมากทัง้ ภาพรวมและรายดาน การสงเสริม
ใหมกี ารศึกษาตอ การสงไปศึกษาดูงาน และการฝกอบรม เปนปจจัยทีส่ ง ผลตอความผูกพันตอองคกร
ในโรงเรียน โดยสามารถรวมกันทำนายไดรอ ยละ 98.70 อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ปญหาอุปสรรคการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียนและความผูกพันตอองคกรใน
โรงเรียน คือ ครูมีหนาที่รับผิดชอบและมีภาระงานมากเกินไป นอกจากงานสอนครูยังตองทำงานดาน
อื่น ๆ ดวย ครูจึงไมมีเวลามากพอที่จะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มที่ ขาดงบประมาณในการจัดอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากร การอบรมเพื่อพัฒนาครูสงผลใหครูขาดสอน ทำใหเด็กไมไดรับความรูอยางเต็มที่
ทางโรงเรียนจึงไมคอยสงครูเขารับการอบรม ผูที่ไปอบรมไมไดกลับมาถายทอดความรูหรือตอยอด
เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาองคกรเลย ทำใหการฝกอบรมสูญเปลาไมกอเกิดประโยชนกับองคกร
บุคลากรหลาย ๆ คนไมถนัดในการใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะบุคลากร
ทีม่ อี ายุมาก การจัดสรรบุคลากรไมตรงกับสายงานไมตรงกับความสามารถ ทำใหการพัฒนาไมตรงจุด
ไมตรงประเด็นบุคลากรจึงเกิดความเบื่อหนายที่จะพัฒนา
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
DEVELOPMENT OF GRADE 8 STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT AND
SCIENCE PROCESS SKILLS ON THE TOPIC OF FOOD
FOR LIVING USING INQUIRY INSTRUCTION MODEL
พจนา กาญจนบุรางกูร / POTCHANA KANCHANABURANGKUN¹
อัมรินทร อินทรอยู / AMMARIN INYOO²
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน
กับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ 2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระหวางกอน
เรียนกับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู
โดยใชการจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะหาความรู กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556
จำนวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัด
การเรี ย นรู โ ดยใช ก ารจั ด การเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะหาความรู 2) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียน 3) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่สราง
โดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การเรี ย นรู โ ดยการจั ด การเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะ
หาความรูในวิชาวิทยาศาสตรเรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก
1
2

นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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คำสำคัญ: การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรมัธยมศึกษา

ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) compare students’ learning achievement
before and after learning and compare the learning achievement after learning with the set
criterion; 2) compare students’ science process skills before and after learning and compare
the science process skills after learning with the set criterion; and 3) analyze students’
satisfaction with learning by using inquiry instruction model. The sample was 30 grade
8 students studying in the second semester of the academic year 2013 at Kanchananukoh
School in Mueang District, Kanchanaburi Province, derived by cluster random sampling.
The data collection instruments were an achievement test, an assessment of science
process skills, and a questionnaire on students’ satisfaction with learning, constructed
by the researcher. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation
and t-test.
The results were as follows:
1. The learning achievement after learning by using inquiry instruction model
was higher than that of before and higher than the set criterion with a statistical significance
level of .05.
2. The science process skills after learning by using inquiry instruction model
were higher than that of before and higher than the set criterion with a statistical significance
level of .05.
3. Overall the students’ satisfaction with the learning by using inquiry
instruction model on the topic of food for life was at a high level.
Keywords: inquiry instruction model, learning achievement, science process skills,
secondary education
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บทนำ
การศึกษามีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศในฐานะทีเ่ ปนกระบวนการหนึง่ ทีม่ ีบทบาท
โดยตรงต อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ให มี คุ ณ ภาพเหมาะสมและมี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล อ งกั บ
ความตองการในการใชกำลังของประเทศ
การจัดการศึกษาที่ดีจะตองคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดังที่ นรินทร สังขรักษา
(2552: 1) ไดกลาวถึงเด็กแตละคนจะมีความแตกตางกันทั้งดานความคิด ความรูสึก บุคลิกภาพ
ความสนใจ ความถนัด ซึ่งสอดคลองกับความคิดของอนาตาเซีย (Anastasia, 1968: 430) ไดกลาว
ถึง การศึกษามิไดขึ้นอยูกับความสามารถทางดานสติปญญาเพียงอยางเดียว แตยังเกี่ยวของกับ
ความถนัดทางการเรียนของแตละบุคคลรวมทั้งองคประกอบที่ไมเกี่ยวของกับสติปญญาดวย เชน
สถานภาพทางสั ง คม บุ ค ลิ ก ภาพ ความสนใจ พฤติ ก รรมต า ง ๆ ที่ แ สดงออกอั น เนื่ อ งมาจาก
ความนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งจะสงผลตอเจตคติ ความคิด ความรูสึก ความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ตลอด
จนการปรับตัวและผลสัมฤทธิท์ างการเรียน พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ (แกไขเพิม่ เติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2545) มาตรา 22 ไดระบุถึงการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผเู รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพคำนึงถึงคุณภาพทัง้ ดานความรู
กระบวนการเรียนรู และมาตรา 24 กระบวนการจัดการเรียนรูใหสถานศึกษาดำเนินการจัดเนื้อหา
สาระใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียนโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อ
ปองกัน แกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง การฝกการปฏิบัติ ใหทำได
คิ ด เป น ทำเป น รั ก การอ า น เกิ ด การเรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ ง จุ ด มุ ง หมายของหลั ก สู ต รแกนกลาง
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไดกำหนดจุดมุงหมายที่มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตซึ่งไดกำหนดเปนสมรรถนะของ
ผูเ รียน ทีใ่ หผเู รียนมีความสามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางสรางสรรค คิดอยางมีวจิ ารณญาณ
คิดอยางเปนระบบ กำหนดความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่ตองเผชิญไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล การแสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชแกปญหา
การตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ
วิทยาศาสตรมีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบัน และอนาคตเพราะวิทยาศาสตร
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพตาง ๆ เครื่องมือ
เครื่องใชเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ลวนเปนผลของวิทยาศาสตรผสมผสานกับ
ความคิดสรางสรรค และศาสตรอน่ื ๆ ความรูว ทิ ยาศาสตรชว ยใหเกิดองคความรู ความเขาใจในปรากฏการณ
ธรรมชาติมากมาย มีผลตอการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางมาก สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
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และเทคโนโลยี (2546: 1) ไดระบุวาวิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมที่เปนสังคมแหง
การเรียนรู (knowledge society) ทุกคนจึงตองจำเปนตองรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (scientific
literacy for all) เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติอยางสมดุล และยั่งยืน และสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 1-3) ไดระบุวา การเรียนรูวิทยาศาสตรเปน
การพัฒนาผูเรียนใหไดรับทั้งความรู กระบวนการ และเจตคติ ผูเรียนทุกคนควรไดรับการกระตุน
สงเสริมใหสนใจ และกระตือรือรนที่จะเรียนรูวิทยาศาสตร มีความสงสัย เกิดคำถามในสิ่งตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุงมั่น และมีความสุขที่จะศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรู
เพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะห นำไปสูคำตอบของคำถาม สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมี
เหตุผล สามารถสื่อสารคำถาม คำตอบ ขอมูล และสิ่งที่คนพบจากการเรียนรูใหผูอื่นได
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ผลงานวิจัยของฉัฐภิมณฑ เพชรศักดิ์วงศ (2552:
155) ได เ ปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู เ รื่ อ ง หิ น และแร ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 ที่ ไ ด รั บ
การจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะหาความรูป ระกอบการเขียนแผนผังมโนทัศน และการจัดการเรียนรูต ามคูม อื
ครูของ สสวท. ซึง่ มีขน้ั ตอนการจัดการเรียนรูด งั นี้ 1) ขัน้ สรางสถานการณหรือปญหา 2) ขัน้ ตัง้ สมมติฐาน
และเขี ย นผั ง ความคิ ด 3) ขั้ น สำรวจ และรวบรวมข อ มู ล 4) ขั้ น ขยายความรู จ ากการค น พบ
และ 5) ขั้นสรางขอสรุปโดยเขียนแผนผังมโนทัศน ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูเรื่อง หินและแร
หลังการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนทัศน และการจัดการเรียนรูตาม
คูมือครูของ สสวท. แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ไดรับการจัด
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนทัศนมีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูของ สสวท. ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุงอรุณ หงสเวียงจันทร
(2553: 89) ไดศึกษาผลการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูในหนวย
การเรี ย นบู ร ณาการเรื่ อ ง “ร า งกายมนุ ษ ย ” สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ซึ่ง มี ขั้ น ตอน
การจัดการเรียนรูดังนี้ 1) ขั้นสรางความสนใจ 2) ขั้นสำรวจและคนหาความรู 3) ขั้นอธิบายและ
ลงขอสรุป 4) ขั้นขยายความรู และ 5) ขั้นสำรวจและคนหาความรู ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
การเรียนรูโดยใชการสอนแบบการสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูสูง
กวาคะแนนความรอบรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผู วิ จั ย ในฐานะครู ผู ส อนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร พบว า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับชาติ (O–NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไมผานเกณฑมีแนวโนมลดลงจาก
คะแนนเฉลี่ยโดยคะแนนในปการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉลี่ย 41.88 คะแนน ในปการศึกษา 2554
มีคะแนนเฉลีย่ 32.31 คะแนน พิจารณาจากการวัด และประเมินผลการเรียนรูใ นหนวยการเรียนรูท ี่ 1
เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต สาระการเรียนรูสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต โดยผูวิจัยพบ
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ปญหาการจัดการเรียนการสอนในหนวยการเรียนรูดังกลาว พบวานักเรียนสวนใหญยังขาดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ผูวิจัยเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนถือเปนหัวใจสำคัญใน
การที่จะชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสงู ขึ้นได ผูวิจยั จึงสนใจนำการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูมาใชในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพื่อนำมาใชในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง
อาหารกั บ การดำรงชี วิ ต โดยใช ก ารจั ด การเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะหาความรู ร ะหว า งก อ นเรี ย นกั บ
หลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียน
กับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู

สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เรื่อง “อาหารกับ
การดำรงชีวิต” มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑที่กำหนด
2. นักเรียนทีเ่ รียนโดยใชการจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะหาความรู เรือ่ ง “อาหารกับการดำรง
ชีวติ ” มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑทกี่ ำหนด

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ ผูว จิ ยั จึงสนใจนำการจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะหาความรู
มาใชในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู โดยสังเคราะหขั้นตอนประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสรางความสนใจ
2) ขั้นสำรวจ และคนหา 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 4) ขั้นขยายความรู และ 5) ขั้นประเมิน
ดังแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2556 จำนวน 15 หอง จำนวน 625 คน
2. กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน 1 หอง จำนวน 30 คน ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม

วิธีดำเนินการ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการ
ทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปนแบบ pre-experimental design แบบกลุมเดียวสอบ
กอน และหลัง (one group pretest posttest design) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 60)
T1

X

T2

สัญลักษณที่ใชในการทดลอง
T1 การทดสอบกอนเรียน
X การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
T2 การทดสอบหลังเรียน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แผนการจัดการเรียนรู เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย
ใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูพัฒนากิจกรรมการเรียนรูจำนวน 9 แผน รวม 17 ชั่วโมง
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 มาตรฐาน
การเรียนรู และกรอบสาระการเรียนรูข องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุม สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
2. ศึกษาการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของใน
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู สังเคราะหเปนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ หมายถึง การกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสำรวจ และคนหา หมายถึง การดำเนินการสำรวจ คนควารวมกัน
วางแผน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป หมายถึง การนำขอมูลที่ไดจากการสำรวจ
คนควา และการทดลอง มาวิเคราะห แปลผล ในรูปแบบตาง ๆ
ขั้ น ตอนที่ 4 ขั้ น ขยายความรู หมายถึ ง การนำความรู ที่ ไ ด ม าขยายกรอบความรู
เพื่อเชื่อมโยงความรูเดิม และความรูใหม หรือรวมกันอภิปรายเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมิน หมายถึง การประเมินความรูของนักเรียนดวยกระบวนการ
ตาง ๆ ทั้งนักเรียนประเมินตนเอง และครูเปนผูประเมิน
3. สรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
1) สาระสำคัญ 2) มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 3) จุดประสงคการเรียนรู 4) สาระการเรียนรู
5) สมรรถนะของผูเรียน 6) คุณลักษณะอันพึงประสงค 7) กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
8) สื่อ-อุปกรณ/แหลงเรียนรู และ 9) การวัดและประเมินผล โดยสาระการเรียนรูที่ใชมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เวลาและสาระการเรียนรูที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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4. นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จาก
นั้นนำไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) และนำมาหาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงค (Index of
Item Objective Congruence: IOC) โดยทำแบบสำรวจรายการใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาโดยกำหนด
เกณฑการใหคะแนนดังนี้
ใหเทากับ +1 เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม
ใหเทากับ 0 เมื่อไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมหรือไม
ใหเทากับ -1 เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมมีความเหมาะสม
ซึ่งผลการหาคา IOC ของแผนการจัดการเรียนรูมีคาเทากับ 0.67 และ 1.00
5. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยไดเสนอแนะ
เกี่ยวกับความสอดคลองของแผนการเรียนรู และคำถามที่จะกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
รวมทั้งความชัดเจนของขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละขั้นตอน ซึ่งไดนำขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไข แลวเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง
6. นำแผนการจั ด การเรี ย นรู ไ ปทดลองสอนกั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ม ใ ช ก ลุ ม ตั ว อย า งระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูกอนนำไป
ใชจริง
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ กำหนด
เกณฑการใหคะแนนโดยขอที่ทำถูกใหคะแนนขอละ 1 คะแนน ขอที่ผิด หรือไมตอบใหคะแนนขอละ
0 คะแนน เพื่อนำไปใชในการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน มีขั้นตอนในการสรางดังตอไปนี้
1.1 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 เกี่ ย วกั บ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัด และการประเมินผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
1.3 สร า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งอาหารกั บ การดำรงชี วิ ต
จำนวน 1 ฉบับ เปนแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ขอ โดยนำแนวคิดการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตรของ คลอฟเฟอร (Klopfer, 1971: 148-150) โดยใชวัดผลในดานตาง ๆ ไดแก
ดานความรู และความเขาใจ ดานทักษะปฏิบตั กิ ารดานกระบวนการสืบเสาะหาความรูท างวิทยาศาสตร
และดานการนำความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใช
ตารางที่ 2 การวิเคราะหการออกแบบการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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1.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารย
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ จากนัน้ นำไปใหผเู ชีย่ วชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) และนำมาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล (index of item objective congruence: IOC) ซึ่งผลพบวามีคาดัชนีความสอดคลอง
เทากับ 0.67 และ 1.00
1.5 ปรับปรุงแบบทดสอบตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งไดนำขอเสนอแนะ
ปรับปรุงแกไขขอสอบที่สรางขึ้น ปรับคำถามและคำตอบใหชัดเจน แลวเสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง
1.6 นำแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นมาทดลองใช กั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7 (ที่ผานการเรียนเนื้อหานี้มาแลว) จำนวน 50 คน
1.7 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรวจคำตอบใหคะแนนที่ตอบถูก
ตองให 1 คะแนน และตอบผิดให 0 คะแนนแลวนำมาหาความยากงายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ผลพบ
วา ไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.40 - 0.80 และคาอำนาจจำแนก (r) ระหวาง 0.40 - 0.50
เลือกแบบทดสอบ จำนวน 40 ขอ
1.8 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ไดตรวจสอบหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดย
ใชสูตร KR 20 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7 จำนวน 30 คน เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพของแบบ
ทดสอบอีกครั้ง ซึ่งผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นมีคาเทากับ 0.80
1.9 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใชจริง
2. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
การสรางแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน โดยประเมิน
จากรายงานผลการทดลอง ดำเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ การสรางแบบประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
2.2 วิเคราะหนิยามศัพทเฉพาะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน
ทั้ง 5 ขั้น ไดแก 1) การตั้งสมมติฐาน 2) การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 3) การกำหนดและควบคุม
ตัวแปร 4) การทดลอง และ 5) การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป
2.3 กำหนดการประเมิ น จากรายงานผลการทดลอง โดยประเมิ น ตามทั ก ษะ
กระบวนการขั้นผสมผสาน
2.4 สร า งเกณฑ ก ารให ค ะแนนแบบรู บิ ค จากเกณฑ ก ารประเมิ น ในลั ก ษณะเป น
มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ไดแก 1 หมายถึง ปรับปรุง 2 หมายถึง พอใช 3 หมายถึง ดี
4 หมายถึง ดีมาก
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2.5 สรางประเด็นการประเมินที่สอดคลองกับระดับคุณภาพ
2.6 นำแบบประเมิ น ทั ก ษะทางวิ ท ยาศาสตร ขั้ น ผสมผสาน จำนวน 20 ข อ
ไปตรวจสอบความเปนปรนัย ความเที่ยงตรงและความเหมาะสมของภาษาที่ใช โดยผูเชี่ยวชาญ
จำนวน 3 คน พบวามีคาความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00
2.7 นำไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำแบบประเมิน
มาตรวจใหคะแนนโดยผูว จิ ยั และผูเ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณทางการสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
2.8 นำมาหาความเชื่อมั่นระหวางผูใหคะแนน (Inter – rater reliability) ไดคา
ความเชื่อมั่นของผูใหคะแนนเทากับ 0.96
3. แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะ
หาความรู
การสร า งแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู แ บบ
สืบเสาะหาความรูมีขั้นตอนการสรางดังตอไปนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและหลักการเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ
3.2 กำหนดกรอบคำถามในประเด็นตาง ๆ เชน การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบ
สืบเสาะหาความรู บรรยากาศในการเรียนรู ประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู
3.3 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ เปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale)
5 ระดับ ของลิเคิรท ขอคำถาม จำนวน 20 ขอ โดยกำหนดคาระดับความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจอยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจอยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
3.4 นำแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอตอผูเ ชีย่ วชาญ ตรวจพิจารณา ดานขอความ
ดานความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและภาษา
แลวนำความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (index of item objective
congruence: IOC) จากนั้นคัดเลือกขอคำถามความพึงพอใจที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50
ขึ้นไป ซึ่งพบวามีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 ถึง 1.00
3.5 ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญแลวเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง
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3.6 นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไปทดลองใช (tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7
เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach's Alpha
Method) ซึ่งพบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81
3.7 นำแบบสอบถามความพึงพอใจไปใชจริง
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห จำนวน 1 หอง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุมตามขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1. ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
2. วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียน
3. ดำเนินการทดลองสอนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
4. ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
5. วั ด ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ห ลั ง เรี ย นโดยใช แ บบประเมิ น ทั ก ษะทาง
วิทยาศาสตร
6. สอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
การวิเคราะหขอ มูล ในการดำเนินการวิจยั ผูว จิ ยั ไดวางแผนการวิเคราะหขอ มูลดังตอไปนี้
1. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน – หลังเรียน
2. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนเรียน – หลังเรียน
3. วิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
สถิติที่ใชในการวิจัย
นำคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห
คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบที (t-test ) และแปล
ความหมายความพึงพอใจตามแนวคิดของเบสท (Best, 1986: 195) โดยการใหคาเฉลี่ยเปนรายดาน
และรายขอ ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง
พึงพอใจอยูในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง
พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง
พึงพอใจอยูในระดับนอย
1.00 – 1.49 หมายถึง
พึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
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ผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด ผูวิจัยไดนำแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปใชทดสอบนักเรียนกอนและหลังจัดการเรียนรู โดยนำผล
การทดสอบไปวิเคราะหเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
µ¦¨° ³ÂÁÈ¤
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จากตารางที่ 3 แสดงว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ
การจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะหาความรูห ลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
และจากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียน ผูวิจัยไดนำผลคะแนนหลังเรียนไปวิเคราะห
เปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนดไว รอยละ 60 ของคะแนนเต็มมีรายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม
(n = 30)
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จากตารางที่ 4 แสดงวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชการจัด
การเรียนรูแ บบสืบเสาะหาความรูห ลังเรียนสูงกวาเกณฑทกี่ ำหนดไว ( = 24 คะแนน) อยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด ผูวิจัยไดนำแบบ
ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชทดสอบนักเรียนกอน และหลังจัดการเรียนรูโดยนำ
ผลการประเมินไปวิเคราะหเปรียบเทียบมีรายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะ
หาความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
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จากตารางที่ 5 แสดงวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจาก
การศึกษาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
หลังเรียน ผูวิจัยไดนำผลการประเมินหลังเรียนไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ
60 ของคะแนนเต็มมีรายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม
(n = 30)
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จากตารางที่ 6 แสดงวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนด = 12 คะแนน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูในวิชาวิทยาศาสตร ผูวิจัยนำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจไปใชกับนักเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยนำผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ไปวิเคราะหเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชการจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะหาความรูใ นวิชาวิทยาศาสตร
โดยภาพรวม
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จากตารางที่ 7 แสดงวา ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรูในวิชาวิทยาศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.41) และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามลำดับดังนี้ ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
( = 4.50) ดานการวัดและประเมินผล ( = 4.43 ) ดานสื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู ( = 4.41) และ
ดานเนื้อหาสาระการเรียนรู ( = 4.30)

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง อาหาร
กับการดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
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1. จากผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน และสูงกวาเกณฑที่กำหนด ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสรางความสนใจที่กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ และชักนำ
ใหนักเรียนศึกษาสิ่งเหลานั้นดวยความเต็มใจ ซึ่งจะเชื่อมโยงเขาสูขั้นตอไป 2) ขั้นสำรวจและคนหา
เมื่อนักเรียนเกิดความสนใจแลว ก็จะเกิดการศึกษาคนควา และหาคำตอบของสิ่งที่สนใจดวยตนเอง
สงผลใหนักเรียนเขาใจซึ่งกระบวนการของการไดมาซึ่งคำตอบของสิ่งที่สนใจนั้น 3) ขั้นอธิบายและลง
ขอสรุป เมื่อนักเรียนเขาใจแลวก็สามารนำขอมูล หรือ คำตอบนั้นมาอธิบาย หรือวิเคราะหคำตอบ
เหลานั้นได ซึ่งจะแสดงมาไดอยางหลากหลาย 4) ขั้นขยายความรู เมื่อนักเรียนเขาใจดวยตนเอง
นักเรียนก็สามารถนำความรูนั้นมาขยายกรอบความรู และสามารถเชื่อมโยงความรูใหมกับความรู
เกาได และ 5) ขั้นประเมินผล นักเรียนสามารถประเมินความรูของตนเองไดจากขั้นตาง ๆ ของ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่กลาวมา และยังสามารถประเมินเพื่อนในชั้นเรียนไดดวย
จากขั้นของการขยายความรูที่จะบงบอกวานักเรียน และเพื่อนในชั้นเรียนมีความเขาใจมากนอย
เพียงใด ซึ่งครูก็สามารถประเมินนักเรียนไดในทุก ๆ ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรูเชนกัน ซึ่งทั้ง 5 ขั้นตอนจึงเปนเหตุผลที่แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได และยังสอดคลองกั บงานวิจัยของดวงใจ
บุญประคอง (2549: 135) ไดศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องการดำรงพันธุของสิ่งมีชีวิตของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรู
เรื่องการดำรงพันธุของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอน และหลังการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนการเรียนรู
หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู และสอดคลองกับโคลบาส (Kolebas, 1992:
4443-A) ไดทำการสอนนักเรียนเกรด 3 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสืบเสาะหาความรูโดยเนน
ทักษะขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผลการทดลองพบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับการสอน
โดยวิธีสืบเสาะหาความรูโดยเนนทักษะขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นและความสนใจในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร สู ง กว า กลุ ม ที่ ไ ด รั บ การสอนแบบเดิ ม อย า งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนด
ไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนด
ไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (31.60) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยเกณฑ (24.00)
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีกระบวนการ และขั้นตอนที่สามารถกระตุนความสนใจ
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นักเรียนสงผลใหนักเรียนตั้งใจเรียนสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง ทำความเขาใจในเนื้อหาไดดวย
ตนเองส ง ผลให นั ก เรี ย นเข า ใจเกิ ด การเรี ย นรู ที่ ค งทนได ดี ขึ้ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย น
การสอน พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนตอประเด็นการจัดการเรียนรู และแสวงหาความรูตาม
ประเด็นตาง ๆ ทั้งนี้เปนเพราะการสอนโดยใชรูปแบบสืบเสาะหาความรูเปดโอกาสใหนักเรียนแสวงหา
ความรูไดจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย มีขั้นตอนของการอธิบายขยายความรู ทำใหนักเรียนไดนำ
ความรู ม าแลกเปลี่ ย นและขยายความรู น ำไปใช ป ระโยชน ไ ด ม ากขึ้ น สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ
ภพ เลาหไพบูลย (2540: 156-157) ไดกลาวถึงผลดีที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังจากไดรับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูวาการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนวิธีสอนที่ทำใหความรูคงทน และ
ถายโยงการเรียนรูไดดีกลาวคือทำใหสามารถจดจำไดนาน
จากเหตุผล และขออางอิงดังกลาวจึงสรุปไดวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่คงทน และกระตุนความสนใจใหผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนสามารถ
อธิบายและเชื่อมโยงความรู สามารถนำไปใชประโยชนได
2. จากผลการวิจัย พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเรื่อง อาหารกับการดำรง
ชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑทกี่ ำหนด ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก ทัง้ 5 ขัน้ ของการจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะ
หาความรู โดยภาพรวมจะเนนผูเรียนเปนสำคัญ นักเรียนเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง เมื่อนำมา
ใชรวมกับการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งจะตองมีการทดลองดวยแลว นักเรียนจะตองมี
การวางแผนการทดลองตาง ๆ เอง และรายงานผลการทดลองใหสอดคลองกับตัวแปร และนิยาม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง สรุ ป ผลการทดลองดั ง กล า วด ว ยตนเอง ส ง เสริ ม และพั ฒ นา
ใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสานอยางเต็มที่ สอดคลองกับงานวิจัย
ของพรรัตน กิ่งมะลิ (2552: 61) ไดศึกษาพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง พืช
โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 การวิจัยครั้งนี้เปน
การวิจัยกึ่งเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืช ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับวิธีสอนแบบปกติกอน และหลังเรียน
และเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับวิธีการ
สอนแบบปกติกอนและหลังการเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการจัดการเรียนรู
แบบสื บ เสาะหาความรู มี ค วามสามารถในทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร สู ง กว า นั ก เรี ย น
ที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการศึกษาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กำหนดไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม พบวาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
หลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (14.43)
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สูงกวาคะแนนเฉลี่ยเกณฑ (12.00) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เปนเพราะการจัด
การเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีขั้นตอนที่สงเสริมใหนักเรียนแสวงหา
ความรู ซึ่งการใชทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูและหาคำตอบ จะชวยใหได
ขอมูลที่ถูกตองมากขึ้น และยังสอดคลองกับแนวคิดของภพ เลาหไพบูลย (2540: 14) ไดกลาวถึง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ และฝกฝนความคิด
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร เชน
ฝกการสังเกต การบันทึกขอมูล การตั้งสมมติฐาน และการทำการทดลอง
3. จากผลการวิจัย แสดงวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตาม
ลำดับดังนี้ ลำดับที่ 1 ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู เนือ่ งจากทัง้ 5 ขัน้ ของกิจกรรมการเรียนรูท สี่ ง เสริมใหนกั เรียน
เกิดการเรียนรูที่คงทนกวาการเรียนแบบเดิม ลำดับที่ 2 ดานการวัดผลประเมินผล เนื่องจากในขั้นที่ 5
การประเมินผล ของการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ซึ่งไดกำหนด
ทั้ ง ครู ป ระเมิ น นั ก เรี ย น และนั ก เรี ย นประเมิ น ตนเอง จึ ง ทำให นั ก เรี ย นเห็ น ความชั ด เจน และ
มีความพึงพอใจในการวัดและประเมินผล ลำดับที่ 3 ดานสื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู เนื่องจาก
ในขั้นที่ 2 การสำรวจและคนหาของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จะพบวานักเรียนมีอิสระ
ในการคนหาความรูไดอยางหลากหลาย ซึ่งทำใหความรูที่ไดก็หลากหลายเชนกัน ลำดับที่ 4 เนื้อหา
สาระการเรียนรู เนื่องจากสาระการเรียนรูเรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต เปนเนื้อหาที่ใกลตัว นักเรียน
สามารถคนควาไดงาย และชัดเจน เมื่อเรียงลำดับแลว พบวา มีความพึงพอใจอยูในลำดับสุดทาย
แตก็ทำใหนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนไดสอดคลองกับแนวคิดของอุทัยพรรณ สุดใจ (2545: 7) ไดกลาวถึงความพึงพอใจ หมายถึง
ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคาความรูสึก
หรื อ ทั ศ นคติ ต อ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดนั้ น เป น ไปในทางบวกหรื อ ทางลบ และสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ
วิรุฬ พรรณเทวี (2542: 11) ไดกลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของมนุษย
ที่ไมเหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางไร ถาคาดหวังหรือ
มีความตั้งใจมาก และไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขาม
อาจผิดหวัง หรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง เมื่อไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สิ่งที่ตนตั้งใจไว วาจะมีมากหรือนอย
จากเหตุผลและขออางอิงดังกลาวจึงสรุปไดวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู อยูในระดับมาก ซึ่งผลการประเมิน
ผลดังกลาวสะทอนใหเห็นวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูในครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัย พบวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้น ดังนั้นครูสามารถนำไปเปน
ทางเลื อกในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร ที่เกี่ ยวข องกั บสาระ
การเรียนรูอื่นได ทั้งนี้ การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ตองใชระยะเวลาสำหรับใหนักเรียนได
เกิดการเรียนรู ครูผูสอนจึงตองจัดสรรเวลาในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม
1.2 จากความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ในดานของสาระการเรียนรูที่ไดรับความพึงพอใจมากที่สุดเปนลำดับสุดทาย ดังนั้นการเลือกสาระ
การเรียนรูควรเลือกใหเหมาะสม เพื่อกระตุนใหนักเรียนพึงพอใจในสาระการเรียนรูนั้นมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย เปรี ย บเที ย บการจั ด การเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะหาความรู กั บ
การจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะกระบวน
การทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สรุป
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรูสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 โดยใช
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และหลังเรียน สูงกวาเกณฑที่
กำหนดรอยละ 60 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 โดยใช
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่
กำหนด รอยละ 60 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรูในวิชาวิทยาศาสตรเรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก
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บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1
ROLE OF BASIC EDUCATIONAL INSTITUTION COMMITTEE AFFECTING
STUDENT ASSISTANCE SYSTEM IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
UNDER THE JURISDICTION OF NAKHON PATHOM PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
รื่นรมย ทิพยวิมล / RUENROM TIPYAVIMON1
จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT SAENGLOETUTHAI2
ดวงใจ ชนะสิทธิ์ / DAUNGJAI CHANASIT3
บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา 1) ระดับการปฏิบตั ติ ามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ระดับการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และ 3) การปฏิบัติตาม
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ส ง ผลต อ การดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นใน
สถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 317 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวา
1. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและ
รายดาน
2. การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน
3. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด า นการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษา และการพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ เ ด็ ก และด า นการกำกั บ และติ ด ตาม
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1
2
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การดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา เปนปจจัยที่สงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวมกัน
ทำนายไดรอยละ 25 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
คำสำคัญ : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การดูแลชวยเหลือนักเรียน

ABSTRACT
This research aimed to study: 1) the role level of basic educational institution
committee; 2) the level of student assistance system in educational institution; and 3) roles
of basic educational institution committee affecting student assistance system. The sample,
derived by proportional stratified random sampling, was 317 administrators and teachers
of educational institutions under the Jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational
Service Area Office 1. The research instrument was a questionnaire constructed by the
researcher. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean,
standard deviation and stepwise multiple regression analysis.
The findings of this research were as follows:
1. Overall and in specific aspects, the roles of basic educational institution
committee was at a high level.
2. Overall and in specific aspects, the student assistance system in
educational institution was at a high level.
3. The roles of basic educational institution committee in the aspects of
supporting the mobilization of educational resources and promoting children’s rights
protection, and supervising and monitoring the implementation of the plan together predicted
the student assistance system at the percentage of 25 with statistical significant level at .01.
Keywords: basic educational institution committee, student assistance
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บทนำ
ในสถานการณปจจุบันสถานศึกษาทุกแหงจำเปนตองใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร
การเขาถึงขอมูลสารสนเทศ การคนควาหาความรูจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและตางประเทศ
ดวยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งดานการสื่อสาร และเทคโนโลยี นอกจากจะสง
ผลกระทบตอผูคนในเชิงบวกแลว ในเชิงลบก็มีปรากฏ เชน ปญหาสื่อออนไลนที่ไมเหมาะสม ปญหา
การระบาดของสารเสพติ ด ป ญ หาการแข ง ขั น ในรู ป แบบต า ง ๆ ป ญ หาครอบครั ว ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด
ความทุกข ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไมเหมาะสม เปนผลเสียตอสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต, 2547: 12)
การดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดำเนินงานดูแลและใหการชวยเหลือนักเรียน
อยางมีขั้นตอน ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง การสงเสริมพัฒนา การปองกัน
และแกไขปญหา และการสงตอ การนิเทศกำกับติดตาม และการประเมินผล ในฐานะที่เปนหนวยงาน
ที่ตองรับผิดชอบในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูเรียนและแกวิกฤตสังคม จึงควรนำการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมาประยุกตใชและพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของตนเองโดยมุงหวังใหบุคลากรที่เกี่ยวของ
ทุกคนรวมมือกันดำเนินงาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 67)
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหความสำคัญกับชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่งเปน
การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 ระบุ ว า ให มี ค ณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทำหนาที่กำกับและสงเสริมกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทน
ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของ
สถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ ซึ่งสอดคลอง
กั บ สำนั ก งานคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (2547: 57) ได ก ล า วถึ ง ความสำคั ญ ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนคณะบุคคล
ที่มีความสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษา สอดคลองกับวรากร วงศดาว (2547: 64) ไดศึกษาบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาประถมศึกษา กรณีศึกษาสถานศึกษา
บานเหลา และบานมอน อำเภอลอง จังหวัดแพร พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวน
อยางมากในการสงเสริม สนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน
จากการศึกษาการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 (2551: 3) โดยคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
พบวา สถานศึกษาสวนใหญยังไมสามารถดำเนินงานดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจในกระบวนการทำงาน
ดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ตอเนื่องและมีระบบ นอกจากนี้การประสานงานและการสรางเครือขาย
ระหว า งสถานศึ ก ษากั บ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งยั ง มี น อ ย และไม ทั่ ว ถึ ง ทำให ก ารบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพ
การศึกษาดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต การปองกัน
การชวยเหลือและแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดกับนักเรียน ยังไมประสบผลสำเร็จตามเปาหมาย สอดคลอง
กับประหยัด ตีเฟอย (2546: 72) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรดานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนโดยใชกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนสนธิราษฎรวิทยา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดนครพนม โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบวา บุคลากรยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน สงผลใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนไมไดผล เพราะนักเรียนยังมีพฤติกรรม
ที่ไมพึงประสงคอยู สอดคลองกับประชุม พุมเพ็ชร (2549: 73) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการ
ดานการดูแลคุณภาพการศึกษา ดานการดูแลชวยเหลือสุขภาวะทางกายของนักเรียนโรงเรียนวัดสุข
วัฒนาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวาการดำเนินงานแกไข
ปญหานักเรียนยังไมมีประสิทธิผล เพราะครูขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงชุมชน
ขาดการมีสวนรวมในกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับนิตยา เคลือบวัง (2550: 65) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา พบวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับบทบาทหนาทีข่ องตนเอง และขาดงบประมาณ
จากชุมชนมาสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา
จากสภาพปญหาที่กลาวมาในขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีส่ ง ผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อศึกษาระดับการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผล
ตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน

สมมติฐานการวิจัย
การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานส ง ผลต อ การดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
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คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ
1. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาไปมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาโดยการปฏิบัติตามหนาที่ตาม
ระเบียบ กฎหมาย ประกาศ คำสัง่ ในการพิจารณาใหความเห็นชอบ สงเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม
ปรับปรุงแกไขและพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น ซึ่งผูวิจัยได
ศึกษาบทบาทตามภาระหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ป พ.ศ. 2543 จำนวน 12 ดาน แลวสังเคราะห
และสรุปไดจำนวน 4 ดาน ดังนี้ 1) การกำหนดนโยบาย และแผนพัฒนาสถานศึกษา 2) การให
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำป และการจัดทำหลักสูตร 3) การสงเสริม สนับสนุนการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการพิทักษสิทธิเด็ก และ 4) การกำกับ และติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนของสถานศึกษา
2. การดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางมีขั้นตอนพรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา
เปนบุคลากรหลักในการดำเนินงาน และบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษา
อันไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหารและครูทุกคนมีสวนรวม
ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน คือการสงเสริม พัฒนา การปองกันและแกไขปญหาใหแกนักเรียน
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดำรง
ชีวิตและรอดพนจากวิกฤติทั้งปวง ซึ่งกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก
1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมและพัฒนา 4) การปองกัน
และแกไขปญหา และ 5) การสงตอ

วิธีดำเนินการ
การวิจัยเรื่อง บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ในครั้งนี้เปน การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชผูใหขอมูลเปนหนวยวิเคราะห
ในการดำเนินการวิจัยได เสนอตามลำดับหัวขอ ดังนี้
1. ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1 ในป ก ารศึ ก ษา 2556 ประกอบด ว ย ผู บ ริ ห าร จำนวน 127 คน
ครู จำนวน 1,637 คน รวมทั้งสิ้น 1,764 คน
2. กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในปการศึกษา 2556 มีทำเลทีต่ ง้ั กระจายอยูใ นเขตอำเภอเมืองนครปฐม
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ดอนตูม และกำแพงแสน โดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan,
1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน
(proportional stratified random sampling) ของผูบริหารและครู ไดจำนวนผูบริหาร 23 คน และ
จำนวนครู 294 คน รวม 317 คน ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีขั้นตอนการสรางและการพัฒนาดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการดูแลชวยเหลือนักเรียน แลวกำหนดรูปแบบและโครงสราง
ของแบบสอบถามความคิดเห็น
ขั้นที่ 2 กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามตัวแปร แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทง
คำถามสำหรับการวิจัย โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา
ขั้ น ที่ 3 นำกระทงคำถามที่ ส ร า งขึ้ น ไปให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จำนวน 3 ท า น ตรวจสอบ
ความตรงดานเนื้อหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคำถามและวัตถุประสงค (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะ
ขอที่มีคาดัชนีตั้งแต 0.67-1.00 ไดขอกระทงคำถามจำนวนทั้งสิ้น 80 ขอ
ขั้นที่ 4 แกไขขอกระทงคำถาม แลวจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นตามขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา
ขั้นที่ 5 นำแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารและครูซึ่งไมใช
กลุมตัวอยาง จำนวน 30 ชุด
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ขั้นที่ 6 นำแบบสอบถามความคิดเห็นที่รับคืนมาตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยง
(reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1978: 161
อ า งถึ ง ใน พิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ , 2549: 248) ได ค า ความเชื่ อ มั่ น ของการปฏิ บั ติ ต ามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเทากับ 0.98 และคาความเชื่อมั่นของการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเทากับ 0.97
ขั้นที่ 7 ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหเหมาะสมและถูกตองโดยผาน
การแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนำไปใชเก็บขอมูลกับ
กลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็น มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น วั ด ระดั บ การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นระดับการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ดำเนินการจัดสงแบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 317 ฉบับ ไดรับแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณกลับคืนมาจำนวน 317 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิ เ คราะห ส ถานภาพส ว นตั ว ของผู ต อบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ใช ก ารหา
คาความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage)
2. การวิเคราะหเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการดูแลชวยเหลือนักเรียน ใชการหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การวิเคราะหบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple
regression)
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.12) และ
เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวา การใหความเห็นชอบแผนปฏิบตั กิ ารประจำป และการจัดทำหลักสูตรอยู
ในลำดั บ สู ง สุ ด ( = 4.20) รองลงมาได แ ก การกำกั บ ติ ด ตามการดำเนิ น การตามแผนของ
สถานศึกษา ( = 4.18) การสงเสริม สนับสนุน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และพิทักษสิทธิ
เด็ก ( = 4.09) และการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาอยูในลำดับต่ำสุด ( = 4.03)
ตารางที่ 2 ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ระดั บ และลำดั บ การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1
(n = 317)
o°
1.
2.
3.
4.

