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

: มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ ม ภู มิ ภ าคตะวั น ตก (มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี)
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บทวิจารณหนังสือ: ความไมหลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Book Review: NO DIVERSITY OF CULTURAL DIVERSITY
ไชยณัฐ ดำดี/CHAIYANAT DUMDEE1
บทคัดยอ
หนังสือเรื่อง “ความไมหลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม” เลมนี้แตงโดย
รองศาสตราจารยธเนศ วงศยานนาวา พิมพเมือ่ มีนาคม 2552 โดยสำนักพิมพสมมติ จำนวน 213 หนา
ซึ่งหนังสือเลมนี้จะนำเสนอภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเกิดขึ้นจากการแบงแยก
ชนชัน้ การแบงแยกจากลักษณะภูมศิ าสตร การผนวกดินแดน การยายถิน่ และการตกเปนอาณานิคม
เปนตน ซึง่ แบงเนือ้ หาสาระสำคัญแบงเปน 3 สวน ทีอ่ ธิบายใหเห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมที่
กลับอยูภายใตรูปแบบรัฐประชาชาติซึ่งถูกทำใหความหลากหลายวัฒนธรรมนั้นผสมกลมกลืนเปน
หนึ่งเดียว
คำสำคัญ: วัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ABSTRACT
The book is “No diversity of cultural diversity”, which was written by Associate
Professor Thanet Wongyannava in March 2009, published by sommadhi press, 213 pages.
This book is presented about cultural diversity resulting from social stratification, classification
of topography, merged territory, migration and colony. The contents of book are classified
three parts to explain diversity of culture, but under nation state pattern so cultural diversity
was become unity.
Keywords: culture, cultural diversity
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บทสรุป
กรอบคิดเรื่องความหลากหลายมีความสำคัญหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งดำเนินคูไปกับ
การขยายตัวขององคกรกลาง ความหลากหลายรูปแบบของรัฐประชาชาติ2 ภูมภิ าคนิยม ทองถิน่ นิยม
นั บ ตั้ ง แต ศ ตวรรษที่ 19 การขยายตั ว ของระบบอาณานิ ค มได ส ร า งสิ่ ง ที่ เ รี ย กว า ภาวะทั น สมั ย
(Modernity) สงผลใหเกิดอัตลักษณ รัฐประชาชาติที่เนนความเปนหนึ่งเดียว หนังสือเลมนี้เปน
การเปดโลกทัศนทางความคิดดวยการแสดงใหเห็นถึงแนวคิดทีม่ อี ทิ ธิพลและการคงอยูข องแนวคิดนัน้
วาสงผลอยางไรตอวิถีชีวิตของประชาชนซึ่งหนังสือเลมนี้มีเนื้อหาสาระประกอบดวย 3 สวนดังนี้
สวนแรก เอกเทวนิยม3 (Monotheism) เปนสวนที่อธิบายใหเห็นถึงรากฐานความคิด
พระเจาองคเดียวดวยแนวคิดการมีเพียงหนึ่งเดียวและไมสามารถแบงแยกไดทำใหเกิดรากฐาน
ทางประวัติศาสตรของศาสนายิว การทำลายลาง การผนวกศาสนาแบบพระเจาองคเดียวและรัฐ
เขาดวยกัน โดยยกตัวอยางกรณีจักรพรรดิคอนสแตนติน (Constantine) กษัตริยผูเปนคริสตมามกะ
ผูเขียนไดกลาวถึงและอธิบายปญหาความขัดแยงภายในครอบครัว โดยความขัดแยงนี้เกิดขึ้นจาก
คอนสแตนตินในฐานะของลูกเขยของแม็กซิมิอัน (Maximian) ตองการฆาพอตาผูตองการอำนาจ
แมวาจะฆาแม็กซิมิอันไดสำเร็จแตไมสามารถทำใหคอนสแตนตินมีอำนาจไดเด็ดขาด สงคราม
ระหว า งคนต า งสายเลื อ ดที่ ร ว มสายเลื อ ดผ า นการแต ง งานจึ ง เกิ ด ขึ้ น และการป ด ท า ยเรื่ อ งด ว ย
การแสดงอัตลักษณความจงรักภักดี ความสำนึกในความรักชาติและไมทรยศเปลี่ยนแปลงไปเปน
พวก “คนอื่น” หรือจะไมจงรักภักดีตอชาติอื่น จุดเดนในสวนแรกนี้คือ การเปดเรื่องดวยการอธิบาย
ใหเห็นวาไมมีอะไรที่มากไปกวาหนึ่ง ทุกๆ สิ่ง ทุกๆ อยางตองกลายเปนเอกพจน ซึ่งเปนเงื่อนไขของ
การผูกขาด ในสวนนีจ้ งึ ใชหลักการอธิบายใหเห็นถึงประวัตศิ าสตรศาสนายิว กรณีการฆาลางเผาพันธุ
ของฮิตเลอรและนาซีในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังนั้นผูอานควรมีพื้นฐานความรูทางประวัติศาสตร
และความเขาใจถึงแนวคิดความเปนหนึ่งเดียว
สวนที่สอง ความไมหลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในสวนนี้ผูเขียน
ไดชี้ใหเห็นสาระสำคัญ ไดแก 1) ความหลากหลายในที่นี้คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุม
ชาติพันธุและเชื้อชาติ การตอสูแยงชิงเพื่อปกปองอำนาจ วัฒนธรรมขามชาติ และวัฒนธรรมเดี่ยว
ที่สะทอนที่ คำวา “ราก” ที่ตกอยูภายใตกรอบของรัฐประชาชาติ สภาวะไรราก 2) รัฐประชาชาติที่มี
การแพรขยายไปทั่วโลกทำใหไมมีความหลากหลาย รัฐประชาชาติสมัยใหมจึงใช “วัฒนธรรม” เปน
กระบวนการปลูกฝงความรูสึก “เปนชาติ” ลงในองคประกอบของรัฐสมัยใหม ซึ่งก็คือ “ประชาชน” โดยการสรางความรูสึกแนนแฟนวา
ประชาชนทุกคนในรัฐนั้นเปนพวกเดียวกัน ดวยวิธีการ ไดแก การสรางสัญลักษณรวมกัน เชน การใชธงชาติ การเดินขบวนฉลอง
ในวันชาติ นำประวัติศาสตรของประเทศบรรจุไวในตำราเรียน การมีประวัติศาสตรรวมกัน เชน ความเปนมาของชาติไทยที่มาจาก
อาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร การปฏิวัติฝรั่งเศสที่ถือเอาเปนการกอกำเนิดของรัฐชาติในยุโรป เปนตน
3
เอกเทวนิยม หมายถึง นับถือพระเจาองคเดียว ไดแก ศาสนายูดาหรือยิว ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ศาสนาโซโรอัสเตอร
ศาสนาซิกซ
2
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มาตรฐานใหมในการกำหนดความเปนรัฐและการเปนสมาชิกของชุมชนทางการเมืองนั้นๆ และ
3) ดวยรูปแบบรัฐประชาชาติทำใหวัฒนธรรมที่เคยดำรงอยูอยางหลากหลายกลับกลายเปนปญหา
ขึ้นมา จุดเดนในสวนที่สองนี้ คือ การนำเสนอใหเห็นภาพองครวมที่มีลักษณะสำคัญ 3 ประการ
ประการที่ ห นึ่ ง การแสดงความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อำนาจ การกี ด กั น การครอบงำ ความขั ด แย ง และ
การดิน้ รนตอสู ความเทาเทียม และความยุตธิ รรม โดยในสวนนีผ้ เู ขียนอธิบายถึงวัฒนธรรมทีอ่ ยูภ ายใต
กลไกของรัฐประชาชาติที่ไมไดหมายความรวมถึงวัฒนธรรมอื่น เชน สถาปตยกรรมไทยก็ไมรวม
เอาสุเหราหรือสถาปตยกรรมวัดพุทธสายมหายานเขาไปดวย เปนตน ประการที่สอง ความสัมพันธ
เชิงกระบวนการแบบมีพลวัต และประการทีส่ าม ความสัมพันธเชิงความรูส กึ นึกคิดทีม่ าจากตางมุมมอง
(อานันท กาญจนพันธุ, 2553: 73-75) เชน การสะทอนความคิดทางวัฒนธรรมในฐานะของเครื่องมือ
ทางการเมืองที่มุงหวังใหเกิดการยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม สวนความไมหลากหลาย
ในหนังสือเลมนีไ้ ดสอ่ื ใหเห็นถึงความเชือ่ ของแนวความคิดทีว่ า ทุกสิง่ อยางมีเพียงหนึง่ เดียวไมสามารถ
แบงแยกได แตอยางไรก็ตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดถูกนำมาใชกันอยางแพรหลาย
กลายเปนสภาวะทีไ่ มสามารถสรุปวาอะไรคือความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึง่ การใหความหมายนัน้
จะขึ้นอยูกับบริบทและแนวคิดของแตละบุคคล
สวนที่สาม ความไมอดกลั้นในความอดกลั้นของเสรีนิยม ในสวนนี้เปดเรื่องดวยคำวา
อคติในมุมมองทางการเมือง และมุมมองทางศาสนาที่พยายามขจัดสิ่งที่แปลกปลอมดวยการใช
เหตุผล (Rationality) ดังนั้นความไมอดกลั้นตอความคิดที่แปลกปลอมจะนำไปสูการทำลายลางและ
ทำรายผูอื่น นอกจากนี้ผูเขียนไดเสนอหลักการของเสรีนิยมแบบ “แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง” โดย
เสนอวาการอยูรวมกันในสังคมไดนั้นตางฝายตองมีความอดกลั้น เพื่อควบคุมอคติของมวลมนุษย
การประนีประนอม ความอดกลั้นเปนวิถีชีวิตที่จำเปนสำหรับการอยูรวมกันภายใตความหลากหลาย
ของคานิยมและวิถีชีวิต ในสวนที่สามนี้ผูเขียนไดนำเสนอตัวอยางและทฤษฎีที่สำคัญ อาทิ ทฤษฎี
สัญญาประชาคม (Contraction Theory) ของฮอบส ที่กลาวถึง การตัดสินใจอยางมีเหตุผลทำให
มนุษยยินดีที่จะมอบอำนาจใหองคอธิปตยมากกวาเก็บอำนาจไวที่ตนเอง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการฆา
กันเองของมนุษยตามสภาวะตามธรรมชาติ ดังนั้นมนุษยจึงควรมีความอดกลั้นควบคุมตนเองไมใหใช
พละกำลังในการตัดสินปญหา จุดเดนในสวนนี้คือการใชแนวคิดทฤษฎีในการอธิบายที่หลากหลาย
ในลั ก ษณะเชิ ง บู ร ณาการเข า ด ว ยกั น ไม ว า จะเป น แนวคิ ด ทฤษฎี ท างรั ฐ ศาสตร แนวคิ ด ทฤษฎี
ทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร พรอมยกตัวอยางประกอบอยางชัดเจน ทำใหแนวคิดที่นำมา
อธิบายนั้นมีความสอดคลองและเขาใจปรากฏการณ เปนตน สำหรับจุดออนของสวนนี้คือ ไมไดมี
การเสนอแนวทางในการทำใหเกิดหลักการของเสรีนิยมแบบ “แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง” ไว ซึ่งหาก
มีการเสนอแนวทางและอธิบายในสวนนี้อยางชัดเจนก็จะทำใหผูอานเกิดมุมมองและความคิดใหม
ทางวัฒนธรรมและการไมยึดติดกับแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งมากเกินไป
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บทสรุป
เมื่ อ ผู อ า นอ า นครบในเนื้ อ หาทั้ ง สามส ว นแล ว ผู อ า นจะพบว า 1) หนั ง สื อ เล ม นี้ ใ ห
รายละเอียดขอมูลทางประวัติศาสตร แนวคิดและหลักการในการทำความเขาใจถึงกลไกการทำให
โลกอยูภายใตมาตรฐานเดียวกันทั้งที่แตละภูมิภาคมีความหลากหลาย 2) ความแตกตางที่เกิดขึ้น
เป น ผลจากความซั บ ซ อ นทางวั ฒ นธรรม การให ค วามหมายของแต ล ะพื้ น ที่ บริ บ ทเฉพาะ และ
ความสลับซับซอนของมนุษย วัฒนธรรมไมใชแนวคิดที่ตายตัว ดังนั้นตองมีการคิดเชิงยอนแยงจาก
ปรากฏการณที่เปนอยู 3) การตั้งคำถามตอสิ่งใดๆ ก็ตามไมควรมีแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งครอบงำหรือ
โดดเดนเพียงแนวคิดเดียว อันเปนจุดเดนสำหรับหนังสือเลมนี้ สำหรับจุดออนของหนังสือเลมนี้ คือ
การใชภาษาทีเ่ ขาใจคอนขางยากและสลับซับซอน ซึง่ ผูอ า นควรจะมีพน้ื ฐานความรูเ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร
ศาสนา ความคิดเชิงมานุษยวิทยา การวิจัยเชิงวัฒนธรรม และการเขาใจถึงภาวะทันสมัย ทฤษฎี
ทางรัฐศาสตร ฯลฯ พอสมควรเพื่อใหสามารถเขาถึงอรรถรสของหนังสือไดดียิ่งขึ้น
อยางไรก็ตามหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนอยางมากในการศึกษาเชิงลึกในประเด็นทาง
วัฒนธรรม 4 มิติ ไดแก 1) การสรางความหมายของวัฒนธรรมที่ขึ้นอยูกับบริบทเฉพาะ 2) การเปน
ภาพตั ว แทน 3) การเป น กระบวนการและปฏิ บั ติ ก าร และ 4) ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อำนาจ และ
การทำความเขาใจถึงวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายภายใตกรอบแนวคิดรัฐประชาชาติ นอกจากนี้
ยังเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในรูปแบบเชิงวิพากษและตั้งคำถาม สำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ไมควรมองมิติวัฒนธรรมแบบตายตัวแตควรวิพากษและสามารถ
ตั้งคำถามไดดวย
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การพัฒนาหลักสูตร เรือ่ ง ขาวซอมมือ กลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
THE DEVELOPMENT OF CURRICULUM ENTITLEED “BROWN RICE”
IN THE CAREER AND TECHNOLOGY LEARNING SUBSTANCE
FOR GRADE 6 STUDENTS
นวลฉวี นักฟอน/Nuanchavee Nakforn1
เนติ เฉลยวาเรศ/Neti Chaloeywares2
วรรณวิไล นันทมานพ/Wanwilai Nunthamanop3
บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ คี วามมุง หมาย เพือ่ พัฒนาหลักสูตร เรือ่ งขาวซอมมือ กลุม สาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีจุดมุงหมายดังนี้ คือ 1) ศึกษา
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 2) พัฒนาหลักสูตรฉบับราง 3) ทดลองใชหลักสูตร 4) ประเมิน
ผลและปรับปรุงหลักสูตร กลุม ตัวอยางคือนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554
โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.890 4) แบบวัดทักษะการปฏิบัติ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจตอหลักสูตร
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาหลักสูตร พบวา สถานศึกษา
ควรจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิน่ เพือ่ ใหนกั เรียนไดเรียนรูจ ากประสบการณตรง
อันกอใหเกิดความรูความเขาใจที่แทจริง โดยการสอบถามความตองการในการพัฒนาหลักสูตรจาก
ผูที่เกี่ยวของ มีความเห็นสอดคลองกันวาควรพัฒนาหลักสูตรขาวซอมมือขึ้น 2) ผลการพัฒนา
หลั ก สู ต ร ประกอบด ว ย หลั ก การ จุ ด หมาย โครงสร า ง คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค คำอธิ บ าย
เนื้อหาสาระ เวลาเรียนกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล พบวา หลักสูตรมี
ความเหมาะสม 3) การทดลองใช พบวา นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจ มีความกระตือรือรน
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความสนุกสนานกับการเรียน สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ)
3
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4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ทั ก ษะการปฏิ บั ติ โ ดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ ดี ม าก ด า น
ความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: พัฒนาหลักสูตร, สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี, ประถมศึกษา

ABSTRACT
The purpose of this research was to develop a curriculum ‘Brown Rice’ for
grade 6 students. The objectives were 1) to study basic information in developing a
curriculum, 2) to develop a draft curriculum, 3) to trail a developed curriculum and
4) to evaluate and improve a curriculum. The sample drawn using was 30 grade 6 students
from Wad Pathum Sarawat School, U-Thong District, Suphan Buri Province, during the
second semester of academic year 2011. The instruments used in this research were
1) a questionnaire, 2) an interview, 3) a learning achievement test to a reliability of 0.089,
5) a practical skill test, 6) a satisfaction evaluation, The data were analyzed with frequency,
percentage, mean and t-test.
The findings of this research were; 1) from studying basic information, it
showed that schools should organize the studying to relate to local’s needs. Students
should be able to apply knowledge to their daily lives. From interviewing many people, it
showed that all of them agreed on developing this curriculum and having suitable learning
activities for students. 2) the development of curriculum showed that it was comprised of
principles, vision, objectives, desired characteristics, curriculum structure, content, period
of studying, learning activities, instructional media and sources, and measurement and
evaluation. Experts evaluated that the curriculum was suitable for students to learn. 3) from
testing the curriculum to the aforementioned sample. It was found that most students paid
attention to study about ‘Brown Rice’. They were active and had fun with learning activities.
They also were able to do the activities well. 4) form evaluation and improvement, students
learning achievement was higher after they were taught with the developed curriculum at a
significance level of .05. Their skills and satisfaction were at a great level.
Keywords: curriculum development, the career and technology learning substance ,
primary education.
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บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 มาตรา 23 การจัดการศึกษาตองเนนทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแตระดับการศึกษา และกลาวไวในขอ 3 และขอ 5 อีกวา รัฐตอง
สงเสริมความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใช
ภูมิปญญา รัฐตองจัดการเรียนรูดานความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอยางมี
ความสุข (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 8) มาตรา 27 ใหคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปน
พลเมืองดีของชาติ และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ โดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีหนาที่จัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาใน
ชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 9)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ที่มีสาระการเรียนรู คือมุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม เพื่อใหมีความรูความสามารถ ทักษะ
ในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
สาระตาง ๆ เพื่อใหการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุตามจุดหมายที่กำหนดไว ใหสถาน
ศึกษาตองมีการประชาสัมพันธและรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และองคกรที่เกี่ยวของทาง
การศึกษาในชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปอยางตอเนือ่ ง นอกจากนัน้
กระทรวงศึกษาธิการจำเปนที่จะตองสนับสนุน สงเสริมในการพัฒนาดานสื่อและแหลงการเรียนรู
ขอมูลทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาใหครอบคลุมหลักสูตรและกวางขวาง
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเรียนรูเรื่องราวตางๆ ตลอดจนปญหาและความตองการของทองถิ่น ที่ไมไดระบุ
ไวในหลักสูตรแกนกลาง เพียงแตกลาวไวกวาง ๆ แตไดเปดโอกาสใหสถานศึกษาสามารถจัดรายการ
วิชาเลือกเสรี หรือเพิ่มเติมสาระการเรียนรูตามความตองการและปญหาของทองถิ่น มาใหนักเรียน
เลือกอยางหลากหลายตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน อันไดแก ทรัพยากรและภูมิปญญา
ทองถิ่น สามารถนำภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองและตรงตาม
ความตองการของผูเรียน ใหไดเรียนรูชีวิตจริงของตนเองและของทองถิ่นในดานตาง ๆ เชน ลักษณะ
ทางกายภาพของทองถิ่น ประวัติความเปนมา สภาพเศรษฐกิจ ประชากรหรืออาชีพของประชาชน
ในทองถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3)
ดังนั้นสถานศึกษาจึงจำเปนตองสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม เพื่อใหสถานศึกษามีหลักสูตร
ที่สมบูรณ และใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสวนที่สนองตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติกำหนดจากการสำรวจสภาพความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ความพรอมของครู ชุมชน
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ทองถิ่น พบวาทองถิ่นมีภูมิปญญาที่มีความรูความสามารถในดานตาง ๆ มากมาย แตสถานศึกษา
ยังไมสามารถนำภูมิปญญาทองถิ่นเหลานั้นมารวมจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย การนำภูมิปญญาทองถิ่นที่สั่งสมไวในบานเมืองมาใชเปน
พื้นฐานสำคัญสวนหนึ่งในการพัฒนาคนหรือปฏิรูปการศึกษา จึงมีความจำเปนและสำคัญอยางยิ่ง
ที่จะตองนำมิติทางวัฒนธรรมมาใชในการพัฒนา (เยาวลักษณ ดวงราช, 2546: 1)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตั้งอยูในตำบลอูทอง
อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คนในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพทำนา ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของ
คนไทย และขาวก็เปนอาหารหลักของคนไทยดวย อาชีพทำนาจึงสืบทอดมายังคนรุนหลัง โดยสวน
ใหญแลวชาวนาจะใชชีวิตอยูโดยสงบเงียบในชนบท การทำงานของชาวนาจะเริ่มทำงานตั้งแตเชา
จรดค่ำตลอดทั้งป เพราะหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวประจำปแลว พวกเขาก็จะเริ่มปลูกขาวนาปรัง
หรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ตออีกหรือไมก็เลี้ยงสัตวอื่น ๆ เสริม เชน ปลา และเปด เปนตน โดยปกติ
ปลาจะอาศัยอยูตามธรรมชาติในนาขาว ดังนั้น ตนกลาและปลาจะเติบโตไปพรอม ๆ กัน และ
สวนใหญจะปลูกขาวกันมากในภาคกลางซึง่ จนถึงกับบางครัง้ มีคำกลาวทีเ่ รียกภาคกลางของประเทศไทย
วา “อูขาวอูน้ำ” ของเอเชีย แตในเบือ้ งตน ไดสอบถามนักเรียนและชุมชนทีป่ ระกอบอาชีพทำนา พบวา
สวนใหญไมเขาใจเรือ่ งขาวซอมมือ ผูที่เขาใจหรือรูเรื่องขาวซอมมือจะกลาววา ขาวซอมมือไมอรอย
รับประทานแลวรสชาติของขาวขาวดีกวา แสดงใหเห็นวา คนในชุมชนและนักเรียนยังขาดความรู
ในเรื่องขาวซอมมือ ซึ่งเปนขาวที่มีคุณคาทางสารอาหาร ประกอบกับชาวนาจะมีเวลาวางหลังจาก
เก็บเกี่ยว เมื่อเก็บเกี่ยวแลวชาวนาจะนำขาวไปสีโรงสีขาว และขาวจะถูกขัดสีออกจนเปนขาวขาว
ซึ่งคุณคาของสารอาหารจะหมดไป และเปนการลดคาใชจายในการไปจางโรงสีเพื่อสีขาว ปจจุบัน
การสีขาวซอมมือดวยเครื่องสีสมัยเกากำลังจะหายไปจากคนไทย หายไปจากชุมชนในพื้นที่นี้ จึงตอง
ปลูกฝงใหผูเรียนรัก และหวงแหน โดยอนุรักษภูมิปญญาไทยไวมิใหสูญหายไป จึงเห็นความสำคัญ
ของการผลิตขาวซอมมือเห็นคุณคาของขาวซอมมือ และสามารถนำไปประกอบเปนอาชีพของ
ประชากรในทองถิน่ และเปนงานทีใ่ กลตวั ได โดยเริม่ จากการสงเสริมใหนกั เรียนมีความรูเ รือ่ งขาวซอมมือ
ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางเหมาะสม
ก อ นไปถ า ยทอดให กั บ ชุ ม ชน โดยก อ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รได ศึ ก ษาวิ ถี ชี วิ ต ภู มิ ป ญ ญาเกี่ ย วกั บ
ขาวซอมมือ ไดเรียนรูประโยชน คุณคาของขาวซอมมือ ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนา ปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ของการผลิตขาวซอมมือจากชาวบานทีม่ ปี ระสบการณทอี่ ยูใ นชุมชน กอนจะนำความรู
มาสรางเปนหลักสูตรเพื่อถายทอดใหกับนักเรียน และเชิญชาวบานที่มีประสบการณดานการผลิต
ขาวซอมมือ มาใหคำแนะนำและสาธิตการผลิตขาวซอมมือ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและมีทักษะ
ในการปฏิบัติ โดยรวมกันในการจัดการศึกษาซึ่งไดกำหนดไวในหลักการวา ใหชุมชนมีสวนรวม
ในการจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และมีกระบวนการ
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บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นมีการสืบทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ ที่ผานมาการผลิตขาวซอมมือ
เปนการผลิตในครัวเรือนเพื่อเก็บไวรับประทานและสรางรายไดใหกับครอบครัว ซึ่งสงผลใหเกิดความ
ประหยัดและยังเปนการสรางรายได สรางความสามัคคีใหกับหมูคณะ และสรางความเปนปกแผน
ใหกับชุมชนเปนอยางดี จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงดำเนินการวิจัยในหัวเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตร
เรื่องขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6” ขึ้นเพื่อสรางองคความรูเรื่องขาวซอมมือใหกับนักเรียน และนำไปถายทอดพัฒนาตอยอด
ใหกับชุมชนในทองถิ่นตอไป
เหตุ ผ ลดั ง ที่ ก ล า วมา ผู วิ จั ย ได ต ระหนั ก ถึ ง ป ญ หาและความสำคั ญ ของการพั ฒ นา
หลักสูตรเรื่องขาวซอมมือ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะการจั ด เป น หน ว ยการเรี ย นรู
ซึ่งเปนการมุงพัฒนาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะการปฏิบัติ และมีความพึงพอใจ
ที่มีตอหลักสูตร สามารถดำรงชีวิตในครอบครัวและสังคมไดอยางมีความสุข และปลูกจิตสำนึก
ใหเกิดกับผูเ รียนโดยเนนการใชทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยูใ นทองถิน่ การรูจ กั ใชพลังงานอยางประหยัด
การรูจักสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย เพื่อใหเกิดมีความรูสึกนึกคิดที่ดีตอสิ่งแวดลอมตอไป

วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเรื่องขาวซอมมือ
เพื่อพัฒนาหลักสูตรเรื่องขาวซอมมือ
เพื่อทดลองใชหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น

วิธีดำเนินการ
ดำเนินการวิจยั เพือ่ พัฒนาหลักสูตรเรือ่ งขาวซอมมือ สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
ดำเนินการตามวิธีวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน โดยดำเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก นโยบายทางการศึกษาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
การศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สรางแบบสอบถามความคิดเห็น
ในการพัฒนาหลักสูตรเรื่องขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ
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นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 สั ม ภาษณ ค วามต อ งการในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รจากผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา ครู ผู ส อนกลุ ม สาระการเรี ย นรู ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ผู รู เ รื่ อ งข า วซ อ มมื อ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู ป กครองนั ก เรี ย น เจ า ของโรงสี เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข
รวม 10 คน สอบถามความตองการในการพัฒนาหลั ก สู ตรจากนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปที่ 6
โรงเรียนวัดปทุมสราวาส จำนวน 30 คน ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณและ
การสอบถามแลวนำมาวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) นำเสนอแบบพรรณนาความ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
1. การพัฒนาหลักสูตรฉบับราง 1) การพัฒนาหลักสูตรฉบับราง โดยนำขอมูลที่ไดจาก
ขั้ น ตอนที่ 1 ทั้ ง จากการวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขาวซอมมือ
และความตองการพัฒนาหลักสูตรจากบุคคลที่เกี่ยวของมาวิเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการเขียน
หลักสูตรฉบับราง และจัดทำโครงรางหลักสูตรเรื่องขาวซอมมือ ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย
โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา เนื้อหาสาระ เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู
สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 2) การสรางแผนการจัดการเรียนรู คือ กำหนดเนือ้ หาสาระ และ
เวลาเรียนตามโครงสรางหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น นำเนื้อหาสาระจากขอที่ 1 มาเขียนเปนสาระสำคัญ
เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาที่ใหผูเรียนรูตามจุดมุงหมายของหลักสูตร กำหนดจุดประสงคการเรียนรู
โดยกำหนดใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ในแนวทางการสอนของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
กำหนดกิจกรรมการเรียนรู โดยประกอบดวยขั้นนำเขาสูบทเรียน ขั้นสอนและขั้นสรุป ใหสอดคลอง
กั บ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นแนวการสอนของหลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาขึ้ น และกำหนดสื่ อ การเรี ย นรู แ ละ
การประเมินผลตามแนวการสอนในหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
2. การประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) นำหลักสูตรฉบับรางไปตรวจสอบกอนนำไปใช
โดยเสนอผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานเนื้อหา ดานการวัดและประเมินผล
ตรวจสอบความเหมาะสมดานสวนประกอบและความสอดคลองของหลักสูตรฉบับราง ผลการตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคลองของหลักสูตรมีคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00
3. การปรับปรุงหลักสูตร (ฉบับราง) นำผลการประเมินหลักสูตรฉบับรางมาเปนขอมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรมีความเหมาะสมในการนำไปทดลองใช
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร
การดำเนิ น การวิ จั ย ในขั้ น ตอนนี้ เป น การนำหลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาและได ป รั บ ปรุ ง แก ไ ข
เรียบรอยแลว นำไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยทดสอบกอนการใชหลักสูตร แลวจัดการเรียน
การสอนตามดวยหลักสูตรเรื่องขาวซอมมือ โดยใชแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 7 แผน สอดแทรก
อยูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใชเวลาทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ดังนี้
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับขาวซอมมือ วัตถุประสงคเพื่อให
ทราบประวัติศาสตรขาวไทย ภูมิปญญาของคนไทยที่เกี่ยวของกับขาว ความสำคัญของขาว ประเภท
ของขาวและลักษณะของขาวที่คนนิยมปลูกเพื่อบริโภค วัดผลประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรูตรวจผลงานจากการทำใบงานและตรวจผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่องโครงสรางของเมล็ดขาว วัตถุประสงคเพื่อใหทราบ
โครงสรางของเมล็ดขาว วิธกี ารสรางเมล็ดของขาวและลักษณะโครงสรางของเมล็ดขาว วัดผลประเมินผล
โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ตรวจผลงานจากการทำใบงานและตรวจผลงานจากการปฏิบัติ
กิจกรรม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่องขาวซอมมือ วัตถุประสงคเพื่อใหทราบคุณลักษณะ
และความสำคั ญ ของข า วซ อ มมื อ เทคโนโลยี พื้ น บ า นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดำรงชี วิ ต ในชุ ม ชนและ
ความแตกตางของขาวซอมมือ ขาวกลอง ขาวขาว วัดผลประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู ตรวจผลงานจากการทำใบงานและตรวจผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 คุณประโยชนของขาวซอมมือ วัตถุประสงคเพื่อรูและเขาใจ
เกี่ยวกับประโยชนของขาวซอมมือและผลเสียของการกินขาวขาวได วัดผลประเมินผล โดยการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู ตรวจผลงานจากการทำใบงานและตรวจผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตขาวซอมมือ วัตถุประสงคเพื่อให
ทราบเครื่องมือเครื่องใชในการผลิตขาวซอมมือ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเครื่องใชใน
การผลิตขาวซอมมือและแนวทางในการอนุรักษเครื่องมือเครื่องใชในการผลิตขาวซอมมือในอดีต
วัดผลประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู การสัมภาษณ การตอบคำถาม การตรวจผลงาน
จากการทำใบงานและตรวจผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 ขั้นตอนการผลิตขาวซอมมือ วัตถุประสงคเพื่อใหจัดเตรียม
เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตขาวซอมมือ วิธีการผลิตขาวซอมมือไดและสามารถผลิตขาวซอมมือ
จนเกิดทักษะ วัดผลประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู และผลงานจากการปฏิบัติ
กิจกรรมในการเตรียมอุปกรณ เตรียมขาว การสีขา ว การฝดขาว การรอนขาว การตำขาว และผลสำเร็จ
ของงาน
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 7 การบรรจุภณ
ั ฑ วัตถุประสงคเพือ่ ใหสามารถออกแบบผลิตภัณฑ
ขาวซอมมือและบรรจุขาวซอมมือดวยเครื่องซีลถุง วัดผลประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู และผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมในการบรรจุขาวซอมมือดวยเครื่องซีลถุง
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
ในการประเมินผลหลักสูตรผูวิจัยดำเนินการประเมินผล 2 ขั้นตอน คือ กอนใชหลักสูตร
และการประเมินผลหลังใชหลักสูตร โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังการใชหลักสูตร
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เปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ โดยวัดจุดประสงคและเนื้อหาเดิม
แตเปลี่ยนแปลงโดยการสลับตัวเลือก แลวนำผลการทดสอบทั้ง 2 ครั้ง มาหาคาความแตกตางของ
คะแนนเฉลี่ยกอนและหลังเรียน ประเมินทักษะการปฏิบัติ และประเมินความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตร

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามความตองการในการพัฒนาหลักสูตร ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข
รวมทั้งขอเสนอแนะจากผูที่เกี่ยวของ โดยใชคาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) และ
คาเฉลี่ย (mean)
2. แบบสัมภาษณรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส จำนวน 30 คน โดยใชคาความถี่ (frequency) คารอยละ
(percentage) และคาเฉลี่ย (mean)
3. หลักสูตรขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องขาวซอมมือ เปนแบบทดสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ มีคาความยากงายของขอสอบที่มีคาระหวาง 0.24 – 0.78 ที่มี
คาอำนาจจำแนก ระหวาง 0.27 – 0.80 และไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.890
5. เครื่องมือประเมินทักษะการปฏิบัติ ไดแก ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน โดยประเมิน
ทักษะการปฏิบัติ คือ ดานการเตรียมอุปกรณ เตรียมขาว ดานการสีขาว การฝดขาว การรอนขาว
การตำขาว ผลสำเร็จของงาน ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่กำหนดไว ผูวิจัยใชแบบ
ประเมินทักษะการปฏิบตั ิ โดยอิงเกณฑการประเมิน (rubric) โดยใชแบบประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ าน
ผูวิจัยประเมินดวยตนเองและแบงเกณฑการประเมินเปน 4 ระดับคุณภาพ คือ ดีมาก ดี พอใช และ
ปรับปรุง
6. เครื่องมือการประเมินความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรขาวซอมมือ คือการประเมินหลัง
ใชหลักสูตร โดยใชเกณฑการวัดความพึงพอใจของลิเคอรท (Likert’s Scale) 5 ระดับ

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา
1. ศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐานในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร พบว า นั ก เรี ย น ครู และชุ ม ชนมี
ความตองการใหมีหลักสูตรขาวซอมมือ โดยมีเนื้อหา คือ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับขาว โครงสรางของ
เมล็ดขาว ขาวซอมมือ ขาวกลอง ขาวขาว คุณประโยชนของขาวซอมมือ เครื่องมือเครื่องใชใน
การผลิตขาวซอมมือ ขั้นตอนการผลิตขาวซอมมือและการบรรจุภัณฑ โดยเนนการปฏิบัติจริง
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2. การพัฒนาหลักสูตรฉบับราง จัดทำหลักสูตรขาวซอมมือ ซึ่งประกอบดวยหลักการ
จุดหมาย โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา เนื้อหาสาระ เวลาเรียน กิจกรรม
การเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเนื้อหาของหลักสูตรแบงเปน ภาคทฤษฎี 5 แผน
คื อ เรื่ อ งความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ข า ว โครงสร า งของเมล็ ด ข า ว ข า วซ อ มมื อ ข า วกล อ ง ข า วขาว
คุณประโยชนของขาวซอมมือเครื่องมือเครื่องใชในการผลิตขาวซอมมือ และภาคปฏิบัติ 2 แผน คือ
ขั้นตอนการผลิตขาวซอมมือและการบรรจุภัณฑ ที่ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
วัดปทุมสราวาส อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 4 สัปดาห
รวมเวลา 12 ชั่วโมง มีการตรวจสอบหลักสูตร โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง แลวนำมาปรับปรุง
แกไข
3. การทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจเนื้อหามากขึ้น และจาก
การสอบถามความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตร นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจ มีความกระตือรือรนกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสนุกสนานกับการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรม จนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี
4. การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรือ่ ง ขาวซอมมือ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อำเภออูท อง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554
จำนวน 30 คน ที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะ
การปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ดานความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุ ด
การปรับปรุงหลักสูตรเรื่องเวลาเรียน คือ แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับขาว
ปรับเวลาจากเดิม 2 ชั่วโมง เพิ่มเปน 3 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่องการผลิตขาวซอมมือ
ปรับเวลาจากเดิม 4 ชั่วโมง เพิ่มเปน 5 ชั่วโมง
สรุปไดวา จากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน สถานศึกษาควรจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น การจัดการศึกษาใหสนองนโยบายในการจัดการศึกษาของหนวยงาน
ราชการ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงอันกอใหเกิดความรูความเขาใจที่แทจริง และ
สามารถนำเอาความรู ความสามารถที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได รวมทั้งเปนผูอนุรักษ
และสืบสานประเพณีสำคัญของทองถิ่นของตน
ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง พบวา
การสรางองคประกอบของหลักสูตรฉบับราง ผูวิจัยไดนำแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ
ขอมูลพื้นโดยการสำรวจความตองการของผูที่เกี่ยวของเปนพื้นฐานในการสรางโครสรางหลักสูตร
ซึ่งประกอบดวย หลักการ จุดหมาย โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา
เนื้อหาสาระ เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เนื้อหาเวลาเรียนตามโครงสรางหลักสูตร
ÁºÊ°®µ
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É 1
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É 2
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É 3
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É 4
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É 5
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É 6
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É 7

ªµ¤¦¼oª´É ÅÁ¸É¥ª´ oµª
Ã¦¦oµ °Á¤¨È oµª
oµªo°¤¤º° µo ª¨o° oµª µª
»¦³Ã¥r ° oµªo°¤¤º°
Á¦ºÉ°¤º°Á¦ºÉ°ÄoÄµ¦¨· oµªo°¤¤º°
´Ê °µ¦¨· oµªo°¤¤º°
µ¦¦¦»£´r
¦ª¤

Áª¨µÁ¦¸¥ (´ªÉ Ã¤)
§¬¸
·´·
¦ª¤
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
4
4
1
1
7

5

12

ผลการทดลองใชหลักสูตร
การทดลองใช ห ลั ก สู ต ร เรื่ อ งข า วซ อ มมื อ โดยนำหลั ก สู ต รทดลองใช กั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 33 คน โดยผูวิจัยดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจำนวน 7 แผนการจัดการเรียนรู เวลาที่ใชในการทดลอง
หลักสูตร จำนวน 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง พบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจ
เนื้อหามากขึ้น และจากการสอบถามความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตร นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจ
มี ค วามกระตื อ รื อ ร น กั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน มี ค วามสนุ ก สนานกั บ การเรี ย นและ
การปฏิบัติกิจกรรม จนสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี
ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร
ผลการประเมิ น และการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ผู วิ จั ย ได ท ดลองใช ห ลั ก สู ต รข า วซ อ มมื อ
กลุ ม สาระการเรี ย นรู ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือการประเมินผลกอนและหลังการใชหลักสูตร ผูวิจัยได
ประเมินเพื่อศึกษาความรูความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรขาวซอมมือ โดยการเปรียบเทียบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก อ นใช ห ลั ก สู ต ร และหลั ง การใช ห ลั ก สู ต ร มาเปรี ย บเที ย บกั น โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

¨´¤§·Í

Îµª
´Á¦¸¥
(n)

³Â
Á¨¸É¥
(X)
11.80
25.56

nªÁ¸¥É Á
¤µ¦µ
(S.D.)

19
n=30

t-test

p-value

n°µ¦Äo®¨´¼¦
30
2.04
31.38
.000
®¨´µ¦Äo®¨´¼¦
30
1.95
* p < .05
จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ทีเ่ รียนตามหลักสูตรเรือ่ งขาวซอมมือ
หลังการใชสูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติของนักเรียน คือการประเมินผลทักษะการปฏิบัติ
เรื่องขาวซอมมือ ตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 และ 7 โดยใชเกณฑเปนระดับคุณภาพ 4 ระดับ
โดยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่องขาวซอมมือ
n=30
³Â´¬³µ¦·´·
¦µ¥µ¦¦³Á¤·´¬³µ¦·´·
S.D.
Â¨¨
(X)

1. µ¦Á¦¸¥¤°»¦r Á¦¸¥¤ oµª
2. µ¦¸ oµª
3. µ¦ { oµª ¦n° oµª
4. µ¦Îµ oµª
5. ¨ÎµÁ¦È °µ
¦ª¤Á¨¸É¥

3.80
3.73
3.70
3.76
3.80
3.76

0.40
0.44
0.46
0.43
0.40
0.43

¸¤µ
¸¤µ
¸¤µ
¸¤µ
¸¤µ
¸¤µ

จากตาราง 3 พบวา ทักษะการปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวม
อยูในระดับดีมาก ( X = 3.76, S.D. = 0.43 )
3. การประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร คือการประเมินผลหลังการใชหลักสูตร นักเรียน
มีความพึงพอใจตอหลักสูตรขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีรายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ที่ มี ต อ หลั ก สู ต ร
ขาวซอมมือ
n=30
³Âªµ¤¡¹¡°Ä
¦µ¥µ¦¦³Á¤·
S.D.
Â¨¨
(X)
1. ´Á¦¸¥¤¸ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ° µo ªo°¤¤º°
2. ´Á¦¸¥Á®È»nµ ° µo ªo°¤¤º°
3. ÁºÊ°®µÁ¦ºÉ° oµªo°¤¤º°¤¸¦³Ã¥rn°µ¦Îµ¦¸ª·
4. ÁºÊ°®µ¸ÉÁ¦¸¥Á®¤µ³¤´´Á¦¸¥
5. ·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o»µ

4.60
4.70
4.56
4.50
4.70

0.49
0.46
0.50
0.50
0.46

¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ
¤µ¸É»

6. ºÉ°Â¨³Â®¨nÁ¦¸¥¦¼oÁ¦ºÉ° oµªo°¤¤º°¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤
7. ´Á¦¸¥°Å«¹¬µÂ®¨nÁ¦¸¥¦¼oµµ¸É¦·
8. ´Á¦¸¥°¸ÉÅo f·´·¦·Á¦ºÉ°µ¦¨· oµªo°¤¤º°
9. ´Á¦¸¥¤¸´ ¬³Äµ¦¨· oµªo°¤¤º°
10. ´Á¦¸¥°Ä®o¦¼´·¦¦¤¸ÉÅo¨¤º°·´·¦·
11. ´Á¦¸¥°Âªµ¤·Á®ÈÁ¤ºÉ°¦¼µ¤Á¦ºÉ° oµªo°¤¤º°
12. ´Á¦¸¥°Ä®oª· ¥µ¦Äo°·É ¤µ¦nª¤Ä®oªµ¤¦¼o
13. ¦¦¥µµ«Äµ¦Á¦¸¥µ¦°¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤
14. ´Á¦¸¥¤¸Ã°µÅoÂªµ¤·Á®È
15. ´Á¦¸¥Îµªµ¤¦¼o¸ÉÅoÅÄoÄµ¦Îµ¦¸ª·¦³Îµª´
16. µ¦Á¦¸¥Á¦ºÉ° oµªo°¤¤º° nª¥Ä®oÁ·ªµ¤£µ£¼¤Ä· 
Ä£¼¤·{µo°·É Â¨³°µ¸¡ °Å¥
17. ´Á¦¸¥°¸ÉÅo¤¸nª¦nª¤Äµ¦¦³Á¤·¨µ
18. ´Á¦¸¥°Ä®oÁ¡ºÉ°¤¸nª¦nª¤Äµ¦¦³Á¤·¨µ
19. ´Á¦¸¥°ª·¥µ¦o°·É/¼o¦°¤¸nª¦nª¤Ä
µ¦¦³Á¤·¨µ
20. ´Á¦¸¥°Ä®o¤¸µ¦Âo¨µ¦Á¦¸¥¦¼o »¦´Ê
¦ª¤Á¨¸É¥

4.50
4.90
4.60
4.26
4.66
4.06
4.83
4.33
4.26
4.56
4.86

0.50
0.30
0.49
0.69
0.47
0.73
0.37
0.60
0.78
0.50
0.34

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

4.33
4.50
4.73

0.71
0.50
0.44

¤µ
¤µ
¤µ¸É»

4.66
4.55

0.47
0.53

¤µ¸É»
¤µ¸É»
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จากตารางที่ 4 พบวานักเรียนมีระดับความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรูเรื่องขาวซอมมือ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, S.D.= 0.53)
ผลการปรับปรุงหลักสูตร พบวา
หลั ง จากการนำหลั ก สู ต รข า วซ อ มมื อ ไปใช แ ล ว พบว า มี ข อ บกพร อ งที่ ค วรปรั บ ปรุ ง
เรื่องของระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการผลิตขาวซอมมือ ระยะเวลาที่กำหนด
ในบางช ว งกิ จ กรรมน อ ยเกิ น ไป ผู วิ จั ย ต อ งเพิ่ ม เวลา เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ กิ จ กรรมดำเนิ น ไปด ว ย
ความเรียบรอย ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการนำหลักสูตรไปใชจริง ผูวิจัยจึงไดปรับชั่วโมงการเรียน
การสอนในแผนการจัดการเรียนรู ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง
¦³ÁÈ

®¨´¼¦´¦nµÁª¨µÁ¦¸¥ÄÂn¨³
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o

µ¦¦´¦»®¨´¼¦´¦nµ

Îµª
Áª¨µÁ¦¸¥
®¨´¼¦
´¦nµ

Áª¨µÁ¦¸¥ÄÂn¨³Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o
¤¸´¸Ê

Áª¨µÁ¦¸¥ÄÂn¨³Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o
¤¸´¸Ê

Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¸É 1 Îµª 2 ´ªÉ Ã¤
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¸É 2 Îµª 1 ´ªÉ Ã¤
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¸É 3 Îµª 1 ´ªÉ Ã¤
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¸É 4 Îµª 1 ´ªÉ Ã¤
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¸É 5 Îµª 2 ´ªÉ Ã¤
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¸É 6 Îµª 4 ´ªÉ Ã¤
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¸É 7 Îµª 1 ´ªÉ Ã¤
¦ª¤´Ê®¤ 12 ´ªÉ Ã¤

Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¸É 1 Îµª 3 ´ªÉ Ã¤
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¸É 2 Îµª 1 ´ªÉ Ã¤
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¸É 3 Îµª 1 ´ªÉ Ã¤
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¸É 4 Îµª 1 ´ªÉ Ã¤
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¸É 5 Îµª 2 ´ªÉ Ã¤
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¸É 6 Îµª 5 ´ªÉ Ã¤
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¸É 7 Îµª 1 ´ªÉ Ã¤
¦ª¤´Ê®¤ 14 ´ÉªÃ¤

