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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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จากการคุมขังแหงบาบิโลนสูมหาศาสนเภท : ความเสื่อมครั้งใหญแหงคริสตจักร
FROM THE BABYLONIAN CAPTIVITY TO THE GREAT SCHISM :
THE GREAT CHAOS OF CHRISTENDOM
ธิติพงศ มีทอง / DHITIPHONG MEETHONG1
บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่องราวความเปนมาของคริสตศาสนาในยุคกลาง
ในกรณีการคุมขังแหงบาบิโลนจนถึงมหาศาสนเภท ผลของการศึกษาพบวานับจากการคุมขังแหง
บาบิโลน ณ เมืองอาวิญองในฝรั่งเศสจนถึงยุคมหาศาสนเภททำใหคริสตจักรซึ่งเปนสถาบันที่เขมแข็ง
ที่สุดในสังคมเสื่อมลงตามลำดับ นับแตการคุมขังแหงบาบิโลนมีอำนาจทางการเมืองเขาแทรกแซง
อำนาจของพระสันตะปาปาเปนอยางมาก สถานภาพของพระองคจึงดูไมตางจากหุนเชิดของกษัตริย
ฝรั่งเศสเทาใดนัก กลาวไดวาการคุมขังแหงบาบิโลนบั่นทอนความศักดิ์สิทธิ์ของพระสันตะปาปา
ผูเปนจอมราชันในยุโรป ในยุคของมหาศาสนเภทยังทำใหเกิดการแบงขางออกเปนสองฝาย ฝายแรก
เปนอาณาจักรที่ยังคงนับถือพระสันตะปาปาแหงกรุงโรมและเปนสายของความภักดีโรม ฝายหลัง
เปนอาณาจักรที่นับถือพระสันตะปาปาแหงอาวิญองและเปนสายของความภักดีในอาวิญองทำให
วิกฤตการณครั้งนี้เปนการแบงแยกทางการเมืองไปโดยปริยาย อีกทั้งยังมีขบวนการตอตานการใช
อำนาจเผด็จการของพระสันตะปาปาอีกดวย แมวาภายหลังการแตกแยกครั้งนี้จะยุติลงซึ่งเปนผล
มาจากมติการประชุมแหงคอนสแตนซ แตทวาการประชุมก็ไมสามารถแกไขปญหาที่เรื้อรังมานานได
จนในที่สุดการปฏิรูปทางคริสตศาสนาโดยมารติน ลูเธอร ไดเกิดขึ้นในเวลาตอมา
คำสำคัญ : การคุมขังแหงบาบิโลน มหาศาสนเภท อาวิญอง โรม พระสันตะปาปา

ABSTRACT
This article has a purpose to study the status of papacy in the late middle
ages since the event of the Babylonian Captivity to the Great Schism. The findings
showed that the period from the time of Babylonian Captivity to the Great Schism
continuously caused the christendom decline. The Babylonian Captivity was the result from
intervention of French monarch, and papacy seemed to be the puppet of the French
อาจารยประจำโปรแกรมสังคมศึกษา, คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารยพเิ ศษ ภาควิชาประวัตศิ าสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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king. This event also undermined the holiness of the pope who was the King of kings
in Europe.
The Great Schism also divided Europe into two sides : one side still respected
the pope of Rome or held the Rome Obedience doctrine, while the other side respected
the pope of Avignon or held the Avignon Obedience doctrine. Moreover, while these
crises are implicitly concerned with the politic, there were movements resisting the
absolute power of the pope all over Europe. Even after the deterioration of Christianity
had been stopped because of the council of Constance. That council however, could not
resolve the temporary problems and the discontent toward the pope still go on. At last
the Christian Reformation by Martin Luther took place.
Keywords : Babylonian Captivity, Great Schism, Avignon, Rome, Papacy

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาวิกฤตการณทางสถาบันทางศาสนาคริสตนับตั้งแตการคุมขังแหงบาบิโลน
จนถึงยุคมหาศาสนเภท
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธตอ เนือ่ งนับจากกรณีการคุมขังแหงบาบิโลนจนถึงสมัยมหาศาสนเภท
ซึ่งนำมาสูการปฏิรูปศาสนาคริสตในเวลาตอมา

วิธีดำเนินการศึกษา
การศึกษาบทความเรื่องนี้อาศัยหลักฐานชั้นทุติยภูมิซึ่งไดแกหนังสือภาษาตางประเทศ
เนื่องจากไมมีหนังสือภาษาไทยเรื่องใดที่ศึกษาประเด็นเรื่องนี้ในเชิงลึก การศึกษาบทความเรื่องนี้
ผูเขียนศึกษานับแตการเสื่อมอำนาจของพระสันตะปาปาโบนิเฟซที่ 8 ซึ่งเปนประมุขศาสนจักรที่ทรง
อำนาจสูงสุดจวบจนการยายศาสนสถานไปสูเมืองอาวิญองแทนกรุงโรม การแทรกแซงทางการเมือง
ทำใหสถาบันคริสตศาสนาเสื่อมลงมาก แมภายหลังพระสันตะปาปาองคสุดทายจะยายมาพำนัก
ที่โรมแตก็เปนเพียงระยะเวลาสั้น จากนั้นไมนานความแตกแยกครั้งใหญของสถาบันศาสนาก็อุบัติขึ้น
การเสื่อมครั้งนี้ยังทำลายพระเกียรติภูมิของพระสันตะปาปาอยางมากดวย ผูเขียนนำขอมูลตางๆ
จากเอกสารตางประเทศทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ศึกษาอยางละเอียด รวมทัง้ วิเคราะหขอ มูลและนำมาเรียบเรียง
พรรณนาเพื่อใหเกิดความเขาใจทางประวัติศาสตร
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บทนำ
ในชวงปลายยุคกลางเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญในยุโรป เมื่อศาสนจักรซึ่งแต
กอนมีอำนาจสูงสุดคอยๆ หมดบทบาทลง ในขณะทีแ่ นวคิดของรัฐชาติโดยเฉพาะแนวคิดราชาธิปไตย
ไดกอตัวขึ้นและทำใหเกิดการเผชิญหนาระหวางพระสันตะปาปากับกษัตริย เหตุการณนี้นำไปสูความ
ขัดแยงระหวางสถาบันทางศาสนาและสถาบันทางการเมืองรวมทั้งยังกลายเปนจุดเริ่มตนครั้งสำคัญ
ของความตกต่ำทางคริสตศาสนาเรื่อยมา
เหตุการณความขัดแยงที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อพระเจาฟลิปที่ 4 หรือฟลิปผูทรงสงา (Philip the
Fair ค.ศ.1285–1314) แห ง ฝรั่ ง เศสทรงทำสงครามติ ด พั น กั บ อั ง กฤษจนนำไปสู ส งครามร อ ยป
(Hundred Years’ War ค.ศ.1337-1453) ในเวลาตอมา การทำสงครามที่ยาวนานครั้งนี้ทำใหมีความ
จำเปนตองใชงบประมาณเปนจำนวนมาก พระองคทรงเรียกเก็บภาษีจากเหลานักบวชในฝรั่งเศส
ซึ่งประเด็นนี้กลายเปนชนวนใหเกิดความขัดแยงกับพระสันตะปาปาโบนิเฟซที่ 8 (Boniface VIII ค.ศ.
1235 –1303) ซึ่งประกาศบัพพาชนียกรรมพระองคพรอมทั้งทรงประกาศเจตจำนงวาทรงอยูในฐานะ
อำนาจสูงสุดเหนือกษัตริยทุกพระองคในยุโรป เหตุการณรุนแรงมากขึ้นเมื่อพระเจาฟลิปทรงสงกอง
ทหารเขาจับกุมพระสันตะปาปาโบนิเฟซจนนำไปสูการทำสงครามระหวางกันพระเจาฟลิปทรงไดรับ
ชัยชนะเหนือพระสันตะปาปาโบนิเฟซ อีกทั้งความพายแพของพระสันตะปาปายังนำมาสูยุคสมัย
“การคุมขังแหงบาบิโลน” ในเวลาตอมาดวย
ยุคสมัยการคุมขังแหงบาบิโลน : สายสัมพันธระหวางกษัตริยฝรั่งเศสและพระสันตะปาปา
สมัยการคุมขังแหงบาบิโลนเริม่ ตนขึน้ ภายหลังจากพระสันตะปาปาเบเนดิกตท่ี 11 สิน้ พระชนม
ลงทีเ่ มืองเพรูเกีย (Perugia) ในอิตาลีเมือ่ ค.ศ. 1304 หลังจากทรงครองตำแหนงประมุขแหงศาสนจักรได
เพียง 9 เดือนเทานั้น เกี่ยวกับการสิ้นพระชนมของพระองคมีขาวลือวานายทหารชาวฝรั่งเศสเปน
ผูลอบวางยาพิษปลงพระชนม ทำใหทปี่ ระชุมแหงพระคารดนิ ลั มีการประชุมลับ (conclave) ทีเ่ มืองเพรู
เกียเพื่อเลือกตั้งพระสันตะปาปาองคใหม ที่ประชุมมีมติเลือกอารชบิชอปแหงบอรโด (archbishop of
Bordeaux) ซึ่ ง เป น ชาวฝรั่ ง เศสดำรงตำแหน ง เป น พระสั น ตะปาปาคลี เ มนต ที่ 5 (Clement V
ค.ศ. 1264-1314) ในค.ศ. 1305 โดยมีพระเจาฟลิปแหงฝรั่งเศสใหการสนับสนุนอยูเบื้องหลัง
ภายหลังจากไดรับตำแหนงทรงประกอบพิธีทางศาสนาที่เมืองลียองในฝรั่งเศส ขณะเดียวกัน
ทรงเลื อ กประทั บ อยู ที่ อ าวิ ญ องแทนโรม ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากในโรมยั ง คงเกิ ด การแก ง แย ง ตำแหน ง
พระสันตะปาปาระหวางตระกูลโคลอนนา (Colonna) กับออรซินี (Orsini) ทั้งสองตระกูลตางผูกขาด
ตำแหนงพระสันตะปาปามาอยางยาวนาน (Rollo-Knoster, Izbicki 2009: 61) นอกจากนี้ยังมี
ปญหาการทำสงครามแยงชิงอำนาจระหวางพรรคเกลฟ (Guelphs) กับพรรคกิเบลลีนส (Ghibellines)
โดยทั้งสองพรรคพยายามคุกคามเสถียรภาพอำนาจดินแดนรัฐแหงพระสันตะปาปา (Papal States)
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ในกรุงโรม และที่สำคัญคือความปลอดภัยในพระพลามัยเนื่องจากโรมยังคงเกิดปญหาโรคระบาด
มาลาเรียอีกดวย (Blumenfeld-Kosinski, 2006: 37)
ดังนัน้ การยายพระราชฐานจากกรุงโรมมาสูเ มืองอาวิญองจึงกลายเปนยุคเสือ่ มของศาสนจักร
คาทอลิกในฐานะที่พระสันตะปาปาทรงเปนศูนยกลางสากลแหงยุโรปทั้งยังทำใหชาวโรมเกิดการขาด
ผูนำทางจิตวิญญาณ ขณะเดียวกันอาวิญองยังถูกใชเปนที่พำนักของ
พระสั น ตะปาปาต อ เนื่ อ งถึ ง 7 องค นั บ แต ค .ศ. 1305-1378 การที่
พระสันตะปาปาเสด็จมาประทับยังอาวิญองจึงทำใหเกิดการเรียกยุคสมัย
นีว้ า “การคุมขังแหงบาบิโลน” (Babylonian Captivity) ซึง่ ถูกใชเปรียบเทียบ
เมื่อครั้งที่ชาวยิวถูกกักขังไวเปนทาสในอาณาจักรบาบิโลนตามบันทึกของ
พระคัมภีรไ บเบิล คำเรียกขานนีฟ้ รานเชสโก เพตราก (Francesco Petrarch
ค.ศ. 1304–1374) บัญญัติขึ้นเพื่อเปนการหวนรำลึกถึงสัญลักษณที่เมืองอาวิญองเปนนครบาบิโลน
แหงยุโรปนั่นเอง (Blumenfeld-Kosinski, 2006: 43)
แตเดิมกอนหนาที่พระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 จะมาประทับยังอาวิญองนั้น อาวิญองเปน
เพียงสวนหนึ่งของดินแดนกองตา เวเนแซง (Comtat Venaissin) ซึ่งรวมคารปองตรา (Carpentras)
และเวซอง ลา โรแมง (Vaison la Romaine) เขาไวดวยกัน โดยผูปกครองดินแดนกองตา เวเนแซงคือ
เคาทอัลฟองส (Count Alphonse) เจาผูครองเคาทีแหงตูลูส (County of Toulouse) ซึ่งตอมาไดเสีย
ชีวติ ลงโดยปราศจากทายาทในสมัยสงครามครูเสดเมือ่ ค.ศ. 1271 ทำใหตอ มาดินแดนแหงนีต้ กไปอยู
ในอำนาจของราชวงศอองจู (House of Anjou) ซึ่งปกครองดัชชี่แหงโปรวองซ (Duchy of Provence)
และมีสายสัมพันธใกลชิดกับราชสำนักฝรั่งเศสดวย
พระสันตะปาปาคลีเมนตทรงเลือกอาวิญองเปนที่พำนักรวมทั้งยังใชเปนสันตะสำนักบริหาร
แหงพระสันตะปาปา (papal curia) เชนเดียวกับกรุงโรมเนื่องจากทรงเล็งเห็นวาอาวิญองเปนดินแดน
ที่สงบรวมทั้งปลอดภัยจากการสูศึกแยงชิงระหวางเจาครองรัฐดวยกัน ตอจากนั้นมาพระสันตะปาปา
อีกหลายองคก็ประทับในนครแหงนี้นับตั้งแตพระสันตะปาปาจอหนที่ 22 (Pope John XXII 1316–
1334) เบเนดิกทที่ 12 (Pope Benedict XII 1334–1342) คลีเมนตที่ 6 (Pope Clement VI 1342–
1352) อินโนเซ็นตที่ 6 (Pope Innocent VI 1352–1362) เออรบันที่ 5 (Pope Urban V 1362–1370)
และพระสันตะปาปาเกรเกอรี่ที่ 11 (Pope Gregory XI 1370–1378) ซึ่งเปนประมุขแหงคริสตจักร
อาวิญององคสุดทายกอนยายสำนักกลับสูกรุงโรมอีกครั้ง
นอกจากนี้ที่สำคัญพระสันตะปาปาซึ่งพำนักในอาวิญองทั้ง 7 องคตางลวนเปนชาวฝรั่งเศส
ทั้งสิ้นแสดงใหเห็นวาอำนาจของศาสนจักรในอาวิญองตกอยูภายใตอิทธิพลของราชสำนักฝรั่งเศส
เปนอยางยิ่ง (Rollo-Knoster, Izbicki 2009: 46) อีกทั้งในเวลาเดียวกันการยายที่ประทับจากโรมมา
สูอาวิญองยังกลายเปนชองวางใหนักเทววิทยารวมทั้งนักปฏิรูปทางศาสนาใชเปนขออางกลาวโจมตี
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สถาบันคริสตจักรทีเ่ ริม่ ตกต่ำลง โดยเฉพาะอยางยิง่ พฤติกรรมของพระสันตะปาปาทีอ่ าวิญอง
มีสวนสำคัญทำใหศาสนจักรหมนหมองมากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะความประพฤติทางโลกของ
พระสันตะปาปาเองนับแตการขึ้นครองบัลลังกอาวิญองของพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 พระองค
ทรงเคยดำรงตำแหนงเปนอารชบิชอปแหงบอรโดในฝรั่งเศสมากอน ดวยเหตุนี้จึงทรงมีสายสัมพันธ
อันดีกับราชสำนักฝรั่งเศสโดยเฉพาะในรัชสมัยพระเจาฟลิปเปนอยางดี (Ullmann, 1967: 161) ใน
ค.ศ. 1305 หลังจากขึ้นดำรงตำแหนงเปนพระสันตะปาปาไมนานทรงประกาศยกเลิกโองการ Unam
Sanctam ของพระสันตะปาปาโบนิเฟสที่ 8 ที่มีตอพระเจาฟลิปทั้งยังประกาศปลดปลอยพระเจาฟลิป
จากการบัพพาชนียกรรม ในสมัยพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 ราชสำนักฝรั่งเศสยังคงมีอิทธิพล
อยูเหนือคริสตจักรอาวิญองอยางมากจนกลาวไดวาพระเจาฟลิปเองทรงใชราชสำนักแหงอาวิญอง
เปนเครื่องมือสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองไดอยางชอบธรรม ดังเห็นไดจากกรณีที่
พระเจาฟลิปทรงมีรับสั่งออกโองการยึดทรัพยสินของชาวยิวรวมทั้งยังทรงขับไลชาวยิวออกจาก
ฝรั่งเศสใน ค.ศ.1306 แมวาพระสันตะปาปาคลีเมนตจะไมทรงเห็นดวยแตทวาพระองคก็ไมไดแสดง
ปฏิกิริยาตอการกระทำของพระเจาฟลิปแตอยางใด
แมกระทั่งในปถัดมาคือใน ค.ศ. 1307 พระเจาฟลิปทรงนำทหารเขาจับกุมปราบปรามเหลา
อัศวินเทมพลาร (Templar) ในฝรั่งเศส ทั้งนี้สืบเนื่องจากในสมัยสงครามครูเสด พระองคทรงกูยืมเงิน
จากเหลาอัศวินเทมพลารเปนจำนวนมาก อัศวินเหลานี้สวนใหญเปนนายธนาคารที่สำคัญเชนเดียว
กับชาวยิว พระเจาฟลิปทรงใชขออางลัทธินอกรีต (heresy) ยุบองคกรอัศวินเทมพลารเพื่อเปนการ
ปลดภาระหนี้สินของพระองค ตอมาพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 ทรงมีรับสั่งวาอัศวินเทมพลารนี้
เปนองคกรนอกรีตของศาสนจักรเชนเดียวกับลัทธิคาทาร (Catharianism) ในฝรั่งเศสทางตอนใตซึ่ง
ถูกปราบปรามไปกอนหนานี้ ทำใหชว งเวลาดังกลาวอัศวินเทมพลารฝรัง่ เศสจำนวนมากถูกประหารชีวติ
(Smith, 1970: 123-125) แมกระทั่งหัวหนาอัศวินเทมพลารคือจาคก เดอ โมเลย (Jacques de
Molay) ซึ่งถูกเผาทั้งเปน
สายสัมพันธอันแนบแนนระหวางพระเจาฟลิปกับพระสันตะปาปาคลีเมนตยังเห็นไดจาก
กรณีที่พระองคทรงประสบปญหาทางดานการคลัง พระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 ทรงนำทรัพยสิน
พระคลังในอาวิญองมาชวยเหลือพระองค สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวาพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5
ทรงมีความสัมพันธกบั ราชสำนักฝรัง่ เศสมากเพียงใด จวบจนกระทัง่ พระสันตะปาปาคลีเมนตสน้ิ พระชนม
ใน ค.ศ. 1314 เชนเดียวกับพระเจาฟลิปที่สวรรคตในปเดียวกัน
ความตกต่ำของศาสนจักรแหงอาวิญอง
สมัยการปกครองคริสตจักรแหงอาวิญองนั้นยังคงเต็มไปดวยเรื่องอื้อฉาวอยางตอเนื่อง โดย
เฉพาะการใชอำนาจสิทธิของพระสันตะปาปารวมทั้งพระคารดินัลชั้นสูงในการแตงตั้งควบคุมดำรง
ตำแหน ง ทางศาสนาและการซื้ อ ขายตำแหน ง ผลประโยชน จ ากศาสนา (simony) การซื้ อ ขาย
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ตำแหนงสมณศักดิ์ชั้นสูงสวนใหญเปนการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลหรือญาติที่ใกลชิด นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการที่พระสันตะปาปาทรงเขามามีสวนเกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีทศางค (tithes)2 ซึ่ง
ราชสำนักพระสันตะปาปาในอาวิญองเขาไปเปนผูด แู ลในการจัดเก็บภาษีดงั กลาวโดยตรง การกระทำ
ในรูปแบบตางๆ เหลานี้นำความมั่งคั่งมาสูราชสำนักอาวิญองเปนอยางมาก
นับแตสมัยพระสันตะปาปาจอหนที่ 22 เปนตนมา พระสันตะปาปายังทรงพัวพันกับราชสำนัก
ฝรั่ ง เศสอย า งต อ เนื่ อ ง ทรงสานความสั ม พั น ธ ที่ ดี กับ ราชสำนั ก ฝรั่ ง เศสในสมั ย พระเจ า ชาร ล ที่ 4
(Charles IV 1294-1328) ซึง่ ไดรบั การสถาปนาเปนกษัตริยพ รอมกับพระองค ดังนัน้ อิทธิพลราชสำนัก
ฝรั่งเศสจึงหลั่งไหลเขาสูสำนักพระสันตะปาปาแหงอาวิญองอยางตอเนื่องนับจากพระสันตะปาปา
พระองคกอน ศาสนจักรในอาวิญองใชเงินจำนวนมากสำหรับการตกแตงประดับประดาพระตำหนัก
ของพระสันตะปาปา (Rollo-Knoster, Izbicki, 1979: 70-72) การจัดงานเลีย้ ง แมกระทัง่ เครือ่ งจานชาม
สวนพระองคที่ใชในพระตำหนักอาวิญองก็ลวนทำมาจากเงินและทองคำทั้งสิ้น เวลานั้นราชสำนัก
สันตะปาปาจึงดูไมตางจากวิถีของบรรดาเจามากนัก ขณะเดียวกันราชสำนักอาวิญองดูเหมือนวาจะ
ตกต่ำกวาเมื่อครั้งที่พระสันตะปาปาประทับอยูในกรุงโรมเสียอีก นักบวชเถระชั้นสูงในอาวิญองยังคง
ใชชีวิตที่ฟุงเฟอและทุจริตตอหนาที่ ศาสนจักรคาทอลิกในยุคสมัยอาวิญองจึงเต็มไปดวยการมุงหวัง
ตอทรัพยสินเงินทองมากกวาการประพฤติตามหลักคำสอนของศาสนาโดยเฉพาะการยึดถือความ
ยากจนเปนสรณะ สิ่งเหลานี้เปดชองทางใหบรรดานักเทววิทยาตางวิจารณสถาบันสันตะปาปาแหง
อาวิญองอยางหนักโดยเฉพาะมาซิลิอุสแหงปาดัว (Marsilius of Padua) และวิลเลียม ออคคัม
(William Ockham) ซึ่ ง ต า งก็ วิ จ ารณ ถึ ง ความตกต่ ำ ของสถาบั น พระสั น ตะปาปาในอาวิ ญ อง
ขณะเดียวกันยังเกิดขบวนการตอตานคริสตจักรแหงอาวิญอง เชน ขบวนการฟราติเซลลี (Fraticelli
Movement) และขบวนการวัลเดนเซียน (Waldensian Movement) ในอิตาลี เปนตน
พระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 6 ทรงพยายามฟน ฟูอำนาจของสถาบันพระสันตะปาปาขึน้ อีกครัง้
ดวยการประกาศโองการ Unigenitus ใน ค.ศ. 1343 โองการฉบับนี้เปนความพยายามที่จะรื้อฟน
อำนาจของพระสันตะปาปาใหเทียบเทาเมื่อครั้งสมัยพระสันตะปาปาองคกอนๆ ซึ่งยืนยันอำนาจ
สูงสุดของประมุขแหงคริสตจักรคาทอลิกเหนือกษัตริยทั้งปวง แตถึงกระนั้นก็ตามเจาผูปกครองหลาย
พระองคตางก็เพิกเฉยตอโองการฉบับนี้รวมทั้งมองวาพระองคทรงเปนเพียงหุนเชิดของราชสำนัก
ฝรั่งเศสเทานั้น ขณะเดียวกันพระเกียรติภูมิของราชสำนักแหงอาวิญองก็เสื่อมลงอยางตอเนื่อง