µ¦·´·µ¤µ °³¦¦¤µ¦
µ«¹¬µ ´Ê¡ºÊµ
µ¦Îµ®Ã¥µ¥Â¨³Â¡´µµ«¹¬µ
µ¦Ä®oªµ¤Á®È°Â·´·µ¦¦³Îµe Â¨³
µ¦´Îµ®¨´¼¦
µ¦nÁ¦·¤ ´» µ¦¦³¤¦´¡¥µ¦Á¡ºÉ°
µ¦«¹¬µ Â¨³¡·´ ¬r· ·ÁÈ
µ¦Îµ´·µ¤µ¦ÎµÁ·µ¦µ¤Â °
µ«¹¬µ
¦ª¤

X

S.D.

¦³´
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4.20
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ตอนที่ 2 การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.31) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
การสงเสริมและพัฒนาอยูในลำดับมากที่สุด ( = 4.41) รองลงมาคือ ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล ( = 4.36) ดานการปองกันและแกไขปญหา ( = 4.34) ดานการสงตอ ( = 4.24) และ
ดานการคัดกรองนักเรียน ( = 4.21) ตามลำดับ
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
°o
1.
2.
3.
4.
5.

µ¦¼Â¨nª¥Á®¨º°´Á¦¸¥
µ¦¦¼o´´Á¦¸¥Á}¦µ¥»¨
µ¦´¦°´Á¦¸¥
µ¦nÁ¦·¤Â¨³¡´µ
µ¦j°´Â¨³ÂoÅ {®µ
µ¦nn°
¦ª¤

X

4.36
4.21
4.41
4.34
4.24
4.31

S.D.
0.45
0.50
0.48
0.51
0.57
0.50

¦³´
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

(n = 317)
¨Îµ´
2
5
1
3
4

ผลการวิ เ คราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน พบว า บทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการสงเสริมสนับสนุน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการพิทักษ
สิทธิเด็ก (X3) และการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา (X4) เปนตัวแปรที่ไดรับ
เลื อ กเข า สมการถดถอย และสามารถอภิ ป รายความผั น แปรของการดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Ytot) ไดอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.250 ซึ่งแสดงวา
ดานการสงเสริมสนับสนุน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการพิทักษสิทธิเด็ก (X3) และ
การกำกับ และติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา (X4) สงผลตอการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และรวมกันทำนายการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาไดรอยละ 25
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โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ
= 2.60 + 0.24 (X3) + 0.16 (X4)
tot
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
Z = 0.31 (Z ) + 0.21 (Z )
tot
3
4
ดังปรากฏในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
Â®¨nªµ¤Â¦¦ª
Regression
Residual
Total
´ªÂ¦¸ÉÅo¦´µ¦´Á¨º°Á oµ¤µ¦
nµ¸É
µ¦nÁ¦·¤´» µ¦¦³¤¦´¡¥µ¦Á¡ºÉ°
µ¦«¹¬µ Â¨³¡·´ ¬r· ·ÁÈ (X3)
µ¦Îµ´ Â¨³·µ¤µ¦ÎµÁ·µµ¤Â
°µ«¹¬µ (X4)
** ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .01
R = 0.500
R2 = 0.250 SEE. = 0.388

df
2
314
316
b
2.60
0.24

SS
15.75
47.28
63.03
Beta

0.16

MS
7.87
0.15

(n = 317)
F
52.28**

0.31

SEb
0.16
0.06

t
15.44**
3.94**

0.21

0.06

2.69**

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้
1. การปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำป และการจัดทำหลักสูตรอยูในระดับ
สูงที่สุด รองลงมาคือ ดานการกำกับ และติดตามการดำเนินการตามแผนของสถานศึกษา ดาน
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การสงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา และการพิทกั ษสทิ ธิเด็ก ดานการกำหนดนโยบาย
และแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เนนหลักการใหประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของชุมชน และการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษา ใหสามารถพึ่งตนเองได
และสามารถจัดการศึกษาได โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีบทบาทมากขึ้นใน
การจัดการศึกษาของทองถิ่น และมีสวนรวมในการกำหนดหลักสูตรของทองถิ่นรวมกับโรงเรียน
สอดคลองกับประยูร ระดาบุตร (2546: 34) ไดศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานปากชอง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา
อำเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดเขา
มามีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาทุกขั้นตอน สอดคลองกับสมหวัง
ออนราษฎร (2546: 44) ไดศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองกุง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู ความเขาใจในบทบาท
หน า ที่ มี ค วามกระตื อ รื อ ร น และความตั้ ง ใจในการเข า มาปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน า ที่ ข องตน
ใหการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นตอการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน สงผลใหการจัดทำแผน
พัฒนาโรงเรียนรวมกันระหวางครูกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค
2. การดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึ ก ษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า
ดานการสงเสริมและพัฒนาอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
ดานการปองกันและแกไขปญหา ดานการสงตอ และดานการคัดกรองนักเรียนตามลำดับ ซึง่ สอดคลองกับ
สุ ช าติ สง า แสง (2551: 82) ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการดำเนิ น งานระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานครปฐม เขต 1 ผลการวิ จั ย พบว า
สถานศึกษามีการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการและกรมสุขภาพจิตไดเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและเยาวชน
ของไทย และเพื่อเปนการสนองตอบตอเจตนารมณของการจัดการศึกษาและหาทางแกไขปญหาของ
นักเรียนโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน จนกอเกิดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้นในโรงเรียน
ตั้งแตป พ.ศ. 2543 สอดคลองกับวรากร วงศดาว (2547: 64) ศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียน
บานเหลา และบานมอน อำเภอลอง จังหวัดแพร พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน
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3. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ส ง ผลต อ การดู แ ลช ว ยเหลื อ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีตัวแปรที่
ไดรับคัดเลือกเขาสมการถดถอย 2 ตัว คือ การสงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และการพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ เ ด็ ก กั บ การกำกั บ และติ ด ตามการดำเนิ น การตามแผนของสถานศึ ก ษา
เปนปจจัยที่สงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถทำนายการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ไดรอยละ 25
3.1 ดานการสงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการพิทักษ
สิทธิเด็ก สงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษานครปฐม เขต 1 อยู ใ นระดับ มาก ทั้ ง นี้เ นื่ อ งจากป จ จุ บั น การศึก ษาไม ใ ช เ ป น เรื่ อ ง
สถานศึกษาอยางเดียว แตเปนเรื่องที่ทุกคนทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของตองมีบทบาทและใหความสนใจ
ตระหนัก รวมมือ สงเสริม สนับสนุน ในการจัดการศึกษา ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 ไดกำหนดบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมกับสถานศึกษาในทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนการศึกษาให
สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยรวมสงเสริม สนับสนุนใหเด็กในเขตบริการไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึง มีคุณภาพและไดมาตรฐาน รวมกำหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรตาง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน ในทองถิ่น การศึกษาและเก็บขอมูลของเด็กที่มีความพิการและดอยโอกาส
เพื่อใหความชวยเหลือ สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกใหกับ
สถานศึกษา สงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับเกษม
ฐานวิเศษ (2547: 55) ไดศึกษาการพัฒนาการดำเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย พบวา หลังจากไดดำเนินการ
พัฒนาการดำเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ในดานคณะครูและชุมชนรวมกัน
พัฒนาการศึกษา โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดกิจกรรมโดยกลุมแมบานทำใหครูและนักเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง โดยชุมชนที่มีความรูไดแสดงความเสียสละในการเขามาสอนใหนักเรียนกับ
ครู แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชน ได เ กิ ด การพั ฒ นามากยิ่ ง ขึ้ น
การประชาสั ม พั น ธ แ จ ง ข า วสารของโรงเรี ย นให ชุ ม ชนได รั บ ทราบ ชุ ม ชนได ใ ห ค วามร ว มมื อ
ในการติดตามขาวสารของโรงเรียนดวยดีตลอดมา ทำใหชุมชนไดทราบถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียน และไดเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานดวย สอดคลองกับวรากร วงศดาว (2547: 64) ได
ศึกษาวิจัย เรื่องการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
ประถมศึ ก ษา: กรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย นบ า นเหล า และบ า นม อ น อำเภอลอง จั ง หวั ด แพร พบว า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการ
ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
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3.2 ดานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา เปนปจจัยที่สง
ผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 ใหคณะกรรมการสถานศึกษาทำหนาที่กำกับติดตาม
และส ง เสริ ม กิ จ การของโรงเรี ย นสอดคล อ งประยู ร ระดาบุ ต ร (2546: 34) ได ศึ ก ษาการพั ฒ นา
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานปากชอง
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการกำกับติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทุกขั้นตอน
สวนดานการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาและการใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบตั กิ ารประจำป และการจัดทำหลักสูตร ไมสง ผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งในภาพรวมและรายดาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
(2547: 21-22) ไดกลาวถึง ปญหาการไมใหความรวมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไม เ ข า ใจบทบาทหน า ที่ ข องตนเอง และคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาไม ย อมแสดงความคิ ด เห็ น สอดคล อ งกั บ เกษม ฐานวิ เ ศษ (2547: 55) ได ศึ ก ษา
การพั ฒ นาการดำเนิ น งานความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชน โรงเรี ย นนาเสี ย วศึ ก ษาคาร
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมใหความสำคัญในการเขา
รวมประชุมและแสดงความคิดเห็น ทำใหความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนขาดความตอเนื่อง
ในดานการประสานความสัมพันธกนั จึงทำใหเกิดปญหาอืน่ ๆ ตามมา สอดคลองกับประยูร ระดาบุตร
(2546: 34) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน า ที่ ข องคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานปากชอง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนทอง
จังหวัดรอยเอ็ด พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความวิตกกังวลในการปฏิบัติงาน
สาเหตุมาจากความไมเชื่อมั่นในตนเอง เพราะยังไมมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
1.1 สถานศึกษาควรจัดการประชุมชีแ้ จง ใหความรูแ ละแนวทางในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีวิทยากรที่มีความรู มีประสบการณในการดำเนินงาน
ดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนผูแนะนำ เนื่องจากผูบริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูที่เกี่ยวของในกระบวนการการดูแลชวยเหลือนักเรียนบางสวน คิดวาการดำเนินงานดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบโครงการ ตองสรางความตระหนักในการดำเนินงานอยางจริงจัง
และเปนระบบที่สอดคลองกัน จึงจะทำใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
และสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
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1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาง ๆ ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือศึกษาดูงาน
ใหความรูเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาใหกับกรรมการ ผูบริหาร ครู และ
ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ต ระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของชุ ม ชนที่ ต อ งมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษา
การตัดสินใจ การตรวจสอบการทำงานของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อลดการผูกขาดการใชอำนาจคนเดียว
หรือกลุมเดียว และเพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินงานไดอยางสรางสรรค
1.3 ควรมีการวางแผนรวมกันระหวางสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา
ในเรื่องการกำหนดวัน เวลาประชุม เพื่อลดปญหาเรื่องคณะกรรมการสถานศึกษาไมวางหรือไมมี
เวลาเขาประชุม และควรแจงกำหนดการวันและเวลาประชุมใหกรรมการสถานศึกษาทราบลวงหนา
อยางนอย 1 สัปดาห และควรจัดประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการสงเสริมบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการเขามามีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2.2 ควรศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาระบบการดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ

สรุป
ผลการวิจัยสรุปไดวา การปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจำป และการจัดทำหลักสูตรอยูในลำดับสูงสุด รองลงมาไดแก การกำกับติดตาม
การดำเนินการตามแผนของสถานศึกษา และการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาอยูใน
ลำดับต่ำสุด และการดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสงเสริมและพัฒนาอยูในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล และดานการคัดกรองนักเรียนอยูในลำดับต่ำสุด การปฏิบัติตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอยางมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01 จำนวน 2 ดาน ไดแก 1) ดานการสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา และการพิทักษสิทธิเด็ก และ 2) ดานการกำกับ และติดตามการดำเนินงานตามแผน
ของสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 25
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การศึกษาชะครามเพื่อสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
STUDY OF SEABLITE TO CONSTRUCT SCIENCE LABORATORY DIRECTION
FOR PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS
รุงเรือง สังหราย / RUNGREANG SANGRAY1
สมปอง ทองงามดี / SOMPONG THONGNGAMDEE2
อัมรินทร อินทรอยู / AMMARIN INYOO3
บทคัดยอ
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาองค ค วามรู ท างวิ ท ยาศาสตร เ กี่ ย วกั บ
ตนชะคราม ในเรื่อง พฤกษศาสตรเบื้องตน ระบบนิเวศ การตรวจสอบสารอาหาร และการแปรรูป
ชะคราม 2) สร า งบทปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร เรื่ อ ง ชะครามในสมุ ท รสาคร ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามเกณฑ 3) ศึกษา ผลการใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร และทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 โรงเรียนวัดนางสาว ตำบลทาไม อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จำนวนนักเรียน 34 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใช
ในการวิ จั ย ได แ ก 1) บทปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร 2) คู มื อ ประกอบบทปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร
3) แผนการจัดการเรียนรูประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5) แบบประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่สรางโดยผูวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยใช
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบวา
1. องคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะคราม ไดแก พฤกษศาสตรเบื้องตน ระบบ
นิเวศ การตรวจสอบสารอาหาร และการแปรรูปชะคราม มีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
2. บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร มีประสิทธิภาพ โดยมีคาดัชนี
ประสิทธิผล เทากับ 0.64 และมีคาประสิทธิภาพตามเกณฑ

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย ดร. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
อาจารย ดร. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1
2
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3. นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย นอย า งมี นั ย สำคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และมีทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยูในระดับดี
คำสำคัญ: ชะคราม บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร ทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร

ABSTRACT
The objectives of this research were to: 1) study the body of scientific knowledge of
Seablite on botany, ecosystem, nutritional examination and Seablite processing, 2) construct
effective science laboratory direction on “Seablite in Samutsakorn” to meet the set criterion
and 3) study the effects of science laboratory direction considering efficiency of students’
science learning achievement and science laboratory skills. Research sample consisted of
34 Prathomsuksa 6/3 students in the second semester of academic year 2013 from Wat
Nang Sao School, Tambon Tha Mai, Amphoe Krathum Baen, Samut Sakhon Province,
derived by cluster random sampling method. The instruments constructed by the researcher
were: 1) science laboratory direction, 2) science laboratory manuals 3) science lesson
plans 4) science achievement test and 5) laboratory skills test. The data were analyzed
through percentages, mean, standard deviation and t-test.
The research findings were as follows:
1. The body of scientific knowledge of Seablite on botany, ecosystem,
nutritional examination and Seablite processing, was correlated with content standards,
key performance indicators in Science and science learning content.
2. The efficiency of science laboratory direction on “Seablite in Samutsakorn”
met the effectiveness index at 0.64 and also met the set criterion.
3. The students’ learning achievement on Science after the experiment were
higher than those of before with statistically significant differences at .01, and students’
science practical skills were at a good level.
Keywords: Seablite, science laboratory direction, science laboratory skills
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บทนำ
ชะครามเปนพืชที่อยูในวงศ Chenopodiaceae มีชื่อวิทยาศาสตร Suaed amaritima
และมีชื่ออื่น คือ ชักคราม สาคราม ซึ่งเปนไมลมลุก เมื่ออายุมากขึ้นจะพัฒนาจนลำตนมีเนื้อไมเปน
ไมพุมขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 เมตร มีความทนเค็มสูงมาก จึงพบเห็นไดตามบริเวณปาชายเลนหรือ
รอบ ๆ นาเกลือ ลำตนเดี่ยวแตกกิ่งกานตั้งแตโคนตน ใบเปนพุมแพรกระจาย มีลักษณะใบเดี่ยวเรียง
สลับ ยาวประมาณ 1-6 เซนติเมตร กวาง 0.5-1.5 มิลลิเมตร ใบอวบน้ำมีสีเขียวสด ในฤดูแลง
จะเปลี่ยนเปนสีแดงอมมวงออน ๆ ในสวนของดอกจะออกที่ปลายยอดเปนชอแบบชอแยกแขนง
ยาวประมาณ 3-18 เซนติเมตร แตละชอประกอบดวยดอกยอยจำนวนมาก ใบประดับมีขนาดใหญ
ลักษณะคลายใบ มีสีเขียวหรือสีเขียวอมมวง ผลมีลักษณะกลมขนาดเล็ก มีเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 2-2.5 มิลลิเมตร (นภาพร แกวดวงดี และนัฎฐพงศ อินทรสมบัติ, 2555: 108-109)
จากการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบาน และเทคโนโลยีทองถิ่นของจังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย (2542: 157) ไดกลาววา จังหวัดสมุทรสาคร
มีปาชายเลนมาก ดังนั้น ชาวจังหวัดสมุทรสาครจึงนำตนชะคราม ซึ่งเปนพันธุไมปาชายเลนมา
ประกอบอาหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสวรรยา ธรรมอภิพล และศศิใส แสงสัตตรัตน (2555:
3-4) ที่ไดศึกษางานวิจัย เรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่นกับการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน
บานสหกรณ ตำบลพันทายนรสิงห อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ชาวบานในชุมชนไดนำตน
ชะครามมาใชประโยชนเพื่ออาหารเปนหลัก โดยที่ใบชะครามนั้นประกอบดวยคุณคาทางสารอาหาร
หลายอยาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจุรีภรณ นวนมุสิก และจันทิรา วงศวิเชียร (2554: 1) ที่ได
ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตำรับอาหารพื้นบานเพื่อสุขภาพจากใบชะคราม พบวา คุณคาทาง
โภชนาการใน 100 กรั ม ของส ว นที่ กิ น ได ข องใบชะครามสด และใบชะครามลวก มี ป ริ ม าณ
ของโปรตีน 1.81% (w/w) และ 1.58% (w/w) ไขมัน 0.15% (w/w) และ 0.15% (w/w) ใยอาหาร
2.4% (w/w) และ 2.10% (w/w) คารโบไฮเดรต 2.97% (w/w) และ 2.49% (w/w) แคลเซียม 36.68
mg/100 g และ 43.27 mg/100 g วิตามินซี 0.14 mg/100 g โซเดียม 2,577 mg/100 g และ 1656
mg/100 g และ b-carotene 1,683 mg/100 g และ 1,265 mg/100 g ตามลำดับ
จากการศึ ก ษาข อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร จึ ง เห็ น ได ว า ต น ชะครามจั ด เป น แหล ง เรี ย นรู
ในทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับนักเรียน และมีคุณคาที่จะทำใหนักเรียนไดรับความรูมากขึ้น โดยการสราง
องคความรูทางวิทยาศาสตรจากสิ่งที่อยูใกลตัวที่เกิดจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง และนักเรียน
สามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ และเต็ ม ตามศั ก ยภาพ ซึ่ ง สอดคล อ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 (2545: 13-14) ที่ระบุวา
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
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บทปฏิบัติการวิทยาศาสตรจัดเปนสวนสำคัญอยางหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดานความรู ทักษะปฏิบัติ จากการศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรของวารีย บุญลือ (2550: 8) พบวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง การปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกส
มีทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยูในระดับดีมาก สอดคลองกับงานวิจัยของจรรยา เขื่อนหมั้น
(2553: 3) ทีพ่ บวา นักเรียนทีไ่ ดรบั การสอนโดยใชบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตรในปาพรุ สำหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงนำองคความรูทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับตนชะครามมา
สรางเปนบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตรทส่ี อดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ตามมาตรฐาน
ว 1.1 และสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม มาตรฐาน ว 2.1 และมาใชในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ตลอดจนไดมีการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะคราม ในเรื่องพฤกษศาสตร
เบื้องตน ระบบนิเวศ การตรวจสอบสารอาหาร และการแปรรูปชะคราม
2. เพื่อสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช บ ทปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร โ ดยพิ จ ารณาจากผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนวิทยาศาสตรและทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร

สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนที่เรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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วิธีการดำเนินการ
1. ประชากรและกลุมตัวอยางการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบำรุง) จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวน 144 คน จำนวน 4 หอง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยการสุมแบบกลุม เปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 จำนวน 34 คน
2. ตัวแปรการวิจัย
ตัวแปรตน ไดแก การเรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร
ตั ว แปรตาม ได แ ก ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร แ ละทั ก ษะปฏิ บั ติ ก าร
ทางวิทยาศาสตร
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
3.1.1 บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร
3.1.2 คูมือประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร
3.1.3 แผนการจัดการเรียนรูประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2.2 แบบประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร
4. กระบวนการวิจัย
ตอนที่ 1 การศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะคราม
ผูวิจัยไดทำการศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะคราม 3 สวน คือ
ลักษณะทางพฤกษศาสตรเบื้องตนของตนชะคราม ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม วิเคราะหทางเคมี
ดานสารอาหารจากสวนตาง ๆ ของตนชะคราม การแปรรูปชะคราม
ตอนที่ 2 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
1) การสร า งบทปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร แ ละคู มื อ ประกอบการสอนบท
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ผู วิ จั ย นำข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาองค ค วามรู ท างวิ ท ยาศาสตร เ กี่ ย วกั บ
ตนชะครามมาดำเนินการสราง และหาประสิทธิภาพของบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร และคูม อื ประกอบ
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การสอนซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากนั้นจึงนำ
บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร และคูม อื ประกอบการสอนบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตรไปหาคาประสิทธิภาพ
โดยการหาคาดัชนีประสิทธิผล และคาประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ
การสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร ประกอบดวย
หนวยการเรียนรู 4 เรื่อง จำนวน 10 บทปฏิบัติการ คือ
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง พฤกษศาสตรเบื้องตนของตนชะคราม ประกอบดวย
1 บทปฏิบัติการ คือ บทปฏิบัติการ เรื่อง โครงสรางของตนชะคราม
หน ว ยการเรี ย นรู ที่ 2 เรื่ อ ง ระบบนิ เ วศบริ เ วณทุ ง ชะคราม ประกอบด ว ย
3 บทปฏิบัติการ คือ บทปฏิบัติการ เรื่อง อุณหภูมิของดินบริเวณทุงชะคราม บทปฏิบัติการ เรื่อง
คา pH ของดินบริเวณทุงชะคราม บทปฏิบัติการ เรื่อง สำรวจสิ่งมีชีวิตบริเวณทุงชะคราม
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม ประกอบดวย
5 บทปฏิบัติการ คือ บทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบแปง บทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบ
น้ ำ ตาล บทปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การตรวจสอบโปรตี น บทปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การตรวจสอบไขมั น
บทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบวิตามินซี
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การแปรรูปชะคราม ประกอบดวย 1 บทปฏิบัติการ คือ
บทปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากใบชะคราม
2) การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ผู วิ จั ย มี ขั้ น ตอนในการจั ด ทำแผนการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช บ ทปฏิ บั ติ ก าร
วิทยาศาสตรดังนี้
2.1) ทำการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 เพือ่ ใชเปนแนวทางใหจดั ทำแผนการจัดการเรียนรูโ ดยใชบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใชเปน
แนวทางในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร
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¤µ¦µ ª 1.1
´ª¸Êª´  6/3
¤µ¦µ ª 1.1
´ª¸Êª´  6/3

·¦¦¤
·´·µ¦ Á¦ºÉ° Ã¦¦oµ
°o³¦µ¤
·´·µ¦ Á¦ºÉ° °»®£¼¤·
°·¦·Áª»n³¦µ¤
·´·µ¦ Á¦ºÉ° nµ pH °
·¦·Áª»n ³¦µ¤
·´·µ¦ Á¦ºÉ° Îµ¦ª
·É¤¸¸ª·¦·Áª»n³¦µ¤
·´·µ¦ Á¦ºÉ°
µ¦¦ª°Âj
·´·µ¦ Á¦ºÉ°
µ¦¦ª°ÊÎµµ¨
·´·µ¦ Á¦ºÉ°
µ¦¦ª°Ã¦¸
·´·µ¦ Á¦ºÉ°
µ¦¦ª°Å ¤´
·´·µ¦ Á¦ºÉ°
µ¦¦ª°ª·µ¤·¸
·´·µ¦ Á¦ºÉ° µ¦Â¦¦¼
°µ®µ¦µÄ³¦µ¤

Áª¨µ
(´ÉªÃ¤)
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

2.2) นำผลการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 มาจัดทำแผนการจัดการเรียนรูประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร ไดดังนี้
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 พฤกษศาสตรเบื้องตนของตนชะคราม: โครงสราง
ของตนชะคราม จำนวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม: อุณหภูมิของดิน
บริเวณทุงชะคราม จำนวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม: คา pH ของดิน
บริเวณทุงชะคราม จำนวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม: สำรวจสิ่งมีชีวิต
บริเวณทุงชะคราม จำนวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม: การตรวจ
สอบแปง จำนวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม: การตรวจ
สอบน้ำตาล จำนวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม: การตรวจ
สอบโปรตีน จำนวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม: การตรวจ
สอบไขมัน จำนวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม: การตรวจ
สอบวิตามินซี จำนวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 การแปรรูปชะคราม: การแปรรูปอาหารจากใบ
ชะคราม จำนวน 3 ชั่วโมง
2.3) นำแผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ ส ร า งขึ้ น ไปค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง (IOC)
เทากับ 1.00 แลวจึงนำไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1) การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผูวิจัยดำเนินการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยทำการศึกษาและ
รวบรวมความรูเกี่ยวกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของคลอฟเฟอร (Klopfer, 1971:
574-580) และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนำผลที่ไดมาสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยครอบคลุมพฤติกรรม 4 ดาน คือ ความรู ความเขาใจ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และการนำความรูไปใช นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สรางไปหาคุณภาพ คาระดับความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.33 - 0.80 คาอำนาจจำแนก (r) อยู
ระหวาง 0.20 - 0.59 โดยการวิเคราะหเปนรายขอและหาคาความเชือ่ มัน่ จากสูตร K.R.20 ของคูเดอร
ริชารดสัน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.84 แลวจึงนำไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง
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2) การสรางแบบประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาแนวทาง
การให ค ะแนน และการสร า งแบบประเมิ น ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร กำหนดประเด็ น ใน
การประเมิน คือ 1) การวางแผนวิธีดำเนินการทดลอง 2) การปฏิบัติการทดลองแยกเปน เทคนิค
การทดลอง ความคลองแคลวในการทดลอง และ 3) ดานการนำเสนอ เพื่อการประเมินตามสภาพจริง
อิงเกณฑรูบริค (Rubric) ที่มีเกณฑการใหคะแนน 3 ระดับ และทำการหาประสิทธิภาพของแบบ
ประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรโดยการนำไปหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสันไดเทากับ 0.72 แลวจึงนำไปใชกับกลุมตัวอยาง

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาดัชนีประสิทธิผล คาประสิทธิภาพแบบ
ทวิเกณฑ และการทดสอบที

ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดทำการศึกษาผลการวิจัยโดยใชกระบวนการศึกษา คือ 1) การศึกษาความรูจาก
นักปราชญในชุมชน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) การปฏิบัติภาคสนาม และ 3) การปฏิบัติ
ในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ซึ่งไดผลการวิจัยแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ดานองคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะคราม
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชะคราม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตนชะคราม ไดองคความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชะคราม ดังนี้
1. ราก
รากของตนชะคราม มีลักษณะเปนรากแกว เปนรากที่งอกจากเมล็ดและหยั่งลึกลงไป
ในดินทางแนวดิ่งทำใหตนชะครามยืนตนอยูได และมีรากแขนง เปนรากที่แตกแขนงจากรากแกว
แผออกไปตามแนวระดับ นอกจากนั้นยังมีรากที่เกิดตามบริเวณขอระดับต่ำของบริเวณลำตนแก
ที่มีผิวหยาบ
2. ลำตน
ชะครามเปนไมลมลุกอายุหลายป เมื่ออายุมากขึ้นจะพัฒนาจนลำตนมีเนื้อไมเปนพุม
ขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 เมตร แตกกิ่งกานตั้งแตโคนตน ลำตนแกมีผิวหยาบเกิดจากรอยแผลของ
ใบที่รวง (นภาพร แกวดวงดี และนัฎฐพงศ อินทรสมบัติ, 2555: 108)
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3. ใบ
ใบชะคราม มีลักษณะเปนใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ หรือตรงขาม รูปทรงกระบอก
แคบ ๆ โค ง เล็ ก น อ ย ปลายเรี ย วแหลม เรี ย งสลั บ เบี ย ดกั น แน น มี ก า นสั้ น มาก ใบเป น รู ป แถบ
ยาว 1-6 เซนติเมตร มีนวลสีเขียวเขม สีชมพู สีมวงหรือสีคราม ในฤดูแลงจะเปลี่ยนเปนสีแดงอมมวง
ออน ๆ ใบอวบน้ำ (ยุทธนา สุดเจริญ, 2553: 30)
4. ดอก
ดอกชะคราม มีขนาดเล็ก เปนดอกสมบูรณเพศ ออกที่ปลายยอด มีลักษณะเปน
ชอแบบชอแยกแขนง ชอดอกมีความยาว 3-18 เซนติเมตร แตละชอประกอบดวยดอกยอยขนาดเล็ก
มีสีขาวอมเขียว จำนวนมากเรียงยาวตามชอแขนง มีใบประดับที่อยูระดับต่ำมีขนาดใหญ ลักษณะ
คลายใบ และมีขนาดเล็กลง ที่ปลายชอ มีใบประดับยอยที่ฐานวงกลีบรวม มี 2-3 ใบ รูปขอบขนาน
มน มีวงกลีบรวม จำนวน 5 กลีบ หรือไมมีเลย เกสรเพศผูติดตรงขามกับกลีบรวม มีจำนวนเทากับ
กลีบรวมหรือนอยกวา กานเกสรเพศผูแยกจากกัน รังไข ติดเหนือวงกลีบ มีชองเดียว (ยุทธนา
สุดเจริญ, 2553: 30)
5. ผลและเมล็ด
ผลชะคราม มีรูปรางทรงกลมรี ขนาดเล็ก ผิวเรียบ สีเหลืองอมสม เสนผานศูนยกลาง
2-2.5 มิลลิเมตร อยูภ ายในวงกลีบรวม ผลสด มีกลีบรวมหุม เสนผานศูนยกลางประมาณ 2 มิลลิเมตร
ผลแหงเมื่อแกจะแตกเปน 2 ซีก ภายในมีเมล็ดแกสีน้ำตาลดำที่มีลักษณะกลมแบน และเปนมันวาว
จำนวนมาก เมล็ดเหลานี้จะหลุดและปลิวไปตามลม เมื่อตกในพื้นดินที่มีความชุมชื้นจะงอกขึ้นมา
เปนตนใหม (นภาพร แกวดวงดี และนัฎฐพงศ อินทรสมบัติ, 2555: 108)
การกระจายพันธุ
เมื่ อ ผลแห ง แก จ ะแตกเป น 2 ซี ก ภายในมี เ มล็ ด สี น้ ำ ตาลเป น มั น วาวมี ลั ก ษณะ
กลมแบนจำนวนมากเมล็ดเหลานี้จะหลุดและปลิวไปตามลม และเมื่อตกในพื้นดินที่มีความชุมชื้น
จะงอกขึ้นมาเปนตนใหม ชะคราม มีเขตการกระจายพันธุกวาง พบทั่วไปในทวีปยุโรป และเอเชีย
ในประเทศไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต ภาคตะวันตกเฉียงใต ภาคกลาง และภาคใต
ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม
จากการศึกษาระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม ในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556
บริเวณตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา
1. ภูมิอากาศ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 30.25-31.25 องศาเซลเซียส
2. ดิน มีคา pH เฉลี่ย 8.6-9.6
3. สิ่งมีชีวิตบริเวณทุงชะคราม พบพืชจำนวน 10 ชนิด ไดแก โกงกางใบเล็ก โกงกาง
ใบใหญ แสมขาว ปรงหนู ปรงทะเล ปอทะเล ผักเบี้ยทะเล ผักเสี้ยนผี กะทกรก หญาตีนกา สัตว และ
แมลง จำนวน 8 ชนิด ไดแก หอยขี้นก เพลี้ยแปง มดดำ มดแดง แมงมุม ตั๊กแตนลาย ผีเสื้อ และผึ้ง
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การตรวจสอบสารอาหารจากสวนตาง ๆ ของตนชะคราม
จากการศึกษาวิเคราะหทางเคมีดานสารอาหารจากสวนตาง ๆ ของตนชะครามบริเวณ
ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในหองปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตรอาหารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม พบวา สวนตาง ๆ ของตนชะครามมีสารอาหารที่แตกตางกันไป ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สารอาหารจากสวนตาง ๆ ของตนชะคราม
nªnµ Ç
°o³¦µ¤
Ä³¦µ¤
¸Á ¸¥ª
Ä³¦µ¤
¸Â°¤¤nª
°³¦µ¤