จากตารางที่ 5 พบวา การจัดการเรียนการสอนไดมกี ารปรับปรุงในแผนการจัดการเรียนรูท ี่ 1
เรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับขาว โดยปรับเวลาจาก 2 ชั่วโมง เปน 3 ชั่วโมงแผนการจัดการเรียนรูที่ 6
เรือ่ งการผลิตขาวซอมมือ โดยปรับเวลาจาก 4 ชัว่ โมงเปน 5 ชัว่ โมง รวมเวลาเรียนทัง้ หมดทีไ่ ดปรับปรุงแลว
14 ชั่วโมง
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อภิปรายผล
1. ผลการศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐานในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเรื่ อ ง ข า วซ อ มมื อ โดยศึ ก ษา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศึกษาเอกสารและงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร แนวคิด
ในการจั ด ทำหลั ก สู ต รกั บ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งจากการสอบถามป ญ หา ความต อ งการ ความจำเป น ใน
การพัฒนาหลักสูตรขาวซอมมือ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน พบวา สถานศึกษาควรจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น การจัด
การศึกษาใหสนองนโยบายในการจัดการศึกษาของหนวยงานราชการ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณตรง อันกอใหเกิดความรูค วามเขาใจทีแ่ ทจริง และสามารถนำความรู ความสามารถ
ที่ ไ ด รั บ ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นชี วิ ต ประจำวั น ได รวมทั้ ง เป น ผู อ นุ รั ก ษ แ ละสื บ สานประเพณี ส ำคั ญ ของ
ท อ งถิ่ น ของตน และจากการสอบถามความต อ งการในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รจากผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หลาย ๆ ฝาย ซึง่ ทุกฝายมีความเห็นสอดคลองกันวา ควรพัฒนาหลักสูตรขาวซอมมือขึน้ ใชในโรงเรียน
และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของบุ ญ ชม
ศรีสะอาด (2546: 73) การจัดการศึกษาตองคำนึงถึงความสอดคลองตามความตองการ ตามนโยบาย
การจัดการศึกษา โดยตองใหบุคคลในชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนและทองถิ่น โดยวิเคราะหความตองการและความจำเปนตาง ๆ ของสังคม
และสอดคลองกับการวิจัยของเชาวนันท ขันธเกษ (2550: 147-152) ที่กลาววา หลักสูตรทองถิ่น
ตองตอบสนองความตองการและความสนใจของผูเรียนและสอดคลองกับความสนใจของทองถิ่น
ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุงพัฒนาผูเรียน
ทุ ก คนให เ ป น กำลั ง ของชาติ เป น มนุ ษ ย ที่ มี ค วามสมบู ร ณ ทั้ ง ด า นร า งกายและจิ ต ใจ มี จิ ต สำนึ ก
ในความเป น พลเมื อ งไทยและพลโลก ยึ ด มั่ น ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอการศึกษา
ตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อ
ที่วาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ โดยมีจุดมุงหมายพัฒนาผูเรียน
ใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเปน
จุ ด หมาย เมื่ อ จบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คื อ การมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และค า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค
เห็นคุณคาของตนเอง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร
การคิ ด การแก ป ญ หา การใช เ ทคโนโลยี แ ละมี ทั ก ษะชี วิ ต มี จิ ต สำนึ ก ในการอนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรม
และภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมมีจิตสาธารณะ ที่มุงทำประโยชนและสราง
สิ่งที่ดีงามในสังคม
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และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข ประกอบกับความตองการในการศึกษาขอมูลพื้นฐานของผูที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา จากการสัมภาษณซึ่งผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกฝายตองการ
ให มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รข า วซ อ มมื อ ขึ้ น ในโรงเรี ย น ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต รข า วซ อ มมื อ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อสนอง
นโยบายการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงดวยตนเอง มี
การเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน และสามารถสืบสานตอไปยังชนรุนหลัง
ตอไป
2. จากการพัฒนาหลักสูตรเรื่องขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งมีองคประกอบของหลักสูตรฉบับราง
ประกอบดวย 1) หลักการ 2) จุดหมาย 3) โครงสราง 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค 5) คำอธิบาย
6) เนื้อหาสาระ 7) เวลาเรียน 8) กิจกรรมการเรียนรู 9) สื่อการเรียนรู 10) การวัดและประเมินผล
โดยเนื้อหาของหลักสูตรแบงเปน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากการวิจัย พบวา หลักสูตรฉบับรางมี
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 แสดงวาเปนหลักสูตรทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ มีความเหมาะสม
และสอดคลองกับหลักการ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจัยของปราโมทย จันทรเรือง
(2550: 10) ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรที่สำคัญ ๆ ไว 9 สวน คือ 1) หลักการ 2) จุดหมาย
3) โครงสราง 4) คำอธิบายรายวิชา 5) ขอบขายเนื้อหา 6) เวลาเรียน 7) กิจกรรมการเรียนการสอน
8) สื่ อ การเรี ย นการสอน 9) การวั ด และประเมิ น ผล และสอคล อ งกั บ องค ป ระกอบของทาบา
(Taba, 1962) ไดสรุปไววาองคประกอบของหลักสูตรควรประกอบดวย 1) จุดหมายกับวัตถุประสงค
2) เนื้อหาวิชาและประสบการณเรียนรู 3) รูปแบบการเรียนการสอน 4) การประเมินผลการเรียนรู
3. จากผลการทดลองใชหลักสูตร โดยนำหลักสูตรเรื่องขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชี พ และเทคโนโลยี สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ไปทดลองใช กั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน ไดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัด
การเรียนรูจำนวน 7 แผน เวลา 12 ชั่วโมง ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมไดตามขั้นตอนการผลิตขาวซอมมือและการบรรจุภัณฑ อยูในระดับดีมาก รวมทั้งนักเรียน
มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจที่ มี ต อ หลั ก สู ต รเรื่ อ งข า วซ อ มมื อ โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ทั้ ง นี้
นาจะเปนเพราะนักเรียนมีความตั้งใจเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจ ความสามารถในการผลิตขาวซอมมือและการบรรจุภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3) ไดกลาวไววา สามารถนำความรูเ กีย่ วกับการดำรงชีวติ
การอาชี พ และเทคโนโลยี เป น แนวทางในการประกอบอาชี พ รั ก การทำงาน และมี เ จตคติ ที่ ดี
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ตอการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีทักษะในการทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและยังสอดคลองกับการวิจัยของธนภรณ โกพัฒนตา (2552: 172) ไดทำการวิจัย
เรื่ อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสาระเพิ่ ม เติ ม กลุ ม สาระการเรี ย นรู ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
เรื่องเครื่องดื่มจากสมุนไพรทองถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัย พบวาหลักสูตร
เรื่ อ งเครื่ อ งดื่ ม จากพื ช สมุ น ไพรท อ งถิ่ น เป น หลั ก สู ต รที่ ดี ข องโรงเรี ย นอี ก หลั ก สู ต รที่ ช ว ยส ง เสริ ม
ใหนกั เรียนมีทกั ษะการทำงานการปฏิบตั จิ ริง ขัน้ ตอนการทำงาน การนำความรูไ ปใชพฒ
ั นาอาชีพเสริม
ไดในอนาคต และสอดคลองกับงานวิจัยของศิริรัตน เกิดศิริ (2552: 126) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรงานจักสานของเลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจเรียนและสามารถทำงานจักสานได
อาจเป น เพราะนั ก เรี ย นได ป ฏิ บั ติ จ ริ ง เรี ย นรู จ ากภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ มี ค วามสามารถ นั ก เรี ย น
มีสวนรวมในกิจกรรมกลุม สามารถทำงานรวมกันเปนกลุมไดมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปหัตถกรรม
4. จากผลการประเมินหลักสูตร
4.1 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือการประเมินผลกอนและหลัง
การใชหลักสูตร พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงวา หลักสูตรเรื่องขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สามารถพัฒนาความรูความเขาใจในการผลิต
ขาวซอมมือ จึงทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนไดเรียนจาก
การปฏิบัติกิจกรรมจริงดวยตนเองมีความสนใจ ตั้งใจมุงมั่นในการทำงาน ซึ่งสอดคลองกับเยาวรัตน
เชีย่ วชาญ (2552: 131) ไดพฒ
ั นาหลักสูตรทองถิน่ เรือ่ งขาวไทย สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เรียนตามหลักสูตรเรื่องขาวไทย พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
และสอดคล อ งกั บ งามตา เพชรคอน (2549: 111) ได พั ฒ นาหลั ก สู ต รการอนุ รั ก ษ ท อ งถิ่ น เรื่ อ ง
ผักพื้นบาน สำหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 3 ผลการวิ จั ย พบว า 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
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับจิรานุวัฒน พึ่งออน (2548: 117) ไดพัฒนาหลักสูตร
ทองถิน่ เรือ่ งการประดิษฐผลิตภัณฑจากกะลามะพราว สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน
วัดถอนสมอ อำเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช
หลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2 จากการประเมิ น ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ข องนั ก เรี ย น คื อ การประเมิ น หลั ง การใช
หลักสูตร นักเรียนมีผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยภาพรวมผลงานของนักเรียนอยูใน
ระดับดีมาก
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ผลการประเมินดานความรูทักษะการปฏิบัติของนักเรียนแตละแผนการจัดการเรียนรูโดยภาพรวม
อยูในระดับดีมาก ซึ่งแสดงวา วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสนทนา การอภิปราย
กระบวนการกลุม การสาธิต และการปฏิบัติจริงดวยตนเองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้ง
ใหนักเรียนไดใชจากของจริงในการผลิตขาวซอมมือ มีการประเมินผลงานของนักเรียนตามสภาพจริง
เป น แบบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพผลงาน
โดยอิ ง เกณฑ ก ารประเมิ น (rubric) ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ หลั ก การการวั ด ประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 3) สามารถนำความรูเ กีย่ วกับการดำรงชีวติ การอาชีพและเทคโนโลยี
เปนแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีตอการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุขมีทักษะในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสอดคลองกับ
แนวคิดของศิริรัตน เกิดศิริ (2552: 126) ไดพัฒนาหลักสูตรงานจักสานของเลน กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมนักเรียนอยูในระดับดี ดานเจตคตินักเรียน
มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูงานจักสานของเลนโดยภาพรวมนักเรียนอยูในระดับมาก
4.3 การประเมินความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตร คือการประเมินหลังการใชหลักสูตร
พบวา นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรเรื่องขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งแสดงวาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร ทำให
นักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอการเรียน ทั้งนี้เพราะนักเรียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติกิจกรรมจริง
ดวยตนเอง ทั้งเปนรายบุคคลและกระบวนการกลุม ทำใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค เชน
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน การมีน้ำใจ ความสามัคคี และความเปนกันเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของฑารินี เนคมานุรักษ (2553: 146) ไดพัฒนาหลักสูตรเรื่องเตาเศรษฐกิจเพื่อชีวิตที่พอเพียง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวาดานความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับศิริรัตน
เกิดศิริ (2552: 126) ไดพัฒนาหลักสูตรงานจักสานของเลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผลการวิจยั พบวา
ดานเจตคตินกั เรียนมีเจตคติทดี่ ตี อ การเรียนรูง านจักสานของเลนโดยภาพรวมนักเรียนอยูใ นระดับมาก
และยังสอดคลองกับเยาวรัตน เชี่ยวชาญ (2552: 136) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่องขาวไทย
สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ผลการวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นมี เ จตคติ
ตอขาวไทยภาพรวมอยูในระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำหลักสูตรไปใช
1.1 กอนนำหลักสูตรไปใช ครูผูสอนควรศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของหลักสูตรให
เขาใจและควรดูแลนักเรียนอยางใกลชิด โดยเฉพาะในภาคปฏิบัติควรเนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
มากที่สุด เพื่อใหผลผลิตขาวซอมมือมีคุณภาพ
1.2 เครื่องมือในการผลิตขาวซอมมือมีนอย ทำใหนักเรียนปฏิบัติไดนอย ครูจึงควรใช
เวลานอกชั่วโมงการเรียนการสอนฝกปฏิบัติ
1.3 ควรสงเสริมใหนกั เรียนทุกคนไดรคู ณ
ุ คา ประโยชน และไดรบั ประทานขาวซอมมือ
สามารถนำขาวซอมมือไปเผยแพรใหกับบุคคลอื่นได
1.4 โรงเรียนควรสนับสนุนในการจัดทำเปนหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่องขาวซอมมือที่มี
เนื้อหาสาระและรูปเลมที่มีสีสันสวยงามและเหมาะสมในแตละระดับชั้น
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรขาวซอมมือในระดับชั้นอื่น ๆ โดยกำหนดเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยของแตละระดับชั้น
2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ในเนื้อหาอื่นที่มีการใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเขามาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

สรุป
สถานศึกษาควรจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น โดยนักเรียนได
เรียนรูจากประสบการณตรง สามารถนำเอาความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน อนุรักษและ
สืบสานประเพณีของทองถิ่นและมีความตองการหลักสูตรขาวซอมมือ ซึ่งประกอบดวย หลักการ
จุดหมาย โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา เนื้อหาสาระ เวลาเรียน กิจกรรม
การเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล มีแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 7 แผน ใชเวลา
4 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมเวลา 12 ชั่วโมง ไดตรวจสอบหลักสูตรโดยการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง ปรับปรุงแกไขและทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจเนื้อหา
มากขึ้ น และจากการสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต อ หลั ก สู ต ร นั ก เรี ย นมี ค วามตั้ ง ใจและสนใจ
มี ค วามกระตื อ รื อ ร น กั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน มี ค วามสนุ ก สนานกั บ การเรี ย นและ
การปฏิบัติกิจกรรม สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี ดานการประเมินผลและการปรับปรุง
หลักสูตร พบวา นักเรียนโรงเรียนวัดปทุมสราวาส อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2
ป ก ารศึ ก ษา 2554 จำนวน 30 คน มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งข า วซ อ มมื อ ที่ พั ฒ นาขึ้ น
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการปฏิบัติโดยภาพรวม
อยู ใ นระดั บ ดี ม าก ด า นความพึ ง พอใจต อ หลั ก สู ต รอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
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เรื่องเวลาเรียนในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับขาว ปรับเวลาจากเดิม 2 ชั่วโมง
เพิ่มเปน 3 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่องการผลิตขาวซอมมือ ปรับเวลาจากเดิม 4 ชั่วโมง
เพิ่มเปน 5 ชั่วโมง
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การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง ปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
THE DEVELOPMENT OF CURRICULUM ENTITLED PLAHEDSAMOONPRI
IN THE CAREER AND TECHNOLOGY LEARNING SUBSTANCE
FOR GRADE 5 STUDENS
รสธร พันธเพชร/Rosathon Phunphet1
ปราโมทย จันทรเรือง/Pramote Chanruang2
วรรณวิไล นันทมานพ/Wanwilai Nunthamanop3
บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วามมุ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น เรื่ อ งปลาเห็ ด สมุ น ไพร
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค ดั ง นี้ 1) ศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐานในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร 2) พั ฒ นาหลั ก สู ต รฉบั บ ร า ง
3) ทดลองใช ห ลั ก สู ต ร และ 4) ประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร กลุ ม ตั ว อย า งได แ ก นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดไผโรงวัว อำเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.730 4) แบบประเมินทักษะ
ปฏิบัติ และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูล โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา สถานศึกษามีความตองการให
นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และหวงแหนในภูมิปญญาทองถิ่นของตน โดยจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ตลอดจนเนื้อหาที่สอดคลอง มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน พรอมทั้งเนนฝก
ทักษะปฏิบตั จิ ริง 2) ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ เรือ่ งปลาเห็ดสมุนไพร ตามโครงสรางของหลักสูตร
ประกอบดวย คำอธิบายรายวิชา ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมตามโครงสราง 3) ผลการทดลอง
ใชหลักสูตรทองถิ่น เรื่องปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองศาสตราจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
3
ผูชวยศาสตราจารย อาจารยพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
1
2
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โดยทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดไผโรงวัว สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 40 คน พบวา นักเรียนมีความตั้งใจและ
สนใจใฝเรียนรู ใหความรวมมือในการทำกิจกรรมที่หลากหลายดวยความสนุกสนาน สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมไดเปนอยางดี และ 4) ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องปลาเห็ดสมุนไพรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ดานความพึงพอใจตอหลักสูตรอยู
ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตร สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรทองถิ่น

ABSTRACT
The purpose of this research was to develop a curriculum Plahedsamoonpri for
grade 5 students. In Suphan Buri Province. The specific purposes were 1) to study basic
information in developing a curriculum; 2) to develop a draft curriculum; 3) to trail a developed
curriculum; and 4) to evaluate and improve a curriculum.The sample drawn using a simple
purposive sampling was 40 grade 5 students from Wat Phai Rong Wua School, Songpinong
District, Suphan Buri Province under Suphan Buri Educational Service Area Office 2,
during the second semester of academic year 2011.The instruments used in this research
were 1) a questionnaire; 2) an interview; 3) a learning achievement test to a reliability of
0.730; 4) a practical skill test; and 5) a satisfaction evaluation, The data were analyzed in
terms of frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test
The findings of this research were; 1) from studying basic information, it was
found that the schools and involved persons would like students to love, be proud and
cherish in their local wisdom. They also would like students to learn from their lives in their
local area. There would be experts help to convey knowledge and arrange learning activities
and content to be suitable with grade 5 students. The process should also emphasis on
practicing skills. 2) the development of curriculum showed that it was comprised of principles,
vision, objectives, desired characteristics, curriculum structure, content, period of studying,
learning activities, instructional media and sources, and measurement and evaluation.
The curriculum was comprised of theoretical and practical parts. The curriculum was
suitable. 3) The implementation of the curriculum to the aforementioned sample, found that
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most students paid attention to study and enjoyably participate in the learning activities.
They also were able to do the activities well. 4) form evaluation and improvement, students
learning achievement was higher after they were taught with the developed curriculum at
a significance level of .05. Their skills and satisfaction were at a great level.
Keywords: curriculum development, career and technology learning substance, local
curriculum

บทนำ
การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนามนุษยที่สำคัญ เปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ
ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการจัดการศึกษาสำหรับ
ทุกคน โดยมุงพัฒนาใหผูเรียน เรียนรูทักษะกระบวนการขั้นตอนในการทำงาน สามารถคิดเลข
แกปญหา เห็นคุณคาของการเรียนรู เห็นคุณคาของวิถีชีวิตของคนในชุมชนและสามารถนำความรูไป
ใชในชีวิตประจำวันได ในการจัดการศึกษาใหบรรลุตามเจตนารมณดังกลาว องคประกอบสำคัญที่
เอื้ออำนวยใหบังเกิดผลไดคือ หลักสูตร จึงกลาวไดวา หลักสูตรเปนหัวใจสำคัญของการศึกษา เพราะ
เปนตัวกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาที่สำคัญจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดระบุในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
สูความเปนทองถิ่น ตามมาตรา 27 วรรค 2 ไววาใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่จัดทำสาระของ
หลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่ง ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา
ทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาติ
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 8) กรอบและทิศทางจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะที่
จำเปนสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง แสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต หลักการที่สำคัญ คือขอ 3 เปนหลักสูตรการศึกษาสนองการกระจายอำนาจ ให
สังคมมีสว นรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิน่ และนอกจากนี้
จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอ 1 มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขอ 5
มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิต
สาธารณะที่ มุ ง ประโยชน และสร า งสิ่ ง ที่ ดี ง ามในสั ง คมและอยู ร ว มกั น ในสั ง คมอย า งมี ค วามสุ ข
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-2) วัตถุประสงคการดำเนินการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม โดยนำเทคโนโลยีและสื่อที่ทันสมัย
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ใชในการจัดการเรียนรู ที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญ ตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด นักเรียนสามารถ
อานออกเขียนไดและรูจักการคิดวิเคราะห มีสุขภาพที่สมบูรณ มีจิตสาธารณะ สถานศึกษามีความ
สวยงามปลอดภัย เนนพัฒนา และอนุรักษ ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรู สูเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใตการประสานความรวมมือของชุมชน ในสาระที่ 4 การอาชีพ เปนสาระเกี่ยวกับทักษะที่จำเปน
ตออาชีพ เห็นความสำคัญของอาชีพ ใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต และ
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และมาตรฐาน ง 4.1 เขาใจมีทักษะที่จำเปน มีประสบการณ
เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 8) จากผลการทดสอบสมรรถนะทางรางกายของนักเรียนกลุมโรงเรียน
ทาจีน–สองพี่นอง ในปการศึกษา 2553 ปรากฏผลวานักเรียนรอยละ 60 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง
(โรงเรียนวัดไผโรงวัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2, 2553: 3) และ
การศึกษาขอมูลเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร คือการนำปลาตัวเล็ก ๆ ที่จะทิ้งเพราะคิดวาไมมีประโยชน
นำมาประกอบอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการอยางมาก โดยนำมาขอดเกล็ด ควักไสออก แลวลาง
ใหสะอาด นำมาสับทั้งเนื้อ ทั้งหนัง ทั้งกาง ใหละเอียด เรียกวา “ปลาเห็ด” และนำพริกแกงที่ปรุงเอง
โดยมีสวนผสมของสมุนไพร (ประเภทผักสวนครัว เชน พริก หอม กระเทียม ขา ตะไคร โหระพา
มะกรู ด กะเพรา) มาผสมกั บ ปลาเห็ ด แล ว นำมาประกอบอาหารได ห ลายอย า ง ซึ่ ง มี แ ร ธ าตุ
สารอาหาร ที่ชวยใหรางกายแข็งแรง มีราคาถูก เปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น สามารถพัฒนา
เปนอาชีพได (ทับทิม สุนทรวิภาต, 2554: สัมภาษณ)
สรุปไดวา การศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุมสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ในสาระงานบาน และสภาพปญหาที่พบกับนักเรียนในกลุมทาจีน-สองพี่นอง
ในดานสุขภาพ และการศึกษาขอมูลเกีย่ วกับปลาเห็ดสมุนไพร จากการสัมภาษณภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ 5
พบวา เพื่อเปนการสงเสริมการประกอบอาหารสำหรับดูแลสุขภาพใหแข็งแรง และสามารถนำไป
สูอาชีพได โดยนำทรัพยากรจากธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด พรอมทั้งเปนการอนุรักษ
สิง่ แวดลอม ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ใหบตุ รหลานไดเรียนรู ชวยใหนกั เรียนมีความรูค วามสามารถชวยเหลือ
ตนเอง พึ่งตนเองไดดวยการประกอบอาหาร จากวัตถุดิบที่หางายในทองถิ่น ซึ่งเปนไปตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 4 มาตรฐาน ง 4.1 ชวงชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ผูวิจัยจึงไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่องปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
Vol.3 No. 1 January - June 2012

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

33

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่องปลาเห็ดสมุนไพร
3. เพื่อทดลองใชหลักสูตรทองถิ่นเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร
4. เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรทองถิ่นเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร

วิธีดำเนินการ
เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่จำเปนตอการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ผูวิจัยไดดำเนินการ ดังนี้
1. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห น โยบายการจั ด การศึ ก ษา แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2533)
2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม สาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบและขอบขายเนื้อหา
การจัดกิจกรรม ที่จะนำมาจัดทำหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง ปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชี พ และเทคโนโลยี สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไป ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรมและสภาพป จ จุ บั น และ
ความตองการของชุมชน จากผูที่เกี่ยวของ คือ ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูป กครองภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ครูกลุม สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร
5. เก็บรวบรวมขอมูล จากแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม เพื่อนำมาวิเคราะหขอมูล
ในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสั ม ภาษณ ค วามต อ งการในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ตามขอบเขตของเนื้ อ หา
เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและมีแนวทางในการสัมภาษณ ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข
รวมทั้งขอเสนอแนะจากผูที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผูสอนกลุมสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 6 คน ผูปกครองนักเรียนซึ่งเปนผูรูในทองถิ่น จำนวน 10 คน
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กรรมการสถานศึกษาผูน ำชุมชน จำนวน 2 คน โดยใชคา ความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage)
คาเฉลี่ย (mean)
2. แบบสอบถาม ขอบเขตของเนื้อหาเปนแบบสอบถามแบบมีโครงสราง เพื่อสอบถาม
แนวทาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไผโรงวัว
จำนวน 40 คน โดยใชคาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean)
3. หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น เรื่ อ งปลาเห็ ด สมุ น ไพร กลุ ม สาระการเรี ย นรู ก ารงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00
4. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งปลาเห็ ด สมุ น ไพรเป น แบบทดสอบ
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ขอ มีคาความยากงาย ตั้งแต .42 ถึง .72 คาอำนาจจำแนก
ตั้งแต .34 ถึง .72 และคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.730
5. แบบประเมิ น ทั ก ษะปฏิ บั ติ ใช ส ำหรั บ ประเมิ น การทำปลาเห็ ด สมุ น ไพร และ
การประกอบอาหาร 3 ชนิด คือ 1) ปลาเห็ดสมุนไพรชุบแปงขนมปงทอด 2) ปลาเห็ดสมุนไพร
ผัดกะเพรา 3) ลาบปลาเห็ดสมุนไพร โดยประเมินจากผลงานที่ปรากฏหลังจบกระบวนการเรียนรู
ตามแผนจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยคะแนนที่ประเมินจากความสมบูรณของอาหาร รสชาติ
ของอาหาร และความสวยงามของรูปแบบการนำเสนอ ดวยแบบประเมินแบบมิติคุณภาพ 4 ระดับ
คือ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง ระดับของคะแนนที่ไดขึ้นอยูกับคุณภาพของการปฏิบัติ ตามคุณภาพ
ของงานที่กำหนดขึ้นตามเกณฑ
6. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น เรื่ อ งปลาเห็ ด สมุ น ไพร คื อ
การประเมินหลังใชหลักสูตร โดยใชเกณฑการวัดความพึงพอใจของลิเคอรท (Likert’s scale) 5 ระดับ

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน
1. การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบวา เปนสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียน ใหมีความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทกั ษะในการทำงาน สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชทำงานอยางถูกตองและเหมาะสม สามารถทำงานเปนคณะ มีนิสัย
รักการทำงาน เห็นคุณคา และเจตคติที่ดีตองาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมพื้นฐาน
ไดแก ความซื่อสัตย ประหยัด อดออม อันจะนำมาสูการเรียนรูสามารถชวยเหลือตนเอง พึ่งตนเองได
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา หลักสูตร
ทองถิน่ เรือ่ งปลาเห็ดสมุนไพร เปนหลักสูตรทีส่ ง เสริมใหผเู รียนเกิดความรักและภาคภูมใิ จในภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นของตนเอง และจากการสัมภาษณ และการสอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ พบวา มีความตองการ
ใหพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่องปลาเห็ดสมุนไพร
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2. การศึกษาประวัติความเปนมาของ “ปลาเห็ด” พบวา เปนอาหารโบราณของอำเภอ
สองพี่นองที่ทำมาจากปลาตัวเล็ก ๆ นำมาขอดเกล็ด ควักไสออก แลวลางใหสะอาด นำมาสับทั้งเนื้อ
หนัง และกางใหละเอียด หรือหากเปนปลาตัวใหญ เชน ปลาชอน ปลาหมอนิล ปลาแดง ก็ใชวิธีแล
กางตรงกลางลำตัวออกแลวนำเนื้อ หนัง มาสับ ปรุงรสดวยพริกแกงที่ทำมาจากสมุนไพรประเภท
ผักสวนครัว ปลาเห็ดสมุนไพรใหสารอาหารตามหลักโภชนาการหลายอยาง เชน โปรตีน แคลเซียม
ที่ชวยใหรางกายเจริญเติบโต มีกระดูกแข็งแรง สามารถนำมาประกอบอาหารที่แสนอรอย ประหยัด
และยังเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและสามารถพัฒนาเปนอาชีพเสริมในหมูบานไดตอไป
3. การศึกษาความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร
จากการสัมภาษณ สอบถาม ผูที่เกี่ยวของ คือ ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูปกครองภูมิปญญาทองถิ่น ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 พบวา ตองการใหพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น โดยมีสาระสำคัญของหลักสูตร ประกอบดวย
1) จัดการศึกษาหรือการจัดทำหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และใหมีการนำ
ภูมิปญญาทองถิ่นมามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหเปนไปตามนโยบายของ
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมุงเนนใหผูเรียนตระหนัก หวงแหน และเห็นคุณคา
ในภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ของตนเอง 2) ด า นเนื้ อ หา แนวทางจั ด การเรี ย นรู แ ละการวั ด ประเมิ น ผล
ในหลักสูตร ควรจัดเนื้อหาเกี่ยวกับการนำวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นคือปลาน้ำจืดตัวเล็กตัวนอยมาแปรรูป
เปนปลาเห็ดสมุนไพร ซึ่งปลาเหลานี้มีมาก หางายและสามารถนำมาดัดแปลงประกอบอาหาร
ไดหลากหลายประเภท 3) ดานผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร ตองการใหการจัดการศึกษา
โดยนำภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการสอนในโรงเรียน เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเปนการรักษาวัฒนธรรมในทองถิ่นใหคงอยู และสืบสานตอชนรุนหลัง
4) ด า นการสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น พบว า ผู น ำชุ ม ชน และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
พรอมใหความรวมมือ ในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งในดานความรู วัสดุ อุปกรณ และเสียสละเวลา
5) ด า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ไปสู ง านอาชี พ พบว า ผู น ำชุ ม ชน และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
ใหเหตุผลตรงกัน กลาวคือ ในทองถิ่นมีวัตถุดิบที่จะนำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากมาย
สามารถนำมาแปรรูปเปนผลผลิต และมีตลาดรองรับแนนอน 6) ดานรูปแบบการเรียนการสอน
เรือ่ งปลาเห็ดสมุนไพร พบวา นักเรียนสวนใหญตอ งการใหจดั การเรียนการสอน โดยครูเปนผูส อนรวมกับ
ผูรูในทองถิ่น ตองการใหจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีความรูดานประโยชนและคุณคาทางโภชนาการ
ของปลาเห็ ด สมุ น ไพร วิ ธี ก ารทำปลาเห็ ด สมุ น ไพรและแปรรู ป เป น อาหารชนิ ด ต า ง ๆ 7) ด า น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดกิจกรรมทีย่ ดึ ผูเ รียนเปนสำคัญ โดยสอนใหนกั เรียนไดปฏิบตั จิ ริง
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยวิธีสังเกตพฤติกรรม การมีสวนรวมกิจกรรม ตรวจผลงาน
โดยครูผูสอน ผูสังเกต และตัวนักเรียนเอง
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สรุปไดวา สถานศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวของมีความตองการใหนักเรียนเกิดความรัก
ความภาคภูมิใจและหวงแหนในภูมิปญญาทองถิ่นของตน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงในทองถิ่น
ของตนเอง โดยมีผูมีความรูความสามารถรวมถายทอด และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจน
เนื้อหาที่สอดคลอง มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน พรอมทั้งเนนฝกทักษะปฏิบัติจริง

ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง พบวา
1. ดานหลักการ ไดกำหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย และกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ
ในการแขงขันในเวทีระดับโลก โดยการมีสวนรวมของทองถิ่นและสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร
เพือ่ ใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถิน่ มาใชในการพัฒนาหลักสูตรใหมคี วามเหมาะสม
ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ดานจุดหมาย 1) เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร 2) เพื่อให
นักเรียนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร 3) เพื่อเปนแนวทางพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
ใหกับนักเรียนในระดับตอไป 4) เพื่อเปนการนำภูมิปญญาทองถิ่นมาสงเสริมการเรียนรูในโรงเรียน
และเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหแกสถานศึกษาอื่นตอไป
3. ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียนไดกำหนดคุณภาพของผูเรียนของหลักสูตรฉบับราง
เพื่อมุงใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรู
ที่กำหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ คือ 1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญา
ทองถิ่น และสามารถสื่อสารถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการคิดเปนระบบเพื่อนำไปสูการสรางองคความรูใหกับตนเอง 3) ความสามารถ
ในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล
4) ความสามารถดานทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารจากปลาเห็ดสมุนไพร ไปใชในการดำเนินชีวิต
ประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง และการทำงาน
4. ด า นคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
หลักสูตรประกอบดวย 1) มีความซื่อสัตยสุจริต 2) มีวินัย และใฝเรียนรู 3) อยูอยางพอเพียง 4) มุงมั่น
ในการทำงาน 5) รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นของตน
5. ดานโครงสรางของหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
5.1 คำอธิบายรายวิชา คือการวิเคราะหเนื้อหาและกำหนดจุดประสงค การเรียนรูของ
หลักสูตรทองถิ่นเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีจุดประสงคเพื่อให
นักเรียนมีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการทำปลาเห็ดสมุนไพร และนำมาประกอบอาหาร
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5.2 หนวยการเรียนรู มีขอบขายเนื้อหาสาระหลักสูตรทองถิ่น เรื่องปลาเห็ดสมุนไพร
กลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 จัดการเรียนรู
โดยการเพิ่มหนวยการเรียนรูในสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สาระที่ 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1
โดยพิจารณาขอมูลที่รวบรวมไดกำหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากจุดมุงหมายของหลักสูตร ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ หลักสูตรภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ใชเวลาเรียนสัปดาหละ 2 ชั่วโมง จำนวน 4 สัปดาห รวมเวลาทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงเนื้อหาเวลาเรียนตามโครงสรางของหลักสูตร
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6. ดานกิจกรรมการเรียนรู ไดกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 1) จัดการ
เรี ย นรู ที่ ยื ด หยุ น ตามสภาพความต อ งการของผู เ รี ย นและท อ งถิ่ น โดยยึ ด ผู เ รี ย นเป น สำคั ญ
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะ
สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค 3) จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การศึกษาจากสื่อใบงาน
ใบความรู การสาธิตจากผูร ู ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ กระบวนการเรียนรูจ ากการฝกปฏิบตั จิ ริง 4) จัดกิจกรรม
การเรียนที่มุงใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดคนควา แสวงหาความรูดวยตนเอง มีการนำเสนอผลงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 5) จัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม สรางความตระหนัก
เห็นคุณคาของปลาเห็ดสมุนไพร 6) จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการเชิญวิทยากรทองถิ่นมารวม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการสาธิต เกี่ยวกับปลาเห็ดสมุนไพร 7) จัดสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมเรียนรูของนักเรียน
7. ด า นสื่ อ การเรี ย นรู ประกอบด ว ย 1) เอกสาร ตำราเกี่ ย วกั บ ปลาเห็ ด สมุ น ไพร
2) ใบความรู 3) ใบงาน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูแ ตละบุคคลและแบบกลุม 5) แบบประเมิน
ผลงานแตละบุคคล และแตละกลุม 6) การฝกปฏิบัติจริง 7) รูปภาพเกี่ยวกับปลาเห็ดสมุนไพร
เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตปลาเห็ดสมุนไพร 8) ผูรูในทองถิ่น
8. ดานการวัดและการประเมินผล วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ขอ ประเมิน
ทักษะปฏิบัติ ดวยแบบประเมินทักษะปฏิบัติ แบบมิติคุณภาพ 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง
และประเมินความพึงพอใจ โดยใชเกณฑการวัดความพึงพอใจของลิเคอรท (Likert’s scale) 5 ระดับ
คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย และระดับนอยที่สุด
สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรฉบับราง เรื่องปลาเห็ดสมุนไพร ประกอบดวย หลักการ
จุดหมาย สมรรถนะผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และโครงสรางหลักสูตร ซึ่งมีคำอธิบาย
รายวิชา เนื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเนื้อหา
แบงเปนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการตรวจสอบหลักสูตร โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง
แลวนำมาปรับปรุงแกไข พบวาหลักสูตรมีความเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงค

ผลการทดลองใชหลักสูตรฉบับราง พบวา
การทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น เรื่องปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยทดลองใชกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดไผโรงวัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 จำนวน 40 คน โดยผูวิจัยดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 5 แผนการจัดการเรียนรู สรุปไดดังนี้
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เปนการเรียนรูเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และ
ประโยชนของปลาเห็ดสมุนไพร โดยจัดกิจกรรมดังนี้
1. ครูนำรูปภาพปลาน้ำจืดตัวเล็ก ๆ ที่คนสวนใหญไมนิยมรับประทานและปลาเห็ด
สมุนไพรของจริง มาใหนักเรียนดู และสนทนาเรื่องการนำปลาน้ำจืดตัวเล็กๆมาทำเปนปลาเห็ด
สมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลคาของปลาตัวเล็กๆ เพราะปลาตัวเล็กๆมักไมมีคุณคาและราคาถูกไมเปนที่
ตองการเมื่อนำมาแปรสภาพเปนปลาเห็ดสมุนไพรสามารถนำมาประกอบอาหารไดหลากหลายชนิด
2. นักเรียนแบงกลุมเปน 8 กลุม เลือกประธาน เลขานุการ สมาชิกตามความเหมาะสม
ศึกษาหัวขอจากใบความรู ดังนี้
2.1 ความหมายของปลาเห็ดสมุนไพร
2.2 ความสำคัญของปลาเห็ดสมุนไพร
2.3 ประโยชนของปลาเห็ดสมุนไพร
3. นักเรียนแตละกลุม รวมกันวิเคราะห วิจารณจากหัวขอที่ศึกษา แลวนำความรูที่ไดรับ
บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 1 สงตัวแทนรายงานหนาชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญ
5. นักเรียนแตละกลุมสรุปแผนผังความคิด โดยครูกำหนดมโนทัศนหลักคือ
5.1 ความหมายของปลาเห็ดสมุนไพร
5.2 ความสำคัญของปลาเห็ดสมุนไพร
5.3 ประโยชนของปลาเห็ดสมุนไพร
แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ 2 เป น การเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก การเตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ
อุปกรณในการปฏิบัติงาน โดยจัดกิจกรรมดังนี้
1. ครูใหใบความรูเกี่ยวการคัดเลือกวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับการทำปลาเห็ดสมุนไพร
การคัดเลือกปลาที่สดสะอาด สาธิตการคัดเลือกโดยนำปลาน้ำจืดตัวเล็ก ๆ (ของจริง) ใหนักเรียนดู
2. วิทยากรสาธิตประกอบการบรรยายหัวขอตอไปนี้
2.1 วิธีคัดเลือกวัตถุดิบในการทำปลาเห็ดสมุนไพร
2.2 ขั้นตอนที่ถูกตองในการทำปลาเห็ดสมุนไพร
2.3 วิธีใชวัสดุอุปกรณในการทำปลาเห็ดสมุนไพร
3. นักเรียนกลุมเดิมทำกิจกรรมจากใบความรู และสงตัวแทนรายงานหนาชั้นเรียนตาม
หัวขอตอไปนี้
3.1 วิธีคัดเลือกวัตถุดิบในการทำปลาเห็ดสมุนไพร
3.2 ขั้นตอนที่ถูกตองในการทำปลาเห็ดสมุนไพร
3.3 วิธีใชวัสดุอุปกรณในการทำปลาเห็ดสมุนไพร
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4. นักเรียนรวมกันอภิปราย ซักถามปญหา แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
5. วิทยากรอธิบายเพิ่มเติม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติทำปลาเห็ดสมุนไพรชุบ
แปงขนมปงทอดทอด โดยจัดกิจกรรม วิทยากรพูดคุยกับนักเรียน ทบทวนขั้นตอนการทำปลาเห็ด
สมุนไพรจากที่เรียนมาแลวนักเรียนกลุมเดิมเลือกประธาน และเลขานุการเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน
นักเรียนแตละกลุมเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน วิทยากรสาธิตประกอบการบรรยายวิธี
ทำปลาเห็ดสมุนไพรชุบแปงขนมปงทอด โดยนักเรียนศึกษา สังเกตการณคัดเลือกวัตถุดิบ ตลอดจน
การใชวัสดุ อุปกรณ ตามขั้นตอนอยางละเอียด ตามที่วิทยากรสาธิตประกอบการบรรยาย นักเรียน
แตละกลุมฝกปฏิบัติตามขั้นตอนจนแลวเสร็จ โดยมีครู และวิทยากรคอยใหคำแนะนำอยางใกลชิด
นักเรียนเก็บอุปกรณ ทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานใหเรียบรอย นักเรียนแตละกลุมบันทึก
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแบบบันทึกตัวแทนแตละกลุมนำเสนอปลาเห็ดสมุนไพรที่ไดจากการปฏิบัติ
ครูวิทยากร นักเรียนรวมกันประเมินผลพรอมบันทึกในแบบ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติทำปลาเห็ดสมุนไพร
ผัดกะเพรา โดยจัดกิจกรรมทบทวนขั้นตอนการทำปลาเห็ดสมุนไพรจากที่เรียนมาแลวนักเรียนกลุม
เดิมเลือกประธาน และเลขานุการเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานนักเรียนแตละกลุมเตรียมวัสดุอุปกรณ
ที่ใชในการปฏิบัติงาน วิทยากรสาธิตประกอบการบรรยายวิธีทำปลาเห็ดสมุนไพรผัดกะเพรา โดย
นักเรียนศึกษา สังเกตการณคัดเลือกวัตถุดิบ ตลอดจนการใชวัสดุ อุปกรณ ตามขั้นตอนอยางละเอียด
ตามที่วิทยากรสาธิตประกอบการบรรยาย นักเรียนแตละกลุมฝกปฏิบัติตามขั้นตอนจนแลวเสร็จ
โดยมีครู และวิทยากรคอยใหคำแนะนำอยางใกลชิด นักเรียนเก็บอุปกรณ ทำความสะอาดบริเวณ
ที่ปฏิบัติงานใหเรียบรอย นักเรียนแตละกลุมบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานในแบบบันทึกตัวแทนแตละ
กลุมนำเสนอปลาเห็ดสมุนไพรที่ไดจากการปฏิบัติครู วิทยากร นักเรียนรวมกันประเมินผลพรอม
บันทึกในแบบ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติทำลาบปลาเห็ดสมุนไพร
โดยจัดกิจกรรม ทบทวนขั้นตอนการทำปลาเห็ดสมุนไพรจากที่เรียนมาแลวนักเรียนกลุมเดิมเลือก
ประธาน และเลขานุการเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานนักเรียนแตละกลุมเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการปฏิบัติงาน วิทยากรสาธิตประกอบการบรรยายวิธีทำลาบปลาเห็ดสมุนไพร โดยนักเรียนศึกษา
สังเกตการณคัดเลือกวัตถุดิบ ตลอดจนการใชวัสดุ อุปกรณ ตามขั้นตอนอยางละเอียด ตามที่วิทยากร
สาธิ ต ประกอบการบรรยาย นั ก เรี ย นแต ล ะกลุ ม ฝ ก ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนจนแล ว เสร็ จ โดยมี ค รู
และวิทยากรคอยใหคำแนะนำอยางใกลชิด นักเรียนเก็บอุปกรณ ทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน
ใหเรียบรอย นักเรียนแตละกลุมบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานในแบบบันทึกตัวแทนแตละกลุม
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สรุปไดวา จากการทดลองใชหลักสูตรทองถิน่ เรือ่ งปลาเห็ดสมุนไพร กลุม สาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยเปนผูสอนในภาคทฤษฎี
และเชิญวิทยากร ภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูภาคปฏิบัติ พบวา นักเรียนสวนใหญมีความตั้งใจ
ใฝเรียนรู ใหความรวมมือในการทำกิจกรรมที่หลากหลายดวยความสนุกสนาน สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมไดเปนอยางดี

ผลการทดลองใชหลักสูตรและการประเมินผล
1. ผลการทดลองใช ห ลั ก สู ต รท อ งถิ่ น เรื่ อ งปลาเห็ ด สมุ น ไพร กลุ ม สาระการเรี ย นรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไผโรงวัว สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 40 คน มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ประเมินกอนและหลังการใชหลักสูตร ผูวิจัยประเมิน
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เพือ่ ศึกษาความรูพ นื้ ฐาน ประเมินผลความรูค วามเขาใจของนักเรียน เกีย่ วกับ
หลักสูตรปลาเห็ดสมุนไพร และประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชหลักสูตร เพื่อศึกษา
ข อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงของผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น นำเสนอโดยการเปรี ย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนใชหลักสูตร และหลังการใชหลักสูตรมาเปรียบเทียบกันตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว รายละเอียด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลัง
การใชหลักสูตร
n=40
Îµª
³Â nªÁ¸¥É Á
¤µ¦µ
´Á¦¸¥
Á¨¸É¥
t-test
p-value
¨´¤§·Í
(S.D.)
(n)
(X)

n°µ¦Äo®¨´¼¦
®¨´µ¦Äo®¨´¼¦
* p < .05

40
40

9.80
21.56

2.04
0.95

31.38

.000
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จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปลาเห็ดสมุนไพร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2 ผลประเมิ น ทั ก ษะการปฏิ บั ติ คื อ การประเมิ น ผลหลั ง การเรี ย นรู ตามแผน
การจัดการเรียนรูที่ 1 – 5 โดยใชแบบประเมินทักษะปฏิบัติ ที่ผูวิจัยประเมินจากการปฏิบัติงาน
ดวยตนเอง แบงเกณฑการประเมินเปน 4 ระดับคุณภาพ แสดงผลรวมของการประเมินทักษะปฏิบัติ
วิเคราะหขอ มูลโดยเฉลีย่ ( X ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผลรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่องปลาเห็ด
สมุนไพร
n=40
³Â´¬³µ¦·´·
¦µ¥µ¦¦³Á¤·´¬³µ¦·´·
S.D.
Â¨¨
(X)

1. ´¬³µ¦Îµ¨µÁ®È¤»Å¡¦
2. ´¬³µ¦Îµ¨µÁ®È¤»Å¡¦»Âj ¤{°
3. ´¬³µ¦Îµ¨µÁ®È¤»Å¡¦´³Á¡¦µ
4. ´¬³µ¦Îµ¨µ¨µÁ®È¤»Å¡¦
¦ª¤Á¨¸É¥

3.80
3.73
3.70
3.76
3.75

0.40
0.44
0.46
0.43
0.43

¸¤µ
¸¤µ
¸¤µ
¸¤µ
¸¤µ

จากตาราง 3 พบวา ทักษะการปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง ปลาเห็ด
สมุนไพร โดยภาพรวมอยูในระดับ ดีมาก ( X = 3.75, S.D. = 0.43 )
1.3 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ คื อ การประเมิ น ผลหลั ง การใช ห ลั ก สู ต รจาก
การเรี ย นเรื่ อ งหลั ก สู ต รปลาเห็ ด สมุ น ไพร ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 จำนวน 12 ข อ
ผลปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอหลักสูตร
ทองถิ่น เรื่องปลาเห็ดสมุนไพร
n=40

³Âªµ¤¡¹¡°Ä
¦µ¥µ¦¦³Á¤·
1. ÁºÊ°®µµ¦³¸ÉÁ¦¸¥Á}Á¦ºÉ°¸É´Á¦¸¥°
2. ´Á¦¸¥Åo¦´ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°¨µÁ®È¤»Å¡¦
3. ÁºÊ°®µµ¦³¸ÉÁ¦¸¥Á}Á¦ºÉ°¤¸¦³Ã¥rn°¸ª·¦³Îµª´
4. ª·¸µ¦Á¦¸¥¦¼o»nµÄ
5. ´Á¦¸¥¤¸Ã°µÅo f·´·Îµ¨µÁ®È¤»Å¡¦
6.´Á¦¸¥¤¸Ã°µÅoµ´µ¤ª·¥µ¦
7.´Á¦¸¥¦¼o¹¡°Ä¸ÉÅo f·´·oª¥Á°
8.´Á¦¸¥¡°ÄÄ e¤º°Îµ¨µÁ®È¤»Å¡¦ °Á°
9.´Á¦¸¥µ¤µ¦Îµ¨µÁ®È¤»Å¡¦¤µ¦³°
°µ®µ¦µ¤ ´Ê°¸ÉÁ¦¸¥Åo
10.°µ®µ¦¸É´Á¦¸¥Îµ°¦n°¥¼Äµ¤o°µ¦
11. ®¨´¼¦o°·É Á¦ºÉ°¨µÁ®È¤»Å¡¦ Á}Á¦ºÉ°
¸ÉÁ¦¸¥¦¼oÅonµ¥Á®¤µ³¤´´Á¦¸¥
12. ´Á¦¸¥µ¤µ¦Îµªµ¤¦¼oÅÄoÄ¸ª·¦³Îµª´Åo
¦ª¤Á¨¸É¥

(X)

S.D.