ภาษีทศางคเปนพระราชบัญญัติของพระเจาสำหรับชาวยิวนับแตสมัยโมเสส ชาวยิวถวายผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งปศุสัตวเปน
จำนวน 1 ใน 10 แดพระเจา สำหรับคริสตชนทุกคนตองถวายทาน 1 ใน 10 ใหแกศาสนจักรเพื่อใชในกิจการตางๆ ตลอดจนชวยเหลือ
ผูคนที่ยากแคนในสังคม

2

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554
Vol.2 No. 1 January - June 2011

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

11

โดยเฉพาะอยางยิง่ การทีพ่ ระองคทรงประกาศสนับสนุนการขายใบพระการุญคุณ (Indulgences)3
สำหรับบุคคลทั่วไปที่ตองการไดรับการอภัยบาป (Creighton, 2004: 71) สิ่งนี้กลายเปนชองทาง
ใหเหลานักบวชแสวงหาผลประโยชนจากคริสตชนเปนอยางมาก การประกาศขายใบพระการุญคุณ
ของพระองคยังทำใหศาสนจักรอาวิญองถูกโจมตีอยางหนักยิ่งขึ้น
ทรัพยสินจำนวนมากจากการขายใบพระการุญคุณทำใหพระองคสามารถซื้อที่ดินอาวิญอง
จากสมเด็จพระราชินีนาถโจแอนนาที่ 1 แหงเนเปลส (Joanna I of Naples ค.ศ. 1328-1382) ซึ่ง
ดำรงตำแหนงเปนเคาทเตสแหงโปรวองซ (Countess of Provence) ดวย พระนางทรงขายอาวิญอง
ใหพระสันตะปาปาคลีเมนตเปนจำนวนเงิน 80,000 ฟลอรินส การขายทีด่ นิ อาวิญองใหพระสันตะปาปา
คลีเมนตยังเปนการขายที่ดินในฐานะทรัพยสินตางตอบแทนซึ่งกอนหนานี้พระสันตะปาปาคลีเมนต
ที่ 6 ทรงมีสวนชวยพระราชินีโจแอนนาซึ่งถูกกลาวหาวามีสวนรูเห็นเกี่ยวกับการสิ้นพระชนมของ
พระเชษฐาพระองค เมื่อพระนางถูกเรียกตัวมาสอบสวนยังราชสำนักอาวิญองแลวปรากฏวาทรงได
รับการปลอยตัว เพื่อเปนการตอบแทนความชวยเหลือครั้งนี้ ราชินีโจแอนนาจึงทรงขายอาวิญองให
พระสันตะปาปา ทำใหอาวิญองกลายเปนธรณีสงฆแหงสันตะปาปาอยางสมบูรณรวมทั้งยังเปน
เขตแดนอิสระจากการปกครองของเจาราชรัฐทัง้ ปวงดวยซึง่ กอนหนานีเ้ พียง 4 ป พระสันตะปาปาคลีเมนต
ทรงซื้อที่ดินรอบกองตา เวเนแซงเพิ่มเติมจากเคาทฮัมเบิรตที่ 2 (Humbert II) แหงตระกูลอัลบอง
(Albon House) ดวยเชนกัน
อยางไรก็ตาม ใน ค.ศ. 1367 นิมิตหมายที่ดีแหงการสิ้นสุดยุคสมัยแหงอาวิญองเกิดขึ้นใน
สมัยพระสันตะปาปาเออรบันที่ 5 ซึ่งมีพระประสงคเสด็จกลับยังกรุงโรม พระดำริของพระองคไดรับ
การตอตานอยางหนักจากพระคารดินัลฝรั่งเศสรวมทั้งพระเจาชารลที่ 5 (Charles V ค.ศ. 13641380) เปนอยางยิ่ง แตกระนั้นก็ตามพระองคยังทรงยืนกรานพระดำริเดิม การเสด็จนิวัติกลับครั้งนี้ได
รับการตอนรับอยางยิ่งใหญจากประชาชนในกรุงโรมแตถึงกระนั้นก็ตามเจานครรัฐอีกหลายแหงตาง
ไมพอใจในการเสด็จกลับครัง้ นี้ โดยเฉพาะเจานครรัฐแหงฟลอเร็นสซงึ่ หวาดเกรงวาจะสูญเสียอำนาจไป
อยางไรก็ตามการพำนักของพระองคก็เปนไปเพียงระยะสั้นๆ เทานั้น ใน ค.ศ. 1370 พระองคก็เสด็จ
กลับคืนสูอาวิญองอีกครั้งเนื่องจากบรรดาพระคารดินัลในอาวิญองวิงวอนใหพระองคเสด็จกลับอีกทั้ง
ปญหาการเกิดสงครามระหวางรัฐในอิตาลีทางตอนเหนือซึ่งลวนตองการครอบครองดินแดนธรณีสงฆ
ในกรุงโรมของพระองค

ใบพระการุญคุณเปนการกำหนดการบริจาคทรัพยสินเพื่อสาธารณกุศลแกคริสตศาสนาเพราะถือวาการใหทานเปนการเสียสละ
อยางหนึ่ง อยางไรก็ดีตามหลักเทววิทยากุศล กุศลกรรมมากนอยขึ้นอยูกับความตั้งใจในการสละทรัพย อยางไรก็ดีในเวลาตอมา
ใบพระการุญคุณกลายเปนชองทางใหกับเจาหนาที่ทางศาสนาแสวงหาผลประโยชนจากผูตองการไดบุญ
3
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การสิ้นสุดแหงการคุมขังบาบิโลน
ความพยายามที่จะเสด็จกลับกรุงโรมเกิดขึ้นอีกครั้งในสมัยพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 11 ซึ่ง
เปนหลานลุงของพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 6 พระองคทรงมีดำริเชนเดียวกับพระสันตะปาปา
พระองคกอนที่ตองการยุติการพำนักในอาวิญอง อีกทั้งยังทรงไดรับการโนมนาวจากแคทเทอรีน
แห ง เซี ย นา (Catherine of Siena) ซึ่ ง ได ติ ด ต อ ผ า นทางพระลิ ขิ ต กั บ พระสั น ตะปาปาเกรกอรี่
มายาวนาน (Blumenfeld-Kosinski, 2006: 43) โดยมุงหวังใหพระองคเสด็จกลับมาประทับยังโรม
แทนอาวิญองเพื่อฟนฟูความเปนเอกภาพแหงศาสนจักรในยุโรป การเสด็จกลับสูโรมของพระองค
ต อ งพบกั บ อุ ป สรรคทั้ ง จากการต อ ต า นของกษั ต ริ ย แ ห ง ฝรั่ ง เศสและพระคาร ดิ นั ล แห ง ราชสำนั ก
อาวิญอง โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงตอตานจากเจารัฐในอิตาลีที่มีตอพระองคในการเสด็จกลับครั้งนี้
สงครามครั้งสำคัญระหวางพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 11 กับเจานครรัฐอิตาลีอุบัติขึ้นเมื่อ
เจาผูครองนครรัฐฟลอเร็นสแหงพรรคเกลฟตองการรักษาอำนาจของตนในอิตาลีตอนกลางทำใหเกิด
การขัดแยงกับพระสันตะปาปาในโรมอยางหลีกเลี่ยงไมได การเสด็จนิวัติกลับของพระสันตะปาปา
ยอมเปนการสัน่ คลอนอำนาจฐานทีม่ น่ั ทางตอนกลางทีพ่ รรคเกลฟมอี ยูอ ยางมาก เจานครรัฐฟลอเร็นส
หวั่นเกรงวาพระสันตะปาปาเกรกอรี่อาจยึดแนวพรมแดนบริเวณลูนิเกียนา (Lunigiana) ผนวกเขากับ
ดินแดนรัฐของพระองคซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนดินแดนที่นครรัฐฟลอเร็นสอางสิทธิ์ครอบครองอยู ทำให
เจานครรัฐฟลอเร็นสจำตองสกัดกั้นการขยายอำนาจของพระองคไว
ขณะเดียวกันพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 11 ยังทรงไมพอพระทัยเจานครรัฐฟลอเร็นส เมื่อ
ฟลอเร็นสปฏิเสธชวยพระองคทำสงครามกับตระกูลวิสคอนติ (Visconti) แหงมิลาน ตระกูลวิสคอนติ
ตอตานไมใหพระองคกลับมายังโรมเชนกันอีกทั้งเจานครรัฐมิลานยังพยายามรุกล้ำดินแดนรัฐของ
พระสันตะปาปาในโรมอีกดวย สงครามระหวางโรมกับเจานครรัฐมิลานสิ้นสุดลงใน ค.ศ. 1375 โดย
พระองคไดรับความชวยเหลือจากเจานครรัฐหลายแหงโดยเฉพาะเมืองตางๆ ที่เปนพันธมิตรกับพรรค
กิเบลลีนซึ่งเปนอริกับพรรคเกลฟ นครรัฐเหลานี้ตองการใหพระองคกลับมาพำนักในโรมรวมทั้งยัง
เปนการคานอำนาจระหวางอิทธิพลทั้งสองพรรคไวดวย ชัยชนะครั้งนี้ของพระองคทำใหเจานครรัฐ

การเสด็จกลับคืนสูโรมของพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 11
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ฟลอเร็นสคิดวาพระสันตะปาปาเกรเกอรรี่อาจรองขอใหบรรดานครรัฐพันธมิตรในอิตาลียกกองทัพมา
โจมตีฟลอเร็นส
ดังนั้นใน ค.ศ. 1375 นครรัฐฟลอเรนสจึงสงทูตไปยังเมืองตางๆ ในอิตาลีเพื่อรวมตัวจัดตั้ง
เปนสันนิบาตกับพรรคเกลฟ มีนครรัฐที่เขารวมทั้ง โบโลญญา เพรูเกีย ปซา ลุคคา และเจนัว เพื่อสูกับ
กองกำลังทัพของพระสันตะปาปาเกรกอรี่ ขณะเดียวกันเจานครรัฐฟลอเร็นสยังสงจดหมายสนเทห
ไปทั่วนครรัฐอิตาลีเพื่อปลุกระดมและโจมตีปญหาการเกิดฉอราษฎรบังหลวงรวมทั้งการใชอำนาจ
เผด็จการของพระสันตะปาปานับแตสมัยอาวิญองเรื่อยมา
นอกจากนี้นครรัฐฟลอเร็นสยังมีการมอบหมายแตงตั้งคณะมนตรีที่ปรึกษา 8 คนเพื่อทำ
หนาที่ตอบโตการกระทำของพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 11 มนตรีที่ปรึกษานี้มาจากการแตงตั้งของ
รัฐบาลในฟลอเร็นสดวยเหตุนี้สงครามครั้งนี้จึงไดชื่อวา “สงครามแหงนักบุญทั้งแปด” (The War of
the Eight Saints) (Smith, 1970: 118-121) มนตรีที่ปรึกษาทั้งแปดในรัฐบาลฟลอเร็นสจะทำหนาที่
บังคับเก็บเงินจากนักบวชในทองที่ทั้งบิชอป เจาอาวาส และอารามทั่วทั้งฟลอเร็นส รวมทั้งตอบโต
พระสันตะปาปาดวยการไมเก็บภาษีใหกับศาสนจักร นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมกองกำลังทหาร
และทูตเพื่อใชติดตอระหวางสมาชิกในสันนิบาต
เหตุการณนี้ทำใหพระองคตกอยูในสถานภาพที่เสียเปรียบฝายสันนิบาตฟลอเร็นสเปน
อยางยิ่ง คณะมนตรีที่ปรึกษาทั้งแปดในฟลอเร็นสยังยั่วยุการกอกบฏในเมืองตางๆ ที่อยูใตการ
ปกครองของดินแดนรัฐแหงพระสันตะปาปาในโรม แตปรากฏวาเมืองหลายแหงในดินแดนของ
พระองคตางยอมจำนนตออำนาจพระองค ใน ค.ศ. 1376 พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 11 จึงทรง
ประกาศบั พ พาชนี ย กรรมเจ า ผู ค รองฟลอเร็ น ส ร วมทั้ ง คณาเปหิ ก รรมสมาชิ ก สั น นิ บ าตที่ ก บฏต อ
พระองค
พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 11 ยังทรงประกาศหามนักบวชของคริสตศาสนารับใชนครรัฐ
ฟลอเร็นสรวมทั้งสมาชิกในสันนิบาต ดวยเหตุนี้นครรัฐฟลอเร็นสจึงตอบโตการกระทำของพระองค
โดยพยายามปลุกปน องคกรใตดนิ โดยเฉพาะขบวนการฟราทิเซลลีซง่ึ พระองคประณามวาเปนขบวนการ
นอกรีต คณะมนตรีทั้งแปดยังออกกฎหมายริบทรัพยของนักบวชเขาเปนทรัพยสินของหลวงจำนวน
มากรวมทั้งยังมีการทำลายศาสนกรรมอินควิสิชั่น (inquisition) หรือการเผาทั้งเปนซึ่งถูกประณามวา
เป น เครื่ อ งมื อ รั บ ใช พ ระสั น ตะปาปาอี ก ด ว ย แม ว า รั ฐ บาลฟลอเร็ น ส จ ะบั ง คั บ ให เ หล า นั ก บวช
เขาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามเดิม แตนักบวชจำนวนมากตางเกรงกลัวพระบัญชาและไมให
ความรวมมือ บางสวนไดหลบหนีออกจากฟลอเร็นสเพราะปรารถนาใหพระองคกลับมาพำนักยังโรม
แทนอาวิญอง
ใน ค.ศ. 1377 สถานการณเริ่มเปลี่ยนไป พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 11 ทรงใชมาตรการที่
หนักขึ้นโดยการเขาแทรกแซงทางเศรษฐกิจดวยการสั่งหามนครรัฐตางๆ ในอิตาลีรวมทั้งดินแดนตางๆ
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ในศาสนจักรติดตอกับพอคาฟลอเร็นสทำใหพอคาชาวฟลอเร็นสซึ่งสวนมากเปนพอคา เดินทาง
คาขายตางแดนไดรับผลกระทบอยางยิ่ง นอกจากนี้กองกำลังทหารของพระสันตะปาปายังสามารถ
ยึดเมืองโบโลญญาพันธมิตรที่สำคัญของฟลอเร็นสไวได ขณะเดียวกันรอเบิรตแหงเจนีวา (Robert
of Geneva) ซึ่งเปนพระคารดินัลที่ใกลชิดรวมทั้งยังเปนญาติกับตระกูลซาวอยไดใชนโยบายตอบโต
อยางแข็งกราวตอสันนิบาตฟลอเร็นส รอเบิรตเปนผูที่อยูเบื้องหลังในการจางทหารรับจางชาวเบรตัน
(Breton) ปราบจลาจลในเมืองเซเซนา (Cesena) ซึ่งเปนพันธมิตรของฟลอเร็นสทำใหประชาชน
ในเซเซนาถูกฆาตายเปนจำนวนหลายพันคน เหตุการณการนองเลือดที่เซเซนาทำใหประชาชนรูสึก
ตอตานพระสันตะปาปาชาวฝรั่งเศสองคนี้อยูไมนอย
กอนสงครามทั้งสองฝายจะยุติลงไมนาน พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 11 ทรงโดยสารทางเรือ
จากทาเรือมารเซยล (Marseille) ทางตอนใตของฝรั่งเศสและเสด็จเขาสูกรุงโรมใน ค.ศ. 1377 ขณะ
เดียวกันสงครามที่บานปลายกลายเปนผลเสียตอทั้งสองฝาย ในที่สุดทั้งสองฝายตางยินยอมยุติการ
ทำสงครามระหวางกันโดยตางฝายยอมรับสถานภาพอำนาจที่มีอยูเดิม ฟลอเร็นสยินยอมจายคา
ปฏิกรรมสงคราม ขณะที่พระสันตะปาปาทรงยอมยกเลิกการบัพพาชียกรรมรวมทั้งใหนักบวชใน
ศาสนาปฏิบัติศาสนกิจในฟลอเร็นสไดตามปกติ
การเสด็ จ กลั บ คื น สู ก รุ ง โรมครั้ ง นี้ ข องพระสั น ตะปาปาเกรกอรี่ ที่ 11 พร อ มด ว ยบรรดา
พระคารดนิ ลั จึงถือเปนการปดฉากสมัยแหงการคุมขังแหงอาวิญองทีย่ าวนานกวา 72 ป (Rollo-Knoster,
Izbicki, 2009: 9) รวมทั้งยังเปนการสลัดออกจากอิทธิพลราชสำนักฝรั่งเศสเชนกัน แตอยางไรก็ตาม
หลังจากพระองคพำนักที่กรุงโรมไดเพียงปเดียวก็สิ้นพระชนมลง ชาวโรมันจำนวนมากซึ่งกลัววา
บรรดาพระคารดินัลซึ่งสวนมากเปนชาวฝรั่งเศสอาจเลือกพระสันตะปาปาชาวฝรั่งเศสใหมอีกครั้งและ
อาจทำใหพระองคหวนเสด็จกลับคืนสูอาวิญองซึ่งเรื่องนี้กลายเปนชนวนใหญครั้งใหมของความ
ตกต่ำแหงคริสตจักรตอจากสมัยแหงการคุมขังบาบิโลน
การอุบัติของมหาศาสนเภท: ความแตกแยกของคริสตศาสนา
การประชุมลับเพื่อเลือกพระสันตะปาปาองคใหมเกิดขึ้นใน ค.ศ.1378 โดยขณะนั้นเกิด
สถานการณความตึงเครียดครั้งใหญในกรุงโรม ฝูงชนชาวโรมันซึ่งตองการเรียกรองใหพระคารดินัลที่
สวนใหญเปนชาวฝรัง่ เศสเลือกพระสันตะปาปาชาวอิตาลีรวมทัง้ ยังตองพำนักในกรุงโรมดวย การรวมตัว
ครั้งใหญสรางความกดดันแกบรรดาพระคารดินัลซึ่งตางเกรงกลัวภัยจากการจลาจลครั้งนี้ ดวยเหตุนี้
ที่ ป ระชุ ม จึ ง มี ม ติ เ ลื อ กอาร ช บิ ช อปแห ง บารี (Archbishop of Bari) บาร โ ทโลมิ ว พริ ก นาโน
(Bartholomew Prignano) ดำรงตำแหนงเปนพระสันตะปาปาเออรบันที่ 6 (Urban VI ค.ศ. 13181389) (Rollo-Knoster, Izbicki, 2009: 2) อยางไรก็ดีพระองคทรงมีความหางเหินกับบรรดา
พระคารดินัลชาวฝรั่งเศสเปนอยางยิ่ง
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เพียงหกเดือนหลังจากการขึ้นครองตำแหนงประมุข พระองคมีดำริจะปฏิรูปศาสนาจักร
คาทอลิกใหมโดยเฉพาะในยุคสมัยพระสันตะปาปาแหงอาวิญองที่ทำใหพระเกียรติภูมิแหงประมุข
คริสตจักรมัวหมองอยางมาก ทรงเปนผูสนับสนุนสำคัญที่ตองการใหพระสันตะปาปาองคตอไป
ตองพำนักที่กรุงโรมอยางถาวร พระองคยังแสดงความเปนปฏิปกษตอพระคารดินัลชาวฝรั่งเศส
อยางเปดเผยดวยการแตงตั้งพระคารดินัลชาวอิตาลีเพิ่มมากขึ้น ทำใหพระคารดินัลสายฝรั่งเศส
ไมพอใจพระองคซึ่งเริ่มเปนผูลุแกอำนาจ (Rollo-Knoster, Izbicki, 2009: 4) นอกจากนี้ยังมีขาวลือ
วาพระองคทรงมีพระสติวิปลาศโดยสั่งประหารพระคารดินัลจำนวนมากที่ไมเห็นดวยกับพระองค
สถานการณที่เลวรายนี้ทำใหพระคารดินัลฝรั่งเศสรวมตัวกันที่เมืองฟอนดี (Fondi) ใน ค.ศ. 1378
(Rollo-Knoster, Izbicki, 2009: 13) และประกาศการเลือกตั้งพระสันตะปาปาครั้งกอนเปนโมฆะ
รวมทัง้ มีมติเลือกตัง้ พระสันตะปาปาองคใหมคอื รอเบิรต แหงเจนีวาซึง่ เปนผูท ใ่ี กลชดิ กับพระสันตะปาปา
เกรกอรี่ที่ 11 ขึ้นดำรงตำแหนงเปนพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 7 และเมื่อทรงเขารับตำแหนงประมุข
ศาสนาจึงมีพระดำริยายที่ประทับมายังกรุงอาวิญองอีกเปนครั้งที่สองใน ค.ศ. 1379 เวลานี้คริสตจักร
คาทอลิกจึงมีพระสันตะปาปาดวยกันถึงสององคที่ตางพำนักในองคละแหง ทั้งยังกลายเปนชนวนให
เกิดมหาศาสนเภท หรือ Great Schism การแตกแยกครั้งใหญในคริสตศาสนาดำเนินเรื่อยมานับ
ตั้งแต ค.ศ. 1379 -1417
เหตุการณมหาศาสนเภทที่เกิดขึ้นครั้งนี้สืบเนื่องจากพระสันตะปาปาทั้งสององคซึ่งดำรง
ตำแหนงประมุขสูงสุดของคริสตจักรตางอางความชอบธรรมปกครององคกรศาสนาดวยกันทั้งคู
ขณะเดียวกันการแตกแยกของพระสันตะปาปาทั้งสองพระองคยังทำใหเกิดความราวฉานระหวาง
ดินแดนที่ตางยอมรับพระสันตะปาปาของแตละองคขึ้น โดยที่อังกฤษ เดนมารก แฟลนเดอร ฮังการี
ไอรแลนด นอรเวย โปแลนด สวีเดน จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งนครรัฐทางตอนเหนือในอิตาลี
ยังคงสนับสนุนพระสันตะปาปาเออรบันที่ 6 และยังเปนสายของ “การภักดีแหงกรุงโรม” (Roman
obedience) ในขณะทีฝ่ รัง่ เศส เบอรกนั ดี ซาวอย สกอตแลนด กาสตีล อารากอน นาวาร และโปตุเกส
ซิ ซี ลี แ ละเนเป ล ส ใ ห ก ารสนั บ สนุ น พระสั น ตะปาปาคลี เ มนต ที่ 7 รวมทั้ ง ยั ง กลายเป น สายของ
“การภักดีแหงอาวิญอง” (Avignon obedience) (Blumenfeld-Kosinski, 2006: 61)
การเสด็จกลับยังอาวิญองของพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 7 ไดรับการสนับสนุนจากพระเจาชารลที่ 5 แหงฝรั่งเศส ดังนั้นการแตกแยกทางศาสนาจึงกลายเปนการแตกแยกทางการเมืองไปโดย
ปริยาย (Rollo-Knoster, Izbicki, 2009: 2-3) อีกทั้งการแตกแยกทางศาสนาในครั้งนี้ยังเปนผล
สืบเนื่องจากการแตกแยกทางการเมืองมากกวาขอพิพาททางแนวคิดศาสนา ยุคมหาศาสนเภท
ในครั้งนี้ยังถือเปนการทำลายชื่อเสียงของศาสนจักรคาทอลิกเพิ่มขึ้นไปอีกไมตางจากสมัยยุคการ
คุมขังแหงบาบิโลน ขณะเดียวกันความขัดแยงทั้งสองสายยังทำใหเกิดความสับสนทั่วทั้งอารามยุโรป
เนือ่ งจากสถาบันโครงสรางทางศาสนาตลอดจนถึงนิกายอาราม นักบวชตางไมแนใจวาพระสันตะปาปา
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องคใดเปนผูที่ชอบธรรมสูงสุดในคริสตศาสนา การอยูภายใตความกดดันทางการเมืองทำใหสถาบัน
ทางศาสนาในแตละดินแดนจำเปนตองเลือกภักดีตอพระสันตะปาปาเพียงองคเดียว มหาศาสนเภท
ดำเนินไปเปนเวลาเกือบสี่ทศวรรษ โดยมีพระสันตะปาปาสายโรมัน 4 องคและพระสันตะปาปา
สายอาวิญองอีก 2 องค