Ã¦¸
(%)
2.96

Å ¤´
(%)
0.66

µ¦°µ®µ¦µnªnµ Ç °o³¦µ¤
ÁoÄ¥
Áoµ ªµ¤ºÊ µ¦rÃÅ±Á¦ ª·µ¤·¸
(%)
(%)
(%)
(%)
(mg/100ml)
4.50
0.91
88.37
2.60
1.53

2.44

0.42

5.85

0.90

90.07

0.32

1.59

2.58

0.61

10.73

0.98

82.28

2.82

1.55

การแปรรูปชะคราม
จากการศึกษางานวิจัย และการสอบถามนักปราชญในชุมชนของบานโคกขาม พบวา
ชาวบานนิยมนำใบชะครามสีเขียวมาประกอบอาหาร และสามารถนำใบชะครามมาแปรรูปเปน
อาหารตาง ๆ ได เชน น้ำพริกเผาชะคราม เกี๊ยวชะคราม วุนชะคราม หมูเดงชะคราม สังขยาชะคราม
ลูกชิ้นชะคราม และทอดมันชะคราม โดยการนำความรูทางวิทยาศาสตร และทักษะปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรมาใชศึกษาดวยตนเอง
จากการศึ ก ษาองค ค วามรู ท างวิ ท ยาศาสตร เ กี่ ย วกั บ ต น ชะครามในสมุ ท รสาคร โดย
สำรวจลักษณะพฤกษศาสตรเบื้องตนของตนชะคราม ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม และสารอาหาร
จากสวนตาง ๆ ของตนชะคราม พบวา มีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และ
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ตามมาตรฐาน ว 1.1 และ
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม มาตรฐาน ว 2.1
ตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ผูวิจัยไดนำองคความรูจากตอนที่ 1 มาดำเนินการสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรและ
นำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียนไดผลดังตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 คะแนนรวมทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนตามโครงสรางของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ของนักเรียนภาคสนาม จำนวน 30 คน
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n°Á¦¸¥
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Á¦ºÉ°¸É 1
Á¦ºÉ°¸É 2
Á¦ºÉ°¸É 3
Á¦ºÉ°¸É 4
¦ª¤
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ÁÈ¤ 8 ³Â
ÁÈ¤ 10
ÁÈ¤ 15
ÁÈ¤ 7 ³Â ÁÈ¤ 40 ³Â
³Â
³Â
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200
85
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242
365
155
952

ตารางที่ 4 คะแนนทดสอบกอนเรียน หลังเรียน คาดัชนีประสิทธิผล และประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ
ของนักเรียนภาคสนาม จำนวน 30 คน
³ÂÁÈ¤
40

µ¦°
n°Á¦¸¥
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µ¦°
®¨´Á¦¸¥
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nµ´¸¦³··¨
( Effective Index )
0.64

¦³··£µ¡Âª·Ár
(Double Percentage)
86.67-81.82

จากตารางที่ 3 และตารางที่ 4 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยมีคาดัชนีประสิทธิผล 0.64
นั ก เรี ย นร อ ยละ 86.67 ผ า นเกณฑ ซึ่ ง ได ค ะแนนในการผ า นเกณฑ ร อ ยละ 81.82 โดยคะแนน
เกณฑกำหนดคือ 80–75
ตอนที่ 3 ผลการใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ผู วิ จั ย ได น ำบทปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร ม าใช ป ระกอบการเรี ย นการสอนในวิ ช า
วิทยาศาสตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 โรงเรียนวัดนางสาว ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556
จำนวน 34 คน ไดผลดังนี้
1. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนดวย
บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยใชแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ไดผลดังตารางที่ 5 และ
ตารางที่ 6
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ตารางที่ 5 คะแนนเฉลี่ ย ทดสอบก อ นเรี ย น และหลั ง เรี ย นตามโครงสร า งของบทปฏิ บั ติ ก าร
วิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมตัวอยาง จำนวน 34 คน
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ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร
µ¦° Îµª´Á¦¸¥ ³Â
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t

.754 20.362**

Sig
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จากดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
2. การประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยใชแบบประเมินทักษะปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร และนำผลการประเมินมาเทียบเกณฑการประเมินที่กำหนดไว คือ รอยละ 80 ขึ้นไป
หมายถึง ระดับดีมาก รอยละ 70-79 หมายถึง ระดับดี รอยละ 60-69 หมายถึง ระดับพอใช และ
ต่ำกวารอยละ 60 หมายถึง ระดับปรับปรุง ไดผลดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร
Îµª´Á¦¸¥ ()
34

³ÂÁÈ¤
12

nµÁ¨¸É¥
9.29

¦o°¥¨³
77.42

¦³´¦³Á¤·
¸

จากตารางที่ 7 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีทักษะปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรหลังเรียนอยูในระดับดี
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อภิปรายผล
1. องคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะคราม
ผูวิจัยไดทำการศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับตนชะครามดังตอไปนี้
1.1 พฤกษศาสตรเบื้องตนของตนชะคราม
จากการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชะคราม พบวา ลักษณะทาง
พฤกษศาสตรของตนชะครามที่สำรวจพบในบริเวณตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
มีลักษณะเปนไมลมลุกที่มีอายุหลายป เมื่อมีอายุมากขึ้นจะพัฒนาจนมีเนื้อไม ขึ้นเปนพุมมีขนาดเล็ก
ซึ่งมีใบที่มีลักษณะอวบน้ำมีหลายสี เปนลักษณะพิเศษของตนชะคราม ที่ทำใหตนชะครามสามารถ
ดำรงชีวิตอยูไดในสภาพแวดลอม จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา ตนชะครามเปนพืชที่สามารถ
เคลื่อนยายไดสะดวก เพราะมีขนาดเล็ก จึงเหมาะที่นำมาใชประกอบการเรียนการสอน เพื่อให
นักเรียนไดเรียนรูเ กีย่ วกับโครงสรางของตนชะคราม เนือ่ งจากตนชะครามเปนพืชทีต่ อ งมีการปรับตัวเอง
ให ส ามารถดำรงชี วิ ต อยู ไ ด ใ นสภาพแวดล อ มที่ เ หมาะสม ซึ่ ง จะสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
วริศรา ชื่นอารมย, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต (2553: 6) ที่ไดกลาวถึงตนชะครามวา
ตนชะครามมีลักษณะใบสีเขียวอวบน้ำ เมื่อแกมีสีแดงอมมวง รูปรางของใบเรียวยาว และสอดคลอง
กับงานวิจัยของดวงฤดี หวั้นหน, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต และศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป
(2553: 637) ที่ไดกลาวถึงตนชะครามวา เปนพรรณไมพุมเตี้ย ลักษณะเปนไมพุมขนาดเล็ก ลำตน
เดี่ยว เปนพุมแพรกระจาย มีลักษณะเปนใบเดี่ยว เรียงสลับ เบียดแนน ใบอวบน้ำมีสีเขียวสด ในฤดู
แลงจะเปลี่ยนเปนสีแดง สวนดอกจะออกที่ปลายยอด จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงนำความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชะครามมาจัดทำเปนหนวยการเรียนรู เรื่อง พฤกษศาสตรเบื้องตน
ของตนชะคราม
1.2 ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม
จากการศึกษาระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม พบวา ตนชะครามเปนพืชที่พบได
ในบริเวณดินเค็มตามชายปาชายเลน ที่รกรางรอบ ๆ นาเกลือ นากุง มักขึ้นเปนกลุมใหญเห็นเปน
สีแดงหรือสีเขียว เมือ่ ทำการสำรวจสภาพแวดลอมทางกายภาพของดินบริเวณทุง ชะคราม ตำบลโคกขาม
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ดินบริเวณดังกลาวมี คา pH 8.6-9.6 ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ดินมีสมบัติเปนเบส และมีอุณหภูมิ 30.25-31.25 องศาเซลเซียส ตลอดจนสังเกตพบสิ่งมีชีวิต
ที่ประกอบดวยพืช และสัตวที่มีความสัมพันธกันในดานตาง ๆ เชน ความสัมพันธของกลุมสิ่งมีชีวิต
ในแหลงที่อยูตาง ๆ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซอาหาร และสายใยอาหาร
ซึ่ ง จะสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของนภาพร แก ว ดวงดี และนั ฎ ฐพงศ อิ น ทร ส มบั ติ (2555: 107)
ที่ไดกลาวถึงตนชะครามวา ชะครามเปนพืชพบไดทั่วไปตามปาชายเลนที่มีดินเค็มและชื้น เปน
พืชทองถิ่นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย รวมทั้งเขตอำเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
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จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยนำความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศบริเวณทุงชะครามมาสรางเปน
บทปฏิบัติการวิทยาศาสตรในหนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม เชน บทปฏิบัติการ
เรื่อง คา pH ของดินบริเวณทุงชะคราม ผูวิจัยไดลงพื้นที่เก็บตัวอยางดินบริเวณทุงชะคราม แลวนำมา
หาคา pH ของดิน โดยชั่งดิน 50 กรัมใสในบีกเกอร เติมน้ำกลั่น 50 ลูกบาศกเซนติเมตร คนใหเนื้อดิน
ผสมกับน้ำ ตัง้ ทิง้ ใหตกตะกอน และใชแทงแกวจุม น้ำสวนทีใ่ สแตะลงบนกระดาษยูนเิ วอรซลั อินดิเคเตอร
นำไปเทียบกับแถบสีมาตรฐาน อานคา pH หลังจากนั้นจึงนำความรูมาสรางเปนบทปฏิบัติการให
นักเรียนไดศึกษาตอไป
1.3 การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม
จากการศึกษาการตรวจสอบสารอาหารจากสวนตาง ๆ ของตนชะครามบริเวณ
ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในหองปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตรอาหารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม พบวา สวนตาง ๆ ของตนชะครามมีปริมาณสารอาหารที่แตกตางดังนี้ ใบชะคราม
สีเขียว มีปริมาณของโปรตีน 2.96% (w/w) ไขมัน 0.66% (w/w) ใยอาหาร 4.50% (w/w) คารโบไฮเดรต
2.60 % (w/w) วิตามินซี 1.53 mg/100g ใบชะครามสีแดงอมมวง มีปริมาณของโปรตีน 2.44%
(w/w) ไขมัน 0.42% (w/w) ใยอาหาร 5.85% (w/w) คารโบไฮเดรต 0.32% (w/w) วิตามินซี 1.59 mg/
100g ดอกชะคราม มีปริมาณของโปรตีน 2.58% (w/w) ไขมัน 0.61% (w/w) ใยอาหาร 10.73%
(w/w) คารโบไฮเดรต 2.82% (w/w) วิตามินซี 1.55 mg/100g จากขอมูลจะพบวาสวนตาง ๆ ของ
ตนชะครามมีปริมาณสารอาหารที่แตกตางกัน แตสวนที่นิยมนำมาประกอบอาหาร คือ ใบชะคราม
สีเขียว ซึ่งปริมาณสารอาหารที่พบจะมีปริมาณสารอาหารที่มากกวาสารอาหารที่พบในงานวิจัยของ
จุรีภรณ นวนมุสิก และจันทิรา วงศวิเชียร (2554: 1) เกือบทุกประเภท ยกเวน คารโบไฮเดรต
โดยจุรีภรณ นวนมุสิก และจันทิรา วงศวิเชียร ไดศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตำรับอาหาร
พื้นบาน เพื่อสุขภาพจากใบชะคราม พบวา คุณคาทางโภชนาการใน 100 กรัม ของสวน ที่กินไดของ
ใบชะครามสดมีปริมาณของโปรตีน 1.81% (w/w) ไขมัน 0.15% (w/w) ใยอาหาร 2.4% (w/w)
คารโบไฮเดรต 2.97% (w/w) วิตามินซี 0.14 mg/100g จากการศึกษาขอมูลดังกลาวจะพบวา
สวนตาง ๆ ของตนชะครามมีปริมาณสารอาหารที่แตกตางจึงเหมาะที่จะนำมาใหนักเรียนไดศึกษา
เปรียบเทียบปริมาณสารอาหารในสวนตาง ๆ ของตนชะคราม โดยทำการตรวจสอบสารอาหารตาง ๆ
ไดแก การตรวจสอบแปง การตรวจสอบน้ำตาล การตรวจสอบโปรตีน การตรวจสอบไขมัน และ
การตรวจสอบวิตามินซี
ผูวิจัยจึงไดนำความรูมาสรางเปนบทปฏิบัติการในหนวยการเรียนรู เรื่อง การตรวจสอบ
สารอาหารในชะคราม เชน บทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบแปง โดยการนำสวนตาง ๆ ของ
ตนชะคราม ไดแก ใบสีเขียว ใบสีแดงอมมวง และดอกชะคราม มาทำการตรวจสอบแปง ซึ่งเปน
การทดลองที่ไมตองใชสารเคมีที่มีอันตรายมาก แตตองระวังเรื่องการใชตะเกียงแอลกอฮอล โดยเริ่ม
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จากการนำสวนตาง ๆ ของตนชะครามมาตมดวยแอลกอฮอลโดยผานน้ำรอน เพื่อใหสีจากสวนตาง ๆ
ของตนชะครามจางลง สามารถมองเห็นผลการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจน การตรวจสอบแปงสามารถ
ทำได โ ดยใช ส ารละลายไอโอดี น โดยหยดสารละลายไอโอดี น ลงไป จำนวน 2 หยด ถ า มี แ ป ง
สารละลายไอโอดีน จะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเปนสีน้ำเงินเขม หรือมวงแกมน้ำเงิน แตเมื่อหยดลงบน
สิ่งที่ไมใชแปง สีของสารละลายไอโอดีนจะไมเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้น จึงนำความรูมาสรางเปน
บทปฏิบัติการใหนักเรียนไดศึกษาตอไป
1.4 การแปรรูปชะคราม
จากการศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปใบชะคราม พบวา สวนของตนชะครามที่นิยม
นำมาประกอบอาหารคือ ใบชะครามสีเขียว เพราะมีความเค็มนอยกวาใบชะครามสีแดงอมมวง
สามารถนำมาแปรรูปไดเปนอาหารตาง ๆ ได เชน น้ำพริกเผาชะคราม เกี๊ยวซาชะคราม วุนชะคราม
หมูเดงชะคราม สังขยาชะคราม ลูกชิ้นชะคราม และทอดมันชะคราม โดยใหนักเรียนคิดออกแบบ
การแปรรูปชะครามโดยการนำความรูทางวิทยาศาสตรและทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรมาใชศึกษา
ด ว ยตนเองตลอดจนได ท ำการวิ เ คราะห เ กี่ ย วกั บ สารอาหารที่ พ บในอาหารที่ ไ ด จ ากการแปรรู ป
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนภาพร แกวดวงดี และนัฎฐพงศ อินทรสมบัติ (2555: 113) ที่กลาววา
จากการศึกษาผลิตภัณฑอาหารจากชะครามสามารถพัฒนาแปรรูปเมนูอาหารได 4 เมนู คือ หอหมก
น้ำใบชะคราม ยำใบชะคราม ทอดมันปลากรายใบชะคราม และแกงออมปูทะเลใบชะคราม
จากการศึกษาขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงไดนำใบชะครามสีเขียวมาแปรรูปเปน
อาหารตาง ๆ แลวนำมาสรางเปนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรในหนวยการเรียนรู เรื่อง การแปรรูป
ชะคราม ไดแก บทปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากใบชะคราม ซึ่งเปนกิจกรรมที่ใหนักเรียน
ไดรวมกันออกแบบการแปรรูปอาหารจากใบชะครามที่หลากหลาย เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
ตลอดจนเกิดทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่ดีขึ้น
จากการศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะครามทั้งหมด พบวา
ตนชะครามจัดเปนแหลงเรียนรูในทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับนักเรียน และมีคุณคาที่จะทำใหนักเรียนได
รับความรูมากขึ้นจากการปฏิบัติจริง ชวยใหนักเรียนสรางองคความรูทางวิทยาศาสตรจากสิ่งที่อยู
ใกลตัวโดยทำการศึกษาคนควาดวยตนเอง และนักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยดึ หลักระดมทรัพยากร
จากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวน
การจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผเู รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23
ระบุวา การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ตองเนนความสำคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม
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ของแต ล ะระดั บ การศึ ก ษาในเรื่ อ ง ความรู และทั ก ษะด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี รวมทั้ ง
ความรู ค วามเข า ใจ และประสบการณ เ รื่ อ งการจั ด การการบำรุ ง รั ก ษา และการใช ป ระโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน และมาตรา 25 ระบุวา รัฐตองสงเสริม
การดำเนินงาน และการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน
พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยการกีฬา และนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอ น่ื อยางพอเพียง และมีประสิทธิภาพ
ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า วผู วิ จั ย จึ ง ได อ งค ค วามรู ท างวิ ท ยาศาสตร เ กี่ ย วกั บ ต น ชะครามมาจั ด ทำเป น
บทปฏิบัติการมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเรียนรู และพัฒนาตนเองไดอยางเต็มตามศักยภาพ
2. การสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร
ผูวิจัยไดนำผลการศึกษาเอกสารงานวิจัย ลงสำรวจภาคสนามบริเวณทุงชะคราม
และทำการทดลองในหองปฏิบัติการของวิทยาศาสตรอาหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เกี่ยวกับองคความรูของตนชะคราม ในเรื่อง พฤกษศาสตรเบื้องตน ระบบนิเวศ การตรวจสอบ
สารอาหาร และการแปรรูปชะคราม เพื่อนำขอมูลมาสราง และพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร
เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร เนื่องมาจากบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่พัฒนาขึ้น มีขอมูลพื้นฐานจาก
การทดลอง ซึ่งผลการทดลองเปนไปตามทฤษฎี และหลักการวิทยาศาสตรที่ไดศึกษาคนควา โดย
คำนึงถึงความเหมาะสมทางดานเนื้อหาสาระ อุปกรณ และระยะเวลาที่เหมาะสมกับนักเรียน ไดผาน
การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา นักเรียนปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง มีความสอดคลองกับ
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระวิทยาศาสตร ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
ซึ่งสอดคลองกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2545: 3-37) ที่มุงสงเสริมให
คนพั ฒ นาทางกระบวนการคิ ด ความสามารถในการเรี ย นรู กระบวนการสื บ เสาะหาความรู
การแกปญหา และการสรางองคความรู
3. ผลการใช บ ทปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร โ ดยพิ จ ารณาจากผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนวิทยาศาสตรและทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ผูวิจัยไดนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่สราง และพัฒนาขึ้นไปใชทดลองกับนักเรียน
กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 จำนวน 34 คน ปรากฏผล ดังนี้
3.1 นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด ว ยบทปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะนักเรียนไดรับ
ประสบการณตรงในการทำงานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร เชน มีการระบุปญหา ตั้งสมมติฐาน
การกำหนดตัวแปร การลงมือปฏิบัติการทดลอง โดยมีบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรเปนแนวทางทำให
นักเรียนสามารถแกปญหามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ ผลการทดลองของจรรยา เขื่ อ นหมั้ น (2553: 3) ที่ ไ ด ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
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บทปฏิบัติการวิทยาศาสตรใน ปาพรุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทำใหนักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
3.2 หลั ง เรี ย นด ว ยบทปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก าร
วิทยาศาสตร คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรเทากับ 77.42 อยูในระดับดี
เพราะบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่พัฒนาขึ้น เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนได
ลงมือปฏิบัติทดลองดวยตนเอง โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การที่นักเรียนไดปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตาง ๆ ที่กำหนดไวในบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร ทำใหนักเรียนไดรับความรู และทักษะ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวารีย บุญลือ (2550: 8) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง การปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกส สำหรับนักเรียนชวงชั้น
ที่ 3 นักเรียนที่เรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร มีทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยูในระดับดีมาก

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 การนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร ควรคำนึงถึง
สภาพบริบทของโรงเรียน ซึ่งควรเปนโรงเรียนที่อยูใกลกับปาชายเลนหรือนาเกลือ เพราะตนชะคราม
เปนพืชที่พบในบริเวณดินเค็มตามปาชายเลน และที่รกรางรอบ ๆ นาเกลือ โดยขึ้นเปนกลุมใหญเห็น
เปนสีแดงหรือสีเขียว
1.2 การนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ชะครามในสมุทรสาครไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ควรใชคูกับคูมือประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร และ
ครูผูสอนควรทำความเขาใจ และลองปฏิบัติกอนที่จะนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรไปใชกับนักเรียน
ตลอดจนควรชี้แจงรายละเอียด และแนะนำใหนักเรียนเขาใจเสียกอน
1.3 บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร สามารถกระตุนให
นักเรียนออกแบบการเรียนรูใหม ๆ และทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตลอดจนมี
ทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรดีขึ้น
1.4 สถานศึกษาสามารถนำขั้นตอน และกระบวนการไปเปนแนวทางในการจัดทำ
หลักสูตรทองถิ่นไดโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
1.5 ควรมีการแนะนำตลอดจนมีการเชิญนักปราชญในชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสรางจิตสำนึกใหนักเรียนมีความรักในทองถิ่น
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทำการวิจัยในลักษณะเดียวกันกับนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ โดยปรับปรุง
เนื้อหาในบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหเหมาะสมกับนักเรียนในแตระดับชั้นเพื่อฝกฝนพัฒนาการ
ในดานความรู และทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรสำหรับเปนพื้นฐานในการนำไปใชในชีวิตประจำวัน
2.2 ควรนำบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร เรือ่ ง ชะครามในสมุทรสาคร มาศึกษาเกีย่ วกับ
ตัวแปรในดานอืน่ ๆ เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เจตคติของวิชาวิทยาศาสตร เปนตน
2.3 ควรนำความรู จ ากการแปรรู ป ชะครามมาพั ฒ นาเพื่ อ ใช เ ป น แนวทาง
ในการประกอบอาชีพได

สรุป
การวิจัยเรื่อง การศึกษาชะครามเพื่อสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ได อ งค ค วามรู ท างวิ ท ยาศาสตร เ กี่ ย วกั บ ต น ชะคราม ซึ่ ง มี ค วามสอดคล อ งกั บ
มาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
2. บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร มีประสิทธิภาพ โดยมีคาดัชนี
ประสิทธิผลเทากับ 0.64 และคาประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ เทากับ 86.67 – 81.82
3. นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย นอย า งมี นั ย สำคั ญ
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สุขภาพองคการที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ORGANIZATIONAL HEALTH THAT AFFECTS THE WORKING LIFE QUALITY
OF THE EDUCATIONAL PERSONNEL IN SCHOOLS FOR CHILDREN
WITH INTELLECTUAL DISABILITIES UNDER
THE BUREAU OF SPECIAL EDUCATION
วรรณพิมพ หนูมงกุฏ/ WUNNAPIM NUMONGKUD1
โยธิน ศรีโสภา/ YOTHIN SRISOPHA2
ดวงใจ ชนะสิทธิ์/ DUANGJAI CHANASIT3
บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา 1) ระดับสุขภาพองคการในโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียน
การสอนเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ งทางสติ ป ญ ญา 2) ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทำงานของบุ ค ลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา และ 3) สุขภาพ
องคการซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ทีจ่ ดั การเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา กลุม ตัวอยางไดแก ผูบ ริหารและครูผสู อน
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ จำนวน 254 คน ไดมาโดยวิธกี ารสุม ตัวอยางแบบแบงชัน้ ตามสัดสวน เครือ่ งมือทีใ่ ช
ในการวิจยั ไดแก แบบสอบถามทีส่ รางโดยผูว จิ ยั สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูลไดแก ความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบขัน้ ตอน
ผลการวิจัยพบวา
1. สุขภาพองคการในโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2. คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
อาจารย ดร., คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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3. สุขภาพองคการ ดานการวางแผน ดานขวัญในการปฏิบัติงาน ดานความสามารถ
ในการแกปญหา ดานการสนับสนุนทรัพยากร สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทาง
การศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยรวมกันทำนาย
ได รอยละ 74.20 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
คำสำคัญ: สุขภาพองคการ คุณภาพชีวิตการทำงาน

ABSTRACT
The objectives of this research were to study: 1) the organizational health level
in schools for children with intellectual disabilities, 2) the working life quality level of the
educational personnel in schools for children with intellectual disabilities, 3) organizational
health level that affected the working life quality level in schools for children with intellectual
disabilities. The sample, derived by proportional stratified random sampling, were 254
administrators and teachers in schools for children with intellectual disabilities under the
Bureau of Special Education. The research instrument was a questionnaire developed by
the researcher. The statistic used for data analysis were percentage, mean, standard
deviation, correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis.
The findings of this research showed:
1. The organizational health was at a high level both in overall and specific
aspects.
2. The working life quality of the educational personnel was at a high both
overall and in specific aspects.
3. Planning, morale, problem-solving ability, and supporting resources were
the organizational health together predicted the working life quality of the educational
personnel in schools for children with intellectual disabilities at the percentage of 74.20
with statistical significance at .05.
Keywords: organizational health, working life quality
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บทนำ
สุขภาพองคการเปนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองคการซึ่งมายส (Miles, 1973 อางถึงใน
กมลาศน ศรประสิทธิ์, 2553: 4) ไดกลาวไววาสุขภาพองคการ (organizational health) เปนเรื่อง
ความตองการที่จะพิจารณาขอบเขตของกิจกรรมตาง ๆ ที่กระทำรวมกันในองคการ โดยอาศัย
การศึกษาคนควา วิจัย เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงองคการใหเปนสถานที่นาอยู
นาทำงานและนาเรียนรู สามารถดำรงอยูทามกลางสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม มีการบริหาร
จัดการไดอยางตอเนื่องตลอดจนสามารถแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอมา
ฮอย และฟอริธ (Hoy and Foryth, 1986 อางถึงใน กมลาศน ศรประสิทธิ์, 2553: 4) ไดนำแนวคิด
ทฤษฎีระบบสังคมของพารสันส (Parsons) มาเปนกรอบแนวคิดพื้นฐานเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการสราง
มิติสุขภาพองคการระดับโรงเรียน โดยชี้ใหเห็นวาการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพองคการเปนการวิเคราะห
สภาวะการทำงานตามธรรมชาติขององคการที่แบงเปน 3 ระดับ จำนวน 7 มิติ ระดับสถาบัน ไดแก
ความเขมแข็งขององคการ ระดับการจัดการ ประกอบดวยมิติอิทธิพลของผูอำนวยการ มิติภาวะผูนำ
ดานมิตรสัมพันธ มิติภาวะผูนำดานกิจสัมพันธ มิติดานการสนับสนุนทรัพยากร และระดับปฏิบัติการ
ประกอบดวย มิติดานขวัญการปฏิบัติงาน มิติมุงเนนวิชาการ เพื่อพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
องคการอยางมีคุณคา
จากลักษณะของสุขภาพองคการที่มีสุขภาพสมบูรณ (healthy organization) ฟารเยอ
และเวลล (Foryer and Well, 1971: 11-14 อางถึงใน ชมกสิณ ดรุณอาภรณ, 2546: 35-36) กลาว
วาองคการที่สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมและรับผิดชอบตอปญหา มีการวางแผนรวมกันและ
ทำงานเปนคณะ ยอมรับความคิดเห็นของทุกฝาย รวมมือรวมใจกันทำงานและแกไขวิกฤตการณ
โดยเร็ว มีการแกไขขอขัดแยงโดยเปดเผยและมีประสิทธิภาพ รวมกันตรวจสอบความกาวหนาของ
งานเปนประจำ มีความซื่อสัตย มีเสรีภาพในการทำงาน มีภาวะผูนำที่มีความยืดหยุนตอสถานการณ
มีความเชื่อมั่นกันในองคการ เรียนรูในความผิดพลาด แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไรประสิทธิภาพ
มีโครงสรางองคการที่สำนึกในระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่ดีเพื่อใหสมาชิกยึดถือเปนแนวปฏิบัติ
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคมากกวาความสำนึกในระเบียบ ขอบังคับ องคการตองปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกั บ บริ บ ท และสมาชิ ก ทุ ก คนต อ งร ว มมื อ กั น แก ไ ขสิ่ ง ที่ เ ป น อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง าน
ในอนาคตใหหมดไป ดังนั้น องคการใดที่มีสุขภาพองคการดี เชน มีขวัญและกำลังใจในการทำงานดี
ย อ มทำให มี คุ ณ ภาพชี วิต ในการทำงานดี ขึ้ น การนำคุ ณ ภาพชี วิต การทำงานมาใช เ ป น เรื่ อ งของ
การแกไขปญหาแรงงานใหผูทำงานมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น ซึ่งเดลแลนโนท และทาเคซาวา
(Delanotte and Takezawa, 1984 อางถึงใน สุนันท ลิ้มรัตนพันธ, 2553: 22) ไดเสนอแนะไววา
ผลตอการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานที่สำคัญ คือคุณภาพชีวิตในการทำงานนั้นจะขึ้นอยูกับ
ความมัน่ คงในการทำงาน การทำงานทีม่ รี ะเบียบและภาวะเศรษฐกิจของผูป ฏิบตั งิ าน ตอมาแนวคิดนี้ได
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ขยายออกไปโดยนั ก จิ ต วิ ท ยาได เ พิ่ ม เรื่ อ งความสั ม พั น ธ ใ นทางบวกระหว า งขวั ญ และกำลั ง ใจ
ในการทำงาน กับผลผลิตซึง่ มีการสงเสริมใหเกิดมนุษยสัมพันธในการปฏิบตั งิ าน และในป ค.ศ. 19601970 ไดมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการมีโอกาสในการทำงานที่เสมอภาค และแบบแผนในการทำงาน
ที่พึงพอใจของผูปฏิบัติงานและตั้งแตป ค.ศ. 1970 เปนตนมา มีการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตนี้
อยางจริงจัง โดยมุงไปที่ประสิทธิภาพขององคการและการเพิ่มประสบการณโดยธรรมชาติของบุคคล
ทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งแนดเลอร และคณะ (Nedler and others, 1982 อางถึงใน วนิดา
เหลืองสัจจกุล, 2552: 14) ไดเสนอในดานการที่บุคคลมีสิ่งจำเปนแกความตองการของชีวิตที่พอเพียง
ก็ถือวาบุคคลนั้นมีคุณภาพชีวิตในระดับหนึ่ง เพราะมองวาความจำเปนดังกลาว ซึ่งไดแก อาหาร
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค เปนสิ่งจำเปนที่ทุกคนจะตองไดรับการสนองตอบอยาง
พอเพียงเพื่อใหการดำรงชีวิตอยูไดและมีคุณภาพ หรือมองคุณภาพชีวิตในแงการเกี่ยวของกับการมี
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหมายถึงบุคคลและกลุมบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดจะตองยึดมั่นในกฎ
ระเบียบ มีความซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบตอตนเองและบุคคลอื่น ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม เพือ่ ความสงบสุขรวมกันเปนเรือ่ งสำคัญกวาเรือ่ งอืน่ ๆ (ศิริ ฮามสุโพธิ,์ 2543: 55-56)
อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาสุขภาพองคการมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน
จากงานวิจัยของดวงสมร บาตรโพธิ์ (2549: 97-98) ไดศึกษาสุขภาพองคการที่สงผลตอการประกัน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวา มี 6 มิติ ที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายใน คือขวัญใน
การปฏิบัติงาน การมุงเนนวิชาการการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู บูรณภาพของสถาบัน การเปน
ผูนำทางวิชาการ และซึ่งสอดคลองกับอรสา มิ่งฉาย (2551: 74) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
สุขภาพองคการกับการทุม เทในการปฏิบตั งิ านของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยรวม
และรายดาน อยูในระดับปานกลาง และสุขภาพองคการของโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความทุมเทในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ดังนั้น จึงอาจ
กลาวไดวาสุขภาพองคการจะมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทำงานของคนในองคการเพราะ
เปนสวนหนึ่งของการบริหารงานบุคคล
โรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ งทางสติ ป ญ ญาเป น โรงเรี ย น
เฉพาะทางพิการทางสมอง มีการจัดการศึกษาตั้งแตชั้นเรียนเตรียมความพรอมกอนประถมศึกษา
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีทั้งการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ มีการจัดทำหลักสูตรเฉพาะ
ประเภทความพิการทีส่ อดคลองกับความตองการจำเปนของแตละกลุม แตละคน มีการจัดทำโปรแกรม
การศึกษาเฉพาะบุคคล รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี และเปนโรงเรียนประจำซึ่ง
เด็กตองมีการเขาพักที่หอพักที่ทางโรงเรียนจัดใหเพื่อสะดวกตอการดูแลและความปลอดภัยของเด็ก
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ที่มุงเนนการพัฒนาความสามารถของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาใหมีศักยภาพในการดูแล
ตนเองของแตละคน และใหโอกาสดานการศึกษาที่เทาเทียมกันอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองดานทางสติปญญามีขอจำกัดและสภาพปญหา
ไมเหมือนกัน แตตองใหโอกาสที่เทาเทียมกันในการที่จะไดรับบริการทางการศึกษา ที่ควบคูไปกับ
การบำบั ด การฟ น ฟู ส มรรถภาพทุ ก ด า น เพื่ อ ให บุ ค คลเหล า นี้ เ กิ ด ความพร อ มในการเรี ย นและ
การพัฒนาทุกดาน แลวยังคำนึงถึงการอยูรวมในสังคมปกติกับคนปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึงตองมีวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของผูพิการโดยจัดเปนรายบุคคลใหมากที่สุดหรืออาจจัดเปน
กลุมเล็ก ๆ และควรจัดการศึกษาอยางตอเนื่องทีม่ ที ั้งการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาความรู
และทักษะเพือ่ การเรียนตอในชัน้ ทีส่ งู ขึน้ การฝกอบรมเพือ่ การพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพชีวติ ตลอดจน
การฝกอาชีพ เพือ่ ใหสามารถประกอบอาชีพชวยเหลือตนเองได (จำเปน สังขมสุ กิ านนท, 2549: 17-18)
จากการสั ม ภาษณ ผู อ ำนวยการโรงเรี ย นสุ พ รรณบุ รี ป ญ ญานุ กู ล พบว า ผู บ ริ ห ารให
ความสำคัญกับชุมชนที่มีสวนตอการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนทรัพยากรตอการศึกษา
ซึ่งเปนสวนหนึ่งขององคการ สวนคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษาอยูในระดับ
คอนขางดี โดยมีการจัดสรรสวัสดิการใหกับบุคลากร เชน การสนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนา
ตนเองดวยการอบรม ศึกษาดูงานและศึกษาตอเพื่อนำมาพัฒนาองคการ และใหความสำคัญตอ
สภาพแวดลอมและความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนรวมทัง้ ทรัพยสนิ มีการสรางขวัญกำลังใจให
กับบุคลากรดวยการใหการสนับสนุน โดยมีสวัสดิการคาตอบแทน ความเปนอยูที่พักอาศัย อาหาร
จัดหาเสื้อที่ในการปฏิบัติงานโดยไมตองเสียคาใชจาย มีการดูแลสุขภาพของบุคลากรดวยการใหเขา
รั บ การตรวจสุ ข ภาพประจำป จั ด ให บุ ค ลากรได ไ ปทั ศ นศึ ก ษาสร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี ต อ กั น ใน
หมูคณะ บริการยานพาหนะสำหรับผูไปประชุมเปนการบำรุงขวัญแกบุคลากร และไดสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ สื่อการสอนใหอยางเพียงพอ และดูแลปกครองดวยความเปนประชาธิปไตย
ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับสุขภาพ
องคการและระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน รวมทั้งสุขภาพองคการที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของบุคลากร

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ สุ ข ภาพองค ก ารในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี
ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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3. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ สุ ข ภาพองค ก ารกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทำงานของบุ ค ลากรทาง
การศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษ

วิธีดำเนินการ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ผูวิจัยไดกำหนดวิธี
ดำเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากร
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ไดแก ผูบ ริหาร และครูผสู อนในโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียน
การสอนเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ งทางสติ ป ญ ญา
สั ง กั ด สำนั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ
จำนวน 19 โรงเรียน จำแนกเปนผูบริหาร จำนวน 60 คน และครูผูสอน จำนวน 886 คน รวมทั้งสิ้น
946 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553)
กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก ผู บ ริ ห าร และครู ผู ส อนเด็ ก ที่ มี
ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 254 คน ซึ่งไดมาดวย
วิธีการดังตอไปนี้
1. กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางของโรงเรียนโดยใชการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางเปน
รอยละ 80 ไดขนาดกลุมตัวอยาง จำนวน 14 โรงเรียน ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (stratified random
sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 194-195)
2. กำหนดกลุมตัวอยางของผูบริหาร ประกอบดวย ผูอำนวยการ จำนวน 1 คน และ
รองผูอำนวยการ จำนวน 1 คน ซึ่งไดมา โดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejeie and
Morgan, 1970 อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2552: 48-49) ไดกลุมตัวอยางเปนผูบริหาร 16 คน
และครู 238 คน รวมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้น 254 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ สำหรับผูบริหารและครูผูสอน มี 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน และประสบการณในการทำงาน มีลักษณะเปน
แบบสำรวจรายการ (checklist)
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ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ระดั บ สุ ข ภาพองค ก ารและ
ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา (rating scale)
5 ระดั บ ซึ่ ง ค า ความเชื่ อ มั่ น ตั ว แปรต น เท า กั บ 0.950 ตั ว แปรตาม เท า กั บ 0.961 และได ค า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.952
ตอนที่ 4 เปนขอคำถามปลายเปด เกี่ยวกับขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ
องคการและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูว จิ ัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามดวยตนเองและทางไปรษณียไ ดรบั แบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 248 ฉบับ คิดเปนรอยละ 97.64
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่
และคารอยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย
2. การวิเคราะหระดับสุขภาพองคการและระดับคุณภาพชีวิตการทำงานในโรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิ เ คราะห สุ ข ภาพองค ก ารที่ ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทำงานของบุ ค ลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ระดั บ สุ ข ภาพองค ก ารในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ ง
ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อยูในระดับมาก ดังตารางที่ 1
2. ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทำงานบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย น
การสอนเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อยูใ นระดับมาก
ดังตารางที่ 2
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3. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน สุขภาพองคการที่สงผลตอคุณภาพชีวิต
การทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่ จัดการเรียนการสอนเด็ กที่ มีความบกพร อง
ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับของสุขภาพองคการในโรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

(n=248)
» £µ¡°rµ¦
1. ¼¦£µ¡ °µ´
2. £µª³¼oÎµÂ¤·¦´¤¡´r
3. ª´Äµ¦·´·µ
4. µ¦´»¦´¡¥µ¦
5. ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Âo{®µ
6. £µª³¼oÎµÂ·´¤¡´r
7. µ¦°¥¼n¦nª¤´ °»¨µ¦
8. µ¦ªµÂ
¦ª¤

Xത
4.12
4.21
4.11
4.15
4.24
4.19
4.15
4.20
4.17

S.D.
0.55
0.62
0.58
0.63
0.60
0.65
0.63
0.61
0.54

¦³´
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

¨Îµ´
7
2
8
5
1
4
5
3

จากตารางที่ 1 พบว า สุ ข ภาพองค ก ารในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี
ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานความสามารถในการแกปญหา
มากที่สุด รองลงมาไดแก ดานภาวะผูนำแบบมิตรสัมพันธ ดานการวางแผน ดานภาวะผูนำแบบ
กิจสัมพันธ ดานการอยูรวมกันของบุคลากร ดานการสนับสนุนทรัพยากร ดานบูรณภาพของสถาบัน
และดานขวัญในการปฏิบัติงาน ตามลำดับ

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Vol.6 No. 1 January-June 2015

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

129

ตารางที่ 2 ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ระดั บ และลำดั บ ของคุ ณ ภาพชี วิ ต การทำงาน
ของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวม
(n=248)
»£µ¡¸ª·µ¦Îµµ
1. nµ°Â¸ÉÁ¡¸¥¡°Â¨³¥»·¦¦¤
2. £µ¡µ¦Îµµ¸É¨°£´¥Â¨³nÁ¦·¤» £µ¡
3. Ã°µ¸ÉÅo¦´µ¦¡´µÂ¨³Äoªµ¤µ¤µ¦ °»¨
4. Ã°µªµ¤oµª®oµÂ¨³ªµ¤¤´ÉÄµ¦Îµµ
5. µ¦¤¸nª¦nª¤Äµ¦ÎµµÂ¨³ªµ¤´¤¡´r´»¨°ºÉ
6. ··nª»¨Äµ¦Îµµ
7. µ¦ÎµµÂ¨³µ¦Îµ¦¸ª·Ã¥¦ª¤
8. µ¦Îµµ¸ÉÁ}¦³Ã¥rn°´¤
¦ª¤

Xത
4.04
4.20
4.21
4.15
4.13
4.09
4.00
4.25
4.13

S.D.
0.73
0.55
0.59
0.58
0.60
0.65
0.71
0.52
0.53

¦³´
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

¨Îµ´
7
3
2
4
5
6
8
1

จากตารางที่ 2 พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า อยู ใ นระดั บ มากทุ ก ด า น
โดยดานการทำงานที่เปนประโยชนตอสังคมมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานโอกาสที่ไดรับการพัฒนา
และใชความสามารถของบุคคล ดานสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานโอกาส
ความกาวหนาและความมั่นคงในการทำงาน ดานการมีสวนรวมในการทำงานและความสัมพันธกับ
บุ ค คลอื่ น ด า นสิ ท ธิ ส ว นบุ ค คลในการทำงาน ด า นค า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอและยุ ติ ธ รรม และ
ดานการทำงานและการดำรงชีวิตโดยรวม ตามลำดับ
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน สุขภาพองคการทีส่ ง ผลตอคุณภาพชีวติ
การทำงานของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี
ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(n=248)

Â®¨nªµ¤Â¦¦ª

df

SS

MS

F

Sig.