Â¨¨

4.50
4.90
4.60
4.26
4.66
4.13
4.83
4.33

0.50
0.30
0.49
0.69
0.47
0.70
0.37
0.60

¤µ
¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ
¤µ¸É»
¤µ
¤µ¸É»
¤µ

4.56
4.86

0.50
0.34

¤µ¸É»
¤µ¸É»

4.50
4.73
4.57

0.50
0.44
0.49

¤µ
¤µ¸É»
¤µ¸É»

จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนมีระดับความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรทองถิ่น เรื่องปลาเห็ด
สมุนไพร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.49)
2. การปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อนำหลักสูตรไปทดลองใชแลว มีขอบกพรองที่ตองปรับปรุงแกไขในเรื่อง การสาธิต
วิธีปรุงอาหาร พบวา วิทยากรไมเพียงพอตอการสาธิต โดยเฉพาะวิทยากรประจำกลุมในขั้นตอนที่
นักเรียนประกอบอาหารดวยปลาเห็ดสมุนไพร ตองใชวิทยากรประจำทุกกลุม จึงสามารถใหความรู
กับนักเรียนไดพรอมกัน ซึ่งเดิมใชวิทยากร 1 ทานตอ นักเรียน 2 กลุม และปรับปรุงใบความรูของ
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3, 4, 5 ในขั้นตอนการประกอบอาหาร โดยเพิ่มปริมาณของเครื่องปรุงรส
ใหละเอียดชัดเจนยิง่ ขึน้ จากเดิมไมไดระบุปริมาณเครือ่ งปรุงทีใ่ ช เวลาทีก่ ำหนดในการประกอบอาหาร
มีความเหมาะสม นักเรียนประกอบอาหารไดทันเวลา เนื้อหาสาระนาสนใจตรงความตองการของ
นักเรียน

อภิปรายผล
ผลการวิจัยมีประเด็นที่นำมาอภิปรายตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555–2559) ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 4 มาตราที่ 22 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนา
คุ ณ ภาพคนในสั ง คมไทย ให มี คุ ณ ธรรม และมี ค วามรอบรู อ ย า งเท า ทั น ให มี ค วามพร อ ม
ทัง้ ดานรางกาย สติปญ
 ญา อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลีย่ นแปลงเพีอ่ นำไปสูส งั คมฐาน
ความรูไ ดอยางมัน่ คง แนวทางการพัฒนาดังกลาวมุง เตรียมเด็กและเยาวชนใหมพี นื้ ฐาน จิตใจทีด่ งี าม
มี จิ ต สาธารณะ พร อ มทั้ ง มี ส มรรถนะทั ก ษะความรู พื้ น ฐานที่ จ ำเป น ในการดำรงชี วิ ต อั น ส ง ผล
ตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน และหลักสูตรทองถิ่นเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร เปนหลักสูตรที่สงเสริม
ใหผูเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่นของตนเอง ควรนำมาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหกับนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชีวรัตน สาลี่ประเสริฐ (2545: 165) พบวา
นโยบายของหนวยงานตาง ๆ กำหนดใหสถาบันการศึกษา องคกรตางๆ และชุมชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษ ฟนฟู มรดกทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
2. ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่องปลาเห็ดสมุนไพร พบวา การสรางองคประกอบ
ของหลักสูตรฉบับรางแบบมีโครงรางประกอบดวย หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสรางหลักสูตร ซึ่งมีคำอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู 2 หนวย คือ
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องความรูเกี่ยวกับปลาเห็ดสมุนไพร หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องทักษะการทำ
ปลาเห็ดสมุนไพรและการประกอบอาหาร โดยจัดทำแผนจัดการเรียนรู จำนวน 5 แผนคือ แผนจัด
การเรียนรูท ี่ 1 เรือ่ งความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของปลาเห็ดสมุนไพร แผนจัดการเรียนรูท ี่ 2
เรื่องหลักการเตรียมวัสดุอุปกรณ อุปกรณในการปฏิบัติงาน แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่องการทำ
ปลาเห็ดสมุนไพรชุบแปงขนมปงทอดทอด แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่องการทำปลาเห็ดสมุนไพร
ผัดกะเพรา แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่องการทำลาบปลาเห็ดสมุนไพร ซึ่งผลการประเมินหลักสูตร
ฉบับรางมีคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 และมีความเหมาะสมในสวนประกอบตาง ๆ ของ
หลั ก สู ต ร ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ทรงศรี หอมจั น ทร (2548: 134) ได พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาขนมไทยสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา การศึกษาขอมูลพื้นฐานนักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของ มีความตองการ
ในการพัฒนาหลักสูตร ควรนำวิทยากรภายในทองถิ่นมารวมสอนและมีการศึกษาแหลงวัตถุดิบที่มี
อยูในทองถิ่นมาใชในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีองคประกอบ หลักการ จุดหมาย โครงสราง คำอธิบาย
รายวิ ช า เนื้ อ หาสาระเวลาเรี ย น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน สื่ อ การเรี ย นการสอน การวั ด และ
การประเมินผล หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู
3. ผลการทดลองใช ห ลั ก สู ต รท อ งถิ่ น เรื่ อ งปลาเห็ ด สมุ น ไพร กลุ ม สาระการเรี ย นรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 กับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5/1
โรงเรียนวัดไผโรงวัว จำนวน 40 คน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พบวา นักเรียนสวนใหญสนใจเรียน
และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคีและสนุกสนานในการเขารวม
กิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับดลฤดี ประโยชนมี (2546: 160) ไดทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
ทองถิน่ เรือ่ งการปลูกขาวโพดฝกออน สำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจยั พบวา หลักสูตรมี
เนื้อหาสาระที่ครอบคลุมอาชีพในทองถิ่น นักเรียน ครู และบุคคลที่เกี่ยวของ ตองการใหแนวการ
จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรู ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เนนการทำงานเปนงานกลุมและ
ปฏิบัติ โดยวัดและประเมินผลตามสภาพจริง แลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน
4. ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน พบวาได
หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น เรื่ อ งปลาเห็ ด สมุ น ไพร มี ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง (IOC) เท า กั บ 1.00 โดยมี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทในดานตาง ๆ พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 นักเรียนมีทกั ษะปฏิบตั กิ ารประกอบอาหาร
กระทั่ ง ได อ าหารที่ ส ะอาดน า รั บ ประทาน มี ร สชาติ อ ร อ ย ถู ก ต อ งตรงตามหลั ก สู ต ร หลั ง จบจาก
การเรียนรู พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับสคราญ
วิเศษสมบัติ (2552: ง) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง หนางหมูแสนอรอย ผลการวิจัย
พบวา (1) ไดหลักสูตรทองถิ่น เรื่องหนางหมูแสนอรอย ที่มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด หลักสูตร
มีองคประกอบครบถวน มีความสอดคลองกับสภาพทองถิ่น และมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนได (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังการทดลองใชหลักสูตร
ทองถิน่ สูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรทองถิน่ อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 (3) ความพึงพอใจ
ของนักเรียนตอหลักสูตรทองถิ่น อยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับนาวา ศรีษะเนตร (2553:
206) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเรื่อง การทำน้ำปลาจากปลารา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
บานทาวัด “คุรุราษฎรบำรุงวิทย” ผลการวิจัยพบวา 1) หลักสูตร เรื่องการทำน้ำปลาจากปลารา
มี อ งค ป ระกอบที่ ส ำคั ญ คื อ หลั ก การและเหตุ ผ ล โครงสร า งรายวิ ช า มาตรฐานการเรี ย นรู
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู คำอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แนวการจัดการเรียนรู
สื่ อ การเรี ย นรู การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู 2) หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา เรื่ อ งการทำน้ ำ ปลา
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จากปลารา มีประสิทธิภาพเทากับ 82.93/84.53 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนด คือ 80/80 3) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 4) ทักษะการปฏิบตั งิ าน
ของนักเรียนพัฒนาขึ้นอยูในระดับรอยละ 84.77 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดคือรอยละ 70 5) เจตคติ
ตอการเรียนอยูในระดับมากขึ้นไป

ขอเสนอแนะ
จากการหลักสูตรทองถิ่น เรื่องปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

ขอเสนอแนะในการนำหลักสูตรไปใช
1. กอนจัดการเรียนการสอนผูสอนควรจัดเตรียมเอกสารประกอบหลักสูตรตาง ๆ เชน
ใบงาน ใบความรู สือ่ และอุปกรณทจ่ี ำเปนตองใชในกิจกรรมใหเพียงพอกับความตองการของนักเรียน
และตรวจสอบความพรอมใชของอุปกรณ
2. การจัดเตรียมสถานที่ฝกปฏิบัติในการประกอบอาหาร ตองคำนึงถึงความสะอาด
ความปลอดภัย ความเหมาะสมกับจำนวนผูเรียน และมีอากาศถายเทสะดวก
3. ในการประเมินผลการประกอบอาหารเมื่อประเมินผลแลวควรจัดกิจกรรมใหนักเรียน
ไดรับประทานอาหารรวมกันโดยบูรณาการในเรื่องของการจัดสถานที่ โตะอาหาร สวนประกอบ
บนโตะอาหาร และมารยาทในการรับประทานอาหาร

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารทำวิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม อาชี พ ที่ ไ ด จ าก
ผลผลิตของปลาเห็ดสมุนไพร
2. ควรมีการทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเกี่ยวกับผลผลิตของปลาเห็ดสมุนไพร
ในรูปแบบของการประกอบอาหารประเภทอื่น
3. ควรทำการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเกี่ยวกับการประกอบอาหารประเภทอื่น ๆ
โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นที่ชุมชนสนใจ

สรุป
การดำเนิ น การวิ จั ย พั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น เรื่ อ งปลาเห็ ด สมุ น ไพร ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษา
ข อ มู ล พื้นฐาน พบวา สถานศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวของมีความตองการใหนักเรียนเกิดความรัก
ความภาคภูมใิ จ และหวงแหนในภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงในทองถิ่นของ
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ตนเอง โดยมีผูมีความรูความสามารถรวมถายทอด และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจน
เนื้อหาที่สอดคลอง มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน พรอมทั้งเนนฝกทักษะปฏิบัติจริง จากนั้น
พัฒนาหลักสูตรฉบับรางโดยนำขอมูลพื้นฐานมาเปนแนวทางพัฒนาหลักสูตรฉบับราง ประกอบดวย
หลักการ จุดหมาย โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา เนื้อหา เวลาเรียน
กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเนื้อหาแบงเปนภาคทฤษฎี จำนวน
2 แผน เกี่ยวกับความรูทั่วไปเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร และภาคปฏิบัติ จำนวน 3 แผน เกี่ยวกับทักษะ
ปฏิบัติการทำปลาเห็ดสมุนไพรและนำมาประกอบอาหาร ใชเวลาสอน 4 สัปดาห รวม 8 ชั่วโมง มีการ
ตรวจสอบหลักสูตรโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง แลวนำมาปรับปรุงแกไข พบวา ความสอดคลอง
เทากับ 1.00 แสดงวาหลักสูตรมีความเหมาะสมเพื่อทดทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนวัดไผโรงวัว อำเภอสองพีน่ อ ง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 40
คน พบวา นักเรียนมีความตั้งใจใฝเรียนรู ใหความรวมมือในการทำกิจกรรม ที่หลากหลายดวยความ
สนุกสนาน สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี หลังจบการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแลว
ไดประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่
เรียนตามหลักสูตรทองถิ่นเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ดานทักษะปฏิบัติในระดับดีมาก ดานความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด
และหลักสูตรควรมีการปรับปรุงดานทักษะปฏิบัติโดยเพิ่มเนื้อหาเรื่องการจัดสถานที่รับประทาน
อาหาร และมารยาทในการรับประทานอาหาร
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ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สคราญ วิเศษสมบัติ. (2552). การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่องหนางหมูแสนอรอย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITY PACKAGE
ON THE TOP OF PAINTING FOR THE ART LEARNING AREAS
FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS
ลักขณา โพธิสุทธิ์/Lukhana Potisut1
ปราโมทย จันทรเรือง/Pramote Chanrueang2
เนติ เฉลยวาเรศ/Neti Chaloeywared3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพ
ระบายสี กลุ ม สาระการเรี ย นรู ศิ ล ปะ สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 3) ศึกษาทักษะการวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู ที่พัฒนาขึ้น และ 4) ศึกษา
เจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนเจดียราษฎรบูรณะ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1 1 หองเรียน จำนวน 17 คน ใชวิธีการกำหนดตัวอยางโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช
ในการวิ จั ย ได แ ก 1) ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู 2) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น มี ค า
ความเชื่อมั่น 0.843 3) แบบประเมินทักษะการวาดภาพระบายสี มีคาความเชื่อมั่น 0.922 และ
4) แบบวัดเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู มีคาความเชื่อมั่น 0.952 วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง
การวาดภาพระบายสี กลุม สาระการเรียนรูศ ลิ ปะ สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพ
เทากับ 83.29/86.24 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองศาสตราจารย ดร., รองคณบดีฝายวิชาการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
3
อาจารย ดร., คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
1
2
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ศิลปะ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 ทีเ่ รียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ทักษะการวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยูใน
ระดับ ดี และ 4) เจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด
คำสำคัญ: การเรียนรูศิลปะ, ชุดกิจกรรมการเรียนรู, การวาดภาพระบายสี

ABSTRACT
The objective of this research were to 1) develop a learning activity package on
the top of painting for the art learning areas for Prathomsuksa 4 Students, to a standard
efficiency level of 75/75; 2) compare the students’ learning achievements before and
after-learning stages when using the learning activity package on the top of painting for
the art learning areas for Prathomsuksa 4 Students; 3) study a learning skill of students
after using the learning activity package on the top of painting; and 4) study a learning
attitude of students on using a learning activity package on the top of painting. The purposive
sample of this research was a group of 17 students of Prathomsuksa 4 Students, Wat Don
Chedi Ratburana School in their second semester of 2012 academic year. Research tools
applied included the learning activity package, a test on students’ learning result, an
assessment test on drawing and painting, and an assessment form on student’s attitude
toward the activity package. Means, standard deviation and t-test were also used to
analyze the data. The findings were that 1) The learning activity package on the top of
painting has an efficiency rate of 83.29/86.24; 2) Student’s learning outcome after using
the learning activity package on the top of painting was significantly higher than prior to
using learning activity package at .05; 3) Students’ skill on drawing and painting was
improved in general at a high level after using the learning activity package; and 4) Students’
attitude on the learning activity package was at high level after using the learning activity
package.
Keywords: Art learning, learning activity package, painting
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บทนำ
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดดอนเจดีย
ราษฎรบูรณะ ปการศึกษา 2554 พบวา จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
(ทัศนศิลป) พบวา คะแนนเต็ม 100 คะแนน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับจังหวัดคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 50.57 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 47.34 และระดับประเทศคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 48.55 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับจังหวัดเทากับ 21.39 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเทากับ 21.29 และระดับประเทศเทากับ 21.39 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ,
2554: 89) ซึ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ยั ง ไม เ ป น ที่ น า พอใจ ป ญ หาดั ง กล า วข า งต น เกิ ด จาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูยงั เปนการเรียนรูอ ยูก บั ตำราเรียนและการทำกิจกรรมยังตองคอย
ฟงคำอธิบายและการสาธิตจากครูผูสอนที่ขาดความรูและประสบการณ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
ติณหชศิลป พรหมรักษ (2551: 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เกิดจากขาดบุคลากรที่จบ
การศึกษาทางดานศิลปะโดยตรง มาทำการสอนและจัดกิจกรรมศิลปะใหแกเด็กนักเรียน ประกอบกับ
สภาพอาคารเรียนไมเพียงพอ ทำใหขาดสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูศิลปะ และปราโมทย
หิตาพิสุทธิ์ (2553: 2) กลาวถึง ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนต่ำ เพราะนักเรียนขาดความรู ความเขาใจ
ซึ่งเปนสาระสำคัญดานทัศนศิลป ประกอบดวย สัดสวน เอกภาพ ความสมดุล จังหวะ การเนน
องคประกอบศิลปนี้เปนพื้นฐานสำคัญในการสรางงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม และ
ศิลปกรรมประเภทอื่น ๆ หากนักเรียนขาดความรูความเขาใจในเรื่องนี้แลว จะทำใหการสรางงาน
ทั ศ นศิ ล ป ข าดคุ ณ ภาพ จากการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นส ว นใหญ ไ ม ผ า นเกณฑ เกิ ด จากนั ก เรี ย น
ขาดความสนใจในการเรียน ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งสันนิษฐานวาเทคนิคการสอนไมนาสนใจ
ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เป น นวั ต กรรมหนึ่ ง ที่ พั ฒ นาวิ ธี ก ารสอนหลายระบบเข า มา
ผสมผสานใหกลมกลืนกัน นับแตการเรียนรูดวยตนเอง การรวมกิจกรรมกลุมการใชสื่อรูปแบบตาง ๆ
มีเปาหมายใหผูเรียนไดเรียนรู มีสวนรวมในกิจกรรมอยางกระฉับกระเฉง และไดลงมือปฏิบัติจริง
(สุ นั น ทา สุ น ทรประเสริ ฐ , 2543: 107) โดยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ยั ง มี ป ระโยชน ใ นการสอน
ซึ่งบุญเกื้อ ควรหาเวช (2542: 10) กลาวไววา ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชวยใหนักเรียนเรียนตาม
ความสนใจ ตามเวลา และโอกาสที่เหมาะสม ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู ชวยลดภาระและ
ชวยสรางความพรอม ความมั่นใจใหแกครู ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงความมุงหมาย และชวยให
ผู เ รี ย นจำนวนมากได รั บ ความรู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ กนต ธี ร า หิ รั ญ ยะมาน
(2552: 93) ไดศึกษาการสรางแบบฝกเพื่อพัฒนาการรับรูทางศิลปะ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 พบวา นักเรียนมีพัฒนาการทางการวาดภาพระบายสีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากแบบฝก
ที่สรางขึ้นมีการจัดเรียงตามระบบของการรับรูทางศิลปะจากงายไปยาก เรียนรูอยางชัดเจนแยกเปน
เรื่อง ๆ ในแบบฝกแตละชุดนักเรียนไดมีการฝกปฏิบัติ ทั้งทักษะทั่วไปที่สำคัญตอสาระนั้น แลว
สอดแทรกเพิ่มเติมดวยแบบฝกที่มุงพัฒนาความสามารถในการ รับรูทางศิลปะ ซึ่งเปนสวนของ
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การจัดประสบการณใหผูเรียนไดเผชิญกับโจทยแลวตองคิดสรางสรรคผลงานออกมาในรูปแบบของ
ตนเอง โดยมีพื้นฐานมาจากการรับรูของตนเอง ประยุกตใชการสรางสรรคเทคนิคตาง ๆ ในการวาด
ภาพระบายสีที่สื่อไดถึงการรับรูทางศิลปะที่ดี ขณะที่นักเรียนทำแบบฝกหัด ทุกคนมีความสนุกสนาน
และไดสนทนาซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณในการรับรูทางศิลปะที่มีพื้นฐานที่
แตกตางกันออกไป
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยเห็นความสำคัญ ที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการวาดภาพระบายสี
สาระทัศนศิลป โดยไดจดั ทำนวัตกรรมทีใ่ ชในการวิจยั ในรูปแบบ ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรือ่ ง การวาดภาพ
ระบายสี โดยใชกระบวนการฝกทักษะการวาดภาพระบายสีที่เนนนักเรียนเปนสำคัญ ตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งจะทำใหนักเรียนมีความรูพื้นฐานทางศิลปะและสามารถ
นำความรูที่ไดรับไปทำการสรางสรรคพัฒนางานศิลปะไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ทีด่ ตี อ นักเรียน ในการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูท างดานศิลปะเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
และบรรลุตามจุดมุงหมายปลายทาง คือ นักเรียนดี เกง มีสุข

วัตถุประสงค
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพ
ระบายสี กลุ ม สาระการเรี ย นรู ศิ ล ปะ สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามเกณฑ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
ที่ พั ฒ นาขึ้ น ระหว า งก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น 3) เพื่ อ ศึ ก ษาทั ก ษะการวาดภาพระบายสี และ
4) เพื่อศึกษาเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู

วิธีดำเนินการ
ขอบเขตการวิจัย
1. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนเจดียราษฎร
บูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555
1 หองเรียนจำนวน 17 คน ซึ่งไดจากการคัดเลือกหองเรียนแบบเจาะจง
2. ตัวแปรในการวิจัย
2.1 ตัวแปรตน ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการวาดภาพระบายสี และ
เจตคติตอการเรียน
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3. เนื้อหาในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดจาก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
สาระที่ 1 ทัศนศิลป มาตรฐานการเรียนรูที่ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลป ตามจินตนาการ และ
ความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิด
ตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดชุดกิจกรรมการเรียนรู
ไว 5 ชุด ไดแก
ชุดที่ 1 เรื่อง ลายเสนแสนสวย
ชุดที่ 2 เรื่อง สรางสรรคงานศิลป
ชุดที่ 3 เรื่อง จินตนาการรูปรางและรูปทรง
ชุดที่ 4 เรื่อง วาดภาพระบายสี
ชุดที่ 5 เรื่อง สี สรางสรรคงานศิลป
4. ระยะเวลาในการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ไดดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จำนวน 5 สัปดาห
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือ 4 ชนิด
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. แบบประเมินทักษะการวาดภาพระบายสี
4. แบบวัดเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู
การดำเนินการทดลอง
1. ดำเนินการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดโรงเรียนวัดดอนเจดียราษฎรบูรณะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 มีจำนวน 1 หองเรียน แลวคัดเลือกนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 จำนวน 1 หองเรียน รวม 17 คน
2. ชี้ แ จงการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยใช ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เรื่ อ ง การวาดภาพ
ระบายสี เพื่อใหนักเรียนไดปฏิบัติตนไดถูกตอง
3. ทดสอบกอนเรียน กับนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน
30 ขอ
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4. ดำเนินการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี จำนวน 5 ชุด
โดยผูวิจัยเปนผูสอนเอง โดยใชเวลาในชั่วโมงเรียน 1 ชั่วโมง ในวันอังคาร เวลา 12.30 - 13.30 และ
ในเวลาสอนซอมเสริมหลังเลิกเรียน 1 ชั่วโมง ในวันจันทรและวันพุธ เวลา 14.30 - 15.30 รวมระยะ
เวลา 15 ชั่วโมง
5. เมื่อสิ้นสุดการสอนทำการทดสอบหลังเรียน กับนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้นประเมินนักเรียนโดยใชแบบประเมินทักษะการวาดภาพระบายสีและ
แบบวัดเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนชุด
เดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน
6. นำคะแนนจากการตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมิน
ทักษะการวาดภาพระบายสี และแบบวัดเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรูมาวิเคราะหโดย
วิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี เพื่อ
ประเมินทักษะการวาดภาพระบายสี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรม
การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล
ดังนี้
1. การหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ
การเรียนรูศ ลิ ปะ สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 4 โดยการหาความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (content
validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item objective congruence: IOC)
2. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยการทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง ทดลองแบบ
กลุมเล็ก และทดลองแบบภาคสนาม หาคาเฉลี่ย และคารอยละ
3. การหาคุ ณ ภาพของแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การวาดภาพ
ระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หาความเที่ยงตรง
เชิงเนือ้ หา โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม หาคาความยาก
(p) และคาอำนาจจำแนก (r) คาความเชื่อมั่น โดยวิธีของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder – Richardson)
ไดคาเทากับ 0.843
4. การหาคุณภาพของแบบประเมินทักษะการวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิ ล ปะ สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 หาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา โดยหาค า ดั ช นี
ความสอดคลอง และคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค ไดคา
เทากับ 0.922
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5. การหาคุณภาพของแบบวัดเจตคติตอ การเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู เรือ่ ง การวาดภาพ
ระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนือ้ หา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง และคาความเชือ่ มัน่ โดยใชสมั ประสิทธิแ์ อลฟา ตามวิธกี าร
ของครอนบาค ไดคาเทากับ 0.952
6. วิเคราะหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช
t-test (dependent samples)
7. วิเคราะหทักษะการวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
8. วิ เ คราะห เ จตคติ ต อ การเรี ย นชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เรื่ อ ง การวาดภาพระบายสี
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย
ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง
การวาดภาพระบายสี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ทักษะการวาดภาพระบายสี และเจตคติ
ตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลำดับ ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ของชุด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่องการวาดภาพระบายสี ของกลุมตัวอยาง
»¸É
1
2
3
4
5

n
17
17
17
17
17
¦ª¤

E1
76.86
80.00
83.33
86.47
89.80
83.29

E2
77.06
85.29
86.47
87.64
94.71
86.24

E1/E2
76.86/77.06
80.00/85.29
83.33/86.47
86.47/87.64
89.80/94.71
83.29/86.24

จากตารางที่ 1 พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ในภาพรวมมีคาเทากับ 83.29/86.24
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 ทีเ่ รียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูท พี่ ฒ
ั นาขึน้
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
¨´¤§·Íµµ¦Á¦¸¥
n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥

n
17
17

ܠത
13.18
21.76

S.D.
3.86
3.11

t
13.62*

p
.000

* P < .05

จากตารางที่ 2 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทักษะการวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียน
ชั้น ประถมศึกษาปที่ 4
n=17
¤··µ¦ª´
S.D.
¦³´´¬³
ܠത
µ¦ªµ£µ¡¦³µ¥¸
1. »Ä °£µ¡
4.65
0.49
¸¤µ
2. ªµ¤¤»¨ °£µ¡
4.35
0.49
¸
3. ªµ¤Á}Á°£µ¡ °£µ¡
3.82
0.64
¸
4. ªµ¤¨¤¨º
4.24
0.44
¸
5. ´®ª³Äµ¦´ªµ£µ¡
3.65
0.49
¸
¦ª¤
4.14
0.36
¸
จากตารางที่ 3 พบวา ทักษะการวาดภาพระบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยูในระดับ ดี (X = 4.14, S.D. = 0.36)

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
Vol.3 No. 1 January - June 2012

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

57

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
n=17
o°Îµµ¤
S.D.
¦³´
ܠത
Á·
1. µ¦ªµ£µ¡¦³µ¥¸ ÎµÄ®oÅo¦´ªµ¤¦¼oÁ¸É¥ª´
4.24
0.44
¤µ
µ¦ªµ£µ¡¦³µ¥¸
2. µ¦ªµ£µ¡¦³µ¥¸ ¤¸
» ¦³Ã¥r°n µ¦¡´µ
4.65
0.49
¤µ¸É»
µ¦Á¦¸¥¦¼o Â¨³µ¦ f´¬³
3. µ¦³µ¦Á¦¸¥¦¼oÄ»·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o Á¦ºÉ° µ¦ªµ£µ¡
4.82
0.39
¤µ¸É»
¦³µ¥¸ Á®¤µ³¤´Áª¨µ
4. µ¦ªµ£µ¡¦³µ¥¸ ¤¸ªµ¤°¨o°´®¨´¼¦ °
4.24
0.44
¤µ
Ã¦Á¦¸¥ Â¨³Á·¦³Ã¥rn°µ¦Á¦¸¥µ¦°
5. µ¦´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼¤o ¸®¨µ¥¦¼ÂnµÄ
4.71
0.47
¤µ¸É»
6. µ¦ªµ£µ¡¦³µ¥¸ ÎµÄ®o¦µ¹ ´Ê °ª·¸ µ¦·´·
4.82
0.39
¤µ¸É»
n°µ¦ªµ£µ¡Åo°¥nµ¼o°
7. ´Á¦¸¥¤¸ªµ¤» Â¨³»µn°µ¦Á¦¸¥»·¦¦¤
4.88
0.33
¤µ¸É»
µ¦Á¦¸¥¦¼o Á¦ºÉ° µ¦ªµ£µ¡¦³µ¥¸
8. µ¦Á¦¸¥ªµ£µ¡¦³µ¥¸ ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤´¦³´´Ê Á¦¸¥
4.59
0.51
¤µ¸É»
Â¨³nµÄ ÎµÄ®o°¥µÁ¦¸¥¦¼o
9. ´Á¦¸¥¦¼o¹¦³´Ä¸ÉÅo·´··¦¦¤µ¦Á¦¸¥ Ã¥
4.65
0.49
¤µ¸É»
Áoµ¦·´·¦·
4.47
0.51
¤µ
10. ´Á¦¸¥Åo¦´¦³Ã¥rµµ¦Á¦¸¥»·¦¦¤
µ¦Á¦¸¥¦¼o Â¨³µ¤µ¦ÎµÅÄoÄ¸ª·¦³Îµª´
¦ª¤

4.61

0.20

¤µ¸É»

จากตารางที่ 4 พบวา เจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 ในภาพรวมอยูใ นระดับ มากทีส่ ดุ ( X = 4.61, S.D. = 0.20)
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อภิปรายผล
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จำนวนทั้งหมด 5 ชุด มีประสิทธิภาพรวมทั้ง 5 ชุด และแตละชุดเปนไปตาม
เกณฑที่กำหนดไว 75/75 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ชุดกิจกรรมการเรียนรู เปนสื่อการเรียนสำเร็จรูป
มีลักษณะเปนชุดการเรียนที่มีการจัดเปนระบบขั้นตอนตาง ๆ นักเรียนสามารถศึกษาและฝกฝน
ไดดวยตนเองตามความสามารถ และความแตกตางระหวางบุคคล การเรียนมีกระบวนการกลุม และ
มีสื่อประกอบการใชกิจกรรมขณะเรียน การจัดกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมมีความชัดเจน
ตามจุดประสงค ซึ่งกิจกรรมการวาดภาพเปนกิจกรรมที่มีความจำเปนตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญ นักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองและทำใหไดรับประสบการณตรง
สงผลใหเด็กมีทักษะในการวาดภาพระบายสีดีขึ้นตามความมุงหมายที่กำหนด ดังที่ทิศนา แขมมณี
(2534: 1) ไดกลาววา ชุดกิจกรรมเปนการจัดองคประกอบตาง ๆ อยางเปนระบบ โดยการบูรณาการ
กิจกรรมใหเขากับเนื้อหาในหลักสูตร โดยยึดหลักใหสนองความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน
ชุดกิจกรรมจะมีรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคลองกับจุดมุงหมายและแนวทางที่
วางไว ลักษณะของชุดฝกหรือชุดกิจกรรมจะเปนเบ็ดเสร็จในตัว นักเรียนสามารถนำไปฝกไดดวย
ตนเอง และหลักการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู ไดยึดแนวทางของชัยยงค พรหมวงศ (2531: 119)
ที่กลาววา แนวคิดทางจิตวิทยาในการสรางนวัตกรรม ไดแก สนองความแตกตางระหวางบุคคล
ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู สื่อการเรียนใหม ๆ ที่ชวยในการเรียนของนักเรียนและชวยใน
การสอนของครูและปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน โดยนักเรียนดำเนินกิจกรรมตาง ๆ มากขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปวีณสุดา รมพยอม (2549: 67-68) ซึ่งไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิด
สรางสรรค จำนวน 11 ชุด มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ
จิตราภา ทองเหลือง (2549: 53-54) ซึ่งไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรมความคิดสรางสรรคทางศิลปะ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา ชุดกิจกรรมความคิดสรางสรรคทางศิลปะ ในภาพรวม
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 ทีเ่ รียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูท พี่ ฒ
ั นาขึน้ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียน
มีความสนใจในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู มีการศึกษาเนื้อหาและอภิปรายเนื้อหาแลกเปลี่ยน
ประสบการณภายในกลุม รวมกันแสดงความคิดเห็นสรุปเปนองคความรู ในการคิดสรางสรรคผลงาน
จากการฝกปฏิบัติ โดยศึกษารูปภาพตัวอยางจากชุดกิจกรรมการเรียนรู มีการดัดแปลงรูปภาพและ
นำประสบการณที่ไดเรียนรูจากเพื่อนมาผสมผสานในงานของตนเองใหสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งแคปเปอร
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และแคปเฟอร (Kaper and Kapfer, 1972: 3) ไดกลาววาชุดกิจกรรมเปนรูปแบบของการสื่อสาร
ระหวางครูกับนักเรียน ซึ่งประกอบดวยคำแนะนำที่ใหนักเรียนไดทำกิจกรรมการเรียน จนบรรลุ
พฤติกรรมที่เปนผลของการเรียนรู การรวบรวมเนื้อหาที่นำมาสรางชุดกิจกรรม ไดมาจากขอบขายของ
ความรูที่หลักสูตรตองการใหนักเรียนไดเรียนรูและเนื้อหาจะตองตรงและชัดเจนที่จะสื่อความหมาย
ใหผเู รียนไดเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียน สอดคลองกับประพันธศริ ิ สุเสารัจ (2551: 189)
ที่ไดเสนอแนวคิดวารูปภาพตาง ๆ สามารถใชในการกระตุนความคิดของนักเรียนไดเปนอยางดี
ครูอาจสรางภาพขึ้นมาเองหรือนำภาพจากหนังสือพิมพ วารสาร สื่อ ภาพโฆษณาตาง ๆ มาเปน
เครื่องมือในรูปภาพตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกนตธีรา หิรัญยะมาน (2552: 90) ที่ได
ทำการศึกษา เรื่อง การสรางแบบฝกเพื่อพัฒนาการรับรูทางศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ความสามารถทางการวาดภาพระบายสีกอนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุม
ตัวอยางไดรับการฝก โดยใชแบบฝกพัฒนาการรับรูทางศิลปะสูงกวากอนการทดลอง
3. ทักษะการวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท เ่ี นนการพัฒนาทักษะ นักเรียนสามารถกระทำหรือแสดงออกอยางคลองแคลว
ชำนาญ และยังชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดนำแนวคิดของทิศนา
แขมมณี (2548: 37-38) ที่เสนอรูปแบบการเรียนการสอนทักษะของแฮรโรว (Harrow) โดยจัดลำดับ
ขั้นตอนของการเรียนรูทางดานทักษะปฏิบัติไว 5 ขั้น เริ่มจากระดับที่ซับซอนนอยไปจนถึงระดับ
ที่มีความซับซอนมาก ซึ่งมีรูปแบบ 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) ขั้นการเลียนแบบ 2) ขั้นลงมือ
กระทำ 3) ขั้ น การกระทำอย า งถู ก ต อ งสมบู ร ณ 4) ขั้ น แสดงออก และ 5) ขั้ น การกระทำอย า ง
เป น ธรรมชาติ และแนวความคิ ด ดั ง กล า วสอดคล อ งกั บ ชั ย ยุ ท ธ คชริ น ทร (2546: 48-49) คื อ
1) การเนนจุดเดนของภาพ 2) ความสมดุลของภาพ 3) การระบายสี 4) การใชสี 5) ความคิด
สรางสรรค 6) ความประณีต และ 7) ความสะอาด ที่ประเมินทักษะการวาดภาพระบายสี จากการที่
เด็กนักเรียนไดใชความคิดของตนจากการรับรูประสบการณและสิ่งแวดลอมมาใชในการวาดภาพ
ระบายสี และสอดคลองกับมานพ ถนอมศรี (2546: 49-50) ที่วัดทักษะการวาดภาพระบายสี ดังนี้
1) เอกภาพ 2) สมดุล 3) จุดเดนและการเนน 4) ความกลมกลืน และ 5) จังหวะ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของกัญญาดา แจงคำ (2549) ที่ไดศึกษาผลการสอนวาดภาพระบายสี โดยใชรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรูที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทัศนศิลปของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนที่เรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางองคความรู และนักเรียน
ที่เรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู มีคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะปฏิบัติการวาดภาพระบายสีหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
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4. เจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับนักเรียน ทำใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู
จากการลงมือปฏิบัติ ไดฝกฝนกระบวนการทำงานกลุม ตลอดจนใชกระบวนการคิดที่หลากหลาย
อันสงผลใหนกั เรียนไดสง เสริมทักษะการวาดภาพระบายสี และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนใหสงู ขึน้ ไดจริง
ทั้งนี้เปนเพราะวาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนไดมีสวนรวมในการวางแผนการทำงานเปน
กลุม การเลือกเทคนิคการวาดภาพระบายสีตามความสนใจ การไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพื่อน
ทุกกิจกรรม จึงสงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอชุดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสุชา จันทนเอม (2544: 270)
ไดกลาววา เจตคติมีผลตอการเรียนของนักเรียน หากนักเรียนมีเจตคติที่ดีตองานในชั้นเรียนและตอ
ครู นักเรียนยอมไดรับความพอใจ และความสำเร็จจากการเรียนนั้นไมมากก็นอย นักเรียนจะทำงาน
ไดผลดีในโอกาสตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของปวีณสุดา รมพยอม (2549: 67-68) ไดศึกษา
การสร า งชุ ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 พบว า
การตอบคำถามปลายเปดนักเรียน สวนใหญตอบวา ดีใจมากที่ไดทำกิจกรรมนี้ รูสึกภูมิใจ มีความสุข
มีความสนุกสนานมาก ทีไ่ ดทำสิง่ ทีส่ นุกและไดทำงานแปลกใหม ทีไ่ มเคยทำมากอน นักเรียนบางสวน
กลาววา ไดคิด ไดทำกิจกรรมหลายอยางไดความรูใหม และมีความเพลิดเพลินในการทำงานมาก
รูส กึ ดีทไี่ ดทำงานแบบนี้ ไดรจู กั สีตา ง ๆ มากขึน้ ไดรวู า มีเพือ่ นทีร่ กั และครูกใ็ หทำงานทีย่ งั ไมเคยทำมากอน

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย มีขอเสนอแนะเพื่อการนำผลวิจัยไปใช คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู สามารถสงเสริมทักษะการวาดภาพระบายสี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติ ต อ การเรี ย น ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ดั ง นั้ น จึ ง ควรแบ ง กลุ ม นั ก เรี ย นให แ ต ล ะกลุ ม มี
ความสามารถเทาเทียมกัน โดยแตละกลุมประกอบดวย เกง ปานกลาง และออน การจัดลำดับเนื้อหา
ควรมีความเหมาะสมเรียงลำดับจากงายไปหามาก และครูควรดูแลนักเรียนอยางใกลชิด เพื่อให
คำแนะนำเมื่อมีปญหาไดทันเวลา
ผูเขียนมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป คือ อาจใชชุดกิจกรรมการเรียนรูที่สรางขึ้นมา
นำไปสรางเปนชุดกิจกรรมสำเร็จรูปหรือบทเรียนคอมพิวเตอร เพื่อสรางสรรคผลงานของนักเรียน
โดยใชคอมพิวเตอร ชวยสอน นักเรียนสามารถเลือกเรียนรูไดตามศักยภาพและความสนใจ อีกทั้งยัง
แกไขผลงานและทำขึ้นใหมได
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การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอภาพลักษณ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
PARTICIPATION OF THE COMMITTEE AFFECTING THE IMAGE
OF BASIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER
THE JURISDICTION OF SUPHAN BURI PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
ธนา น้ำคาง/THANA NUMKHANG1
เยาวภา บัวเวช/YAOWAPA BUAWECH2
บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาระดั บ การมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2) ศึกษาระดับภาพลักษณของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 3) ศึกษาการมีสว นรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) ศึกษา
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 จำนวน 103 โรงเรียน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 543 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน สำหรับขอมูลที่ไดจากคำถามปลายเปดใช
การวิเคราะหเนือ้ หา
ผลการวิจยั พบวา 1) การมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และรายดานพบวา การจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนมีระดับปฏิบัติ
มากทีส่ ดุ รองลงมาไดแก การตรวจสอบ ติดตามและการประเมินประสิทธิภาพการใชจา ยงบประมาณ
การระดมทรั พ ยากรและการลงทุ น เพื่ อ การศึ ก ษา และการจั ด หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ตามลำดั บ
2) ภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และรายดาน
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
ผูชวยศาสตราจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1
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พบวา ดานการยอมรับในระดับปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ รองลงมาไดแก ดานความศรัทธา และดานความเชือ่ ถือ
ตามลำดับ 3) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงผลตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และดานการตรวจสอบ ติดตาม
และการประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยังขาดความรูความเขาใจในดานการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตน ดังนั้นจึงมีความจำเปน
ต อ งจั ด การอบรมความรู ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพกอนปฏิบัติงานจริง
คำสำคัญ: การมี ส ว นร ว ม ภาพลั ก ษณ ข องสถานศึ ก ษา คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ABSTRACT
This research aimed to study: 1) the level of participation of the committee 2)
the level of image of Basic Educational Institutions 3) the participation of the committee
affecting to the image of Basic Educational Institutions and 4) problems and suggestion on
the participation of the committee and the image of Basic Educational Institutions. The
research samples consisted of 103 Basic Educational Institutions with totaling 543 respondents
under the jurisdiction of Suphan Buri Primary Educational Service Area office 2. The
research instrument was a questionnaire. The statistics were frequency, percentage, mean,
standard deviation, correlation coefficient, stepwise multiple regression analysis and
content analysis.
The findings of this research were as follows: 1) Overall and in specific aspects,
the participation of the committee under the jurisdiction of Suphan Buri Primary Educational
Service Area office 2 were at the high level. 2) Overall and in specific aspects, the image
of Basic Educational Institutions under the jurisdiction of Suphan Buri Primary Educational
Service Area office 2 were at the high level. 3) The participation of the committee affecting
to the image of Basic Educational Institutions under the jurisdiction of Suphan Buri Primary
Educational Service Area office 2 showed a statistically significance in 2 aspects which
were learning process in community and educational curriculum management. 4) Problems
and barriers in the application of the participation of the committee should participate in
school management for focusing the school image. The community should participate to
share their local wisdom for integrating the school curriculum and supporting the community to
be long life learning resources.
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บทนำ
รัฐบาลไดพยายามที่จะแกไขปญหาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อใหการศึกษาเปน
เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคน คุมครองสิทธิ สรางความเสมอภาค และใหโอกาสคนไทยทุกคน
ใหไดรับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดเนนใหทุกสวนของสังคม คือ บุคคล ครอบครัว ชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหหนวยงานของการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา โดยนำประสบการณความรอบรู ความชำนาญ และภูมิปญญาทองถิ่น
ของบุ ค คลดั ง กล า ว มาใช เ พื่ อ เกิ ด ประโยชน ท างการศึ ก ษา และยกย อ งเชิ ด ชู ผู ส ง เสริ ม และให
การสนับสนุนการศึกษา สวนการจัดการศึกษา ใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูใหการศึกษาเกิดขึ้นได
ทุกเวลาทุกสถานที่ การประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย
เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ใหแตละสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาอุดมศึกษา
ระดับต่ำกวาปริญญา มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทำหนาที่กำกับและสงเสริมสนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษาและจัดทำสาระของหลักสูตร ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม
ภูมิปญญาทองถิ่น และคุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน รวมทั้งหาวิธี
แลกเปลี่ ย นการพั ฒ นาระหว า งชุ ม ชน จึ ง มี ก ารกระจายอำนาจสู ห น ว ยปฏิ บั ติ คื อ สถานศึ ก ษา
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และองค ก รการปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให มี อิ ส ระ สถานศึ ก ษาและชุ ม ชนมี
ความสัมพันธที่เกี่ยวของกันมานาน จนมีแนวคิดเกี่ยวกับสถานศึกษาและชุมชนวา สถานศึกษา
ตั้งเพื่อชุมชน ชุมชนควรมีสว นกำหนดเปาหมาย นโยบายและกำหนดทิศทางของสถานศึกษาในรูปแบบ
ตาง ๆ เพราะสถานศึกษาเปนของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน ทั้งยังเปนแหลงวิทยากรและ
วิทยาการของชุมชนในการศึกษาเพื่อ ความงอกงามของบุคคลและสังคม (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2545: 15-17)
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาว แสดงใหเห็นวาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทสำคัญในการจัดทำหลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดทำสาระ
ของหลักสูตรที่สอดคลองกับทองถิ่น และตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู รวมทั้งการวัดและ
ประเมินผลใหสอดคลองกับเนื้อหา ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกำหนดให
สถานศึกษาทุกแหงที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยูใน
รูปของคณะกรรมการ ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครอง
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สวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนครู และผูอำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อมีบทบาทหนาที่ในการกำกับและสงเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษาใหดำเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2545: 18)
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา จึงถือเปนปจจัยสำคัญตอคุณภาพของ
การจัดการศึกษา และนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหความสำคัญกับชุมชนในการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ซึง่ เปนการสงเสริมสถานศึกษาใหมคี วามเข็มแข็งมากยิง่ ขึน้ จากการศึกษาของสุวรรณรัตน
ใจเจริญ (2551: 57-73) พบวา ปญหาการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น แบงออกเปน
2 ดาน คือ ดานโรงเรียน พบวา สถานศึกษาสวนใหญมีปญหาในเรื่องของการขาดแคลนงบประมาณ
บุคลากร มีภาระงานมากเกินไป ไมมีเวลาใชภูมิปญญาทองถิ่น และขาดแหลงภูมิปญญาทองถิ่น
สวนดานชุมชน พบวา ชุมชนไมใหความรวมมือเทาที่ควร เนื่องจากมีภารกิจมาก ติดธุระสวนตัว
สถานศึกษากับชุมชนมีเวลาวางไมตรงกัน การใชภาษาเพื่อสื่อความหมายของชุมชนไมถูกตอง
ชุ ม ชนยั ง ไม ต ระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ในการสำรวจ และรวบรวมข อ มู ล ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และ
แหลงเรียนรูในชุมชนเทาที่ควร ชุมชนขาดความรูความเขาใจในการมีสวนรวมกำหนดจุดหมาย
หลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น ชุมชนขาดความรูความสามารถในการมีสวนรวมกำหนด
เนื้อหาสาระ ชุมชนขาดความตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดแผนการจัดประสบการณเรียนรู
ชุมชนไมมี สวนรวมเสนอแนะเกี่ยวกับ วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา จะชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับ
สถานศึกษา และมีความสำคัญตอการจัดการศึกษาเปนอยางยิ่ง นัยนา สังขะเกตุ (2551: 1) กลาวถึง
ภาพลักษณของสถานศึกษาวา เนื่องจากปจจุบันความตองการและความคาดหวังของผูปกครองที่จะ
ใหบุตรหลานไดเรียนและสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่ดีและมีคุณภาพมีเพิ่มมากขึ้น ตลอดจน
ภายหลังสำเร็จการศึกษาสามารถเขาทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียง ดังนั้นผูบริหารและบุคลากรที่มีสวน
เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนจึงควรรวมมือกันเพื่อรักษาภาพลักษณของสถานศึกษา รวมทั้ง
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาให ด ำเนิ น ไปตามนโยบายของรั ฐ และสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ผูปกครองและสังคมโดยรวม เพราะเมื่อสถานศึกษามีภาพลักษณที่ดีแลว ก็เทากับวางรากฐานไว
อยางแนนหนา เมื่อเกิดวิกฤตการณขึ้น สถานศึกษาจะไดพรอมรับความเปลี่ยนแปลงและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับวาสนา จันทรสวาง (2544: 36) กลาววา
ในกระแสการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมยุ ค โลกาภิ วั ต น ภาพลั ก ษณ ไ ด ท วี ค วามสำคั ญ ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ
เพราะสังคมปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสารและสังคมแหงการสื่อสารที่บุคคลและองคกรตาง ๆ จะมี
ลักษณะเปนสาธารณะมากขึ้น การมีภาพลักษณที่ดีขององคกรและของบุคลากร นับวาเปนสิ่งจำเปน
มากในการที่จะทำใหองคกรมีชอื่ เสียง ไดรบั ความรวมมือในดานความเชือ่ ถือ ศรัทธา สงผลใหประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินงาน
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ดังนั้น การที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดการรับรู ความเขาใจ ความประทับใจ ทั้งทางตรง
และทางออมในจิตใจประชาชนตอการดำเนินงานของสถานศึกษาไดนน้ั จะตองเกิดจากการมีสว นรวม
และความร ว มมื อ ระหว า งสถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ให เ ป น ที่ น า เชื่ อ ถื อ ยอมรั บ และศรั ท ธาต อ
ภาพลักษณของสถานศึกษา และการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหมี
ภาพลั ก ษณ ที่ ดี แ ละมี คุ ณ ภาพ จึ ง เป น สิ่ ง ที่ ต อ งดำเนิ น การด ว ยกลยุ ท ธ ที่ มี ก ารบู ร ณาการ และ
ความรวมมือของกลุมคนกลุมตาง ๆ ทั้งชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน ที่สำคัญยิ่งคือความรวมมือ
ของนักเรียนผูปกครอง ครู และผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกฝาย เนื่องจากภาพลักษณจะสงผล
ตอความเจริญกาวหนาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางยิ่ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคคณะบุคคลที่ทำงานรวมกับสถานศึกษา
เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการศึกษาดวยตนเองไดตามกรอบที่กฎหมาย
กำหนด ดังนั้น ความหลากหลายของบุคคลที่เขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเอือ้ ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีต่ อ งอาศัยความรู ความสามารถ และประสบการณในดานตาง ๆ
บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 51-54)
สรุปไดวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนองคคณะบุคคลในการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวม จึงตองอาศัยผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาที่หลากหลาย และ
เขาใจการศึกษา มีความมุงมั่น มีเวลาที่จะอุทิศแรงกายแรงใจในการพัฒนาสถานศึกษาของชุมชน
ใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามที่ชุมชน สังคม และประเทศชาติตองการ ดังนั้นสถานศึกษา
ควรให ค วามสำคั ญ ต อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน เพื่ อ พั ฒ นาสถานศึ ก ษา และเป น
การสรางภาพลักษณที่ดีเกิดขึ้นในใจของสาธารณชน อันจะทำใหเกิดทัศนคติที่ดี ไดรับการยอมรับ
เชื่อถือ ไววางใจ และใหการสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในปจจุบันและอนาคตของสถานศึกษาเอง
ก็เชนกันที่ตองใหความสำคัญกับการสรางภาพลักษณเนื่องจากสถานศึกษาอยูไดดวยความไววางใจ
และความเชื่อมั่นของสาธารณชน
ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเรือ่ งการมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่สงผลตอภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยศึกษาตามแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบดวย (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545: 33) คือ 1) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 2) การจัดหลักสูตร
สถานศึกษา 3) การจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 4) การตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ เพื่อที่จะไดเปนขอมูลเบื้องตนและแนวทางใหกับผูบริหารสถาน
ศึกษาในแตละสถานศึกษาใหไดรับความเชื่อถือ การยอมรับ ศรัทธาจากผูปกครอง ชุมชน สังคม
ตลอดจนเปนแนวทางในการสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับสถานศึกษาตอไป
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วัตถุประสงค
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 4 ประการ ไดแก
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2. เพื่อศึกษาระดับภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
3. เพื่ อ ศึ ก ษาการมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ส ง ผลต อ
ภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2
4. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และภาพลั ก ษณ ข องสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

นิยาม
ภาพลักษณสถานศึกษา หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ ซึ่งบุคคลมีความรูสึกนึกคิด
ตอองคการ สถาบันสถานศึกษา ภาพในใจดังกลาวของบุคคลนัน้ ๆ อาจจะไดมาจากทัง้ ประสบการณ
โดยตรง และประสบการณทางออมของตัวเขาเอง ในงานวิจัยนี้ภาพลักษณของสถานศึกษา ไดจาก
แนวคิดของเกรกอรี และวิชแมนน (Gregory and Wiechmann, 1991 อางถึงใน จิราภรณ สีขาว,
2536: 4) มี 3 ประการ ประกอบดวย 1) ความเชื่อถือ 2) การยอมรับ 3) ความศรัทธา

วิธีดำเนินการ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยางและผูใหขอมูล
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2
ในปการศึกษา 2554 แบงเปนสถานศึกษาขนาดเล็กจำนวน 118 แหง และสถานศึกษาขนาดใหญ
จำนวน 19 แหง รวมทั้งสิ้น 137 แหง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 103 แหง
ไดมาโดยใชตารางกำหนดของกลุมตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970
อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 303) การสุมตัวอยางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
Vol.3 No. 1 January - June 2012

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

69

ในสถานศึกษาไดขนาดตัวอยางตามที่กำหนดตามสัดสวนจำแนกไดดังนี้ สถานศึกษาขนาดเล็ก
89 แหง ขนาดใหญ 14 แหง รวม 103 แหง
กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใชคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวย
วิเคราะห (unit of analysis) โดยมีผูใหขอมูลดังนี้ สถานศึกษาขนาดเล็กจำนวน 5 คน แบงเปน
ประธาน 1 คน กรรมการ 3 คน เลขานุการ 1 คน รวม 445 คน สถานศึกษาขนาดใหญ จำนวน 7 คน
แบงเปน ประธาน 1 คน กรรมการ 5 คน เลขานุการ 1 คน รวม 98 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 543 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา จำนวน 1 ชุด แบงคำถามออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป น แบบเลื อ กตอบ
(checklist) จำนวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ดาน คือ 1) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 2) การจัด
หลักสูตรสถานศึกษา 3) การจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 4) การตรวจสอบ ติดตาม และ
การประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ จำนวน 38 ขอ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้ง 3 ดาน คือ 1) ความเชื่อถือ 2) การยอมรับ 3) ความศรัทธา จำนวน 24 ขอ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 6 ขอ
แบบสอบถามได ผ า นการพิ จ ารณาของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ำนวน 3 คน ซึ่ ง ตรวจสอบ
ความตรงดานเนื้อหาและไดนำไปทดลองใชกับสถานศึกษา จำนวน 6 แหง ไดคุณภาพความเชื่อมั่น
(Cronbach) ได 0.96 สำหรับแบบสอบถามตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาพลักษณ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยวิธีใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชวยนำสงคืนมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และผูวิจัยเดินทางไป
รับคืนดวยตนเอง โดยสงแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 543 ฉบับ ไดแบบสอบถามกลับมาทั้งหมด
497ฉบับ คิดเปนรอยละ 91.53
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4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล จำแนกตามลั ก ษณะของแบบสอบถาม
ในแตละตอนดังนี้
4.1.1 การวิ เ คราะห ส ถานภาพทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม ใช ค า ความถี่
(frequency) และคารอยละ (percentage)
4.1.2 ข อ มู ล ระดั บ การมี ส ว นร ว ม และความต อ งการมี ส ว นร ว มของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชการหาคาเฉลี่ย
( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.1.3 ขอมูลระดับภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะหขอมูลโดยใช
การหาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.2 การวิเคราะหการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผล
ตอภาพลักษณของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 ใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise
multiple regression)
4.3 ศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และภาพลั ก ษณ ข องสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัย
สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้
ตารางที่ 1 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม
ºÉ°´ªÂ¦
1. µ¦¦³¤¦´¡¥µ¦Â¨³µ¦¨»Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ
2. µ¦´®¨´¼¦µ«¹¬µ
3. µ¦´¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼o£µ¥Ä»¤
4. µ¦¦ª° ·µ¤ Â¨³µ¦¦³Á¤·
¦³··£µ¡µ¦Äonµ¥¦³¤µ
¦ª¤