ภาพลอเลียนการแยงตำแหนงพระสันตะปาปาทั้งสององค

ความขัดแยงของศาสนจักรทั้งสองยังคงดำเนินตอไป แมเมื่อพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 7
สิ้นพระชนมลง อารชบิชอปแหงเบเนเว็นโต (archbishop of Benevento) ขึ้นดำรงตำแหนงเปน
พระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 13 แหงอาวิญององคใหมใน ค.ศ. 1394 เชนเดียวกับพระสันตะปาปา
โบนิเฟซที่ 9 ซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนประมุขคริสตจักรแหงโรมหลังจากพระสันตะปาปาเออรบันที่ 6
สิ้นพระชนม ศาสนจักรทั้งสองฝายตางยังคงประกาศอัปเปหิกรรมตอกัน การวุนวายที่เกิดขึ้นเชนนี้ยิ่ง
ทำใหคริสตศาสนาหมนหมองเหมือนดังเชนยุคการคุมขังบาบิโลน แมวาเจาผูปกครองบางองค
พยายามที่จะประนีประนอมการแตกแยกดังเชนกรณีพระเจาริชารดที่ 2 แหงอังกฤษที่ทรงออนวอน
พระสันตะปาปาโบนิเฟซที่ 9 ใหสละบัลลังก แตก็ทรงไดรับการปฏิเสธหรือแมกระทั่งในที่ประชุมสภา
แฟรงเฟ ร ต (Diet of Frankfurt) แห ง จั ก รวรรดิ แ ห ง โรมั น อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ น ค.ศ. 1397 พระเจ า
เวนเชสเลาส (Wenceslaus) ดุกโบฮีเมียรวมทั้งยังทรงเปนจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์พยายาม
เปนตัวกลางไกลเกลี่ยเจรจายุติความบาดหมางกับทั้งสองฝาย แตทวาใน ค.ศ. 1400 เกิดปญหา
ทางการเมื อ งเยอรมั น นั บ ตั้ ง แต ขุ น นางในเแคว น บาวาเรี ย ของพระองค ก อ การกบฏครั้ ง ใหญ
ขณะเดียวกันพระองคยงั ทรงมีความขัดแยงกับเจารัฐเยอรมันในแควนอืน่ ๆ ดวย ทำใหบรรดาอิเล็กเทอร
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ของเยอรมันตั้งขอหาในกรณีที่พระองคไมสามารถสรางความเปนเอกภาพของดินแดนเยอรมันได ที่
ประชุมของเหลาอิเล็กเทอรจึงมีมติเลือกรูเปรตที่ 3 ดุกแหงบาวาเรีย (Rupert III Duke of Bavaria)
ขึ้นดำรงตำแหนงจักรพรรดิแหงโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แทนพระเจาเวนเชสเลาส (Swanson, 1979: 18)
ดวยเหตุนี้พระสันตะปาปาโบนิเฟซทรงถือโอกาสนี้อนุมัติและยินยอมตามโองการของบรรดาเจาอิเล็ก
เทอร
ในรัชสมัยของพระสันตะปาปาทั้งโรมและอาวิญองตางเกิดความอื้อฉาวและทำใหเกิดการ
ต อ ต า นขึ้ น ทั่ ว ยุ โ รป กรณี ส ำคั ญ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ พระสั น ตะปาปาโบนิ เ ฟซที่ 9 แห ง โรมทรงแต ง ตั้ ง
พระคารดินัลจำนวนมากซึ่งสวนใหญเปนผูใกลชิดกับพระองคโดยตรง ขณะเดียวกันยังทรงนำภาษี
ชนิดใหมที่เรียกวา annates perpetu โดยเงินเดือนครึ่งหนึ่งของปแรกที่นักบวชในคริสตจักรไดรับนั้น
จะตองจายใหกับราชสำนักของพระสันตะปาปาในโรม นอกจากนี้นักบวชสมณศักดิ์ชั้นสูงยังทำเรื่อง
เสื่อมเสียดวยการขายตำแหนงสมณศักดิ์รวมทั้งมีการฉอราษฎรบังหลวงในวงการนักบวชเชนเดียว
กับเมือ่ ครัง้ อดีตพระสันตะปาปาองคเกาแหงอาวิญอง การซือ้ ขายตำแหนงสมณศักดิใ์ นยุคมหาศาสนเภท
จึงกลายเปนหนทางในการกอบโกยผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากกวาไดมาดวยความสามารถทั้ง
ยังทำใหเกิดการโจมตีอยางกวางขวาง โดยขบวนการตอตานความประพฤติมชิ อบของพระสันตะปาปา
ในโรมปรากฏเพิ่มมากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอยางยิ่งการเคลื่อนไหวของจอหน วิกลิฟฟ (John
Wycliff ค.ศ.1328–1384) ซึง่ กลาวโจมตีพระสันตะปาปาโบนิเฟซที่ 9 รวมทัง้ ประจานความเหลวแหลก
ที่เกิดขึ้นในคริสตจักรอยางตอเนื่อง การกระทำของเขามีทั้งกษัตริยและนักบวชชั้นสูงเปนจำนวนมาก
ที่ใหการสนับสนุนอยูเบื้องหลัง (Swanson, 1979: 20)
เชนเดียวกับพระเกียรติภูมิแหงราชสำนักอาวิญองที่เสื่อมลงตามลำดับ ใน ค.ศ. 1398 ความ
วุนวายที่เกิดขึ้นระหวางราชสำนักทั้งที่โรมและอาวิญองทำใหราชสำนักฝรั่งเศสประกาศถอนตัวจาก
การเปนพันธมิตรกับพระสันตะปาปาแหงอาวิญอง แตถึงกระนั้นก็ไมเขารวมกับกรุงโรมแตอยางใด
และในปเดียวกันกองทัพที่นำโดยจีออฟฟรีย บูซิโกท (Geoffrey Boucicaut) ฉวยโอกาสเมื่อฝรั่งเศส
ประกาศความเปนกลางจากราชสำนักอาวิญองนำกองทัพบุกยึดเมืองอาวิญองรวมทั้งพระตำหนัก
พระสันตะปาปาทำใหพระสันตะปาปาเบเนดิกตตองเสด็จลี้ภัยไปยังดินแดนของพระเจาหลุยสที่ 2
แหงอองจู ดวยเหตุนี้อำนาจของพระองคในอาวิญองจึงหมดสิ้นลง อำนาจของพระองคในตอนนี้ไมได
รั บ การยอมรั บ จากฝรั่ ง เศส โปรตุ เ กส หรื อ นาวาร อี ก ต อ ไป มี เ พี ย งอาณาจั ก รสกอตแลนด ซิ ซี ลี
อารากอน และคาสตีลเทานั้นที่ยังยอมรับอำนาจของพระองค
นอกจากภัยคุกคามทางการเมืองที่ทำใหคริสตจักรแหงอาวิญองเสื่อมลงแลวที่คริสตจักร
แหงโรมก็ประสบชะตากรรมเชนเดียวกัน หลังจากที่พระสันตะปาปาโบนิเฟซที่ 9 สิ้นพระชนมลงใน
ค.ศ. 1404 พระคารดินัลแหงโรมตางมีมติเลือกอารชบิชอปแหงราเว็นนา.(archbishop of Ravenna)
ขึ้นดำรงตำแหนงเปนพระสันตะปาปาอินโนเซ็นที่ 7 แหงโรม ในสมัยพระองค พระเจาลาดิสเลาส
(Ladislaus) แหงเนเปลสทรงฉวยโอกาสขณะที่กรุงโรมออนแอขยายอิทธิพลทางการเมืองครอบงำ
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ศาสนจักรกรุงโรม พระเจาลาดิสเลาสทรงใชขอตอรองมิใหพระสันตะปาปาอินโนเซ็นทที่ 7 ทรง
ประนีประนอมกับพระสันตะปาปาเบเนดิกทที่ 13 รวมทั้งใหพระองคยืนยันสิทธิการปกครองใน
เนเปลสดวย อยางไรก็ดีดินแดนเนเปลสยังคงเปนกรณีพิพาทซึ่งพระเจาหลุยสที่ 2 แหงอองจูทรงอาง
สิทธิในบัลลังกเชนกันอีกทั้งพระสันตะปาปาเบเนดิกทแหงอาวิญองก็ทรงรับรองดวย ความขัดแยง
ทางศาสนจักรในชวงเวลานี้จึงมีเรื่องทางการเมืองเขาไปเกี่ยวของ เหตุการณบานปลายยิ่งขึ้นเมื่อ
พระสันตะปาปาอินโนเซ็นทที่ 7 ทรงแตงตั้งนัดดาเปนพระคารดินัลในสันตะสำนักแหงโรมจึงทำให
ถูกโจมตีอยางหนัก เพื่อหลบหนีความวุนวายและขอครหาพระองคจึงตัดสินพระทัยลี้ไปพำนักยังเมือง
วิเทอโบ (Viterbo) อยูพักใหญ ตอมาชาวโรมรองขอใหพระองคเสด็จกลับมาประทับยังโรมอีกครั้ง
ใน ค.ศ. 1406 แตถึงกระนั้นการคุกคามทางการเมืองรวมทั้งการแตงตั้งเครือพระญาติพระองค
ไดทำใหพระเกียรติยศลดลงอยางมาก
ความพยายามที่จะแกไขปญหาศาสนเภทเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อพระคารดินัลทั้งสองฝายตาง
พยายามจัดการประชุมโดยมีมติใหพระสันตะปาปาเบเนดิกตและพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 12 ซึ่ง
ดำรงตำแหนงประมุขศาสนจักรหลังจากพระสันตะปาปาอินโนเซ็นทที่ 7 สิ้นพระชนมเพียง 1 ปเขา
รวมประชุมพรอมกัน การประชุมเจรจารวมมือเพื่อหาขอยุติเกิดขึ้นที่เมืองซาโวนา (Savona) ในแควน
ลิกูเรีย (Liguria) เมื่อค.ศ. 1407 แตในที่สุดทั้งสองพระองคก็ไมไดเสด็จมาในที่ประชุมแตอยางใด
เนื่องจากตางฝายเกรงวาจะไมไดรับความปลอดภัย
ขบวนการประนีประนอมแหงคริสตจักร: จากการประชุมแหงปซาถึงคอนสแตนซ
ยุคสมัยแหงมหาศาสนเภทดำเนินไปอยางยาวนานรวมทั้งยังบอนทำลายเสถียรภาพความ
มั่นคงของคริสตจักรคาทอลิกเปนอยางยิ่ง ขณะเดียวกันประชาชนทั่วยุโรปตางเอือมระอาตอความ
ประพฤติมิชอบของประมุขศาสนจักร พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 12 ทรงมีขอครหาในเรื่องการแตงตั้ง
ระบบเครือญาติ เชนเดียวกับพระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 13 ทีย่ งั ทรงใชชวี ติ ฟุง เฟอในราชสำนักเชนกัน
เหตุการณเชนนี้สงผลกระทบตอภาพลักษณของศาสนจักรเปนอยางมากทำใหบรรดาเจาผู
ปกครองในดินแดนตางๆ พากันหวั่นวิตกเชนกัน ความพยายามที่จะแกไขปญหาเกิดขึ้นอีกครั้งใน
รัชสมัยพระเจาชารลที่ 6 (Charles VI ค.ศ. 1368-1422) ของฝรั่งเศส พระองคทรงประกาศความ
เปนกลางดวยการไมเขาขางใดเชนเดียวกับพระเจาชารลที่ 5 พระบิดา ขณะเดียวกันเพื่อเปนการ
แกไขปญหาศาสนเภทที่เกิดขึ้น พระองคทรงจัดการประชุมแหงปซา (Council of Pisa) ขึ้นใน ค.ศ.
1409 เพือ่ ใหประมุขทัง้ สององคทรงลาออกจากตำแหนงเพือ่ ความเปนเอกภาพของคริสตจักรคาทอลิก
(Smith, 1970: 173-175) การประชุมสภาในเมืองปซามีบรรดาพระเถระชั้นสูงทั้งพระคารดินัล อารช
บิชอปและบิชอปรวมทั้งนักเทววิทยาจากมหาวิทยาลัยปารีส ออกซฟอรดและโคโลญเขารวมประชุม
ดวยกัน ที่ประชุมมีสาสนถึงพระสันตะปาปาทั้งสองพระองคใหเขารวมประชุมครั้งนี้แตถึงกระนั้น
ทั้งสองพระองคตางทรงเพิกเฉย
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ดังนั้นการประชุมสภาแหงปซาจึงประณามทั้งพระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 13 แหงอาวิญอง
และพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 12 แหงโรมวาเปนผูที่ทำใหคริสตจักรเกิดการแตกแยกรวมทั้งยังมีมติ
ถอดถอนพระสันตะปาปาทัง้ สองพระองค ทีป่ ระชุมแหงปซามีมติแตงตัง้
อารชบิชอปปเตอร พิลายี (Peter Philarghi) ดำรงตำแหนงเปนพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอรท่ี 5 ทำใหเวลานีค้ ริสตจักรยุโรปมีพระสันตะปาปา
เพิ่มขึ้นอีกองคเปน 3 พระองค
แม ว า ที่ ป ระชุ ม แห ง ป ซ าจะมี ม ติ ถ อดถอนพระสั น ตะปาปา
ทัง้ สองพระองค แตอยางไรก็ดปี ระมุขคริสตจักรทัง้ สององคตา งยันยืนยันวา
ตนเป น ประมุ ข ที่ ช อบธรรมแห ง ศาสนจั ก รอยู อ ย า งเช น เดิ ม ดั ง นั้ น
การแตงตั้งพระสันตะปาปาองคใหมจึงไมสามารถแกไขปญหาไดเลย
พระสั น ตะปาปาอเล็ ก ซานเดอร ที่ 5 จึ ง กลายเป น พระสั น ตะปาปา พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอรที่ 5
สายปซา (Pisan pope) องคใหมไปโดยปริยายและยังทำใหศาสนจักรในยุโรปเกิดความอลหมาน
เพิ่มขึ้นอีก พระสันตะปาปาแหงปซาไดรับการรับรองจากฝรั่งเศส อังกฤษ โบฮีเมีย ปรัสเซีย โปตุเกส
รวมทั้งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ นครรัฐบางสวนในอิตาลีทางตอนเหนือรวมทั้งฟลอเร็นสและเวนิส
ยอมรับพระองค ในขณะทีอ่ ารากอน กาสตีล และสก็อตแลนดยงั คงสนับสนุนพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 13 สวนพระสันตะปาปาเกรเกอรรี่ที่ 12 ไดรับการสนับสนุนจากเนเปล บาวาเรีย โปแลนด และ
นครรัฐบางแหงในเยอรมันเทานั้น
กลาวไดวาภายหลังการประชุมแหงปซาสิ้นสุดลง คริสตศาสนายังคงวุนวายหนักยิ่งขึ้น
เนื่องจากมีพระสันตะปาปาที่อางการปกครองสูงสุดในสถาบันถึงสามพระองคดวยกัน ขณะเดียวกัน
กษัตริยหลายองคตางสนับสนุนพระสันตะปาปาของแตละองคซึ่งทำใหศาสนจักรราวฉานยิ่งขึ้น
แมวาพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอรที่ 5 จะไดรับการยอมรับมากกวาแตก็ไมสามารถแกไขความ
แตกแยกที่มีอยูได แมภายหลังจากการสิ้นพระชนมของพระองคและพระสันตะปาปาจอหนที่ 23
ทรงเปนประมุขแหงศาสนจักรองคใหม พระองคทรงยายพระราชฐานมาพำนักที่โบโลญญาเปนหลัก
ขณะเดียวกันพระเจาลาดิสเลาสซึ่งมีความสัมพันธใกลชิดกับพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 12
ยังทรงทำสงครามทางตอนเหนือของอิตาลีอยางตอเนื่องรวมทั้งเขายึดดินแดนรัฐหลายแหง ทั้ง
ออสเตีย (Ostia) เพรูเกีย รวมทั้งโบโลญญาซึ่งเปนที่ประทับของพระสันตะปาปาจอหนที่ 23 แมวา
พระองคจะทรงขอความชวยเหลือจากพระเจาหลุยสที่ 2 แหงอองจูรวมทั้งทรงยืนยันสิทธิในเนเปลส
แตทวาพระเจาหลุยสที่ 2 ก็สิ้นพระชนมเสียกอน ดังนั้นพระองคจึงทรงประกาศสงครามกับพระเจา
ลาดิสเลาส การทำสงครามในครั้งนี้มีการขายใบพระการุญคุณเปนจำนวนมากเพื่อระดมเงินทุนใชใน
สงครามซึง่ สรางความมัวหมองตอคริสตจักรแหงปซา กรณีการขายใบพระการุญคุณถูกตอตานอยางหนัก
ตลอดเวลาจากเหลานักปฏิรปู ทางศาสนาอีกทัง้ ยังชีใ้ หเห็นวาการเลือกตัง้ พระสันตะปาปาองคใหมไมได
เปนการแกไขปญหาไดเลย เวลานีพ้ ระสันตะปาปาแหงปซายังถูกตอตานจากขบวนการใตดนิ ทีต่ อ งการ
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ปฏิรูปศาสนาใหมโดยเฉพาะขบวนการฮุสไซท (Hussite movement) ซึ่งมีจอหน ฮุส (Jan Hus/John
Hus ค.ศ. 1369 – 1415) นักเทววิทยาในเยอรมัน รวมทั้งขบวนการลอลลารด (Lollards movement)
ในอิตาลีเชนกัน ในที่สุดใน ค.ศ.1413 พระเจาลาดิสเลาสสามารถยึดโบโลญญาไดสำเร็จทำให
พระสันตะปาปาจอหนตองหลบหนีไปยังฟลอเร็นสซึ่งเปนนครรัฐที่พระเจาลาดิสเลาสยังไมสามารถ
พิชิตได
อิทธิพลของพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 12 ซึ่งอยู
ภายใตอำนาจของพระเจาลาดิสเลาสเพิ่มมากขึ้นทำให
พระสันตะปาปาจอหนที่ 23 ตัดสินพระทัยลีภ้ ยั ทางการเมือง
จากฟลอเร็นสไปยังเยอรมัน ซึ่งที่นั่นพระเจาซิกิสมุนด
(Sigismund ค.ศ. 1368-1437) แหงอาณาจักรโรมัน
อันศักดิส์ ทิ ธิท์ รงใหการคุม ครองพระองค พระเจาซิกสิ มุนด ทีป่ ระชุมสภาคอนสแตนซพจิ ารณาคดีของจอหน ฮุส
จึงถือโอกาสนี้ยุติปญหามหาศาสนเภทซึ่งเวลานั้นมีพระสันตะปาปาดวยกันถึงสามองคและทำใหเกิด
ความสับสนอยางหนักทั่วยุโรป พระดำริของพระองคปรากฏเปนรูปธรรมเมื่อพระเจาซิกิสมุนดทรง
จัดการประชุมแหงคอนสแตนซ (Council of Constance) ขึ้นใน ค.ศ. 1414 โดยมีชอง เกอซัน (Jean
Gerson) ซึ่งเปนนักเทววิทยาคนสำคัญใหคำปรึกษา การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่เมืองคอนสแตนซ
[ปจจุบันคือเมือง Konstanz ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเยอรมัน] โดยมีจุดประสงคสำคัญเพื่อ
ยุตคิ วามแตกแยกทีล่ กุ ลามมากขึน้ ขณะเดียวกันการประชุมครัง้ นีย้ งั ถือเปนขบวนการประนีประนอม
ครั้งที่สองตอจากการประชุมที่เมืองปซา เมื่อ ค.ศ. 1409 การประชุมที่คอนสแตนซไดรับความรวมมือ
จากบรรดาพระคารดินัล อารคบิชอปและบิชอป เจาอาวาส รวมทั้งนักเทววิทยาจากมหาวิทยาลัย
ตางๆ เปนจำนวนมาก ที่ประชุมมีมติเสนอใหปลดพระสันตะปาปาทั้งสามพระองค คือ สันตะปาปา
เบเนดิกตที่ 13 แหงอาวิญอง พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 12 แหงโรม และพระสันตะปาปาจอหนที่ 23
แหงปซารวมทัง้ ใหทปี่ ระชุมเลือกพระสันตะปาปาองคใหม
มติของที่ประชุมแหงคอนสแตนซทำใหบรรดาพระสันตะปาปามีปฏิกิริยาตอตานนับตั้งแต
พระสันตะปาปาจอหนที่ 23 แหงปซาทรงปฏิเสธมติที่ประชุมพรอมทั้งพยายามหลบหนีทำใหสภาที่
ประชุมประกาศอัปเปหิกรรมพระองคซึ่งมีผลใหพระองคสิ้นสภาพประมุขแหงศาสนา ขณะที่พระสัน
ตะปาปาเบเนดิกตที่ 13 แหงอาวิญองนั้นก็ทรงยืนกรานปฏิเสธเชนกัน ทำใหพระองคทรงถูกอัปเปหิ
กรรมจากที่ประชุมแหงคอนสแตนซ อยางไรก็ดีพระองคทรงลี้ภัยไปยังอารากอนซึ่งที่นั่นพระเจา
อัลฟองโซที่ 5 ทรงใหความคุมครองพระองคและอารากอนเปนอาณาจักรเพียงแหงเดียวที่ยังคง
ยอมรั บ อำนาจพระองค จ วบจนกระทั่ ง พระสั น ตะปาปาสิ้ น พระชนม ใ น ค.ศ. 1423 ในขณะที่
พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 12 ภายหลังจากการสิ้นพระชนมของพระเจาลาดิสเลาสใน ค.ศ.1414
ทำใหพระองคหมดผูคุมครองอำนาจ ดังนั้นพระองคจึงทรงยอมลาออกจากตำแหนงประมุขโดยดี
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ช ว งท า ยสมั ย ของการประชุ ม แห ง คอนสแตนซ ใน ค.ศ.1417 ที่ ป ระชุ ม พระคาร ดิ นั ล มี ม ติ เ ลื อ ก
พระสันตะปาปามารตินที่ 5 เปนประมุขแหงคริสตจักรองคใหมแทนอดีตพระสันตะปาปาทั้งสามองค
(Swanson, 1979: 8) การขึน้ ดำรงตำแหนงของพระองคยงั เปนการปดฉากยุคสมัยของมหาศาสนเภท
ที่ดำเนินมาเปนเวลายาวนานถึง 39 ปอีกดวย
ในสมัยของการประชุมแหงคอนสแตนซ ศาสนจักรคาทอลิกยังคงถูกโจมตีอยางหนักตลอด
เวลาโดยเฉพาะขบวนการใตดินทางศาสนารวมทั้งเหลานักปฏิรูปศาสนาทำใหศาสนจักรจำเปนตองมี
ปฏิกิริยาโตตอบและปรับตัว เหตุการณสำคัญในสมัยการประชุมแหงคอนสแตนซเริ่มตั้งแตการ
ประณามจอหน วิกลิฟฟ (John Wycliffe) ซึ่งไดลวงลับไปแลว เหตุการณที่สำคัญคือการเรียกตัว
จอหน ฮุส ใหมาปรากฏตัวในที่ประชุม ฮุสเปนผูที่ทำใหศาสนจักรเกิดความกังวลเปนอยางมาก
เนื่องจากเขาเปนผูที่วิจารณสถาบันศาสนาอยางรุนแรง ทายที่สุดที่ประชุมมีมติพิจารณาโทษโดยการ
เผาทั้งเปน (Smith, 1970: 243-235) การประหารฮุสนั้นยิ่งทำใหกระแสความไมพอใจในศาสนจักร
โดยเฉพาะในดินแดนเยอรมันเพิ่มขึ้นอยางมาก