4

51.922

12.980

174.919*

.000

Residual

243

18.033

.074

Total

247

69.954

´ªÂ¦¸ÉÅo¦´µ¦´Á¨º°Á oµ¤µ¦
nµ¸É

B
.861

Beta

SEb
.133

t
5.123*

Sig.
.000

.307

.338

.054

5.687*

.000

µ¦ªµÂ (X8)

.271

.314

.053

5.155*

.000

µ¦´»¦´¡¥µ¦ (X4)

.132

.156

.051

2.586*

.000

ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Âo{®µ (X5)

.119

.136

.051

2.317*

.021

Regression

ª´Äµ¦·´·µ (X3)

* ¤¸¥´ Îµ´µ··¸É¦³´ .05
R = 0.862
R2 = 0.742

SEE = 0.272

จากตารางที่ 3 พบวา สุขภาพองคการ ดานขวัญในการปฏิบัติงาน (X3) ดานการวางแผน
(X8) ดานการสนับสนุนทรัพยากร (X4) ดานความสามารถในการแกปญหา (X5) เปนตัวแปรที่ไดรับ
เลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก
บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ ในภาพรวม (Ytot) ได อ ย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 โดยมี
คาประสิทธิภาพในการทำนาย R2 = 0.742 ซึ่งแสดงวาดานขวัญในการปฏิบัติงาน ดานการวางแผน
ดานการสนับสนุนทรัพยากร ดานความสามารถในการแกปญหา สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวม และสามารถทำนายคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในภาพรวม ไดรอยละ 74.20 โดยสามารถเขียนสมการ
พยากรณได ดังนี้
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ
= 0.861 + 0.307 (X3) + 0.271 (X8) + 0.132 (X4) + 0.119 (X5)
tot
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
Z = 0.338 (Z ) + 0.314 (Z ) + 0.156 (Z ) + 0.136 (Z )
tot
3
8
4
5

อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยเรื่องสุขภาพองคการที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้
1. จากผลการวิ เ คราะห สุ ข ภาพองค ก ารในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี
ความบกพรองทางสติปญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความสามารถในการแกปญ
 หามีคา เฉลีย่ มากทีส่ ดุ และรองลงมา
คื อ ด า นภาวะผู น ำแบบมิ ต รสั ม พั น ธ ด า นการวางแผน ด า นภาวะผู น ำแบบกิ จ สั ม พั น ธ
ด า นการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร ด า นการอยู ร ว มกั น ของบุ ค ลากร ด า นบู ร ณภาพของสถาบั น และ
ดานขวัญในการปฏิบัติงาน ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนไวเปน
อย า งเป น ระบบระเบี ย บ มี ก ารจั ด องค ก าร โครงสร า งบริ ห ารกำหนดบทบาทหน า ที่ ม าตรฐาน
การปฏิบัติงาน และผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ
งานบริหารงานทั่วไปและงาน กิจการนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า ด า นความสามารถในการแก ป ญ หามี ค า เฉลี่ ย
มากทีส่ ดุ ซึง่ เปนองคการทีต่ อ งมีการจัดสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการปฏิบตั หิ นาทีก่ ารงาน มีความสามารถ
ในการใชองคความรู ความสามารถที่จะบริหารงานของฝายตาง ๆ ใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอองคการ ตามแผนงานที่ไดมอบหมายใหกับบุคลากร กำหนดโครงสรางของงาน
การบริหารงานฝายตาง ๆ ใหที่กำหนดบทบาทหนาที่เปนไปตามระบบมาตรฐานการปฏิบัติการงาน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกมลาศน ศรประสิทธิ์ (2553: 351) ไดศึกษางานวิจัยการพัฒนา
เครื่องมือตรวจวัดสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา องคประกอบทุกตัวมีความสัมพันธกับ
องคประกอบความสามารถในการแกปญหา โดยที่บูรณภาพของสถาบัน ภาวะผูนำแบบมิตรสัมพันธ
ขวั ญ ในการปฏิ บั ติ ง าน การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร และการวางแผนมี ค วามสั ม พั น ธ โ ดยตรงต อ
ความสามารถในการแกปญหา
สวนสุขภาพองคการในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานขวัญในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
อาจเนื่องดวยภาระงานที่รับผิดชอบโดยตรง และงานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายตามโครงสรางของ
โรงเรียนและแนวนโยบายของโรงเรียนที่กำหนด และดวยเปนโรงเรียนประจำครูจึงตองดูแลนักเรียน
ประจำหอพักดวย มีการฝกเด็กใหชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน การเขาสังคมและการดูแล
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สุขอนามัย สุขภาพรางกายในกรณีเด็กที่มีโรคประจำตัวเปนพิเศษ บุคลากรตองปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับ
เรื่องเวลาในชีวิตประจำวัน การใหขอมูลปอนกลับในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง และตองเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน สรางความสัมพันธของครู ผูบ ริหาร เพือ่ นครูและนักเรียนตลอดจนบุคลากร
อื่น ๆ ในโรงเรียน ดังนั้นการใหโอกาสในความกาวหนาของการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจตอรายได
ที่ไดรับและสวัสดิการที่โรงเรียนจัดใหกับครูดวยความมั่นคงและปลอดภัย ผูบริหารจึงไดมีการให
สรางขวัญและกำลังใจใหกับบุคลากร ดวยการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ เชน สวัสดิการพื้นฐาน
มีการตรวจสุขภาพทุกป บริการยานพาหนะในการไปติดตอราชการ มีการรักษาความปลอดภัยใหกับ
บุคลากร สรางความสัมพันธความรักความสามัคคีในหมูคณะในองคการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของกษิมดิฐช เกตุแกว (2547: 82-83) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การใชเหตุผลบกพรองทางจิตวิทยา
ของผูบริหารที่สัมพันธกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
พบวาขวัญในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุชาติ โพธิ์พันธุ (2547: 84) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางขวัญกับการปฏิบัติงานวิชาการ
ของครูในโรงเรียนที่มีความมั่นคงแตกตางกัน พบวา โรงเรียนที่มีความมั่นคงมีขวัญโดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง
2. จากผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่ง
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การทำงานที่เปนประโยชนตอ
สังคมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ โอกาสที่ไดรับการพัฒนาและใชความสามารถของบุคคล
สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ โอกาสความกาวหนาและความมั่นคงในการทำงาน
การมี ส ว นร ว มในการทำงานและความสั ม พั น ธ กั บ บุ ค คลอื่ น ด า นสิ ท ธิ ส ว นบุ ค คลในการทำงาน
คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และการทำงานและการดำรงชีวิตโดยรวม ตามลำดับ ซึ่งมาจากมี
ความสุ ข และภาคภู มิ ใ จเมื่ อ ศิ ษ ย ป ระสบความสำเร็ จ ในชี วิ ต และการงาน การปฏิ บั ติ ห น า ที่ มี
ความสำคัญตอการวางรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ของ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับสังคมและชวยเหลืออำนวยประโยชนตาง ๆ แกชุมชน เมื่อมีโอกาสชวยเหลือ
สังคมก็มีความยินดีที่จะเสียสละรวมทำประโยชนและรับผิดชอบตอสังคมในแงของการผลิตนักเรียน
ที่มีคุณภาพตอสังคม
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ซึ่งอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการทำงานที่เปนประโยชนตอสังคมมีคาเฉลี่ย
มากที่สุด เนื่องจากบุคลากรมีความเสียสละ ยินดีที่จะมีสวนรวมในการทำประโยชนใหกับสังคม
ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพตอสังคม มีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับสังคม
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อีกทั้งผูบริหารใหโอกาสแกบุคลากรใหแสดงความคิดและความสามารถที่นำมาซึ่งประโยชนตอ
สวนรวม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของคัมมิ่งส และวอรเลย (Cummings and Worley, 1997
อางถึงใน ธีรนุช ติรณะประกิจ, 2546: 39) ที่กลาววาการที่บุคคลในหนวยงานมีความรูสึกวามี
ความภาคภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานในองคกรที่มีชื่อเสียง และรับรูวาองคการหรือหนวยงานที่ตนทำงาน
อยูนั้นเปนองคการที่อำนวยประโยชน ชวยเหลือและรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของธี ร นุ ช ติ ร ณะประกิ จ (2546: 63) ได ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการเสริ ม สร า งคุ ณ ภาพชี วิ ต
การทำงานของบุคลากรการคลัง ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พบวา การสงเสริม
ดานการมีพันธะทางสังคม สถาบันตองสรางโอกาสและใหโอกาสแกบุคลากรในการแสดงตนวาเปน
ผูที่มีความสามารถ เพื่อเขาจะไดใชศักยภาพที่เขามีใหเกิดประโยชนกับสังคมทั้งในหนวยงานและ
นอกหนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของลำจวน โลเพ็ชร (2550: 61) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพ
ชีวติ การทำงานของผูป ฏิบตั งิ านดานพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวติ
การทำงานของผูป ฏิบตั งิ านดานพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยรวมอยูใ นระดับสูง ซึง่ เมือ่ พิจารณา
เปนรายดานแลวพบวา ระดับคุณภาพชีวติ การทำงานระดับสูง คือดานความเปนประโยชนตอ สังคม
ส ว นคุ ณ ภาพชี วิ ต การทำงานของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย น
การสอนเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานการทำงาน
และการดำรงชีวิตโดยรวม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของการปฏิบัติงานตามหนาที่
ของบุคลากรในการจัดแบงเวลาในการทำงานและการดำเนินชีวติ ในครอบครัวไมมคี วามสอดคลองกัน
จึงมีปญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวอลตัน (Walton,
1973 อางถึงใน สุนันท ลิ้มรัตนพันธ, 2553: 31) กลาววาบุคคลควรไดจัดเวลาในการทำงาน
ของตนเองใหเหมาะสม และมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมตาง ๆ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเพชรา ทุงศรีแกว (2552: 82-83) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
คุ ณ ภาพชี วิ ต การทำงานของบุ ค ลากรโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ (องค ก ารมหาชน) พบว า
ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัวมีคาเฉลี่ยต่ำสุด
3. สุขภาพองคการที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ งทางสติ ป ญ ญา สั ง กั ด สำนั ก บริ ห ารงาน
การศึ ก ษาพิ เ ศษ จากมากไปหาน อ ยซึ่ ง พบว า ด า นการวางแผน ด า นขวั ญ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ดานการสนับสนุนทรัพยากร ความสามารถในการแกปญหา เปนปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต
การทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรี ยนที่ จัดการเรี ยนการสอนเด็ กที่ มีความบกพร อง
ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
สามารถรวมกันทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมได
รอยละ 74.20 อภิปรายเปนรายดานดังนี้
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ดานการวางแผน สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมีการทำแผนปฏิบัติการประจำปในการทำงานที่ชัดเจน ดำเนินกิจกรรมที่เปน
ไปตามแผน มีการทำแผนกลยุทธในการทำงานที่ชัดเจน แลวยังมีการจัดการประเมินจุดออนและ
จุดแข็งขององคการ และมีการบริการขาวความเคลือ่ นไหวทีเ่ ปนประโยชนตอ การทำงาน ซึง่ สอดคลอง
กับงานวิจัยของกมลาศน ศรประสิทธิ์ (2553: 356) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัด
สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวาการวางแผนอยูในระดับแรกมีน้ำหนัก
มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนันทพล พงษสรอย (2550: 117) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพ
และปญหาการดำเนินการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจยั พบวา สภาพการดำเนินการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยภาพรวมพบว า มี ส ภาพการดำเนิ น การวางแผนกลยุ ท ธ อ ยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น
รายดาน พบวา มีสภาพการดำเนินการวางแผนกลยุทธอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับ
การสัมภาษณของนายสถาพร วิสามารถ ทีไ่ ดกลาววาโรงเรียนมีการวางแผนในการจัดโครงการ ใหตรง
ตามระบบแบบแผน ตามโครงสรางของแผนกลยุทธของโรงเรียนและมีการกำกับดูแลเกี่ยวกับงานที่
ไดมอบหมายกับบุคลากรใหดำเนินการไปตามเวลาที่กำหนด
ดานขวัญในการปฏิบัติงาน สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรมีความภาคภูมิใจที่ไดพัฒนาองคการจนเปนที่ยอมรับ และ
มีความรูสึกที่ปลอดภัยมีความมั่นคงในหนาที่การงาน ซึ่งมีการสงเสริมและรับสนับสนุนโอกาสใน
ความก า วหน า ในหน า ที่ ก ารงานแก บุ ค ลากร มี ร ายได ที่ ไ ด รั บ และสวั ส ดิ ก ารที่ เ พี ย งพอ ขวั ญ ใน
การปฏิบัติงาน สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมากที่สุด
ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรมีความภาคภูมิใจที่ไดพัฒนาองคการจนเปนที่ยอมรับ และมีความรูสึกที่
ปลอดภัยมีความมัน่ คงในหนาทีก่ ารงาน ซึง่ มีการสงเสริมและรับสนับสนุนโอกาสในความกาวหนาในหนาที่
การงานแกบุคลากร มีรายไดที่ไดรับและสวัสดิการที่เพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร
ขันติกาล (2549: 112) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สุขภาพองคกรและบรรยากาศองคกรในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม พบวา ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษามีคะแนนมาตรฐานสุขภาพองคกรสูงเปนลำดับแรก อาจเปนผลมาจาก
โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึก ษามีบุ ค ลากรจำนวนมาก การทำงานเป น ระบบ มีก ารประชุ ม
ปรึกษาหารือภายในสายงานเดียวกันเปนประจำ บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน รวมมือ
รวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดวงสมร บาตรโพธิ์ (2549: 100) ไดศึกษาวิจัย
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เรื่องสุขภาพองคการที่ส งผลตอการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวา สุขภาพองคการในมิตขิ วัญในการปฏิบตั งิ าน
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สงผลตอการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาพรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกานตชนก มิตรยอดวงศ (2547: 163-173) ไดศึกษา
วิ จั ย เรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบกั บ ขวั ญ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ของ ครูสายผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่สกลนคร เขต 2 พบวา ขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครูสายผูส อนในโรงเรียนโดยรวมอยูร ะดับมาก และการพิจารณาความดีความชอบมีความสัมพันธ
ทางบวกกับขวัญในการปฏิบตั งิ านของครู ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของปริญญา อินสวาง (2553: 69)
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 พบวา กลุมขาราชการครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ทั้งในภาพรวมและรายดานทั้ง 6 ดานอยูในระดับสูง ทั้งนี้เปน
เพราะวาในการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาในปจจุบันไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง จัดใหมี
การอบรมและประเมินผลทั้งภายในและภายนอกจนเปนที่ยอมรับของบุคคลทั้งภายในและภายนอก
อีกทั้งผูบังคับบัญชาจัดการมอบหมายงานใหปฏิบัติตรงกับความรูความสามารถ มีการพิจารณา
ความดี ค วามชอบแก ผู ป ฏิ บั ติ ง านดี มี ก ารจู ง ใจครู - อาจารย ให มี ก ารตื่ น ตั ว ทำงานมากขึ้ น
อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยความจริงใจ ทุกคนตางปฏิบัติงาน
ดานตาง ๆ สวนเพื่อนรวมงานตางใหการสนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยความจริงใจ
ทุกคนปฏิบัติงานใหเกียรติแกกันและกัน
ด า นความสามารถในการแก ป ญ หา ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทำงานของบุ ค ลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา สังกัดสำนักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมการเรียนไวอยางเปนระบบ
ระเบียบ และปฏิบัติงานตามหนาที่การจัดการเรียนการสอนตามความสามารถเพื่อพัฒนานักเรียนให
ดีขึ้น โดยมีโครงสรางบริหารกำหนดบทบาทหนาที่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ผูบริหารมีความสามารถ
ในการบริหารงานของฝายตาง ๆ ไดแก งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารงาน
ทั่วไปและงานกิจการนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
พารสันส (Parsons, 1953 อางถึงใน ศิริพร ขันติกาล, 2549: 32) กลาวไววาทฤษฎีนี้ชี้ใหเห็นวา
โรงเรียนเปนองคการทางสังคม ที่มีโครงสรางทางสังคมสวนยอย ๆ ทำหนาที่รวมกันในการทำใหบรรลุ
เปาหมายของโรงเรียน และสามารถแกปญหาในระบบตามหนาที่สำคัญคือ การจัดกระบวนการ
ตาง ๆ เพือ่ ใหบคุ ลากรในโรงเรียนปรับตัว ใหเขากับระบบภายนอก และดำเนินการเพือ่ บรรลุเปาหมายของ
สังคมได ทั้งนี้โรงเรียนจะมีการถายทอดความรู ความคิด ความเชื่อ และคานิยมตาง ๆ ภายใตกฎ
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ระเบียบ ขอหามที่ควบคุมอยูในระบบ สามารถบูรณาการ และแกไขปญหาสิ่งซอนเรน ตลอดจน
รักษาระเบียบแบบแผนใหเกิดขึ้นในระบบได นอกจากนั้นแลวโรงเรียนยังตองมีการควบคุมระดับ
ภารกิจและความรับผิดชอบ คือระดับสถาบัน ระดับจัดการและระดับเทคนิค ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของบลาวและสกอต (Blau and Scott, 1962 อางถึงใน กนกวรรณ วิเชียรเขต, 2551: 46 ) กลาววา
ประสบการณที่ไดจากการแกปญหาหนึ่งจะมีประโยชนตอการแกปญหาครั้งตอ ๆ ไป ดังนั้น แมวา
กระบวนการแกปญหาครั้งแรกมีแนวโนมใหเห็นวาจะกอใหเกิดปญหาอยางอื่นแทรกซอนขึ้นมา
ดังกลาวแลว แตประสบการณหรือการเรียนรูที่ไดรับจากการแกปญหาครั้งแรกนั้นนับไดวามีสวน
สำคัญในการแกปญหาใหมไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อปญหาใหมมีลักษณะเหมือนหรือ
คลายคลึงกับปญหาเดิม
ด า นการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทำงานของบุ ค ลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมีการตรวจสอบการจัดทำเอกสาร บัญชี ทะเบียน
การเงิน พัสดุ อยางถูกตองเปนปจจุบันมีการสนับสนุนใหครูไปศึกษาตอ อบรม และดูงานตามโอกาส
อันสมควร มีการควบคุม ดูแลการใชหองเรียน อาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนใหใชประโยชน
อยางเต็มที่และไดมีการสนับสนุนสื่อและเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเพียงพอกับ
ความตองการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวนิดา แกวรักษ (2544: 46) ไดกลาวถึงการสนับสนุน
ทรัพยากรเปนภาระหนาที่สำคัญของผูบริหารโรงเรียนเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของโรงเรียน
ดังนั้นการไดดำเนินงานตามขอบขายงานบุคลากร งานธุรการงานการเงินและพัสดุ ตลอดจนงาน
อาคารสถานที่ จะชวยใหผูบริหารโรงเรียนรูจักใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางคุมคาในโรงเรียน
ที่มีสุขภาพองคการสมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร ขันติกาล (2549: 116) ไดศึกษาวิจัย
เรื่องสุขภาพองคกรและบรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม พบวา มิติการสนับสนุนทรัพยากรที่พบวา มีความแตกตางระหวางโรงเรียนประถม
ศึกษากับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานั้น สาเหตุหนึ่งนาจะเกิดจากงบประมาณ โรงเรียน
ประถมศึกษาจะไดรบั เปนเงินอุดหนุนระดับประถมศึกษา ซึง่ ไดรบั เปนจำนวนนอยไมสามารถเปรียบเทียบ
กับเงินอุดหนุนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา แตอยางไรก็ดีการใหการสนับสนุนทรัพยากร
ดังกลาว ยังรวมถึงความสามารถในการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสงู สุด คุม คา และเกิดประสิทธิภาพ
ตลอดจนการจั ด หาทรั พ ยากรนานาชนิด สำหรับ สนั บ สนุน การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมของผู บ ริ ห ารและ
บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณของนายสถาพร วิสามารถ ที่ไดกลาววา
มีการสนับสนุนอุปกรณ สื่อการสอน วัสดุที่จำเปนในการทำงานอยางเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
1.1 ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู ส อน ในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี
ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนำผลการวิจัยไปเปนแนวทาง
ในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรและเพื่อใหสถานศึกษา
มีสุขภาพองคการที่ดี โดยเฉพาะในขวัญในการปฏิบัติงาน การวางแผน การสนับสนุนทรัพยากร
ความสามารถในการแกปญหา
1.2 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นำผลการวิจัยไปใชประกอบการวางแผนเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาใหมีสุขภาพที่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรใหปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะมิติขวัญในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือวาเปนมิติที่สำคัญที่สุด เพราะสงผล
ตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา
1.3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนำผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในดานการวิจัย
พัฒนารูปแบบการพัฒนาองคการ และคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรใหเหมาะสมกับบริบท
และความต อ งการของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง สามารถทำนายคุ ณ ภาพชี วิ ต การทำงานของบุ ค ลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษในภาพรวม ไดรอยละ 74.20 ดังนั้น ผูบริหารควรมีการสงเสริมสุขภาพ
องคการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาดีขึ้น
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยขวัญในการปฏิบัติงานสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของบุคลากรทางการศึกษาในกลุมโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2.2 ควรมี ก ารเปรี ย บเที ย บขวั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการในสำนักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษ
2.4 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย การทำงานและการดำรงชี วิ ต ที่ ส ง ผลต อ
สุขภาพองคการของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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สรุป
1. สุ ข ภาพองค ก ารในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ ง
ทางสติปญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานความสามารถในการแกปญหามีคาเฉลี่ยมากที่สุด
และดานขวัญในการปฏิบัติงานคาเฉลี่ยนอยที่สุด
2. คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการทำงานที่เปนประโยชนตอสังคมมีคาเฉลี่ย
มากที่สุด และดานการทำงานและการดำรงชีวิตโดยรวม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
3. สุ ข ภาพองค ก ารที่ ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทำงานของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษทีไ่ ดรบั คัดเลือกเขาสมการตามลำดับ คือ ดานการวางแผน ดานขวัญในการปฏิบตั งิ าน
ดานความสามารถในการแกปญหา ดานการสนับสนุนทรัพยากร รวมทำนายไดรอยละ 74.20 โดยมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ADMINISTRATORS’ SUPERVISORY BEHAVIOR AFFECTING TEACHERS’
PERFORMANCE ACCORDING TO TEACHER PROFESSIONAL
STANDARDS IN SCHOOLS FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL
DISABILITIES UNDER THE BUREAU OF SPECIAL
EDUCATION ADMINISTRATION
วราภรณ เมฆขาว/ WARAPORN MEKKHAO1
โยธิน ศรีโสภา/ YOTHIN SRISOPHA2
จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย/ JITIRAT SAENGLOETUTHAI3
บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา 1) ระดั บ พฤติ ก รรมการนิ เ ทศของผู บ ริ ห าร
ในโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา 2) ระดับการปฏิบตั งิ านของครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา และ
3) พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา กลุมตัวอยาง ไดแก
ผูบริหาร และครูผูสอนที่อยูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 278 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตาม
สัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
1
2
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ผลการวิจัยพบวา
1. พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน
2. การปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ใ นโรงเรี ย น อยู ใ นระดั บ มากทั้ ง ภาพรวม
และรายดาน
3. พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร ดานการนิเทศแบบไมชี้นำ และดานการนิเทศแบบ
ชี้ น ำโดยให ข อ มู ล ข า วสาร ส ง ผลต อ การปฏิ บั ติง านของครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ในโรงเรี ย น
ที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยภาพรวม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 24
คำสำคัญ: พฤติกรรมการนิเทศ การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษ

ABSTRACT
The purposes of this research were to study: 1) the level of administrators’
supervisory behavior in schools for children with intellectual disabilities; 2) the level of
teachers’ performance according to teacher professional standards in schools for children
with intellectual disabilities; and 3) the administrators’ supervisory behavior affecting
teachers’ performance according to teacher professional standards in schools for children
with intellectual disabilities. The sample selected by proportional stratified random sampling
consisted of 278 administrators and teachers in schools for children with intellectual
disabilities under the Bureau of Special Education Administration. The research instrument
was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis
were frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression
analysis.
The findings of this research were as follows:
1. The administrators’ supervisory behavior was at a high level both in overall
and specific aspects.
2. The teachers’ performance according to teacher professional standards in
schools was at a high level both in overall and specific aspects.
3. The administrators’ supervisory behavior in the aspects of nondirective
behavior and directive information behavior together predicted the teachers’ performance
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according to teacher professional standards in schools for children with intellectual disabilities
at the percentage of 24 with statistical significance at .05.
Keywords: administrators’ supervisory behavior, teachers’ performance according to
teacher professional standards, Bureau of Special Education Administration

บทนำ
“งานด า นการศึ ก ษาเป น งานสำคั ญ ที่ สุ ด อย า งหนึ่ ง ของชาติ เพราะความเจริ ญ และ
ความเสื่อมของชาตินั้นขึ้น อยูกับการศึกษาของพลเมืองเปนขอใหญ จึงตองจัดการศึกษาใหเขมแข็ง
ยิ่งขึ้น” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
12 ธั น วาคม 2512 และพระบรมราโชวาท พระราชทานแก ค ณะอาจารย แ ละนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
วังไกลกังวล ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน 27 พฤษภาคม 2513 กลาววา “ครูนั้นจะตองใหความรู
แกเด็ก ๆ ดวยความเมตตา ดวยความหวังดี คือ ดวยความเมตตาตอผูท เ่ี ปนลูกศิษย และดวยความหวังดี
ตอสวนรวม เพราะถาสวนรวมประกอบดวยบุคคลที่มีความรูดี สวนรวมก็ไปรอด” จากพระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ที่ ก ล า วมาข า งต น ทำให เ ห็ น ว า การศึ ก ษานั้ น เป น สิ่ ง สำคั ญ
ในการพัฒนาประเทศและครูเปนผูมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษาเปน
หนวยงานทางการศึกษาที่สำคัญที่สุด เพราะเปนหนวยปฏิบัตภิ ารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดหมายที่กำหนดไวในหลักสูตร ทั้งทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความมีสุขภาพอนามัยดี ตลอดจนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยเกิดจากความรวมมือรวมใจ
ในการพัฒนาสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาคณะครู ผูปกครองและชุมชน การดำเนินงาน
ของสถานศึกษาจะประสบผลสำเร็จยอมตองอาศัยความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่ดี
ของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ๆ ฝ า ย (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2546: 1) และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาดังกลาวตองพัฒนากระบวนการสำคัญทั้ง 3 กระบวนการ ไปพรอม ๆ กัน คือ กระบวน
การบริหาร กระบวนการนิเทศการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะกระบวนการ
นิ เ ทศการศึ ก ษาเป น กระบวนการสำคั ญ และจำเป น อย า งยิ่ ง เพราะในการนิ เ ทศการศึ ก ษาหรื อ
การนิเทศการสอน เพื่อใหเกิดผลสำเร็จดำเนินไปไดดวยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตอง
อาศั ย กระบวนการซึ่ ง เป น การดำเนินการตามลำดับขั้นตอนตอเนื่องกันและมีระเบียบ แบบแผน
(วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 19) ในสวนของการนิเทศภายในโรงเรียนเปนการทำงานของครูและผูบ ริหาร
ทีต่ อ งทำงานรวมกัน เพือ่ การพัฒนาการเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพทีด่ ขี นึ้ เปนไปตามเจตนารมณ
และเปาหมายของการจัดการศึกษา ซึง่ เปนหนาทีข่ องผูบ ริหารจะตองดำเนินงานใหบคุ ลากรในโรงเรียน
เกิดความรวมมือกันในการพัฒนาการเรียนการสอน และตองยอมรับวาบุคลากรในโรงเรียนยอม
มีความแตกตางระหวางบุคคลมีหลากหลายรูปแบบ ผูน เิ ทศควรมีความรูเ กีย่ วกับการแบงประเภทของ
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ครูต ามสมรรถภาพในการสอนและการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ จะเลื อ กแบบการนิ เ ทศที่ เ หมาะสมกั บ
ครูผูรับการนิเทศตอไป
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวน
19 โรงเรี ย น มี ภ ารกิ จ จั ด การศึ ก ษา ทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา (อนุ บ าล – มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย)
ในรูปแบบโรงเรียนประจำใหกบั กลุม เด็กและเยาวชนพิการ ในวัยเรียนทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา
(สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2553: 5) ดังนั้น โรงเรียนประจำจึงเปรียบเสมือนบานหลังที่สอง
ของนักเรียนโดยมีครูเปนผูดูแลแทนพอ แม ผูปกครอง หรือที่เรียกวา “ครูหอพัก” การอยูหอพักนั้นครู
ตองมีการดูแลใหนักเรียนทำกิจกรรมตาง ๆ ขณะอยูหอพักดวย ไดแก การทำกิจวัตรประจำวันของ
นักเรียน เชน การอาบน้ำ การรับประทานอาหาร การทำความสะอาดเสื้อผา และกิจกรรมตาง ๆ
ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด นอกจากดานการดูแลหอพักแลว ดานการจัดการเรียนการสอนครูที่
สอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญานั้น ตองมีความรูความเขาใจเรื่องการสอนและการดูแลเด็ก
ซึ่งครูตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ นอกจากนี้ตองมีจิตใจที่เมตตา มีความรับผิดชอบตอหนาที่
และตองการทีจ่ ะใหความชวยเหลือเด็กพิเศษดวยความจริงใจ มีความอดทนในการทีจ่ ะปรับพฤติกรรมที่
ไมพึงประสงคและสรางเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคใหแกเด็กเหลานั้น นอกจากนี้ยังตองใหความรัก
ความอบอุนเปรียบเสมือนพอแมคนที่สองของเขาดวย จะเห็นไดวาครูที่อยูในโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนั้น
มีภารกิจหนาที่ที่ตองปฏิบัติมากทั้งดานการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
จากหน า ที่ ที่ ต อ งปฏิ บั ติ มี ม ากอาจส ง ผลกระทบต อ การปฏิ บั ติ ง านด า นการเรี ย นการสอนและ
การปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของครู ซึ่งสอดคลองกับวิริยะ นามศิริพงศพันธุ (2539: 24) กลาววา
บุคลากรดานการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการมักทำงานหนัก ซึ่งอาจทำใหปญหาอื่น ๆ ตาม
มา และจากการศึกษาพบวา ผูดูแลตองใชเวลาการดูแลนานถึงประมาณ 12 ชั่วโมง และมีกิจกรรม
ที่ยุงยากนานถึง 6 ชั่วโมง ขึ้นไป
จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาการนิเทศของ
ผูบริ หารนั บว ามี ความสำคั ญมาก เพราะถาผู บริหารมี ความรู ความสามารถในการบริ หารและ
การนิเทศภายในโรงเรียนที่ดีแลวก็จะชวยใหการปฏิบัติงานของครูในทุก ๆ ดานมีคุณภาพ ซึ่งจะ
ส ง ผลต อ การพั ฒ นาตนเองของครู แ ละนำไปสู ก ารพั ฒ นานั ก เรี ย น โดยเฉพาะครู ที่ ส อนเด็ ก ที่ มี
ความบกพรองทางสติปญญาที่มีหนาที่ตองปฏิบัติมากอาจสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูได ซึ่งผูบริหารจึงควรมีการนิเทศดวยวิธีการที่หลากหลาย
เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข พั ฒ นาในการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของครู ผู ส อนให มี
การปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาพฤติกรรมการนิเทศของผูบ ริหารทีส่ ง ผลตอการปฏิบตั งิ าน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อเปนแนวทางสำหรับผูที่เกี่ยวของนำผลจากการวิจัยไป
เปนขอมูลในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการนิเทศภายใน และการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เพื่อใหการนิเทศและการปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การปฏิ บั ติ ง านของครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ในโรงเรี ย นที่ จั ด
การเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลต อ การปฏิ บั ติ ง านของครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วิธีดำเนินการ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบเชิงพรรณนา (descriptive research) ผูวิจัยไดกำหนด
วิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน ในโรงเรียนที่จัด
การเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จากโรงเรียน 19 โรงเรียน ประกอบดวย
ผูบริหาร จำนวน 60 คน และครูผูสอน จำนวน 949 คน รวมทั้งสิ้น 1,009 คน ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 278 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการดังตอไปนี้
1. กำหนดกลุมตัวอยางของโรงเรียนโดยใชการสุมแบบแบงชั้น (stratified random
sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 194-195) ซึ่งแบงโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มี
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ความบกพร อ งทางสติ ป ญ ญา สั ง กั ด สำนั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ ตามภู มิ ภ าค 6 ภาค
ตามเกณฑ ข องราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ได แ ก ภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต และนำจำนวนโรงเรียนมาเทียบสัดสวนรอยละ 80 ของ
แตละภาค และเลือกโรงเรียนสำหรับเปนกลุม ตัวอยางโดยการสุม อยางงาย (simple random sampling)
ไดจำนวนโรงเรียน 14 โรง
2. กำหนดกลุมตัวอยางของผูบริหาร ประกอบดวย ผูอำนวยการ จำนวน 1 คน และ
รองผูอำนวยการ จำนวน 1 คน ซึ่งไดมาโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอรแกน (Krejecie
and Morgan อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2552: 48-49) และเทียบสัดสวนบัญญัติไตรยางศ
จากจำนวนประชากรทัง้ หมดจำนวน 1,009 คน เปนผูบ ริหาร จำนวน 45 คน ไดกลุม ตัวอยางผูบ ริหาร
จำนวน 17 คน
3. กำหนดการสุม ตัวอยางของครูผสู อนไดมาโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอรแกน
(Krejecie and Morgan อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2552: 48-49) และเทียบสัดสวนบัญญัติ
ไตรยางศ จ ากจำนวนประชากรทั้ ง หมดจำนวน 1,009 คน เป น ครู ผู ส อน จำนวน 694 คน
ไดกลุมตัวอยางครูผูสอน จำนวน 261 คน รวมจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด จำนวน 278 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ สำหรับผูบริหารและครูผูสอน มี 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน และประสบการณในการทำงาน มีลักษณะเปน
แบบสำรวจรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิ เทศของผู บริ หาร
และการปฏิ บั ติ ง านของครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี
ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนแบบประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ซึง่ คาความเชือ่ มัน่ ตัวแปรตน เทากับ 0.958 ตัวแปรตาม
เทากับ 0.962
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูว จิ ยั เก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามคืนดวยตนเองและทางไปรษณีย ไดรบั แบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 278 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00
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การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่
และคารอยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย
2. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารและระดับการปฏิบัติงานของ
ครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารและการปฏิบัติ
งานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสนั (Pearson’s product moment correlation coefficient: rxy)
4. การวิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมการนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลต อ การปฏิ บั ติ ง านของครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise
multiple regression analysis)
5. การวิเคราะหคำถามปลายเปด เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรม
การนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลการปฏิ บั ติ ง านของครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ใ นโรงเรี ย นที่
จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โดยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ระดั บ พฤติ ก รรมการนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี
ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวม

¡§·¦¦¤µ¦·Á« °¼o¦·®µ¦
1. ¡§·¦¦¤µ¦·Á«Â¸ÊÎµÃ¥µ¦ª»¤
2. ¡§·¦¦¤µ¦·Á«Â¸ÊÎµÃ¥Ä®o o°¤¼¨
3. ¡§·¦¦¤µ¦·Á«Â¦nª¤¤º°
4. ¡§·¦¦¤µ¦·Á«ÂÅ¤n¸ÊÎµ
¦ª¤

Xҧ
4.00
3.87
4.01
3.95
3.96

S.D.
0.57
0.70
0.81
0.84
0.65

¦³´
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

(n = 278)
¨Îµ´
2
4
1
3

จากตารางที่ 1 พบว า พฤติ ก รรมการนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารของในโรงเรี ย นที่ จั ด
การเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก ( = 3.96, S.D. = 0.65) เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใ นระดับมาก
ทุกขอ โดยจัดลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือ ( =4.01,
S.D.=0.81) รองลงมา คือ พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยการควบคุม ( =4.00, S.D.=0.57)
พฤติกรรมการนิเทศแบบไมชี้นำ ( =3.95, S.D.=0.84) และพฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำ ( =3.87,
S.D.=0.70) ตามลำดับ
2. ระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ระดั บ และลำดั บ การปฏิ บั ติ ง านของครู ต าม
มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ใ นโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ ง
ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวม
µ¦·´·µ °¦¼µ¤¤µ¦µª·µ¸¡¦¼
1. µ¦·´··¦¦¤µª·µµ¦Á¸É¥ª´µ¦¡´µª·µ¸¡
¦¼°¥¼nÁ¤°
2. ´·Ä·´··¦¦¤nµ Ç Ã¥Îµ¹¹¨¸ÉÁ·´¼oÁ¦¸¥
3. ¤»n¤´É¡´µ¼oÁ¦¸¥Ä®oÁÈ¤µ¤«´¥£µ¡
4. ¡´µÂµ¦°Ä®oµ¤µ¦·´·ÅoÁ·¨¦·
5. ¡´µºÉ°µ¦Á¦¸¥µ¦°Ä®o¤¸¦³··£µ¡°¥¼nÁ¤°
6. ´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦° Ã¥Áo¨µª¦¸ÉÁ· ¹Ê
Ân¼oÁ¦¸¥
7. ¦µ¥µ¨µ¦¡´µ»£µ¡ °¼oÁ¦¸¥Åo°¥nµ¤¸¦³
8. ·´·Á}Â°¥nµ¸É¸Ân¼oÁ¦¸¥
9. ¦nª¤¤º°´¼o°ºÉÄµ«¹¬µ°¥nµ¦oµ¦¦r
10. ¦nª¤¤º°´¼o°ºÉ°¥nµ¦oµ¦¦rÄ»¤
11. Âª®µÂ¨³Äo o°¤¼¨ nµªµ¦Äµ¦¡´µ
12. µ¦¦oµÃ°µÄ®o¼oÁ¦¸¥ÅoÁ¦¸¥¦¼oÄ»µµ¦r
¦ª¤

Xത

S.D.

(n = 278)
¦³´ ¨Îµ´

3.89
4.18
4.19
4.15
4.10
4.22

0.58
0.53
0.52
0.57
0.59
0.53

¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

9
6
5
7
8
3

4.15
4.36
4.33
4.21
4.10
4.19
4.17

0.56
0.52
0.50
0.54
0.57
0.59
0.44

¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

7
1
2
4
8
5

จากตารางที่ 2 พบวา การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัด
การเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก ( =4.17, S.D. = 0.44) เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใ นระดับมาก
ทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ย จากมากไปหานอย ไดแก ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ( = 4.36,
S.D.=.52) รองลงมา คือ รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ( =4.33, S.D.=.50) และ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดขึ้นแกผูเรียน ( =4.22, S.D.=.53) ตามลำดับ
3. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับการปฏิบัติงาน
ของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังตารางที่ 3
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µ¦·Á«Â¸ÊÎµÃ¥µ¦ª»¤ (X1)
µ¦·Á«Â¸ÊÎµÃ¥Ä®o o°¤¼¨ (X2)
µ¦·Á«Â¦nª¤¤º° (X3)
µ¦·Á«ÂÅ¤n¸ÊÎµ (X4)
µ¦·´·µ °¦¼µ¤¤µ¦µª·µ¸¡¦¼ (Ytot)
** ¤¸¥´ Îµ´µ··¸É¦³´ .01

1.00
0.69** 1.00
0.62** 0.76** 1.00
0.59** 0.76** 0.85** 1.00
0.35** 0.42** 0.39** 0.47**

µ¦·´·µ °¦¼µ¤¤µ¦µª·µ¸¡¦¼ (Ytot)

µ¦·Á«ÂÅ¤n¸ÊÎµ (X4)

´¤¦³··Í ®´¤¡´r
¦³®ªnµ´ªÂ¦

µ¦·Á«Â¦nª¤¤º° (X3)

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับการปฏิบัติงาน
ของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามบกพรอง
ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(n = 278)

µ¦·Á«Â¸ÊÎµÃ¥Ä®o o°¤¼¨ (X2)

ตารางที่ 3

µ¦·Á«Â¸ÊÎµÃ¥µ¦ª»¤ (X1)
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1.00

จากตารางที่ 3 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรพฤติกรรมการนิเทศ
ของผูบริหารแตละดานมีคาอยูระหวาง .59 - .85 ซึ่งมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางถึงระดับสูง
อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ทุ ก ด า น โดยด า นการนิ เ ทศแบบร ว มมื อ กั บ การนิ เ ทศ
แบบไมชี้นำมีความสัมพันธกันสูงสุด มีคาเทากับ .85 และดานการนิเทศแบบชี้นำแบบควบคุม
กับการนิเทศแบบไมชี้นำ มีความสัมพันธกันต่ำสุด มีคาเทากับ .59 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางตัวแปรพฤติกรรมการนิเทศของผูบ ริหาร มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบตั งิ าน
ของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ทุกดาน
4. ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารที่
ส ง ผลต อ การปฏิบัติ ง านของครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก
ที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังตารางที่ 4

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Vol.6 No. 1 January-June 2015

ตารางที่ 4

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

151

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(n = 278)

´¤¦³··Í
µ¦°¥
3.64
nµ¸É
0.21
µ¦·Á«ÂÅ¤n¸ÊÎµ (X4)
0.12
µ¦·Á«Â¸ÊÎµÃ¥Ä®o o°¤¼¨
(X2)
R = 0.49
R2= 0.24
´ªÂ¦¡¥µ¦r

Beta

SE.B

t

Sig.

0.35
0.17

0.15
0.05
0.06

23.68
4.34
2.05

0.00
0.00
0.04

SEE. = 0.45

F = 43.17

Sig.F = 0.00

จากตารางที่ 4 พบวา พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารในตัวแปรดานการนิเทศแบบ
ไมชี้นำและการนิเทศแบบชี้นำ โดยใหขอมูลเปนตัวแปรซึ่งไดรับการคัดเลือกเขาสมการ และสามารถ
อธิบายความผันแปรของประสิทธิผลของสถานศึกษาไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมี
คาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.24 ซึ่งแสดงวาการนิเทศแบบไมชี้นำและการนิเทศ
แบบชี้นำโดยใหขอมูลขาวสารสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู และสามารถ
ทำนายไดรอยละ 24 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้
โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ
= 3.64 + 0.21 (X4) + 0.12 (X2)
tot
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
Z
= 0.35 (Z4) + 0.17 (Z2)
tot

อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถอภิปรายผลในประเด็นสำคัญดังนี้
1. พฤติ ก รรมการนิ เ ทศของผู บ ริ ห าร ในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี
ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
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ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือระดับมากที่สุด
รองลงมา ไดแก พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยการควบคุม พฤติกรรมการนิเทศแบบไมชี้นำ และ
พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยใหขอมูล ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารมีความมุงมั่นและ
ตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนที่มีตอการนิเทศภายใน เพราะการนิเทศเปนบทบาทหนาที่ที่สำคัญ
ของการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อชวยเหลือและพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับสุพร ธงชัย (2554:
104) เรื่องการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 2 พบว า การนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
กับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้ง 5 ดาน ดังนี้ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนากลุม
การชวยเหลือครูโดยตรง การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามลำดับ
เมื่อพิจารณารายดานพบวา พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งเปน
พฤติกรรมที่ผูบริหารทำงานรวมกันระหวางบุคลากรในโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สาระความรู โดยใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหครูไดมีการพัฒนาตนเอง
พัฒนางานที่ปฏิบัติและนำไปสูความสำเร็จ ซึ่งสอดคลองกับอรสา หอยระยา (2545: 98) ที่ศึกษา
เรื่องสมรรถภาพการนิเทศของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติภารกิจการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด เพชรบุ รี พบว า สมรรถภาพการนิ เ ทศ
ของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อแยกเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมการนิเทศ
ของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ดานการสราง
ทีมงานอยูในระดับมากเปนลำดับแรก ทั้ง 2 กลุม ทั้งนี้เพราะวาการทำงานเปนทีมโดยใหทุกคนมี
สวนรวม เปนรูปแบบหนึ่งที่จะนำไปสูความสำเร็จของงาน และสอดคลองกับผลการวิจัยของนิรมล
วิบูลมงคล (2551: 148-149) ที่ศึกษาพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
แนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ซึ่งผลการวิจัย พบวา อยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารเห็น
ความสำคั ญ ในการระดมความคิ ด ของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา เพื่ อ ค น หาป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สถานศึกษา คำนึงถึงความเหมาะสมในการแกปญหาตาง ๆ ในสถานศึกษา
2. การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้ เปนเพราะกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนา
ในวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใหครุ สุ ภาออกขอบังคับ
ที่เรียกวา “ขอบังคับของคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548” ซึ่ง
เปนขอกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพใหเกิดผลเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดพรอมกับมี
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การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชำนาญ
เฉพาะดานและความชำนาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออยางนอยจะตอง
มีการพัฒนาตามเกณฑ ที่กำหนดวามีความรู ความสามารถและความชำนาญเพียงพอที่จะดำรง
สถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปได และผูบริหารจึงใหความสำคัญในการสงเสริม
ยกยองครูใหเปนครูมืออาชีพ
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า การปฏิ บั ติ ง านของครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ อยูในระดับมากทุกดาน โดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนมีคาเฉลี่ย
สูงสุด เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ครูมีบทบาทสำคัญ
เปนอยางมาก ครูตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน มีการแสดงออก การประพฤติและ
การปฏิบัติในดานบุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยาวาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเปน
ครูอยางสม่ำเสมอ ทำใหผูเรียนมีความเลื่อมใสศรัทธา และยึดเปนแบบอยาง เพราะโรงเรียนที่เปด
สอนเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนโรงเรียนประจำ
ดังนัน้ ครูจะมีความใกลชดิ กับเด็กตลอดเวลาไมวา จะอยูห อ งเรียน หรือหอพัก ดังนัน้ การเปนแบบอยางทีด่ ี
ของครูจึงเปนสิ่งสำคัญมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสนธยา พิมพันธ (2554: 105-106) ได
ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอตะกั่วปา
จั ง หวั ด พั ง งา พบว า การปฏิ บั ติ ง านตามเกณฑ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องครู ทั้ ง 12 มาตรฐาน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.68
เมื่อพิจารณา รายมาตรฐาน พบวา อันดับที่ 1 คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก
ผูเรียนอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดย
คำนึงถึงผลที่เกิดกับผูเรียน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.91 และมาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอเปนอันดับสุดทาย อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.16
และสอดคลองกับผลการวิจัยของรังสิมา พานประเสริฐ (2544: 83-84) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษากับพฤติกรรมของครู
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ผูบริหารโรงเรียน
มีพฤติกรรมตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและทุกรายดาน อยูในระดับ
ปานกลาง ครูมีพฤติกรรมตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ
มีเพียงดานเดียวที่อยูในระดับมาก คือ ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน และพฤติกรรม
ของผูบ ริหารโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานผูบ ริหารการศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธกบั พฤติกรรม
ของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
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3. พฤติ ก รรมการนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลต อ การปฏิ บั ติง านของครู ต ามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหาร
งานการศึ ก ษาพิ เ ศษ พบว า มี พ ฤติ ก รรมการนิ เ ทศ 2 ด า น ที่ ส ง ผลต อ การปฏิ บั ติ ง านของครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถทำนาย
ในภาพรวม ไดรอยละ 24 โดยอภิปรายผลเปนรายดาน ดังนี้
3.1 พฤติกรรมการนิเทศของผูบ ริหาร ดานการนิเทศแบบไมชนี้ ำ สงผลตอการปฏิบตั งิ าน
ของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในทุกดาน ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารเปนผูที่สนับสนุนสงเสริม
และอำนวยความ สะดวกในเรื่องตาง ๆ ใหแกครู เปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็นและรับฟง
แนวทางในการปฏิบัติงานอยางตั้งใจ ใหรางวัลเพื่อเปนการสรางขวัญและกำลังใจแกครูในการปฏิบัติ
งาน และใหครูไดเปนผูต ดั สินใจดวยตนเอง โดยสงผลใหครูปฏิบตั งิ านอยางเต็มใจซึง่ ทำใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลแกสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสิทธิพงศ เกรอด (2550: 94)
ที่วิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา พฤติกรรมการนิเทศของ
ผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน และพฤติกรรมนิเทศแบบไมชี้นำมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เปนพฤติกรรมการนิเทศในลักษณะที่ครู
ผูรับการนิเทศเปนผูเสนอแนวคิดแนวทางในการแกไขปญหาและปรับปรุงพัฒนาการจัด การเรียน
การสอน โดยผูบริหารจะเปนผูคอยรับฟงการเสนอแนวคิด และสงเสริมสนับสนุนใหอิสระและเปด
โอกาสในการคิด การจัดการ การจัดบรรยากาศ ใหกำลังใจ และใหครูเปนผูต ดั สินใจในการแกปญ
 หาเอง
สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของชนาลั ย เลิ ศ ประพฤติ (2548: 79) ที่ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง พฤติ ก รรม
การนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก แสดงวา พฤติกรรมการนิเทศของกลุมนิเทศ
เปนที่ยอมรับของผูรับการนิเทศ ทั้งนี้เพราะวากลุมผูนิเทศซึ่งประกอบดวยผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร
และผูชวยผูนิเทศมีความมุงมั่นในการพัฒนางานใหเปนไปตามจุดมุงหมาย และตระหนักในบทบาท
หนาที่ของผูบริหาร
3.2 พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร ดานการนิเทศแบบชี้นำโดยใหขอมูล สงผลตอ
การปฏิบตั งิ านของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามบกพรอง
ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อันดับรองลงมา โดยสงผลตอการปฏิบัติงาน
3 ดาน ไดแก 1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 2) การพัฒนา
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สื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ และ 3) การรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค
ทั้ ง เนื่ อ งจากครู ใ นโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ งทางสติ ป ญ ญา สั ง กั ด
นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีภารกิจที่ตองปฏิบัติมาก ทั้งดานการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน
ที่หอพักและงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย อาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองคอยชวยเหลือสนับสนุนครูในดานตาง ๆ
โดยการใหขอมูลเพื่อเปนแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนางาน ซึ่งมีวิธีที่หลากหลายที่จะใหครูเลือกไป
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับงาน เชน การจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เปนตน ทำใหครูมีความพรอม
ที่จะปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาตน และพัฒนางานที่รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์ (2552: 79) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการนิเทศของ
ผูบริหารกับประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
พบว า พฤติ ก รรมการนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในภาพรวมและรายด า นอยู ใ นระดั บ มาก
โดยพฤติกรรมการนิเทศดานการใหความชวยเหลือครูโดยตรงมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เชนเดียวกับ
จิ น ตนา เฮงจั น ทร (2547: 152) ที่ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึกษากลุมโรงเรียนเบิกไพร-คุงพะยอม สปอ. บานโปง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย พบวา
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานนิเทศทุกดานอยูในระดับมาก ความตองการรับการนิเทศของครูผูสอน
พบวา ครูมีความตองการรับการนิเทศจากผูบริหารในความตองการรับการนิเทศของครูผูสอน พบวา
ครูมีความตองการรับการนิเทศจากผูบริหารในภาพรวมอยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช
1. โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก
บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ ควรพั ฒ นาครู ใ ห ไ ด รั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ด า นการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ เชน กิจกรรมการเผยแพรผลงานทางวิชาการหรือ
นวัตกรรมการเรียนรู การผลิต ผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เปนตน เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน นำความรู
ที่ไดไปพัฒนาศักยภาพผูเรียน และพัฒนางานของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ ง
ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถนำผลการวิจัยไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมการนิเทศของตนเอง โดยใชพฤติกรรมการนิเทศแบบไมชี้นำ
และพฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยใหขอมูลขาวสารในการนิเทศ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
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3. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถนำผลการวิจัยไปใชประกอบการวางแผน
การพัฒนา ศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติ ป ญ ญา สั ง กั ด สำนั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ ด า นพฤติ ก รรมการนิ เ ทศของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผูสอน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
ที่กำหนดได
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษ
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ ห ารของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

สรุป
จากผลการวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารในโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวม
และรายด า นมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มากทุ ก ด า น โดยเรี ย งลำดั บ ค า เฉลี่ ย จากมากไปหาน อ ย คื อ
พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือ พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยการควบคุม พฤติกรรมการนิเทศ
แบบไม ชี้ น ำ และพฤติ ก รรมการนิ เ ทศแบบชี้ น ำโดยให ข อ มู ล ตามลำดั บ การปฏิ บั ติ ง านของครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน
โดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด และพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ไดแก ดานการนิเทศแบบไมชี้นำ และ
ดานการนิเทศแบบชี้นำโดยใหขอมูล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การประเมินโครงการธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
EVALUATION OF THE GOODNESS BANK PROJECT AT WAT PRATUM
WANARAM SCHOOL IN AMPHOE U-THONG, SUPHAN BURI
อรพรรณ ตูจินดา/ ORAPHAN TOUCHINDA1
บทคัดยอ
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินความสอดคลองในดานบริบท (context)
ของโครงการธนาคารความดี 2) ประเมินความพรอมในดานปจจัย (input) หรือทรัพยากรของโครงการ
ธนาคารความดี 3) ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน (process) ของโครงการธนาคารความดี และ
4) ประเมินผลผลิต (product) ของโครงการธนาคารความดี ประชากรที่ใชในการประเมิน ไดแก
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา คณะกรรมการสถานศึ ก ษา และผู ป กครองนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
วัดปทุมวนาราม รวมจำนวน 114 คน เครื่องมือที่ใชในการประเมิน ไดแก แบบสอบถามที่ผูประเมิน
สรางขึ้น รวบรวมขอมูลระหวางภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินพบวา
1. ความสอดคล อ งในด า นบริ บ ทของโครงการธนาคารความดี ทั้ ง ในภาพรวมและ
รายดานมีความสอดคลองอยูในระดับมากที่สุด
2. ความพรอมในดานปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการธนาคารความดี ในภาพรวมมี
ความพรอมอยูในระดับมากที่สุด
3. กระบวนการปฏิบัติของโครงการธนาคารความดีโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมิ น ผลผลิ ต ของโครงการธนาคารความดี ความพึ ง พอใจของครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและกรรมการสถานศึกษาที่มีตอนักเรียน โดยรวมมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: การประเมิน โครงการธนาคารความดี
1

ผูอำนวยการโรงเรียนวัดปทุมวนาราม อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
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ABSTRACT
The objectives of this study were to evaluate: 1) the contextual congruence;
2) the availability of inputs or the resources; 3) the operational processes; and 4) the
product of the goodness bank project. The population of the evaluation was teachers,
educational personnel, school committee and guardians of students at Wat Pathum Wanaram
School, totaling 114 respondents. The evaluation instrument was a questionnaire constructed
by the researcher. The research was conducted during the second semester of the academic
year 2013. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and
standard deviation.
The results showed that:
1. Overall and in specific aspects, the contextual congruence of the project
was at the highest level.
2. The availability of inputs or resources was overall at the highest level.
3. The operational process as a whole was considered at the highest level.
4. Regarding the product of the project, the satisfaction of teachers,
educational personnel, school committee and guardians toward the students was overall
at the highest level.
Keywords: evaluation, Goodness Bank Project

บทนำ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ค วามตระหนั ก ในการพั ฒ นาคนให มี คุ ณ ภาพ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม จึงมีนโยบายแนวทางการดำเนินการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการโดยใหหนวยงานในสังกัดทุกแหงวางระบบในการพัฒนาและสงเสริมคุณธรรม
จริ ย ธรรมให กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นเป น ผู ที่ ดี เ ก ง และมี ค วามสุ ข ทั้ ง นี้ ก ารที่ จ ะ
ดำเนินการดังกลาวใหประสบผลสำเร็จไดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ปจจัยที่สำคัญปจจัยหนึ่ง
ไดแก การจัดการเรียนการสอน (สำนักนโยบายและการวางแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,
2543: 23) ดังนั้นโรงเรียนในฐานะที่เปนสถานศึกษายอมมีหนาที่ในการรับผิดชอบอบรมเสริมสราง
และปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมใหกับผูที่เขารับการศึกษาโดยตรงมิใชใหความรูทางดาน
วิชาการแตเพียงอยางเดียว แตจะตองจัดการศึกษาใหมีทั้งทางดานวิชาการควบคูไปกับการปลูกฝง
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คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามดังคำกลาวที่วา “ความรูคูคุณธรรม” พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี
คนเกงและมีความสุขในการดำเนินชีวิตอยูในสังคมตอไป ซึ่งในการจัดสิ่งแวดลอมทางจริยธรรม
ในโรงเรียนนัน้ ไมไดเกิดประโยชนเฉพาะนักเรียนเทานัน้ แตรวมไปถึงสมาชิกทุกคนทีอ่ ยูใ นโรงเรียนดวย
(Bottery, 1993: 51) ดั ง นั้ น การใช ก ารศึ ก ษาพั ฒ นาผู เ รี ย นให มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
ในสถานศึกษา จึงมีความสำคัญควบคูไปกับการพัฒนาในดานความรูและทักษะ ซึ่งการพัฒนา
ดานเจตคติดงั กลาว จะชวยใหผเู รียนใชความสามารถอยางเต็มศักยภาพและเปนไปในทางสรางสรรค
เปนคนดีของสังคมอยางสมบูรณตอไปในอนาคต
โครงการธนาคารความดี เ ป น โครงการพั ฒ นาผู เ รี ย นให มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนมีจิตสำนึกในการสรางคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความซื่อสัตย
สุจริต ความกตัญู ความเมตตา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ และความรับผิดชอบดวยการบูรณาการ
กิจกรรมตาง ๆ ควบคูไ ปกับกิจกรรมการเรียนการสอนทีโ่ รงเรียนจัดขึน้ โดยการสรางกลไกการประสานงาน
และปฏิบัติงานรวมกันระหวางสถานศึกษา วัด ผูปกครอง องคการบริหารสวนทองถิ่นและชุมชน
การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมผู เ รี ย นเป น เรื่ อ งที่ มี ค วามสำคั ญ ที่ สุ ด ที่ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห ง ต อ ง
ใหความสนใจ มีความตระหนักและรวมมือกันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเพื่อใหผูเรียน
เติบโตเปนผูใ หญทมี่ คี วามสมบูรณ ทัง้ รางกาย อารมณ จิตใจ สติปญ
 ญา มีความรู มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายในการรณรงค
ใหทุกหนวยงานนำคานิยมหลัก 12 ประการ ไปบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตร
การวัดและประเมินผล และในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ ไดแก ความกตัญูตอ พอแม ผูป กครอง
ครูบาอาจารย การมีสติรูตัว รูคิด รูทำ รูปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต อ บาป และคำนึ ง ถึ ง ผลประโยชน ข องส ว นรวมและของชาติ ม ากกว า ผลประโยชน ข องตนเอง
และเห็นชอบใหมีการจดบันทึกความดีที่นักเรียนไดกระทำ โดยขอใหทุกหนวยงานจัดระบบของตัวเอง
และมีการรับรองจากครูใหญและผูอำนวยการโรงเรียนดวย ทั้งนี้ยังไดใหสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาใชความดีเปนสวนหนึ่งในการรับเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษา
(สุทธศรี วงษสมาน, 2557: 1)
สำหรับการดำเนินงานโครงการธนาคารความดี ของโรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออูท อง
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2 ได ด ำเนิ น การภายใต แ นวคิ ด โรงเรี ย น
คุ ณ ธรรม และน อ มนำหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว
มาบูรณาการปรับใชใหเหมาะสมกับการพัฒนาผูเรียน โดยแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมคือ มุงสรางคนดี
กอนคนเกง ดวยความเชื่อที่วา ความดีสำคัญกวาความเกง เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมหรือคุณคา
ความเปนมนุษยอยูกับตัวแลว นักเรียนจะเปนคนเกงเองและยินดีที่จะใชความเกงเพื่อชวยเหลือผูอื่น

162

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Vol.6 No. 1 January-June 2015

และสังคมตอไป สวนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู
บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน
การตัดสินใจและการกระทำ นำมากำหนดเปนเปาประสงคในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
ที่ตองการ ดังนี้ 1) เปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและเปนลูกที่ดีของพอแม
2) มีความรู ทักษะ เจตคติเหมาะสมตามวัย และนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันได 3) มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี รูจักหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด และอยูในสังคมอยางมีความสุข 4) เปน
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข 5) รักบานเกิดและมีความภาคภูมใิ จ
ในความเปนไทย โดยจัดกิจกรรมในการพัฒนาผูเรียนตามโครงการธนาคารความดีของโรงเรียน และ
ไดเริ่มดำเนินการมาตั้งแตปลายปการศึกษา พ.ศ. 2554 - 2556 และจากการที่โรงเรียนไดดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการธนาคารความดี โรงเรียนไดขอรับการประเมินตามเกณฑการประเมินเพื่อเปน
โรงเรี ยนสถานศึกษาพอเพี ยง โดยมีคณะกรรมการ ซึ่งได รั บการแต งตั้ งจากสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทำการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เมื่ อ วั น ที่ 11 กั น ยายน 2555 และได รั บ การประกาศ
จากกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” นอกจากนี้ โรงเรี ย น
วั ด ปทุ ม วนารามยั ง ได รั บ การประเมิ น ตามโครงการโรงเรี ย นดี Happy School และผ า นเกณฑ
การประเมินระดับดีมาก ดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน และดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผานเกณฑการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เกียรติบัตร คุณธรรมนำชีวิต พิชิตปญหาสังคม
จากสำนักงานเทศบาลตำบลจรเขสามพัน เปนตน อยางไรก็ตาม แมวากิจกรรมตามโครงการธนาคาร
ความดีจะสงผลใหโรงเรียนประสบผลสำเร็จมากมาย แตก็มีปญหาในการดำเนินงานเชนกัน เชน
การมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชน พบวายังขาดการวางแผนรวมกัน ทำใหไมมีการสนับสนุน
จากชุมชนเทาที่ควร และการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและจริงจังของคณะครู เปนตน
ดังนั้น เพื่อใหผูเกี่ยวของทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียนวา บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการธนาคารความดีหรือไม มีประโยชนตอสังคมเพียงใด มีผลกระทบตอสังคมอยางไร
สมควรที่จะดำเนินโครงการตอไปหรือจะตองปรับปรุงแกไขประการใด และเพื่อใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเรียน ผูรายงานจึงไดดำเนินการประเมินผลการดำเนินการโครงการ
ธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ปการศึกษา 2556 ขึ้น
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วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินความสอดคลองในดานบริบท (context) ของโครงการธนาคารความดี
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อประเมินความพรอมในดานปจจัย (input) หรือทรัพยากรของโครงการธนาคาร
ความดี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่อประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน (process) ของโครงการธนาคารความดี โรงเรียน
วัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
4. เพื่อประเมินผลผลิต (product) ของโครงการธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุมวนา
ราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ
โครงการ หมายถึง โครงการธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี เปนกระบวนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหนักเรียนบุคลากรภายในโรงเรียน
ผู ป กครอง ชุ ม ชน มี ค วามรู ทั ก ษะ มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ต นและดำรงชี วิ ต อยู ใ นสั ง คม
ไดอยางมีความสุขสมบูรณทกุ ดาน ทัง้ ทางดานรางกาย สังคม และจิตใจ เปนกิจกรรมทีม่ บี คุ คลหลาย ๆ ฝาย
เขามามีสวนรวมดำเนินการจัดกิจกรรม ทั้งบุคคล หนวยงาน องคกรตาง ๆ ในชุมชนโดยมีเปาหมาย
การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะผู เ รี ย น 5 ด า น คื อ 1) ด า นการส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โรงเรี ย น
วัดปทุมวนาราม 2) ดานความรู ทักษะ เจตคติเหมาะสมตามวัย และนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน
3) ดานสุขภาพรางกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี รูจักหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด และอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข 4) ดานการเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และ
5) ดานการสงเสริมรักบานเกิด และมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย

วิธีดำเนินการ
การประเมิ น เรื่ อ ง การประเมิ น โครงการธนาคารความดี โรงเรี ย นวั ด ปทุ ม วนาราม
อำเภออู ท อง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ครั้ ง นี้ เป น การประเมิ น เชิ ง ประยุ ก ต โ ดยใช ค รู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)
ประชากร
ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รวม
จำนวน 114 คน
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูประเมินไดดำเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตาม
ลำดับ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการประเมินโครงการ
ขั้นที่ 2 สรางแบบประเมินโครงการ โดยใชแบบสอบถาม
ขั้นที่ 3 นำเครื่องมือในการประเมินเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองและ
ตรวจสอบคาของความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (content validity) โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคำถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มี
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 ขึ้นไป ไดขอกระทงคำถามทั้งหมด 76 ขอ
ขัน้ ที่ 4 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูป กครอง
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ไดคาความเชื่อมั่น 0.918
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถาม ในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสม แลว
จัดทำเครื่องมือฉบับสมบูรณไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมประชากร
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
เครื่องมือที่ใชในการประเมินครั้งนี้ ผูประเมินใชแบบสอบถามความคิดเห็น เก็บขอมูล
จากครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา และผูปกครองโรงเรียนวัดปทุมวนารามมี
รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 มีลักษณะเปนขอคำถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
เปนแบบสำรวจรายการ (checklist) จำนวน 2 ขอ
ตอนที่ 2 มีลักษณะเปนขอคำถามประเมินความคิดเห็น เพื่อประเมินความสอดคลอง
ในดานบริบทของโครงการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 7 ขอ
ตอนที่ 3 มี ลั ก ษณะเป น ข อ คำถามประเมิ น ความพร อ มด า นป จ จั ย หรื อ ทรั พ ยากร
โครงการธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จำแนกเปน 7 ดาน จำนวน 35 ขอโดยผูประเมินเปนผูสรางขึ้น
ตอนที่ 4 มีลักษณะเปนขอคำถามประเมินความเหมาะสมของกระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ขอโดยผูประเมินเปนผูสรางขึ้น
ตอนที่ 5 มีลักษณะเปนขอคำถามประเมินดานผลผลิตของโครงการเพื่อประเมิน
ความพึ ง พอใจของครู ผู ป กครอง และผู ที่ เ กี่ ย วข อ งที่ มี ต อ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นวั ด ปทุ ม วนาราม
อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 12 ขอ
โดยผูประเมินเปนผูสรางขึ้น
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 114 ฉบับ ไปยังกลุมเปาหมายที่กำหนดใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 114 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลทีเ่ ปนแบบสำรวจรายการ (checklist) วิเคราะหดว ยการหาคาความถี่ และคารอยละ
แลวนำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคำบรรยายขอมูลที่เปนมาตราสวนประมาณคาวิเคราะห
ด ว ยการหาค า เฉลี่ ย ( ) และค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) แล ว นำเสนอในรู ป ของตารางและ
คำบรรยาย
ผูประเมินแปลความหมายคาเฉลี่ยตามเกณฑการแปลคาของ (Best, 1986: 181-182)
4.50 – 5.00
หมายความวา การประเมินขอความนั้นอยูในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายความวา การประเมินขอความนั้นอยูในระดับมาก
2.50 – 3.49
หมายความวา การประเมินขอความนั้นอยูในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายความวา การประเมินขอความนั้นอยูในระดับนอย
1.00 – 1.49
หมายความวา การประเมินขอความนั้นอยูในระดับนอยที่สุด

ผลการประเมิน
ผลการประเมินโครงการธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม มีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการประเมินดานบริบท (context) ของโครงการธนาคารความดี
จากการประเมินความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการกับสภาพของโรงเรียน
วัดปทุมวนาราม พบวา
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสอดคลองของโครงการธนาคารความดี
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S.D. ¦³´