3.97
3.91
4.09
4.06

S.D.
0.57
0.62
0.55
0.65

¦³´
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

4.01

0.43

¤µ

X

(n = 497)
¨Îµ´
3
4
1
2
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จากตารางที่ 1 พบว า การมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน
มีระดับปฏิบัติมากที่สุด ( X ) = 4.09, S.D. = 0.55) รองลงมาไดแก การตรวจสอบ ติดตาม และ
การประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ( X = 4.06, S.D. = 0.65) การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา ( X = 3.97, S.D. = 0.57) และการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ( X = 3.91, S.D.
= 0.62) ตามลำดับ
ตารางที่ 2 ภาพลักษณสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม

ºÉ°´ªÂ¦
1. ªµ¤ÁºÉ°º°
2. µ¦¥°¤¦´
3. ªµ¤«¦´µ
¦ª¤

ഥ
܆

4.28
4.46
4.45
4.37

(n = 497)
¦³´ ¨Îµ´
¤µ
3
¤µ
1
¤µ
2
¤µ

S.D.
0.46
0.47
0.47
0.43

จากตารางที่ 2 พบวา ภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.37, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการยอมรับมีระดับปฏิบัติมากที่สุด
( X = 4.46, S.D. = 0.46) รองลงมาไดแก ดานความศรัทธา ( X = 4.45, S.D. = 0.47) และ
ดานความเชื่อถือ (X = 4.28, S.D. = 0.46) ตามลำดับ
ตารางที่ 3 การมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ส ง ผลต อ ภาพลั ก ษณ ข อง
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (Ytot)

(n = 497)
´ªÂ¦¡¥µ¦r
1. µ¦´¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼o£µ¥Ä»¤ (X3)
2. µ¦¦ª° ·µ¤Â¨³µ¦¦³Á¤·
¦³··£µ¡µ¦Äonµ¥¦³¤µ (X4)
R = 0.54
R2 = 0.29
SEest = 0.36

b
0.31
0.10

SEb
0.05
0.04

F = 103.76

ȕ
0.40
0.16

t
5.41
2.16

Sig F = .00

Sig.
.00
.03
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จากตารางที่ 3 พบวา การมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดานการจัด
กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน (X3) และดานการตรวจสอบ ติดตามและการประเมินประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณ (X4) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความ
ผันแปรของภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ytot) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.29 ซึ่งแสดงวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และดานการตรวจสอบ ติดตาม
และการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการใช จ า ยงบประมาณ ส ง ผลต อ ภาพลั ก ษณ ข องสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน และสามารถทำนายภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ 54 โดยสามารถ
เขียนสมการพยากรณได ดังนี้
สมการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ คือ
ܻ = 2.66 + 0.33 (X3) +0.10 (X4)
สมการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
ܼመ = 0.40 (Z ) + 0.16 (Z )
x3
x4
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน และภาพลั ก ษณ ข องสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สรุปไดดังนี้
1. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ดาน
การระดมทรั พ ยากรและการลงทุ น เพื่ อ การศึ ก ษา ควรให ก ารสนั บ สนุ น และให ค วามสำคั ญ กั บ
สถานศึกษาทั้งขนาดเล็กและใหญ มุงใหความสำคัญและมุงพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กใหมาก
ยิ่งขึ้น และอบรมใหความรูเกี่ยวกับหนาที่และบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่ อ เป น การพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 2) ด า นการจั ด หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา สวนใหญขาดความรู ความเชี่ยวชาญในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพ
สอดคลองกับหลักสถานศึกษา และมีการเปลี่ยนแปลงโยกยายขาราชการครูบอยครั้ง จึงทำให
บุ ค ลากรผู ร ว มจั ด ทำในแต ล ะกลุ ม สาระการเรี ย นรู ล ดลง ดั ง นั้ น หน ว ยงานต น สั ง กั ด ควรมี
การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาแกคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 3) ด า นการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ภ ายในชุ ม ชน
สถานศึกษาขาดงบประมาณ ขาดวิทยากรหรือผูนำที่มีความรูหลากหลาย ขาดสถานที่ที่เหมาะสม
ในการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่น หัวหนาชุมชน องคกร
เอกชน วัด และผูปกครอง ควรใหความรวมมือกันออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูภายในชุมชน
ให เ หมาะสมกั บ สภาพวิ ถี ข องสั ง คม วั ฒ นธรรมและประเพณี ข องชุ ม ชน 4) ด า นการตรวจสอบ
ติดตาม และการประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณขาดการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ
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ควรจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความตองการ และหนวยงานตนสังกัดควรมีการตรวจสอบ
ติดตามอยางตอเนื่อง
2. ภาพลั ก ษณ ข องสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผลการวิ จั ย พบว า ผู ป กครองส ว นใหญ
ใหการยอมรับ มีความเชื่อถือและความศรัทธากับโรงเรียนขนาดใหญมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก
ขาดการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ แ ละอุ ป กรณ ท างการศึ ก ษาให มี ค วามทั น สมั ย และอาคารและสถานที่
ในสถานศึกษามีความทรุดโทรมขาดการพัฒนา นอกจากนี้ปญหาสำคัญ คือ ภัยธรรมชาติ จึงทำให
ผูปกครองเกิดความไมมั่นใจในระบบการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ควรทำการจัดสรรงบประมาณ
ทางการศึกษาใหเพียงพอกับความตองการของแตละสถานศึกษา เพื่อเปนการพัฒนาสถานศึกษา
ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ควรมีการประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบถึงนโยบายการรับนักเรียน
สรางความเขาใจที่ดีรวมกัน ระหวางผูปกครองกับโรงเรียนใหเปนไปทางทิศทางเดียวกัน เพื่อสงเสริม
ภาพลักษณของสถานศึกษา

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย มีประเด็นที่สามารถนำมาสูการอภิปรายผล ไดดังนี้
1. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดหลักสูตรสถานศึกษา การจัด
กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และการตรวจสอบ ติดตามและการประเมินประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณ พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษามีนโยบายสงเสริมและสนับสนุน
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวม
ในการบริหารจัดการศึกษา ในการรวมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับทองถิ่น โดย
การบูรณาการรวมกับชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู และการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาอยางเหมาะสมและตอเนื่อง ซึ่งแสดงใหเห็นวา
สถานศึ ก ษาได ใ ห ค วามสำคั ญ ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา และความสำคั ญ ของ
การมีสวนรวมระหวางสถานศึกษากับชุมชน
จากผลการวิจัยขางตนสอดคลองกับงานวิจัยของนงนิตย โสพุธออน (2550: 210-213)
ทีไ่ ดทำการศึกษาเรื่อง การมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ขัน้ พืน้ ฐานในการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา
ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ในโรงเรี ย น สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามหาสารคาม เขต 1 โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก
และสอดคลองกับงานวิจัยของอำนวย มีศรี (2550: 76) ไดศึกษา การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศรีสะเกษ พบวา สภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารงาน
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาศรี ส ะเกษ ตามความคิ ด เห็ น ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับมาก ดังนั้นอาจกลาวไดวา
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพื่อทำ
หนาที่กำกับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆ หรือผูแทนองคกร
ศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ระดับต่ำกวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพื่อทำหนาที่
กำกั บ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ การของสถานศึ ก ษา ประกอบด ว ยผู แ ทนผู ป กครอง ผู แ ทนครู
ผู แ ทนองค ก รชุ ม ชน ผู แ ทนองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ผู แ ทนศิ ษ ย เ ก า ของสถานศึ ก ษา ผู แ ทน
พระภิกษุสงฆ หรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ
จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนง ใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
องค ป ระกอบ อำนาจหน า ที่ หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารสรรหา และจำนวนกรรมการในคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษา สำหรั บ สถานศึ ก ษาบางประเภทที่ มี ส ภาพและลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง านแตกต า งไป
จากสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยทัว่ ไป อาจกำหนดใหแตกตางไปตามสภาพและลักษณะการปฏิบตั งิ าน
ตลอดทั้งความจำเปนเฉพาะของสถานศึกษาประเภทนั้นได ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา ความในมาตรานี้
ไมใชบังคับแก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนยการเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2551: 37-39)
ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้เพราะ การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหความรวมมือในกิจกรรมสถานศึกษาในทุกดานไดเปนอยางดี โดยดานการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการจัดหา
งบประมาณใหกบั ทางสถานศึกษาเปนอยางดี อีกทัง้ มีการหารือรวมกับผูท เ่ี กีย่ วของในการหาแนวทาง
เพื่อชวยเหลือพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีการรวมประชุมกับสถานศึกษาในการกำหนด
แนวทางระดมทรัพยากรตาง ๆ ภายในชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาสถานศึกษา ในดานการจัดหลักสูตร
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สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีสวนรวมในการพูดคุยกับผูปกครอง หรือผูที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับหลักสูตรของสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ไดมีสวนรวม
ในการประชุ ม จั ด ทำหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา การเสนอป ญ หาหรื อ ความต อ งการของชุ ม ชนให กั บ
ทางสถานศึกษาไดทราบ เพื่อการวิเคราะหสภาพความตองการของทองถิ่น เพื่อเปนขอมูลในการจัด
ทำสาระการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษา และมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ โดยการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา การกำหนดโครงสรางหลักสูตร กำหนดจุดประสงคของหลักสูตร การประเมิน
ผล การใชหลักสูตรสถานศึกษา และการใหขอเสนอแนะความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา โดยใหความรวมมือในการสงเสริมสนับสนุนกับสถานศึกษา
เปนไปอยางดี ดานการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได
ร ว มมื อ กั บ สถานศึ ก ษาในการสนั บ สนุ น การทำกิ จ กรรมต า ง ๆ ที่ ค ณะครู ใ นสถานศึ ก ษาจั ด ขึ้ น
ใหความรวมมือกับชุมชนองคกรอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมวันสำคัญตาง ๆ ขึ้นในชุมชน การเผยแพร
ความรูความเขาใจแกนักเรียนและบุตรหลานเกี่ยวกับโครงการตาง ๆ ของสถานศึกษา การมีสวนรวม
ในการถายทอดความรูใหแกคนทั่วไปในชุมชนและนักเรียนในสถานศึกษา มีสวนรวมในการประชุม
กับทางโรงเรียนในการวางแผนสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน และพัฒนาแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษา และดานการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดเคยพูดคุยสอบถาม หรือรับฟงความคิดเห็นของ
ผูปกครองหรือผูเกี่ยวของเกี่ยวกับการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา รวมทั้งมีสวนรวมใน
การจัดทำแผนงบประมาณของสถานศึกษามีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช
จ า ยงบประมาณ มี ส ว นร ว มในการเป น คณะกรรมการจั ด ทำแผนการใช จ า ยงบประมาณของ
สถานศึกษา มีสวนรวมในการประชุมรับฟงการชี้แจงวิธีการและการดำเนินการใชจายงบประมาณ
และร ว มเป น คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ การก อ สร า งของสถานศึ ก ษา และร ว มกั บ
สถานศึกษาในการประเมินผลการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาอยางสม่ำเสมออยางตอเนื่อง
เปนอยางดี
2. ภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานความเชื่อถือ คณะกรรมการสถานศึกษามีความเชื่อถือในครูผูสอนวามีความมุงมั่นตั้งใจในการ
ถายทอดความรู และวางตัวเปนตัวอยางที่ดีตอผูเรียนมากที่สุด และรองลงมาคือ ผูบริหารและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ จากผู ป กครองและชุ ม ชน อี ก ทั้ ง คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาเชื่ อ ถื อ ว า บุ ค ลากรและเจ า หน า ที่ ท างการศึ ก ษา ได รั บ การพั ฒ นาให เ ป น ผู มี ค วามรู
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา ดานการยอมรับ พบวา การที่สถานศึกษา
และชุมชนรวมกันจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่น เชน
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การแหเทียนเขาพรรษา ประเพณีลอยกระทง เปนการสรางการยอมรับจากชุมชนมากที่สุด โดย
ความรวมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา อีกทั้งผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตองเปน
ผูนำในการจัดกิจกรรม เชน การรณรงคตอตานยาเสพติด การรณรงคไปใชสิทธิเลือกตั้ง การแขงขัน
กี ฬ าให แ ก เ ยาวชนในชุ ม ชน รวมถึ ง การที่ นั ก เรี ย นสามารถเข า ศึ ก ษาต อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ได ต รง
ความตองการและความถนัด ผูปกครองจึงใหความเชื่อมั่นและยอมรับตอสถานศึกษาแหงนี้ รวมทั้ง
ครูและนักเรียนตองเขารวมกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน และ ดานความศรัทธา พบวา ผูปกครอง
และนักเรียนมีความภาคภูมิใจเมื่อเรียนจบจากสถานศึกษามากที่สุด นอกจากนี้ผูปกครองยังมี
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา มีความเชื่อมั่นวาสถานศึกษาสามารถ
พัฒนาบุตรหลานใหเปนคนดี มีคุณภาพ และมีความพึงพอใจตอผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหรือยายจากสถานศึกษาไดรับ การยอมรับจากสถานศึกษาอื่น
ศิษยเกามีความผูกพันและใหความสำคัญตอสถานศึกษา โดยใหความรวมมือทั้งกำลังกายและกำลัง
ทรัพยในการพัฒนา ทั้ง 3 ดาน สงผลตอภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก
เชนกัน
ผลข า งต น สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของวั ช ราภรณ นองเนื อ ง (2549: 20) ได ท ำ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพลักษณของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด ผลการวิจัย
พบวา ภาพลักษณของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด อยูในระดับมาก โดยมี
ภาพลักษณที่เดนมากที่สุด คือ ดานวิชาการ รองลงมาเปนดานอาคารสถานที่ ดานงานบริหาร
บุคลากร ดานกิจการนักเรียน ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และดานธุรการ – การเงิน
และสอดคลองกับงานวิจัยของนัยนา สังขะเกตุ (2551: 70) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ
ของโรงเรียน ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ ตามการรับรูของผูปกครอง ผลการวิจัย
พบวา 1) ผูปกครองนักเรียนมีการรับรูภาพลักษณของโรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
นานาชาติในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน
โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานบริการนักเรียน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอม และดานความสัมพันธกับชุมชน
3. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอภาพลักษณของ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา ดานการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัดกระบวนการเรียนรูภายใน
ชุมชน และดานการตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ สงผล
ตอภาพลักษณของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนงนิตย โสพุธออน
(2550: 210-213) ซึ่งไดทำการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
Vol.3 No. 1 January - June 2012

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

77

ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บระดั บ การมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานในการจั ด ทำหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาในโรงเรี ย น สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียนและสถานภาพ ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามขนาด
โรงเรียนและสถานภาพ พบวา ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และเมื่อจำแนกตามสถานภาพ
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ส ง ผลต อ ภาพลั ก ษณ ข อง
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2
จากการวิจัยพบวา ดานการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และดานการตรวจสอบ ติดตาม และ
การประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ สงผลตอภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2 อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01 โดยสามารถทำนายภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ 54

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
ขอคนพบที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอสถานศึกษาและหนวยงาน
ตนสังกัด ดังนี้
1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษา ควรใหความสำคัญดานการจัด
หลักสูตรสถานศึกษาใหมากยิ่งขึ้น โดยควรมีการรวมกันจัดอบรมการใชหลักสูตรใหมีความเหมาะสม
กับผูเรียน และกับการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช
1.2 สถานศึกษาจำเปนตองเสริมสรางหรือนโยบายเกี่ยวกับภาพลักษณสถานศึกษา
ในดานความเชื่อถือใหเปนที่ยอมรับ เพื่อเปนการสรางความศรัทธาใหกับชุมชนและผูปกครองใน
การที่จะสงบุตรหลานเขามาศึกษาตอ
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับผูปกครองและชุมชน เพื่อนำผลการวิจัยมาใชในการพัฒนา
สถานศึกษาตอไป
2.2 ควรมีการศึกษาลงลึกไปในรายระเอียดดานความเชื่อถือของภาพลักษณสถาน
ศึ ก ษา เพื่ อ เป น การศึ ก ษาป ญ หาของสถานศึ ก ษาที่ เ กิ ด จากการที่ ผู ป กครองนิ ย มส ง บุ ต รหลาน
ไปศึกษาตอยังสถานศึกษาที่มีขนาดใหญและเปนที่ยอมรับ

สรุป
จากผลการวิจัยสรุปไดวาสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ในเรื่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน มีระดับปฏิบัติมาก
ที่สุด รองลงมาไดแก การตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ตามลำดับ สวนใน
เรื่องภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา
ดานการยอมรับ มีระดับปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานความศรัทธา และดานความเชื่อถือ
ตามลำดับ โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรภาพ
ลักษณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน เชนกัน เพื่อเปนพัฒนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยังขาดความรูความเขาใจในดานการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
ของตน ดังนั้นจึงมีความจำเปนตองจัดการอบรมความรูที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนา การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพกอนปฏิบัติงานจริง
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การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
USE OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES FOR PERSONNEL
ADMINISTRATION IN BASIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS
UNDER THE JURISDICTION OF NAKHON PATHOM
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
สันทนา ศรีไพรบัว/SANTANA SREEPAIBUA1
พิชญาภา ยืนยาว/PITCHAYAPA YUENYAW²
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
งานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เปรียบเทียบระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
งานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 3) ศึกษาขอเสนอแนะ
แนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยาง
ไดแก ขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 310 คน
โดยสุม ตัวอยางแบบหลายขัน้ ตอนและการสุม อยางงาย เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก แบบสอบถาม
สถิตทิ ใ่ี ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว สำหรับขอมูลคำถามปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในระดับมากที่สุด
2. ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ การใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตาม
สถานภาพสวนบุคคลดานเพศและวุฒิการศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดานพบวา มีความคิดเห็น
ไม แ ตกต า งกั น สำหรั บ ด า นตำแหน ง หน า ที่ แ ละประสบการณ ก ารทำงาน ในภาพรวมพบว า
มี ค วามคิ ด เห็ น ไม แ ตกต า งกั น เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า มี ค วามคิ ด เห็ น แตกต า งกั น
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

1
2

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
Vol.3 No. 1 January - June 2012

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

81

3. แนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1 ควรให ทุ ก ฝ า ยมี ส ว นร ว มใน
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักประชาธิปไตย และการมอบหมายงานตองมีการบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร
คำสำคัญ: หลักธรรมาภิบาล การบริหารงานบุคคล สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ABSTRACT
This research aimed to: 1) study the use of good governance principles for
personnel administration in basic educational institutions; 2) compare the use of good
governance principles for personnel administration as classified by personal characteristics;
and 3) study guidelines on the use of good governance for personnel administration in
basic educational institutions. The research samples consisted of basic educational
institutions’ personnel under the jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational Service
Area Office 1, totaling 310 respondents derived by multi-stage sampling and simple
random sampling. The research instrument was a questionnaire. The statistics used for
data analysis were mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance.
The content analysis was used to analyze the data from open-ended question.
The findings of this research were as follows:
1. Overall, the use of good governance principles for personnel administration
in basic educational institutions under the jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational
Service Area Office 1 was at the highest level.
2. Regarding the comparison of the use of good governance principles as
classified by gender and educational background, overall and in specific aspects, there
was no difference. As classified by position and work experience, there was no difference
in overall aspect. When considering in each aspect; however, there was significant difference
at the .05 level.
3. According to guidelines on the use of good governance for personnel
administration, all divisions should participate in work implementation in accordance with
democratic principles. Moreover, job assignment should be done in writing.
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บทนำ
การบริหารจัดการที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล (good governance) เปนหลักการสำคัญ
ในการพัฒนาขาราชการไทย ซึ่งในอดีตทุกคนคิดวาภาครัฐเทานั้นที่ดูแลกิจการบานเมือง แตใน
ยุ ค ป จ จุ บั น แนวคิ ด การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งได เ ปลี่ ย นไป ซึ่ ง ภาครั ฐ ต อ งปรั บ เปลี่ ย นบทบาท
จากการเปนผูดำเนินการเอง โดยมีการลดขนาดลงและเปดโอกาสใหภาคสวนอื่นเขามามีสวนรวม
ในการดูแลกิจการบานเมืองมากขึ้น ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ไดกำหนดใหมีการกระจายอำนาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยให
คณะกรรมการสถานศึกษาทำหนาที่กำกับ สงเสริมและสนับสนุนในภารกิจหลักของสถานศึกษา
4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550: 13)
การจัดการศึกษาจำเปนตองอาศัยการบริหารจัดการสอดคลองกันระหวางหนวยงาน
3 ระดับคือ ระดับกระทรวง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ในแตละระดับตางก็มี
บทบาทอำนาจหนาที่เปนของตนเองการบริหารจัดการในทุกระดับในปจจุบันตองอาศัยการบริหาร
จั ด การที่ ดี ห รื อ ธรรมาภิ บ าล ซึ่ ง การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาจำเป น ต อ งดำเนิ น การตามหลั ก การ
หรื อ แนวทางของธรรมาภิ บ าล จึ ง จะถื อ ว า เป น การบริ ห ารจั ด การที่ ส อดคล อ งกั บ สภาพป ญ หา
และความต อ งการในยุ ค โลกาภิ วั ฒ น เพื่ อ นำไปสู ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลขององค ก รหรื อ
หนวยงาน และเปนหลักประกันในความสำเร็จในการบริหารจัดการอีกดวย (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 91-92)
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานถือเปนหนวยงานทางการศึกษา ที่มีอำนาจหนาที่ในการบริหาร
งานบุคคลสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช
2551 ในมาตรา 26 สถานศึกษาจำเปนตองนำหลักการบริหารงานตามหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารใหเกิดการยอมรับจากผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสีย ซึ่งสถานศึกษาที่มีการบริหารสถานศึกษาที่ไมสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล
สงผลกระทบตอการบริหารงานบุคคลซึ่งถือเปนทรัพยากรที่สำคัญในสถานศึกษาดังที่ ศิรินารถ
นั น ทวั ฒ นภิ ร มย (2546: 50) ค น พบว า สถานศึ ก ษายั ง ประสบป ญ หาขาดแคลนบุ ค ลากร
ที่มีความรูความสามารถในการรับผิดชอบงานนอกเหนือจากงานในดานการเรียนการสอน จึงมี
ขอเสนอแนะวา สถานศึกษาควรมีการประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดหาอัตรากำลังที่มี
อยูอยางคุมคาและผูบริหารควรนำหลักธรรมาภิบาลมาเปนแนวทางในการบริหารงานในสถานศึกษา
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ร ว มกั น กั บ หลั ก บริ ห ารอื่ น ด ว ย และยั ง สอดคล อ งกั บ สุ วิ ท ย ทองสั น ทั ด (2550: 63) ที่ ค น พบว า
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน
มี ค วามสั ม พั น ธ กั น ในทางบวก ดั ง นั้ น สรุ ป ได ว า หลั ก ธรรมาภิ บ าลมี ค วามสั ม พั น ธ แ ละมี อิ ท ธิ พ ล
ตอประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษา
จากความเป น มาและความสำคั ญ ดั ง กล า ว ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อใหทราบระดับและเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับใชเปนขอมูลสารสนเทศ
ที่จะสามารถนำไปใชในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสืบไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

วิธีดำเนินการ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมุงศึกษาการใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกอบดวย อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 772 คน
อำเภอกำแพงแสน จำนวน 620 คน อำเภอดอนตูม 201 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 1,593 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ
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เครซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) ไดจำนวน
ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 150 คน อำเภอกำแพงแสน จำนวน
121 คน อำเภอดอนตูม 39 คน รวมกลุมตัวอยาง 310 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ
(stratified random sampling) และ การสุมอยางงาย (simple random sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย เปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน
ประกอบดวย
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน
แบบเลือกตอบ (checklist) ประกอบดวยคำถามเกี่ยวกับเพศ วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาที่ และ
ประสบการณการทำงาน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา ประกอบดวย 1) การบริหารงานบุคคลตามหลักนิติธรรม 2) การบริหารงานบุคคล
ตามหลักคุณธรรม 3) การบริหารงานบุคคลตามหลักความโปรงใส 4) การบริหารงานบุคคลตาม
หลักการมีสวนรวม 5) การบริหารงานบุคคลตามหลักความรับผิดชอบ และ 6) การบริหารงานบุคคล
ตามหลักความคุมคา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ หาคา
ความเชื่อมั่นโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .98
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ข อ เสนอแนะแนวทางการใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลดำเนินการโดยการนำสงและเก็บคืนแบบสอบถามดวยผูวิจัยเองได
แบบสอบถามกลับคืนมาและมีความครบถวนสมบูรณจำนวน 254 ฉบับ จากแบบสอบถามทั้งหมด
310 ฉบับ คิดเปนรอยละ 81.94
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาความถี่ และคารอยละ
2. วิเคราะหระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาโดย
การหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. เปรียบเทียบระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล โดยใชการทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
และการทดสอบระหวางคูดวยวิธีของแอลเอสดี

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
Vol.3 No. 1 January - June 2012

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

85

4. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากคำถามปลายเปดดวยการวิเคราะหเนื้อหาและนำเสนอแบบ
พรรณนาความ

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ผลการวิ เ คราะห ร ะดั บ การใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ ระดั บ การใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล
1. การบริหารงานบุคคลตามหลักนิติธรรม
2. การบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม
3. การบริหารงานบุคคลตามหลักความโปรงใส
4. การบริหารงานบุคคลตามหลักความมีสวนรวม
5. การบริหารงานบุคคลตามหลักความรับผิดชอบ
6. การบริหารงานบุคคลตามหลักความคุมคา
รวม

ഥ
܆

4.48
4.50
4.54
4.43
4.52
4.48
4.50

n = 254
S.D. ระดับปฏิบัติ ลําดับ
0.50
มาก
4
0.52 มากทีส่ ุด
3
0.50 มากทีส่ ุด
1
0.52
มาก
5
0.50 มากทีส่ ุด
2
0.51
มาก
4
0.47

มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบวา ขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในระดับมากที่สุด
( X = 4.50, S.D. = 0.47) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ก็พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาอยูใ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ โดยดานทีม่ กี ารใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานบุคคลในระดับมากที่สุด ไดแก ดานการบริหารงานบุคคลตามหลักความโปรงใส
( X = 4.54, S.D. = 0.50) ดานการบริหารงานบุคคลตามหลัก ความรับผิดชอบ (X = 4.52, S.D. = 0.50)
และดานการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม ( X = 4.50, S.D. = 0.52) สวนดานที่มีการใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลในระดับมาก ไดแก ดานการบริหารงานบุคคลตามหลักนิติธรรม
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( X = 4.48, S.D. =0.50) ดานการบริหารงานบุคคลตามหลักความคุมคา ( X = 4.48, S.D. =0.51)
และดานการบริหารงานบุคคลตามหลักความมีสวนรวม ( X = 4.43, S.D. = 0.52 )
2. ผลการเปรียบเทียบระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1 ตาม
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจำแนกตามเพศ
µ¦Äo®¨´¦¦¤µ£·µ¨Äµ¦¦·®µ¦µ»¨ Á¡«
µ¦¦·®µ¦µ»¨µ¤®¨´··¦¦¤
µ¦¦·®µ¦µ»¨µ¤®¨´»¦¦¤
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µ¦¦·®µ¦µ»¨µ¤®¨´ªµ¤¤¸nª¦nª¤
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n
62
192
62
192
62
192
62
192
62
192
62
192
62
192

n = 254
ഥ
܆
S.D.
4.50
4.48
4.60
4.48
4.58
4.53
4.45
4.43
4.58
4.51
4.52
4.48
4.54
4.48

0.42
0.52
0.41
0.55
0.53
0.50
0.46
0.55
0.44
0.52
0.43
0.54
0.39
0.49

t

sig

0.25

.79

1.68

.93

0.61

.55

0.26

.80

1.05

.30

0.58

.57

0.82

.42

จากตารางที่ É 2 พบวา ขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื
Ê ้นÉ ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ไมแตกตางกัน

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
Vol.3 No. 1 January - June 2012

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

87

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1 ตาม
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจำแนกตามวุฒิการศึกษา
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0.51
0.48
0.53
0.47
0.52
0.44
0.52
0.56
0.51
0.50
0.52
0.51
0.47
0.45

1.19
2.38
1.45
0.42
1.32
1.79
1.56

.22
.02
.15
.69
.19
.07
.11

จากตารางที่ 3 พบวา โดยภาพรวมขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ไมแตกตางกันแตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขาราชการครูที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลไมแตกตางกันเกือบทุกดาน
ยกเวนดานการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมที่มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางจำแนกตามตำแหนงหนาที่
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n = 254
SS MS
0.77 0.39
63.78 0.25
64.55
0.95 0.48
68.98 0.28
69.93
0.09 0.04
67.43 0.27
67.52
0.92 0.46
69.75 0.28
70.67
0.14 0.07
65.95 0.26
66.09
0.24 0.12
67.79 0.27
68.03
0.19 0.10
55.90 0.22
56.09

F
1.51

sig
.22

1.74

.18

1.65

.85

1.65

.19

0.27

.76

0.73

.64

0.43

.65

จากตารางที่ 4 พบว า ข า ราชการสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครปฐม เขต 1 ที่มีตำแหนงหนาที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
งานบุคคลของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1 ตาม
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจำแนกตามประสบการณการทำงาน
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0.27 0.14
74.40 0.28
70.67
0.64 0.32
65.45 0.26
66.09
0.17 0.09
67.86 0.27
68.03
0.45 0.23
55.64 0.22
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0.32

.73

1.02

.32

จากตารางที่ 5 พบวา ขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ที่มีประสบการณการทำงานที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ในภาพรวมไมแตกตางกันและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขาราชการครูที่มี
ประสบการณการทำงานที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล
เกือบทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการบริหารงานบุคคลตามหลักนิติธรรม ซึ่งพบวา แตกตางกัน
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อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ผูวิจัยจึงทำการทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีการของ
แอลเอสดี (LSD) ปรากฏผลดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูของการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
บุ ค คลของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามประสบการณการทำงาน
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จากตารางที่ 6 พบวา เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายคูพบวามี 2 คู ที่แตกตางกัน คือ
ขาราชการครูที่มีประสบการณไมเกิน 10 ป กับขาราชการครูที่มีประสบการณเกิน 15 ปขึ้นไป
และขาราชการครูที่มีประสบการณ 11-15 ป กับขาราชการครูที่มีประสบการณเกิน 15 ปขึ้นไป
มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักนิติธรรมของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการวิ เ คราะห แ นวทางการใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา ขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ไดใหความคิดเห็นเพิ่มเติมดานขอเสนอแนะการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมี
ขอเสนอแนะ 24 ประเด็น เมื่อพิจารณาเปนรายดานตามหลักการใชธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
บุ ค คล พบว า มี ข อ เสนอแนะเรี ย งลำดั บ ตามความถี่ คื อ ลำดั บ ที่ 1 ควรให ทุ ก ฝ า ยมี ส ว นร ว มใน
การปฏิบัติงานคิดเปนรอยละ 14.57 ลำดับที่ 2 ควรใชหลักการประชาธิปไตย ฟงความคิดเห็น
ของสวนรวมเปนหลัก คิดเปนรอยละ 13.78 ลำดับที่ 3 การมอบหมายงานตองใหตรงกับความรู
ความสามารถคิดเปนรอยละ 13.39
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อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ไดพบประเด็นจากผลการศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
จากการศึกษาระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานการบริหารงาน
บุ ค คลตามหลั ก นิ ติ ธ รรม การบริ ห ารงานบุ ค คลตามหลั ก คุ ณ ธรรม การบริ ห ารงานบุ ค คลตาม
หลั ก ความโปร ง ใส การบริ ห ารงานบุ ค คลตามหลั ก ความมี ส ว นร ว ม การบริ ห ารงานบุ ค คลตาม
หลักความรับผิดชอบ และการบริหารงานบุคคลตามหลักความคุมคาในภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่ สุ ด ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการบริ ห ารงานบุ ค คลของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษามีการบริหารงานบุคคลที่เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และแกไขเพิม่ เติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2551 ในมาตรา 26
โดยที่ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป น ผู มี ห น า ที่ บ ริ ห ารและบั ง คั บ บั ญ ชา ควบคุ ม กำกั บ ติ ด ตาม
การปฏิบัติงาน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ตองนำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานบุคคล
ใหเกิดการยอมรับจากผูเกี่ยวของ และเมื่อพิจารณาเปนรายดานไดขอมูลดังตอไปนี้
การบริ ห ารงานบุ ค คลตามหลั ก นิ ติ ธ รรมอยู ใ นระดั บ มาก แสดงให เ ห็ น ว า ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาบริหารงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มีขอบเขตการใชอำนาจอยางชัดเจน
การคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค ลากรมี ค วามผู ก พั น กั บ กฎหมาย การมอบหมายสั่ ง การ
มีความเปนธรรม ใชอำนาจหนาที่ตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน มีการกำกับดูแล และสงเสริมให
ผูใตบังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติอยางเครงครัด ปรับปรุงหลักเกณฑการปฏิบัติงานใหทันสมัย และ
สอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมณีรัตน ภิญโญภาพสกุล
(2549: 92) ที่พบวาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการบริหารงานบุคลากรตามหลักนิติธรรม
อยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของทักษิณา เหลืองทวีผล (2551: 111) ที่ไดศึกษา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครสวรรค เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
การบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม พบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอการใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมอยูในระดับมากที่สุด แสดงวา ผูบริหาร
สถานศึ ก ษามี แ นวทางให ข า ราชการครู ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บแบบแผนอย า งมี คุ ณ ธรรม
มีความซื่อสัตย ยึดหลัก ความเปนธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงานและกลายืนหยัดในความ
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ถูกตองมีความเสมอภาค ยุตธิ รรมตอผูใ ตบงั คับบัญชา รูจ กั การเสียสละ อุทศิ ตนเพือ่ ใหบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงานที่กำหนดไว และมีใจเปนกลางยอมรับฟงความคิดเห็น สงเสริมและยกยองบุคลากร
ที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในสังคม มีการสรางขวัญและกำลังใจแกผูรวมงานดวยความจริงใจ
สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของสุ ว รรณ ทองคำ (2544: 113) ได ศึ ก ษาพบว า ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น
สวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากเกือบทุกหลัก ยกเวนหลักคุณธรรมที่บริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากที่สุด เชนเดียวกับสุวิทย ทองสันทัด (2550: 63) ที่ศึกษา
พฤติกรรมผูนำตามหลักธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา พฤติกรรมผูนำตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู
ในระดับมาก
การบริ ห ารงานบุ ค คลตามหลั ก ความโปร ง ใส พบว า ข า ราชการครู มี ค วามคิ ด เห็ น
ตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักความโปรงใสอยูในระดับมากที่สุด
แสดงว าผู บ ริ หารสถานศึกษามีระบบการตรวจสอบขอ มูล มี ก ระบวนการในการพิ จารณาอย าง
เปดเผย และมีการเผยแพร ขอมูลขาวสารใหผูเกี่ยวของไดรับทราบ สอดคลองกับงานวิจัยพรหมเมศว
คำผาบ (2549: 58) พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาขอนแก น เขต 1 โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง ในการบริ ห ารด า นหลั ก
ความโปรงใสมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนลำดับที่ 2 เชนเดียวกับพระมหาลำพึง ธีรปญโญ (2545: 93)
พบว า การบริ ห ารตามหลั ก ความโปร ง ใสนี้ เ ป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสำคั ญ ไม น อ ย ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากที่สุด ความโปรงใสเปนบันไดกาวแรกสูการรวมมือในการทำงาน
ของบุคลากรที่เกี่ยวของ ซึ่งจะสงผลใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ขอคนพบของอัครพงษ
เทพิ น (2548: 156) ก็ ส นั บ สนุ น ว า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการบริ ห ารโดยใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยูในระดับมากซึ่งสงผลใหเกิดประสิทธิผลการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก
การบริ ห ารงานบุ ค คลตามหลั ก ความมี ส ว นร ว ม พบว า ข า ราชการครู มี ค วามคิ ด เห็ น
ต อ การใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานบุ ค คลตามหลั ก ความมี ส ว นร ว มอยู ใ นระดั บ มาก
แสดงวา สถานศึกษามีการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน มีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ สงเสริมสนับสนุนบุคลากรมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของทักษิณา เหลืองทวีผล (2551: 114) พบวา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ ริหารสถานศึกษาของผูบ ริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 ในรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับ
มณีรัตน ภิญโญภาพสกุล (2549: 103) ที่พบวาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการบริหารงาน
บุคลากรตามหลักความมีสวนรวมอยูในระดับมาก
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การบริ ห ารงานบุ ค คลตามหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ พบว า ข า ราชการครู มี ค วามคิ ด เห็ น
ตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักความรับผิดชอบอยูในระดับมากที่สุด
แสดงวาผูบริหารสถานศึกษามีการกำหนดนโยบาย เปาหมายในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน
มีการติดตามประเมินผลนิเทศ การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบ สอดคลองกับงานวิจัย
ของไพศาล ตั้งสมบูรณ (2548: 87) พบวาผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาครมีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ย
มากลำดับที่ 1 คือ หลักความรับผิดชอบ สอดคลองกับพีรพงษ พงศศาสตร (2549: 97) ที่พบวาการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด
เขต 3 เมื่ อ จำแนกเป น รายด า นพบว า ทุ ก ด า นมี ร ะดั บ ปฏิ บั ติ อ ยู ใ นระดั บ มาก เช น เดี ย วกั บ
อรทัย แสงทอง (2552: 99) พบวาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตองบริหารงาน
ดวยความรับผิดชอบใหทุกฝายมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
การบริหารงานบุคคลตามหลักความคุมคา พบวาขาราชการครูมีความคิดเห็นตอการใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักความคุมคาอยูในระดับมาก แสดงวาผูบริหาร
สถานศึกษามีการบริหารจัดการการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด มุงเนนคุณภาพและผลงาน
เปนสำคัญ สอดคลองกับงานวิจัยของพรหมเมศว คำผาบ (2549: 61 ) พบวาการใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริ ห ารงานโรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาขอนแก น เขต 1 โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับศักรินทร และล้ำเลิศ (2553: 142) ไดศึกษาระดับ
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก งานวิจัยของไพศาล ตั้งสมบูรณ (2548: 87) พบวาผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรสาครมีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารอยูใ นระดับมาก
โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความคุมคา
หลักคุณธรรม หลักความรวมมือและหลักความโปรงใส
การเปรียบเทียบความคิดเห็นการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ
วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาที่ และประสบการณการทำงาน ในภาพรวมพบวาไมแตกตางกัน ทั้งนี้
เนื่องจากขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดรับทราบ
นโยบายและแนวปฏิบัติงานในดานการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลอยางชัดเจนและ
ทั่วถึงกัน ทั้งผูบริหารยังใหความสำคัญกับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารสถานศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสุวิทย ทองสันทัด (2550: 63) พบวาความสัมพันธระหวางผูนำ
ตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมีความสัมพันธกันในทางบวก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานผลการวิจัยพบวาขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
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บุคคลไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรมีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารงานบุคคลและ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติอยางทั่วถึงดังนั้นจึงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของศักรินทร และล้ำเลิศ (2553: 129) ที่ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครจำแนกตามเพศ พบวา แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของรินทรรดี พิทักษ (2553: 44) ที่ไดศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา พบวา ครูเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นตอพฤติกรรม
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อันเนื่อง
มาจากการบริหารงานบุคคลในปจจุบัน ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูตองปฏิบัติหนาที่
ตามขอบขายและภารกิจของการบริหารงานบุคคลรวมกัน จึงทำใหมีการรับรูนโยบายแนวทาง
การบริหารงานบุคคลโดยใชหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาอยางเสมอภาคกัน ประกอบกับนโยบาย
การจัดการศึกษาของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการนำรูปแบบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
หรื อ หลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช ก ำหนดทิ ศ ทางการบริ ห ารงานบุ ค คลทั้ ง โครงสร า งของสำนั ก งาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสวนขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล
ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาทุกแหงไดรับทราบนโยบายการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช
ในการบริหารสถานศึกษาอยางชัดเจน รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนรับทราบนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติอยางชัดเจน และนำไปปฏิบัติอยางทั่วถึงกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาลำพึง
ธีรปญโญ (2545: 83) ไดศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
นวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค พบวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น
ตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน สวนขาราชการครูสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่มีตำแหนงหนาที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลไมแตกตางกัน ทั้งนี้ไมวาจะเปนบุคลากรในตำแหนงใด
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตางตองรับทราบ
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลอยางทัว่ ถึงและตองยึดถือปฏิบตั กิ นั ทุกคน สอดคลอง
กั บ งานวิ จั ย ของพระมหาลำพึ ง ธี ร ป ญ โญ (2545: 83) ที่ ไ ด ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น
ของเจาหนาที่ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัด
นครสวรรค จำแนกตามตำแหนงหนาที่แตกตางกันพบวา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน สวนขาราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ที่มีประสบการณการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานบุคคล 1 ไมแตกตางกัน นโยบายทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เปนนโยบายที่ทุกคนตองถือปฏิบัติ สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาลำพึง ธีรปญโญ (2545: 83)

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
Vol.3 No. 1 January - June 2012

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

95

ทีไ่ ดศกึ ษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาทีต่ อ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
นวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค จำแนกตามประสบการณการทำงานแตกตางกันพบวามี
ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน สอดคลองกับอัครพงษ เทพิน
(2548: 156) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการ
บริ ห ารของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสกลนคร เขต 2
เมื่อเปรียบเทียบระหวางผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน พบวามี
ความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลในการบริหารไมแตกตางกัน
สอดคลองกับสุวิทย ทองสันทัด (2550: 76) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตอพฤติกรรม
ผูนำตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามประสบการณของครูผูสอน พบวา ครูผูสอนที่มี
ประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของสมคิด มาวงศ
(2554: 72) ได ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ตามความคิ ด เห็ น ของครู สั ง กั ด โรงเรี ย นเทศบาลในจั ง หวั ด ระยองจั น ทบุ รี แ ละตราด จำแนก
ตามประสบการณ โดยรวมพบวาทุกดานไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช
สำหรับขอเสนอแนะและแนวทางในการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล
ที่ผูวิจัยไดคนพบและจากการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด สามารถสรุปได ดังนี้
1. การใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานบุ ค คลตามหลั ก นิ ติ ธ รรมผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาต อ งบริ ห ารงานตามกฎหมายปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนกฎระเบี ย บอย า งเคร ง ครั ด และ
มีการสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยอยางเครงครัด
2. การใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานบุ ค คลตามหลั ก คุ ณ ธรรมผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย มีการสงเสริม
สนับสนุนบุคลากรทุก ๆ ดาน ดำเนินการทุกอยางดวยความถูกตอง และมีการกำหนดอัตรากำลัง
ตามสภาพปญหาและความตองการ
3. การใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานบุ ค คลตามความโปร ง ใสผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานไดควรใชหลักการ
ประชาธิปไตย ฟงความคิดเห็นของสวนรวมเปนหลักในการปฏิบัติงาน และมีความยุติธรรมใน
การบริหารงาน
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4. การใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานบุ ค คลตามความมี ส ว นร ว มผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาควรใหทุกฝายมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและ
เสนอความคิดเห็นและสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนไดพัฒนาตนเอง
5. การใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานบุ ค คลตามความรั บ ผิ ด ชอบผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาต อ งคิ ด ถึ ง ส ว นรวมเป น หลั ก ในการปฏิ บั ติ ง าน มอบหมายงานให ต รงกั บ ความรู
ความสามารถ และมีการออกคำสั่งเปนลายลักษณอักษรและยอมรับผลจากการตัดสินใจ และเคารพ
การตัดสินใจของผูรวมงาน
6. การใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานบุ ค คลตามหลั ก ความคุ ม ค า ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาควรพัฒนาและแกปญหาในสถานศึกษา โดยยึดประโยชนสวนรวมและดำเนินงานตาง ๆ
การนำทรัพยากรที่มีอยูในสถานศึกษามาบริหารจัดการใหเกิดประโยชนและคุมคามากที่สุด
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลในการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
2. ควรศึกษาสภาพปญหาที่เกิดจากการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
3. ควรศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลกั บ
ประสิทธิภาพของ การบริหารงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษาทุกระดับ

สรุป
การใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานบุ ค คลของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมขาราชการครูมีความคิดเห็น
ตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาอยูในระดับมากถึง
มากที่สุด เพศ ตำแหนงหนาที่ ของขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึ ก ษาไม แ ตกต า งกั น ส ว นวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประสบการณ ก ารทำงานแตกต า งกั น พบว า
มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาแตกตางกัน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำใหทราบถึงระดับการใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ซึ่ ง ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ส ามารถนำผลการวิ จั ย ไปใช เ ป น แนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
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สามารถนำผลการวิจัยไปใชประกอบการวางแผนพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ใหกับผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอสถานศึกษา
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
DEVELOPMENT OF A SCIENCE LEARNING ACTIVITY PACKAGE TO
ENHANCE PRESCHOOL CHILDREN’S
SCIENCE PROCESS SKILLS
อัจฉรา หนูนันท/Atchara Noonan1
อัมรินทร อินทรอยู/Ammarin Inyoo2
รัฐดาว พิศาลพงศ/Rathdow Phisalaphong3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย และ 2) ศึกษาผลจากการใชชุดกิจกรรม
การเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 6 ทักษะ
ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการ
ลงความเห็น และทักษะการพยากรณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยอายุระหวาง
5–6 ป ที่ศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2/1 โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพอเงินอุปถัมภ)
จำนวน 30 คน ผูว จิ ยั ใชวธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ชในการทดลอง คือชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 6 ชุดกิจกรรม ไดแก 1) ผลไมนารู 2) ผักหลากหลาย 3) ต.ตนไม
4) ฟองมหัศจรรย 5) แมเหล็กดูด..ไมดูด และ 6) จม ลอย ชุดกิจกรรมดังกลาวไดผานขั้นตอน
การตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมดานเนื้อหา
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย ดร., คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ประธานกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ
3
ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1
2
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2. นักเรียนมีระดับพฤติกรรมดานทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
ในภาพรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับดีทุกดานเรียงลำดับ
จากมากไปหานอยดังนี้ ดานทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะ
การสื่อความหมาย ทักษะการพยากรณ และทักษะการลงความเห็นขอมูล
คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เด็กปฐมวัย

ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) develop the science learning activity
package to enhance preschool children’s science process skills; and 2) study the
implementation of the science learning activity package to enhance preschool children’s
science process skills. There were six science process skills: observation, classifying,
measuring, communication, inferring and predicting. The research sample was 30 preschool
children, aged between 5–6 years old, studying in Kindergarten 2/1 at Wat Donyaihom
School. They were selected by purposive sampling. The research instruments consisted
of the science learning activity package to enhance preschool children’s science process
skills and the behavior observation form. The obtained data were analyzed by mean and
standard deviation.
The research results were as follows:
1) The developed science learning activity package to enhance preschool
children’s science process skills consisted of six learning activities: knowing the fruits,
vegetable variety, T-tree, amazing bubble, magnets pull and push, and sinking or floating.
The learning activity package had been verified with content validity index.
2) The overall behavior level of the preschool children’s science process skills
was at a good level. When considering in each aspect, all aspect were also at the good
level. They were, in order of priority, observation, classifying, measuring, communication,
predicting and inferring, respectively.
Keywords: science learning activity package, science process skill, preschool children.
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บทนำ
วิ ท ยาศาสตร มี บ ทบาทสำคั ญ ยิ่ ง ในสั ง คมป จ จุ บั น และอนาคต เพราะวิ ท ยาศาสตร
เกี่ยวของกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพตาง ๆ เครื่องมือ เครื่องใช
ตลอดจนผลผลิตตาง ๆ ที่ใชเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและในการทำงาน ลวนเปนผลมาจาก
ความรูว ทิ ยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรค วิทยาศาสตรทำใหคนไดพฒ
ั นาวิธคี ดิ ทัง้ ความคิด
เป น เหตุ เ ป น ผล คิ ด สร า งสรรค คิ ด วิ เ คราะห วิ จ ารณ มี ทั ก ษะที่ ส ำคั ญ ในการค น คว า หาความรู
มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและ
ประจั ก ษ พ ยานที่ ต รวจสอบได วิ ท ยาศาสตร เ ป น วั ฒ นธรรมของโลกสมั ย ใหม ซึ่ ง เป น สั ง คมแห ง
การเรียนรู (Knowledge based society) คนทุกคนจึงจำเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร
เพื่อที่จะมีความรู ความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น และใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ต อ งเริ่ ม ต น ตั้ ง แต เ ด็ ก ปฐมวั ย เพราะเด็ ก วั ย นี้ มี ก ารเรี ย นรู สู ง
โดยการแสวงหาประสบการณที่แปลกใหมรอบตัวดวยความอยากรูอยากเห็น
การสงเสริมใหเด็กไดรับรูสิ่งแวดลอมและประสบการณตาง ๆ เปนพื้นฐานที่จะชวยใหเด็ก
สามารถเผชิญปญหาดวยความเขาใจและมองเห็นแนวทางในการแกปญหา เด็กไดฝกคิดในรูปแบบ
ตาง ๆ ซึ่งทำใหเด็กสามารถที่จะปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมได ประสบการณท่ีเด็กไดรับ
ในชวงนีจ้ ะเปนการพัฒนาทักษะพืน้ ฐานทีส่ ำคัญในการเรียนรูแ ละการดำรงชีวติ ในอนาคต (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2538: 3) พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2553) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 ระบุไววาการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสำคัญทั้งความรู คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา โดยใหความรูและ
ทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรู ความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ
การบำรุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2551: ค) เล็งเห็นความสำคัญของ
การพั ฒ นาการจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ใ นระดั บ ปฐมวั ย จึ ง ได จั ด ทำแนวทาง
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหครูปฐมวัยมีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตรที่ชวยพัฒนา
คุ ณ ลั ก ษณะตามวั ย ของเด็ ก ปฐมวั ย ทั้ ง ด า นร า งกาย ด า นอารมณ แ ละจิ ต ใจ ด า นสั ง คม และ
ดานสติปญญา ตลอดจนพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู จิตวิทยาศาสตรและ
แนวคิดเกี่ยวกับตนเองธรรมชาติและสิ่งตาง ๆ รอบตัวที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก
ตองมุงใหมีการเจริญเติบโตทุกดานมีพลังความคิดมีจิตใจที่เขมแข็งสามารถสะสมความดีไวในตัวได
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โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กปฐมวัยซึ่งมีการเจริญเติบโตดานสมองเร็วยิ่งกวาวัยอื่น โดยที่สมองมิได
ทำหนาที่รูคิดและเรียนรูไดอยางสมบูรณพรอมกับการกำเนิดจำเปนตองไดรับการพัฒนาอยางถูกวิธี
และเปนระบบ ในชวงปฐมวัยของชีวติ ประสิทธิภาพของสมองจึงขึน้ อยูก บั คุณภาพของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การกระตุนประสบการณการเรียนรูและมีปฏิสัมพันธเชิงบวกเปนสำคัญ ซึ่งจะ
สงผลใหสมองเรียนรูไดถึงขีดสุดของศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับนภเนตร ธรรมบวร (2545: 10)
ซึ่งกลาววา การกระตุนสงเสริมพัฒนาการทางสมองจำเปนตองมีความสมดุลกัน เพราะสิ่งที่เด็ก
ตองการสำหรับการพัฒนาดานสติปญญาและความคิดคือ สิ่งแวดลอมและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม
ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร เป น กิ จ กรรมหรื อ วิ ธี ก ารที่ นั ก วิ ท ยาศาสตร ใ ช
ในการแสวงหาความรูหรือคนหาคำตอบของปญหา นับเปนองคประกอบหนึ่งของวิทยาศาสตร
ซึ่งนักการศึกษาเห็นวามีความจำเปนที่จะตองฝกใหเด็กปฐมวัยจนสามารถนำไปใชอยางคลองแคลว
และเกิดความชำนาญในการเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับเรื่องราวหรือปญหาที่ตองการคำตอบ หรือ
อาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา จุดมุงหมายของการสอนวิทยาศาสตร จะตองหมายรวมถึงการฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรดวย นักการศึกษาหลายคนไดยืนยันในทำนองเดียวกันวา กระบวนการ
ดังกลาวจะทำใหเด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาความคิดรวบยอด และหลักการทางวิทยาศาสตร รูจัก
การใชสติปญญาในการแกปญหา ตลอดจนคนหาความรูใหม ๆ เชิงวิทยาศาสตรไดอยูเสมอ อีกทั้ง
ยังสามารถนำไปใชในวิชาอื่น ๆ ทั้งนี้ จุนิตา รัตนประทีป (2541: 1) ที่กลาวถึง การสอนวิทยาศาสตร
วาควรใหเด็กปฐมวัยไดรบั ทัง้ ความรูแ ละกระบวนการควบคูก นั ไปเสมอ และควรเนนความรูท เ่ี กีย่ วของกับ
ชี วิ ต ประจำวั น ให ม ากที่ สุ ด ฝ ก ฝนให เ ด็ ก ปฐมวั ย มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค โดยการรู เ ท า ทั น
ความเปลี่ ย นแปลง รู จั ก เลื อ ก รั บ ปรั บ เปลี่ ย นสิ่ ง ต า ง ๆ ให เ หมาะสมกั บ ชี วิ ต ของตน รู จั ก คิ ด
รูจักทำ และสามารถแกปญหาไดดวยวิธีการที่ฉลาดและพื้นฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การมี
ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ชนกพร ธี ร ะกุ ล (2541: 3) ยั ง ได ก ล า วอี ก ว า เด็ ก ปฐมวั ย
ควรไดรับการสงเสริมฝกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพราะเปนทักษะที่มีความสำคัญ
ในการหาเหตุผลสำหรับคิดตัดสินใจแกปญหาและมีสวนสำคัญตอการเรียนรูในดานอื่น ๆ อีกดวย
สิ่งที่จะทำใหเด็กปฐมวัยเกิดคุณสมบัติดังกลาว คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน
ที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แตการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาปการศึกษา 2555
และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพอเงิน
อุปถัมภ) พบวา การจัดประสบการณเรียนรูในระดับปฐมวัย ไมเนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย แตครูผูสอนเด็กปฐมวัย
ส ว นใหญ เ น น การบรรยาย ให เ ด็ ก ปฐมวั ย ท อ งจำ อ า น เขี ย นแต ไ ม ไ ด เ น น การจั ด ประสบการณ
การเรียนรูที่ใหเด็กปฐมวัยไดลงมือปฏิบัติจริง สัมผัสจากประสบการณจริง สงผลใหเด็กปฐมวัยไมมี
โอกาสไดเรียนรูการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากการปฏิบัติจริง ทำใหเด็กปฐมวัยไมไดรับการพัฒนา
ทักษะดานการคิดรวบยอด การคิดริเริ่มสรางสรรค การแกปญหาและการศึกษาคนควา ซึ่งเปน
พื้นฐานของการเรียนรู

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
Vol.3 No. 1 January - June 2012

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

103

ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนเด็กปฐมวัยตระหนักในปญหาดังกลาว จึงไดพยายามศึกษา
คนควานวัตกรรมที่จะนำมาพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเปน
พื้นฐานของการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีความสนใจ อยากรู อยากเขาใจสิ่งตาง ๆ ที่อยู
รอบ ๆ ตัว สามารถรับรูสิ่งตาง ๆ โดยอาศัยประสาทสัมผัสเปนตัวรับรูและเปนวัยแหงการสำรวจ
คนควา สามารถเรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตรได โดยใชการสังเกต การคิด การสำรวจ จำแนก
เปรียบเทียบ วัด สื่อสาร ทดลอง ปฏิบัติและแกปญหาดวยตนเอง ทำใหเด็กคิดเปน ทำเปนและ
แกปญหาเปน สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหแกเด็ก
ปฐมวัยนั้นสามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ไดหลากหลาย เชน การทดลอง ซึ่งเปดโอกาส
ใหเด็กไดลงมือกระทำดวยตนเอง การสืบสวนสอบสวนที่ฝกใหเด็กไดเสาะหาขอมูล รูจักคิดหาเหตุผล
ในการแกปญหาตาง ๆ และการศึกษานอกสถานที่ชวยใหเด็กไดประสบการณตรง เปนตน นอกจาก
รูปแบบของการจัดประสบการณดังกลาวแลว การใชชุดกิจกรรมการเรียนรูก็เปนวิธีการอีกอยางหนึ่ง
ที่จะชวยเสริมสรางใหเด็กปฐมวัยเกิดความสนใจในวิทยาศาสตร เพราะรูปแบบหรือชุดกิจกรรม
การเรียนรูเปนแผนการเรียนที่ประมวลเนื้อหา ประสบการณ แนวคิด วิธีการ กิจกรรมแบบกลุม และ
สื่อไดอยางสอดคลองกัน เพื่อใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคหลังจากที่ไดรับการใช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู สามารถที่จะสรางเสริมความสนใจทางวิทยาศาสตร ทักษะการแกปญหาและ
ทักษะการทำงานกลุม ดังที่ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534: 2) ไดกลาว
ถึงชุดกิจกรรมไวสรุปไดวา ชุดกิจกรรมเปนสื่อประสมรูปแบบหนึ่งที่ใชฝกใหเด็กปฐมวัยเกิดทักษะ
ดานตาง ๆ เชนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะการแกปญหาและทักษะการทำงานกลุม
ซึ่งสอดคลองกับภพ เลาหไพบูลย (2534: 42) ที่ไดกลาวถึงชุดกิจกรรมวา ชุดกิจกรรมเปนสื่อรูปแบบ
หนึ่งที่ใชในการฝกเพื่อใหเด็กปฐมวัยเกิดทักษะตาง ๆ เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ทักษะการแกปญหา และทักษะการทำงานกลุม
จากแนวคิ ด ดั ง กล า ว จึ ง สรุ ป ได ว า ชุ ด กิ จ กรรมเป น แนวทางหนึ่ ง ในการจั ด การเรี ย นรู
ที่สามารถสงเสริมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งผูวิจัยเล็งเห็นวา
การที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัยตองอาศัยหลักการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบกิจกรรมกลุมโดยการนำ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูของเอเซป (อรางคลักษณ อยูสุข, 2535: 21) มาเปน
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นสรางสถานการณที่เราใหเกิด
การสืบเสาะหาความรู 2) ขั้นคนควาแกปญหาที่ตองการสืบเสาะหาความรู 3) ขั้นสรุปผลการสืบเสาะ
หาความรูแ ละการคนควาเพือ่ แกปญ
 หา (Search for a solution) แทรกอยูร ะหวางขัน้ ตอนทัง้ สามดวย
เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 6 ทักษะ คือ ทักษะ
การสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการลงความเห็น
ขอมูล และทักษะการพยากรณ
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วัตถุประสงค

1. เพื่ อ พั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลจากการใช ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 6 ทักษะ ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนก
ประเภท ทักษะการวัด ทักษะการสือ่ ความหมาย ทักษะการลงความเห็นขอมูล และทักษะการพยากรณ

วิธีดำเนินการ

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยอายุระหวาง 5–6 ป ที่ศึกษาอยูในระดับ
ชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพอเงินอุปถัมภ) ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 60 คน 2 หองเรียน คือ หอง อนุบาลปที่ 2/1
และ 2/2
2. กลุม ตัวอยาง คือ เด็กปฐมวัยอายุระหวาง 5–6 ป ทีศ่ กึ ษาอยูใ นระดับชัน้ อนุบาลปที่ 2/1
โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพอเงินอุปถัมภ) ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน ผูว จิ ยั ใชวธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
1 หองเรียน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย มี 6 ทักษะ คือ
ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการลง
ความเห็นขอมูล และทักษะการพยากรณ
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยทำการทดลองโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนระยะเวลา 6 สัปดาห
สัปดาหละ 5 วัน วันละ 20–30 นาที
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย
2. แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย
โดยมีวิธีการพัฒนา ดังนี้
1. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
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1.1 สร า งชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย (แบบกิจกรรมกลุมโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู) จำนวน 6 ชุดกิจกรรม ไดแก 1) ผลไมนา รู 2) ผักหลากหลาย 3) ต.ตนไม 4) ฟองมหัศจรรย
5) แมเหล็กดูด..ไมดดู 6) จม ลอย
1.2 ตรวจสอบความสอดคลองเชิงเนื้อหาของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
ที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบชุด
กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.90 และมีขอเสนอแนะคือ
ปรับภาษาเหมาะสมกับวัยและควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย
1.3 นำชุดกิจกรรมไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียน ดังนี้
1.3.1 ทดลองครั้งที่ 1 ใชกับนักเรียนโรงเรียนบานดอนซาก อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนนักเรียนที่มีลักษณะและสภาพแวดลอมใกลเคียงกับกลุมอยาง จำนวน
10 คน เพื่อศึกษาภาษา ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม การทำงานกลุม แลวนำขอมูลที่ไดทดลอง
ครั้งที่ 1 มาปรับปรุงแกไข
1.3.2 ทดลองครัง้ ที่ 2 กับนักเรียนระดับชัน้ อนุบาลปที่ 2/2 โรงเรียนวัดดอนยายหอม
(หลวงพอเงินอุปถัมภ) จำนวน 30 คน ซึ่งเปนนักเรียนที่มีลักษณะและสภาพแวดลอมใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง ระหวางวันที่ 2 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อศึกษา ระยะเวลา
ในการดำเนินกิจกรรม การทำงานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรม แลวนำมาปรับปรุงใหสมบูรณกอนนำ
ไปใชจริง
2. แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
2.1 ศึกษาหลักการและวิธีการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมจากเอกสารที่เกี่ยวของ
2.2 สรางแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยใหเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 6 ทักษะ และใชเกณฑการประเมินระดับคุณภาพพฤติกรรม
ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ
ซึ่ ง แปลผลคะแนนความสามารถด า นทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ส ำหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย
ตามเกณฑตอไปนี้
คาเฉลี่ย 2.33 – 3.00
หมายถึง นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมด า นทั ก ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรอยูในระดับ ดี
หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทาง
คาเฉลี่ย 1.67 – 2.32
วิทยาศาสตรอยูในระดับ พอใช
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.66
หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรอยูใ นระดับ ปรับปรุง ควรมีการสงเสริม
การเรียนรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.3 นำแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย มาตรวจสอบความสอดคลองเชิงเนื้อหาของแบบสังเกตพฤติกรรม โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน
ตรวจสอบแบบสังเกตพฤติกรรมไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.84
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2.4 นำแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมด า นทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ส ำหรั บ เด็ ก
ปฐมวัยที่นำเสนอตอผูเชี่ยวชาญแลวมาหาความเชื่อมั่น โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัย จำนวน 1 คน เพื่อ
หาความเที่ยงระหวางผูประเมิน 2 คน วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบสังเกตพฤติกรรม
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.70 นำเครื่องมือไปใชในการเก็บขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวบขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล อยางมี
ขั้นตอนดังนี้
1. สังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย กอน
การใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย
2. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยนำชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย ไปใชกับนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2/1 โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพอเงินอุปถัมภ) ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 ระยะเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 20–30 นาที
ระหวางวันที่ 20 สิงหาคมถึงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555
3. ประเมิ น ผลสำเร็ จ ของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ด ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู
วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย เปนการประเมินเกี่ยว
กับการพัฒนาการเรียนรูข องผูเ รียน โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย ในระหวางการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย ซึง่ เปนการประเมินทีค่ รอบคลุมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัยทั้ง 6 ทักษะ และประเมินตามสภาพจริง
การวิเคราะหขอมูล
วิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยโปรแกรมสำเร็ จ รู ป เพื่ อ หาค า เฉลี่ ย ( X ) และค า ความเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย 2.33 – 3.00
หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรอยูในระดับ ดี
คาเฉลี่ย 1.67 – 2.32
หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรอยูในระดับ พอใช
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.66
หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรอยูใ นระดับ ปรับปรุง ควรมีการสงเสริม
การเรียนรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยประกอบดวย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 2 การวิเคราะหพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของสำหรับ
เด็กปฐมวัย
ตอนที่ 1 การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
1. ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยกับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพอเงินอุปถัมภ)
ที่กำลังศึกษาระดับชั้นอนุบาลปที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน ซึ่งระหวาง
การดำเนินกิจกรรมผูวิจัยเปนผูสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใช
แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย พบวา นักเรียน
ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดอยางถูกตองตามขั้นตอน
มีความตั้งใจในการเรียนรู นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข สนุกสนาน มีความสนใจในการเรียนดวย
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนอยางมาก
ซึ่งสรุปไดวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับ
เด็กปฐมวัยเปนชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใชไดอยางเหมาะสม
2. การปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย หลังการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริม
ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ส ำหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ได ท ำการปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนกิ จ กรรม
เพิม่ กิจกรรมการเรียนรูใ หหลากหลายมากขึน้ ปรับภาษาใหชดั เจน และปรับเวลาใหเหมาะกับกิจกรรม
การเรียนรู ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัยที่ไดจึงสมบูรณเหมาะสมกับการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 2 การวิเคราะหพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับ
เด็กปฐมวัย
ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัยระหวางการใชชุดกิจกรรมและผลการวิเคราะหขอมูลดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 6 ทักษะ จำนวน 30 คน ไดผลดังแสดงในตารางที่ 1
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จากตารางที่ 1 แสดงวา นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ในภาพรวมอยูในระดับดี ( X = 2.77) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับดีทุกดาน
เรียงตามลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด
ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการพยากรณ และทักษะการลงความเห็นขอมูล
นอกจากนี้ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัยกอนและหลังใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร ส ำหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ของนั ก เรี ย นจำนวน 30 คน เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรม
ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนและ
หลังใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย
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จากตารางที่ 2 แสดงวา พฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก
ปฐมวัยกอนและหลังใชชดุ กิจกรรมการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรทส่ี ง เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย แตกตางกัน โดยหลังการใชชุดกิจกรรมนักเรียนมีทักษะกระบวนการอยูในระดับดี
( X = 2.77) สูงกวากอนใชชุดกิจกรรมซึ่งอยูในระดับปรับปรุง ( X = 1.19)
หลั ง จากนำชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
ไปทดลองใชและไดประเมินผลการทดลองชุดกิจกรรมการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรทส่ี ง เสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก
ปฐมวั ยแล วผูวิจัยไดนำผลที่ไ ดจ ากการวิเคราะหขอ มู ลพิ จารณาปรับปรุ ง ชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู
วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย ทั้งในดานเนื้อหาและรายละเอียดที่เปนกิจกรรม
และทักษะที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน เพื่อใหไดชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรและแบบสังเกต
พฤติกรรมที่มีลักษณะสมบูรณ พรอมนำไปใชสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับ
เด็กปฐมวัยตอไป
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อภิปรายผล
ผลจากการศึกษามีขอควรอภิปรายดังนี้
1. ผลการสร า งและพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อตองการเนนทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ใ ห เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั ก เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย โดยมี จุ ด เด น คื อ ชุ ด กิ จ กรรม
การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ส ำหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย มี ก าร
จัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบสืบเสาะหาความรูซ ง่ึ มีการกระตุน สงเสริมใหนกั เรียนเกิดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร จำนวน 6 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 ผลไมนารู ชุดที่ 2 ผักหลากหลาย ชุดที่ 3
ต.ตนไม ชุดที่ 4 ฟองมหัศจรรย ชุดที่ 5 แมเหล็กดูด...ไมดูด ชุดที่ 6 จม ลอย และชุดกิจกรรม
ดังกลาวไดผานขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม ทั้งในขณะสรางชุดกิจกรรม
และปรับปรุงจากการสรางชุดกิจกรรมแลว จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัย
ไดนำขอเสนอแนะและผลจากการหาประสิทธิภาพทั้ง 2 ครั้ง มาปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม
ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น จึงทำใหชุดกิจกรรมเปนเครื่องมือในการสงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
2. การประเมินพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยขณะใช
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
ในภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยอยูใน
ระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายทักษะพบวา หลังจากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
ที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยนั้นนักเรียนมีการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยรวม 6 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท
ทักษะการวัด ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการลงความเห็น และทักษะการพยากรณ แตกตาง
จากกอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคลองกับศิริทัย ธโนปจัย (2549: 73) ไดศึกษากิจกรรมสงเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสงเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดประสบการณแบบปกติโดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตรง
กับพิสมัย พิลึก (2552: 92) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอน
ตามกระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ชวยสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สามารถอภิ ป รายได ว า ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ค รู ผู ส อนต อ งกำหนดผลของ
การเรี ย นรู ที่ ชั ด เจนซึ่ ง ตรงกั บ ผลการวิ จั ย ผู วิจั ย ได ก ำหนดผลการเรี ย นรู ด ว ยทั ก ษะการบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ ต ล ะเรื่ อ ง โดยเรี ย งลำดั บ จากมากไปน อ ยดั ง นี้
ทั ก ษะการสั ง เกต ทั ก ษะการจำแนกประเภท ทั ก ษะการวั ด ทั ก ษะการสื่ อ ความหมาย ทั ก ษะ
การพยากรณ และทักษะการลงความเห็น

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช
1.1 ในการใช ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร ส ำหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย นั้ น ครู จ ำเป น ต อ งคิ ด และวางแผนการจั ด กิ จ กรรมโดยเน น
ให นั ก เรี ย นใช ก ระบวนการกลุ ม ฝ ก การคิ ด และค น พบความรู ด ว ยตนเองโดยให ส อดคล อ งกั บ
อายุ ข องนั ก เรี ย นและสิ่ ง ที่ นั ก เรี ย นควรรู ต ามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย อย า งหลากหลายตาม
ความเหมาะสมกับบริบททางสังคมของนักเรียน
1.2 การจัดเตรียมสื่อและอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
การเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย ตองมี
จำนวนเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมการเรียนรู สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ควรเปนของจริงเพราะสื่อของจริงมีความหลากหลายทางดานรายละเอียด เชน รูปราง รูปทรง
ผิวสัมผัส กลิ่น สี รสชาติ ซึ่งเกี่ยวของกับประสาทสัมผัสทั้งหาที่มีผลตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
เปนอยางดี
1.3 ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถใหนักเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย โดย
ใหนักเรียนไดคิด ไดแสดงออก และการทำกิจกรรมกลุมไดคนพบความรูดวยตนเอง
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย โดยสามารถบูรณาการกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
อื่น ๆ เชน กิจกรรมการเรียนรูแนวโปรแกรมมาทาล กิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา เปนตน
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษากิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร
ที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย (แบบกิจกรรมกลุมโดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู) ในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานอื่น ๆ อีก เชน ทักษะ
การหาความสัมพันธระหวางมิติกับเวลา เปนตน
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2.3 ควรมีการศึกษาการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก
ปฐมวั ย บู ร ณาการการเรี ย นรู กั บ นวั ต กรรมอื่ น ๆ เช น ศิ ล ปะสร า งสรรค เ พื่ อ การเรี ย นรู เป น ต น
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
2.4 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการใชเครื่องมือในการวัดตาง ๆ และการเรียนรูจากสิ่งที่
มีหนวยกำกับแนนอน เชน เครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องมือวัด เพื่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ดานการวัดของเด็กปฐมวัย
2.5 ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูบูรณาการการเรียนรูกับ
นวัตกรรมอื่น ๆ เชน การพัฒนาการคิดแกปญหาสำหรับเด็กปฐมวัย

สรุป
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย มีขอคนพบสรุปได ดังนี้
1. ผลการสร า งและพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อตองการเนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเกิดขึน้ กับนักเรียนโดยมีจดุ เดนคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
ที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ส ำหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู
แบบสืบเสาะหาความรูซึ่งมีการกระตุน สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
จำนวน 6 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 ผลไมนารู ชุดที่ 2 ผักหลากหลาย ชุดที่ 3 ต.ตนไม ชุดที่ 4 ฟอง
มหัศจรรย ชุดที่ 5 แมเหล็กดูด...ไมดูด ชุดที่ 6 จม ลอย และชุดกิจกรรมดังกลาวไดผานขั้นตอน
การตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม ทั้งในขณะสรางชุดกิจกรรม และปรับปรุงจาก
การสรางชุดกิจกรรมแลว จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดนำขอเสนอแนะ
และและผลจากการหาประสิทธิภาพทั้ง 2 ครั้ง มาปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยใหมีความสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้นจึงทำใหชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย เป น เครื่ อ งมื อ ในการส ง เสริ ม ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ส ำหรั บ
เด็กปฐมวัย
2. ผลการสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย พบวาหลังใชชดุ กิจกรรมการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรทส่ี ง เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัยสูงกวากอนใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย นักเรียนมีระดับพฤติกรรมดานทักษะกระบวนทางทางวิทยาศาสตร
สำหรั บ เด็กปฐมวัยในภาพรวมอยูในระดั บ ดี และเมื่ อ พิจารณาเป น รายดานพบว าอยู ใ นระดับดี
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ทุกทักษะโดยเรียงลำดับจากมากไปนอยดังนี้ ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะ
การวัด ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการพยากรณ และทักษะการลงความเห็น
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การพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย
โดยใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ
DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN
GROUP WORKING ABILITY WITH THE USE
OF LEARNING EXPERIENCE PROJECT
อรชุมา เพชรนาถ/Onchuma Phetnat1
รัฐดาว พิศาลพงศ/Rathdow Phisalaphong2
จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย/Jitirat Saengloetuthai3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็ก
ปฐมวัยทีไ่ ดรบั การใชชดุ การจัดประสบการณการเรียนรูแ บบโครงการ และเปรียบเทียบความสามารถใน
การทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการใชชุดการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
โครงการ กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1/1 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย สังกัดเทศบาล
เมืองสองพี่นอง อำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนนักเรียน 30 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุม
แบบแบงกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) ชุดการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. ความสามารถในการทำงานเป น กลุ ม ของเด็ ก ปฐมวั ย ที่ ไ ด รั บ การใช ชุ ด การจั ด
ประสบการณการเรียน รูแบบโครงการ โดยภาพรวมอยูในระดับดี
2. ผลการศึกษาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย หลังการใชชุดการ
จัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการสูงกวากอนการใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ : ความสามารถในการทำงานเปนกลุม การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ
เด็กปฐมวัย
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ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) study the group working ability of the
preschool children by using the learning experience project approach; and 2) compare
the group working ability of the preschool children, before and after using the learning
experience project approach. Samples were 30 the preschool children of Tessaban 2
Amnuaywit under The City of Songphinong, Suphanburi Province. The instruments were:
1) learning experience project approach; 2) group working observation form behavior of
the preschool children in group working. The data were analyzing with percentage mean,
standard deviation and t – test dependent.
The findings of this research showed:
1) The findings of the preschool children in group working by using the set of
the experience in learning project approach was overall at good level.
2) The result of ability of the preschool children in group working had higher
posttest scores than pretest scores at the level of .05 significance
Keywords: group working ability, project approach, preschool children.

บทนำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545: 18) ไดระบุเกี่ยวกับลักษณะของ
การทำงานในสภาพสังคมปจจุบันไววา จำเปนตองอาศัยการทำงานรวมกัน หรือทำงานเปนกลุม
(Group Work) ทั้งนี้เพราะวา การทำงานคนเดียวมักจะไดผลนอย เนื่องจากมีขอจำกัดในเรื่องของ
กำลังสติปญญา จึงทำใหการทำงานกลุมมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งการทำงานเปนกลุมนั้นจะตองพึ่งพา
อาศัยกันและกัน แบงหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ตองยอมรับในศักยภาพของคนอืน่ ๆ มีการทำงานรวมกัน
โดยมีจิตสำนึกตอสวนรวมและมีทักษะความสามารถในการทำงานอยางมีแบบแผน นอกจากนี้
ผลงานที่เกิดจากการทำงานเปนกลุมอยางมีขั้นตอน ยอมทำใหงานนั้นบรรลุจุดมุงหมายไดเปน
อยางดี นอกจากนั้นการทำงานกลุมยังชวยใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกันจึงเปนการพัฒนาใหเกิด
ความเจริญงอกงามในทุกดาน สอดคลองกับ กาญจนา ไชยพันธ (2549: 3) กลาววา การที่บุคคลมา
รวมกั น เพื่ อ ศึ ก ษาประสบการณ ข องกลุ ม หลาย ๆ ฝ า ย ศึ ก ษาพฤติ ก รรมความเป น ผู น ำ ผู ต าม
ความคิด ฝกปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และมีการศึกษาจากประสบการณ โดยผูศึกษาจะตองเขาไป
มีสวนรวมในประสบการณการเรียนรูที่จัดขึ้น คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546: 152) การจัดการเรียน
การสอนในเด็กปฐมวัยหรือนักเรียนในวัยอนุบาลก็เชนเดียวกัน ควรจะนำกิจกรรมกลุมมาชวยสงเสริม
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การเรียนรูแกเด็กอนุบาลในทุก ๆ ดาน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนทำงานรวมกัน
เปนกลุมเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนบรรลุตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังที่ อาภรณ ใจเที่ยง
(2550: 100) ได ก ล า วว า การฝ ก ให นั ก เรี ย นทำงานเป น กลุ ม มี ค วามสำคั ญ เพราะเป น การฝ ก
เป น ประชาธิ ป ไตย ฝ ก การเป น ผู น ำ ผู ต าม ฝ ก การแสดงความคิ ด เห็ น ฝ ก การตั ด สิ น ใจ ฝ ก
ความรับผิดชอบในการทำงาน ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความมีน้ำใจ ฝกมารยาทการพูดและการฟง
สอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2547: 143) ซึ่งกลาววา การเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูการทำงาน
กลุมที่ดีจะชวยใหนักเรียนเกิดทักษะทางสังคม และขยายขอบเขตของการเรียนรูใหกวางขวางขึ้น
นอกจากนี้การทำงานกลุมยังชวยสงเสริมใหผูเรียนมีพฤติกรรมที่ดี เพราะเปนการจัดกระบวนการ
สอนที่เนนทักษะการทำงานกลุมที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเขารวม
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูของตนเอง ทำใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและสามารถนำความคิดที่ได
จากการเรียนรูไ ปใชในการพัฒนาตนเอง ซึง่ การทำงานกลุม ชวยพัฒนาผูเ รียน ทัง้ ในดานสรางสัมพันธภาพ
และประสิทธิภาพในการทำงานกับผูอื่นชวยในการฝกทักษะทางสังคม เชน การใหการยอมรับ
การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ความรับผิดชอบ การรูจักสิทธิหนาที่ของตนเอง และมีความสามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางดี แตปรากฏวาปญหาการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน การทำงาน
รวมกันเปนกลุมของเด็กยังทำไดนอย
ชอลดา ขวัญเมือง (2541: 136) กลาววา สภาพการเรียนการสอนที่เปนความจริง พบวา
ผูเ รียนในหองไมสามารถทำงานรวมกันได ขาดการเปนผูน ำ ผูต าม ขาดความสามัคคี ไมกลาแสดงออก
ไม ค อ ยช ว ยเหลื อ ในการทำงานร ว มกั น ผลงานที่ ป รากฏไม ส ร า งสรรค แ ละไม เ ป น ที่ น า พึ ง พอใจ
(กรมวิชาการ, 2534: 83) ดังที่ กรมวิชาการ, 2539: 11 ซึ่งกลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายวิธีทำใหนักเรียนสนใจบทเรียนซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็กไดพัฒนา
ไปอยางเหมาะสม ผูวิจัยจึงมีความสนใจรูปแบบการจัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและ
ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการคิดหา
คำตอบในเรื่ อ งนั้ น ๆ โดยครู ผู ส อนคอยให ค ำแนะนำและให ค ำปรึ ก ษาแก ผู เ รี ย นอย า งใกล ชิ ด
ซึ่งสอดคลองกับมาลัย สิงหะมา (2542: 6) ไดกลาววา การสอนแบบโครงการเปนการสอนโดยใช
เทคนิควิธีการหลายรูปแบบมาผสมผสานรวมกันระหวางการทำงานกลุม การสอนคิด การสอน
แกปญหา การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบรวมกันคิด ทั้งนี้มุงหวังใหนักเรียนเรียนรู
เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจอยากรูอยากเรียนของนักเรียน โดยผูเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อคนหาคำตอบดวยตนเอง สรุปความรูไดดวยตนเองโดยครูสนับสนุนใหผูเรียน
ศึกษาคนควาเพิม่ เติม ทัง้ นี้ วรนาท รักสกุลไทย (2551: 26) ไดกลาววา การจัดประสบการณการเรียนรู
แบบโครงการเปนการเรียนการสอนที่เนนใหเด็กเรียนรูอยางละเอียดลึกซึ้งในเรื่องใกลตัวและเปนเรื่อง
ที่นาสนใจสำหรับเด็ก การเรียนรูแบบนี้เปนการบูรณาการใหเด็กไดใชทักษะตาง ๆ ที่มีอยางเหมาะสม
และเรียนรูเพิ่มเติม เด็กจะสนุกสนานกับการเรียนรู และความสำเร็จในการทำงาน เขาใจและจดจำ
เรื่องที่เรียนรูไปไดนาน เด็กเรียนรูที่จะตั้งคำถามเพื่อแสดงออกถึงความสงสัยของตนเองและเรียนรูว า
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คำตอบของคำถามหรือขอสงสัยเหลานัน้ เขาสามารถหาไดจากแหลงเรียนรูห ลาย ๆ แหง เด็กสามารถ
สืบคน สำรวจไดเองโดยไมตองถามหรือหวังวาครูจะเปนผูใหคำตอบไดในทุกเรื่อง ครูจะเปนผูชี้แนะ
และเป น ที่ ป รึ ก ษาในการทำโครงการ ดั ง ที่ นภเนตร ธรรมบวร (2542: 205) ได ก ล า วว า จาก
ความสำคั ญ ของรู ป แบบการจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู แ บบโครงการที่ ไ ด ก ล า วมาจะพบได ว า
การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการสามารถชวยใหเด็กไดมีโอกาสใชทักษะที่มีอยูและเพิ่ม
ความชำนาญในทักษะนั้นยิ่งขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นความสามารถภายในตัวเด็กและความสนใจของเด็ก
จากงานหรือกิจกรรมที่เด็กไดทำ และการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการยังสงเสริมใหเด็ก
รู จั ก การตั ด สิ น ใจว า ควรทำอะไร และผู ใ หญ ค วรให ค วามยอมรั บ ในความต อ งการของเด็ ก ที่ มี
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองโดยมีครูเปน ผูแนะนำและเด็กเปนผูตัดสินใจ และลงมือกระทำ
ดวยตนเอง โดยเปดโอกาสใหเด็กไดคิด วางแผน และลงมือปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมอยางอิสระ
ซึ่งในปจจุบันครูไดนำการจัดประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบตางๆ มาใชเพื่อพัฒนาเด็ก
ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูสอนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย สังกัด
เทศบาลเมืองสองพี่นอง อำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี จึงเล็งเห็นความสำคัญในการทำงาน
รวมกันเปนกลุมของเด็กปฐมวัย จากสภาพปญหาดังกลาวจึงควรปรับปรุงแกไขผูเรียนโดยปลูกฝง
และให ค วามรู ค วามเข า ใจในการทำงานกลุ ม ซึ่ ง กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ สริ ม สร า งทั ก ษะ
การทำงานกลุมที่ดีวิธีหนึ่ง คือ การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ เพราะเปนการสอน
ที่ชวยเสริมการเรียนที่มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและฝกปฏิบัติการทำงานเปนกลุม และจากรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2 (พ.ศ. 2549-2553)
ของโรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย ในมาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน
สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ระดับคุณภาพพอใช สวนขอเสนอแนะ
จากการประเมินคุณภาพภายนอก คือใหสถานศึกษาจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ
เพื่อใหมาตรฐานนี้มีระดับการประเมินที่สูงขึ้นในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 3 ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนำวิธีตามแนวการจัดประสบการณการเรียนรู
แบบโครงการมาเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุม ของเด็กปฐมวัยตอไป

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการใชชุด
ประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย กอนและหลังใช
ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยอายุระหวาง 4-5 ป ที่ศึกษาอยูในระดับ
ชั้นอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่นอง อำเภอสองพี่นอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 4 หองเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 120 คน
2. กลุม ตัวอยาง คือ เด็กปฐมวัยอายุระหวาง 4-5 ป ทีศ่ กึ ษาอยูใ นระดับชัน้ อนุบาลปที่ 1/1
จำนวน 1 หองเรียน มีจำนวนนักเรียน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม (cluster sampling
technique) โดยแบงเปน 4 กลุม/หอง จับฉลากมา 1 กลุม/หอง มีพื้นฐานความรูใกลเคียงกัน และอยู
ในสิ่งแวดลอมเดียวกัน
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรตน คือ การสอนโดยใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ
ตั ว แปรตาม คื อ ความสามารถในการทำงานเป น กลุ ม ซึ่ ง ประกอบด ว ย 4 ด า น คื อ
1) การรวมมือ 2) การชวยเหลือแบงปน 3) ความรับผิดชอบในหนาที่ และ 4) การเปนผูนำ ผูตาม
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรูโดยใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการระยะ
เวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 30 นาที โดยทำการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2554
รูปแบบการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยมีกลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและ
หลังการทดลอง (One – Group Pretest – Posttest Design) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ,
2538: 249)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1. ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ
2. แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
1. ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ
1.1 ศึกษาหลักการและวิธีการสรางชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการจาก
เอกสารที่เกี่ยวของ
1.2 สร า งชุ ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู แ บบโครงการที่ ป ระกอบด ว ย 3 ระยะ คื อ
1) ระยะเริ่มตนโครงการ 2) ระยะพัฒนาโครงการ 3) ระยะรวบรวมสรุปโครงการ ดังนี้
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ระยะที่ 1 เริ่มตนโครงการ
เปนระยะที่ครูสังเกต/สรางความสนใจในเรื่องที่จะเรียนรูใหเกิดขึ้นในตัวเด็ก แลว
ตกลงรวมกันเลือกหัวเรื่องเพื่อทำการศึกษาอยางลุมลึกตอไป ในระยะนี้มีขั้นตอนซึ่งจะเกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติอยู 2 ขั้นตอนใหญ ๆ คือ
1) การสังเกตหรือสรางความสนใจของเด็ก เมื่อครูสังเกตเห็นวาเด็กสนใจใน
เรื่องราวใด ครูจะนำเรื่องราวนั้นมาอภิปรายรวมกับเด็ก ใหเด็กเปนผูเลือกวาจะศึกษาหรือเรียนรู
เรื่องใด แลวกำหนดเรื่องนั้นใหเปนหัวขอโครงการ
2) การรวมกันกำหนดหัวเรื่องของโครงการ โดยนำเรื่องที่เด็กสนใจมาอภิปราย
รวมกัน ใหเด็กมีการแลกเปลี่ยน นำเสนอความรูเดิมเกี่ยวกับหัวเรื่องของโครงการ
ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ
เด็กกำหนดหัวขอคำถามหรือประเด็นปญหาที่เด็กอยากรูเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนด
เปนหัวขอโครงการ แลวตั้งสมมติฐานมาตอบคำถามเหลานั้น ทดสอบสมมติฐานดวยการลงมือ
ปฏิบัติ จนพบคำตอบดวยตนเอง ในระยะนี้มีขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตามกระบวนการ
แกปญ
 หาอยู 4 ขั้นตอน คือ
1) กำหนดปญหาที่จะศึกษา ขั้นนี้ครูตองมีบทบาทชวยแนะนำเด็ก ๆ ใหเลือก
ประเด็นปญหาที่ไมงายหรือยากจนเกินไป
2) เด็ ก ตั้ ง สมมติ ฐ านเบื้ อ งต น โดยใช ค วามรู เ ดิ ม ที่ มี อ ยู ครู ค วรช ว ยกระตุ น
ความคิดของเด็กใหขยายคำตอบ และจัดทำปายแสดงเรื่องราวของการทำโครงการของเด็กแสดงไว
ในหองเรียน
3) เด็กตรวจสอบสมมติฐานเบื้องตน ครูเตรียมอุปกรณ สถานที่และสิ่งอำนวย
ความสะดวกอื่น ๆ เพื่อใหเด็กไดดำเนินการทดสอบสมมติฐานของเขา ครูถายภาพขั้นตอนการทำงาน
บันทึกคำพูดเกี่ยวกับการทำงานของเด็กไว
4) เด็กสรุปขอความรูจากผลการตรวจสอบสมมติฐาน
ระยะที่ 3 รวบรวมสรุปโครงการ
เปนขั้นตอนสุดทายของโครงการที่เด็กคนพบคำตอบของปญหาแลว และเด็กได
แสดงใหเห็นวาสิ้นสุดความสนใจในหัวเรื่องของโครงการเดิม และหันเหความสนใจออกไปสูเรื่องใหม
มีการจัดแสดงผลงานตลอดโครงการ และเชิญผูอื่นมาชมดวย เชน เพื่อน ผูปกครอง ฯลฯ
1.3 นำชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการตามคำแนะนำ
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1.4 นำชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ เสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และสอบถามความคิดเห็นในการปรับปรุง
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โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (IOC = Index of Item Objective Congruence) ระหวาง
จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ และการวัดผลประเมินผล ไดคาดัชนี
ความสอดคลองมีชวงคะแนนระหวาง 0.67-1.00
1.5 ปรับปรุงชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ ตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ
1.6 นำชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการที่แกไขปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1/3 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางการวิจัยในครั้งนี้
เพือ่ หาความเหมาะสมของเวลา กิจกรรมการเรียนรู เนือ้ หาสาระ สือ่ การเรียนรูแ ละการวัดผลประเมินผล
1.7 นำชุ ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู แ บบโครงการ ที่ ป รั บ ปรุ ง แล ว ไปทดลองใช กั บ
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1/1 ที่เปนกลุมตัวอยาง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 2
อำนวยวิทย จำนวน 30 คน
2. แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย
2.1 ศึกษาหลักการและวิธีการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมจากเอกสารที่เกี่ยวของ
2.2 สรางแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย
จำนวน 1 ชุด โดยประเมินดานการรวมมือ การชวยเหลือแบงปน ความรับผิดชอบในหนาที่ การเปน
ผูนำ ผูตาม โดยสรางแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 3 ระดับ
2.3 เสนอแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย
แกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงาน
เปนกลุมของเด็กปฐมวัย ตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2.4 เสนอแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย
แกผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของขอคำถาม และหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงคในการถาม ที่มีดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00
2.5 หาความเชื่อมั่นของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุม
ของเด็กปฐมวัย โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสังเกตพฤติกรรมมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ .967
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลผูว จิ ยั ไดดำเนินการทดลองมีขนั้ ตอน ดังนี้
1. สังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย กอนการใช
ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ
2. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยนำชุ ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู แ บบโครงการ มี ก ารจั ด
ประสบการณแบบโครงการ ประกอบไปดวย ระยะของโครงการ 3 ระยะใหญ ๆ คือ ระยะที่ 1 เริ่มตน
โครงการ ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ ระยะที่ 3 รวบรวมสรุปโครงการ ไปใชกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ระยะเวลา 6 สัปดาห
สัปดาหละ 5 วัน ใชเวลาวันละ 30 นาที ระหวางวันที่ 6 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555
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3. สังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย หลังจากใชชุด
ประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ
4. เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด กอนนำมาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิเคราะหคะแนนความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยคาเฉลี่ย
( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีเกณฑในการแปลความหมายคะแนนพฤติกรรม
ความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.00
หมายถึง
นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมความสามารถใน
การทำงานเปนกลุม อยูในระดับ ดี
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.50
หมายถึง
นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมความสามารถใน
การทำงานเปนกลุม อยูในระดับ พอใช
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง
นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมความสามารถใน
การทำงานเปนกลุม อยูในระดับ ปรับปรุง
ควรมีการสงเสริมความสามารถในการ
ทำงานเปนกลุม
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยกอนและหลังใช
ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหคา เฉลีย่ สวนเบีย่ งแบนมาตรฐานและระดับความสามารถ
ในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยโดยใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ
ผลการวิเคราะหความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยกอนและหลังใชชุด
ประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานและระดับความสามารถในการทำงานเปนกลุมของ
เด็กปฐมวัยกอนและหลังใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ
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จากตารางที่ 1 แสดงวา หลังการใชชดุ ประสบการณการเรียนรูแ บบโครงการ โดยภาพรวม
อยูในระดับดี ( X = 2.70) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับดีทุกดาน เรียงลำดับจากมาก
ไปหาน อ ยดั ง นี้ ด า นการเป น ผู น ำ ผู ต าม ด า นการร ว มมื อ ด า นการช ว ยเหลื อ แบ ง ป น และด า น
ความรับผิดชอบในหนาที่ ตามลำดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเปนกลุมของ
เด็กปฐมวัยกอนและหลังใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ
ผลการวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บความสามารถในการทำงานเป น กลุ ม ของเด็ ก ปฐมวั ย
กอนและหลังใชโดยใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บความสามารถในการทำงานเป น กลุ ม ของเด็ ก ปฐมวั ย
กอนและหลังใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ
n = 30
S.D.
t
p
³Â
³Â
S
x
D
D
ÁÈ¤
n°Á¦¸¥
20
12.86
.73
.00
4.73 0.143
33.03*
®¨´Á¦¸¥
20
17.60
.72
P < .05
จากตารางที่ 2 แสดงวา ผลการศึกษาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็ก
ปฐมวัยหลังใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการสูงกวากอนใชชุดประสบการณการเรียนรู
แบบโครงการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หลั ง จากนำชุ ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู แ บบโครงการและแบบสั ง เกตพฤติ ก รรม
ความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยไปทดลองใชและไดประเมินผลการทดลอง
ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการและแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงาน
เป น กลุ ม ของเด็ ก ปฐมวั ย แล ว ผู วิ จั ย ได น ำผลที่ ไ ด จ ากการวิ เ คราะห ข อ มู ล พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการและแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงาน
เปนกลุมของเด็กปฐมวัยทั้งในดานเนื้อหาและรายละเอียดที่เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน
เพื่ อ ให ไ ด ชุ ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู แ บบโครงการและแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมความสามารถ
ในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยที่มีลักษณะสมบูรณ พรอมนำไปใชพัฒนาความสามารถ
ในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยตอไป
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุมโดยใชชุดประสบการณ
การเรียนรูแบบโครงการของเด็กปฐมวัย นำมาอภิปรายผลได ดังนี้
1. จากผลการศึ ก ษาความสามารถในการทำงานเป น กลุ ม ของเด็ ก ปฐมวั ย โดยใช
ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ โดยภาพรวมอยูในระดับดี ไดแก ดานการเปนผูนำ ผูตาม
ดานการรวมมือ ดานการชวยเหลือแบงปน และดานความรับผิดชอบในหนาที่ตามลำดับ ที่เปนเชนนี้
แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย ดานการเปนผูนำ ผูตามสูงที่สุด
ซึ่งครูใหโอกาสเด็กเปนผูควบคุมการสนทนาหรือการทำกิจกรรม แลวครูเปนผูตามเพราะโดยทั่ว ๆ ไป
แลวครูมักจะเปนผูควบคุมกำกับอยูเสมอ โดยเฉพาะในเวลาที่ครูถามคำถาม ตัวคำถามของครูจะ
เปนตัวคอยควบคุมเด็กไปในตัว ครูพยายามเปดโอกาสใหเด็กเปนฝายควบคุมกำกับบาง วิธีการก็คือ
เมื่อเกิดการสนทนาครูเปนฝายยอมรับและสนับสนุนขอมูลของเด็กเพื่อใหเด็กเปนผูนำในการสนทนา
ในครั้งนั้น ซึ่งสอดคลองกับวัฒนา มัคคสมัน (2550: 67) กลาววา ครูกับเด็ก ๆ ผลัดกันเปนผูนำ
ผูตาม ในบรรยากาศของการเรียนการสอนตามรูปแบบโครงการนี้ ครูกับเด็ก ๆ จะผลัดกันเปนผูสอน
ผลัดกันเปนผูเรียน ผลัดกันเปนผูพูดและผูฟง ผลัดกันเปนผูนำ ผูตาม เพราะการที่เด็กตองเปนผูตาม
ตลอดเวลาจะทำใหเขาไมมโี อกาสทีจ่ ะพัฒนาความสามารถในการควบคุมตนเอง หรือฝกการตัดสินใจ
ดวยตนเองและเรียนรูจากผลการตัดสินใจนั้น แตเมื่อเด็ก ๆ และครูผลัดกันเปนผูนำ และผูตามแลว
บรรยากาศของความไววางใจการเคารพซึ่งกันและกัน และความปรารถนาที่จะเรียนรูจะเกิดขึ้น ครู
กับเด็กจะรับฟงความเห็นของกันและกัน เด็ก ๆ จะมีความรูสึกมั่นคง เปนอิสระสามารถคิดริเริ่ม
สรางสรรครับรูถึงความสามารถและขอจำกัดของตนเอง ครูกับเด็ก ๆ สามารถผลัดกันเปนผูนำ
และผู ต าม ดั ง งานวิ จั ย ของเสาวนี ย รื่ น สุ ข (2552: 58-59) ได ศึ ก ษาพฤติ ก รรมความร ว มมื อ
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเปนกลุม พบวา เด็กปฐมวัยกอนจัดกิจกรรมและระหวาง
จัดกิจกรรมในแตละสัปดาห มีพฤติกรรมความรวมมือโดยเฉลี่ยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย กอนและหลังใช
ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการใชชุดประสบการณการเรียนรู
แบบโครงการมีความสามารถในการทำงานเปนกลุมหลังการใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบ
โครงการสูงกวากอนการใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ
สุดาพร วิชิตชัยชาคร (2551: 87) ไดศึกษาผลการจัดประสบการณแบบโครงการที่มีตอพัฒนาการ
ของพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มี
ความตองการพิเศษในหองเรียนรวมหลังจากไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ มีพฤติกรรม
ดานสังคมโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานการชวยเหลือ ดานการยอมรับ และดานการแบงปน
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สูงขึน้ อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 สอดคลองกับผลงานวิจยั ของศิรนิ าถ บัวคลี่ (2549: 77-79)
ไดกลาววา เด็กปฐมวัยมีความสามารถโดยใชการจัดประสบการณแบบโครงงาน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับดี หลังการจัดประสบการณแบบโครงงานสูงกวากอนการจัดประสบการณแบบโครงงาน และ
เด็กมีความตั้งใจกระตือรือรนในการศึกษาคนควา มีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย มีการวางแผนการทำงานและสรุปผลงานกลุม มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
มีปฏิสมั พันธกนั ระหวางเด็กกับเด็ก และเด็กกับครู สอดคลองกับ จิราภรณ ศิรทิ วี (2541: 14) ไดกลาววา
การทำงานกลุมชวยใหเกิดการรวมมือในการทำงาน สงผลกอใหเกิดการชวยเหลือกัน การเปนผูนำ
ผูตาม การรับผิดชอบ การตัดสินใจ การแกปญหาขอขัดแยง ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดประสบการณ
การเรียนรูแบบโครงการเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เปนการเรียนรู
ที่เปดโอกาสใหเด็กไดเลือกเรียนรูสิ่งที่ตนสนใจอยางลุมลึก เด็กไดแสดงความคิดเห็นที่จะเลือกเรียน
ในหัวเรื่องที่เด็กสนใจและใกลตัว เด็กมีสวนรวมในการชวยคิดและเลือกทำกิจกรรม อันนำไปสู
กระบวนการเรียนรูอยางมีความหมาย ไดลงมือปฏิบัติจริงในการคนควาหาคำตอบจากสื่อ วัสดุ และ
แหล ง ความรู ที่ เ ป น ของจริ ง ได ใ ช ค วามคิ ด ตามความเข า ใจในประสบการณ จ ากการเรี ย นรู นั้ น
ซึ่งเปนความรูที่เกิดขึ้นภายใน และเปนกระบวนการเรียนรูที่มีความหมายตอตัวเด็ก มุงพัฒนาเด็ก
ใหพัฒนากระบวนการคิด สามารถลงมือปฏิบัติงานและแกปญหาได และเสริมสรางการเห็นคุณคา
ในตนเองของเด็กโดยผานกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเลือกทั้งกิจกรรมที่จะทำเอง รวมทั้งเลือกวิธีการ
ในการปฏิบัติเอง ดังนั้นครูจึงมีบทบาทสำคัญเปนอยางยิ่งในการจัดสภาพแวดลอมที่กระตุนใหเด็กได
คิด เลือก และทำในสิ่งที่สอดคลองกับความตองการ และสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก กิจกรรม
ที่ครูเตรียมใหเด็กเลือกจึงตองเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการ และพัฒนาการของเด็ก
นอกจากนั้นครูจะเปนบุคคลสำคัญที่กระตุนใหเด็กคิดและทำในสิ่งใหมที่ทาทายความสามารถเด็ก
รวมทั้งเปนผูคอยชวยเหลือแนะนำใหเด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมจนประสบผลสำเร็จ อันจะใหนำไปสู
ความภาคภูมิใจของเด็กและครูจะเปนผูมีบทบาทสำคัญในการฝกการทำงานกลุมของเด็ก ซึ่งในการ
ศึกษาครั้งนี้ผูวิจัย พบวา กิจกรรมและลำดับขั้นตอนในการเรียนรูทั้ง 3 ระยะของการทำกิจกรรมแบบ
โครงการ “ตนไม” นัน้ พัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุม ของเด็กปฐมวัย โดยใชจดั ประสบการณ
การเรียนรูแบบโครงการ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
1.1 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดใชชุดประสบการณการ
เรียนรูแ บบโครงการ ครูตอ งใหโอกาสและเวลาในการปรับตัวของเด็ก ใหเด็กทำงานเปนกลุม สอดคลองกับ
อายุของเด็กและสิ่งที่เด็กควรรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางหลากหลายตามความเหมาะสม
กับบริบททางสังคมของเด็ก
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1.2 การจัดเตรียมสื่อและอุปกรณในจัดกิจกรรมโดยใชชุดประสบการณการเรียนรู
แบบโครงการ ตองมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนเด็กที่ทำกิจกรรมการเรียนรู เพื่อเปนการสงเสริม
พัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย
1.3 การใช ชุ ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู แ บบโครงการ เป น การส ง เสริ ม การเรี ย นรู
โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ทำใหเด็กไดรับประสบการณอยางหลากหลาย ครูควรจัดสภาพแวดลอม
ทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรู คนควา ทดลอง และคนหาคำตอบโดยใหเหมาะสมกับเรือ่ งทีเ่ รียนรู สภาพแวดลอม
โดยใหเด็กพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของนักเรียนได
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุม
กับวิธสี อนอืน่ ๆ ในเนือ้ หาเดียวกัน เพือ่ จะไดเปนการสงเสริมและหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป
2.2 ควรมีการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุม โดยใชรูปแบบ
การเรียนการสอนอื่น ๆ นอกเหนือจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงการ เชน การเรียนการสอน
แบบไฮสโคป และการเรียนการสอนแบบเดินเรื่อง
2.3 ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูบูรณาการการเรียนรูกับ
นวัตกรรมอื่น ๆ เชน การพัฒนาการคิดแกปญหาสำหรับเด็กปฐมวัย