สรุป
กลาวไดวาตลอดระยะเวลารอยกวาปนับแตสมัยการคุมขังแหงบาบิโลนจวบจนถึงสมัย
มหาศาสนเภท คริสตศาสนาประสบกับความตกต่ำครั้งใหญอยางตอเนื่อง วิกฤตการณทั้งสองเปนผล
จากพฤติ ก รรมของพระสั น ตะปาปาที่ มี ส ว นสำคั ญ ทำให ศ าสนาเสื่ อ มลงอย า งมาก นั บ แต ส มั ย
การคุมขังแหงบาบิโลนที่พระสันตะปาปาทรงใชชีวิตหมกมุนในทางโลก การขายตำแหนงสมณศักดิ์
รวมทั้งสถาบันศาสนาตกอยูภายใตการครอบงำทางการเมืองซึ่งทำใหนักปฏิรูปทางศาสนาไมพอใจ
และตอตานพระองค ขณะเดียวกันในยุคสมัยมหาศาสนเภทนั้นคริสตศาสนาก็เสื่อมลงมากกวา
แตกอน การแตกแยกของศาสนจักรยุโรปครั้งนี้เปนเหตุการณที่ไมเคยปรากฏมากอนรวมทั้งยังมีเรื่อง
ทางการเมืองเขามาเกี่ยวของอีกดวย แมวาการแตกแยกแหงคริสตจักรจะไดขอยุติเมื่อมีการเลือกตั้ง
พระสันตะปาปาองคใหม แตถึงกระนั้นก็ตามสถานการณของคริสตศาสนาในสมัยปลายยุคกลาง
ก็เขาสูจ ดุ วิกฤตเกินกวาทีศ่ าสนจักรจะแกไขไดและการปฏิรปู ศาสนาครัง้ ใหญกก็ ำลังจะเกิดขึน้ ในไมชา
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ภาษีสิ่งแวดลอม ศึกษากรณีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม
ENVIRONMENT TAX: CASE STUDY OF TAXATION OF WATER POLLUTION
FROM INDUSTRAIL PLANTS
สุนีรัตน ภุมวรรณ/SUNEERAT BHUMAWAN1
บทคัดยอ
ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาคตางๆ รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหามลพิษทั้งทางอากาศและทางน้ำจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสะทอนใหเห็นวามาตรการที่ใชบังคับอยูนั้นยังไมสามารถแกไขปญหาที่เกิด
ขึน้ ได และเมือ่ มีความเสียหายเกิดขึน้ รัฐตองเปนผูแ บกรับภาระคาใชจา ยในการเยียวยารักษาผลกระทบ
ทั้งตอสิ่งแวดลอมและชุมชน โดยผูประกอบการที่กอใหเกิดปญหามิไดเขามามีสวนรับผิดชอบอันมิได
เปนไปตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายแตอยางใด
จากการศึกษาพบวาประเทศไทยมีกฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของโดยตรงอยู 2 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ไดกำหนดมาตรการ
ตางๆ ใหผปู ระกอบการปฏิบตั ติ ามอันเปนไปตามหลักกำกับและควบคุม โดยมีการนำหลักผูก อ มลพิษ
เปนผูจายอยูในระดับนอยมาก จากการดำเนินการดังกลาวไมสามารถแกไขปญหามลพิษที่เกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบกับเมื่อเกิดปญหาขึ้น รัฐจะเปนผูมีหนาที่ในการ
เยี ย วยาความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยใช ง บประมาณแผ น ดิ น ผู ที่ ป ล อ ยมลพิ ษ ที่ แ ท จ ริ ง ไม ไ ด มี
สวนรับผิดชอบแตอยางใด ทั้งนี้ในตางประเทศทั้งในสหภาพยุโรปและอาเซียนไดมีการนำมาตรการ
ดานภาษีและคาธรรมเนียมมาใชบริหารจัดการสิ่งแวดลอม เชน ประเทศเยอรมันมีการเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียมจากมลพิษทางน้ำโดยเงินที่ไดนั้นจะนำไปใชลงทุนเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย ประเทศ
เวียดนามมีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยเงินทีไ่ ดจะนำเขากองทุนสิง่ แวดลอม
เพือ่ นำมาแกไขปญหาสิง่ แวดลอมตอไป ซึง่ สงผลใหโรงงานปลอยมลพิษลดลงและสภาพแวดลอมดีขนึ้
ดวยเหตุดังกลาวจึงควรมีการนำภาษีสิ่งแวดลอมประเภทภาษีมลพิษทางน้ำโดยเก็บจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อชวยในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอีกทางหนึ่ง โดยออกกฎหมายภาษี
สิ่งแวดลอมเพื่อใชควบคูกับมาตรการเดิมที่มีอยูเพื่อใหผูที่กอมลพิษเปนผูมีหนาที่จายภาษีอันเปนไป
ตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจายและเพื่อใหการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันจะ
นำไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนตอไป
คำสำคัญ: ภาษีสิ่งแวดลอม โรงงานอุตสาหกรรม
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ABSTRACT
Nowadays, environmental problem has been playing significant role in relation to
national level and global level. Concerning the problem in Thailand, air and water pollution
launched from industrial plants have been recognized as a serious environmental problem.
This reflects that the current measures cannot resolved such a problem; moreover, only
governmental institution plays the role to be responsible for the cost of damage in the
environmental harm and has the duty to remedy the impact on the environment and
community. In contrast, the operators, who cause the serious action, neglect to pay attention to
the problem solving. It is seen that this action is not consistent with the polluter paying
principle.
The studying from the past has been shown that Thailand has two sets of law
relating to managing of pollution from industrial plants. The first is The Environment Quality
Promotion Act B.E. 2535, and the second is The Factories Act B.E. 2535. By virtue of the
law, the provisions set out the measures for the operators to follow under the principle of
command and control; however, just a few provisions refer to the responsibility of polluters.
Thus, the law addressed above cannot effectively be solved regarding the current
environmental problem. In addition, the problem arising is the government has to be
responsible for the damage by using their own budget while the polluters have to be
responsible for their action so that both of European Country and Asian Country have the
tax and charge for manage their environment such as wastewater charge in German; the
income used for wastewater treatment system, water pollution in Vietnam; the income
expressed to environment fund and used for solve the environment problem onward. As a
result, the plant better reduced emissions and improved environment.
Thus, it is suggested to impose an environmental tax in terms of water pollution tax
from the industrial plants to manage an environment by implement the current law together
with the new provision, the polluters should be responsible for the damage which they
performed under the polluter pay principle in order to solve the problem more efficiently
and achieve sustainable development onward.
Keywords: environment tax, industrial plant
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บทนำ
ปญหาสิ่งแวดลอมของโลกในปจจุบันนี้นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นไมวาจะเปนปญหา
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษจากกากของเสียและมลพิษจากของอันตรายปญหาดังกลาว
ลวนแตทำใหสิ่งแวดลอมยิ่งเสื่อมโทรมซึ่งเปนผลอันเนื่องมาจากหลายปจจัย ทั้งการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร กระบวนการพัฒนาประเทศ การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
กำลังพัฒนา ที่สำคัญที่สุดคือการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมและผูคนที่
อาจไดรับผลกระทบจากการดำเนินกิจการดังกลาว แตมุงเนนไปที่การลดตนทุนและเพิ่มกำไรของ
ผูประกอบการแตเพียงอยางเดียวผลกระทบเชนวานี้นอกกจากจะสงผลภายในประเทศแลวยังลุกลาม
ไปยังประเทศอื่นๆ ในสภาวการณของปญหามลพิษขามพรมแดน และในที่สุดก็จะกระจายไปทั่วโลก
ดวยเหตุนี้จึงไดมีการดำเนินการระหวางประเทศเพื่อใหเกิดกลไกความรวมมือของประเทศตางๆ
ในการพิทกั ษสงิ่ แวดลอมและคุม ครองทรัพยากรของโลก ภายใตหลักการพัฒนาอยางยัง่ ยืน เพิม่ มากขึน้
หลักการดังกลาวไดมีมาเปนเวลานานแลวแตเปนที่ประจักษเมื่อเกิดปญหาสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง
ขึ้น เชน เหตุการณ The Torrey Canyon Oil Spill Incident ที่น้ำมันดิบกวา 9,500 ตันรั่วไหลลงทะเล
บริเวณนอกชายฝงของทะเลอังกฤษทำใหนกทะเลตายกวา 10,000 ตัว (Florencio J. Yuzon,1997;
61) เปนตน องคการสหประชาชาติ (United Nation) ไดใหความสนใจปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น
โดยในป ค.ศ. 1972 ไดจดั ใหมกี ารประชุมสหประชาชาติทก่ี รุงสตอกโฮม ประเทศสวีเดน เรือ่ งสิง่ แวดลอม
มนุษย (Human Environment) และนำมาสูการประกาศ Stockholme Declaration ซึ่งเปนที่มาแหง
หลักการพัฒนาอยางยัง่ ยืน (sustainable development) ตอมาไดมกี ารจัดใหมกี ารประชุมสหประชาชาติ
วาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and
Development: UNCED) หรือที่เรียกวา Earth Summit ที่กรุงรีโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ในป
ค.ศ. 1992 การประชุมครั้งนี้มีผูนำจากประเทศตางๆ ทั่วโลกเขารวมมากที่สุดเปนประวัติการณกวา
179 ประเทศ และไดลงนามรับรองเอกสารสำคัญหลายฉบับ (กรองยุโรปเพือ่ ไทย, 2554) เชน ปฏิญญา
ริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาซึ่งไดมีการกำหนดหลักการดานสิ่งแวดลอมหลายประการซึ่ง
เปนองคประกอบสำคัญเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดแก หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays
Principle) หลักระวังไวกอน (Precautionary Principle) และหลักการมีสวนรวมของสาธารณชน
(public participation) หลักการดังกลาวตองนำมาบูรณาการกับสิง่ แวดลอมใหสอดคลองกับกระบวนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ จากวาระการประชุมดังกลาวทำใหประเทศตางๆ ใหความสนใจนโยบายดานสิง่ แวดลอม
มากขึ้น อยางไรก็ตามแมวาประเทศตางๆ จะพยามแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นแตปญหาการใช
ทรัพยากรอยางฟุมเฟอยและไรขีดจำกัดของมนุษยก็ยังไมสามารถแกไขได (สุนีย มัลลิกะมาลย,
2542: 6-7) เชน กรณีของคารบอนเครดิตซึ่งเปนผลมาจากพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ก็ยังมี
ชองวางเกิดขึน้ กลาวคือ ประเทศมหาอำนาจสามารถซือ้ เครดิตในการปลอยกาซคารบอนจากประเทศ
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กำลังพัฒนาและดอยพัฒนาไดทำใหการปลอยกาซไดปริมาณมากตราบเทาที่ตนยังมีโควตา จึงไม
สามารถแกปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางแทจริง เพราะไมใชมาตรการใหลดการปลอยมลพิษแตเปน
เพียงการจำกัดเทานั้น
เมื่อมาตรการในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นยังไมเพียงพอที่จะแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมได นักสิ่งแวดลอมจึงไดมีการนำเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอมโดยการประยุกต
ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่เรียกวา เศรษฐศาสตรเขียว (Green Economy) ซึ่งเปนแนวทาง
ในการจัดการสิ่งแวดลอมโดยใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร หรือ เครื่องมือทางการตลาดควบคูไปกับ
หลักกำกับและควบคุมที่มีมาอยางชานานในการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมทั้งทางอากาศ ทางน้ำ
และกากของเสียตางๆ เชน การเก็บภาษีสิ่งแวดลอม อยางภาษีคารบอน (Carbon Tax) ภาษีมลพิษ
ทางน้ำ (Waste Water Tax) การออกใบอนุญาตปลอยมลพิษ (Tradable Permit) เปนตน หนึ่ง
ในเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่ไดรับความนิยมจากประเทศตางๆ คือ การเก็บภาษีสิ่งแวดลอม
จะเห็นไดจากการที่กลุมประเทศที่พัฒนาแลวอยางสหภาพยุโรป (European Union: EU) ไดมีการ
ออกเอกสารที่ชื่อวา Green Paper on market-based instruments for environment and related
policy purpose สาระสำคัญคือการสนับสนุนใหประเทศสมาชิกนำเครื่องมือทางการตลาดมาใช
ปจจุบันประเทศสมาชิกไดมีการนำภาษีสิ่งแวดลอมมาใชแลวทุกประเทศแตจะมีความแตกตางกันไป
ในเรื่องของวิธีการและวัตถุประสงค เชน ใชในการชดเชยตนทุนจากการใหบริการบางอยาง หรือเพื่อ
ลดการใชผลิตภัณฑที่เปนอันตรายบางประเภท ตัวอยางของประเทศที่มีการเก็บภาษีมลพิษ คือ
ประเทศเยอรมันมีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำ ประเทศเดนมารคมีการเก็บภาษีการปลอย CO2 และ
SO2 กรณีของประเทศกำลังพัฒนาอยางประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ไดมีการเก็บภาษีมลพิษ
ทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเก็บจาก คา BOD (Biochemical Oxygen Demand, BOD),
COD (Chemical Oxygen Demand) และ TSS (Total Suspended Solids) (มิ่งสรรพ ขาวสะอาด
และกอบกุล รายะนาคร, 2552: 15) กอนที่แตละประเทศจะนำมาตรการดานภาษีสิ่งแวดลอมมา
ใชไดมกี ารทบทวนและวิจยั ถึงผลทีจ่ ะไดรบั จากการเก็บภาษีสง่ิ แวดลอม ในระยะแรกของแตละประเทศ
จะไดรับการคัดคานจากผูที่ตองเสียภาษีดังกลาวทั้งสิ้น อยางไรก็ตามเมื่อมีการบังคับใชแลวผลที่ได
คือประเทศนั้นมี GDP (Gross Domestic Product) มากขึ้นและการปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอมลดลง
สำหรับประเทศไทยเปนประเทศกำลังพัฒนามีการสงเสริมใหมกี ารลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
อันเปนฐานการผลิตเพื่อสงออกสินคาไปยังประเทศตางๆนับวันยิ่งมีความเจริญกาวหนาเพราะ
สามารถสรางรายไดและภาพลักษณที่ดีของประเทศ ผลที่ตามมาคือปญหาสิ่งแวดลอมที่ยิ่งทวีความ
รุ น แรงขึ้ น ทุ ก วั น ป ญ หาส ว นใหญ เ กิ ด จากโรงงานอุ ต สาหกรรมทั้ ง กรณี ข องการปล อ ยมลพิ ษ
จากโรงงานโดยตรงในรูปของ น้ำเสีย อากาศเสีย และเกิดจากผลผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เชน
กากของเสีย ซากผลิตภัณฑ ประกอบกับเทคโนโลยีที่ใชในอุตสาหกรรมในประเทศไทยสวนใหญมิใช
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เทคโนโลยีที่สะอาดเนื่องจากเครื่องจักรสวนมากจะเปนเครื่องจักรที่ผานการใชมานาน น้ำเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม จึงมีทั้งโลหะหนักและสารประกอบอันตรายที่ปนเปอนมากับ
น้ำเสียดวย อีกทั้งระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมบางแหงก็ไมไดมาตรฐานรวมถึงมีการ
ลักลอบปลอยน้ำเสียโดยจงใจของผูประกอบการ สงผลใหเกิดการปนเปอนของสารพิษในแหลงน้ำ
ตางๆ รวมถึงชุมชนที่อยูโดยรอบ เชน กรณีโรงงานน้ำตาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ที่ทางโรงงานได
ปลอยน้ำเสียลงสูแมน้ำไหลสูอางเก็บน้ำลำมูลบน ตนกำเนิดแมน้ำมูลของอำเภอครบุรี ทำใหน้ำมีสี
ขุน เหลืองมีกลิน่ ประชาชนไมสามารถนำมาใชเพือ่ การอุปโภคและบริโภคได นำมาอาบก็จะเกิดผืน่ คัน
ตามตัว (มติชน ออนไลน: 2554) และกรณีการปนเปอนของสารตะกั่วในหวยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี
ที่เกิดจากการพังทลายของคันทำนบบอกักเก็บน้ำลางแรและตะกอนขุนขนจากโรงงาน เพราะไม
สามารถรองรับน้ำฝนทำใหน้ำไหลเขาสูหวยคลิตี้ตั้งแตจุดกำเนิดจนไปถึงทายน้ำ (กรมควบคุมมลพิษ,
2554:1) เปนตน รัฐตองเปนผูมีหนาที่แกปญหาที่เกิดขึ้นโดยที่ผูกอใหเกิดปญหามิไดเขามามีสวน
รับผิดชอบแตอยางใด ทั้งนี้ แมจะมีกฎหมายหลักไดแกพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่กำหนดใหผูเสียหาย
สามารถดำเนินคดีแกผูกอใหเกิดมลพิษได แตการดำเนินกระบวนการตางๆ ตองใชระยะเวลาที่นาน
ไมทันตอการแกปญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น ปญหาในการบังคับใชกฎหมายดานอื่นๆ เชน การขาด
การตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพของหนวยงานซึง่ กำลังของเจาหนาทีก่ บั จำนวนโรงงานทีต่ อ งตรวจสอบนัน้
ไมเอื้ออำนวยตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางทั่วถึง การกำหนดโทษที่ต่ำเกินไปหากมีการฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของไมสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติตาม การกำหนดคามาตรฐานตางๆ ในการ
ควบคุมการปลอยมลพิษ แตไมไดมีการคำนึงถึงจำนวนโรงงานที่ตั้งอยูดวย เพราะแมวาแตละโรงงาน
จะปลอยมลพิษตามมาตรฐานแตเมื่อมีการปลอยจากโรงงานจำนวนมากก็เปนผลใหมลพิษตางๆ อยู
ในระดับที่อันตรายเชนกัน ซึ่งตามหลักทางเศรษฐศาสตรนั้นการปลอยมลพิษในปริมาณเทาไรนั้น
เปรียบเสมือนเปนคาเชาที่รัฐบาลจะตองเก็บจากผูปลอยมลพิษ (ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, 2553)
แตรัฐบาลไมไดมีการเก็บเงินดังกลาวแตอยางใด
งานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการนำมาตรการทางภาษีและคาธรรมเนียม
อันไดแก การเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมควบคูกับการใชมาตรการกำกับและ
ควบคุ ม (command and control) ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ การจั ด เก็ บ ภาษี ม ลพิ ษ ทางน้ ำ และ
คาปลอยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศตางๆ ทั้งกลุมประเทศในสหภาพยุโรปและ
อาเซียน เปนแนวทางในการที่จะออกกฎหมายเพื่อเก็บภาษีสิ่งแวดลอมตอไปในอนาคต อันจะนำไปสู
การพัฒนาระบบในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมและเหมาะสมเพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอม
กับประเทศไทยซึ่งเปนไปตามหลักของผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pay Principle) เสนอใหเก็บ
จากปริมาณมลพิษที่ปลอย ซึ่งใชอัตราคงที่และอัตราแปรผัน กรณีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 1
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จะเก็บภาษีในอัตราคงที่และโรงงานประเภท 2 และ 3 จะเก็บในอัตราแปรผัน ใชพารามิเตอรตางๆ
เปนฐานภาษี โดยใหกรมสรรพสามิตและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทำหนาที่จัดเก็บ เงินที่ได
จากภาษีดังกลาวจะนำเขากองทุนสิ่งแวดลอมตอไป วิเคราะหถึงผลดีและผลเสียอาจที่เกิดขึ้นจาก
การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม เชน การเก็บภาษีจะทำใหผูประกอบการใหความสำคัญตอการใชระบบ
บำบัดน้ำเสีย และเทคโนโลยีที่สะอาดมากกวาเดิมเพราะเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมมีระบบบำบัด
น้ำเสียที่ดีและไดมาตรฐานแลวก็จะทำใหเสียภาษีนอยลง เปนตน วิเคราะหการออกกฎหมายภาษี
สิ่งแวดลอมเพื่อบังคับใชกับภาษีสิ่งแวดลอมทุกประเภทตองมีความชัดเจนมากเพียงพอที่จะนำไป
บังคับใช ทัง้ นี้ มาตรการตางๆ จะชวยสงเสริมใหผปู ระกอบการใหความสำคัญกับการจัดการสิง่ แวดลอม
มากยิ่งขึ้นรวมถึงสรางความเชื่อมั่นใหกับประเทศตางๆ ที่นำเขาสินคาจากประเทศไทยดวย เพราะ
สิ น ค า ผ า นกระบวนการผลิ ต ที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม จะทำให สิ น ค า ของไทยนั้ น ไม ถู ก กี ด กั น
การคาโดยมาตรการที่ไมใชภาษีดวย นอกจากนั้น การที่ประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกอาเซียน
กำลังจะกาวสูการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณในป พ.ศ. 2558 จึงจำเปนตองยก
ระดับการใหความคุม ครองสิง่ แวดลอมใหอยูใ นระดับเดียวกับประเทศสมาชิก ทีไ่ ดมกี ารนำเอาหลักการ
ทางเศรษฐศาสตรมาใชในการจัดการสิง่ แวดลอมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหามลพิษทางน้ำที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมของไทยในปจจุบัน
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎี ที่ใชในการจัดการปญหามลพิษทางน้ำ
จากโรงงานอุตสาหกรรมของไทย
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ำและมาตรการอื่นที่เกี่ยวของในการ
จัดการปญหามลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมของไทย
4. เพือ่ ศึกษาผลทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ จากการจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม
ของไทย