¦¦¤µ¦
µ«¹¬µ (N=7)
X

S.D. ¦³´

¦ª¤ (N=114)
X

S.D. ¦³´

Ã¦µ¦µµ¦ªµ¤¸¤¸
ªµ¤°¨o°´Ã¥µ¥
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
4.82 0.39
4.59 0.54
4.77 0.42
µ¦´µ¦«¹¬µ ´Ê¡ºÊµ 4.56 0.52
¸É»
¸É»
¸É»
¸É»
°³¦¦¤µ¦µ¦«¹¬µ
´Ê¡ºÊµ
®nª¥µo´´Á®È
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
ªµ¤Îµ´ °Ã¦µ¦
4.78 0.44
4.71 0.45
4.86 0.38
4.72 0.45
¸É»
¸É»
¸É»
¸É»
µµ¦ªµ¤¸
µ¦·¦¼µ¦«¹¬µÄ®o
ªµ¤Îµ´Äµ¦¦oµ 4.33 0.50 ¤µ 4.71 0.46 ¤µ 4.29 0.48 ¤µ 4.44 0.49 ¤µ
¸É »
Á¦º° nµ¥µµ¦ªµ¤¸
¦³¦ª «¹¬µ·µ¦¤¸
Ã¥µ¥Ä®o¨´´
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
Ã¦µ¦µµ¦ªµ¤¸ 4.56 0.52
4.79 0.41
4.14 0.38
4.64 0.44
¸É»
¸É»
¸É»
¸É»
ª¼nÅ´µ¦¡´µ
»£µ¡ °¼oÁ¦¸¥
Ã¦µ¦µµ¦ªµ¤¸
¤¸ªµ¤ °¨o°´´ª
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
n¸ÊÄµ¦¦³´
4.67 0.50
4.73 0.47
4.57 0.53
4.72 0.47
¸É»
¸É»
¸É»
¸É»
»£µ¡£µ¥Ä/
£µ¥°
Ã¥µ¥ °Ã¦Á¦¸¥nÁ¦·¤
Â¨³´»» ·¦¦¤nµ Ç 4.56 0.52 ¤µ 4.77 0.43 ¤µ 4.57 0.53 ¤µ 4.73 0.44 ¤µ
¸É »
¸É »
¸É »
¸É »
ÇÄÃ¦µ¦µµ¦ªµ¤¸
ÄÃ¦µ¦µµ¦ªµ¤¸
¼o¦°µ®ª´Ä®o
´Á¦¸¥¤¸¡´µµ¦oµ
»¦¦¤ ¦·¥¦¦¤ ªµ¤¦¼o
´¬³ Á· » £µ¡
¦nµµ¥ µ¦¦´oµÁ·
£¼¤·ÄÄªµ¤Á}Å¥ Â¨³
µ¦Á}¡¨Á¤º°¸
¦ª¤

4.78 0.44

¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
4.72 0.47
4.57 0.53
4.72 0.47
¸É»
¸É»
¸É»
¸É»

4.65 0.44

¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
4.75 0.35
4.41 0.24
4.72 0.36
¸É»
¸É»
¸É»
¸É»

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Vol.6 No. 1 January-June 2015

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

167

จากตารางที่ 1 แสดงว า ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู ป กครอง และกรรมการ
สถานศึกษา เห็นวาโครงการธนาคารความดีโรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
มีความสอดคลองกับนโยบายที่เกี่ยวของ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.73, S.D. = 0.36)
โดยผูปกครอง เห็นวา โครงการธนาคารความดีมีความสอดคลองกับนโยบาย การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมากที่สุด ( = 4.77, S.D.= 0.54) รองลง
มาไดแก นโยบายของโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการธนาคารความดี
( = 4.73, S.D.= 0.44)
2. ผลการประเมิ น ด า นความพร อ มของป จ จั ย หรื อ ทรั พ ยากร (input) ของ
โครงการธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการประเมินความพรอมของปจจัยหรือทรัพยากร ของโครงการธนาคารความดี
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกเปน 7 ดาน คือ ดานผูบริหาร
ครูผูสอน ผูปกครอง/ชุมชน หลักสูตร สื่อ อุปกรณ และเทคโนโลยี บรรยากาศและสิ่งแวดลอม และ
ดานงบประมาณ ดังตอไปนี้
2.1 ผลการประเมินความพรอมดานผูบริหาร ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมดานผูบริหาร
¦µ¥µ¦

¦¼Â¨³»¨µ¦
µµ¦«¹¬µ (N=9)
X

1. ¼o¦·®µ¦¤¸
£µª³¼o Îµ
µoµª·µµ¦
2. ¼o¦·®µ¦¤¸
ªµ¤¦¼oªµ¤
Á oµÄ®¨´¼¦
µ¦«¹¬µ
´Ê¡ºÊµ
3. ¼o¦·®µ¦¤¸
ªµ¤Á oµÄ
Á¸¥É ª´µ¦´
·¦¦¤µ¦Á¦¸¥
µ¦°µ¤
Ã¦µ¦
4. ¼o¦·®µ¦Ád
Ã°µÄ®o¦¼Â¨³
»¨µ¦¤¸nª
¦nª¤· ¦nª¤Îµ
¦nª¤¦³Á¤·¨
Äµ¦´µ¦
Á¦¸¥µ¦°
5. ¼o¦·®µ¦Á}
Â°¥nµ¸É¸Ân
¦¼ ´Á¦¸¥ Â¨³
»¤
¦ª¤

S.D. ¦³´

¼o¦° (N=98)
X

S.D. ¦³´

¦¦¤µ¦µ«¹¬µ
(N=7)
X

S.D. ¦³´

¦ª¤ (N=114)
X

S.D. ¦³´

4.56 0.53

¤µ
¸É»

4.70 0.48

¤µ
¸É»

4.71 0.49

¤µ
¸É»

4.69 0.48

¤µ
¸É»

4.56 0.53

¤µ
¸É»

4.81 0.39

¤µ
¸É»

4.71 0.49

¤µ
¸É»

4.81 0.39

¤µ
¸É»

4.44 0.72

¤µ

4.70 0.49

¤µ
¸É»

4.71 0.49

¤µ
¸É»

4.70 0.49

¤µ
¸É»

4.67 0.50

¤µ
¸É»

4.82 0.39

¤µ
¸É»

4.29 0.49

¤µ

4.78 0.42

¤µ
¸É»

4.44 0.72

¤µ

4.69 0.48

¤µ
¸É»

4.14 0.39

¤µ

4.63 0.54

¤µ
¸É»

4.57 0.54

¤µ
¸É»

4.72 0.35

¤µ
¸É»

4.60 0.11

¤µ
¸É»

4.72 0.35

¤µ
¸É»
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จากตารางที่ 2 แสดงวา ระดับความพรอมของปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการธนาคาร
ความดีโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ปจจัยดานผูบริหารในภาพรวมมีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด
( = 4.72, S.D.= 0.35) โดยสวนใหญ เห็นวา ผูบริหารมีความรู ความเขาใจหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ( = 4.81, S.D.= 0.39) รองลงมาเห็นวาผูบ ริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรมีสว นรวมคิด
รวมทำ รวมประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน ( = 4.78, S.D.= 0.42) และเห็นวาผูบริหาร
มีความเขาใจเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ ( =4.70, S.D.= 0.49) ตามลำดับ
2.2 ผลการประเมินความพรอมดานครูผูสอน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมดานครูผูสอน

¦µ¥µ¦

¦¼Â¨³»¨µ¦
µµ¦«¹¬µ (N=9)
X

1. ¦¼¤¸ªµ¤¦¼o
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦
´µ¦Á¦¸¥µ¦°
2. ¦¼¤¸Á·¸É¸n°
µ¦´ ·¦¦¤µ¦
Á¦¸¥µ¦°
3. ¦¼¤¸ªµ¤¦¼o ªµ¤
Á oµÄ Â¨³´¬³Äµ¦
°ÁºÊ°®µ·¦¦¤
Ã¦µ¦µµ¦ªµ¤¸
4. ¦¼¤¸ªµ¤¦¼o ªµ¤
µ¤µ¦Äµ¦´
·¦¦¤µ¤Ã¦µ¦
µµ¦ªµ¤¸
5.¦¼¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨
¦³ªµ¦Á¦¸¥µ¦°
µ¤·¦¦¤Ã¦µ¦
µµ¦ªµ¤¸
¦ª¤

S.D. ¦³´

¼o¦° (N=98)

X

S.D. ¦³´

¦¦¤µ¦µ«¹¬µ
(N=7)
X

S.D. ¦³´

¦ª¤ (N=114)

X

S.D. ¦³´

4.56 0.52

¤µ
¸É»

4.84 0.37

¤µ
¸É»

4.43 0.53

¤µ

4.80 0.40

¤µ
¸É»

4.44 0.72

¤µ

4.64 0.50

¤µ
¸É»

4.43 0.53

¤µ
¸É»

4.62 0.52

¤µ
¸É»

4.67 0.50

¤µ
¸É»

4.78 0.42

¤µ
¸É»

4.57 0.53

¤µ
¸É»

4.76 0.43

¤µ
¸É»

4.44 0.72

¤µ

4.73 0.44

¤µ
¸É»

4.29 0.48

¤µ

4.68 0.48

¤µ
¸É»

4.78 0.44

¤µ
¸É»

4.66 0.47

¤µ
¸É»

4.71 0.48

¤µ
¸É»

4.71 0.45

¤µ
¸É»

4.68 0.41

¤µ
¸É»

4.73 0.31

¤µ
¸É»

4.54 0.27

¤µ
¸É»

4.71 0.32

¤µ
¸É»
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จากตารางที่ 3 แสดงวา ระดับความพรอมของปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการธนาคาร
ความดี ปจจัยดานครูผูสอน ในภาพรวมมีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.71, S.D. = 0.32)
โดยสวนใหญเห็นวาครูมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ( = 4.84, S.D. = 0.37)
รองลงมา เห็นวา ครูมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการสอนเนื้อหากิจกรรมโครงการธนาคาร
ความดี ( = 4.78, S.D. = 0.42) และเห็นวาครูมีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการธนาคารความดี ( = 4.73, S.D.= 0.44) ตามลำดับ
2.3 ผลการประเมินความพรอมดานผูปกครอง/ชุมชน ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมดานผูปกครอง / ชุมชน
¦µ¥µ¦

¦¼Â¨³»¨µ¦
µµ¦«¹¬µ (N=9)
X

S.D. ¦³´

¼o¦° (N=98)
X

S.D. ¦³´

¦¦¤µ¦µ«¹¬µ
(N=7)
X

S.D. ¦³´

¦ª¤ (N=114)
X

S.D. ¦³´

1. ¼o¦°/»¤ ¤¸
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
Á·¸É¸n°µ¦´ 4.78 0.44
4.62 0.48
4.71 0.48
4.68 0.47
¸É»
¸É»
¸É»
¸É»
µ¦«¹¬µ
2. ¼o¦°/»¤Ä®o
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
ªµ¤¦nª¤¤º°Äµ¦
4.78 0.44
4.56 0.54
4.71 0.48
4.62 0.52
¸É»
¸É»
¸É»
¸É»
´µ¦«¹¬µ
3. ¤¸ªµ¤¦¼o ªµ¤
Á oµÄ µ¦´µ¦«¹¬µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¸ÉÁ®¤µ³¤´ª·¸¸ª· 4.89 0.33 ¸É » 4.58 0.52 ¸É » 4.71 0.48 ¸É » 4.64 0.50 ¸É »
°»¤
4. ¼o¦°Á°µÄÄn
¼Â¨ÄÁ¦ºÉ°»¦¦¤
¦·¥¦¦¤ ªµ¤¦¼o
´¬³ Á· Â¨³
» £µ¡¦nµµ¥

4.78 0.44

¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
4.63 0.53
4.71 0.48
4.68 0.50
¸É»
¸É»
¸É»
¸É»

5. ¼o¦°/»¤ ¤¸
´¬³Äµ¦¼Â¨ Á°µ
ÄÄn´Á¦¸¥oµÁ¦ºÉ°
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
4.67 0.50
4.61 0.49
4.86 0.38
4.67 0.47
»¦¦¤ ¦·¥¦¦¤
¸É»
¸É»
¸É»
¸É»
ªµ¤¦¼o ´¬³ Á·
Â¨³» £µ¡¦nµµ¥
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¦ª¤
4.79 0.28
4.60 0.35
4.67 0.43
4.65 0.35
¸É»
¸É»
¸É»
¸É»
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จากตารางที่ 4 แสดงวา ระดับความพรอมของปจจัย/ทรัพยากรของโครงการธนาคาร
ความดี ด า นผู ป กครอง/ชุ ม ชนมี ค วามพร อ มอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( = 4.65, S.D. = 0.35)
โดยสวนใหญเห็นวาผูปกครองเอาใจใส ดูแลในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ เจตคติ
สุ ข ภาพร า งกาย และเห็ น ว า ผู ป กครอง/ชุ ม ชน มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น
( = 4.68, S.D. = 0.50) ในระดับที่เทากัน
2.4 ผลการประเมินความพรอมดานหลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมดานหลักสูตร
¦µ¥µ¦

¦¼Â¨³»¨µ¦
µµ¦«¹¬µ N=9)
S.D. ¦³´
X

¼o¦° (N=98)
X

S.D. ¦³´

¦¦¤µ¦
µ«¹¬µ (N=7)
S.D. ¦³´
X

¦ª¤(N=114)
X

S.D. ¦³´

1. ®¨´¼¦
µ«¹¬µ¤¸ªµ¤
¡¦o°¤Â¨³Á°º°Ê ´
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
4.78 0.44
4.74 0.46
4.86 0.37
4.78 0.43
·¦¦¤ °
¸É»
¸É»
¸É»
¸É»
Ã¦µ¦µµ¦
ªµ¤¸
2. ¤¸Âµ¦´µ¦
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
4.67
0.50
4.66
0.47
4.57
0.53
4.68
0.47
Á¦¸¥¦¼o»¨»n¤µ¦³
¸É»
¸É»
¸É»
¸É»
3. ¤¸µ¦ª´ ¦³Á¤· ¨
¤µ
µ¤£µ¡¦·oª¥ 4.56 0.52
4.73
¸É»
ª·¸µ¦¸É®¨µ®¨µ¥
4. ¤¸µ¦¦³Á¤·¨
µ¦Äo®¨´¼¦Á}
4.44 0.52 ¤µ 4.50
¦³¥³°¥nµ
®¨µ®¨µ¥
5. ¤¸µ¦¦´¦»
¤µ
Â¨³¡´µ
4.56 0.52
4.62
¸É»
®¨´¼¦
¤µ
¦ª¤
4.71 0.27
4.65
¸É»

0.44

¤µ
¤µ
4.43 0.53 ¤µ 4.71 0.45
¸É»
¸É»

0.61

¤µ
¤µ
¤µ
4.57 0.53
4.50 0.59
¸É»
¸É»
¸É»

0.52

¤µ
¤µ
¤µ
4.86 0.37
4.63 0.52
¸É»
¸É»
¸É»

0.32

¤µ
¤µ
¤µ
4.68 0.25
4.65 0.31
¸É»
¸É»
¸É»

172

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Vol.6 No. 1 January-June 2015

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

จากตารางที่ 5 ระดับความพรอมของปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการธนาคารความดี
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ดานหลักสูตร มีความพรอมอยูในระดับมาก ( = 4.65, S.D. = 0.31)
โดยสวนใหญเห็นวา หลักสูตรสถานศึกษามีความพรอมและเอื้อกับกิจกรรมของโครงการธนาคาร
ความดีมีความพรอมอยูในระดับมาก ( = 4.78, S.D. = 0.43) รองลงมาคือ มีการวัด ประเมินผล
ตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย ( = 4.71, S.D.= 0.45) และ มีแผนการจัดการเรียนรู
ทุกกลุมสาระ ( = 4.68, S.D. = 0.47) ตามลำดับ
2.5 ผลการประเมินความพรอมดานสื่อ อุปกรณ และเทคโนโลยี ดังแสดงใน
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมดานสื่อ อุปกรณ และเทคโนโลยี

¦µ¥µ¦

1. Ã¦Á¦¸¥¤¸ºÉ°
°»¦r Â¨³
ÁÃÃ¨¥¸Á¡¸¥¡°
n°µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o
2. º°É °»¦r Â¨³
ÁÃÃ¨¥¸¤¸ªµ¤
Á®¤µ³¤´µ¦´
·¦¦¤Ã¦µ¦

¦¼Â¨³»¨µ¦µµ¦
«¹¬µ (N=9)

¼o¦° (N=98)

X

S.D.

¦³´

X

S.D.

¦³´

4.44

0.53

¤µ

4.63

0.48

4.44

0.53

¤µ

4.61

¦¦¤µ¦µ«¹¬µ
(N=7)
X

S.D.

¦³´

¤µ
¸É»

4.57

0.53

0.49

¤µ
¸É»

4.43

¦ª¤ (N=114)

X

S.D.

¦³´

¤µ
¸É»

4.62

0.87

¤µ
¸É»

0.78

¤µ
¸É»

4.58

0.53

¤µ
¸É»

3. µ¦´¦·µ¦ ºÉ°
°»¦rÂ¨³
ÁÃÃ¨¥¸
4. ¤¸µ¦¦³Á¤·¨
µ¦ÄoºÉ°
5. µ¦¡´µ¦´¦»
ºÉ°°»¦rÂ¨³
ÁÃÃ¨¥¸

4.67

0.50

¤µ
¸É»

4.65

0.52

¤µ
¸É»

4.57

0.53

¤µ
¸É»

4.66

0.51

¤µ
¸É»

4.67

0.50

¤µ

4.66

0.52

¤µ

4.71

0.48

¤µ

4.68

0.51

¤µ

4.67

0.50

¤µ
¸É»

4.58

0.51

¤µ
¸É»

4.86

0.37

¤µ
¸É»

4.61

0.57

¤µ
¸É»

¦ª¤

4.62

0.35

¤µ
¸É»

4.62

0.37

¤µ
¸É»

4.62

0.46

¤µ
¸É»

4.62

0.37

¤µ
¸É»
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จากตารางที่ 6 ระดับความพรอมของปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการธนาคารความดี
ดานสือ่ อุปกรณและเทคโนโลยี มีความพรอมอยูใ นระดับมาก ( = 4.62, S.D. = 0.37) โดยสวนใหญ
เห็นวา มีการประเมินผลการใชสื่อมีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.68, S.D. = 0.51)
รองลงมาคือการจัดบริการ สื่อ อุปกรณและเทคโนโลยีที่สุด ( = 4.66, S.D. = 0.51) ตามลำดับ
2.6 ผลการประเมิ น ความพร อ มด า นบรรยากาศและสิ่ ง แวดล อ ม ดังแสดง
ในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
¦µ¥µ¦

¦¼Â¨³»¨µ¦
µµ¦«¹¬µ (N=9)
X

S.D. ¦³´

¼o¦° (N=98)
X

S.D. ¦³´

¦¦¤µ¦µ«¹¬µ
(N=7)
X

S.D. ¦³´

¦ª¤ (N=114)
X

S.D. ¦³´

1. °µµ¦µ¸É¤¸
Á¡¸¥¡°Â¨³Á®¤µ³¤ 4.67 0.70 ¤µ 4.58 0.53 ¤µ 4.71 0.48 ¤µ 4.60 0.54 ¤µ
¸É»
¸É»
¸É»
¸É»
n°µ¦´µ¦«¹¬µ
2. ¤¸Â®¨nµ¦
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
Á¦¸¥¦¼o¸ÉÁ°ºÊ°n°µ¦ 4.67 0.70
4.60 0.49
4.76 0.44
4.63 0.48
¸É»
¸É»
¸É»
¸É»
´µ¦Á¦¸¥¦¼o
4.67 0.70 ¤µ 4.51 0.50 ¤µ 4.68 0.45 ¤µ 4.55 0.49 ¤µ
3. ¤¸¦³
¸É»
¸É»
¸É»
¸É»
µµ¦¼Ã£
°¥nµ Á¡¸¥¡°
4. £µ¡Âª¨o°¤ 4.56 0.52 ¤µ 4.53 0.59 ¤µ 4.86 0.37 ¤µ 4.55 0.58 ¤µ
³°µ ¦n¤¦ºÉ Â¨³
¸É »
¸É »
¸É »
¸É »
¤¸ªµ¤¨°£´¥
4.44 0.51
5. ¤¸£µ¡
¦¦¥µµ«Á°º°Ê n°
·¦¦¤µµ¦
ªµ¤¸
¦ª¤

4.71 0.26

¤µ

4.52 0.52

¤µ 4.86 0.37 ¤µ 4.54 0.51 ¤µ
¸É»
¸É»
¸É»

¤µ 4.54 0.40 ¤µ 4.88 0.15 ¤µ 4.57 0.39 ¤µ
¸É»
¸É»
¸É»
¸É»
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จากตารางที่ 7 ระดับความพรอมของปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการธนาคารความดี
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม มีความพรอมอยูในระดับมาก ( = 4.57,
S.D. = 0.39) โดยสวนใหญเห็นวาการมีแหลงการเรียนรูที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู มีความพรอมอยู
ในระดับ มากที่สุด ( = 4.63, S.D. = 0.48) รองลงมาเห็นวา อาคารสถานที่มีเพียงพอและเหมาะสม
ตอการจัดการศึกษา ( = 4.60, S.D. = 0.54) ตามลำดับ
2.7 ผลการประเมินความพรอมดานงบประมาณ ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมดานงบประมาณ
¦µ¥µ¦

¦¼Â¨³»¨µ¦µµ¦
«¹¬µ (N=9)

S.D.

¦³´

¤µ
¸É»

4.53 0.54

4.22 0.67

¤µ

4.44 0.72

¦¦¤µ¦µ«¹¬µ
(N=7)
S.D.

¦³´

¤µ
¸É»

4.86 0.37

4.50 0.52

¤µ
¸É»

¤µ

4.34 0.51

4.56 0.52

¤µ
¸É»

4.33 0.50

S.D.

¦³´

4.33 0.50

¦ª¤ (N=114)
S.D.

¦³´

¤µ
¸É»

4.54 0.53

¤µ
¸É»

4.86 0.37

¤µ
¸É»

4.50 0.53

¤µ
¸É»

¤µ

4.29 0.48

¤µ

4.34 0.52

¤µ

4.49 0.56

¤µ

4.57 0.53

¤µ
¸É»

4.50 0.55

¤µ
¸É»

¤µ
¸É»

4.53 0.54

¤µ
¸É»

4.86 0.37

¤µ
¸É»

4.54 0.53

¤µ
¸É»

4.56 0.52

¤µ
¸É»

4.45 0.52

¤µ

4.57 0.53

¤µ
¸É»

4.46 0.51

¤µ

4.42 0.42

¤µ

4.46 0.36

¤µ

4.62 0.29

¤µ
¸É»

4.46 0.36

¤µ

X

1. Ã¦Á¦¸¥¤¸
¦³¤µÁ¡¸¥¡°n°
µ¦´µ¦ «¹¬µ
2. »¤Â¨³o°·ÉÄ®o
µ¦´»
¦³¤µÄµ¦´
µ¦«¹¬µ
3. Ã¦Á¦¸¥´
¦³¤µÄ®o´
Ã¦µ¦µµ¦ªµ¤
¸°¥nµÁ¡¸¥¡°
4. ¤¸µ¦ªµÂÄo
¦³¤µ°¥nµÁ}
¦³
5. Ã¦Á¦¸¥¤¸
¦³¤µÁ¡¸¥¡°n°
µ¦´µ¦ «¹¬µ
6. ¤¸µ¦Äonµ¥
¦³¤µ¦µ¤
ªµ¤o°µ¦Äoµ
°Ã¦µ¦
¦ª¤

¼o¦° (N=98)
X

X

X
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จากตารางที่ 8 ระดับความพรอมของปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการธนาคารความดี
ดานงบประมาณ มีความพรอมอยูในระดับมาก ( = 4.46, S.D. = 0.36) โดยโรงเรียนมีงบประมาณ
เพียงพอตอการจัดการศึกษา มีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเห็นวาชุมชนและทองถิ่น
ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา และเห็นวามีการวางแผนใชงบประมาณอยางเปน
ระบบ ( = 4.50, S.D. = 0.53) ในระดับที่เทากัน
2.8 ผลการประเมินความพรอมของปจจัยโดยรวม ดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมดานปจจัยโดยรวม
¦µ¥µ¦

¦¼Â¨³»¨µ¦
µµ¦«¹¬µ (N=9)
X

1. ¼o¦·®µ¦
2. ¦¼¼o°
3. ¼o¦°/»¤
4. ®¨´¼¦
5. ºÉ° °»¦r Â¨³
ÁÃÃ¨¥¸
6. ¦¦¥µµ«Â¨³
·ÉÂª¨o°¤
7. ¦³¤µ
¦ª¤

S.D. ¦³´

4.57 0.54
4.69 0.41
4.79 0.28
4.71 0.26
4.62 0.35
4.60 0.30

¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»

¼o¦° (N=98)
X

S.D. ¦³´

4.74 0.34
4.73 0.31
4.60 0.35
4.65 0.32
4.62 0.37
4.55 0.40

¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»

¦¦¤µ¦µ«¹¬µ
(N=7)
X

S.D. ¦³´

4.60 0.11
4.54 0.27
4.67 0.43
4.68 0.25
4.62 0.46
4.88 0.15

4.42 0.43

¤µ

4.46 0.36

¤µ

4.62 0.29

4.67 0.32

¤µ
¸É»

4.61 0.33

¤µ
¸É»

4.66 0.31

¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»

¦ª¤ (N=114)
X

S.D. ¦³´

4.72 0.35
4.71 0.32
4.65 0.35
4.65 0.31
4.62 0.37
4.57 0.39

¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»

4.46 0.36

¤µ

4.63 0.34

¤µ
¸É»

จากตารางที่ 9 แสดงวา ระดับความพรอมของปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการธนาคาร
ความดีโรงเรียนวัดปทุมวนาราม โดยรวมมีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D. = 0.34)
โดยความพรอมดานผูบริหาร อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.72, S.D. = 0.35) รองลงมาคือครูผูสอน
( = 4.71, S.D. = 0.32) ตามลำดับ
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3. ผลการประเมินกระบวนการปฏิบตั งิ าน (process) ของโครงการธนาคารความดี
ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
โครงการฯ
¦µ¥µ¦
1. µ¦«¹¬µ£µ¡
{»´ {®µ Â¨³
ªµ¤o°µ¦ÎµÁ}
2. µ¦o®µªµ¤¦¼o
Á¸É¥ª´Ã¦µ¦
µµ¦ªµ¤¸
3. µ¦ªµÂ
·¦¦¤ / Ã¦µ¦
4. µ¦Á¦¸¥¤ªµ¤
¡¦o°¤oµ»¨µ¦
5. µ¦Á¦¸¥¤ªµ¤
¡¦o°¤oµ·¦¦¤
µ¤Ã¦µ¦
6. µ¦Á¦¸¥¤ªµ¤
¡¦o°¤oµ
¦³¤µ
7. µ¦Á¦¸¥¤ªµ¤
¡¦o°¤oµºÉ° ª´»
°»¦rÂ¨³
ÁÃÃ¨¥¸
8. µ¦Á¦¸¥¤ªµ¤
¡¦o°¤oµ
¦¦¥µµ«Â¨³
·ÉÂª¨o°¤
9. ¦¼¼o¦´·°
Ã¦µ¦Â¨³¦¼Ä
Ã¦Á¦¸¥¦nª¤´
Á¦¸¥¤·¦¦¤
10. ªµ¤Á®¤µ³¤
Äµ¦´¦¼
¼o¦´·°
Ã¦µ¦

¦¼Â¨³»¨µ¦µµ¦
«¹¬µ (N=9)
S.D. ¦³´
X

X

S.D.

¦³´

¦¦¤µ¦µ«¹¬µ
(N=7)
S.D. ¦³´
X

¼o¦° (N=98)

¦ª¤ (N=114)
X

S.D.

¦³´

4.56

0.52

¤µ
¸É»

4.48

0.50

¤µ

4.43

0.53

¤µ

4.48

0.50

¤µ

4.56

0.52

¤µ
¸É»

4.51

0.50

¤µ
¸É»

4.71

0.49

¤µ
¸É»

4.53

0.50

¤µ
¸É»

4.56

0.52

¤µ
¸É»

4.55

0.50

¤µ
¸É»

4.86

0.37

4.57

0.49

¤µ
¸É»

4.33

0.50

¤µ

4.48

0.50

¤µ

4.43

0.53

4.46

0.50

¤µ

4.33

0.50

¤µ

4.52

0.50

¤µ
¸É»

4.29

0.48

¤µ

4.49

0.50

¤µ

4.33

0.50

¤µ
¸É»

4.46

0.52

¤µ

4.43

0.53

¤µ

4.45

0.51

¤µ

4.78

0.44

¤µ
¸É»

4.58

0.49

¤µ
¸É»

4.71

0.49

¤µ
¸É»

4.62

0.48

¤µ
¸É»

4.56

0.52

¤µ
¸É»

4.65

0.47

¤µ
¸É»

4.86

0.37

¤µ
¸É»

4.67

0.47

¤µ
¸É»

4.56

0.52

¤µ
¸É»

4.56

0.49

¤µ
¸É»

4.43

0.53

¤µ

4.55

0.49

¤µ
¸É»

4.56

0.52

¤µ
¸É»

4.48

0.58

¤µ

4.43

0.53

¤µ

4.48

0.56

¤µ

¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
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ตารางที่ 10 คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมในการปฏิบตั งิ านโครงการฯ (ตอ)
¦µ¥µ¦

¦¼Â¨³»¨µ¦µµ¦
«¹¬µ (N=9)
S.D. ¦³´
X

X

S.D.

¦³´

¦¦¤µ¦µ«¹¬µ
(N=7)
S.D. ¦³´
X

0.53

¤µ

4.42

0.59

¤µ

4.29

0.48

0.52

¤µ
¸É»

4.59

0.51

¤µ
¸É»

4.43

0.52

¤µ
¸É»

4.65

0.47

¤µ
¸É»

0.44

¤µ
¸É»

4.66

0.47

0.53

¤µ

4.72

0.70

¤µ

0.70

11. µ¦Îµª´¦¦¤
µ¦°¤µÄoÄ
4.44
·¦¦¤Ã¦µ¦
12. ´¬³µ¦
ÁºÉ°¤Ã¥·¦¦¤´ 4.56
µ¦Á¦¸¥¦¼o °¦¼
13. ¦¼´·¦¦¤
Ã¥Áo´Á¦¸¥Á} 4.56
Îµ´
14. ¦¼´·¦¦¤
µµ¦rÄ®o
4.78
´Á¦¸¥ÅoÂ°°
15. ¦¼ÄoºÉ°Â¨³
4.44
Â®¨nÁ¦¸¥¦¼o¸É
®¨µ®¨µ¥
16. ¦¼´µ¦Á¦¸¥¦¼o
4.33
Â¼¦µµ¦
17. ¤¸µ¦´
4.33
·¦¦¤¸É
®¨µ®¨µ¥
18. ¤¸µ¦¦·®µ¦´
4.44
µ¦«¹¬µÂ¤¸
nª¦nª¤
19. ¤¸µ¦¦³»¤·Á«
·µ¤µ¦´·¦¦¤ 4.56
°¥nµn°ÁºÉ°
20. ¤¸µ¦¦³Á¤·
Ã¦µ¦Â¨³
4.67
·¦¦¤
¦ª¤

4.52

¼o¦° (N=98)

¦ª¤ (N=114)
X

S.D.

¦³´

¤µ

4.41

0.57

¤µ

0.53

¤µ

4.58

0.51

¤µ
¸É»

4.86

0.37

¤µ
¸É»

4.67

0.47

¤µ
¸É»

¤µ
¸É»

4.71

0.49

¤µ
¸É»

4.68

0.47

¤µ
¸É»

0.49

¤µ
¸É»

4.71

0.49

¤µ
¸É»

4.70

0.49

¤µ
¸É»

4.65

0.53

¤µ
¸É»

4.71

0.49

¤µ
¸É»

4.64

0.55

¤µ
¸É»

¤µ

4.71

0.45

¤µ
¸É»

4.86

0.37

¤µ
¸É»

4.71

0.45

¤µ
¸É»

0.53

¤µ

4.71

0.47

¤µ
¸É»

4.71

0.49

¤µ
¸É»

4.71

0.47

¤µ
¸É»

0.52

¤µ
¸É»

4.74

0.43

¤µ
¸É»

4.71

0.49

¤µ
¸É»

4.74

0.44

¤µ
¸É»

0.50

¤µ
¸É»

4.83

0.38

¤µ
¸É»

4.86

0.37

¤µ
¸É»

4.82

0.38

¤µ
¸É»

0.27

¤µ
¸É»

4.59

0.27

¤µ
¸É»

4.69

0.24

¤µ
¸É»

4.59

0.27

¤µ
¸É»

จากตารางที่ 10 แสดงว า กระบวนการปฏิ บั ติ ง านของโครงการธนาคารความดี
มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.59, S.D. = 0.27) โดยสวนใหญเห็นวากระบวนการ
ประเมินโครงการและกิจกรรมมีความเหมาะสมมากที่สุด ( = 4.82, S.D. = 0.38) รองลงมาคือ
การจัดประชุมนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ( = 4.74, S.D. = 0.44) ตามลำดับ
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4. ผลการประเมินดานผลผลิต (product) ของโครงการธนาคารความดี
ตารางที่ 11

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษาที่มีตอนักเรียน
¦¼Â¨³»¨µ¦

¦µ¥µ¦

µµ¦«¹¬µ (N=9)
X

1. ´Á¦¸¥¤¸ªµ¤
µ¤µ¦Äµ¦Á¦¸¥¦¼o

S.D. ¦³´

4.56 0.52

¤µ
¸É»

¼o¦° (N=98)
X

S.D. ¦³´

4.70 0.45

¤µ
¸É»

¦¦¤µ¦µ«¹¬µ

¦ª¤ (N=114)

(N=7)
X

S.D. ¦³´

4.71 0.48

¤µ
¸É»

X

S.D. ¦³´

4.70 0.46

¤µ
¸É»

2. ´Á¦¸¥¤¸ªµ¤
µ¤µ¦Äµ¦·
ª·Á¦µ³®r ´Á¦µ³®r ¤¸

4.44 0.72

¤µ

4.61 0.49

ª·µ¦µÂ¨³

¤µ
¸É»

4.57 0.53

¤µ
¸É»

4.61 0.48

¤µ
¸É»

ªµ¤·¦oµ¦¦r
3. ´Á¦¸¥¤¸´¬³
¦³ªµ¦Äµ¦

4.56 0.52

Âo{®µ

¤µ
¸É»

4.73 0.44

4. ´Á¦¸¥¤¸»¦¦¤
¦·¥¦¦¤ Â¨³nµ·¥¤¸É 4.44 0.72

¤µ

4.74 0.43

¡¹¦³r
5. ´Á¦¸¥Îµªµ¤¦¼o¸É
Åo¦´Ä·¦¦¤Å

4.67 0.53

nµ¥°Åo
6. ´Á¦¸¥Îµªµ¤¦¼o
ÅÄoÄ¸ª·¦³Îµª´

4.67 0.53

7. ¨´¤§·Íµµ¦
Á¦¸¥ °´Á¦¸¥

4.78 0.44

Á¡·É¤ ¹Êµe¸É nµ¤µ
8. ´Á¦¸¥¤¸¤µ·Ä
µ¦Á¦¸¥

4.44 0.72

¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ

4.69 0.46

4.64 0.48

4.69 0.46

4.82 0.38

¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»

4.86 0.38

4.86 0.38

4.86 0.38

4.71 0.48

4.56 0.46

4.86 0.38

¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»

4.73 0.44

4.73 0.46

4.68 0.46

4.67 0.73

4.71 0.45

4.83 0.37

¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
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คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษาที่มีตอนักเรียน (ตอ)
¦¼Â¨³»¨µ¦

¦µ¥µ¦

µµ¦«¹¬µ (N=9)
X

S.D. ¦³´

9. Ã¦Á¦¸¥¤¸µ¦Á¥Â¡¦n
o°¤¼¨ nµªµ¦Äµ¦ÎµÁ·

4.44 0.72

·¦¦¤

¤µ
¸É»

¼o¦° (N=98)

X

S.D.

4.76

0.43

4.69

0.46

4.65

0.47

4.74

0.43

4.70

0.34

¦¦¤µ¦

¦ª¤ (N=114)

µ«¹¬µ (N=7)
S.D

¦³´

X

.

¦³´

¤µ

4.8

0.3

¤µ

¸É»

6

8

¸É»

¤µ

4.8

0.3

¤µ

¸É»

6

8

¸É»

¤µ

4.7

0.4

¤µ

¸É»

1

8

¸É»

¤µ

4.8

0.3

¤µ

¸É»

6

8

¸É»

¤µ

4.9

0.1

¤µ

¸É»

2

3

¸É»

X

S.D.