สรุป
การพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุมโดยใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบ
โครงการของเด็กปฐมวัย เปนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการที่มุงสงเสริมการเรียนรูจาก
การศึกษาคนควาอยางลึกซึ้ง จากเรื่องที่เด็กสนใจและเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกทำกิจกรรมตาง ๆ
ตามความสนใจ เด็กไดรวมมือกันวางแผนกำหนดแนวทางการเรียนรู และใชระยะเวลาตามความ
ตองการของเด็ก เปนการสงเสริมความสามารถในการทำงานกลุมของเด็กปฐมวัย อยางมีความสุข
โดยมีครูเปนผูชวยเหลืออำนวยความสะดวกกระตุนใหคิดและเปนผูรวมงานไปพรอมกับการสังเกต
พฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย
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การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย
กลุมทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใชแบบจำลอง
การตั้งราคาหลักทรัพย CAPM: กรณีศึกษาหลักทรัพย
EASTW, EGCO, ESSO, GLOW, GUNKUL และ IRPC
ANALYSIS RATE OF RETURN AND RISKS OF AN INVESTMENT
IN THE STOCK OF ENERGY AND UTILITY SECTOR BY USING CAPM,
CASE STUDY: EASTW, EGCO, ESSO, GLOW, GUNKUL AND IRPC.
อรอุมา ใจหาว/ONAUMA JAIHAO1
กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ/KITTIPHUN KHONGSAWATKIAT 2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
ของหลักทรัพยกลุมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาด
และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง กับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง โดยใช
แบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย CAPM เปนแนวทางศึกษาเพื่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย
โดยใชราคาปดของหลักทรัพยและดัชนีราคาตลาด SET Index และอัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลัง
อายุ 1 ป แทนหลักทรัพยทป่ี ราศจากความเสีย่ งเพือ่ ตัดสินใจลงทุน ไดทำการศึกษาเปนรายหลักทรัพย
ทั้งหมด 6 หลักทรัพย ไดแก บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน),
บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลว
พลังงาน จำกัด (มหาชน), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออารพีซี จำกัด
(มหาชน) ทำการศึกษาขอมูลตัง้ แตวนั ที่ 4 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 จำนวน 489 วัน

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจสำหรับผูจัดการยุคใหม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารยพิเศษโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผูจัดการยุคใหม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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ผลการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนที่ไดรับของหลักทรัพยกลุมทรัพยากรพลังงานและ
สาธารณูปโภคมีทั้งสูงกวาและต่ำกวาตลาด แตความเสี่ยงของหลักทรัพยทุกหลักทรัพยสูงกวาตลาด
หลักทรัพย GUNKUL, GLOW, EASTW และ EGCO มีคา สัมประสิทธิเ์ บตา นอยกวา 1 แตมากกวา 0
มีความสัมพันธในเชิงบวก หลักทรัพยดังกลาวมีความเสี่ยงนอยกวาตลาด แสดงวาผลตอบแทนของ
หลักทรัพยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของตลาดในสัดสวนที่นอยกวา
โดยมีอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงมากกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (Undervalued) ดังนั้น
นักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนหรือซื้อหลักทรัพยนั้นไว เพราะหลักทรัพยดังกลาวมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น
ในขณะเดียวกัน หลักทรัพย ESSO และ IRPC มีคาสัมประสิทธิ์เบตา มากกวา 1 มีความสัมพันธใน
เชิงบวก มีความเสี่ยงมากกวาตลาด ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ
อัตราผลตอบแทนของตลาด โดยมีอัตราผลตอบแทนเกิดขึ้นจริงนอยกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
(Overvalued) เนื่องจากการชดเชยความเสี่ยงที่เปนระบบ นักลงทุนควรจะตัดสินใจไมลงทุนหรือ
ขายหลักทรัพยนั้นเพราะหลักทรัพยดังกลาวมีมูลคาสูงกวาที่ควรจะเปน
คำสำคั ญ : กลุมทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภค, ตลาดหลักทรัพย, รูปแบบการตั้งราคา
หลักทรัพย

ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the compare the returns and risks of
an investment in the stock Energy and Utility sector with returns and market risks and also
compare actual with expected of returns by using a valuation model (CAPM) in the decision to
buy or sell securities by considered the close of stock market index and SET index and
yield of 1-year bonds as the risk-free securities to investment decisions. The study was
conducted for 6 stocks. Include East Water Company Limited, Electricity Generating
Public Company Limited, Esso (Thailand) Public Company Limited, Glow Energy Public
Company Limited, Gunkul Engineering Public Company Limited and IRPC Public Company
Limited from 4 January 2011 to 28 December 2012.
The results showed that the return of securities Energy and Utility both higher
and below market, risks of all securities higher the market. The securities GUNKUL, GLOW,
EASTW and EGCO has beta coefficient of less than 1 but greater than 0, there is a positive
relationship. Securities are less risky than the market. Which indicates that the returns of
the securities subject to change in line with market returns proportion of less than. The
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actual rate of return over rate of expected return (Undervalued) to the investor should
invest or buy such securities because such securities are likely to rise at the same time.
ESSO and IRPC has a beta coefficient of greater than 1, securities are great risky than the
market rate of return, which indicates that the returns of the securities subject to change in
line with market returns. The actual rate of return less than rate of expected return (Overvalued)
to be due to compensation for risk is the investor of should decision not to invest in or sell
the securities because such securities are valued higher than it should be.
Keywords: The Energy and Public Utility sector, Security Market, CAPM

บทนำ
ตลาดทุน (capital market) เปนแหลงระดมเงินทุนระยะยาว (เกิน 1 ป) สำหรับหนวยงาน
ซึง่ ตองการเงินทุนระยะยาวนำไปใชในวัตถุประสงคตา งๆ โดยผูท ต่ี อ งการระดมเงินทุน จะออกตราสาร
ทางการเงิน หรือหลักทรัพยในตลาดทุน ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนกู พันธบัตร
รัฐบาล หนวยลงทุนของกองทุนรวม เปนตน เพื่อขายใหบุคคลภายนอก หรือประชาชนทั่วไปในตลาด
แรก (Primary Market) โดยมีตลาดรอง (Secondary or Trading Market) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหนาที่
เปนแหลงกลางเสริมสภาพคลองใหแกหลักทรัพยที่ผานการจองซื้อในตลาดแรก ใหสามารถซื้อขาย
เปลี่ยนมือความเปนเจาของหลักทรัพยได (สืบคนจาก กาวแรกสูการลงทุนในตลาดหลักทรัพย)
สำหรั บ ประเทศไทย ตลาดรองของตราสารทุ น ที่ ส ำคั ญ คื อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
(The Stock Exchange of Thailand หรือ SET) ซึ่งเปนสถาบันการเงินที่มีความสำคัญในตลาดทุน
และตลาดการเงินไทย ทำหนาที่เปนศูนยกลางในการซื้อขายหลักทรัพย และเปนกลไกหรือตัวกลาง
ในการระดมเงินออมหรือเงินทุนสวนเกินจากภาคครัวเรือนมาจัดสรรสูภาคการผลิตที่ตองการเงินทุน
ทำใหการออมและการลงทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
แบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย หรือ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ซึ่งเปน
แบบจำลองที่อธิบายถึงความคาดหวังในผลตอบแทนจากการลงทุนของคนวาขึ้นอยูกับปริมาณ
ความเสี่ยงที่เปนระบบ (systematic risk) ของสินทรัพยหรือทางเลือกที่นักลงทุนนั้นเลือกลงทุน
ถาหากทางเลือกในการลงทุนใดมีปริมาณความเสี่ยงที่เปนระบบมาก นักลงทุนก็จะคาดหวังผล
ตอบแทนจากการลงทุนนั้นมาก และผลตอบแทนที่คาดหวังนั้น จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเสี่ยง
ทีเ่ ปนระบบทีเ่ พิม่ ขึน้ ในลักษณะเสนตรง (linear relationship) ซึง่ หมายถึงการเพิม่ ขึน้ ของผลตอบแทน
ทีค่ าดหวังนัน้ เปนการเพิม่ ในอัตราคงที่ ทัง้ นีก้ ลุม หลักทรัพยในหมวดทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภค
ถือเปนกลุม หลักทรัพยทผ่ี ศู กึ ษาวิจยั เล็งเห็นความสำคัญ ในสวนนีจ้ งึ ตัดสินใจเลือกศึกษา 6 หลักทรัพย
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ในกลุมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ไดแก บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
จำกัด (มหาชน), บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),
บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร
พีซี จำกัด (มหาชน) โดยใชแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพยหรือ CAPM เปนเครื่องมือทดสอบ
ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนและความเสี่ยงของแตละหลักทรัพยเพื่อทำการตัดสินใจเลือก
ลงทุนโดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับประโยชนจากการศึกษาในครั้งนี้ทำใหทราบถึงวิธีการคำนวณ
หาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยตาง ๆ ในกลุมซึ่งสามารถนำไปประยุกตไดกับ
หลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรมอื่นได และไดขอมูลที่เปนประโยชนใชอางอิงประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจลงทุน สำหรับผูลงทุนที่สนใจลงทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป

วัตถุประสงค
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ ไดแก
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค กับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาด
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง กับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
โดยใชแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย CAPM

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษานี้ไดเลือกใชแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพยหรือ CAPM ในการวิเคราะห
หลักทรัพยเนื่องจากแบบจำลองนี้เปนแบบจำลองพื้นฐานที่ไดแสดงถึงความสัมพันธระหวางอัตราผล
ตอบแทนของหลักทรัพยเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาดไดอยางชัดเจนและงายแกการทำความ
เขาใจ โดยไดทำการศึกษาหุนสามัญในกลุมธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รวมทั้งสิ้น 6 หลักทรัพย ไดแก
1. EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
(East Water Company Limited.)
2. EGCO บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน)
(Electricity Generating Public Company Limited.)
3. ESSO บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(Esso (Thailand) Public Company Limited.)
4. GLOW บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
(Glow Energy Public Company Limited.)
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5. GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
(Gunkul Engineering Public Company Limited.)
6. IRPC บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)
(IRPC Public Company Limited.)
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหจะเปนขอมูลราคาปดในแตละวันของหลักทรัพย ในชวงระยะ
เวลาตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 วันทำการ
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นักลงทุนสามารถเขาใจถึงวิธีการหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุน
ในหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ทำใหไดขอมูลที่เปนประโยชน ใชอางอิงประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนสำหรับ
ผูลงทุนที่สนใจลงทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนพื้นฐาน แนวทางในการวิจัย โดยสรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน
การลงทุน หมายถึง กระบวนการที่ผูลงทุนเลือกที่จะชะลอการใชจายในวันนี้เพื่อสราง
ความมั่งคั่งใหเพิ่มสูงในอนาคต ไมวาจะเปนการซื้อหลักทรัพยหรือตราการเงินประเภทตางๆ เชน
ตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือดวยวิธีการอื่นๆ โดยมุงหวังเพื่อใหไดรับกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้นๆ
และมุงหวังใหหลักทรัพย หรือตราสารการเงินที่ไดลงทุนไป มีมูลคาสูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหคุมกับตนทุนคา
เสี ย โอกาส และเพื่ อ ชดเชยอำนาจซื้ อ ที่ สู ญ เสี ย ไป อั น เนื่ อ งมาจากภาวะเงิ น เฟ อ รวมทั้ ง ชดเชย
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย หรือตราสารการเงิน ตลอดชวงระยะเวลาลงทุน
(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน, 2552: 2)
2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุน หมายถึง โอกาสที่จะไมไดรับอัตราผลตอบแทนตามที่คาด
ไวซึ่งถาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไมแนนอนมากขึ้น การลงทุนนั้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงมาก
ขึ้น ในการวิเคราะหการลงทุนโดยทั่วไปถือวา ผูลงทุนเปนบุคคลที่ไมชอบความเสี่ยง (Risk averse)
หรื อ ต อ งการหลี ก หนี ค วามเสี่ ย ง หากการลงทุ น ใดมี ค วามเสี่ ย งสู ง ผู ล งทุ น ย อ มต อ งการอั ต รา
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยง (โรจนา ธรรมจินดา, 2547) ความเสี่ยงจากการลงทุน
ในหลักทรัพยแบงออกเปน 2 ประเภท คือความเสี่ยงที่เปนระบบ (systematic risk) และความเสี่ยง
ที่ไมเปนระบบ (Unsystematic risk) (เพชรี ขุมทรัพย, 2540)
3. ทฤษฎีอัตราผลตอบแทน: Rate of Return
ตอบแทนจากการลงทุนประเภทตางๆ มักแสดงในรูปรอยละ โดยเปรียบเทียบกับ
เงิน ลงทุนตนงวดและมักคิดตอระยะเวลาหนึ่งป โดยเรียกรวมๆ วา “อัตราผลตอบแทน” ซึ่งเปน
ตัวบง บอกถึงผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับหรือจะไดรับในหนึ่งงวดจากการลงทุนประเภทนั้นๆ (จิรัตน
สังขแกว, 2543: 156)
4. แบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model: CAPM)
ความเสี่ยงของหลักทรัพยแตละหลักทรัพยนั้นเปนปจจัยที่สำคัญในการวิเคราะห
ความเสี่ ย งของกลุ ม หลั ก ทรั พ ย นั้ น คื อ ความเสี่ ย งของหลั ก ทรั พ ย แ ต ล ะหลั ก ทรั พ ย จ ะส ง ผลต อ
ความเสี่ยง ของกลุมหลักทรัพยของผูลงทุน ซึ่งความเสี่ยงของหลักทรัพยแตละหลักทรัพยนั้น ไดแก
ความเสี่ยง ของหลักทรัพยที่เปนระบบ โดยมีคาสัมประสิทธิ์เบตาเปนตัวบงบอกถึงความเสี่ยงที่เปน
ระบบนี้ ดังนั้นในการพิจารณาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ จึงควรพิจารณาความเสี่ยงโดยดูที่คาสัมประสิทธิ์เบตามากกวาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ดังนัน้ จึงไดมกี ารพัฒนาทฤษฎีการกำหนดราคาหลักทรัพยขน้ึ มาเพือ่ ชวยใหผลู งทุนสามารถ วิเคราะห
และวัดความเสี่ยงระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงได ซึ่งทฤษฎี CAPM เปนตัว แบบสำหรับ
การกำหนดราคาหลักทรัพยตางๆ ใหเหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงของหลักทรัพยนั้นๆ (จิรัตน
สังขแกว, 2543: 249)
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
กิตติยาพร คชาอนันต และกิตติพนั ธ คงสวัสดิเ์ กียรติ (2555) ไดทำการศึกษาการวิเคราะห
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยโดยใชทฤษฎี
การตั้งราคาหลักทรัพย (CAPM) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
และความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
ของตลาด และเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ กับอัตราผลตอบแทนที่ตองการ
ในการชดเชยความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชย ในการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย
โดยใชราคาปดของหลักทรัพยและดัชนีราคาตลาด SET100 และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาล อายุ 1 ป แทนหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง เพื่อตัดสินใจลงทุน ไดทำการศึกษาเปนราย
หลักทรัพยทั้งหมด 6 หลักทรัพย ทำการศึกษาขอมูลตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 ธันวาคม
2554 ผลการศึกษาพบวาหลักทรัพย BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มีคาสัมประสิทธิ์เบตานอย
กวา 1 แตมากกวา 0 มี ความสัมพันธในเชิงบวก หลักทรัพยดังกลาวมีความเสี่ยงนอยกวาตลาด ซึ่ง
แสดงว า ผลตอบแทนของหลั ก ทรั พ ย นั้ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ผลตอบแทน
ของตลาด ในสัดสวนที่นอยกวา
ธีระ ลัมประเสริฐ และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดทำการศึกษาการวิเคราะห
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพยหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
โดยใชตัวแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย (CAPM) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยพิจารณาถึง
ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และประเมินมูลคาของหลักทรัพยเพื่อใชในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน โดยใช
แบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model: CAPM) โดยใชขอมูล
ของหลั ก ทรั พ ย ที่ อ ยู ใ นหมวดพลั ง งานและสาธารณู ป โภคที่ จ ดทะเบี ย นอยู ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย
แหงประเทศไทย โดยใชขอ มูลรายวันตัง้ แตวนั ที่ 3 มกราคม 2550 ถึง 31 มิถนุ ายน 2555 และหลักทรัพย
ที่ใชในการวิจัยจำนวน 5 หลักทรัพย ไดแก PTT-บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), BANPU–บริษัท บานปู
จำกัด (มหาชน), IRPC–บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน), ESSO-บริษัท เอสโซ(ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) และ TOP-บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน) และใชขอมูลอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินคลัง
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รัฐบาลอายุ 1 ป เปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง ผลการศึกษา
สรุปได ดังนี้ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพยเทากับรอยละ 2.558 ตอเดือน อัตราผล
ตอบแทนของหลักทรัพย PPT เทากับรอยละ 2.215 ตอเดือน อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
BANPU เทากับรอยละ -0.556 ตอเดือน อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย IRPC เทากับรอยละ 0.346
นฤมล ถัมภบรรฑุ และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดทำการศึกษาการวิเคราะห
การลงทุนหลักทรัพยประเภทหุนสามัญกลุมธนาคารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใช
รูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพยทนุ (CAPM) กรณีศกึ ษา: ธนาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน),
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ทิสโกไฟแนน
เชียลกรุป จำกัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงคในการวิจยั เพือ่ ศึกษาถึงความสัมพันธอตั ราผลตอบแทน
และความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพยกลุมสถาบันการเงิน และเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และ
ความเสีย่ งของหลักทรัพยกลุม สถาบันการเงินกับอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกลุมหลักทรัพยประเภทตราสารทุน (หุนสามัญ)
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในหมวดธุรกิจธนาคาร กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจ
การเงิน จำนวน 4 หลักทรัพย ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)/ BBL ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
จำกัด (มหาชน)/ CIMBT ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)/ KBANK และบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียล
กรุป จำกัด (มหาชน)/ TISCO ระหวางชวงวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 รวม 314
วันทำการ ผลการศึกษา พบวา หลักทรัพย BBL KBANK และ TISCO มีความเสี่ยงนอยกวาตลาด
ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ในสัดสวน
ที่นอยกวา โดยมีอัตราผลตอบแทนที่ตองการนอยกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ จึงควร
ตัดสินใจเลือกลงทุน ในทางตรงกันขาม หลักทรัพย CIMBT มีความเสี่ยงนอยกวาตลาด ซึ่งมีอัตรา
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ในสัดสวนที่นอยกวา
โดยมีอัตราผลตอบแทนที่ตองการมากกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับเนื่องจากการชดเชย
ความเสี่ยงที่เปนระบบ จึงไมควรตัดสินใจเลือกลงทุน
ศศิ ธ ร กาญจนาประเสริ ฐ และกิ ต ติ พั น ธ คงสวั ส ดิ์ เ กี ย รติ (2555) ได ท ำการศึ ก ษา
การเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน ของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยใชแบบจำลอง CAPM โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบ
ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่ไดรับของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ
ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่ไดรับของตลาด 2) ศึกษาเปรียบอัตราผลตอบที่ตองการกับอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีหลักทรัพย
ในการศึ ก ษา คื อ หลั ก ทรั พ ย ก ลุ ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในตลาดหลั ก ทรั พ ย
แหงประเทศไทยโดยเลือกหลักทรัพยทม่ี มี ลู คาตลาด (Market capitalization) สูงสุดมา 10 หลักทรัพย
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ไดแก ADVANC, INTUCH, DTAC, TRUE, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART
ทำการศึกษาใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายวัน ตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
รวมเปนระยะเวลา 400 วันทำการ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก การวิเคราะหจากทฤษฎี CAPM
(Capital Asset Pricing Model) ผลการศึกษาพบวา หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ผูลงทุนควรจะลงทุนซื้อมี 9 หลักทรัพย คือ ADVANC, INTUCH, DTAC, JAS,THCOM,
SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART โดยหลักทรัพยเหลานีม้ มี ลู คาต่ำกวาทีค่ วรจะเปน (Undervalued)
สวนหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผูลงทุนไมควรลงทุนซื้อมี 1 หลักทรัพย คือ
TRUE โดยหลักทรัพยเหลานี้มีมูลคาสูงกวาที่ควรจะเปน (Overvalued)
อนุธิดา มาสะอาด และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดทำการศึกษาวิเคราะหอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมธุรกิจบริการโดยใชทฤษฎีการตั้งราคา
หลักทรัพย (CAPM) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของอัตราผลตอบแทน และ
ความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพยกลุมธุรกิจบริการและเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และ
ความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมธุรกิจบริการกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและเพื่อเปนแนวทางศึกษาในการตัดสินใจลงทุน จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
กลุมหลักทรัพยประเภทตราสารทุน (หุนสามัญ) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในหมวดธุรกิจบริการ จำนวน 5 หลักทรัพย ไดแก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน),
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด, บริษัทหางสรรพสินคาโรบินสัน จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล
จำกัด (มหาชน), บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอรจำกัด (มหาชน) ระหวางชวงวันที่ 13 พฤษภาคม
2553 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ผลการศึกษาพบวาหลักทรัพย BIGC, MAKRO, ROBINS,
CPALL และ HMPRO มีคาสัมประสิทธิ์เบตานอยกวา 1 แตมากกวา 0 มีความสัมพันธในเชิงบวก
หลักทรัพยดังกลาวมีความเสี่ยงนอยกวาตลาด ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ในสัดสวนที่นอยกวาโดยมีอัตราผลตอบแทนที่ตองการ
นอยกวาอัตราผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั นักลงทุนจึงควรตัดสินใจลงทุนหรือซือ้ หลักทรัพยเหลานีไ้ ว
Weera Weerakhajornsak (2007) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การตั้งราคาหลักทรัพยในกลุม
พลั ง งานโดยใช ห ลั ก ฐานจากตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการวิ จั ย
1) เพื่อเปรียบเทียบระหวางอัตราผลตอบแทนที่ไดรับของหลักทรัพยกลุมพลังงานและอัตราผล
ตอบแทนที่ไดรับของตลาด 2) เพื่อเปรียบเทียบระหวางความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมพลังงานและ
ความเสี่ยงที่ไดรับของตลาด 3) เพื่อประเมินอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับและความเสี่ยงของ
หลักทรัพยกลุมพลังงานจาก CAPM โดยมีผลการวิจัยสรุป ดังนี้ หลักทรัพยกลุมพลังงานที่ควร
ตัดสินใจขายหรือไมลงทุนมี 10 หลักทรัพย เปนหลักทรัพยในกลุม overvalued แสดงวาราคาตลาด
ของหลักทรัพยในปจจุบันสูงกวาราคาที่ควรจะเปน คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, RPC,
SOLAR, SUSCO, TOP, IRPC หลักทรัพยกลุมพลังงานที่ควรตัดสินใจซื้อหรือลงทุนมี 8 หลักทรัพย
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เปนหลักทรัพยในกลุม undervalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันต่ำกวาราคาที่ควร
จะเปน คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, GLOW, LANNA, PTT, RATCH, SCG

วิธีดำเนินการ
การกำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น กลุ ม หลั ก ทรั พ ย ป ระเภทตราสารทุ น (หุ น สามั ญ )
ในหมวดทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จำนวน 26 หลักทรัพย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมหลักทรัพยประเภทตราสารทุน (หุนสามัญ)
ในหมวดทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จำนวน 6 หลักทรัพย ไดแกบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน),
บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลว
พลังงาน จำกัด (มหาชน), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออารพีซี จำกัด
(มหาชน) โดยทำการเก็บรวบรวมขอมูล ที่เปนราคาปดรายวันของหลักทรัพยในกลุมทรัพยากร
พลังงานและสาธารณูปโภคเลือกทำการศึกษา อัตราพันธบัตรตั๋วเงินคลังที่มีอายุ 1 ป และดัชนี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET INDEX) ระหวางวันที่ 4 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม
2555 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชรูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพยทุน (Capital
Asset Pricing Model: CAPM) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลเพื่อการเปรียบเทียบมูลคาของ
หลักทรัพยสำหรับตัดสินใจลงทุน
การรวบรวมขอมูล
ขอมูลสำหรับการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) จัดเก็บ
ขอมูลเปนรายวันระหวางวันที่ 4 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 รวบรวมจากรายงาน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และรายงานจาก สมาคมตราสารหนี้ไทย ขอมูลที่รวบรวมมี ดังนี้
1. รายงานการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ใ นหมวดทรั พ ยากรพลั ง งานและสาธารณู ป โภค
(ราคาปดรายวัน) เพื่อนำมาคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย (Ri)
2. ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) รายวัน เพื่อนำมาคำนวณหา
อัตราผลตอบแทนของตลาด (Rm)
3. รายงานอัตราดอกเบี้ยรายวันของตั๋วเงินคลังรัฐบาลอายุ 1 ป เพื่อใชเปนตัวแทนของ
อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Rf)
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การวิเคราะหขอมูล
สำหรั บ การวิ เ คราะห ข อ มู ล เป น การวิ เ คราะห เ ชิ ง พรรณนา อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ กรอบ
แนวความคิด ทฤษฎี และคำจำกัดความที่เกี่ยวของ และวิเคราะหเชิงปริมาณ ใชสูตรในการคำนวณ
หาอั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ เ บต า และอั ต ราผลตอบแทน
ที่ตองการ โดยใชรูปแบบจำลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM)
สูตรในการคำนวณ
1. คำนวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i แตละวัน (Ri) โดยใชขอมูลปดของ
หลักทรัพยแตละวันทำการ

Ri =
โดย Pt
Pt-1

หมายถึง
หมายถึง

 ିషభ
షభ

* 100

ราคาปดของหลักทรัพย i ณ วันทำการ t
ราคาปดของหลักทรัพย i ณ วันทำการกอนหนา t

2. คำนวณหาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

Rm =

ௌா்ூௗ௫ ିௌா்ூௗ௫షభ
ௌா்ூௗ௫షభ

โดย SET Indext หมายถึง
SET Indext-1 หมายถึง

* 100

ดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ วันทำการ t
ดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ วันทำการกอนหนา t

3. คำนวณหาความเสี่ ย งของอั ต ราผลตอบแทนของหลั ก ทรั พ ย โดยใช ค า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : ı )
ത మ
σ
సభሺோ ିோ ሻ

ߪ = ට
โดยที่ Ri
Ri
n

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง



อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย i
จำนวนวันทำการ
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4. คำนวณหาความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยใชคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: ı )
ത మ
σ
సభሺோ ିோ ሻ

ߪ = ට
โดยที่ Rm
Rm
n

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง



อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย
จำนวนวันทำการ

5. คำนวณหาคาความแปรปรวนรวม (Covariance : COV)
ത
ത
σ
సభሺோ ିோ ሻכሺோ ିோ ሻ

COVi,m = ට



6. คำนวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง(Risk Free Rate: Rf)
7. คำนวณหาคาเบตาของหลักทรัพย

ȕi =
โดยที่ COVi,m

ı2m

หมายถึง
หมายถึง

ைǡ
మ
ఙ

คาความแปรปรวนรวมระหวางอัตราผลตบแทนของ
หลักทรัพย i และอัตราผลตอบแทนของตลาด
คาความแปรปรวนของตลาดหลักทรัพย

8. คำนวณหาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย i : E(Ri) โดยใชแบบจำลอง
การตั้งราคาหลักทรัพย (CAPM)

E(Ri) = Rf + (Rm - Rf) ȕi
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ผลการวิจัย

ภาพที่ 1 แสดงอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคในชวงระยะ
เวลาระหวาง 4 ม.ค. 2554 – 28 ธ.ค. 2555
จากภาพที่ 1 ผลการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับ
0.07% เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค
สามารถจำแนกออกไดเปน 2 กลุม ดังนี้ 1) หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาตลาด มีจำนวน
5 หลักทรัพย คือ EASTW, EGCO, ESSO, GLOW และ GUNKUL ซึง่ อัตราผลตอบแทนของ GUNKUL
มีคาสูงที่สุดเทากับ 0.27% รองลงมาไดแก EASTW, GLOW, EGCO และ ESSO โดยมีคาอัตรา
ผลตอบแทนเทากับ 0.15%, 0.12%, 0.08% และ 0.08% ตามลำดับ 2) หลักทรัพยที่ใหอัตรา
ผลตอบแทนต่ำกวาตลาด มีจำนวน 1 หลักทรัพย คือ IRPC โดยอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยมี
คาเทากับ -0.06%

ภาพที่ 2 แสดงความเสี่ยงของหลักทรัพยในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค ในชวงระยะเวลา
ระหวาง 4 ม.ค. 2554 – 28 ธ.ค. 2555
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จากภาพที่ 2 แสดงถึ ง การเปรี ย บเที ย บความเสี่ ย งของตลาด กั บ ความเสี่ ย งของ
หลักทรัพยในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค ในชวงระยะเวลาระหวาง 4 ม.ค. 2554 – 28 ธ.ค.
2555 ผลการศึกษาพบวา ความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับ 1.15% เมื่อเปรียบเทียบกับ
ความเสี่ยงของหลักทรัพยในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค สามารถจำแนกออกไดเพียงกลุมเดียว
คือหลักทรัพยมีความเสี่ยงสูงกวาตลาด จำนวน 6 หลักทรัพย ไดแก GUNKUL, ESSO, IRPC,
GLOW , EASTW และ EGCO โดยความเสี่ยงของหลักทรัพยมีคาเทากับ 2.95%, 2.66%, 2.29%,
2.04%, 1.45% และ1.22% ตามลำดับ

ภาพที่ 3 แสดงคาสัมประสิทธิ์เบตา (Beta Coefficient) ของหลักทรัพยในกลุมพลังงานและ
สาธารณูปโภค ในชวงระยะเวลาระหวาง 4 ม.ค. 2554 – 28 ธ.ค. 2555
จากภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพยในกลุมพลังงาน
และสาธารณูปโภค ในชวงระยะเวลา 4 ม.ค. 2554 – 28 ธ.ค. 2555 พบวาหลักทรัพยทุกหลักทรัพยมี
คาสัมประสิทธิ์เบตาเปนบวก ซึ่งหลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธิ์เบตามากที่สุด คือ IRPC มีคาเทากับ
1.5110 รองลงมา ไดแก ESSO, GUNKUL, GLOW, EASTW และ EGCO มีคาสัมประสิทธิ์เบตา
เทากับ 1.3850, 0.9870, 0.6856, 0.4016 และ 0.3326 ตามลำดับ
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ตารางที่ 1 แสดงการแบงแยกคาความเสี่ยงรวม (Total Risk) ของหลักทรัพยในกลุมพลังงานและ
สาธารณูปโภค ในชวงระยะเวลาระหวาง 4 ม.ค. 2554 –28 ธ.ค. 2555
หลักทรัพย

คาความเสี่ยง

EASTW
EGCO
ESSO
GLOW
GUNKUL
IRPC

2.12
1.50
7.08
4.18
8.68
5.23

คาความเสี่ยงที่เปนระบบ คาความเสีย่ งทีไ่ มเปนระบบ
0.21
0.15
2.55
0.62
1.29
3.03

1.90
1.35
4.54
3.55
7.39
2.20

จากตารางที่ 1 แสดงถึงการแบงแยกคาความเสี่ยงรวมของหลักทรัพยในกลุมพลังงาน
และสาธารณูปโภค ในชวงระยะเวลา 4 ม.ค. 2554 – 28 ธ.ค. 2555 พบวา คาความเสี่ยงรวมของ
หลักทรัพย GUNKUL มีคาสูงสุดเทากับ 8.68% รองลงมาไดแก ESSO, IRPC, GLOW, EASTW
และ EGCO โดยมีคาความเสี่ยงรวมเทากับ 7.08%, 5.23%, 4.18%, 2.12% และ 1.50% ตามลำดับ
และจากการแบงแยกความเสี่ยงรวม สามารถจัดจำแนกกลุมของหลักทรัพยออกได 2 กลุม ดังนี้
1) หลั ก ทรั พ ย ที่ มี ค า ความเสี่ ย งที่ เ ป น ระบบมากกว า ค า ความเสี่ ย งที่ ไ ม เ ป น ระบบ
มีจำนวน 1 หลักทรัพย ไดแก IRPC
2) หลั ก ทรั พ ย ที่ มี ค า ความเสี่ ย งที่ เ ป น ระบบน อ ยกว า ค า ความเสี่ ย งที่ ไ ม เ ป น ระบบ
มีจำนวน 5 หลักทรัพย ไดแก EASTW, EGCO, ESSO, GLOW และ GUNKUL
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุม พลังงานและสาธารณูปโภค
เพือ่ การตัดสินใจสำหรับการลงทุนในชวงระยะเวลาระหวาง 4 ม.ค. 2554 – 28 ธ.ค. 2555
หลักทรัพย

คาความเสี่ยง

EASTW
EGCO
ESSO
GLOW
GUNKUL
IRPC

45.55
23.82
14.13
30.99
72.74
-17.33

คาความเสี่ยงที่เปนระบบ คาความเสีย่ งทีไ่ มเปนระบบ
8.10
7.25
20.35
11.64
15.39
21.29

Undervalued
Undervalued
Overvalued
Undervalued
Undervalued
Overvalued
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จากตารางที่ 2 จะเห็ น ได ว า เมื่ อ นำอั ต ราผลตอบแทนที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง (R i) กั บ อั ต รา
ผลตอบแทนที่คาดหวัง ตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) มาเปรียบเทียบกัน โดยหลักทรัพยที่นักลงทุน
ตัดสินใจลงทุนนัน้ เปนหลักทรัพยทอ่ี ตั ราผลตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จริง (Ri) > อัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวัง
E(Ri) แสดงวาเปนหลักทรัพยที่มีราคาต่ำกวาที่ควรจะเปนขณะที่หลักทรัพยที่นักลงทุนไมตัดสินใจ
ลงทุนเปนหลักทรัพยที่อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง (Ri) < อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง E(Ri) แสดง
วาเปนหลักทรัพยที่มีราคาสูงกวาที่ควรจะเปน ซึ่งสามารถสรุปการตัดสินใจลงทุนไดดังนี้
1) หลั ก ทรั พ ย ที่ นั ก ลงทุ น ตั ด สิ น ใจซื้ อ หรื อ ลงทุ น เป น หลั ก ทรั พ ย ก ลุ ม Undervalued
มีจำนวน 4 หลักทรัพย ไดแก EASTW, EGCO, GLOW และ GUNKUL
2) หลักทรัพยที่มีนักลงทุนตัดสินใจขาย เปนหลักทรัพยกลุม Overvalued มีจำนวน
2 หลักทรัพย คือ ESSO และ IRPC

ªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ}¦³

ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ตองการกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
จากตารางที่ 2 สามารถนำมาสรางเสน Security Market Line (SML) ไดแสดงในภาพที่
4 จากภาพแสดงใหเห็นวาหลักทรัพยที่อยูเหนือเสน SML ไดแก GUNKUL, EASTW, GLOW และ
EGCO เปนหลักทรัพยที่นาลงทุน สวนหลักทรัพยที่อยูต่ำกวาเสน SLM ไดแก ESSO และ IRPC เปน
หลักทรัพยที่ไมนาลงทุน
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อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหตามตัวแบบกำหนดราคาหลักทรัพยนั้น มีหลักทรัพยที่นักลงทุนควร
ซื้อมี 4 หลักทรัพย คือ EASTW, EGCO, GLOW และ GUNKUL และมีเพียง 2 หลักทรัพยที่ไมควร
ซื้อ คือ ESSO และ IRPC ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Weera Weerakhajornsak (2007)
ไดศึกษางานวิจัยเรื่องการตั้งราคาหลักทรัพยในกลุมพลังงานโดยใชหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ผลการศึกษาสรุปไดวาหลักทรัพยกลุมพลังงานที่ควรตัดสินใจขายหรือไมลงทุน
มี 10 หลักทรัพย เปนหลักทรัพยในกลุม overvalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบัน
สูงกวาราคาที่ควรจะเปน คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, TOP,
IRPC หลักทรัพยกลุมพลังงานที่ควรตัดสินใจซื้อหรือลงทุนมี 8 หลักทรัพย เปนหลักทรัพยในกลุม
undervalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันต่ำกวาราคาที่ควรจะเปน คือ BAFS,
BANPU, EGCOMP, GLOW, LANNA, PTT, RATCH, SCG

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1. การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยโดยแบบ
จำลองการตั้งราคาหลักทรัพย CAPM ในหลักทรัพยกลุมพลังและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเพียงกลุมเดียว ผูลงทุนควรที่จะกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพยกลุมอื่น ๆ เพื่อลด
ความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย
2. อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย แมวาจะเปนอุตสาหกรรมเดียวกันในชวงเวลา
เดียวกัน ในภาวะเศรษฐกิจเดียวกัน อาจใหอัตราผลตอบแทนตางกันได ซึ่งขอมูลมีสวนสำคัญสำหรับ
การวางแผนการลงทุน การตัดสินใจลงทุนผูลงทุนควรที่จะตองศึกษาขอมูลอื่น ๆ ประกอบดวย เชน
วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ วิเคราะหภาวะอุตสาหกรรม และวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของหลักทรัพยหรือ
ปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย
ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้ไดทำการศึกษาความเสี่ยงที่เปนระบบซึ่งเปนความเสี่ยงที่นักลงทุน
ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดเทานั้นในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาความเสี่ยงที่เปนระบบและไมเปน
ระบบ เพื่อจะไดรับทราบถึงความเสี่ยงที่แทจริงของหลักทรัพยนั้นวาเกิดจากความเสี่ยงภายในธุรกิจ
หรือความเสีย่ งอันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงปจจัยแวดลอมภายนอก เพือ่ ใชเปนขอมูลในการพิจารณา
ตัดสินใจเลือกลงทุน
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2. ควรศึกษาวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพยกลุม อืน่ ๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยไปลงทุนในหลักทรัพยกลุมอื่นดวย เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย
กลุมพลังงานและสาธารณูปโภคเพียงกลุมเดียว
3. ผู ศึกษาอาจใชทฤษฎีแ ละแนวคิดอื่ น ๆ เชน ทฤษฎี ก ารเก็ ง กำไรราคา (Abritage
Pricing Theory: APT) มาใชในการหาคำตอบใหแมนยำมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสถานการณที่แตกตาง
กันออกไป อาจสงผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของนักลงทุนที่เปลี่ยนไป

สรุป
1. อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย มีคา เทากับ 0.07% โดยเมือ่ ทำการเปรียบเทียบ
กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค สามารถจำแนกออกไดเปน
2 กลุม คือ หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาตลาด มีจำนวน 5 หลักทรัพย คือ EASTW,
EGCO, ESSO, GLOW และ GUNKUL ขณะที่หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนต่ำกวาตลาด
มีจำนวน 1 หลักทรัพย คือ IRPC ความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับ 1.15% โดยเมื่อทำการ
เปรียบเทียบกับความเสี่ยงของหลักทรัพยในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคนั้นหลักทรัพยทั้ง 6 ตัว
เปนหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงกวาตลาด ไดแก GUNKUL, ESSO, IRPC, GLOW, EASTW และ
EGCO
2. หลักทรัพยทุกหลักทรัพย มีคาสัมประสิทธิ์เบตา (Beta Coefficient; ȕ)) เปนบวก
กลาวคือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนของ
ตลาด หลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธิ์เบตา > 1 และมีความสัมพันธเชิงบวกมี 2 หลักทรัพย คือ IRPC
และ ESSO สวนหลักทรัพยที่มีสัมประสิทธิ์เบตา < 1 และมีความสัมพันธในเชิงบวก มี 4 หลักทรัพย
คือ GUNKUL, GLOW, EASTW และ EGCO การแบงแยกความเสี่ยงรวม (total risk) จำแนกตาม
สัดสวนของคาความเสี่ยงที่เปนระบบ และคาความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ สามารถแบงออกไดเปน
2 กลุม คือ หลักทรัพยที่มีคาความเสี่ยงที่เปนระบบมากกวา คาความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ มีจำนวน
1 หลักทรัพย ไดแก IRPC สวนหลักทรัพยที่มีคาความเสี่ยงที่เปนระบบนอยกวาคาความเสี่ยงที่ไมเปน
ระบบ มีจำนวน 5 หลักทรัพย ไดแก EASTW, EGCO, ESSO, GLOW และ GUNKUL
3. หลักทรัพยที่นักลงทุนตัดสินใจลงทุน มีจำนวน 4 หลักทรัพย ไดแก EASTW, EGCO,
GLOW และ GUNKUL เนื่องจากหลักทรัพยเหลานี้เปนหลักทรัพยที่มีราคาต่ำกวาที่ควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกันกับเสนตลาดหลักทรัพย ขณะที่
หลักทรัพยทน่ี กั ลงทุนไมตดั สินใจลงทุน มีจำนวน จำนวน 2 หลักทรัพย คือ ESSO และ IRPC เนือ่ งจาก
เปนหลักทรัพยที่มีราคาสูงกวาที่ควรจะเปน เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง ณ ระดับ
ความเสี่ยงเดียวกันกับเสนตลาดหลักทรัพย
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การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
ในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยใชแบบจำลอง CAPM:
กรณีศึกษาหลักทรัพย CIG, IRCP, QLT, TRC, TRT, และ KASET
THE COMPARATIVE STUDY OF RISK AND RATES OF RETURN
ON THE SECURITIES IN THE MARKET FOR ALTERNATIVE INVESTMENT
(MAI) CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM): THE CASE STUDY
OF CIG, IRCP, QLT, TRC, TRT, and KASET
อนงคนาฎย นวลละออง/ANONGNART NUALAONG1
กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ/KITTIPHUN KHONGSAWATKIAT2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน
ของการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาด เอ็ ม เอ ไอ (MAI) กั บ ความเสี่ ย งและอั ต ราผลตอบแทน
ของตลาด และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ตองการกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยใชแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย Capital
Asset Pricing Model (CAPM) ซึ่งจะทำการศึกษาหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) จำนวน
6 หลักทรัพย คือ (1) CIG : บริษัท ซี.ไอ.กรุป จำกัด (มหาชน) (2) IRCP : บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล
รีเสริช คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (3) QLT : บริษัท ควอลีเทค จำกัด (มหาชน) (4) TRC : บริษัท
ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (5)TRT : บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) (6) KASET : บริษัท
ไทยฮา จำกัด (มหาชน)ทำการเก็บรวบรวมขอมูลเปนรายวัน (Daily Data) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมเปนระยะเวลา 489 วันทำการ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ
แบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย Capital Asset Pricing Model (CAPM)
ผลการศึกษาพบวา หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยกลุมที่มากกวาตลาด ไดแก หลักทรัพย QLT และ TRC สวนกลุมที่นอยกวาตลาด
ไดแกหลักทรัพย CIG, IRCP, TRT และ KASET จากการศึกษาความเสีย่ งของหลักทรัพย มีความเสีย่ ง
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจสำหรับผูจัดการยุคใหม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารยพิเศษโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผูจัดการยุคใหม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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สูงกวาตลาดทั้ง 6 หลักทรัพย และจากการศึกษาคาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ
ไอ (MAI) กับคาสัมประสิทธิ์เบตาของตลาด มีคาสัมประสิทธเบตานอยกวา 1 และมีความสัมพันธกัน
ในเชิงบวกทั้ง 6 หลักทรัพย คือ CIG, IRCP, QLT, TRC, TRT และ KASET ซึ่งหลักทรัพยเหลานี้
เป น หลั ก ทรั พ ย เ ชิ ง รั บ (Defensive Stock) หลั ก ทรั พ ย ใ นตลาด เอ็ ม เอ ไอ (MAI) ที่ นั ก ลงทุ น
ควรจะลงทุนซื้อ (Undervalued) เปนหลักทรัพยที่ต่ำกวาที่ควรจะเปน เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ตองการ ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกันกับเสนตลาดหลักทรัพย มีจำนวน 2 หลักทรัพย
คือ QLT และ TRC สวนหลักทรัพยที่นักลงทุนควรจะขาย (Overvalued) เปนหลักทรัพยที่สูงกวา
ที่ ค วรจะเป น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ อั ต ราผลตอบแทนที่ ต อ งการ ณ ระดั บ ความเสี่ ย งเดี ย วกั น กั บ
เสนตลาดหลักทรัพย มีจำนวน 4 หลักทรัพย คือ CIG, IRCP, TRT และ KASET
คำสำคัญ: ตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI), ความเสี่ยง, อัตราผลตอบแทน, ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย
Capital Asset Pricing Model (CAPM)