สมมติฐาน
ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการนำภาษีสิ่งแวดลอมมาใชในการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอม
ที่เกิดขึ้นในประเทศมีเพียงมาตรการทางกฎหมายที่ใชในการกำกับและควบคุม (command and
control) ซึ่งยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ อีกทั้งเมื่อเกิดปญหาสิ่งแวดลอมขึ้นรัฐตองใชงบประมาณ
สวนกลางมาใชในการเยียวยารักษาปญหา โดยผูที่กอใหเกิดปญหาดังกลาวไมมีสวนในการแกไข
ปญหาแตอยางใด ดังนั้น หากมีการเก็บภาษีสิ่งแวดลอมจากมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม
แลวนั้นก็จะทำใหผูที่กอมลพิษมีสวนรวมรับผิดชอบในสิ่งที่ตนไดกอขึ้นซึ่งเปนไปตามหลักผูกอมลพิษ
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เปนผูจาย (Polluter pay Principle) เพื่อจะชวยสงเสริมใหผูประกอบการลดการปลอยมลพิษและ
ชวยใหสภาพแวดลอมของประเทศโดยรวมดีมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาปญหาสิ่งแวดลอมของโลกที่เกิดขึ้นในปจจุบันอันเปนผลใหนานาประเทศนำมาตรการ
ทางภาษีและคาธรรมเนียมมาใชรวมถึงปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศไทยโดยศึกษาเฉพาะกรณีของ
ภาษีสิ่งแวดลอมที่เก็บจากมลพิษทางน้ำจากโรงานอุตสาหกรรม โดยวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การใชมาตรการกำกับและควบคุม (command and control) ตามพระราชบัญญัติสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับภาษีและ
คาธรรมเนียมของสหภาพยุโรปและอาเซียนในการจัดการกับปญหามลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม

วิธีดำเนินการวิจัย
ดำเนินการศึกษาโดยวิเคราะหจากเอกสาร อันไดแก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ บทความ
หนั ง สื อ เอกสารประกอบการสั ม มนาและวิ ท ยานิ พ นธ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ หามาตรการที่ เ หมาะสม
ชองวางของกฎหมาย ในการแกปญหามลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย มีดังนี้
1. เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีการสงเสริมใหมีการลงทุนในภาค
อุตสาหกรรมอันเปนฐานการผลิตเพือ่ สงออกสินคาไปยังประเทศตางๆ ผลทีต่ ามมาคือปญหาสิง่ แวดลอม
ที่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งกรณีของการปลอย
มลพิษจากโรงงานโดยตรงในรูปของน้ำเสีย อากาศเสีย และเกิดจากผลผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
เช น กากของเสี ย ซากผลิ ต ภั ณ ฑ เป น ต น นอกจากนั้ น น้ ำ เสี ย ที่ เ กิ ด จากกระบวนการผลิ ต
ของอุตสาหกรรมจึงมีทั้งโลหะหนักและสารประกอบอันตรายที่ปนเปอนมากับน้ำเสียดวย
2. กฎหมายหลั ก ที่ ใ ช ใ นการบริ ห ารจั ด การป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มจากโรงงานอุ ต สาหกรรม
อันไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และพระราช
บัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 ไมสามารถเยียวยารักษาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมไดอยาง
ทันทวงทีโดยรัฐตองใชงบประมาณแผนดินในการเยียวยาเบื้องตนโดยผูที่กอใหเกิดมลพิษไมมีสวน
รับผิดชอบแตอยางใด
3. กลุ ม ประเทศทั้ ง ในสหภาพยุ โ รปและอาเซี ย นได มี ก ารนำเอามาตรการด า นภาษี แ ละ
คาธรรมเนียมมาใชในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมควบคูกับการใชมาตรการกำกับและควบคุม
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โดยกฎหมายแตเพียงอยางเดียว เชน ประเทศเยอรมันมีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำ ประเทศเดนมารค
มีการเก็บภาษีการปลอย CO2 และ SO2 สวนในประเทศกำลังพัฒนาอยางประเทศเวียดนามและ
ฟลิปปนส ไดมีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม จาก คา BOD (Biochemical
Oxygen Demand, BOD), COD (Chemical Oxygen Demand) และ TSS (Total Suspended
Solids)
4. การที่กลุมประเทศตางๆ ทั้งในสหภาพยุโรปและอาเซียนไดนำมาตรการทางดานภาษีและ
คาธรรมเนียมมาใชจัดการมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยออกกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอม
ควบคูกับการใชกฎหมายสิ่งแวดลอมที่มีอยูเดิมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมทำใหผูประกอบการ
ลดการปลอยมลพิษลงสูแหลงน้ำสงผลใหสิ่งแวดลอมมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นและรัฐมีงบประมาณ
ในการแกปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
1. วิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมกรณีปญหามลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม
การที่ประเทศไทยเปนประเทศกำลังพัฒนาจึงมีการสนับสนุนใหมีการลงทุนในประเทศ
เพิ่มมากขึ้นทำใหมีการกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นผลที่ตามมาคือความเสียหายดาน
สิ่งแวดลอมในแตละปนับวันยิ่งมีความเสียหายมากขึ้นเมื่อคำนวณเปนมูลคานั้นก็นับวามีมูลคาที่
มหาศาลมากซึ่งทำใหรัฐตองสูญเสียรายจายไปกับการเยียวยารักษาปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นประกอบ
กับการที่ผูประกอบการเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ยังคงมีการลักลอบปลอยน้ำเสียซึ่งปนเปอน
สารเคมีและโลหะหนักตางๆ อันสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบอยางมากมาย เชน
กรณีของน้ำปนเปอนสารตะกั่วจากการปลอยมลพิษของเหมืองแรที่หวยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ศาลไดมีคำพิพากษาใหผูประกอบการชดใชคาเสียหายฐานละเมิดเปนจำนวน 36,050,000 บาท
ซึ่งใชระยะเวลาในการดำเนินคดีกวา 10 ปกวา จะไดมาซึ่งคาเสียหายดังกลาว
2. วิเคราะหการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม อันไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ยังไมเพียงพอที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได ซึ่งมีประเด็นตางๆ ดังนี้
ก. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
รั ฐ ต อ งใช ง บประมาณส ว นกลางในการเยี ย วยาแก ไ ขป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น
โดยผูประกอบการไมมีสวนในการรับผิดชอบ โดยในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติไดกำหนดไววา
เมื่ อ มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ ภยั น ตรายต อ สาธารณชนอั น เนื่ อ งมาจากภั ย ธรรมชาติ ห รื อ ภาวะเป น พิ ษ
ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใดกระทำการหรือรวมกระทำการใดๆ เพื่อเปนการควบคุม
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ระงับหรือบรรเทาผลรายจากอันตรายและความเสียหายดังกลาว ซึง่ ผลคือรัฐตองแบกรับภาระคาใชจา ย
ตางๆ ที่เกิดขึ้นผานหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ดังจะเห็นไดจากปญหาสิ่งแวดลอม เกิดขึ้น เชน
กรณีที่เรือบรรทุกน้ำตาลของบริษัทไทยมารีนซัพพลายลม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งกอใหเกิด
ความเสียมูลคาราวกวา 200 ลานบาท ซึ่งรัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตางๆ อันไดแก กรมควบคุมมลพิษ กรมประมง องคกรปกครองสวนทองถิน่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อแกไขปญหาดังกลาวโดยเจาของเรือดังกลาวมิไดมีสวนในการรับผิดชอบเชนกัน
การดำเนินคดีทางแพงตามพระราชบัญญัติใชระยะเวลาที่ยาวนาน ไมทันตอการ
เยียวยาปญหาที่เกิดขึ้น
การดำเนินคดีเพื่อที่จะไดมาซึ่งคาทดแทนและคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากผูประกอบการ
ซึ่งเปนผูกอมลพิษนั้นจะตองมีการดำเนินคดีทางแพงตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 โดยมาตรา 96 ไดกำหนดใหผูเปนเจาของหรือครอบครองแหลงกำเนิดมลพิษ
ทีก่ อ ใหเกิดความเสียหายตองรับผิดชอบในคาทดแทนหรือคาเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการกระทำนัน้ ไมวา
จะเกิดขึน้ โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ตามและมาตรา 97 กำหนดใหผทู กี่ ระทำหรือละเวนการกระทำ
ซึ่งเปนการทำลายหรือกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติของรัฐหรือสาธารณะสมบัติของ
แผนดินตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกรัฐในความสูญหายหรือเสียหายนั้น จะเห็นไดวา กฎหมาย
ไดกำหนดใหผูที่เปนตนเหตุซึ่งกอใหเกิดความเสียหายซึ่งหมายถึงผูที่กอใหเกิดมลพิษในดานตางๆ
ตองเปนผูรับผิดชอบในการกระทำของตนซึ่งเปนไปตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย แตปญหาที่เกิดขึ้น
คือ ผูท ไ่ี ดรบั ความเสียหายนัน้ สวนมากเปนชาวบานผูท ไ่ี มมคี วามรูว า ตนมีสทิ ธิทจ่ี ะเรียกรองคาเสียหาย
ดังกลาวได และถึงแมจะมีการใชสิทธิเพื่อที่เรียกรองคาเสียหายกระบวนการดำเนินการพิจารณา
ในชั้นศาลตองใชระยะเวลานานและไมเปนที่แนนอนวาผูที่ไดรับความเสียหายจะเปนผูชนะคดี
และไดมาซึ่งคาทดแทนดังกลาว ประกอบกับผูเสียหายเปนผูที่รับภาระการพิสูจนถึงความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น ซึ่งยากตอการพิสูจนใหเห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกลาว
จึงไมไดรบั การเยียวยาอยางทันทวงที ทัง้ ตอผูเ สียหายและตอสิง่ แวดลอม นอกจากนัน้ กองทุนสิง่ แวดลอม
ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ก็ ไ ม ส ามารถนำมาเยี ย วยารั ก ษาความเสี ย หายในเบื้ อ งต น ได
เนื่องจากมิไดกำหนดไวในวัตถุประสงคของกองทุน ผูไดรับความเสียหายจึงมีทางเลือกเดียวคื อ
การฟองคดีเพื่อใหไดมาซึ่งคาชดเชยเทานั้น ดังจะเห็นไดจากกรณีของหวยคลิตี้ ซึ่งไดมีการดำเนินคดี
ทางแพงตอบริษัทเหมืองแรที่กอใหเกิดความเสียหายขึ้น โดยใชระยะเวลาดำเนินคดีกวา 10 ป ถึงจะ
มาซึ่งคาทดแทนและคาเสียหายดังกลาว
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การนำหลักของผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชยังมีนอยเกินไป
พระราชบัญญัติดังกลาวไดมีการนำหลักผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชเพียงประการ
เดียว คือ การกำหนดคาบริการจากการบำบัดน้ำเสียรวม โดยในเขตควบคุมมลพิษหรือทองที่ที่ไดจัด
ใหมีการกอสรางและดำเนินการการระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมของทาง
ราชการโดยเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่นหรือเงินกองทุนซึ่งจัดสรร
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งจากการศึกษาพบวา มีเพียงบางพื้นที่เทานั้นที่มีการเก็บคาบริการจากการ
บำบัดน้ำเสียรวมถึงกรณีที่โรงบำบัดรวมไมไดเปดใช จากปญหาดังกลาว จึงควรที่จะนำมาตรการ
ดานภาษีและคาธรรมเนียมมาใชในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น เชน การเก็บภาษีมลพิษ การออก
ใบอนุญาตการปลอยมลพิษ คาธรรมเนียมการใชนำ้ และพัฒนาใหระบบทีไ่ ดเคยใชอยูเ ดิมมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ข. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติโรงงาน เปนกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑตางๆ เกี่ยวกับโรงงาน
ในดานตางๆ เชน ประเภทของโรงงานซึ่งแบงตามกำลังการผลิต หลักเกณฑของการตั้งโรงงาน
สภาพแวดลอมโรงงาน และสิ่งแวดลอมของโรงงานซึ่งมิไดมุงเนนถึงการแกปญหาหรือเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดจากการประกอบการของโรงงานที่เกิดขึ้นตอทรัพยากรธรรมชาติหรือแหลงชุมชน
โดยตรง บทบัญญัติที่เปนไปตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจายมีเพียงบทบัญญัติที่กำหนดใหโรงงานที่มี
สภาพทีอ่ าจกอใหเกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนแกบคุ คลหรือทรัพยสนิ ทีอ่ ยูใ กลเคียง
โรงงานใหเจาหนาที่มีอำนาจในการสั่งใหปรับปรุงแกไขและหากไมปฏิบัติตาม ก็สามารถสั่งหยุด
ประกอบกิจการและปดโรงงานตามลำดับ ซึ่งมีผลเทากับการเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งนี้หากมีเหตุ
ที่ทางราชการสมควรเขาไปดำเนินการแทนเพื่อใหเปนไปตามคำสั่ง ผูประกอบการตองเสียคาใชจาย
ทั้งหมดตามจริงรวมเบี้ยปรับอีก 30 ตอป ซึ่งเปนไปตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจายเพียงมาตรการ
เดียวที่อยูในพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงควรมีการเพิ่มมาตรการอื่นๆ ที่เปนไปตามหลักดังกลาว
เพื่อใหผูประกอบการเปนผูรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกอขึ้น เชน นอกจากการที่โรงงานประเภทที่สาม
ตองขอใบอนุญาตแลว ควรมีการออกใบอนุญาตการปลอยมลพิษตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่ไดกำหนดไว
เพือ่ ใหผปู ระกอบการชำระคามลพิษทีต่ นมีสทิ ธิในการปลอยได หากมีการปลอยเกินก็ใหมกี ารกำหนด
อัตราโทษตามความเหมาะสม นอกจากนั้นแมวาพระราชบัญญัติดังกลาวจะไดกำหนดมาตรฐาน
ตางๆ อันไดแก มาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง มาตรการควบคุมความสกปรก การกำหนดใหโรงงานที่มี
ระบบบำบัดน้ำเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษ การกำหนดมาตรฐานการควบคุมความ
สกปรก และการรายงานปริมาณการระบายสารพิษแลวนั้น แตเมื่อผูมีอำนาจหนาที่ในการบังคับและ
ควบคุมใหผูประกอบการดำเนินการตามมาตรฐานดังกลาวนั้นมีจำนวนที่ไมเพียงพอกับโรงงาน
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การตรวจสอบก็มิไดเปนไปอยางสม่ำเสมอ ทำใหผูประกอบการจะทำการปรับปรุงกระบวนการผลิต
หรือดำเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานก็ตอเมื่อเจาหนาที่จะเขามาตรวจเทานั้น รวมถึง
การกำหนดอัตราโทษทั้งทางแพงและทางอาญาที่ต่ำเกินไป เชน หากไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑตางๆ ตองระวางโทษปรับ 200,000 บาท หรือผูประกอบการที่ไมปฏิบัติตามคำสั่ง
เจาพนักงานในการปรับปรุงโรงงาน ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับและใหปรับอีกวันละ 5,000 บาท จนกวาจะหยุดประกอบกิจการ เปนตน ผูศึกษา
เห็นวา อัตราโทษดังกลาวนั้นยังต่ำเกินไปที่จะกอใหเกิดแรงจูงใจที่ผูประกอบการจะเกรงกลัวและ
ปฏิบัติตาม
3. วิเคราะหขอดีและขอเสียของการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม
ขอดีของการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม
(1) ดานเศรษฐกิจ
การเก็บภาษีจะชวยใหประเทศมีรายไดมากขึ้น ซึ่งนอกจากรัฐจะสามารถนำรายได
เพือ่ พัฒนาดานสิง่ แวดลอมแลว ยังสามารถนำเงินในสวนนีพ้ ฒ
ั นาประเทศดานอืน่ ตอไป ตามวัตถุประสงค
ของการเก็บภาษีอากร คือ เพื่อรายได กลาวคือ รัฐบาลตองทำหนาที่ในการพัฒนาประเทศในดาน
ตางๆ และภาษีอากรก็เปนรายไดหลักของประเทศ ดังนั้น เมื่อมีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจึงทำใหรายได
ของประเทศเพิ่มขึ้น
การใชมาตรการภาษีมีตนทุนในการบริหารจัดการนอยกวาการใชมาตรการบังคับ
และควบคุม ทำใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถลดงบประมาณไดในระยะยาว
(2) ดานสังคม
เพิ่มรายไดของประเทศใหมากขึ้น รัฐบาลสามารถนำรายไดที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจัดสรร
เพื่อพัฒนาประเทศในดานตางๆ เชน ดานการศึกษา ดานการคมนาคม ดานสาธารณสุข อันเปนผล
ใหคุณภาพของความเปนอยูของคนในสังคมดีขึ้นตามลำดับ
(3) ดานสิ่งแวดลอม
การเก็บภาษีสิ่งแวดลอมสามารถสรางแรงจูงใจใหผูผลิตลดการปลอยมลพิษนอยลง
เนื่องจากยิ่งปลอยมลพิษนอยเทาไร ผูประกอบการจะเสียภาษีนอยลงเทานั้น รวมถึงการเปลี่ยนมาใช
กระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น ทำใหผลที่ตามมาคือ คุณภาพของสิ่งแวดลอม
ก็จะดีมากขึ้น แหลงน้ำที่เคยมีมลพิษเจือปนเปนจำนวนมากก็จะมีจำนวนมลพิษลดลง
(4) ดานสาธารณสุข
การที่ ม ลพิ ษ จากแหล ง ต า งๆ ลดลง ย อ มทำให ผ ลกระทบต อ สุ ข ภาพของผู ค น
ในชุมชนลดลงตามไปดวย และจากทีต่ อ งเสียเงินในการรักษาพยาบาลก็เสียเงินจำนวนดังกลาวลดลง
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(5) ดานการคาระหวางประเทศ
ประเทศที่มีการเก็บภาษีมลพิษหรือคาปลอยมลพิษ จะไมสามารถอางขอกีดกัน
ทางการคา (Non-Tariff) เพื่อที่จะไมนำเขาสินคาจากไทยไดรวมถึงไมสามารถบังคับใหผูสงออก
สินคาไทยเสียภาษีมลพิษใหแกประเทศของตน ซึ่งแทนที่เราจะไดเงินเขาสูประเทศแตกลับตองเสีย
ใหกับตางประเทศรวมทั้งสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยนั้นไดใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอมควบคู
ไปกับการเจริญเติบโตกาวหนาของเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแลวไดใหความสำคัญ
กับเรื่องนี้ในการเลือกที่จะทำการคาดวย อยางเชน สหภาพยุโรปที่ใหความสำคัญตอมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมอยางมากและมักใชขอกีดกันทางการคา เปนตน
ขอเสียของการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม
(1) ดานเศรษฐกิจ
การเก็บภาษีสิ่งแวดลอมที่เปนการสะทอนตนทุนความเสียหายตอสิ่งแวดลอมแตผล
ทีต่ ามมา คือ ราคาสินคาทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ สรางภาระใหแกผบู ริโภคซึง่ จะเปนผูร บั ภาระคาใชจา ยทีแ่ ทจริง
การทีผ่ ปู ระกอบการตองเสียคาใชจา ยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะตองใชเงินจำนวนมากเพื่อใหไดเทคโนโลยีที่สะอาดนั้นตองใชตนทุนในการปรับปรุง
อยางมาก ซึ่งผลที่ตามมาคือราคาสินคาก็จะเพิ่มขึ้นและผูที่เปนผูจายจริงๆ ก็คือผูบริโภคนั่นเอง
(2) ดานสิ่งแวดลอม
เมื่อไดนำมาตรการทางดานภาษีเพียงอยางเดียวอาจไมสามารถชวยแกปญหา
สิ่งแวดลอมไดอยางครบถวน ยังตองอาศัยมาตรการอื่นๆ ควบคูไปดวย
(3) ดานการคาระหวางประเทศ
เมื่อตนทุนของผูประกอบการมากขึ้น ซึ่งโดยสวนใหญผูประกอบการในประเทศไทย
จะเปนผูลงทุนจากตางประเทศ อาจมีการตัดสินใจที่จะยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่เครงครัด
ดานภาษีนอยกวา
4. วิเคราะหวิธีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย
จากการศึกษาถึงโครงสรางการเก็บภาษีของประเทศในภูมิภาคยุโรปและอาเซียนแลวนั้น
พบวาในแตละประเทศไดมีการเก็บคาปลอยมลพิษ ซึ่งมีทั้งที่อยูในรูปแบบของคาธรรมเนียมและภาษี
ซึ่งความแตกตางจะอยูที่การจัดสรรรายได กลาวคือ หากเก็บในรูปแบบของภาษีนั้นเงินไดจะถูกนำสง
ไปยังงบประมาณสวนกลางมิใชมีวัตถุประสงคเพื่อสิ่งแวดลอมเพียงอยางเดียว สวนคาธรรมเนียม
นั้น การจัดสรรเงินไดจะถูกนำมาใชเพื่อวัตถุประสงคเพื่อสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะ เชน ประเทศใน
สหภาพยุโรปสวนมากที่นำรายไดที่จัดสรรนั้นเพื่อการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย (ซึ่งยังมีการใชคำวา
ภาษีและคาธรรมเนียมปะปนกัน)
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ทั้งนี้ที่ผานมา ไดมีรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเก็บคาปลอยมลพิษออกมาสองฉบับ
ไดแก รางพระราชบัญญัติการจัดการมลพิษโรงงานและมลพิษจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ....
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และรางพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อ
สิง่ แวดลอม พ.ศ......ของสำนักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึง่ จากการศึกษารางทัง้ สองฉบับนัน้
พบวามีรายละเอียดที่มีความใกลเคียงกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รางพระราชบัญญัติการจัดการมลพิษโรงงาน
และมลพิ ษ จากผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม
พ.ศ....ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
1. รูปแบบของการจัดเก็บ
คาปลอยมลพิษ

ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรการการคลั ง เพื่ อ
สิ่งแวดลอม พ.ศ...... โดยพระราชกฤษฎีกา
กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา
การจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษทางน้ำ
จากคาบีโอดี และปริมาณสารแขวนลอย
พ.ศ. ….
ภาษีมลพิษ

2. ผูมีหนาที่ชำระคาปลอยมลพิษ/ภาษีมลพิษ
โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม
3. ฐานการเก็บ/ อัตราการเก็บ
ฐานการเก็บใชคา BOD เทานั้น
- อัตราคงที่ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีปริมาณบีโอดีในน้ำเสียกอนการบำบัดนอย
กวา 100 กิโลกรัมตอวัน
- อัตราแปรผันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ มี ป ริ ม าณบี โ อดี ใ นน้ ำ เสี ย ก อ นการบำบั ด
มากกวาหรือเทากับ 100 กิโลกรัมตอวัน
4. หนวยงานที่จัดเก็บ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
5. การจัดสรรรายได
กองทุนจัดการมลพิษโรงงาน
ในกระทรวงอุตสาหกรรม

ฐานการเก็บใชคา BOD และ TSS
- อั ต ราคงที่ โดยโรงงานประเภท 1
ปริมาณน้ำทิ้ง 1-50 ม3/ วัน อัตราอยูที่ 1,0003,000 บาท ตอรายตอป และโรงงานประเภท 2
ปริมาณทิ้ง 50-500 ม3/ วัน อัตราอยูที่ 3,00010,000 บาท ตอรายตอป
- อัตราแปรผัน โรงงานประเภท 3
ปริมาณน้ำทิง้ เกินกวา 500 ม3/วัน อัตราแปรผัน
ตามมลพิษที่ปลอย
- สรรพสามิต
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กองทุนภาษีและคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม
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อนึ่ง จากการศึกษารางกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งสองฉบับและการเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียม
จากมลพิษของตางประเทศแลวนั้น เห็นวา ในกรณีของประเทศไทยซึ่งเปนประเทศกำลังพัฒนาและ
ยังตองอาศัยเงินไดจากภาษีอากรเปนหลักในการพัฒนาประเทศ จึงเห็นควรใหเก็บคาปลอยมลพิษใน
รูปแบบของภาษีเชนเดียวกับประเทศในกลุมอาเซียน อยางประเทศเวียดนาม ซึ่งเงินไดจะถูกนำสง
เขางบประมาณกลางและจัดสรรใหกองทุนสิ่งแวดลอมตอไป ผูศึกษามีความเห็นวาในการที่ประเทศ
มีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม ควรมีโครงสรางดังนี้
ผูมีหนาที่เสียภาษี
จากการศึกษาผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายในแตละประเทศนั้น ไดกำหนดใหโรงงาน
อุตสาหกรรม (industrial sector) ทุกประเภทเปนผูม หี นาทีเ่ สียภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม
โดยไมไดมกี ารแบงประเภทโรงงานตามกำลังการผลิตเชนเดียวกับประเทศไทย แตทกุ โรงงานอุตสาหกรรม
ตองเสียคาปลอยมลพิษตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับประเทศไทยนั้นมีการแบงประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกำลังการผลิตโดยคำนึงถึงความจำเปน การควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอน
รำคาญ การปองกันความเสียหายและการปองกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ที่จะมีตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังนั้น เพื่อใหมีความ
เชื่ อ มโยงกั บ กฎหมายโรงงาน จึ ง เห็ น ควรให ผู มี ห น า ที่ เ สี ย ภาษี คื อ โรงงานทั้ ง สามจำพวกที่ ไ ด มี
การกำหนดไวในพระราชบัญญัติดังกลาวซึ่งเปนผูกอมลพิษอันเปนไปตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย
โดยไม ว า ผู ก อ มลพิ ษ จะปล อ ยมลพิ ษ ในระดั บ ใดก็ ต ามต อ งจ า ยค า เสี ย หายทั้ ง หมดตั้ ง แต เ ริ่ ม ก อ
มลภาวะ แมวาระดับจะยังไมเกินมาตรฐานที่กำหนด (มาตรฐานการปลอยน้ำทิ้งตามกฎหมาย
โรงงาน) ก็ตาม แนวทางนี้จะผลักดันใหผูประกอบการนำเทคโนโลยีไรมลพิษมาใชมากขึ้นดวย
อัตราภาษี
อั ต ราภาษี ซึ่ ง มู ล เหตุ ใ นการเสี ย ภาษี นั้ น ผู ศึ ก ษาเห็ น ว า จาการที่ ไ ด ศึ ก ษาอั ต ราที่ ใ ช ใ น
ตางประเทศนั้น แบงออกเปน 2 อัตรา กลาวคือ อัตราคงที่ และอัตราแปรผันซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับ
อัตรากาวหนาทีผ่ มู รี ายไดมากยิง่ ตองเสียภาษีมาก แตในกรณีของภาษีสงิ่ แวดลอมนัน้ ยิง่ ผูป ระกอบการ
ปล อ ยมลพิ ษ มากยิ่ ง ต อ งเสี ย ภาษี ม าก ดั ง นั้ น ในการจั ด เก็ บ สำหรั บ ประเทศไทยนั้ น ควรเป น
อัตราแปรผันและคงที่เชนเดียวกับตางประเทศ กลาวคือ จากการที่ไดมีการแบงประเภทโรงงาน
ออกเปนสามประเภทตามกำลังการผลิตนั้น เห็นวา ควรใหโรงงานประเภทที่ 2, 3 ซึ่งเปนโรงงาน
ขนาดกลางและขนาดใหญเก็บในอัตราแปรผัน คือ เสียภาษีตามมลพิษที่ปลอยแมวาจะต่ำกวา
มาตรฐานก็ตาม และโรงงานประเภทที่ 1 ควรเก็บในอัตราคงโดยอัตราคงทีน่ นั้ ตองครอบคลุมคาใชจา ย
ในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การจัดเก็บ การบริหารจัดการและการตรวจสอบ
เพื่อใหระบบยังคงอยูได
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อยางไรก็ดี ในระยะแรกอาจเก็บโดยอัตราคงที่ทั้งสามประเภทโรงงานอุตสาหกรรมไปกอน
และเมื่อระบบการจัดเก็บเริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นแลว จึงเก็บแบบแปรผันและคงที่ตอไป
ฐานภาษี
ฐานภาษีที่ใชเปนเกณฑในการจัดเก็บภาษีนั้นจะพิจารณาจากสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความ
สามารถของผูเสียภาษี ซึ่งจากตารางที่ไดอางอิงมาแลวจะเห็นวา มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้น
จะพิจารณาจากวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตเปนสำคัญและจากการศึกษากฎหมายของประเทศ
ตางๆ ดัชนีหลักทีน่ ำมาใชในการวัด ไดแก BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical
Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solids) รวมถึงโลหะหนัก อันไดแก สารหนู แคดเมียม
และตะกัว่ เนือ่ งจากดัชนีทใี่ ชวดั ดังกลาว เปนดัชนีพนื้ ฐานทีส่ ามารถตรวจสอบไดโดยงายและมีขนั้ ตอน
ที่ไมสลับซับซอนรวมถึงตนทุนในการดำเนินการก็ไมตองใชตนทุนที่สูงมากนัก ผูศึกษาเห็นวา หากมี
การจัดเก็บภาษี ควรใชฐานภาษีเชนเดียวกับกับประเทศเวียดนามกลาวคือ BOD (Biochemical
Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solids)
รวมถึงโลหะหนัก อันไดแก สารหนู แคดเมียม และตะกั่ว ทั้งนี้ในระยะเริ่มแรกนั้น อาจมีการจัดเก็บ
จากดัชนีบางตัวกอน เชน BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen
Demand), TSS (Total Suspended Solids) โดยยังไมตองมีการจัดเก็บจากโลหะหนักเนื่องจาก
การวัดและการตรวจสอบจะมีความยาก สลับซับซอนและใชตนทุนมากขึ้น
วิธีการจัดเก็บ
การจั ด เก็ บ ภาษี สิ่ ง แวดล อ มนั้ น ผู วิ จั ย เห็ น ว า ควรใช วิ ธี ก ารประเมิ น โดยเจ า พนั ก งาน
(authoritative assessment) โดย ผูประกอบการมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อแสดงรายละเอียด
ต า งๆ ที่ จ ำเป น สำหรั บ การคำนวณภาษี ต อ เจ า พนั ก งานแต ยั ง ไม ต อ งชำระภาษี ณ เวลานั้ น
เมื่อเจาพนักงานตรวจสอบรายละเอียดเสร็จจะทำการประเมินภาษีและแจงใหผูเสียภาษีทราบเพื่อมา
ชำระภาษีภายในวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับภาษีบำรุงทองที่ ภาษี
โรงเรื อ นและภาษี ที่ ดิ น เป น ต น นอกจากนี้ หากว า ผู ป ระกอบการประเมิ น ตนเองไม ถู ก ต อ ง
หรือไมสมบูรณ เจาพนักงานก็มีอำนาจประเมินใหผูประกอบการนั้นตองรับผิดชำระเงินเพิ่มและหรือ
เบี้ยปรับเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากภาษีที่ตองเสีย
ทั้ ง นี้ การที่ ภ าษี สิ่ ง แวดล อ มประเภทภาษี ม ลพิ ษ นั้ น ยั ง เป น ภาษี ใ หม ฐานข อ มู ล ของ
แตละโรงงานที่หนวยงานซึ่งรับผิดชอบมีอยูนั้นอาจยังไมครบถวนและเปนปจจุบัน จึงเห็นวา ควรให
โรงงานประเภทตางๆ ตองจดทะเบียนตอหนวยงานที่รับผิดชอบ กลาวคือ โรงงานประเภทที่ 2, 3 นั้น
ใหจดทะเบียนตอสำนักงานสรรพสามิตในสวนกลางและสวนภูมภิ าคตามทีต่ ง้ั ของโรงงานอุตสาหกรรม
และโรงงานประเภทที่ 1 นั้น ใหจดทะเบียนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนั้นระยะเวลา
ของการประเมินควรแบงออกเปน 2 ครั้งตอป
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หนวยงานที่มีหนาที่จัดเก็บ
เนือ่ งจากผูศ กึ ษาเห็นวา การจัดเก็บคาปลอยมลพิษ ควรอยูใ นรูปแบบของภาษี ดังนัน้ หนวยงาน
ที่จัดเก็บจึงควรเปนหนวยงานสังกัดกระทรวงการคลังทั้งนี้เห็นวา กรมสรรพสามิตเปนหนวยงาน
ที่ เ หมาะสมที่ จ ะจั ด เก็ บ รายได ใ นส ว นกลางและเพื่ อ ให เ ป น ไปตามหลั ก การกระจายอำนาจ
สูทองถิ่นและการมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ จึงเห็นควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เขามามีสวนรวมในการจัดเก็บภาษีดังกลาวดวย ทั้งนี้ จากการศึกษาหนวยงานที่มีหนาที่จัดเก็บของ
ตางประเทศนั้นจะเปนหนวยงานสวนกลาง โดยจะมีการจัดสรรรายไดใหกับทองถิ่นในภายหลัง มิได
ใหทองถิ่นมีการจัดเก็บกันเอง ผูศึกษาเห็นวา เพื่อใหเปนไปตามหลักการกระจายอำนาจสูทองถิ่น
และเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของประชาชน ประเทศไทยจึงควรใหการปกครองสวนทองถิ่นเขามามี
บทบาทในการจัดเก็บดวย
อนึ่ง กรมสรรพสามิตโดยหลักแลวมีหนาที่เก็บภาษีจากสินคาและบริการเฉพาะอยางจาก
ผูผลิตสินคาหลายประเภท เรียกวา ภาษีสรรพสามิต เพื่อเปนรายไดใหรัฐในการนำไปบริหารประเทศ
และบำรุงทองถิ่นตางๆ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ ภาษีสรรพสามิต เปนภาษีที่เรียกเก็บ
จากสินคาที่บริโภคแลวอาจกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพและศีลธรรมอันดีและบริการที่มีลักษณะ
เปนการฟุมเฟอยหรือสินคาที่ไดรับผลประโยชนพิเศษจากรัฐหรือสินคาที่กอใหเกิดภาระตอรัฐบาล
ในการที่จะตองสรางสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เพื่อใหบริการผูบริโภครวมถึงสินคาที่กอใหเกิด
มลภาวะตอสิง่ แวดลอมดวย จึงเหมาะสมเปนหนวยงานทีม่ คี วามเหมาะสมในการจัดเก็บภาษีสง่ิ แวดลอม
โดยมีหนาที่เก็บจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ 2, 3 ซึ่งเปนโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ
ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้ มีหนาทีห่ ลักทีเ่ กีย่ วของกับการจัดเก็บภาษีบำรุงทองที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมถึงคาบริการบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูแลว จึงเห็นควรใหเพิ่มหนาที่ในการจัดเก็บ
ภาษีสิ่งแวดลอม ประเภทภาษีมลพิษทางน้ำดวย โดยมีหนาที่เก็บจากโรงงานประเภท 1 ซึ่งเปน
โรงงานขนาดเล็ก ทั้งนี้ เนื่องจากหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นยังเปนหนวยงานใหมและยังไมมี
ความพรอมในสวนของอัตรากำลังและความพรอมของเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่และบังคับ
ใชกฎหมาย การเก็บภาษีโรงงานประเภท 1 ซึ่งสวนมากจะตั้งอยูในชุมชนตางๆ และเปนการเก็บ
ในอัตราที่คงที่ไมตองมีการตรวจสอบที่ยุงยากเหมือนกับโรงงานประเภท 1, 2 จึงเห็นควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่จัดเก็บนั้นมีความเหมาะสมแลว ทั้งยังเปนไปตามหลักการกระจาย
อำนาจและเพิม่ การมีสว นรวมของประชาชนทัง้ ยังเปนการเพิม่ รายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
อีกทางหนึ่งดวย
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การจัดสรรรายได
จากการศึกษาการจัดสรรรายไดของตางประเทศพบวา หากมีการจัดเก็บในรูปแบบภาษีเงินได
จะนำสงสูงบประมาณสวนกลางและจัดสรรใหแกหนวยงานตางๆ ตอไป แตหากเปนกรณีการเก็บ
ในรูปแบบของคาธรรมเนียมแลว เงินไดจะถูกนำไปใชเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ
เชน นำเงินไปสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียอยางกลุมประเทศสหภาพยุโรป เปนตน
สวนกลุม ประเทศอาเซียน อยางเวียดนาม ไดมกี ารจัดเก็บในรูปแบบภาษีเงินไดทไ่ี ดถกู นำเขางบประมาณ
แผนดินและจัดสรรใหสวนตางๆ ตอไป
สำหรับประเทศไทยนั้น เห็นวา เมื่อมีการจัดเก็บในรูปแบบภาษีจึงควรนำการจัดสรรรายได
ของประเทศเวียดนามเปนแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้
การจัดสรรรายไดจากการเก็บภาษีแบงออกเปน 2 สวน คือ
(1) จั ด สรรให อ งค ก รที่ มี ห น า ที่ จั ด เก็ บ กล า วคื อ กรมสรรพสามิ ต และองค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นซึ่งจะนำไปใชสำหรับการบริหารจัดการ
(2) ในสวนกลางจัดสรรเขางบประมาณแผนดินและจัดสรรใหกองทุนสิ่งแวดลอม ซึ่งเปน
กองทุนระดับชาติโดยไมตองมีการตั้งกองทุนขึ้นใหมแตเพิ่มเงินไดจากภาษีมลพิษทางน้ำเปนอีกแหลง
ที่มาของกองทุนตามพระราชบัญญัติรักษาและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 เพื่อใชในการ
สงเสริมและพัฒนาดานสิ่งแวดลอมตอไปและไมตองมีปญหาในเรื่องของความซ้ำซอนของกองทุน