4.75 0.45

¦³´
¤µ
¸É»

10. »¤ ¼o ¦°
¦¦¤µ¦µ«¹¬µÁ oµ¤µ¤¸
nª¦nª¤Äµ¦¡´µ»£µ¡

4.44 0.72

¤µ
¸É»

4.69 0.46

¤µ
¸É»

¼oÁ¦¸¥
11. ¤¸µ¦ ¥µ¥¨µ¦´
·¦¦¤Ã¥Ã¦Á¦¸¥Á¦º° nµ¥ 4.78 0.44
Îµ¦¼Â·¦¦¤ÅÄo
12. o´´ Â¨³®nª¥µ
£µ¥ °Ä®oµ¦nÁ¦·¤/

4.44 0.72

´»
¦ª¤

4.58 0.37

¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»

4.68 0.46

4.75 0.43

4.71 0.34

¤µ
¸É»
¤µ
¸É»
¤µ
¸É»

จากตารางที่ 11 แสดงวา ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง
และกรรมการสถานศึกษา ที่มีตอนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.71, S.D. = 0.34)
เมื่ อ พิ จ ารณาความพึ ง พอใจจำแนกตามสถานภาพพบว า กรรมการสถานศึ ก ษามี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.92, S.D. = 0.13) รองลงมาคือผูปกครอง ( = 4.70,
S.D. = 0.34) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ( = 4.58, S.D. = 0.37) ตามลำดับ

อภิปรายผล
1. ความสอดคล อ งในด า นบริ บ ทของโครงการธนาคารความดี ทั้ ง ในภาพรวมและ
รายดานมีความสอดคลองอยูในระดับมากที่สุด โดยดานโครงการธนาคารความดีมีความสอดคลอง
กั บ นโยบาย การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอยู ใ นระดั บ
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มากที่สุด รองลงมาไดแก ดานนโยบายของโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ
ธนาคารความดี ตามลำดับ
เมือ่ พิจารณารายประเด็นพบวาผูป กครองเห็นวาโครงการธนาคารความดีมคี วามสอดคลอง
กับนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมากที่สุด
รองลงมาไดแก นโยบายของโรงเรียนมีการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการธนาคาร
ความดี ทั้งนี้เนื่องมาจากกระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของเยาวชนไทย และมีนโยบายตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2557 (สำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร, 2557) ตามนโยบายที่ 4.1 นโยบายการศึกษา ทีใ่ หมกี ารพัฒนาผูเ รียนมีความรูค คู ณ
ุ ธรรม
สรางจริยธรรมในระดับปจเจก
2. ความพรอมในดานปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการธนาคารความดี ในภาพรวมมี
ความพรอมอยูในระดับมากที่สุด โดยความพรอมดานผูบริหารอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามลำดับเมื่อพิจารณารายปจจัยพบวาดานผูบริหารในภาพรวมมี
ความพรอมอยูในระดับมากที่สุด โดยสวนใหญมีความคิดเห็นวา
2.1 ผูบริหารมีความรูความเขาใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปดโอกาสใหครู
และบุคลากรมีสวนรวมคิด รวมทำ รวมประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน และเห็นวาผูบริหาร
มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการตามลำดับ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจัดใหผูบริหารอบรมพัฒนา
ความรูความเขาใจในดานภาวะผูนำ การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การนิเทศ กำกับติดตามอยางตอเนื่อง
2.2 ดานครูผูสอน ในภาพรวมมีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด โดยสวนใหญ
มีความคิดเห็นวาครู มีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีความรู ความเขาใจ และ
ทักษะในการสอนเนื้อหากิจกรรมโครงการธนาคารความดี และเห็นวาครูมีความรู ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการธนาคารความดี ตามลำดับ สอดคลองกับงานวิจัยของประภาส
ละราคี (2552: 99-102) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบานกุดตาใกล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3
ผลการวิจัยพบวา ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
ในรายวิชา กิจกรรมการอบรมหนาเสาธง กิจกรรมการนั่งสมาธิกอนเรียน และกิจกรรมการเสริมสราง
คุณธรรม ผลการจัดกิจกรรมภาพรวมอยูในระดับมาก
2.3 ด า นผู ป กครอง/ชุ ม ชนมี ค วามพร อ มอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยส ว นใหญ มี
ความคิดเห็นวาผูปกครองเอาใจใส ดูแลในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ เจตคติ สุขภาพ
รางกาย และเห็นวาผูปกครอง/ชุมชน มีเจตคติที่ดีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน สอดคลองกับ
งานวิจัยของปยรัตน เส็นยีหีม (2553: 1) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ธนาคารความดีกับการพัฒนาชุมชน
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กรณี ศึ ก ษาหมู ที่ 4 บ า นหนองขุ ย ตำบลหนองสาหร า ย อำเภอพนมทวน จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ผลการวิจัยพบวา โครงการดังกลาวเปนการสรางความไววางใจใหกับชุมชน ผูปกครอง ความมีวินัย
ความซื่อตรง ความตรงตอเวลา ความประหยัด มัธยัสถ และความนาเชื่อถือระหวางสมาชิกดวยกัน
และสงผลไปยังบุตรหลาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของสิงหคำ ชยโส (2552: ค) ไดศึกษา
วิจัยเรื่อง กระบวนการสรางสังคมคุณธรรมแบบมีสวนรวมภายใตรูปแบบธนาคารความดีสำหรับ
หนวยอบรมประชาชน พบวา ชุมชนมีความเอื้อเฟอแบงปน สามารถพัฒนาบุคลากรในชุมชนไดอยาง
สรางสรรคทั้งทางรางกายจิตใจและสติปญญา รวมไปถึงชวยเปนหูเปนตา และอบรมสั่งสอนบุตร
หลานในดานคุณธรรม จริยธรรม
2.4 ดานหลักสูตร มีความพรอมอยูในระดับมาก โดยสวนใหญเห็นวาหลักสูตร
สถานศึกษามีความพรอมและเอื้อกับกิจกรรมของโครงการธนาคารความดี มีการวัด ประเมินผลตาม
สภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย และมีแผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระตามลำดับ สอดคลอง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่สงเสริมใหครูผูสอนบูรณาการกิจกรรมในการพัฒนาผูเรียน
เขาไปในหลักสูตรการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย
2.5 ดานสื่อ อุปกรณและเทคโนโลยี มีความพรอมอยูในระดับมาก โดยสวนใหญ
เห็นวามีการประเมินผลการใชสื่อมีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดบริการ สื่อ
อุปกรณและเทคโนโลยี ตามลำดับ สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนที่สงเสริมใหมีสวนรวมกับ
หนวยงานภายนอก โดยที่ผานมามีหนวยงานภายนอกเขามาชวยในดานสื่อ อุปกรณและเทคโนโลยี
ทางการเรียนการสอนใหนักเรียน เชน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดเขามาจัด
กิจกรรมคายพัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอน และหองสมุด บริษัทปูนซิเมนตตรานกอินทรีย
เขามาชวยพัฒนากิจกรรมตาง ๆ และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และอุปกรณการเรียน
การสอนดานอื่น ๆ
2.6 ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม มีความพรอมอยูในระดับมากโดยสวนใหญ
เห็นวาการมีแหลงการเรียนรูที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู มีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา
เห็นวา อาคารสถานที่มีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการศึกษาตามลำดับ สืบเนื่องจากโรงเรียน
ชุมชน และผูปกครองเขามาชวยเหลือดูแลบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ และ
ชวยสนับสนุนดานงบประมาณใหกับโรงเรียน สงผลใหดานงบประมาณ มีความพรอมอยูในระดับ
มาก โดยโรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอตอการจัดการศึกษา มีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด
รองลงมาเห็นวาชุมชนและทองถิ่นใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา และเห็นวามี
การวางแผนใชงบประมาณอยางเปนระบบในระดับที่เทากัน
3. กระบวนการปฏิบัติของโครงการธนาคารความดีโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากที่สุด กระบวนการประเมินโครงการและกิจกรรมมีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือการจัด

182

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Vol.6 No. 1 January-June 2015

ประชุ ม นิ เ ทศติ ด ตามการจั ด กิ จ กรรมอย า งต อ เนื่ อ งตามลำดั บ สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของสถิ ต ย
อริวรรณา (2551: 1-2) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในอำเภอฝาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม เขต 3 ผลการวิจัยพบวาการจัดกิจกรรมสอดแทรกเขาไปในเนื้อหา สงผลใหเด็ก
เกิดความสนใจและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได
4. ผลการประเมิ น ผลผลิ ต ของโครงการธนาคารความดี ความพึ ง พอใจของครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและกรรมการสถานศึกษาที่มีตอนักเรียน โดยรวมมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรมไมใชเฉพาะโครงการธนาคารความดีเทานั้น แตทุกโครงการของ
โรงเรียนชุมชน ผูปกครองเขามามีสวนรวมทั้งหมด จึงสงผลใหความพึงพอใจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจตอนักเรียนอยูในระดับมากที่สุด

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
1. โรงเรียนวัดปทุมวนารามควรมีการดำเนินการโครงการธนาคารความดีตอไป ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยสวนรวม เพราะจากผลการประเมิน
โครงการธนาคารความดีในดานความสอดคลองของบริบท (context) ความพรอมดานปจจัย (input)
หรื อ ทรั พ ยากร ด า นกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน (process) และด า นผลผลิ ต (product) พบว า
มีความพรอมตอการดำเนินการโครงการธนาคารความดีทุกดาน
2. ควรจัดใหมีการนิเทศติดตามผลอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมดานการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เปนเรื่องสำคัญที่ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายควรใหความสำคัญและรวมมือกัน
จัดกิจกรรมใหตอเนื่องและมีความยั่งยืน
ขอเสนอแนะในการประเมินครั้งตอไป
1. ควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการธนาคารความดี
ที่สอดคลองกับความตองการของนักเรียน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง
เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางยั่งยืน
2. ควรศึกษาผลกระทบของการจัดกิจกรรมโครงการธนาคารความดีในลักษณะและ
รูปแบบอื่น ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการและมีวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น
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บทวิจารณหนังสือ : การโคชเพื่อการรูคิด
BOOK REVIEW : COGNITIVE COACHING
จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย/JITTIRAT SAENGLOETUTHAI1
บทคัดยอ
หนั ง สื อ เรื่ อ ง การโค ช เพื่ อ การรู คิ ด (Cognitive Coaching) เล ม นี้ แ ต ง โดย ผู เ ขี ย น
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ และอาจารย ดร.มารุต พัฒผล เปนการจัดพิมพครั้งที่ 3
ป พ.ศ. 2557 จัดพิมพโดยจรัลสนิทวงศการพิมพ จำกัด เนื้อหาในหนังสือประกอบดวย 11 หัวขอ
ไดแก หัวขอที่ 1 แนวคิดหลักการโคชเพื่อการรูคิด หัวขอที่ 2 Soft Skills และ Hard Skills ของการโคช
เพื่อการรูคิด หัวขอที่ 3 กลไกของการโคช หัวขอที่ 4 กระบวนการโคช หัวขอที่ 5 ธรรมชาติของผูเรียน
ที่ผูโคชควรรู หัวขอที่ 6 การใหขอมูลที่กระตุนการเรียนรู หัวขอที่ 7 การสื่อสารทางบวก หัวขอที่ 8
คำถามที่ทรงพลัง หัวขอที่ 9 การสะทอนคิด หัวขอที่ 10 การเรียนรูยุคใหมจากการใสใจของผูโคช
หั ว ข อ ที่ 11 การประเมิ น ที่ เ สริ ม พลั ง ในหนั ง สื อ เล ม นี้ ผู แ ต ง ได ร วบรวมเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การโค ช
เพื่อการรูคิด โดยเฉพาะและยกตัวอยางที่เกี่ยวของกับการเปนพี่เลี้ยงทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม
คำสำคัญ: ระบบพี่เลี้ยง การคิด

ABSTRACT
The book of cognitive coaching was written by Associate Professor Dr. Wichai
Wongyai and Marut Patphol. It was the 3rd edition which was published in 2014 by
Charansanitwong Printing Co., Ltd. The book consists of eleven topics: Topics 1 Concept
of cognitive coaching; Topic 2 Soft Skills and Hard Skills of cognitive coaching; Topic 3
Coaching strategies; Topic 4 Coaching process; Topic 5 Coaching approaches and
learning style; Topic 6 Information for learning motivation. Topic 7 Positive communication;
Topic 8 Power of question; Topic 9 Reflective; Topic 10 New era of learning from Coach’s
willingness; Topic 11 Empowerment Assessment. The authors particularly compiled the
cognitive coaching and appropriately cited examples related to educational coaching.
Keywords: cognitive thinking, coaching
1

ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บทนำ
Coaching เป น การพั ฒ นาความรู ทั ก ษะและพฤติ ก รรมในการทำงานของบุ ค คล
ในการทำงานใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ดวยวิธีการใหคำแนะนำและสอนงานแบบสองทาง หรืออีกนัย
หนึ่ ง การโค ช จึ ง เป น การสอนงานโดยมุ ง เน น ให เ กิ ด ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และ
การทำงานได ดี ขึ้น ในการสอนงานนั้ น หัว หน า งานหรื อ ผู ที่ มีป ระสบการณ ท ำงานมากกว า จะให
คำแนะนำวิธีปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงการทำงานในดานใดดานหนึ่งแบบมีเปาหมายที่ชัดเจนและเฉพาะ
เจาะจง และการโคชเพื่อการรูคิดเปนบทบาทของผูสอนในโลกแหงการเรียนรูยุคใหม ที่พัฒนามาจาก
บทบาทการสอนที่ผูสอนทำหนาที่ใหขอมูล เนื้อหาสาระ ใหคำตอบที่ถูกตอง ใชสื่อสารทางเดียว
กำหนดทิศทางการเรียน กำหนดงานใหผูเรียน กำหนดวัตถุประสงค กำหนดกิจกรรมการเรียนรูและ
เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยทัง้ นี้ ผูแ ตงไดเรียบเรียงเนือ้ หาเกีย่ วกับการโคชเพือ่ การรูค ดิ
ตั้งแตแนวคิดหลักการโคช ทักษะของการโคชเพื่อการรูคิด กลไกของการโคช กระบวนการโคช
ธรรมชาติของผูเรียนที่ผูโคชควรรู รวมถึงการประยุกตใชกับการจัดการเรียนรู โดยนำเสนอไวทั้งหมด
11 หัวขอ โดยผูเขียนจะวิจารณหนังสือเลมนี้ในดานเนื้อหาและกระบวนการของการโคช ลักษณะ
การเขียนในประเด็นตาง ๆ ภาษา การจัดวางเนื้อหา ดังรายละเอียดดังนี้

สังเขปเนื้อหา
หัวขอที่ 1 แนวคิดหลักการโคชเพื่อการรูคิด ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึงความเปนมา
ของการโคชเพื่อการรูคิด ความหมายของการโคชเพื่อการรูคิด เปาหมายของการโคชเพื่อการรูคิด
และหลักการโคชเพื่อการรูคิด โดยความเปนมาของการรูคิดนั้น ผูแตงไดกลาวไวในแงของบทบาท
หน า ที่ ข องผู โ ค ช และจุ ด มุ ง หมายของการโค ช โดยผู แ ต ง ได ก ล า วไว ว า “ผู โ ค ช ” ในหนั ง สื อ เล ม นี้
หมายถึง ผูสอนที่ใชการโคชใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ ผูแตงไดเปรียบเทียบ
ความหมายของการโคชกับการโคชเพื่อการรูคิด เปาหมายหลักของการโคช และเทคนิควิธีในการโคช
สวนหลักการโคชเพื่อการรูคิดนั้น ผูแตงไดกลาวถึงลักษณะของการโคชเพื่อการรูคิดวาเปนมากกวา
การสอนไว อ ย า งชั ด เจน โดยการยกตั ว อย า งและเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของบทบาทผู ส อน
บทบาทของผูเอื้ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู และบทบาทการโคชเพื่อการรูคิด นอกจากนี้
ผู แ ต ง ได แ สดงให เ ห็ น ว า การโค ช เป น กลไกเพื่ อ การเสริ ม สร า งและพั ฒ นาผู เ รี ย น ให เ กิ ด ความรู
ความสามารถ การคิดขั้นสูง มีวิธีการเรียนรู การตรวจสอบ ประเมินตนเอง กำหนดทิศทางและ
พัฒนาตนเองได
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หัวขอที่ 2 Soft Skills และ Hard Skills ของการโคชเพื่อการรูคิด ในหัวขอนี้ผูแตงได
กลาวถึงทักษะเสริมการโคชใหมีประสิทธิภาพประกอบดวย ทักษะทางสังคมและทักษะทางวิชาการ
และการใชสัปปุริสธรรม 7 หรือธรรมที่ทำใหคนเปนสัปบุรุษ หรือเปนคนดี ซึ่งประกอบดวย การรูจัก
วิเคราะหสาเหตุของสถานการณและความเปนไปของชีวิต การใชหลักเหตุผลมาพิจารณาปญหา
การรูจักตนเองการรูจักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรการรูจักประมาณ การรูจักเวลาที่
เหมาะสมในการทำกิจกรรมตาง ๆ และรูจักปฏิบัติตนใหถูกกับกาลเทศะ การรูจักหมูคณะหรือกลุม
ชนวาดีหรือไมดีควรคบหาสมาคมหรือไม และการรูจักประเภทบุคคลแตละคนวาฉลาดหรือโง เปนคน
พาลหรือเปนคนดี โดยผูแ ตงไดใชแผนภาพในการแสดงองคประกอบของสิง่ ทีจ่ ะทำใหการโคชเพือ่ การรูค ดิ
มีประสิทธิภาพ ดังที่ผูแตงกลาวไววา ทักษะทางสังคม หรือ จรณ (อานวา จะ-ระ-นะ) เปนทักษะทาง
สังคมและความฉลาดทางอารมณทแ่ี สดงออกผานทาง EQ ซึง่ อยูท างสมองซีกขวา เปนความสามารถทาง
สังคมและการจัดการตนเอง การควบคุมอารมณ การมองบวก การติดตอสื่อสารและความเปนมิตร
สวนทักษะดานความรูทางวิชาการ จะตองมีความรูความสามารถที่กำหนดโดยเชาวนปญญาซึ่งอยู
ทางสมองซีกซาย จะเห็นไดวาในหัวขอนี้ ผูแตงไดนำเสนอทักษะการโคชเพื่อการรูคิดไวอยางเปน
ระบบและใหรายละเอียดไวอยางชัดเจน เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจอยางถองแทวา การโคช
เพื่อการรูคิดนั้นจะมีประสิทธิภาพไดนั้นตองอาศัยทักษะทางสังคมและทักษะทางวิชาการ และการใช
หลักสัปปุริสธรรมรวมกัน
หัวขอที่ 3 กลไกของการโคช ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึงกลไกที่จะนำไปสูกระบวนการ
โคชและความสำเร็จของการโคชวาควรประกอบดวย การสรางแรงบันดาลใจใหกับผูเรียน ใหกำลังใจ
สนับสนุนผูเรียน แกไขปรับปรุงขอผิดพลาดใหกับผูเรียน สรางความทาทายใหผูเรียน ภาวะผูนำทาง
วิชาการ สุนทรียสนทนา การถอดบทเรียน ความผูกพันของผูเรียนกับผูโคช ในหัวขอนี้ ผูแตงไดนำ
เสนอวิธีการที่จะนำไปสูกระบวนการโคชไวอยางชัดเจนในทุกกลไก ซึ่งผูอานนอกจากจะไดความรู
เขาใจกลไกและกระบวนการสูการโคชที่มีประสิทธิภาพแลว ผูอานยังสามารถนำกลไกเหลานี้ไป
ปฏิบัติตามไดอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ ผูแตงไดยกตัวอยางคำถามจำแนกตามระดับความคิดไว
เปนแนวทางใหผูอานนำไปใชในการจัดการเรียนรูได
หัวขอที่ 4 กระบวนการโคช ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึงขั้นตอนการโคชที่จะบรรลุ
เปาหมาย ประกอบดวย การกำหนดเปาหมาย การตรวจสอบสภาพจริง การกำหนดทางเลือก
การตัดสินใจ และการประเมินผลการโคช ผูแตงไดนำเสนอกระบวนการโคชผานขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน
ซึ่งแตละขั้นตอนจะกำหนดวิธีดำเนินการที่ชัดเจนทำใหผูอาน/ผูปฏิบัติสามารถนำไปปฏิบัติได ผูแตง
ได ย กตั ว อย า งการกำหนดเป า หมาย ที่ ท ำให เ ข า ใจได ง า ยและนำไปใช ไ ด ผู แ ต ง เสนอแนะว า
การกำหนดเปาหมายควรกำหนดพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนที่เปนรูปธรรม สามารถสังเกตได
หรือวัดได เชน ผูเรียนสามารถระบุสระในภาษาอังกฤษได ผูเรียนบวกเลขสองหลักได

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Vol.6 No. 1 January-June 2015

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

187

หัวขอที่ 5 ธรรมชาติของผูเ รียนทีผ่ โู คชควรรู ในหัวขอนีผ้ แู ตงไดกลาวถึงการเปลีย่ นแปลง
ของประชากรโลก การอบรมเลี้ ย งดู ค นรุ น ใหม แ ละป ญ หาที่ พ บในคนรุ น ใหม ทั้ ง เรื่ อ งค า ใช จ า ย
ในการเลี้ยงดู โรคภัยไขเจ็บและมลพิษจากสิ่งแวดลอม นอกจากนั้นแลวผูแตงยังไดกลาวถึงจริต
ในการเรี ย นรู ทั้ ง 6 ประเภท โดยจริ ต ทั้ ง 6 ประเภทนี้ ไ ด มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ รู ป แบบการเรี ย นรู
ตามแนวคิดของ Grasha & Reickman ไดแก การเรียนรูแบบแขงขัน แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง
แบบพึ่งพา แบบรวมมือ และแบบมีสวนรวม จากความเชื่อมโยงดังกลาว ผูแตงไดสะทอนใหเห็นวา
เมื่อผูโคชทราบจริตในการเรียนรูของผูเรียนแตละคนแลวจะสามารถใชวิธีการโคชไดเหมาะสมกับจริต
และลักษณะของผูเรียนแตละคนดวย ซึ่งเนื้อหาในหัวขอนี้จะเปนประโยชนอยางมากสำหรับผูที่จะนำ
การโคชเพื่อการรูคิดไปใช เพราะผูโคชสามารถนำการโคชเพื่อการรูคิดไปใชไดสอดคลองกับจริตของ
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
หัวขอที่ 6 การใหขอมูลที่กระตุนการเรียน ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึง การกระตุน
การเรี ย นรู ทั้ ง แบบการให ข อ มู ล กระตุ น การเรี ย นรู การให ข อ มู ล ย อ นกลั บ และการให ข อ มู ล เพื่ อ
การเรียนรูตอยอด ผูแตงไดแสดงใหเห็นวาการใหขอมูลแตละประเภทมีจุดมุงหมายที่แตกตางกัน
โดยการใหขอมูลกระตุนการเรียนรูมีจุดมุงหมายเพื่อใหขอมูลพื้นฐานแกผูเรียน การใหขอมูลแบบ
ยอนกลับมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนทราบจุดแข็งและจุดดอย ที่ตองปรับปรุงแกไขของตนเอง และ
การใหขอมูลเพื่อการเรียนรูตอยอดมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองเพิ่มเติมภายหลัง
การจัดการเรียนรู ในหัวขอนี้ผูแตงไดเชื่อมโยงใหผูอานไดเห็นวาการกระตุนการเรียนรูที่สอดคลองกับ
จริตของผูเรียนวามีความสำคัญอยางไร กอใหเกิดผลดีตอผูเรียนอยางไรบาง การโคชเพื่อการรูคิดจึง
ควรสรางแรงจูงใจในการเรียนรูที่เนนแรงจูงใจภายในและความเรียนรูของผูเรียน
หัวขอที่ 7 การสื่อสารเชิงบวก ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึงการสื่อสารเชิงบวกที่ทำให
ผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจและความมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง โดยการสื่อสารเชิงบวกนั้นมีหลายวิธี
ดวยกัน ไดแก ใหความเอาใจใสตอผูเรียน ใชภาษากายที่มีประสิทธิภาพ ใชภาษาเชิงบวก หลีกเลี่ยง
คำตำหนิ สื่อสารในแนวราบและติดตามพัฒนาการของผูเรียน นอกจากการสื่อสารเชิงบวกแลว
ผูแตงยังกลาวถึง ทักษะการชื่นชมและเห็นคุณคาวาเปนการสื่อสารอยางสรางสรรคและเปนทักษะ
สำคัญของผูที่ทำหนาที่โคช ซึ่งประกอบดวย ความประทับใจในผลงาน ชื่นชอบพฤติกรรมและชื่นชม
ลักษณะ ในหัวขอนี้ผูอานจะไดประโยชนอยางมากเกี่ยวกับการใชภาษาและเทคนิคในการโคชที่ไดผล
และมีประสิทธิภาพ
หัวขอที่ 8 คำถามที่ทรงพลัง ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึงคำถามที่ทรงพลังวาเปน
คำถามกระตุ น การคิ ด เป น คำถามแบบเป ด และนำไปสู ก ารเรี ย นรู เป น คำถามที่ ส อดคล อ งกั บ
จุดมุงหมายของการเรียนรู โดยกลยุทธในการตั้งคำถามที่ทรงพลังสำหรับผูโคช ไดแก การวางแผน
ลวงหนา หลีกเลี่ยงการใชคำถามนำ เวนระยะเวลาใหคิดหาคำตอบ ไมย้ำคำถามและคำถามตองมี
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ความชัดเจน หลากหลาย และถามทีละหนึง่ คำถาม ผูแ ตงไดกลาวถึงคำถามทีท่ รงพลังวาประกอบดวย
5 ประเภทดวยกัน ไดแก คำถามที่กระตุนใหมีจุดหมายในการคิด คำถามกระตุนความปรารถนา
คำถามเสริมพลัง คำถามกระตุนแรงบันดาลใจ และคำถามเชิงลึก ในบทนี้ผูอานจะไดรับความรู
ทั้งกลยุทธในการตั้งคำถาม และการตอบสนองคำถามของผูเรียน พรอมทั้งไดเรียนรูเกี่ยวกับคำถาม
ประเภทตาง ๆ คำกริยาที่ใชในการตั้งคำถามในการโคช ซึ่งผูอานสามารถนำไปใชในการโคชเพื่อ
การรูคิดไดอยางเหมาะสม
หัวขอที่ 9 การสะทอนคิด ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึง ความหมาย ความสำคัญของ
การสะทอนคิดวาการสะทอนคิดเปนการใหผูเรียนคิดไตรตรอง ทบทวนพิจารณาสิ่งตาง ๆ อยาง
รอบคอบ มีเหตุผล ดวยสติและปญญา และเปนกระบวนการที่ชวยใหเกิดการเรียนรูดวยกระบวน
การคิดอยางเปนระบบผานประสบการณทมี่ ผี ลตออารมณและความรูส กึ โดยการประมวลผลทางสมอง
ที่เรียกวา Mental Model ผูแตงไดกลาวถึงการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีซึ่งมีหลายวิธี เชน
การถอดบทเรียน และการใชสุนทรียสนทนา ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึงกระบวนการ ลักษณะและวิธี
การการถอดบทเรียน รวมถึงสุนทรียสนทนาที่จะนำไปใชในการสะทอนคิดและการเชื่อมการสะทอน
คิดกับการโคชวาผูโคชควรโคชอยางไรเพื่อนำไปสูการรูคิดไวอยางชัดเจน ทำใหผูอานสามารถนำ
กระบวนการพัฒนาการเรียนรู ดวยวิธีการสะทอนคิดไปใชในการโคชเพื่อการรูคิดได
หัวขอที่ 10 การเรียนรูยุคใหมจากการใสใจของผูโคช ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึง
แนวคิดการจัดการเรียนรู จุดเนนการเรียนรูและชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพวาเปนพัฒนาการของ
การจัดการความรู องคกรแหงการเรียนรู และชุมชนการเรียนรู นอกจากนี้ผูแตงยังกลาวถึงเทคนิค
การปรับการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ผูโคชที่ดีจะตองสามารถตอบสนองความแตกตางระหวาง
ผูเรียนรายบุคคลได ทุกคนสามารถเรียนรูไดเมื่อไดรับการโคชดวยเทคนิควิธีการที่เหมาะสมทั้ง
การเพิม่ ลด บูรณาการ หลอมรวม ผูแตงยังไดกลาวถึงการเรียนรู ในสังคมพหุวัฒนธรรม การสอน
น อ ย...เรี ย นรู ม าก และการเสริ ม พลั ง การเรี ย นรู ใ ห กั บ ผู เ รี ย น รวมถึ ง แนวทางการจั ด การเรี ย นรู
ที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของผูเรียนโดยผานกระบวนการโคช และการโคชเพื่อการรูคิดกับการ
แกปญหาที่ตนตอ เนื้อหาในหัวขอนี้จะทำใหผูอานเกิดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของผูเรียน รูปแบบการเรียนรูของผูเรียนและแนวทางการโคชเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีคุณภาพ
ซึ่งสงผลตอการพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะและเจตคติดวย
หั ว ข อ ที่ 11 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ที่ เ สริ ม พลั ง ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึง
หลักการประเมินผลการเรียนรูที่เสริมพลังวาเปนวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคลอง
กับการประเมินในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนแนวความคิดในการประเมินผลการเรียนรูที่เนนการประเมิน
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ผูแตงไดอธิบายหลักการและรายละเอียดของการประเมินการเรียนรูที่
เสริมพลังไวอยางชัดเจน และยังไดกลาวถึงการประเมินตนเองเพือ่ ตรวจสอบความพรอมในการเปนโคช
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พรอมทัง้ ยังไดยกตัวอยางแบบประเมินตาง ๆ เพือ่ เปนแนวทางใหผอู า นไดนำไปใชในการปฏิบตั งิ านได
ในหั ว ข อ นี้ ผู อ า นจะได เ ห็ น ความสำคั ญ ของการประเมิ น ตามสภาพจริ ง ในศตวรรษที่ 21 และ
ปรับกระบวนทัศนของตนเองเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน

บทวิจารณ
ในปจจุบันหนังสือ หรือตำราวิชาการกับระบบพี่เลี้ยงและการใหคำปรึกษายังมีจำนวน
ไมมากนัก และสวนใหญมักเปนการเขียนเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและแนวปฏิบัตแิ บบกวาง ๆ ทั้งที่
ระบบพี่เลี้ยงและการใหคำปรึกษาเปนแนวคิดที่ถูกนำมาใชนานแลว ดังนั้น ในหนังสือเลมนี้ผูแตง
จึงไดรวบรวมแนวคิด หลักการโคชเพื่อการรูคิด และประสบการณของผูแตงมาเรียบเรียงดวยเนื้อหา
ที่สั้น เขาใจงาย แตชัดเจนและสามารถนำไปใชประโยชนในการปฏิบัติได รวมถึงสามารถนำไป
ประยุกตใชกับสาขาอื่น ๆ ดวย
ผูแตงไดนำเสนอเนื้อหาในแตละหัวขอไดอยางสมบูรณ โดยเริ่มนำเสนอหัวขอจากแนวคิด
หลักการโคชเพื่อการรูคิด Soft Skills และ Hard Skills ของการโคชเพื่อการรูคิด กลไกของการโคช
กระบวนการโคช จนถึงการเรียนรูยุคใหมจากการใสใจของผูโคชและการประเมินผูเรียนและผูโคช
แบบเสริมพลัง พรอมทั้งมีการนำเสนอแผนภาพ ตาราง และตัวอยางประกอบคำบรรยายอยาง
เหมาะสม ชัดเจน งายตอการศึกษาและการทำความเขาใจ แมผูอานจะยังไมเคยมีประสบการณ
ในการโคชเลยก็ตาม จุดเดนของหนังสือเลมนี้คือ ผูแตงไดสังเคราะหองคความรู ประสบการณของ
ผูแตง เพื่อใหนักศึกษา คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูที่สนใจในการโคชและ
การคิด ไดศึกษาและสามารถดำเนินการโคชไดอยางถูกตอง รวมถึงรวบรวมประเด็นปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นระหวางการดำเนินการโคชใหผูโคชไดพึงระวังดวย
หนังสือการโคชเพื่อการรูคิดเลมนี้ เปนหนังสือที่นำเสนอเนื้อหาและกระบวนการของ
การโคชไดอยางชัดเจน เหมาะสม จึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอนักศึกษา คณาจารย ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผูสนใจเกี่ยวกับการโคชเพื่อพัฒนาการคิดและคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น นอกจาก
นี้หนังสือเลมนี้ยังยกตัวอยางและใชภาษาที่งายตอการทำความเขาใจและการนำไปใช ทั้งยังมี
ลักษณะการเขียน และการนำเสนอเนื้อหาที่สั้นแตชัดเจน รวมถึงการจัดวางเนื้อหาที่เปนระบบ
มี ก ารลำดั บ หั ว ข อ ที่ ส ำคั ญ ใหญ - ย อ ย อย า งเหมาะสมและน า ติ ด ตาม มี ภ าพ ตาราง ประกอบ
คำอธิบายที่สมบูรณ สวนขอจำกัดของหนังสือเลมนี้นั้นจะเห็นไดวา เปนการเขียนในลักษณะการให
เนื้อหาที่เปนสาระสำคัญ จึงขาดการอธิบายรายละเอียด ทำใหผูอานที่มีพนื้ ฐานความรูตา งกันจึงเกิด
ความเขาใจตางกันดวย
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การนำความรูที่ไดจากหนังสือเลมนี้ไปประยุกตใช
หนังสือเลมนี้สามารถนำไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ
การคิด โดยใชกระบวนการโคช ซึ่งเปนกระบวนการที่พัฒนาการจัดการเรียนรูที่สงผลใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และทำใหสถานศึกษามีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาครู
และผูบริหารไดพัฒนาวิชาชีพของตนเองโดยใชกระบวนการโคช เนื่องจากกระบวนการโคชทำใหครู
สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูไดดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