ABSTRACT
The purposes of the study are, first to compare risk and rate of return on
securities investment between Market alternative investment (MAI) and market rate, second
to compare require rate of return and expected rate of return on securities investment
in Market alternative investment (MAI) under the capital Asset Pricing Model (CAPM).
The securities selected are CIG: CIG group Public Company Limited, IRPC: IRPC Public
Company Limited, QLT: Qualitech Public Company Limited, TRC: TRC Construction Public
Company Limited, TRT: Tirathai Public Company Limited and KASET: Thai Ha Public
Company Limited respectively. Data collected by using closing stock price daily report
of listing securities in the Market alternative investment (MAI) during 01 January 2011 to 31
December 2012, total 489 official working days.
The results showed that when compare to market rate the securities that have
higher rate of return than market rate are QLT and TRC, while the securities that have
lower rate of return than market rate are CIG, IRCP, TRT and KASET. Further to risk studying,
indicated that all 6 securities have higher risk if invested in market. Regarding to Beta
Coefficient between Market alternative investment (MAI) and market rate found that Beta
Coefficient is less than 1 and there is positive relationship with all 6 securities ; CIG, IRCP,
QLT, TRC, TRT, and KASET. These all securities are performed as defensive stock. As the
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result, the securities that should be invested due to undervalued when compare to rate of
return by using Exchange Securities Market Line (SML) are QLT and TRC, while the
securities that should not be invested due to overvalued when compare to rate of return by
using Exchange Securities Market Line (SML) are CIG, IRCP, TRT and KASET.
Keywords: Market Alternative Investment (MAI), Risk, Rate of Return, Capital Asset Pricing
Model (CAPM)

บทนำ
กลุมตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) เปนหลักทรัพยกลุมหนึ่งที่นาสนใจสำหรับ
นั ก ลงทุ น รุ น ใหม ที่ มี ค วามเข า ใจในธุ ร กิ จ และการลงทุ น ได เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของตลาดทุ น สำหรั บ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย เอ็ ม เอ ไอ (MAI) หรื อ (Market for Alternative Investment; MAI) นั้ น
ทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดเปนผูจัดตั้งขึ้น เพื่อเปนตลาดหลักทรัพยแหงที่สองของ
ประเทศไทย เป น ตลาดทางเลื อ กในการระดมทุ น ระยะยาวของธุ ร กิ จ มี จุ ด ประสงค ก ารทำงาน
โดยทั่วไป เหมือนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) คือ ทำหนาที่เปนตลาดทุน เพื่อให
กิจการตางๆ สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะได แตตลาดใหมนี้ จะเนนไปที่กิจการขนาด
กลางและขนาดยอม (เอสเอ็มอี - SME) และกิจการเกี่ยวกับนวัตกรรม และผูวิจัยทำการศึกษา
หลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) จำนวน 6 หลักทรัพย คือ CIG, IRCP, QLT, TRC, TRT, และ
KASET และเหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กหลั ก ทรั พ ย ทั้ ง 6 หลั ก ทรั พ ย นี้ เพราะประกอบธุ ร กิ จ ที่ แ ตกต า งกั น
โดยทำการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ค า ความเสี่ ย งและอั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ว า
ผลตอบแทนควรจะเปนเทาไหรเพื่อเปนการชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการขยายการลงทุน
ของกิจการที่ประกอบธุรกิจแตกตางกัน
อนึง่ แนวคิดการใชทฤษฎีการตัง้ ราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model; CAPM)
เปนแนวคิดในการพิจาณา ซึ่งผูลงทุนสามารถกำหนดไดวา หลักทรัพยที่วิเคราะหนั้น มีราคาตลาด
สูงกวาที่ควรจะเปน (Overvalued) หรือมีราคาตลาดต่ำกวาที่ควรจะเปน (Undervalued) ดังนั้น
สำหรับหลักทรัพยใดที่ใชคาสัมประสิทธิ์ ( ȕ)) เปนคาที่บอกถึงความเสี่ยงที่เปนระบบ (Systematic
Risk) โดยเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยหรือเปนการวัดความออนไหวของอัตราผล
ตอบแทนของหลักทรัพยใดกับความเสี่ยงของตลาด เพื่อดูความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยที่คาดหวังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไรในระดับอัตราผลตอบแทนของตลาดที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความเสี่ ย งและอั ต ราผลตอบแทนที่ ไ ด รั บ ของหลั ก ทรั พ ย
ในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของตลาด
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ตองการกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยใชแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย Capital
Asset Pricing Model (CAPM)

กรอบแนวคิดของการวิจัย
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหนักลงทุนสามารถพยากรณระดับความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนมาประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกลงทุนในหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI)
2. เพื่ อ ให นั ก ลงทุ น สามารถนำผลการวิ เ คราะห ม าใช เ พื่ อ วางแผนกลยุ ท ธ ส ำหรั บ
การลงทุนในหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI)

แนวคิดทางทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
แนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยโดยเฉพาะความเสี่ยงกับอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน โดยใชรูปแบบ
จำลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model; CAPM)
ทฤษฎีการลงทุน (Investment)
การลงทุน (Investment) หมายถึง การกันเงินไวจำนวนหนึ่ง ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อ
กอใหเกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตซึ่งจะชดเชยใหแกผูกันเงิน โดยกระแสเงินสดรับนี้ควรคุมกับ
อัตราเงินเฟอ และคุมกับความไมแนนอนที่จะเกิดขึ้นกับกระแสเงินสดรับในอนาคต (จิรัตน สังขแกว,
2544: 7 อางอิงจาก Reilly, 1992)
ความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย (Investment Risk)
ความเสี่ยง (Risk) คือ โอกาสที่จะสูญเสียของบางสิ่งบางอยาง ในขณะที่นักลงทุนกำลัง
จะพิจารณาจะลงทุนในหลักทรัพย มักจะพบปญหาที่โตแยงกันอยู 2 ประเภท คือ ความปลอดภัยของ
เงินลงทุนกับอัตราผลตอบแทนที่ตองการจะไดรับจากเงินลงทุนนั้น ถาความปลอดภัยของเงินทุน
ยิ่งลดนอยลงเทาใด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาความเสี่ยงเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนที่ตองการจาก
เงินลงทุนจำนวนนั้นยอมสูงขึ้น (กฤตวร ตังประเสริฐผล, 2553)
ความเสี่ยง (Risk) หรือ ความเสี่ยงจากการลงทุน (Investment Risk) หมายถึง ความ
ไมแนนอนในการไดรับเงินทุนคืนและไดรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คาดหวังไว เปน
ความเสี่ยงจากการที่ไดรับผลตอบแทนเปน 0 หรือต่ำกวา หรือสูงกวาที่ประมาณการไว หรือไม
ประสบผลสำเร็จตามเปาหมาย ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งกลาวถึงในที่นี้ คือ ความเสี่ยงดานราคา
(Price Risk) หมายถึง โอกาสที่ราคาของหลักทรัพยที่ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงและใหอัตราผลตอบแทน
ที่ไดรับตางจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (วิไลพรรณ ตาริชกุล, 2551)
ประเภทของความเสี่ยง แบงเปน 2 ประเภท คือ (Ben-Horim & Levy, 1980: 289
อางถึงใน วิไลพรรณ ตาริชกุล, 2551)
1. ความเสี่ยงที่เปนระบบ (systematic risk) เปนความเสี่ยงที่ไมสามารถขจัดไดโดย
การกระจายการลงทุน คือ กิจการไมสามารถควบคุมไดและสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพย ไดแก
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ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยสงคราม ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การเปลี่ยนแปลงของระดับอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักลงทุน เปนตน
2. ความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ (unsystematic risk) เปนความเสี่ยงที่นักลงทุนสามารถ
ขจัดได (washed out) ดวยการกระจายการลงทุน ความเสี่ยงนี้เกิดจากภายในกิจการเอง เชน
ความผันแปรของกำไร ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางเงินทุนของกิจการ เปนตน
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนคาดวาจะไดรับจาก
การลงทุนในรูปผลตอบแทน ที่จะทำใหผูลงทุนมีความมั่งคั่งสูงขึ้น ซึ่งการลงทุนใดๆ ก็ตาม ผูลงทุนจะ
คาดหวังอัตราผลตอบแทนที่จะชดเชยกับการเลื่อนการบริโภคของผูลงทุนออกไปในอนาคต (ฐิติพงศ
พรลิลิตประเสริฐ, 2554)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง ผลตอบแทนที่ไดรับจากหลักทรัพยที่ไดลงทุน
ตลอดระยะเวลาหนึ่งที่ผูลงทุนครอบครองกรรมสิทธิ์หรือถือครองหลักทรัพยนั้นไวซึ่งผลตอบแทนนี้
ประกอบดวย 2 สวน ไดแก กำไรสวนเกินทุน (Capital Gain) และเงินปนผล (Dividend) (จิรัตน
สังขแกว, 2544)
แบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model; CAPM)
คาสัมประสิทธิ์เบตาหรือคาเบตาจะแสดงใหทราบถึงระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลีย่ นแปลงของอัตราผลตอบแทน
ของตลาด
การคำนวณสัมประสิทธิ์เบตาเพื่อวัดความเสี่ยงที่เปนระบบ การคำนวณสัมประสิทธิ์
เบตาตามกรอบแนวคิด Market Model มี 2 วิธี คือ (1) การนำคาความแปรปรวนรวม (Covariance)
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นกับตลาดหารดวยคาความแปรปรวนของตลาด และ (2) การนำ
ขอมูลในอดีตมาหาคาความสัมพันธถดถอยเชิงเสนตรงดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least
Square; OLS)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ไดศึกษาเรื่องการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางโดยใช แบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย
(CAPM) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาดังนี้ (1) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของอัตราผลตอบแทน และ
ความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยหมวดวัสดุกอสราง (2) เพื่อเปรียบเทียบ
อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยหมวดวัสดุกอสรางกับอัตรา
ผลตอบแทน และความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ (3) เพื่อเปนแนวทางศึกษา

154

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
Vol.3 No. 1 January - June 2012

ในการตัดสินใจลงทุน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ หลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางที่อัตราผลตอบแทนที่
ตองการสูงกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมี 5 หลักทรัพย เรียงตามลําดับคือ GEN, TASCO,
TPIPL, KWH และ SCC ซึ่งเปนหลักทรัพยในกลุม Overvalued หลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางที่มี
อัตราผลตอบแทนที่ตองการต่ำกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมี 13 หลักทรัพย เรียงตามลําดับคือ
SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG และ DCC
ซึ่งเปนหลักทรัพยในกลุม Undervalued
ศศิธร กาญจนาประเสริฐ และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ศึกษาเปรียบเทียบ
ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน ของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช
แบบจำลอง CAPM โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตรา
ผลตอบแทนที่ไดรับของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับความเสี่ยงและอัตรา
ผลตอบแทนที่ ไ ด รั บ ของตลาด 2) เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บอั ต ราผลตอบแทนที่ ต อ งการกั บ อั ต รา
ผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรุปผลการศึกษา
พบวา หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผูลงทุนควรจะลงทุนซื้อมี 9 หลักทรัพย
คือ ADVANC, INTUCH, DATAC, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART โดย
หลักทรัพยเหลานีม้ มี ลู คาต่ำกวาทีค่ วรจะเปน (Undervalued) สวนหลักทรัพยกลุม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีมูลคาสูงกวาที่ควรจะเปน (Overvalued) มี 1 หลักทรัพย คือ TRUE
ธีระ ลัมประเสริฐ และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ศึกษาการวิเคราะหอัตราผล
ตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช
ตัวแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย และหลักทรัพยที่ใชในการวิจัย จำนวน 5 หลักทรัพย
ไดแก PTT, BANPU, IRPC, ESSO และ TOP โดยพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประเมินมูลคาของ
หลักทรัพยเพื่อใชในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน และใชขอมูลอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินคลัง
รัฐบาลอายุ 1 ป เปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง ผลการศึกษา
สรุปไดวา อัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวังตามแบบจำลอง CAPM หลักทรัพยทมี่ รี าคาต่ำกวาความเปนจริง
(Undervalued) มี 1 หลักทรัพย คือ ESSO ซึ่งเปนหลักทรัพยที่นักลงทุนสามารถลงทุนได สวน
หลักทรัพยที่มีราคาตลาดสูงกวาความเปนจริง (Overvalued) ไดแก PTT, BANPU, IRPC และ TOP
ซึ่งนักลงทุนควรหลีกเลี่ยงที่จะซื้อหรือถือครองหลักทรัพย
กิตติยาพร คชาอนันต และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ศึกษาวิเคราะหอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยโดยใหทฤษฎีการตั้ง
ราคาหลักทรัพย (CAPM) และหลักทรัพยที่ใชในการวิจัย จำนวน 5 หลักทรัพย ไดแก BBL, KBANK,
KTB, SCB และ TMB โดยเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย
กลุ ม ธนาคารพาณิ ช ย กั บ อั ต ราผลตอบแทนและความเสี่ ย งของตลาด และเปรี ย บเที ย บอั ต รา
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ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับกับอัตราผลตอบแทนที่ตองการ ในการชดเชยความเสี่ยงของหลักทรัพย
กลุมธนาคารพาณิชย โดยใชเสนตลาดหลักทรัพย Securities Market Line (SML) หรือแบบจำลอง
การตั้งราคาหลักทรัพย (CAPM) ในการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยใชราคาปดของหลักทรัพย
และดัชนีราคาตลาด SET 100 และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1 ป แทนหลักทรัพย
ที่ปราศจากความเสี่ยง ผลการศึกษาสรุปไดวา หลักทรัพย BBL, KBANK, KTB, SCB และ TMB
มีคาสัมประสิทธิ์เบตานอยกวา 1 แตมากกวา 0 มีความสัมพันธในเชิงบวก หลักทรัพยดังกลาว
มีความเสี่ยงนอยกวาตลาด ซึ่งแสดงวาผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ผลตอบแทนของตลาด ในสั ด ส ว นที่ น อ ยกว า กล า วได ว า เป น หลั ก ทรั พ ย เ ชิ ง รั บ
(defensive security) โดยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมากกวา อัตราผลตอบแทนที่ตองการ ดังนั้น
นักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนหรือซือ้ หลักทรัพยนนั้ ไว เพราะหลักทรัพยดงั กลาวมีโอกาสจะปรับตัวสูงขึน้
กฤตวร ตังประเสริฐผล (2553) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน
ความเสี่ยง และการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยมี
วัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพื่อหามูลคาที่แทจริงของหลักทรัพย (intrinsic value) เปรียบเทียบกับ
ราคาตลาด 2) เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย 3) เพื่อใชเปน
แนวทางในการตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย โดยมีผลการวิจัยสรุป ดังนี้ พบวาหลักทรัพย TVO,
SSC, GFPT เมื่อนำราคาหุนที่เหมาะสมมาเปรียบเทียบกับราคาของตลาดหลักทรัพยแลว ราคา
หลักทรัพยเกิด Undervalue คือราคาหุนสามัญที่ซื้อขายในตลาดต่ำเกินกวามูลคาที่แทจริงที่คำนวณ
ได นักลงทุนจึงควรซื้อหุนของบริษัทเหลานี้ เพราะราคาจะปรับตัวสูงขึ้น สวนหลักทรัพย CPF, TUF,
STA, MINT, KSL, OISHI, TF เมือ่ นำราคาหุน ทีเ่ หมาะสมมาเปรียบเทียบกับราคาของตลาดหลักทรัพย
แลว ราคาหลักทรัพยเกิด Overvalue คือ ราคาหุนสามัญที่ซื้อขายในตลาดสูงเกินกวามูลคาที่แทจริง
ที่คำนวณได นักลงทุนจึงควรขายหุนของบริษัทเหลานี้ เพราะราคาจะปรับตัวต่ำลงมา
วิไลพรรณ ตาริชกุล (2551) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง รูปแบบจำลอง CAPM การศึกษา
เปรียบเทียบ ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค
ในการวิจัย (1) ศึกษาเปรียบเทียบระหวางความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่ไดรับของหลักทรัพย
กลุม ธนาคารกับความเสีย่ งและอัตราผลตอบแทนทีไ่ ดรบั ของตลาด (2) เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ที่ตองการกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยกลุมธนาคาร และ (3) ศึกษาแนวทาง
การตัดสินใจลงทุนโดยใชรูปแบบจำลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) โดยมีผลการวิจัย
สรุปดังนี้หลักทรัพยกลุมธนาคารที่ควรตัดสินใจขายหรือไมลงทุนมี 7 หลักทรัพย เรียงตามลำดับ
เปนหลักทรัพยในกลุม Overvalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันสูงกวาราคาที่ควร
จะเปน คือ BT, TMB, SCIB, KTB, ACL, KK, BBL หลักทรัพยกลุมธนาคารที่ควรตัดสินใจซื้อ
หรือลงทุนมี 5 หลักทรัพยเรียงตามลำดับเปนหลักทรัพยในกลุม Undervalued แสดงวาราคาตลาด
ของหลักทรัพยในปจจุบันต่ำกวาราคาที่ควรจะเปนคือ TBANK, BAY, SCB, KBANK, TISCO
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เปรมชัย แพรไพรศาล (2550) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
หลักทรัพยกลุมพลังงานในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตมกราคม 2554 – 2549 สรุปผล
การศึกษาพบวาหลักทรัพยหลักทรัพย จำนวน 6 หลักทรัพย คือ BANPU, EGCOMP, IRPC, PTT,
PTTEP, RATCH ทุกหลักทรัพยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายสัปดาหสูงกวาตลาด และความเสี่ยง
ของหลักทรัพยซง่ึ วัดดวยคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทน หลักทรัพย ทัง้ 6 หลักทรัพย
มีความเสี่ยงสูงกวาตลาด และทุกหลักทรัพยมีความเสี่ยงที่ไมเปนระบบสูงกวาความเสี่ยงที่เปนระบบ
แสดงใหเห็นวาความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมพลังงานเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายในกิจการ
มากวาความเสีย่ งทีเ่ กิดจากปจจัยภายนอก และสามารถขจัดไดโดยการกระจายการลงทุนทีเ่ หมาะสม
เมื่อใชทฤษฎีตัวแบบการกำหนดราคาหลักทรัพยพบวาทุกหลักทรัพยมีอัตราผลตอบแทนที่ตองการ
สูงกวาอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการแสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยต่ำกวาราคาที่ควรจะ
เปน ซึ่งสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจลงทุนได
Weera Weerakhajornsak, Kittiphun Khongsawaqtkiat, & Thasan Boonkawan
(2008) ไดศึกษาเรื่อง Asset Pricing in Energy Sector: The Evidence from Stock Exchange of
Thailand โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพื่อเปรียบเทียบระหวางอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจาก
หลักทรัพยกลุม พลังงานและอัตราผลตอบแทนทีไ่ ดรบั ของตลาด 2) เพือ่ เปรียบเทียบระหวางความเสีย่ ง
ของหลักทรัพยกลุมพลังงานและความเสี่ยงที่ไดรับของตลาด 3) เพื่อประเมินอัตราผลตอบแทน
ที่คาดวาจะไดรับและความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมพลังงานจาก CAPM โดยมีผลการวิจัยสรุป ดังนี้
หลั ก ทรั พ ย ก ลุ ม พลั ง งานที่ ค วรตั ด สิ น ใจขายหรื อ ไม ล งทุ น 10 หลั ก ทรั พ ย เ ป น หลั ก ทรั พ ย ใ นกลุ ม
Overvalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันสูงกวาราคาที่ควรจะเปน คือ AI, BCP,
EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, TOP, IRPC หลักทรัพยกลุมพลังงานที่ควร
ตัดสินใจซื้อหรือลงทุนมี 8 หลักทรัพย เปนหลักทรัพยในกลุม Undervalued แสดงวาราคาตลาดของ
หลักทรัพยในปจจุบันต่ำกวาราคาที่ควรจะเปน คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, GLOW, LANNA,
PTT, RATCH, SCG

วิธีดำเนินการ
ประชากรที่ใชในการศึกษา
ราคาปด (closing price) ในแตละวันทำการของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 6 หลักทรัพย ไดแก (1) CIG : บริษัท ซี.ไอ.กรุป จำกัด (มหาชน)
(2) KASET : บริษทั ไทยฮา จำกัด (มหาชน) (3) IRCP : บริษทั อินเตอรเนชัน่ แนล รีเสริช คอรปอเรชัน่
จำกัด (มหาชน) (4) QLT : บริษัท ควอลีเทค จำกัด (มหาชน) (5) TRC : บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น
จำกัด (มหาชน) (6)TRT: บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
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วิธีการรวบรวมขอมูล
รายงานการซื้อขายของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 489 วันทำการ โดยทำการเก็บรวบรวมขอมูลราคาปดของ
หลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) ดัชนี MAI และเงินปนผล ซึ่งทำการเก็บรวบรวมจากฐานขอมูล
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ขอมูลอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินคลังระยะสั้นอายุ 1 ป รวบรวมจากฐานขอมูลของสมาคม
ตลาด ตราสารหนี้ไทย
วิธีการวิเคราะหขอมูล
สำหรับการวิเคราะหขอมูลเปนการอธิบายเกี่ยวกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี และวิเคราะห
เชิงปริมาณ โดยใชสตู รในการคำนวณหาความเสีย่ งและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย
คาสัมประสิทธิ์เบตา และอัตราผลตอบแทนที่ตองการโดยใชแบบจำลอง Capital Asset Pricing
Model (CAPM)

ผลการวิจัย
สวนที่ 1 วิเคราะหเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยในตลาด
เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาด
0.1500

0.1331 0.1375

0.1000

0.0901

0.0500
0.0000
-0.0500
-0.1000

°´¦µ¨°Â
-0.0098 -0.0204
CIG IRCP

QLT

TRC

-0.0050
TRT KASET

¨°Â °¨µ

-0.1041

-0.1500

ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับ
อัตราผลตอบแทนของตลาด ในชวงระยะเวลาตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2555
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จากภาพที่ 2 เปนผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
ในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับอัตราผลตอบแทนของตลาด ในชวงระยะเวลาตั้งแต วันที่ 1 มกราคม
2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย
มีคาเทากับ 0.0901 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI)
สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม ดังนี้
1) หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาตลาดมีจำนวน 2 หลักทรัพย คือ หลักทรัพย
QLT และ TRC ซึ่งอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย TRC มีคาสูงสุดเทากับ 0.1375 และรองลงมา
คือ หลักทรัพย QLT โดยมีคาอัตราผลตอบแทนเทากับ 0.1331 ตามลำดับ
2) หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนต่ำกวาตลาดมีจำนวน 4 หลักทรัพย คือ หลักทรัพย
CIG, IRCP, TRT และ KASET ซึ่งอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย TRT มีคาสูงที่สุดเทากับ -0.0050
รองลงมา คือ CIG, IRCP และ KASET โดยมีคาอัตราผลตอบแทนเทากับ -0.0098, -0.0204 และ
-0.1041 ตามลำดับ
14.0000
12.0000
10.0000

11.5037
10.0181

8.0000

ªµ¤Á¸É¥

6.0000
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4.9523

4.0000

ªµ¤Á¸É¥ °¨µ

2.8025

2.0000

1.4908

0.0000
CIG

IRCP

QLT

TRC

TRT

1.2082
KASET

ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความเสีย่ งของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับความเสีย่ ง
ของตลาด ในชวงระยะเวลาตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
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จากภาพที่ 3 เปนผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงของหลักทรัพยในตลาด
เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับความเสี่ยงของตลาด ในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบวาความเสีย่ งของตลาดหลักทรัพย มีคา เทากับ 0.0901 เมือ่ เปรียบเทียบ
กั บ ความเสี่ ย งของหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาด เอ็ ม เอ ไอ (MAI) ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง กว า ตลาดมี จ ำนวน
6 หลักทรัพย คือ CIG, IRCP, QLT, TRC, TRT และ KASET ซึ่งความเสี่ยงของ IRCP มีคาสูงที่สุด
เทากับ 11.5037 รองลงมาคือ CIG, KASET, TRC, QLT และTRT โดยมีคาความเสี่ยงเทากับ
10.0181, 4.9651, 4.9523, 2.8025 และ 1.4908 ตามลำดับ
สวนที่ 2 วิเคราะหเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เบตาและจำแนกประเภทความเสี่ยงของ
หลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI)
1.2000
1.0000

1.0000

0.8974

0.8541

0.8000

0.6389
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0.4281

0.3628 0.3628

nµÁoµ °®¨´¦´¡¥r (ȕi)
nµÁoµ °¨µ
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ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับ
คาสัมประสิทธิ์เบตาของตลาด ในชวงระยะเวลาตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2555
จากภาพที่ 4 เป น ผลการวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บค า สั ม ประสิ ท ธ เ บต า ของหลั ก ทรั พ ย
ในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับคาสัมประสิทธิ์เบตาของตลาด ในชวงระยะเวลาตั้งแต วันที่ 1 มกราคม
2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จากหลักทรัพยทั้ง 6 หลักทรัพย มีคาสัมประสิทธเบตานอยกวา 1
และมีความสัมพันธกันในเชิงบวกทั้ง 6 หลักทรัพย คือ CIG, IRCP, QLT, TRC, TRT และ KASET
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ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) นั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
กับผลตอบแทนของตลาด แตผลตอบแทนทีไ่ ดรบั จากหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) จะนอยกวา
ผลตอบแทนของตลาด คือ หลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีความเสี่ยงนอยกวาความเสี่ยง
ของตลาดในทิศทางเดียวกัน กลาวไดวาเปนหลักทรัพยเชิงรับ (Defensive Stock)
ตารางที่ 1 การแบงแยกความเสี่ยงรวมของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในชวงระยะเวลา
ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
®¨´¦´¡¥r
CIG
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nµªµ¤Á¸É¥¦ª¤
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2.80
4.95
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(( β i σ m) )
0.97
0.16
0.21
0.88
0.22
0.49

((σei))
9.05
11.34
2.60
4.07
1.27
4.47

2

2 2

2

จากตารางที่ 1 แสดงถึงการแบงแยกคาความเสี่ยงรวมของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ
(MAI) ชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบวา
คาความเสี่ยงรวมของหลักทรัพย IRCP มีคาสูงสุดเทากับ 11.50 รองลงมาคือ CIG, KASET, TRC,
QLT และ TRT โดยมีคาความเสี่ยงรวมเทากับ 10.02, 4.97, 4.95, 2.80 และ 1.49 ตามลำดับ และ
รายการแบงแยกความเสี่ยงรวมของหลักทรัพยที่มีคาความเสี่ยงที่เปนระบบนอยกวาคาความเสี่ยง
ที่ไมเปนระบบ มีจำนวน 6 หลักทรัพย คือ CIG, IRCP, QLT, TRC, TRT และ KASET
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สวนที่ 3 วิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บอั ต ราผลตอบแทนที่ ต อ งการ กั บ อั ต ราผลตอบแทนที่
คาดหวังของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) จากรูปแบบจำลอง Capital
Asset Pricing Model (CAPM)
ตารางที่ 2 เปรี ย บเที ย บอั ต ราผลตอบแทนที่ ต อ งการกั บ อั ต ราผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง เพื่ อ การ
ตัดสินใจลงทุน ในชวงระยะเวลาตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
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ตารางที่ 2 แสดงผลจากการคำนวณเพื่อนำมาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ตองการ
(Ri) กับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) มาเปรียบเทียบ ซึ่งหลักทรัพย
ที่นักลงทุนตัดสินใจลงทุนนั้น เปนหลักทรัพย Ri>(E(Ri)) ที่มีอัตราผลตอบแทนที่ตองการต่ำกวา
ที่ ค วรจะเป น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ อั ต ราผลตอบแทนที่ ต อ งการ ณ ระดั บ ความเสี่ ย งเดี ย วกั น กั บ
เสนตลาดหลักทรัพย และอัตราผลตอบแทนที่ตองการสูงกวาอัตราผลตอบแทนคาดหวังมีจำนวน
2 หลักทรัพย คือ QLT และ TRC โดยหลักทรัพยเหลานี้มีมูลคาต่ำกวาที่ควรจะเปน (Undervalued)
ดังนั้นนักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนหรือซื้อหลักทรัพยนั้นไว เพราะหลักทรัพยดังกลาวมีโอกาสจะปรับ
ตัวสูงขึ้น
สวนหลักทรัพยที่นักลงทุนไมควรตัดสินใจลงทุนเปนหลักทรัพยที่ Ri<(E(Ri)) แสดงวา
เปนหลักทรัพยที่สูงกวาที่ควรจะเปน เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ตองการ ณ ระดับ
ความเสี่ ย งเดี ย วกั น กั บ เส น ตลาดหลั ก ทรั พ ย เพราะมี อั ต ราผลตอบแทนต่ ำ กว า ตลาดบนเส น
ตลาดหลักทรัพย ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกัน ที่มีอัตราผลตอบแทนที่ตองการสูงกวา (Overvalued)
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมี 4 หลักทรัพย คือ CIG, IRCP, TRT และ KASET โดยหลักทรัพย
เหลานี้มีมูลคาสูงกวาที่ควรจะเปน
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อภิปรายผล
1. จากการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับ 0.0901 สวนอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยกลุมที่มากกวาตลาด ไดแก หลักทรัพย QLT และ TRC ขณะที่อัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยกลุมที่นอยกวาตลาด ไดแก หลักทรัพย CIG, IRCP, TRT และ KASET
ความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับ 1.2082 สวนหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ
(MAI) จำนวน 6 หลักทรัพย มีความเสี่ยงสูงกวาตลาดทั้ง 6 หลักทรัพย
2. จากการศึกษาคาสัมประสิทธิ์เบตา และการแบงแยกความเสี่ยงรวมของหลักทรัพย
ในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) ชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
คาสัมประสิทธเบตาของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับคาสัมประสิทธเบตา
ของตลาด จากหลักทรัพยทั้ง 6 หลักทรัพย มีคาสัมประสิทธเบตานอยกวา 1 และมีความสัมพันธกัน
ในเชิงบวกทัง้ 6 หลักทรัพย คือ CIG, KASET, IRCP, QLT, TRC และ TRT ซึง่ แสดงใหเห็นวาหลักทรัพย
ในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI)นั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนของตลาด แต
ผลตอบแทนที่ไดรับจากหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) จะนอยกวาผลตอบแทนของตลาด คือ
หลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีความเสี่ยงนอยกวาความเสี่ยงของตลาดในทิศทางเดียวกัน
กลาวไดวาเปนหลักทรัพยเชิงรับ (defensive stock)
การแบงแยกความเสี่ยงรวม (total risk) โดยหลักทรัพยที่มีคาความเสี่ยงรวมเรียงตาม
ลำดับดังนี้ IRCP, CIG, KASET, TRC, QLT และ TRT และรายการแบงแยกความเสี่ยงรวมของ
หลักทรัพยที่มีคาความเสี่ยงที่เปนระบบนอยกวาคาความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ มีจำนวน 6 หลักทรัพย
คือ CIG, KASET IRCP, QLT, TRC, และ TRT
3. วิเคราะหเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ตองการกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของ
หลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) จากรูปแบบจำลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM)
ชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
หลั ก ทรั พ ย ที่ นั ก ลงทุ น ตั ด สิ น ใจลงทุ น นั้ น เป น หลั ก ทรั พ ย ที่ R i>(E(R i)) ที่ มี อั ต รา
ผลตอบแทนที่ตองการต่ำกวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการสูงกวาอัตราผลตอบแทนคาดหวังมีจำนวน
2 หลักทรัพย คือ QLT และ TRC โดยหลักทรัพยเหลานี้มีมูลคาต่ำกวาที่ควรจะเปน (Undervalued)
ดั ง นั้ น นั ก ลงทุ น ควรตั ด สิ น ใจลงทุ น หรื อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย นั้ น ไว เพราะหลั ก ทรั พ ย ดั ง กล า วมี โ อกาส
จะปรับตัวสูงขึ้น
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สวนหลักทรัพยหลักทรัพยที่นักลงทุนไมควรตัดสินใจลงทุนเปนหลักทรัพยที่ Ri>(E(Ri))
แสดงวาเปนหลักทรัพยทสี่ งู กวาทีค่ วรจะเปน เมือ่ เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนทีต่ อ งการ ณ ระดับ
ความเสี่ ย งเดี ย วกั น กั บ เส น ตลาดหลั ก ทรั พ ย เพราะมี อั ต ราผลตอบแทนต่ ำ กว า ตลาดบนเส น
ตลาดหลักทรัพย ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกัน ที่มีอัตราผลตอบแทนที่ตองการสูงกวา (Overvalued)
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง มี 4 หลักทรัพย คือ CIG, IRCP, TRT และ KASET โดยหลักทรัพย
เหลานี้มีมูลคาสูงกวาที่ควรจะเปน

ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพยกลุมตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับกลุมหลักทรัพยอื่นๆ ในชวงระยะเวลา
489 วันทำการยอนหลัง อาจทำใหขอมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งอาจทำใหผลการวิเคราะหไมครบถวน
อาจมีผลกระทบจากปจจัยดานความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมือง ในชวงระยะเวลานั้น ซึ่งทำให
ผลของความเสี่ ย งที่ เ ป น ระบบของตลาดเปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งครบถ ว น
อยางแทจริง ควรทำการศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การวิเคราะหปจจัยสภาพเศรษฐกิจ และ
ปจจัยพื้นฐานโดยรวมของบริษัท ที่จะลงทุน
2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชสำหรับเปนแนวทางในการประกอบการตัดสินใจการลงทุน
ในหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) และในการลงทุนครั้งตอ ๆ ไป ควรมีการกระจายการลงทุน
เพือ่ ลดความเสีย่ ง โดยเลือกลงทุนในหลักทรัพย หมวดธุรกิจอืน่ ๆ หรือสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย
ไดแก ลงทุนในที่ดิน โรงงาน อาคารสิ่งปลูกสราง เพราะการลงทุนในธุรกิจที่ลงทุนในสินทรัพยเหลานี้
มุงหวังกําไรจาการลงทุนเปนผลตอบแทน
3. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไมไดวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของบริษัท ในการศึกษา
ครั้งตอไปควรวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของบริษัทเพิ่มเติม เพื่อจะไดประกอบการพิจารณา
ในการเลือกลงทุนไดดียิ่งขึ้น เพราะผูลงทุนสามารถคาดการณแนวโนมการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ
ไดวาควรจะไปในทิศทางใด
4. ในการศึกษาครั้งตอไปควรกำหนดชวงระยะเวลาในการคำนวณอัตราผลตอบแทน
อาจจะเปนรายสัปดาห รายเดือน รายไตรมาส หรือ รายป ซึ่งอาจจะทำใหผลการศึกษาสอดคลองกับ
การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนตอไป
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สรุป
ผลการศึกษาครั้งนี้เกี่ยวกับความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาด
เอ็ม เอ ไอ (MAI) ภายใตแบบจำลอง Capital Asser Pricing Model (CAPM) จำนวน 6 หลักทรัพย
คือ CIG, IRCP, QLT, TRC, TRT และ KASET โดยใชขอมูลราคาปดของหลักทรัพยในแตละวัน
ชวงระยะเวลาตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทำการวิเคราะหอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย ใชวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของตลาด สวนความเสี่ยงของหลักทรัพย
วิเคราะหจากคาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพย ทั้งนี้ การตัดสินใจจะลงทุนหรือไม จึงตองใชอัตรา
ผลตอบแทนทีต่ อ งการเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวัง พบวาอัตราผลตอบแทนทีต่ อ งการ
สูงกวาอัตราผลตอบแทนคาดหวังมีจำนวน 2 หลักทรัพย คือ QLT และ TRC โดยหลักทรัพยเหลานี้
มีมูลคาต่ำกวาที่ควรจะเปน (Undervalued) ดังนั้นนักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนหรือซื้อหลักทรัพย
นั้นไว เพราะหลักทรัพยดังกลาวมีโอกาสจะปรับตัวสูงขึ้น
สวนหลักทรัพยที่นักลงทุนไมควรตัดสินใจลงทุน ที่มีอัตราผลตอบแทนที่ตองการสูงกวา
(Overvalued) อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมี 4 หลักทรัพย คือ CIG, IRCP, TRT และ KASET
โดยหลักทรัพยเหลานี้มีมูลคาสูงกวาที่ควรจะเปน
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แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
LEARNING STYLES IN USING INTERNET OF VOCATIONAL STUDENTS
OF PANAKORN COMMERCIAL COLLEGE, BANGKOK
วิภาดา เรืองสอน/WIPADARUANGSON1
จิรวัฒน วีรังกร/JIRAWAT VIRANGGORN2
ธนีนาฏ ณ สุนทร/TANEENART NA-SOONTORN3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน
ระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ และ 2) เปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ต
ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ โดยจำแนกตามเพศ ระดับชั้น สาขา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประสบการณการใชอินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
เปนนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของโรงเรียนพระนครพณิชยการ
กรุงเทพมหานคร จำนวน 898 คน ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด
268 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ t-test วิเคราะหความแปรปรวนดวย Analysis
of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบโดยใชวิธี LSD (Least-Significant Difference)
ผลการวิจยั พบวา รูปแบบการเรียนรูข องนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ
มีระดับการปฏิบัติมาก 3 ดาน ดังนี้ 1) แบบรวมมือ มีคาเฉลี่ย 3.60 2) แบบฝกปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย
3.59 และ 3) แบบพึ่งพา มีคาเฉลี่ย 3.55 มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 3 ดาน ดังนี้ 1) แบบอิสระ
มีคาเฉลี่ย 3.44 2) แบบแขงขัน มีคาเฉลี่ย 3.27 และ 3) แบบหลีกเลี่ยง มีคาเฉลี่ย 3.25 เมื่อพิจารณา
รูปแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ
โดยจำแนกตามเพศระดับชัน้ สาขา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ประสบการณการใชอนิ เทอรเน็ต พบวา
1) เพศ ไม มี ค วามแตกต า งกั น 2) ระดั บ ชั้ น มี ค วามแตกต า งกั น ในเรื่ อ งแบบอิ ส ระ 3) สาขา
มีความแตกตางกันในเรื่องแบบอิสระ และแบบหลีกเลี่ยง 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความแตกตาง
กันในเรื่องแบบอิสระ แบบรวมมือ และแบบฝกปฏิบัติ และ 5) ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต
มีความแตกตางกันในเรื่องแบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง และแบบแขงขัน
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
อาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก)
3
อาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม)
1
2
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ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to study learning styles in using the
internet of vocational students of Panakorn commercial college and 2) to compare learning
styles in using internet of vocational students of Panakorn commercial college as classified
by gender, class levels, department, learning achievement and experiences in using the
internet. The samples in this research were 898 students of vocational certificate who
studied in Panakorn commercial college, Bangkok. The samples were derived by stratified
sampling method. The sample included 268 students. The tools for this research were
based on questionnaire. The Data were analyzed by frequency, percentage, arithmetic
means, standard deviation, t-test, analysis of variance (ANOVA) and compare by LSD
(Least-significant Difference).
The research show that learning styles of vocational student in Panakorn
commercial college at high level were: 1) Collaborative styles at 3.60. 2) Practice styles at
3.59; and 3) Dependent styles at 3.55. And at moderate level were: 1) Independent styles
at 3.44. 2) Competitive styles at 3.27; and 3) Avoidant styles at 3.25. When considering the
learning styles in using internet of vocational students of Panakorn commercial college as
classified by gender, class levels, department, learning achievement and experiences in
using the internet were as following: 1) There is no significant of gender. 2) There is significant
between independent styles of class level. 3) There is significant between independent
and avoidant styles of department. 4) There is significant between independent, collaborative
and practical styles of learning achievement; and 5) There is significant between independent,
avoidant and competitive styles of experiences in using the internet.
Keywords: learning styles, internet, vocational students, Panakorn Commercial College
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บทนำ
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสาร ไดมีพัฒนาอยางรวดเร็ว
และได มี ก ารนำไปสู ก ารผสมผสานความคิ ด ค า นิ ย ม ตลอดจนวิ ถี ชี วิ ต ความเป น อยู ข องมนุ ษ ย
เปนอยางมาก
ในปจจุบันการจัดการศึกษา ไดนำอินเทอรเน็ตเขามาใชในการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ซึ่งระบบอินเทอรเน็ตเปนเครือขายการสื่อสารที่มีขนาดใหญมาก และ
สามารถตอบสนองความตองการในการคนควา และเขาถึงขอมูลไดเปนอยางดี (วิทยา เรืองพรพิสุทธิ์,
2538: 2) ทำใหเกิดการพัฒนาใชเครือขายอินเทอรเน็ตใหเปนแหลงของทรัพยากรการเรียนรูสำหรับ
นักเรียน (ธงชาติ สอนคำ, 2552: 2) นอกจากประโยชนของการใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตแลว
ยังมีผลกระทบทางดานพฤติกรรมเกิดขึ้นดวย เชน นักเรียนนักศึกษา สามารถคนหาเพื่อนใหม ๆ
ทางอินเทอรเน็ตได ซึ่งการ CHAT หรือการสนทนาโตตอบผานระบบอินเทอรเน็ต ทำใหผูใชสนใจ
การเลน CHAT มากกวาการเรียน ผลของพฤติกรรมดังกลาวนี้กอใหเกิดปญหาขึ้นมากมาย รวมถึง
สงผลตอการเรียนที่ตกต่ำลง (ศิริรัตน สาโพธิสิงห, 2548)
รู ป แบบการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย นแต ล ะคน เป น อี ก ส ว นหนึ่ ง ที่ ต อ งคำนึ ง ถึ ง ในการเรี ย น
การสอน ดังที่ ฮัท (Hut อางถึงใน วิกานดา แสนทวีสุข, 2539: 2) ไดอธิบายไววา แบบการเรียนรู
เปนสถานการณทางการศึกษาที่ผูเรียนแตละคนชอบมากที่สุด และเปนการอธิบายถึงสภาพการณ
โดยรวมที่ผูเรียนแตละคนตองการ แบบการเรียนรูเปนคุณลักษณะที่สามารถคนหาได และจาก
การคนหาแบบการเรียนรูของผูเรียน จะเปนแนวทางไปสูการทำงานที่มีประสิทธิภาพของผูสอน การที่
ไดเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนที่แตกตางกันของผูเรียน ผูสอนจะใชเทคนิควิธีการในการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม แบบการเรียนรูมีผลตอพัฒนาการในการเรียนรู ถานักเรียนมีแบบการเรียนรูที่ดี จะสงผล
ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น แตถาผูเรียนมีแบบการเรียนรูที่ไมดี จะสงผลใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำลง
จากการสำรวจปญหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียนพระนคร
พณิชยการ พบวา นักเรียนของโรงเรียนพระนครพณิชยการจำนวนมาก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ำลง (โรงเรียนพระนครพณิชยการ, 2550: 8) แมวาการใชอินเทอรเน็ตในการคนควาหาขอมูล
การแสวงหาความรู และการเขาถึงความรู ตลอดจนเปนพื้นฐานที่สำคัญตอการเรียนรูเทคโนโลยี
ใหม ๆ แตการที่ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ำลง ยอมสงผลตอการเรียนรูในอนาคต ดังนั้นผูวิจัย
ในฐานะผูสอนจึงสนใจที่จะศึกษาวานักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ ใชแบบ
การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตอยางไร และแบบการเรียนรูดังกลาวมีความสอดคลองเหมาะสมกับ
การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตหรือไม เพื่อจะนำขอมูลไปปรับปรุงการบริหารดานการศึกษา รวมถึง
สงเสริมการเรียนรูก ารใชอนิ เทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการตอไป
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วัตถุประสงค
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทำการศึกษาแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ
อาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อศึกษาแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียน
พระนครพณิชยการ
2. เพื่อเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
โรงเรียนพระนครพณิชยการโดยจำแนกตามเพศ ระดับชั้น สาขา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต

วิธีดำเนินการ
ประชากร และกลุมตัวอยาง คือ
ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชัน้ ปที่ 1 ถึง ชัน้ ปที่ 3 ของโรงเรียนพระนครพณิชยการ จำนวน 898 คน
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 ถึง ชั้นปที่ 3 ของโรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ไดมาโดยวิธี
การสุมตัวอยาง โดยใชตาราง Krejcie and Morgan ไดจำนวนกลุมตัวอยาง จำนวน 268 คน จากนั้น
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified sampling) โดยแบงกลุมประชากร เปน 3 กลุม คือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 ถึง ชั้นปที่ 3 ขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรคำนวณ
ขนาดตัวอยาง Taro Yamane (บุญธรรม จิตตอนันต, 2540: 71)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีผ้ วู จิ ยั ไดทำการสรางเครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษา คือ แบบสอบถามเกีย่ วกับ
การเรียนรูก ารใชอนิ เทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
ซึ่งแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ซึ่งเกี่ยวกับ
สถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับชัน้ สาขา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และประสบการณ
การใชอินเทอรเน็ต
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ต มี 6 แบบ ลักษณะ
คำถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ แยกเปนรายดาน ดังนี้ 1) การเรียนรูแบบอิสระ 2) การเรียนรู
แบบพึ่งพา 3) การเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง 4) การเรียนรูแบบรวมมือ 5) การเรียนรูแบบแขงขัน และ
6) การเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดำเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
1. ดำเนินการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 ถึง ชั้นปที่ 3 จำนวน 898 คน และจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง พรอมตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม กอนนำไปวิเคราะห
ขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
2. ดำเนินการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยาง วิธีสุมตัวอยางใชตาราง Krejcie
and Morgan ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 268 คน จากนั้นใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified
sampling) โดยแบงประชากรเปน 3 กลุม ขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรคำนวณขนาดตัวอยาง
Taro Yamane คือ ชั้นปที่ 1 จำนวน 131 คน ชั้นปที่ 2 จำนวน 76 คน และชั้นปที่ 3 จำนวน 61 คน
3. ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (descriptive statistics) ไดแก
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ส ว นสถิ ติ อ นุ ม าน (Inferential Statistics) ใช ใ นการศึ ก ษาหาความแตกต า งของกลุ ม ตั ว แปร
และศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอตัวแปรตามโดยในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
คะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม ในกลุมที่มีตัวแปร 2 กลุมเปนอิสระจากกัน จะใชการทดสอบคาที
(t-test) ส ว นในกลุ ม ตั ว แปรมากกว า 2 กลุ ม ขึ้ น ไป ใช ก ารวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
(One Way ANOVA) หรือทดสอบคาเอฟ (F-test) ถาพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least-Significant Difference)
(วิเชียร เกตุสิงห, 2543: 9)

การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ แบบการเรี ย นรู ก ารใช อิ น เทอร เ น็ ต ของนั ก เรี ย นระดั บ
อาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด ดังนี้
1. วิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ แบบการเรี ย นรู ก ารใช อิ น เทอร เ น็ ต ของนั ก เรี ย นระดั บ
อาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร โดยใชเกณฑประเมินคา (วิเชียร เกตุสิงห,
2543: 9) ซึ่งมีเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ปฏิบัติมาก
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ปฏิบัตินอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ปฏิบัตินอยที่สุด
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2. วิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยดำเนินการ
ลงรหัสในแบบสอบถาม เปลี่ยนขอมูลทั้งหมดที่ไดมาเปนตัวเลขทำการประมวลขอมูล วิเคราะหขอ มูล
ดวยเครือ่ งคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Window และ Lisrel version 8.53

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียน
พระนครพณิชยการ มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 ระดับการปฏิบัติของนักเรียนที่มีตอแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ
อาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
Âµ¦Á¦¸¥¦¼oµ¦Äo°·Á°¦rÁÈ °´Á¦¸¥
1. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ°·¦³
2. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¡¹É¡µ
3. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ®¨¸Á¨¸¥É 
4. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¦nª¤¤º°
5. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂÂ n ´
6. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ f·´·

X

3.44
3.55
3.25
3.60
3.27
3.59

S.D.
0.58
0.59
0.67
0.57
0.75
0.63

(n=268)
¦³´µ¦·´·
µ¨µ
¤µ
µ¨µ
¤µ
µ¨µ
¤µ

จากตารางที่ 1 จากผลการวิจัย แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ
อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา
1. ระดับการปฏิบัติมาก 3 ดาน ดังนี้ 1) แบบรวมมือ มีคาเฉลี่ย 3.60 2) แบบฝกปฏิบัติ
มีคาเฉลี่ย 3.59 และ 3) แบบพึ่งพา มีคาเฉลี่ย 3.55
2. ระดับการปฏิบัติปานกลาง 3 ดาน ดังนี้ 1) แบบอิสระ มีคาเฉลี่ย 3.44 2) แบบแขงขัน
มีคาเฉลี่ย 3.27 และ 3) แบบหลีกเลี่ยง มีคาเฉลี่ย 3.25
3. ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
โรงเรียนพระนครพณิชยการโดยจำแนกตามเพศ ระดับชัน้ สาขา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ประสบการณ
การใชอินเทอรเน็ต มีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ
(n = 268)
Âµ¦Á¦¸¥¦¼oµ¦Äo
µ¥ (n=78)
°·Á°¦rÁÈ °´Á¦¸¥
S.D.
X
1.µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ°·¦³
3.57
0.62
2.µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¡¹É¡µ
3.59
0.62
3.µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ®¨¸Á¨¸¥É 
3.45
0.69
4.µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¦nª¤¤º°
3.61
0.61
5.µ¦Á¦¸¥¦¼oÂÂ n ´
3.36
0.76
6.µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ f·´·
3.54
0.61
*¤¸´¥Îµ´µ·· ¸É¦³´ (P<0.05)

®· (n=190)
S.D.
X
3.39
0.56
3.54
0.57
3.17
0.65
3.59
0.56
3.23
0.74
3.60
0.64

t

p

2.235
0.581
3.063
0.331
1.256
-0.706

.346
.157
.431
.238
.759
.578

จากตารางที่ 2 ผลการวิ เ คราะห ก ารเปรี ย บเที ย บแบบการเรี ย นรู ก ารใช อิ น เทอร เ น็ ต
ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ พบวา
การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ทั้ง 6 แบบ ระหวางนักเรียนชายและหญิง
แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับชั้น
(n = 268)
Âµ¦Á¦¸¥¦¼oµ¦Äo
°·Á°¦rÁÈ °´Á¦¸¥