เอกสารอางอิง
วิชยั วงษใหญ และมารุต พัฒผล. (2557). การโคชเพือ่ การรูค ดิ (พิมพครัง้ ที่ 3). กรุงเทพมหานคร:
จรัลสนิทวงศการพิมพ.
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¶Â³¶¶®¦´¼oÁ ¸¥
ªµ¦µ¦´¤«µ¦rª·´¥ (Journal for Social Science Research) Á}ªµ¦µ¦´·
«¹  ¬µ o µ ´  ¤«µ¦r Á ·  µªµ¤¦n ª ¤¤º ° ¦³®ªn µ ¤®µª·  ¥µ¨´ ¥ ¦µ£´  £¼ ¤· £ µ³ª´  
4 ¤®µª·¥µ¨´¥ (¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´Á¡¦»¦¸ ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´®¤¼noµ°¤¹ ¤®µª·¥µ¨´¥
¦µ£´¦¤ Â¨³¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´µ»¦¸) Ã¥¤¸¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´¦¤Á}¼o¦´
·°¶Á·µ¦ ¶®¸¡·¤¡rªµ¦µ¦¦µ¥ 6 Áº° (¶ª 2 ´n°e) ªµ¦µ¦´¤«µ¦r
ª·´¥Áoµ¦¶Á°ªµ¤ª·´¥ Ã¥°µ¤¸ª·µ¦r®´º° (book review) ®¦º°ªµ¤¦·´«r
(review article) ¸ ¡· ¤ ¡r ¦n ª ¤o ª ¥ ªµ¤¸É  ³¸ ¡· ¤ ¡r Ä ªµ¦µ¦o ° n µ µ¦¨´É  ¦°µ
¼o¦»ª»·°¥nµo°¥ 2  ºÉ°¼oÁ ¸¥Â¨³¼o¦»ª»·º°Á}ªµ¤¨´ Â¨³µ¦¦³µµ
¦³®ªnµ¼oÁ ¸¥Â¨³¼o¦»ª»·o°nµ°¦¦µ·µ¦Ánµ´Ê
¼o¦³r³nªµ¤ Ä®o¦°¦µ¥¨³Á°¸¥Ä®´º°¶nªµ¤Á¡ºÉ°¦´¦°ªnµ¨µ
´¨nµªÁ} °¦·Â¨³Á}¨µÄ®¤nÅ¤nÁ· 2 e Å¤nÁ¥Á¥Â¡¦nÄ¸ÉÄ Å¤n°¥¼nÄ¦³®ªnµ
µ¦¡·µ¦µÁ¡ºÉ°Á¥Â¡¦nÄ¸ÉÄ Â¨³³Å¤nnÁ¡ºÉ°¡·µ¦µÁ¥Â¡¦nÄ¸ÉÄ£µ¥Ä 90 ª´ µª´¸É
¦´ªµ¤ ¦¸¸Éªµ¤Á}nª®¹É °µ¦«¹¬µª¦ÄnºÉ°°µµ¦¥r¸É¦¹¬µÁ}¼oÁ ¸¥
¦nª¤oª¥
µ¦Á¦¸¥¨¶´ÁºÊ°®µ ´¦¼Â Â¨³µ¦¡·¤¡r µ°´¬¦ ¶®¦´ªµ¤ª·´¥¤¸Ár
´n°Å¸Ê
µ¦Á¦¸¥¨¶´ÁºÊ°®µ
1. ºÉ°Á¦ºÉ° (Title) o°¤¸´Ê£µ¬µÅ¥Â¨³£µ¬µ°´§¬
2. ºÉ°¼oÁ ¸¥ (Author) o°¤¸´Ê£µ¬µÅ¥Â¨³£µ¬µ°´§¬
3. ´¥n°£µ¬µÅ¥ ªµ¤¥µª 15-20 ¦¦´ (300-350 ¶) Ã¥Ä®o¦»ÁºÊ°®µ °
ªµ¤´Ê®¤Ä®oÁ oµÄ¸É¤µ °µ¦¶ª·´¥ ª·¸µ¦Ã¥¥n° ¨¸ÉÅoµµ¦ª·´¥ Â¨³¶ÅÄo
¦³Ã¥r°¥nµÅ¦ Â¨³Åo¨¨´¡r°¥nµÅ¦
4. ¶¶´£µ¬µÅ¥ Å¤nÁ· 5 ¶ (Å¤nÄnª¨¸ ®¦º° ¦³Ã¥)
5. ´¥n°£µ¬µ°´§¬ Â¨µ´¥n°£µ¬µÅ¥ ¤¸ µÂ¨³ÁºÊ°®µÁ®¤º°´
´¥n°£µ¬µÅ¥
6. ¶¶´£µ¬µ°´§¬ (Keywords) Â¨µ¶¶´£µ¬µÅ¥
7. ¶ (Introduction) ¸ÊÄ®oÁ®Èªµ¤¶´ °Á¦ºÉ°¸É¶ Â¨³ ° °Á  °{®µ
ª·´¥
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8. ª´»¦³r (Objective) ¦³»ª´»¦³rµ¦ª·´¥ ®¦º°ª´»¦³rÁ¡µ³¸É¶Á°
Äªµ¤ª·´¥¸Ê
9. ª·¸¶Á·µ¦ (Material and Method) °·µ¥ª·¸µ¦¶Á·µ¦ª·´¥Äµ¦³¶´
¸É¶Á} Ã¥¨nµª¹ª·¸µ¦»n¤¨»n¤´ª°¥nµ ¸É¤µ °¨»n¤´ª°¥nµ Â®¨n¸É¤µ ° o°¤¼¨ µ¦ÁÈ
Â¨³¦ª¦ª¤ o°¤¼¨ µ¦ÄoÁ¦ºÉ°¤º° ··¸ÉÄoÄµ¦ª·´¥Â¨³µ¦ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨
10. ¨µ¦ª· ´ ¥ (Result/Finding) Â¨¸É Á ·  ¹Ê  µµ¦ª· ´ ¥ Ã¥¦ ¹É  °µ
¤¸£µ¡¦³° Â£¼¤· µ¦µ®¦º°µ¦ºÉ°Ä¨´¬³°ºÉ Ç ¸ÉÁ oµÄÅonµ¥
11. °£·¦µ¥¨ (Discussion) °£·¦µ¥Â¨³°oµ°·Ä®oÁ®Èªnµ¨µ¦ª·´¥´¨nµª´Ê Åo¦oµ
°rªµ¤¦¼oÄ®¤n ÄnªÄ Â¨³°·µ¥¦µµ¦r¸ÉÁ·µ¨µ¦¶Á·µÄ®oÁ®ÈÁ}¦¼¦¦¤
Åo°¥nµÅ¦ Á®¤º°®¦º°Ânµµ¨µ¦ª·´¥°ºÉ Ç
12. o°Á°Â³ (Suggestion) Â³¶µ¦¶ÅÄo Â¨³Â³¶Á¡ºÉ°¶Ån°¥°µ¦ª·´¥
13. ¦» (Conclusion) ¦»¦³ÁÈ oµo» o°Ä®oÅoªµ¤³´¦´ ¦³¤µ 1 ¥n°®oµ
14. Á°µ¦°oµ°· (Reference) Ä®o¼µ¦¨¦µ¥µ¦Á°µ¦°oµ°·oµ¥ªµ¤¦³°
oµo
µ¦¡·¤¡r µ´ª°´¬¦ Â¨³ªµ¤®nµ¦³®ªnµ¦¦´
Ä®o¡·¤¡ro´oª¥Ã¦Â¦¤ Microsoft Word 2007 ¤¸ªµ¤¥µª¦ª¤»¦µ¥µ¦ (ºÉ°Á¦ºÉ°Á°µ¦°oµ°· Â¨³µ¦µ) ¶ª 15-20 ®oµ (4,500-6,000 ¶) µ¦³µ¬ A4 ®nµµ °
»oµ 1 ·Êª ÄoÂ°´¬¦ AngsanaNew ´Ê£µ¬µÅ¥Â¨³£µ¬µ°´§¬ ¦³¥³®nµ¦³®ªnµ¦¦´
1 Áµ³ (Single Space) Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥Ân¨³¦µ¥µ¦ ´n°Å¸Ê
1. ºÉ°Á¦ºÉ° (Title) µ´ª°´¬¦ 20 »/®µ ´Åªo¨µ®oµ¦³µ¬
2. ºÉ°¼oÁ ¸¥ (Author) Â¨³®´ª o° “´¥n°” ®¦º° “Abstract” µ´ª°´¬¦ 18 »/®µ
´Åªo¨µ®oµ¦³µ¬
3. ¶¶´ (Keywords) Â¨³ ®´ª o°®¨´ (Heading) µ´ª°´¬¦ 18 »/®µ ÁºÊ°®µ
°¶¶´ µ´ª°´¬¦ 16 » ´· °¦³µ¬oµ ªµ
4. ºÉ° o°®´ª o°¦° (Sub-heading) Â¨³ºÉ°µ¦µ µ 16 »/®µ o°ªµ¤Äµ¦µ
µ´ª°´¬¦ 14 » ´Åªo¨µ®oµ¦³µ¬
5. ªµ¤®nµ¦³®ªnµ o°ªµ¤ Á¤ºÉ°·Ê»ÁºÊ°®µÂ¨oª ¹Ê®´ª o°®¨´Áµ³ 2 ¦´Ê ÁºÊ°®µ
¦¦´Ä®¤n´µ®´ª o°Ä®oÁµ³ 1 ¦´Ê µ¤·
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µ¦¨¦µ¥µ¦Á°µ¦°oµ°·ÄÁºÊ°Á¦ºÉ° °ªµ¤ (Citation)
µ¦°oµ°·ÄÁºÊ°®µ °ªµ¤ Äoµ¦°oµÂµ¤-e (Author-year) ¦µÂ¦°¥¼nÄ
ÁºÊ°®µ °ªµ¤ (In-text Citation) ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥ ´n°Å¸Ê
1. µ¦°oµ°·¤¸ 2 Â º° Â¸ÉºÉ°¼oÂn°¥¼nÄªÁ¨È Â¨³¸ÉºÉ°¼oÂn°¥¼n°ªÁ¨È
Â¸É 1 ºÉ°¼oÂn°¥¼nÄªÁ¨È Ä®oÁ¦¸¥µ¤¨¶´ o°ªµ¤¸É°oµ¹...(ºÉ°//µ¤»¨
¼oÂn,/e¸É¡·¤¡r:/®¤µ¥Á¨ ®oµ¸É°oµ)/ oµ¼oÂnÁ}µªnµµ· ÄoÁ¡µ³µ¤»¨ Án
...µªÁ µ¤¸»£µ¡¸ª·Â¨³ªµ¤Á}°¥¼n¸É¸ ¹Ê (¦³Å¡ °»¤´«¸¥r, 2530: 20)
...¹o®µ o°¤¼¨Ã¥µ¦Äo®o°¤»°ºÉ Ç (Taylor, 1968: 181-182)
Â¸É 2 ºÉ°¼oÂn°¥¼n°ªÁ¨È Ä®oÁ¦¸¥µ¤¨¶´ ºÉ°¼oÂn/(e¸É¡·¤¡r:/®¤µ¥Á¨
®o µ ¸É °o µ )/ o ° ªµ¤¸É °o µ ... o µ ¼o Â n  Á}  µªn µ µ· Á¤ºÉ ° µ¤» ¨ °¼o Â n  °¥¼n  °ªÁ¨È 
o°Á ¸¥µ¤»¨ °¼oÂnÁ}£µ¬µ°´§¬ÅªoÄªÁ¨Èoª¥ Án
¦³Å¡ °»¤´«¸¥r (2530: 20) Åo¨nµª¹Ájµ®¤µ¥ °µ¦¶Á·µ...
ÁÁ¨°¦r (Taylor, 1968: 181-182) ÅoÂªµ¤Á®ÈÅªoªnµ Á¤ºÉ°»¨o°µ¦ o°Á«...
2. µ¦°oµ°·¸ÉÅ¤n¦³»®¤µ¥Á¨ ®oµ Ä®oÁ¦¸¥Á¨¸¥µ¤ o° 1 nµÁ¡¸¥´®¤µ¥Á¨ ®oµ
°°Ánµ´Ê
3. µ¦¨¦µ¥µ¦°oµ°·
3.1 Ä®o´¥« ¶Â®nµª·µµ¦ ª·µ¸¡ µ³µ¦¤¦°° Án «µ¦µµ¦¥r
¦.Á¨ºÊ°  ¦ Ä®oÁ ¸¥ªnµ (Á¨ºÊ°  ¦, 2536: 42)
3.2 ¦¸Â¼o nÄoµ¤Â  Ä®oÄoµ¤Â µ¤¸É ¦µ¦· Án (®¥ ¼¦¡µ, 2525: 41-45)
3.3 ¦¸ ¼o Â n  Á}  µªn µ ¦³Á« Ä®o Ä o Á ¡µ³µ¤» ¨ Án µ ´Ê  Án  Douglas
Cockerell Ä®oÁ ¸¥ªnµ (Cockerell, 1985: 56-60) ®µµ¤»¨ °¼oÂn°¥¼n°ªÁ¨È o°Á ¸¥
µ¤»¨ °¼oÂnÁ}£µ¬µ°´§¬ÅªoÄªÁ¨Èoª¥ Án o°Á°¦rÁ¦¨¨r (Cockerell, 1985: 56-60)
°·µ¥ªnµ...
3.4 ¦¸¼oÂnÅ¥ Á ¸¥Á°µ¦Á}£µ¬µnµ¦³Á« Ä®oÄnºÉ°Â¨³µ¤»¨ Án
Á¬¤ »ª¦¦»¨ Ä®oÁ ¸¥ªnµ (Kasem Suwanagul, 1982: 60-75)
3.5 ¦¸¼oÂn¤¸µ´¦«´·Í ¦¦µ«´·Í ¤«´·Í ®¦º°Á}°r¦ ®nª¥µ Ä®o
Åªoµ¤Á·¤ Án (¦¤®¤ºÉ¦µ·¡«r¦³¡´r, 2516: 16-25), (¤ÁÈ¡¦³°¦·¥ª«µµ
[ª °»µ¥¸], 2512: 95), (¤µ¤®o°¤»Â®n¦³Á«Å¥, 2540: 27)
3.6 ¦¸¼oÂn®¨µ¥
¼oÂn 2  Ä®o¦³»¼oÂn´Ê 2  Ã¥¤¸¶ªnµÂ¨³´É¦³®ªnµ¨µ Án (»·¤µ
´µ´r Â¨³´·¡µ ¤¸Âo¤, 2530: 17-25), (Marks and Neilwson, 1991: 26-29)
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¼oÂn 3-6  Ä®o¦³»¼oÂn» Ã¥ÄoÁ¦ºÉ°®¤µ¥»¨£µ (,) ´É¼oÂn»
¥Áªo»oµ¥Ä®o´oª¥¶ªnµ “Â¨³” Án (Áº° ³Áª·, ³¦³¸¥r µ¦¦¦¡ Â¨³¦³£µ«¦¸
¸®°¶Å¡, 2519: 98-100)
¼oÂn¤µªnµ 6  Ä®o¦³»Á¡µ³ºÉ° 3 Â¦ Â¨³µ¤oª¥¶ªnµ “Â¨³³”
oµÁ}£µ¬µnµ¦³Á«Ä®oµ¤oª¥¶ªnµ “and other” ®¦º° “et al” (°Âoª Ã·»¦, »µµ
¸Ã¡·Í¨µ, µµ Äªoµ Â¨³³, 2540: 42), (Sarton, Saffdy, Gate et al., 1982: 67)
3.7 °oµÁ°µ¦ °¼oÂnÁ¸¥ª´ Â¨³¤¸®¨µ¥Á¦ºÉ° Ân¤¸e¸É¡·¤¡rÁ¸¥ª´ Ä®oÄn
  ¶´ ®¦º° a b c oµÁ}£µ¬µnµ¦³Á« Án (µ·¦r ¦´¥ª·Á¸¥¦, 2520 : 64-75),
(µ·¦r ¦´¥ª·Á¸¥¦, 2520 : 52-55)
3.8 ¦¸°oµ°·ÁºÊ°®µ¸ÉÁ®¤º°´ °¨o°´ ®¦º° ¤¸ªµ¤®¤µ¥Á¸¥ª´ °¼oÂn
®¨µ¥ Ä®o ¦ ³» ¼o Â n  Â¨³¦µ¥¨³Á°¸ ¥ »  Ã¥Äo Á ¦ºÉ ° ®¤µ¥°´  £µ (;) ´É  Án  (´ ¥
´·ª¬r, 2533: 45-47; ·¡r ·r£´¸ Â¨³·¡µ¡´r ´¡¬r, 2547: 15)
3.9 ¦¸¸ÉÁ°µ¦Å¤n¦µe¸É¡·¤¡r Ä®o¨¦µ¥µ¦ªnµ ¤... ®¦º° n.d. Ä¦¸
£µ¬µnµ¦³Á« Án (¦·«¦µ ¸³¦¦¤µr Â¨³³, ¤...: 12)
3.10 ¦¸°oµÁ°µ¦n°µÁ°µ¦°ºÉ
1) ®µÄ®oªµ¤¶´´Á°µ¦o´Á·¤¤µªnµ Ä®o¨¦µ¥µ¦ °Á°µ¦
o´ µ¤oª¥¶ªnµ “°oµ¹Ä” ®¦º° “quoted in” ®¦º° “cited by” Ä¦¸Á°µ¦£µ¬µ°´§¬
Â¨o ª ¹  °o µ ¦µ¥µ¦Á°µ¦¦° Án  (¤.¨.o ° ¥ ´  · ª´  ¦·  ¦r , 2514: 110 °o µ ¹  Ä ª´ ¨ ¨£
ª´·ª´¨¨£, 2534: 171), (Felix, 1993: 17 quoted in Rampel, 1994: 94)
2) ®µÄ®oªµ¤¶´´Á°µ¦¦°¤µªnµ Ä®o¨¦µ¥µ¦Á°µ¦¦°µ¤oª¥
¶ªnµ “°oµµ” ®¦º° “quoting” ®¦º° “citing” Ä¦¸£µ¬µnµ¦³Á« Â¨oª¹°oµ¦µ¥µ¦Á°µ¦
o´Á·¤ Án (ª´¨¨£ ª´·ª´¨¨£, 2534: 171 °oµµ ¤.¨.o°¥ ´·ª´¦·¦r, 2514: 110),
(Rampel, 1994: 94 citing Felix, 1993: 17)
3.11 ¦¸Á°µ¦°oµ°·Å¤n¦µºÉ°¼oÂn Ân¦µºÉ°¦¦µ·µ¦ (ed.) ¼o¦ª¦ª¤
(comp.) ®¦º ° ¼o Â ¨ (trans.) Ä®o ¨ ºÉ ° ¦¦µ·  µ¦ ¼o ¦ ª¦ª¤ ®¦º ° ¼o Â ¨ Án  (´ ¤ ¡´  r
¤´Å¡¼¨¥r, ¦¦µ·µ¦, 2541: 25), (Normans, ed., 1999: 68-72)
µ¦¨¦µ¥µ¦Á°µ¦°oµ°·oµ¥ªµ¤ (Reference)
Äoµ¦¨¦µ¥µ¦°oµ°·Â¤µ¤·ª·¥µ°Á¤¦·µ (American Psychological Association,
APA) ¦³»Á¡µ³¦µ¥µ¦¸É¼°oµ°·ÄÁºÊ°®µ °ªµ¤Ánµ´Ê Ã¥Ä®oÁ¦¸¥Á°µ¦£µ¬µÅ¥
Åªon°£µ¬µ°´§¬ Â¨³Ä®oÁ¦¸¥Á°µ¦¤£¼¤·Åªon°Á°µ¦»·¥£¼¤· Âµ¦¨¦µ¥µ¦Á¡ºÉ°Á}
´ª°¥nµ ´¸Ê
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1. ®´º°´ÉªÅ Ä®o¨¦µ¥µ¦Á¦¸¥µ¤¨¶´ ¼oÂn.//(e¸É¡·¤¡r).//ºÉ°®´º°.//ºÉ°»
®´º°Â¨³¨¶´¸É (oµ¤¸).//Á¨n¤¸ÉÄo°oµ (oµ¤¸).//(¦´Ê¸É¡·¤¡r).//µ¸É¡·¤¡r:/¶´¡·¤¡r. Án
Á¡µ¦·¦r ¦³¡´r¡
´ r. (2548). ª·«ª¦¦¤Á¦º°É ¤º° (Tool engineering). ¦»Á¡²: Ã°Á¸¥Ã¦r.
Longman, S. V. (2004). Page and stage: An approach to scrip analysis. Boston, MA:
Pearson.
2. ®´ º °¦ª¤Á¦ºÉ°  Ä®o¨¦µ¥µ¦Á¦¸¥µ¤¨¶´ ¼oÁ ¸¥ªµ¤.//(e¸É¡·¤¡r).//ºÉ°
ªµ¤./Ä/ºÉ°¦¦µ·µ¦, ¶Â®n (oµ¤¸)//ºÉ°®´º°¦ª¤Á¦ºÉ°//(®¤µ¥Á¨ ®oµªµ¤).//ºÉ°
´®ª´¸¡É ¤· ¡r:/º°É ¶´¡·¤¡r. Án
»¦µ¸ Âo¶¦». (2546). ¦·¤µµ¦°µ®µ¦°oµ°·¸É ª¦Åo¦´ ¦³¶ª´. Ä »¦µ¸ Âo¶¦»
Â¨³³, ¦¦µ·µ¦. ¦·¤µµ¦°µ®µ¦°oµ°·¸É ª¦Åo¦´ ¦³¶¶®¦´Å¥
¡.«. 2546 (¡·¤¡r¦´Ê¸É 3 ®oµ 21-26). ¦»Á¡²: Ã¦¡·¤¡r°rµ¦¦´n·oµÂ¨³
¡´»£´r (¦¡).
3. ®´º°Â¨ Ä®o¨¦µ¥µ¦Á¦¸¥µ¤¨¶´ ºÉ°¼oÂn.//(e¸É¡·¤¡r).//ºÉ°®´º°Â¨.//
Â¨µ/ºÉ°®´º°o´//(¡·¤¡r¦´Ê¸É).//Ã¥/ºÉ°¼oÂ¨.//µ¸É¡·¤¡r:/¶´¡·¤¡r. Án
¡µ¦r·´, ¸ °¦rÃ Â¨³¦´°¤·, Á°È¤ Á. (2536). µ¦¦·®µ¦¥»Ä®¤n. Â¨µ Rarlities in
management. Ã¥ Á¦·«´·Í µÁ¦·. ¦»Á¡²: ¸Á°È¥¼Á´É.
4. ª·¥µ·¡rÂ¨³»¬¸·¡r Ä®o¨¦µ¥µ¦Á¦¸¥µ¤¨¶´ ¼oÁ ¸¥ª·¥µ·¡r.//
(e¸Éª·´¥¶Á¦È).//ºÉ°ª·¥µ·¡r.//ª·¥µ·¡r¦·µ(¦³´)/ºÉ°µ µª·µ/´´ °µ µª·µ/
¤®µª·¥µ¨´¥. Án
Á È¤° «·¦·ÂÁ¨·«. (2540). µ¦ª·Á¦µ³®r¦³¦³´»£µ¡µ¦«¹¬µ °Ã¦Á¦¸¥
°µ¸ª«¹¬µÁ°¦»Á¡¤®µ¦. »¬¸·¡r¦·µ¦»«µ¦»¬¸´·
µ µµ¦¦·®µ¦µ¦«¹¬µ ´·ª·¥µ¨´¥ »¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥.
5. ¦µ¥µµ¦ª·´¥ Ä®o¨¦µ¥µ¦Á¦¸¥µ¤¨¶´ ºÉ°¼oª·´¥.//(e¸É¡·¤¡r).//¦µ¥µµ¦ª·´¥
Á¦ºÉ°/...//µ¸É¡·¤¡r:/¼o´¡·¤¡r. Án
ª¡·« »´«Á¸¥r. (2534). ¦µ¥µµ¦ª·´¥Á¦ºÉ° µ¦ÄoÂ¨³Å¤nÄo¦·µ¦§£µ °
´«¹¬µ ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤¶Â®. ¦»Á¡²: ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤¶Â®.
6. ªµ¦µ¦ Ä®o ¨ ¦µ¥µ¦Á¦¸ ¥ µ¤¨¶´  ºÉ ° ¼o Á ¸ ¥ ªµ¤.//(e ¸É ¡· ¤ ¡r , /Áº ° ).//
ºÉ°ªµ¤./ºÉ°ªµ¦µ¦,//e¸É/(´¸É),Á¨ ®oµªµ¤. Án
¦³®¥´ ®¬r°¶. (2544, Á¤¬µ¥). °¶µ®oµ¸É °¦´£µµ¤´´·¦´¦¦¤¼
¡.«. 2540. ¦´£µµ¦, 49 (4), 1-16.
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7. ®´  º ° ¡· ¤ ¡r Â ¨³§£µ Ä®o ¨ ¦µ¥µ¦Á¦¸ ¥ µ¤¨¶´  ºÉ ° ¼o Á ¸ ¥ ªµ¤.//
(e¸É¡·¤¡r,/Áº°/ª´¸É).//ºÉ°ªµ¤./ºÉ°®´º°¡·¤¡r,/Á¨ ®oµªµ¤. Án
¸¤ nµªÁ«¦¬·. (2545, ´¥µ¥ 18). ¨¡ªÂ®nµ¦¡´µ 4 «ª¦¦¬ Á¦¸¥Â 9 –
oµª°¥nµ¥´É¥º. ¤·, 7.
8. °·Á°¦rÁÈ®¦º°Áª·¨rÅªrÁªÈ Ä®o¨¦µ¥µ¦Á¦¸¥µ¤¨¶´ ºÉ°¼o´¶ÁªÈÅr.//
(e¸ÉÁ oµ¹).//ºÉ°ÁªÈÅr./<Â®¨n¸É°¥¼n¸ÉÁ oµ¹Åo>/(ª´/Áº°¸ÉÁ oµ¹). Án
¤®µª·¥µ¨´¥Á¦«ª¦, ¶´®°¤». (2548). µ °o ¤¼¨¦´¡¥µ¦®o°¤». <http://library.nu.ac.th/>
(1 »¨µ¤)
µ¦Á ¸¥ª·µ¦r®´º° Ä®o¦³°oª¥ ºÉ°Á¦ºÉ° ºÉ°¼oÁ ¸¥ ¶ ª·µ¦r ¦»
Â¨³Á°µ¦°oµ°· Ã¥Á¦¸¥¨¶´ ´¸Ê
1. ºÉ°Á¦ºÉ° o°¤¸´Ê£µ¬µÅ¥Â¨³£µ¬µ°´§¬ Â¨³ºÉ°ªµ¤®¤µ¥Åo´Á Ã¥°µ´Ê
µ¤ºÉ°®´º°¸Éª·µ¦r ´ÊºÉ°µ¤µ¤»¤»n®¤µ¥ °Á¦ºÉ° ®¦º°´ÊºÉ°oª¥µ¦Ä®o¦³ÁÈª·
2. ºÉ°¼oÁ ¸¥ o°¤¸´Ê£µ¬µÅ¥Â¨³£µ¬µ°´§¬
3. ¶ Á}µ¦Á ¸¥¶Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¸É³ª·µ¦r Án ºÉ°®´º° ºÉ°¼oÂn ªµ¤Á}¤µ
°®´º° Â¨³°·µ¥Á®»¼Ä¸É¶Ä®oª·µ¦r®´º°´Ê
4. ª·µ¦r Á}nªÂªµ¤·Á®ÈÂ¨³¦µ¥¨³Á°¸¥Äµ¦ª·µ¦r Ã¥Á°Â³
»ÁnÂ¨³»¡¦n° °Á¦ºÉ°°¥nµ¤¸®¨´ÁrÂ¨³Á®»¨ ®µo°µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°¥n° ª¦Á ¸¥
Á¨nµ°¥nµ´Ê Ç Á¡¦µ³µ¦ª·µ¦rÅ¤nÄnµ¦¦»Á¦ºÉ° ÂnÁ}µ¦Âªµ¤·Á®È °¼oª·µ¦r
n°®´º°Á¦ºÉ°´Ê ¼oÁ ¸¥o°µ¦ºÉ°ªµ¤®¤µ¥°³Å¦¤µ¥´¼o°nµ®´º° Â¨³ºÉ°µ¦´Á®¦º°Å¤n
°¥nµÅ¦ oµ¦³ÁÈÄµ¦ª·µ¦r¤¸®¨µ¥¦³ÁÈª¦¶Á°µ¤¨¶´ Á¡ºÉ°Ä®o¼o°nµª·µ¦r
Á oµÄnµ¥Å¤n´ Ä¦¸¸É¤¸»ÁnÂ¨³»o°¥ª¦Á ¸¥¹»Ánn°Â¨oª¹¨nµª¹»o°¥
Á¡ºÉ°Ä®oÁ¸¥¦·Â¨³ÂÄ®oÁ®Èªnµµ¦ª·µ¦r º°µ¦¦oµ¦¦rÅ¤nÄnµ¦¶¨µ¥
5. ¦» Á}µ¦Á ¸¥¦»ªµ¤·´Ê®¤¸Éª·µ¦rÂ¨³Ä®oÂn· ®¦º° o°´Á¸ÉÁ}
¦³Ã¥rn°¼o°nµ °µ¸Ê¥´nª¥Ä®o¼o°nµÅoª¦³ÁÈ¶´ °Á¦ºÉ°Â¨³ªµ¤·¶´
°¼oª·µ¦r
6. Á°µ¦°o µ °·  Äo  µ¦¨¦µ¥µ¦°o µ °·  Â¤µ¤·  ª·  ¥µ°Á¤¦·  µ (American
Psychological Association, APA) ¦³»Á¡µ³¦µ¥µ¦¸É¼°oµ°·ÄÁºÊ°®µ °ªµ¤Ánµ´Ê
Ã¥Ä®oÁ¦¸¥µ¤¨¶´°´¬¦ Â¨³Á°µ¦£µ¬µÅ¥Åªon°£µ¬µ°´§¬
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°r¦³°Â¨³¦¼Âµ¦¡·¤¡rªµ¤¦·´«r ¦³°oª¥ ºÉ°Á¦ºÉ° ºÉ°¼oÁ ¸¥ ¶
¦·´«r ¦» Â¨³Á°µ¦°oµ°·
1. ºÉ°Á¦ºÉ° o°¤¸´Ê£µ¬µÅ¥Â¨³£µ¬µ°´§¬ Â¨³ºÉ°ªµ¤®¤µ¥Åo´Á
2. ºÉ°¼oÁ ¸¥ o°¤¸´Ê£µ¬µÅ¥Â¨³£µ¬µ°´§¬
3. ¶ ¨nµª¹ªµ¤nµÄ °Á¦ºÉ°¸É¶Á° Â¨³Á}µ¦Á ¸¥¶Å¼nÁºÊ°®µÂn¨³
¦³ÁÈ
4. ¦· ´ « r Á}  µ¦Á ¸ ¥ ª· ¡ µ¬r  µª·  µµ¦ ¸É ¤¸  µ¦«¹  ¬µo  ªo µ °¥n µ ¨³Á°¸ ¥ 
ª·Á¦µ³®rÂ¨³´Á¦µ³®r°rªµ¤¦¼o ´ÊµªoµÂ¨³µ¨¹°¥nµ´¤´¥ Ã¥¸ÊÄ®oÁ®ÈÂªÃo¤¸Éª¦
«¹¬µÂ¨³¡´µn°Å
5. ¦» Á}µ¦Á ¸¥¦»Á¦ºÉ°¸É¶Á° ¡¦o°¤ o°Á°Â³Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°´¨nµª
6. Á°µ¦°o µ °·  Äo  µ¦¨¦µ¥µ¦°o µ °·  Â¤µ¤·  ª·  ¥µ°Á¤¦·  µ (American
Psychological Association, APA) ¦³»Á¡µ³¦µ¥µ¦¸É¼°oµ°·ÄÁºÊ°®µ °ªµ¤Ánµ´Ê
Ã¥Ä®oÁ¦¸¥µ¤¨¶´°´¬¦ Â¨³Á°µ¦£µ¬µÅ¥Åªon°£µ¬µ°´§¬
µ¦¡·¤¡ro´ª·µ¦r®´º°Â¨³ªµ¤¦·´«r Ä®o¡·¤¡roª¥Ã¦Â¦¤ Microsoft
Word 2007 ¤¸ªµ¤¥µª¦ª¤»¦µ¥µ¦ Å¤nÁ· 20 ®oµ µ¦³µ¬ A4 ®nµµ °»oµ
1 ·Êª ÄoÂ°´¬¦ AngsanaNew ´Ê£µ¬µÅ¥Â¨³£µ¬µ°´§¬ ¦³¥³®nµ¦³®ªnµ¦¦´ 1 Áµ³
(Single Space) ºÉ°Á¦ºÉ°Äo µ´ª°´¬¦ 20 »/®µ ´Åªo¨µ®oµ¦³µ¬ ºÉ°¼oÁ ¸¥Äo µ
´ª°´¬¦ 18 »/®µ ´Åªo¨µ®oµ¦³µ¬ ®´ª o°®¨´Äo µ´ª°´¬¦ 18 »/®µ ´· °
¦³µ¬oµoµ¥ ÁºÊ°®µÄo µ´ª°´¬¦ 16 » ´ o°ªµ¤¦³µ¥ÂÅ¥
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´Ê°µ¦¡·µ¦µ¸¡·¤¡r¨µª·µµ¦Äªµ¦µ¦´¤«µ¦rª·´¥
¼oÁ ¸¥ÂoÂ¨oªnº

¦´ªµ¤

Å¤nnµn¨´

°¦¦µ·µ¦¨´É¦°ÁºÊ°o
¦¦µ·µ¦
¼o¨´É¦°»£µ¡µª·µµ¦

¸¡·¤¡rÃ¥Å¤no°ÂoÅ

¸¡·¤¡rÃ¥¤¸µ¦ÂoÅ

Å¤n¦´¸¡·¤¡r

°¦¦µ·µ¦nÄ®o¼oÁ ¸¥Âo

ÂoÄ®o¼oÁ ¸¥¦µ

¼oÁ ¸¥ÂoÅ Â¨oªnºÄ®o°¦¦µ·µ¦
°¦¦µ·µ¦nÄ®o¼o¨´É¦°¦ª°
¼o ¨´É ¦°¦ª°Â¨oªnº°¦¦µ·µ¦
°¦¦µ·µ¦¦ª°Â¨³nÃ¦¡·¤¡r
Ã¦¡·¤¡r´ ¶o´Â¨oªn°¦¦µ·µ¦
°¦¦µ·µ¦n¸¡¤· ¡rÁ¥Â¡¦n
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®´º°¶nªµ¤ª·´¥
ª´¸É ....... Áº° .......... ¡.«. ..........
Á¦¸¥ ¦¦µ·µ¦ªµ¦µ¦´¤«µ¦rª·´¥
Á¦ºÉ° ¶nªµ¤ª·´¥
·É¸Én¤µoª¥ 1. Á°µ¦ªµ¤ª·´¥¶ª 3 »
2. CD ªµ¤ª·´¥¶ª 1 Ân (¡·¤¡roª¥Ã¦Â¦¤ Microsoft word 2007)
oµ¡Áoµ µ¥/µ/µµª ºÉ° Â¨³ µ¤»¨ ………………………………………...........……………….…….....………
I, Mr./Mrs./Miss Name & Surname ………………………………………………………………..…...............................
(µªÅ¥¦³»´ÊºÉ°£µ¬µÅ¥Â¨³£µ¬µ°´§¬ µªnµµ·¦³»Á¡µ³ºÉ°£µ¬µ°´§¬)
¸É°¥¼nÁ¡ºÉ°µ¦·n°Ã¥¨³Á°¸¥ .................................................................................... Â ª/¶¨.............................................
Á /°¶Á£° ............................´®ª´ ................................¦®´Å¦¬¸¥r ...................... Ã¦«´¡r.................................................
Ã¦«´¡rÁ¨ºÉ°¸É...........................................Ã¦µ¦ ............................................... E-mail: ………...........................................
°nªµ¤ª·´¥ F Å¤nÁ} ®¦º° F Á}nª®¹É °µ¦«¹¬µµ¤®¨´¼¦..........................................................
µ µ......................................... ¤®µª·¥µ¨´¥/µ´µ¦«¹¬µ .............................................................. ´¦µ¥¨³Á°¸¥n°Å¸Ê
1. ºÉ°ªµ¤£µ¬µÅ¥ .............................................................................................................................................................
2. ºÉ°ªµ¤£µ¬µ°´§¬ ........................................................................................................................................................
3. Áoµ °¨µ (¦³»¶¶®oµºÉ° µ¥ µ µµª ¡¦³¤®µ Á}o ¹ÉÅ¤nÄn¶Â®nµ/¶Â®nµª·µµ¦)
¸É 1 ºÉ° (£µ¬µÅ¥)..............................................................(£µ¬µ°´§¬)........................................................................
¶Â®nµ/¶Â®nµª·µµ¦ ..............................................................................................................................
µ¸É¶µ/µ´µ¦«¹¬µ ................................................................................................................................
¸É 2 ºÉ° (£µ¬µÅ¥)..............................................................(£µ¬µ°´§¬)........................................................................
¶Â®nµ/¶Â®nµª·µµ¦ ...............................................................................................................................
µ¸É¶µ/µ´µ¦«¹¬µ ................................................................................................................................
¸É 3 ºÉ° (£µ¬µÅ¥)..............................................................(£µ¬µ°´§¬)........................................................................
¶Â®nµ/¶Â®nµª·µµ¦ ..............................................................................................................................
µ¸É¶µ/µ´µ¦«¹¬µ ................................................................................................................................
oµ¡Áoµ °¦´¦°ªnµ o°ªµ¤ oµoÁ}ªµ¤¦·»¦³µ¦ °µ¸Ê ¨µ´¨nµª¥´Å¤nÁ¥Á¥Â¡¦nÄ¸ÉÄ
Å¤nÅo°¥¼nÄ ´Ê°µ¦¡·µ¦µÁ¡ºÉ°Á¥Â¡¦nÄ¸É°ºÉ Â¨³³Å¤nnÁ¡ºÉ°Á¥Â¡¦nÄ¸ÉÄ£µ¥Ä 90 ª´
¹ °nªµ¤¤µÁ¡ºÉ°¡·µ¦µ
°Âªµ¤´º°

¦´ªµ¤Á¤ºÉ°ª´¸É........ Áº°........... ¡.«. ............

¨ºÉ°............................................... (¼onªµ¤)

¨ºÉ° .................................................. (¼o¦´ªµ¤)
(...................................................)
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Ä¤´¦¤µ·

ªµ¦µ¦´¤«µ¦rª·´¥
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¶®°°
e¨³ 2 ´
nµ¤´¦¤µ· 1 e 220 µ (¦ª¤nµ´nµÅ¦¬¸¥r)
¶®nµ¥¨¸
´¨³ 120 µ
°¦´´ÊÂn
e¸É..........................´¸É..............................Á}Áª¨µ.......................e
ºÉ°.............................................................. µ¤»¨...........................................................
¸É¶µ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Ã¦«´¡r........................................................ Ã¦µ¦...........................................................
¸Éoµ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Ã¦«´¡r........................................................ Ã¦µ¦...........................................................
µ¸É´n
¸É¶µ
¸Éoµ
(¨ºÉ°).......................................................
............................................................................................................................................
¶¦³nµ¤µ·Ã¥
Á· Äµ¤...................................................................................................
µ´· (´Énµ¥ . µ¤´¦r) Äµ¤ °·µ¦¸¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´¦¤
°¶Á£°Á¤º° ´®ª´¦¤ 73000 Ã¦«´¡r 0-3426-1021-36 Ã¦µ¦ 0-3426-1071
Ã°Á·Á µo ´¸°°¤¦´¡¥r Äµ¤ ªµ¦µ¦´¤«µ¦rª· ¥´ (¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´¦¤)
µµ¦¦»Å¥ µ µ¦¤ Á¨ ¸É´¸ 701-0-68818-4 ¡¦o°¤Â¢r®¨´µ
µ¦Ã°Á·Â¨³¸É°¥¼n¶®¦´´nªµ¦µ¦² ¤µ¸É Ã¦µ¦ 0-3426-1069
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