¦³´´Ê e1¸É
(n=131)
S.D.
X
1. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ°·¦³
3.36 0.55
2. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¡¹É¡µ
3.49 0.56
3. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ®¨¸Á¨¸¥É 
3.16 0.62
4. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¦nª¤¤º°
3.53 0.56
5. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂÂ n ´
3.19 0.70
6. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ f·´·
3.53 0.64
*¤¸´¥Îµ´µ·· ¸É¦³´ (P<0.05)

¦³´´Ê e2¸É
(n=76)
S.D.
X
3.42 0.58
3.57 0.59
3.34 0.65
3.66 0.59
3.37 0.75
3.64 0.63

¦³´´Ê e3¸É
(n=61)
S.D.
X
3.65 0.60
3.68 0.63
3.35 0.79
3.66 0.58
3.29 0.83
3.65 0.61

F
P
5.202 .006*
2.219 .111
2.582 .078
1.670 .190
1.426 .242
1.202 .302
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จากตารางที่ 3 ผลจากการวิเคราะหการเปรียบเทียบการปฏิบัติของนักเรียนที่มีตอแบบ
การเรียนรูก ารใชอนิ เทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
จำแนกตามตัวแปรระดับชั้น พบวา การเรียนรูแบบอิสระนักเรียนมีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ต
แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สำคั ญ ที่ ร ะดั บ .05 ส ว นการเรี ย นรู แ บบพึ่ ง พา การเรี ย นรู แ บบหลี ก เลี่ ย ง
การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบแขงขัน การเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียนมีแบบการเรียนรู
การใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสาขา
Âµ¦Á¦¸¥¦¼oµ¦Äo
°·Á°¦rÁÈ °´Á¦¸¥

µ¦´¸
(n=39)
S.D.
X
1. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ°·¦³
3.35 0.59
2. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¡¹É¡µ
3.61 0.58
3. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ®¨¸Á¨¸¥É 
3.24 0.72
4. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¦nª¤¤º°
3.71 0.66
5. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂÂ n ´
3.22 0.84
6. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ f·´·
3.72 0.60
*¤¸´¥Îµ´µ·· ¸É¦³´ (P<0.05)

µ¦ µ¥
(n=98)
S.D.
X
3.59 0.59
3.62 0.62
3.38 0.71
3.64 0.55
3.38 0.76
3.62 0.63

Å¤nÂ¥µ µ
(n=131)
S.D.
X
3.36 0.55
3.49 0.56
3.16 0.62
3.53 0.56
3.19 0.70
3.53 0.64

F
P
4.985 .007*
1.638 .196
3.205 .042*
1.906 .151
1.834 .162
1.589 .206

จากตารางที่ 4 ผลจากการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐานการเปรียบเทียบการปฏิบัติของนักเรียนที่มีตอแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของ
นักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามตัวแปรสาขา
พบวา การเรียนรูแบบอิสระ การเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง นักเรียนมีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ต
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 สวนการเรียนรูแบบพึ่งพา การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรู
แบบแขงขัน การเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียนมีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(n=268)
Âµ¦Á¦¸¥¦¼oµ¦Äo
0.00-1.00
°·Á°¦rÁÈ °´Á¦¸¥ X S.D.
1. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ°·¦³
3.21 0.67
2. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¡¹É¡µ
3.40 0.57
3. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ®¨¸Á¨¸¥É  3.35 0.66
4. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¦nª¤¤º°
3.61 0.45
5. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂÂ n ´
3.46 0.67
6. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ f·´· 3.53 0.51
*¤¸´¥Îµ´µ·· ¸É¦³´ (P<0.05)

1.01-2.00
S.D.
X
3.30 0.61
3.45 0.66
3.21 0.66
3.43 0.57
3.20 0.72
3.43 0.68

2.01-3.00
S.D.
X
3.49 0.54
3.62 0.54
3.29 0.68
3.64 0.58
3.32 0.76
3.58 0.61

3.01-4.00
S.D.
X
3.55 0.57
3.58 0.58
3.22 0.69
3.70 0.54
3.20 0.76
3.79 0.58

F
2.934
1.566
0.326
2.986
0.767
3.701

P
.034*
.198
.807
.032*
.513
.012*

จากตารางที่ 5 ผลจากการวิเคราะหการเปรียบเทียบการปฏิบัติของนักเรียนที่มีตอแบบ
การเรียนรูก ารใชอนิ เทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
จำแนกตามตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา การเรียนรูแบบอิสระ การเรียนรูแบบรวมมือ
การเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียนมีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ที่ระดับ .05 สวนการเรียนรูแบบพึ่งพา การเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง การเรียนรูแบบแขงขัน นักเรียน
มีแบบการเรียนรูก ารใชอนิ เทอรเน็ตแตกตางกันอยางไมมนี ยั สำคัญทีร่ ะดับ .05 ซึง่ เปนไปตามสมมติฐาน
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณการใชอนิ เทอรเน็ต
(n=268)
Âµ¦Á¦¸¥¦¼oµ¦Äo
°·Á°¦rÁÈ °´Á¦¸¥

0-3 e
X

1. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ°·¦³
3.34
2. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¡¹É¡µ
3.53
3. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ®¨¸Á¨¸¥É  3.20
4. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¦nª¤¤º°
3.58
5. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂÂ n ´
3.15
6. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ f·´· 3.55
*¤¸´¥Îµ´µ·· ¸É¦³´ (P<.05)

S.D.
0.59
0.62
0.74
0.56
0.82
0.64

4-6 e
X

3.37
3.49
3.20
3.57
3.23
3.62

S.D.
0.54
0.59
0.66
0.57
0.71
0.65

7-9 e
X

3.60
3.58
3.23
3.53
3.27
3.53

S.D.
0.55
0.50
0.57
0.54
0.73
0.58

¤µªnµ 9
e
S.D.
X
3.72 0.61
3.80 0.59
3.59 0.66
3.81 0.62
3.65 0.62
3.65 0.64

F
5.234
2.494
3.126
1.793
3.567
0.364

P
.002*
.060
.026*
.149
.015*
.779

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
Vol.3 No. 1 January - June 2012

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

175

จากตารางที่ 6 จากการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ และคาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การเปรียบเทียบการปฏิบัติของนักเรียนที่มีตอแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ
อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามตัวแปรประสบการณการใช
อินเทอรเน็ต พบวา การเรียนรูแบบอิสระ การเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง การเรียนรูแบบแขงขัน นักเรียน
มีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 สวนการเรียนรูแบบ
พึ่งพา การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียนมีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ต
แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) มีแบบการเรียนรู 6 แบบ คือ 1) แบบการเรียนรูแบบ
อิสระ 2) แบบการเรียนรูแบบพึ่งพา 3) แบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง 4) แบบการเรียนรูแบบรวมมือ
5) แบบการเรียนรูแบบแขงขัน และ 6) แบบการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได
ดังนี้
1. ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาของโรงเรี ย นพระนครพณิ ช ยการ
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.9 ศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 1 รอยละ 48.9 ไมแยกสาขา
รอยละ 48.9 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยูในชวง 2.01-3.00 รอยละ 46.3 และมีประสบการณการใช
อินเทอรเน็ตอยูในชวง 4-6 ป รอยละ 42.9
2. ตอนที่ 2 ผลการวิจัยแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ
อาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ พบวา
2.1 จากผลการวิจัยแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
โรงเรียนพระนครพณิชยการ พบวา นักเรียนมีแบบการเรียนรูแบบรวมมือมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.60
สวนแบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยงมีคาเฉลี่ยต่ำสุด 3.25 การที่นักเรียนมีการเรียนรูแบบรวมมือ
อยูระดับมากอาจเปนเพราะธรรมชาติของนักเรียนเปนวัยแหงการเรียนรู ชอบทดลองสิ่งแปลกใหม
รักอิสระ ตองการการยอมรับจากเพื่อน ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
สิ่งแวดลอมซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ดังนั้นนักเรียนไดเรียนรู และทำงานรวมกัน
โดยมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน (Geisert and Dunn, 1991 อางถึงใน จงกล พูลสวัสดิ์, 2541: 13)
2.2 จากผลการวิจัยแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
โรงเรียนพระนครพณิชยการ จำแนกตามแบบการเรียนรู
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1) การเรียนรูแบบอิสระ (Independ) จากผลการวิจัย พบวา แบบการเรียนรู
การใชอินเทอรเน็ตแบบอิสระของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ ภาพรวมมี
ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ ปานกลาง 3.44 เมื่ อ พิ จ ารณารายข อ พบว า ในข อ นั ก เรี ย นสนใจการเรี ย น
ในลักษณะที่ตองปฏิบัติดวย ตนเองมากกวาจะนั่งฟงบรรยายในชั้นเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุดและอยูใน
ระดับมาก 3.70 จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะวัยนี้จะรักอิสระ เสรีภาพ ตองการความเปน
ตัวเองสูงไมคอยชอบอยูในกฎเกณฑกติกาใด ๆ ชอบคิดเอง ทำเอง พึ่งตัวเอง เชื่อความคิดตนเอง
มีปฏิกิริยาตอบโตผูใหญที่บีบบังคับสูง ความอยากรูอยากเห็นอยากลองจะมีสูงสุดในวัยนี้ ทำให
อาจเกิดพฤติกรรมเสี่ยงไดงายถาวัยรุนขาดการยั้งคิด การไดทำอะไรดวยตนเอง และทำไดสำเร็จ
จะชวยใหวัยรุนมีความมั่นใจในตนเอง (กรมสุขภาพจิต, 2543)
2) การเรียนรูแบบพึ่งพา (Dependent) จากผลการวิจัย พบวา แบบการเรียนรู
การใชอินเทอรเน็ตแบบพึ่งพาของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ ภาพรวม
มีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับมาก 3.55 เมือ่ พิจารณารายขอ พบวา นักเรียนชอบการเรียนรูโ ดยวิธแี ลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.66 จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะ
วัยรุนตองการเปนที่ยอมรับจึงมักเอาอยาง และทำตามคานิยมของเพื่อน เวลามีปญหาอะไรมักจะ
ปรึกษากันเองคอนขางมาก รองลงมา คือ อาจารย วัยรุนคิดวา โรงเรียนเปนสถานที่ที่เขาจะได
ปรับปรุงสถานภาพในชีวิต โดยการเขารวมกิจกรรม และมีความสัมพันธกับเพื่อน ๆ จะทำใหเขา
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้การที่นักเรียนพึ่งพาอาศัยเพื่อนในการเรียน เพราะคิดวา
เพื่อน คือ แหลงเรียนรู และแหลงที่จะสนับสนุนชวยเหลือ ซึ่งจะทำใหพวกเขามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น (ประยูรศรี ณีสร, 2532)
3) การเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง (Avoidant) จากผลการวิจัย พบวา แบบการเรียนรู
การใชอนิ เทอรเน็ตแบบหลีกเลีย่ งของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ ภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 3.25 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนชอบเรียนภาคปฏิบัติ
มากกวาภาคทฤษฎีที่อาจารยสอนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.54 จากขอคนพบดังกลาวอาจ
เปนเพราะธรรมชาติการใชอินเทอรเน็ตจะเนนการปฏิบัติมากกวาการบรรยาย นักเรียนตองการใช
อินเทอรเน็ตเปน จึงเกิดการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตขึ้น เพราะนักเรียนคิดวาการใชอินเทอรเน็ต
สามารถใชเปนแหลงคนควาหาขอมูล ไมวาจะเปนขอมูลทางวิชาการ ขอมูลดานการบันเทิง ดานการ
แพทย และอื่น ๆ ที่นาสนใจระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จะทำหนาที่เสมือนเปนหองสมุดขนาดใหญ
นักเรียนในโรงเรียนสามารถใชอินเทอรเน็ตติดตอกับโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อคนหาขอมูลที่กำลังศึกษา
อยูได ทั้งที่เปนขอมูลที่เปนขอความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวตาง ๆ เนื่องจากปจจุบันโรงเรียนเกือบ
ทุกระดับชั้นในประเทศไทยกำลังใหความสนใจเกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอรเขามาใชในกิจกรรม
การเรียนการสอน และมีโรงเรียนอีกจำนวนไมนอยไดมีการนำอินเทอรเน็ตมาใชในโรงเรียน โดยมี
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จุดมุงหมายที่แตกตางกันไป เชน ใชเพื่อการประชาสัมพันธโรงเรียน ใชเพื่อการเรียนการสอนวิชา
คอมพิ ว เตอร ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการค น คว า ข อ มู ล ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทางไกลทั้ ง ใน และ
ตางประเทศ ใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน (สมพร สุขะ, 2545)
4) การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative) จากผลการวิจัย พบวา แบบการ
เรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบรวมมือของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3.59 เมื่อพิจารณารายขอ พบวานักเรียนชอบการเรียนรูที่เปน
ความรวมมือกันระหวางอาจารยผูสอน และนักเรียนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.79 จาก
ขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะปจจุบันมีการสรางระบบเครือขายการเรียนรูกันมากขึ้น เพื่อเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระบบการเรียน การสอน รูปแบบใหมในสถานบันการศึกษา เชน
เครือขายภายในโรงเรียน หรือภายในสถาบันอุดมศึกษา และเชื่อมโยงกันระหวาง วิทยาเขตจัดเปน
แคมปสเน็ตเวิรค กอใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน เพื่อรวมมือกันทำงานไดมากขึ้น
เปนสื่อกลาง เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารไดทั่วโลก รวมทั้งสามารถใชประโยชน
จากระบบอินเทอรเน็ตในการสงขาวสารได (บุญเลิศ อรุณพิบูลย, 2550)
5) แบบการเรียนรูแบบแขงขัน (Competitive) จากผลการวิจัย พบวา แบบการ
เรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบแขงขันของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 3.26 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนคิดวานอกจาก
ตองแขงขันกับตนเองแลวยังตองแขงขันกับคนอื่น ๆ ในชั้นเพื่อใหไดคะแนนดี อยูในระดับปานกลาง
มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.47 จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะการเรียนในยุคนี้ เนนการแขงขันกันมาก
เพราะธรรมชาติของวัยรุนชอบการเรียนรูแบบแขงขันจะเรียนรูดวยความพยายามที่จะทำสิ่งตาง ๆ
ใหดีกวาคนอื่นในชั้นเรียน เขามีความรูสึกจะตองแขงขันกับคนอื่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
สงผลใหนักเรียนมีโอกาสในการเลือกสถาบันตามที่ตัวเองชอบได และมีงานทำที่ดีตรงตามความ
ตองการของนักเรียนแตสิ่งสำคัญสุดคือการจัดการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนแตละคน
ไดพัฒนาตนเองอยางสูงสุด ตามกำลังหรือศักยภาพของแตละคน แตเนื่องจากผูเรียนแตละคนมี
ความแตกตางกัน ทัง้ ดานความตองการ ความสนใจ ความถนัดและยังมีทกั ษะพืน้ ฐานอันเปนเครือ่ งมือ
สำคัญที่จะใชในการเรียนรู อันไดแก ความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน ความสามารถทางสมอง
ระดับสติปญญา และการแสดงผลของการเรียนรูออกมาในลักษณะที่ตางกัน จึงควรมีการจัดการ
ที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกตางกัน ตามเหตุปจจัยของผูเรียนแตละคน (ประยูรศรี ณีสร, 2532)
6) แบบการเรียนรูแ บบฝกปฏิบตั ิ (Practice) จากผลการวิจยั พบวา แบบการเรียนรู
การใช อิ น เทอร เ น็ ต แบบฝ ก ปฏิ บั ติ ข องนั ก เรี ย นระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา โรงเรี ย นพระนครพณิ ช ยการ
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3.58 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนสนุกและพอใจกับการ
ฝกปฏิบัติการใชอินเทอรเน็ตในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.72
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จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะหองปฏิบัติการเปนแหลงที่ฝกฝนตนเอง ถามีขอสงสัยอะไร
สามารถถามเพื่อน หรืออาจารย และสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย เนื่องจากปจจุบัน
การศึกษาจะเนนกระบวนการทางปญญาที่พัฒนาบุคคลอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรู
ไดทุกเวลา ทุกสถานที่เปนกระบวนการเรียนรูที่มีความสุข บูรณาการเนื้อหาสาระตามความเหมาะสม
ของระดับการศึกษา เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธตนเองกับสังคม
สาระการเรียนรูสอดคลองกับความสนใจของนักเรียน ทันสมัย เนนกระบวนการคิดและการปฏิบัติ
จริง ไดเรียนรูตามสภาพจริง สามารถนำไปใชประโยชนไดอยางกวางไกล เปนกระบวนการที่มี
ทางเลือกและมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย นาสนใจเปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยมีนักเรียน
อาจารยและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูและมุงประโยชนของนักเรียน
เปนสำคัญเพื่อใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และคนมีความสุขในการเรียนการสอน (มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2543)
3. ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ
อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการโดยจำแนกตามเพศ ระดับชั้น สาขา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต มีผลสรุปดังนี้
3.1 ผลการเปรี ย บเที ย บแบบการเรี ย นรู ก ารใช อิ น เทอร เ น็ ต ของนั ก เรี ย นระดั บ
อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อจำแนกตาม เพศ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ซึง่ เปนไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะอินเทอรเน็ต
มีความจำเปนในการดำเนินชีวิตของคนรุนใหมความแตกตางระหวางเพศจึงไมแตกตางกัน ธรรมชาติ
ของวัยรุนเปนวัยที่มีความสนใจเรียนรูดวยตนเอง ในดานตาง ๆ เปนอยางมาก มีความเปนตัวของ
ตั ว เองสู ง ดั ง นั้ น การจั ด การเรี ย นการสอนจึ ง ต อ งเน น การให ผู เ รี ย นแสวงหาความรู ด ว ยตนเอง
เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียน เลือกเวลา และเลือกสถานที่เรียนไดตามความตองการ
รวมทั้ ง จั ด ให ผู เ รี ย นไดเ รี ย นรู จ ากประสบการณ จ ริ ง ฝ ก ปฏิ บั ติ ใ ห ส ามารถทำได คิ ด เป น ทำเป น
รักการอาน และมีนิสัยใฝรูอยางตอเนื่องเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต (สิปปนนท เกตุทัต, 2539)
3.2 ผลการเปรี ย บเที ย บแบบการเรี ย นรู ก ารใช อิ น เทอร เ น็ ต ของนั ก เรี ย นระดั บ
อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ จำแนกตาม ระดับชั้น พบวา นักเรียนระดับชั้นตางกันมีการ
เรียนรูแบบอิสระแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการเรียนรูแบบพึ่งพา
การเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบแขงขัน และการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ
นักเรียนตางระดับชั้นมีการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะธรรมชาติของวัยรุนอยูระหวาง
15-18 ป จะมีการเรียนรูแบบรวมมือ ทำงานรวมกัน โดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการทำงานนั้น
มีการแบงปนขอมูลตาง ๆ ในการทำงาน ทุกคนมีบทบาท หนาที่ และประสบความสำเร็จรวมกัน
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สมาชิกในกลุมจะมีความรูสึกวาตนประสบความสำเร็จไดก็ตอเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความ
สำเร็จดวย สมาชิกทุกคนจะไดรับผลประโยชน หรือรางวัลผลงานกลุมโดยเทาเทียมกัน ดังนั้นสมาชิก
บางคนอาจมีความรับผิดชอบในตนเองสูง แตสมาชิกบางคนอาจไมมีความรับผิดชอบ ขอเพียงมี
ชื่อในกลุม มีผลงานออกมาเพื่อสงอาจารยเทานั้น ซึ่งตางจากการเรียนเปนกลุมแบบรวมมือที่สมาชิก
แตละคนตองมีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและตอเพื่อนสมาชิกในกลุมดวย (อัจฉรา ธรรมาภรณ,
2531)
3.3 ผลการเปรี ย บเที ย บแบบการเรี ย นรู ก ารใช อิ น เทอร เ น็ ต ของนั ก เรี ย นระดั บ
อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ จำแนกตามสาขา พบวา นักเรียนตางสาขากันมีการเรียนรู
แบบอิสระแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 สวนการเรียนรูแบบพึ่งพา การเรียนรู
แบบหลีกเลี่ยง การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบแขงขัน และการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียน
ตางสาขา มีการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะธรรมชาติของนักเรียนที่เรียนสาขาการบัญชี
จะมีกิจนิสัยความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สวนนักเรียนที่เรียนสาขาการขายจะตองมีความเขาใจเทคนิคการขายพื้นฐาน มีทักษะในงานอาชีพ
ขาย และตระหนักถึงความสำคัญของอาชีการขาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ดังนัน้ จึงจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ สงเสริมใหนักเรียนทำงานรวมกัน โดยในกลุม
ประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชวยเหลือ
พึ่งพากัน มีความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคน
ในกลุมประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนด (สุภัททา ปณฑะแพทย, 2534)
3.4 ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูก ารใชอนิ เทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
โรงเรียนพระนครพณิชยการ จำแนกตาม ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
แบบการเรียนรูแบบอิสระ การเรียนรูแบบพึ่งพา การเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง การเรียนรูแบบรวมมือ
การเรียนรูแบบแขงขัน และการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียนตางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการเรียนรู
การใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะมีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยจัดใหนักเรียนที่มี
ความสามารถตางกัน เรียนและทำงานดวยกันเปนกลุม โดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน ชวยเหลือซึ่งกัน
และกันภายในกลุม ผูเรียนเกงกวาจะชวยผูเรียนออนกวา การยอมรับซึ่งกันและกัน การรูจักแบง
หนาที่ ความรับผิดชอบ ความมีน้ำใจ รวมทั้งความเอื้ออาทรซึ่งมีใหกันสำหรับสมาชิกภายในกลุม
จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการเรียนรู มีการกำหนดเปาหมายในการเรียนการสอน วิเคราะหผูเรียน
ออกแบบเนื้อหาบทเรียน กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมความพรอมดานสภาพแวดลอม
ทางการเรียน กำหนดบทบาทผูสอน สรางแรงจูงใจในการเรียน ดำเนินการเรียนการสอน กิจกรรม
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เสริมทักษะ กำหนดชวงเวลาการทดสอบประเมินผลการเรียนการสอน และขอมูลปอนกลับ (นฤมล
ศิระวงษ, 2548) ซึง่ สามารถนำไปใชไดกบั การพัฒนาแบบการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ในแตละวิชาตาง ๆ ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใชอินเทอรเน็ต
ของนักเรียนอยูในระดับคอนขางสูงอันเปนผลมาจากรูปแบบการเรียนรูที่หลายหลายจากอาจารย
ผูสอน (โรงเรียนพระนครพณิชยการ, 2550)
3.5 ผลการเปรี ย บเที ย บแบบการเรี ย นรู ก ารใช อิ น เทอร เ น็ ต ของนั ก เรี ย นระดั บ
อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ จำแนกตาม ประสบการณการใชอนิ เทอรเน็ต พบวา นักเรียน
ตางประสบการณการใชอินเทอรเน็ต มีการเรียนรูแบบอิสระแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 สวนการเรียนรูแบบพึ่งพา การเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรู
แบบแขงขัน และการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียนที่มีประสบการณการใชอินเทอรเน็ตตางกัน จะมี
การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะนักเรียนที่ยังไมมีประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต จะอาศัย
เพื่อน อาจารย ในการเรียน แตในขณะเดียวกันถามีประสบการณมากขึ้นก็จะสงผลในเรื่องของการ
พั ฒ นาการในด า นต า ง ๆ เริ่ ม เรี ย นรู ที่ จ ะคำนึ ง ถึ ง ความรู สึ ก ความต อ งการของตนเองและผู อื่ น
หรื อ เรี ย นรู ก ารวางตั ว ในบทบาทที่ เ หมาะสมของตั ว เอง ส ง ผลให ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นดี ขึ้ น
ตามประสบการณของผูเรียนแตละคนสอดคลองกับ Canfield and Lafferty (1976 อางถึงใน จงกล
พูลสวัสดิ์, 2541: 12) ที่กลาววา ความตองการสภาพทางการเรียนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดีที่สุด
ถาไดพูดคุย หรือไดสรางสัมพันธภาพกับผูสอนหรือกับกลุมเพื่อน เปนตน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจึงขอใหขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย ดังตอไปนี้
1.1 แบบการเรียนรูแบบอิสระ พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบอิสระ
ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียน
ชอบเรียนอินเทอรเน็ตเพียงคนเดียว มีคาเฉลี่ยต่ำสุด 3.23 ดังนั้น อาจารยผูสอนควรใหความสนใจ
เปนพิเศษ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหอิสระแกนักเรียนในการเลือกและตัดสินใจ เชน ใหศึกษา
คนควาเปนรายบุคคลในเรื่องที่ตนสนใจ และใหเสนอผลงานตอกลุม เพื่อรับฟงความคิดเห็น อาจารย
ทำหนาที่ใหคำปรึกษา แนะนำ ตามความตองการของนักเรียน
1.2 แบบการเรียนรูแบบพึ่งพา พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบพึ่งพา
ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียน
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ชอบเรียนในชั้นเรียนมากกวาการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ยต่ำสุด 3.45 ดังนั้น อาจารยผูสอน
ควรใหความสนใจเปนพิเศษ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบกลุม หรือ จับคู ใหนกั เรียนชวยเหลือกัน
อยางเหมาะสมตามจุดประสงคของการเรียนรูในรายวิชานั้น อาจมีการเปลี่ยนคูไปตามจุดมุงหมาย
ของอาจารยผูสอน
1.3 แบบการเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบ
หลีกเลี่ยงของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
นักเรียนชอบเลือกเรียนในพื้นที่นั่งหลบสายตาอาจารย มีคาเฉลี่ยต่ำสุด 3.04 ดังนั้น อาจารยผูสอน
ควรใหความสนใจเปนพิเศษ คือ อาจารยควรสอนแบบชี้แนะ และใหนักเรียนนำตนเองซึ่งจะฝกให
นักเรียนตั้งเปาหมายในการเรียนรู วินิจฉัยตามความตองการของตนเอง รวมทั้งวางแผนการดำเนิน
การเรียนรู โดยอาจารยผูสอนคอยติดตาม และสงเสริมการปฏิบัติของนักเรียน
1.4 แบบการเรียนรูแบบรวมมือ พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบรวมมือ
ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียน
จะทำงานที่ไดรับมอบหมายในวิชาการใชอินเทอรเน็ตไมวางานนั้นจะนาสนใจหรือไม มีคาเฉลี่ยต่ำสุด
3.52 ดังนั้น อาจารยผูสอนควรใหความสนใจเปนพิเศษ คือ การใชความพยายามรวมมือกันระหวาง
อาจารยผูสอนและนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นักเรียนและอาจารยผูสอน
ควรพั ฒ นาความสั ม พั น ธ ใ ห ม าก เพื่ อ นั ก เรี ย นจะได บ อกถึ ง ข อ บกพร อ งของการเรี ย นการสอน
ในรายวิชา ใหนักเรียนชวยเหลือเพื่อนเมื่อเห็นวาเพื่อนมีปญหาไมเขาใจเนื้อหาที่เรียน และสนับสนุน
ใหทำงานเปนกลุมรวมกันมากขึ้น
1.5 แบบการเรียนรูแบบแขงขัน พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบแขงขัน
ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนชอบ
ทำใหอาจารยสนใจในตัวนักเรียนเองมากกวาคนอื่น ๆ มีคาเฉลี่ยต่ำสุด 3.07 ดังนั้น อาจารยผูสอน
ควรใหความสนใจเปนพิเศษ คือ การจัดกิจกรรมทีท่ า ทายความสามารถของนักเรียน กำหนดเปาหมาย
การเรียนรูอยางชัดเจน จัดใหมีการทดสอบเปนระยะ ใหนักเรียนไดทราบผลการทดสอบแตละครั้ง
ถานักเรียนคนใดไดคะแนนที่ดีกวา ก็จะไดรับคำชมเชยจากอาจารยผูสอนในรายวิชานั้น
1.6 แบบการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบฝก
ปฏิ บั ติ ข องนั ก เรี ย นระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา โรงเรี ย นพระนครพณิ ช ยการ เมื่ อ พิ จ ารณารายข อ พบว า
นักเรียนชอบฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรดวยตนเอง มีคาเฉลี่ยต่ำสุด 3.39 ดั งนั้น
อาจารยผูสอนควรใหความสนใจเปนพิเศษ คือ เนนใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคดานวิชาการ
รูจ กั การศึกษาคนควา ทัง้ ภายใน และนอกสถานศึกษา ฝกฝนใหนกั เรียนนำความรูแ ละวิทยาการใหม ๆ
มาใชใหเกิดประโยชน สงเสริมใหเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล รวมทั้งยังพัฒนาใหนักเรียนรูจักปรับปรุง
พัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อใชในการประกอบอาชีพ พัฒนาสังคม และ
ประเทศชาติในอนาคต
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2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
จากผลการวิจัยเรื่อง แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ควรจะไดมีการศึกษาวิจัยเรื่องตอไปนี้
2.1 จากผลการวิจัย พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบหลีกเลี่ยงของ
นักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมือ่ พิจารณารายขอ พบวา นักเรียนชอบเลือกเรียน
ในพื้นที่นั่งหลบสายตาอาจารย มีคาเฉลี่ยต่ำสุด 3.04 ดังนั้น ควรทำวิจัยในเรื่อง แบบการเรียนรู
กับการจัดการเวลาตอการเรียนรูอินเทอรเน็ต เพื่อจะไดนำไปเปนขอมูลในการศึกษา และใชประโยชน
ในการปรับปรุงพัฒนา
2.2 จากผลการวิ จั ย พบว า แบบการเรี ย นรู ก ารใช อิ น เทอร เ น็ ต แบบแข ง ขั น ของ
นักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนชอบ
ทำใหอาจารยสนใจในตัวนักเรียนเองมากกวาคนอื่น ๆ มีคาเฉลี่ยต่ำสุด 3.07 ดังนั้น ควรทำวิจัย
ในเรื่องพัฒนาคุณลักษณะหรือบทบาทของครูผูสอนที่เหมาะสมสำหรับการสงเสริมการสอนโดยวิธี
การเรียนรูแบบแขงขันเพิ่มขึ้น

สรุป
รูปแบบการเรียนรูของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ มีระดับ
การปฏิบัติมาก 3 ดาน ดังนี้ 1) แบบรวมมือ มีคาเฉลี่ย 3.60 2) แบบฝกปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 3.59 และ
3) แบบพึ่งพา มีคาเฉลี่ย 3.55 มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 3 ดาน ดังนี้ 1) แบบอิสระ มีคาเฉลี่ย
3.44 2) แบบแขงขัน มีคาเฉลี่ย 3.27 และ3) แบบหลีกเลี่ยง มีคาเฉลี่ย 3.25 เมื่อพิจารณารูปแบบ
การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ โดยจำแนก
ตามเพศระดับชั้น สาขา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต พบวา 1) เพศ
ไมมีความแตกตางกัน 2) ระดับชั้นมีความแตกตางกันในเรื่องแบบอิสระ 3) สาขามีความแตกตางกัน
ในเรื่ อ งแบบอิ ส ระ และแบบหลี ก เลี่ ย ง 4) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นมี ค วามแตกต า งกั น ในเรื่ อ ง
แบบอิสระ แบบรวมมือ และแบบฝกปฏิบัติ 5) ประสบการณการใชอินเทอรเน็ตมีความแตกตางกัน
ในเรื่องแบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง และแบบแขงขัน
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คำแนะนำสำหรับผูเขียน
วารสารสังคมศาสตรวิจัย (Journal for Social Sciences Research) เปนวารสารระดับ
บัณฑิตศึกษาดานสังคมศาสตรเกิดจากความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก
4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปน
ผูรับผิดชอบดำเนินการ กำหนดตีพิมพวารสารราย 6 เดือน (จำนวน 2 ฉบับตอป) บทความวิจัย
ที่ จ ะตี พิ ม พ ใ นวารสารต อ งผ า นการกลั่ น กรองจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ อ ย า งน อ ย 2 คน ชื่ อ ผู เ ขี ย นและ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ถื อ เป น ความลั บ และการประสานงานระหว า งผู เ ขี ย นและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต อ งผ า น
กองบรรณาธิการเทานั้น
ผูประสงคสงบทความ ใหกรอกรายละเอียดในหนังสือนำสงบทความวิจัยเพื่อรับรองวา
ผลงานดังกลาวเปนของตนจริงและเปนผลงานใหมไมเกิน 2 ป ไมเคยเผยแพรในทีใ่ ด ไมอยูใ นระหวาง
การพิจารณาเพื่อเผยแพรในที่ใด และจะไมสงเพื่อพิจารณาเผยแพรในที่ใดภายใน 90 วัน จากวันที่
รับบทความ การเรียงลำดับเนื้อหา จัดรูปแบบ และพิมพขนาดอักษร มีเกณฑดังตอไปนี้
การเรียงลำดับเนื้อหา
1. ชื่อเรื่อง (Title) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ใหระบุชื่อผูเขียนทุกคน)
3. บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 15-20 บรรทัด (300-350 คำ) โดยใหสรุปเนื้อหาของ
บทความทั้งหมดใหเขาใจวัตถุประสงคที่มาของการทำวิจัย วิธีการโดยยอ ผลที่ไดจากการวิจัย และ
นำไปใชประโยชนอยางไร และไดผลลัพธอยางไร
4. คำสำคัญภาษาไทย ไมเกิน 5 คำ (ไมใชวลี หรือ ประโยค)
5. บทคัดยอภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดยอภาษาไทย มีขนาดและเนื้อหาเหมือนกับ
บทคัดยอภาษาไทย
6. คำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) แปลจากคำสำคัญภาษาไทย
7. บทนำ (Introduction) ชี้ใหเห็นความสำคัญของเรื่องที่ทำ และขอบเขตของปญหาวิจัย
8. วัตถุประสงค (Objective) ระบุวัตถุประสงคการวิจัย หรือวัตถุประสงคเฉพาะที่นำเสนอ
ในบทความวิจัยนี้
9. วิธีดำเนินการ (Material and Method) อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยในสาระสำคัญ
ที่จำเปน ในลักษณะที่หากมีผูอื่นตองการทำงานวิจัยในลักษณะเดียวกัน สามารถอานและนำไป
ปฏิบัติตามไดโดยไมมีขอสงสัย
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10. ผลการวิจยั (Result/Finding) แสดงผลทีเ่ กิดขึน้ จากการวิจยั โดยตรง ซึง่ อาจมีภาพประกอบ
แผนภูมิ ตารางหรือการสื่อในลักษณะอื่น ๆ ที่เขาใจไดงาย
11. อภิปรายผล (Discussion) อภิปรายและอางอิงใหเห็นวาผลการวิจัยดังกลาวนั้น ได
สรางองคความรูใหม ในสวนใด และอธิบายปรากฏการณที่เกิดจากผลการดำเนินงานใหเห็นเปน
รูปธรรมไดอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากผลการวิจัยอื่น ๆ
12. ขอเสนอแนะ (Suggestion) แนะนำการนำไปใช และแนะนำเพื่อนำไปตอยอดการวิจัย
13. สรุป (Conclusion) สรุปประเด็นขางตนทุกขอใหไดความกระทัดรัดประมาณ 1 ยอหนา
14. เอกสารอางอิง (Reference) ใหดูการลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความประกอบ
ขางตน
การพิมพ ขนาดตัวอักษร และความหางระหวางบรรทัด
ใหพิมพตนฉบับดวยโปรแกรม Microsoft Word 2003 มีความยาวรวมทุกรายการ (ชื่อเรื่องเอกสารอางอิง และตาราง) จำนวน 15-20 หนา (4,500-6,000 คำ) ขนาดกระดาษ A4 หางจากขอบ
ทุกดาน 1 นิ้ว ใชแบบอักษร AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางบรรทัด
1 เคาะ (Single Space) โดยมีรายละเอียดแตละรายการดังตอไปนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title) ขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ
2. ชื่อผูเขียน (Author) และหัวขอ “บทคัดยอ” หรือ “Abstract” ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา
จัดไวกลางหนากระดาษ
3. คำสำคัญ (Keywords) และ หัวขอหลัก (Heading) ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา เนื้อหา
ของคำสำคัญขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดชิดขอบกระดาษดานซาย
4. ชื่อขอหัวขอรอง (Sub-heading) และชื่อตารางขนาด 16 จุด/หนา ขอความในตาราง
ขนาดตัวอักษร 14 จุด จัดชิดขอบกระดาษดานซาย
5. ความหางระหวางขอความ เมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแลวขึ้นหัวขอหลักเคาะ 1 ครั้ง
การลงรายการเอกสารอางอิงในเนื้อเรื่องของบทความ (Citation)
การอางอิงในเนื้อหาของบทความ ใชการอางแบบนาม-ป (Author-year) ปรากฏแทรกอยูใน
เนื้อหาของบทความ (In-text Citation) มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การอางอิงมี 2 แบบ คือ แบบที่ชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ และที่ชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ
แบบที่ 1 ชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ขอความที่อางถึง...(ชื่อ//นามสกุลผูแตง,/
ปที่พิมพ:/หมายเลขหนาที่อาง)/ ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ ใชเฉพาะนามสกุล เชน
...ชาวเขามีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น (ประไพ อุดมทัศนีย, 2530: 20)
...จึงคนหาขอมูลโดยการใชหองสมุดอื่น ๆ (Taylor, 1968: 181-182)
แบบที่ 2 ชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ:/หมายเลขหนา
ที่อาง)/ขอความที่อาง... ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ เมื่อนามสกุลของผูแตงอยูนอกวงเล็บ ตองเขียน
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นามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย เชน
ประไพ อุดมทัศนีย (2530: 20) ไดกลาวถึงเปาหมายของการดำเนินงาน...
เทเลอร (Taylor, 1968: 181-182) ไดแสดงความเห็นไววา เมื่อบุคคลตองการขอสนเทศ...
2. การอางอิงที่ไมระบุหมายเลขหนา ใหเรียงเลียนตามขอ 1 ตางเพียงตัดหมายเลขหนา
ออกเทานั้น
3. การลงรายการอางอิง
3.1 ใหตัดยศ ตำแหนงทางวิชาการ วิชาชีพ ฐานะการสมรสออก เชน ศาสตราจารย
ดร.เปลื้อง ณ นคร ใหเขียนวา (เปลื้อง ณ นคร, 2536: 42)
3.2 กรณีผูแตงใชนามแฝง ใหใชนามแฝงตามที่ปรากฏจริง เชน (หยก บูรพา, 2525: 41-45)
3.3 กรณี ผู แ ต ง เป น ชาวต า งประเทศ ให ใ ช เ ฉพาะนามสกุ ล เท า นั้ น เช น Douglas
Cockerell ใหเขียนวา (Cockerell, 1985: 56-60) หากนามสกุลของผูแตงอยูนอกวงเล็บ ตองเขียน
นามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย เชน คอกเกอรเรลล (Cockerell, 1985: 56-60)
อธิบายวา...
3.4 กรณีผูแตงคนไทย เขียนเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหใสชื่อและนามสกุล เชน
เกษม สุวรรณกุล ใหเขียนวา (Kasem Suwanagul, 1982: 60-75)
3.5 กรณีผูแตงมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ หรือเปนองคกร หนวยงาน ใหคงไว
ตามเดิม เชน (กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ, 2516: 16-25), (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ [จวน
อุฏฐายี], 2512: 95), (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, 2540: 27)
3.6 กรณีผูแตงหลายคน
ผูแตง 2 คน ใหระบุผูแตงทั้ง 2 คน โดยมีคำวาและคั่นระหวางกลาง เชน (ชุติมา
สัจจานันท และนันทิพา มีแตม, 2530: 17-25), (Marks and Neilwson, 1991: 26-29)
ผูแตง 3-6 คน ใหระบุผูแตงทุกคน โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นผูแตงทุกคน
ยกเวนคนสุดทายใหคั่นดวยคำวา “และ” เชน (เจือ สตะเวทิน, ฐะประนีย นาครทรรพ และประภาศรี
สีหอำไพ, 2519: 98-100)
ผูแตงมากกวา 6 คน ใหระบุเฉพาะชื่อ 3 คนแรก และตามดวยคำวา “และคณะ”
ถาเปนภาษาตางประเทศใหตามดวยคำวา “and other” หรือ “et al” (กอบแกว โชติกุญชร, สุกานดา
ดีโพธิ์กลาง, กาญจนา ใจกวาง และคณะ, 2540: 42), (Sarton, Saffdy, Gate et al., 1982: 67)
3.7 อางเอกสารของผูแตงคนเดียวกัน และมีหลายเรื่อง แตมีปที่พิมพเดียวกัน ใหใส ก ข
ค กำกับ หรือ a b c ถาเปนภาษาตางประเทศ เชน (ธานินทร กรัยวิเชียร, 2520 ก: 64-75), (ธานินทร
กรัยวิเชียร, 2520 ข: 52-55)
3.8 กรณีอางอิงเนื้อหาที่เหมือนกัน สอดคลองกัน หรือ มีความหมายเดียวกัน ของผูแตง
หลายคน ใหระบุผูแตงและรายละเอียดทุกคนโดยใชเครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่น เชน (ธงชัย
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สันติวงษ, 2533: 45-47; นิพนธ จิตตภักดี และทิพาพันธ สังฆพงษ, 2547: 15)
3.9 กรณีที่เอกสารไมปรากฏปที่พิมพ ใหลงรายการวา ม.ป.ป. หรือ n.d. ในกรณีภาษา
ตางประเทศ เชน (นริศรา ฐีตะธรรมานนท และคณะ, ม.ป.ป.: 12)
3.10 กรณีอางเอกสารตอจากเอกสารอื่น
1) หากใหความสำคัญกับเอกสารตนฉบับเดิมมากกวา ใหลงรายการของเอกสาร
ตนฉบับตามดวยคำวา “อางถึงใน” หรือ “quoted in” หรือ “cited by” ในกรณีเอกสารภาษาอังกฤษ
แลวจึงอางรายการเอกสารรอง เชน (ม.ล.จอย นันทิวัชรินทร, 2514: 110 อางถึงใน วัลลภ สวัสดิ
วัลลภ, 2534: 171), (Felix, 1993: 17 qouted in Rampel, 1994:94)
2) หากใหความสำคัญกับเอกสารรองมากกวา ใหลงรายการเอกสารรองตามดวย
คำวา “อางจาก” หรือ “quoting” หรือ “citing” ในกรณีภาษาตางประเทศ แลวจึงอางรายการเอกสาร
ตนฉบับเดิม เชน (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2534: 171 อางจาก ม.ล.จอย นันทิวัชรินทร, 2514: 110),
(Rampel, 1994: 94 citing Felix, 1993: 17)
3.11 กรณีเอกสารอางอิงไมปรากฏชื่อผูแตง แตปรากฏชื่อบรรณาธิการ (ed.) ผูรวบรวม
(comp.) หรือ ผูแปล (trans.) ใหลงชื่อบรรณาธิการ ผูรวบรวม หรือผูแปล เชน (สัมพัฒน มนัสไพบูลย,
บรรณาธิการ, 2541: 25), (Normans, ed., 1999: 68-72)
การลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความ (Reference)
ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological Association,
APA) ระบุเฉพาะรายการที่ถูกอางอิงในเนื้อหาของบทความเทานั้น โดยใหเรียงเอกสารภาษาไทยไว
กอนภาษาอังกฤษ และใหเรียงเอกสารปฐมภูมิไวกอนเอกสารทุติยภูมิ แสดงการลงรายการเพื่อเปน
ตัวอยางดังนี้
1. หนังสือทั่วไป ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ.//ชื่อชุด
หนังสือและลำดับที่(ถามี).//เลมที่ใชอาง(ถามี).//(ครั้งที่พิมพ).//สถานที่พิมพ:/สำนักพิมพ. เชน
เทพนารินทร ประพันธพฒ
ั น. (2548). วิศวกรรมเครือ่ งมือ (Tool engineering). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
Longman, S.V. (2004). Page and stage: An approach to scrip analysis. Boston, MA: Pearson.
2. หนั ง สื อ รวมเรื่ อ ง ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อ
บทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ, ตำแหนง(ถามี)//ชื่อหนังสือรวมเรื่อง//(หมายเลขหนาบทความ).//ชื่อ
จังหวัดที่พิมพ:/ชื่อสำนักพิมพ. เชน
สุปราณี แจงบำรุง. (2546). ปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจำวัน. ใน สุปราณี แจงบำรุง
และคณะ, บรรณาธิการ. ปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจำสำหรับคนไทย
พ.ศ. 2546 (พิมพครัง้ ที่ 3 หนา 21-26). กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภณ
ั ฑ
(รสพ).
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3. หนังสือแปล ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือแปล.//
แปลจาก/ชื่อหนังสือตนฉบับ//(พิมพครั้งที่).//โดย/ชื่อผูแปล.//สถานที่พิมพ:/สำนักพิมพ. เชน
พารกินสัน, ซี บอรทโคท และรัสตอมจิ, เอ็ม เค.(2536). การบริหารยุคใหม. แปลจาก Rarlities in
management. โดย เริงศักดิ์ ปานเจริญ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
4. วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนวิทยานิพนธ.//(ปที่
วิจัยสำเร็จ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//วิทยานิพนธปริญญา(ระดับ)/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของสาขาวิชา/
มหาวิทยาลัย. เชน
เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2540). การวิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนกรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
5. รายงานการวิจัย ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูวิจัย.//(ปที่พิมพ).//รายงานการวิจัย
เรื่อง/...//สถานที่พิมพ:/ผูจัดพิมพ. เชน
ชวนพิศ สุทัศนเสนีย. (2534). รายงานการวิจัยเรื่อง การใชและไมใชบริการกฤตภาคของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
6. วารสาร ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชือ่ ผูเ ขียนบทความ.//(ปทพ่ี มิ พ,/เดือน).//ชือ่ บทความ./
ชื่อวารสาร,//ปที่/(ฉบับที่),เลขหนาบทความ. เชน
ประหยัด หงษทองคำ. (2544, เมษายน). อำนาจหนาที่ของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.2540. รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16.
7. หนังสือพิมพและกฤตภาค ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชือ่ ผูเ ขียนบทความ.//(ปทพี่ มิ พ,/
เดือน/วันที่).//ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนาบทความ. เชน
ทีมขาวเศรษฐกิจ. (2545, กันยายน 18). ผลพวงแหงการพัฒนา 4 ทศวรรษ บทเรียนแผน 9-กาวอยาง
ยั่งยืน. มติชน, 7.
8. อินเทอรเน็ตหรือเวิลดไวดเว็บ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูจัดทำเว็บไซต.//(ปที่
เขาถึง).//ชื่อเว็บไซต./<แหลงที่อยูที่เขาถึงได>/(วัน/เดือนที่เขาถึง). เชน
มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักหอสมุด. (2548). ฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด.<http://library.nu.ac.th/>
(1 ตุลาคม)
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ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารสังคมศาสตรวิจัย
ผูเขียนแกแลวสงคืน

รับบทความ

ไมผานสงกลับ

กองบรรณาธิการกลั่นกรองเบื้องตน
บรรณาธิการ
ผูกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการ

ตีพิมพโดยไมตองแกไข

ตีพิมพโดยมีการแกไข

ไมรับตีพิมพ

กองบรรณาธิการสงใหผูเขียนแก

แจงใหผูเขียนทราบ

ผูเขียนแกไขแลวสงคืนใหกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการสงใหผูกลั่นกรองตรวจสอบ
ผูก ลัน่ กรองตรวจสอบแลวสงคืนกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการสงโรงพิมพ
โรงพิมพจดั ทำตนฉบับแลวสงกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการสงใหผเู ขียน
ผูเ ขียนตรวจแลวสงคืนกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการสงตีพมิ พเผยแพร

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
Vol.3 No. 1 January - June 2012

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

191

หนังสือนำสงบทความวิจัย
วันที่ ....... เดือน .......... พ.ศ. ..........
เรียน บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตรวิจัย
เรื่อง นำสงบทความวิจัย
สิ่งที่สงมาดวย 1. เอกสารบทความวิจัยจำนวน 3 ชุด
2. CD บทความวิจัยจำนวน 1 แผน (พิมพดวยโปรแกรม Microsoft word 2007)
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ชื่อ และ นามสกุล ………………………………………...........……………….…….....………
I, Mr./Mrs./Miss Name & Surname ………………………………………………………………..…...............................
(ชาวไทยระบุทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชาวตางชาติระบุเฉพาะชื่อภาษาอังกฤษ)
ที่อยูเพื่อการติดตอโดยละเอียด .................................................................................... แขวง/ตำบล.............................................
เขต/อำเภอ ............................จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย ...................... โทรศัพท.................................................
โทรศัพทเคลื่อนที่...........................................โทรสาร ............................................... E-mail: ………...........................................
ขอสงบทความวิจัย F ไมเปน หรือ F เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร..........................................................
สาขา......................................... มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา .............................................................. ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ชื่อบทความภาษาไทย .............................................................................................................................................................
2. ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................................................
3. เจาของผลงาน (ระบุคำนำหนาชื่อ นาย นาง นางสาว พระมหา เปนตน ซึ่งไมใชตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ)
คนที่ 1 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................
ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ ..............................................................................................................................
สถานที่ทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................
คนที่ 2 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................
ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ ...............................................................................................................................
สถานที่ทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................
คนที่ 3 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................
ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ ..............................................................................................................................
สถานที่ทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ นอกจากนี้ ผลงานดังกลาวยังไมเคยเผยแพรในที่ใด
ไมไดอยูในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อเผยแพรในที่อื่น และจะไมสงเพื่อเผยแพรในที่ใดภายใน 90 วัน
จึงขอสงบทความมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

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

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

ลงชื่อ .................................................. (ผูรับบทความ)
(...................................................)
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ที่ทำงาน..............................................................................................................................
............................................................................................................................................
โทรศัพท........................................................ โทรสาร...........................................................
ที่บาน..................................................................................................................................
............................................................................................................................................
โทรศัพท........................................................ โทรสาร...........................................................
สถานที่จัดสง
µ ที่ทำงาน
µ ที่บาน
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............................................................................................................................................
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