ในสวนทองถิ่นนั้นเห็นวาควรใหรายไดที่จัดเก็บมานั้นใหเปนรายไดของทองถิ่นทั้งหมด โดย
ไมตองนำสงเขาคลัง ทั้งนี้ อาจมีการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่นขึ้นเพื่อใหเงินที่ไดนั้น
สามารถนำมาใชแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดโดยตรงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
5. วิเคราะหการออกกฎหมายในการเก็บภาษีมลพิษและคาธรรมเนียมทางน้ำจาก
โรงงานอุตสาหกรรม
ที่ ผ า นมาประเทศไทยพยายามที่ จ ะผลั ก ดั น ให มี ก ารออกกฎหมายภาษี สิ่ ง แวดล อ ม
โดยเฉพาะ โดยมีการมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ อันไดแก กระทรวงการคลัง ไดมีการศึกษา
แนวทางการนำภาษีสิ่งแวดลอมมาใชในระยะตางๆ จนเกิดรางพระราชบัญญัติมาตรการการคลัง
เพื่อสิ่งแวดลอม พ.ศ.....ซึ่งเดิมชื่อรางพระราชบัญญัติการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม พ.ศ.... สวนกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นไดศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักการ
เศรษฐศาสตรจัดการมลพิษโรงงานและไดมีการรางพระราชบัญญัติการจัดการมลพิษโรงงานและ
มลพิษจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ....แตมิไดมีการนำเขาสูการพิจารณาในชั้นนิติบัญญัติแต
อยางใด ทั้งนี้ ในสวนของรางพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม พ.ศ.....และราง
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตรา การจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษทางน้ำ
จากค า บี โ อดี แ ละปริ ม าณสารแขวนลอย พ.ศ......ซึ่ ง ได อ อกตามความของร า งพระราชบั ญ ญั ติ
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ดังกลาวนั้น ไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แตไดถูกตีกลับเพื่อพิจารณาอีกครั้งจากสำนัก
คณะกรรมการกฤษฎีกา ในหลายประเด็น
ผูศึกษามีความเห็นวา หากมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นใหมโดยใหภาษีและคาธรรมเนียมเปน
สวนหนึ่งของมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอมนั้น ผูศึกษาไมเห็นดวย เนื่องจากมาตรการการคลัง
แตละประเภทมีรายละเอียดที่แตกตางกัน และหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบมีหลายหนวยงาน เชน
สรรพสามิตมีอำนาจหนาที่เก็บภาษีมลพิษทางน้ำ หรือ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมศุลกากร
มีอำนาจจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ ซึ่งทำใหขาดเอกภาพและการบูรณาการ
ในการทำงานรวมกันและเปนการไมสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานที่ไดกำหนดไวในกฎกระทรวง
แบงสวนราชการอีกดวย จึงเห็นวา หากจะมีการบัญญัติกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอมขึ้นใหม ควรเปน
พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี สิ่ ง แวดล อ มโดยเฉพาะโดยกำหนดประเภทภาษี ม ลพิ ษ ทางน้ ำ เป น หนึ่ ง
ในประเภทของภาษีสิ่งแวดลอม รวมถึง การกำหนดโครงสรางทางภาษี เชน ผูมีหนาที่เสียภาษี อัตรา
ภาษี ฐานภาษี การจัดสรรเงินได หนวยงานที่รับผิดชอบ ควรมีความชัดเจนและเปนธรรม เนื่องจาก
กฎหมายภาษีเปนกฎหมายที่มีผลกระทบตอสิทธิและหนาที่ของประชาชน หากตองมีการบังคับใช
จึงตองคำนึงถึงหลักภาษีอากรที่ดี กลาวคือ มีความเปนธรรม มีความแนนอนชัดเจน มีความสะดวก
และประหยัด
นอกจากนั้น การกำหนดใหสรรพสามิตและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีหนาที่ในการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม จำเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของ อันไดแก พระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตภิ าษีสงิ่ แวดลอมทีบ่ ญ
ั ญัตขิ นึ้

ขอเสนอแนะ
1. ควรออกกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอมในรูปแบบของพระราชบัญญัติภาษีสิ่งแวดลอม โดย
กำหนดใหมีภาษีสิ่งแวดลอมประเภทตางๆ เชน ภาษีมลพิษทางน้ำ ภาษีมลพิษทางอากาศ มิใช
กำหนดใหภาษีสง่ิ แวดลอมเปนสวนหนึง่ ของมาตรการการคลังดังเชนทีม่ รี า งพระราชบัญญัตมิ าตรการ
การคลั ง เพื่ อ สิ่ ง แวดล อ มเนื่ อ งจากการออกกฎหมายเพื่ อ จั ด เก็ บ ภาษี นั้ น ถื อ เป น กฎหมายที่ มี
ความสำคัญและเปนการจำกัดสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การตรากฎหมายดังกลาวจึงตอง
มีความชัดเจนประกอบกับตองมีความเปนธรรมมากเพียงพอ
2. การกำหนดฐานภาษี โ ดยใช พ ารามิ เ ตอร ห รื อ ดั ช นี วิ เ คราะห ค า ต า งๆ ที่ ไ ด ก ำหนดไว
แตแรกนั้น อาจไมครอบคลุมมลพิษทั้งหมด หากตอไประบบการจัดเก็บภาษีเปนระบบมากขึ้นแลว
ควรพัฒนาเปนการเก็บภาษีทกุ ประเภททีป่ ลอยโดยมีการแปรคาในการจัดเก็บเชนเดียวกับประเทศจีน
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3. อัตราภาษีทใี่ ชในการจัดเก็บนัน้ ไมควรมากเกินไปในชวงแรกเพราะผูค นจะตระหนก ตองรอ
ใหมีประสบการณกอนแลวคอยประเมินพัฒนา ปรับปรุง กลาวคือ ในชวงแรกที่กำหนดใหมีการเก็บ
ภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นอาจเก็บในอัตราที่คงที่ทั้งหมดกอนแลวเมื่อระบบของ
การจัดเก็บเริ่มเขาที่และมีความพรอมมากเพียงพอ จึงใหโรงงานประเภท 2, 3 เก็บในอัตราแปรผัน
ตอไป นอกจากนั้น การกำหนดอัตราภาษีในแตละประเภทอุตสาหกรรมนั้น ตองคำนึงตนทุนดวย
เพราะแต ล ะอุ ต สาหกรรมมี ต น ทุ น ในการควบคุ ม มลพิ ษ แตกต า งกั น จึ ง ควรกำหนดให เ ป น ธรรม
ตามหลักภาษีอากรที่ดี
4. นอกจากการใชมาตรการภาษีและคาธรรมเนียมแลว การใหการสนับสนุนทางการเงิน
อาจเปนอีกวิธีการหนึ่งที่ควรนำมาใช เชน รัฐบาลควรลดภาษีในสวนของภาษีนิติบุคคล หรืออาจออก
เปนนโยบายภาษีใหสามารถนำตนทุนตางๆ ที่ไดใชในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบบำบัด
น้ำเสียตางๆ มาหักเปนคาใชจายได เปนตน
5. ใหมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยารักษาผูที่ไดรับผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอม โดย
นำเงินไดจากภาษีสิ่งแวดลอมเปนสวนหนึ่งของแหลงที่มาของเงินทุน ซึ่งกองทุนดังกลาวจะใชในการ
ชวยเหลือโดยที่ยังไมตองมีการนำคดีขึ้นสูศาล

สรุป
จากปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นกลายเปนปญหาระดับชาติที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมาก
ขึ้ น เรื่ อ ยๆ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ประเทศกำลั ง พั ฒ นาอย า งประเทศไทยซึ่ ง ต อ งอาศั ย รายได จ าก
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก กอใหเกิดตนทุนหรือคาใชจายในการจัดการกับปญหา
ความเสียหายจากสิ่งแวดลอมมากเพิ่มขึ้นและรัฐเปนผูแบกรับคาใชจายตางๆ โดยใชงบประมาณ
ของแผนดินซึ่งสวนมากมาจากรายไดของประชาชนในสังคมในการแกปญหา อันจะเห็นไดวาไมมี
ความเปนธรรมและมิไดเปนไปตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle) แตอยางใด
การบังคับใชกฎหมายทั้งสองฉบับ กลาวคือ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ยังไมเพียงพอที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
จึงเห็นควรใหมีการตราพระราชบัญญัติภาษีสิ่งแวดลอมขึ้นโดยเฉพาะและกำหนดใหภาษีมลพิษ
ทางน้ำเปนประเภทหนึ่งของภาษีดังกลาว โดยมีโครงสรางของการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ดังนี้
1. ผูมีหนาที่เสียภาษี คือ โรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน พ.ศ. 2535
2. ฐานภาษี ที่ ใ ช ใ นการจั ด เก็ บ คื อ BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD
(Chemical Oxygen Demand) และ TSS (Total Suspended Solids) โลหะหนักประเภทตางๆ
3. อัตราภาษีที่จัดเก็บ คือ อัตราคงที่ ใชกับโรงงานประเภทที่ 1 และอัตราแปรผันใชกับ
โรงงานประเภทที่ 2,3
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4. หนวยงานที่มีหนาที่จัดเก็บ คือ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีหนาที่จัดเก็บโดยใหกรมสรรพสามิตเปนผูจัดเก็บภาษีมลพิษจาก
โรงงานประเภท 2, 3 สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นใหเปนผูจัดเก็บภาษีมลพิษจากโรงงาน
ประเภทที่ 1
5. การจั ด สรรเงิ น ได คื อ กรมสรรพสามิ ต จะนำเข า งบประมาณแผ น ดิ น และกองทุ น
สิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สวนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นจะเปนรายไดของทองถิ่นทั้งหมดเพื่อนำไปใชพัฒนางานดานตางๆ ของทองถิ่นตอไป
ซึ่งรวมถึงการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยทั้งนี้ตองมีการตรากฎหมายเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีอำนาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม โดยอาจมีการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอม
ในระดับทองถิ่นตอไป
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การศึกษาผลการเรียนรูคณิตศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา
เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู
A STUDY OF MATHEMATICS LEARNING OUTCOME AND PROBLEM-SOLVING
ABILITIES ON INEQUALITIES WITH ONE VARIABLE OF MATHAYOMSUKSA
3 STUDENTS TAUGHT BY MASTERY LEARNING MODEL
สิรินทรทิพย ปุริโส / SIRINTIP PURISO1
อัมรินทร อินทรอยู / AMMARIN INYOO2
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนกับหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู และหลัง
จัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาเรื่อง
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนกับหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู
และหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนรูแบบรอบรู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 46 คน ไดมาจากการสุม
แบบแบงกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร 3) แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแกโจทยปญหา และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู และหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวา
คะแนนจุดตัดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู และหลังจัดการเรียนรู
แบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ การจัดการเรียนรูแ บบรอบรู โดยภาพรวม อยูใ นระดับมาก
คำสำคัญ: การเรียนรูแบบรอบรู ความสามารถในการแกโจทยปญหา
1. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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The purposes of this research were to 1) compare the learning outcomes on the
inequalities with one variable of Mathayomsuksa 3 students before and after teaching by
using the mastery learning model as well as compare the learning outcomes after teaching by
using the mastery learning model with a cut-off score, 2) compare the problem-solving
abilities on the inequalities with one variable of Mathayomsuksa 3 students before and
after teaching by using the mastery learning model as well as compare the problem-solving
abilities after teaching by using the mastery learning model with a cut-off score, and 3)
study the satisfaction of the students towards the use of the mastery learning model.
A sample group of 46 students from Mathayomsuksa 3/9 at Prommanusorn School in
Muang, Petchaburi province was acquired by cluster random sampling. The research
instruments were: 1) the lesson plans of mathematics on the inequalities with one variable,
2) the mathematics learning outcome tests, 3) the problem-solving abilities tests, and 4)
the students, satisfaction inquiries. The data was analyzed by mean, standard deviation
and t-test.
The study results revealed as follows:
1. The post-learning outcomes on inequalities with one variable of
Mathayomsuksa 3 students after teaching by using the mastery learning model were
higher than before teaching by using the mastery learning model. In addition, the learning
outcome after teaching by using the mastery learning model were higher than the cut-off
score at the .05 level with statistical significance.
2. The problem-solving abilities on the inequalities with one variable of
Mathayomsuksa 3 students after teaching by using the mastery learning model were
higher than before teaching by the mastery learning model. Also the problem-solving
abilities after teaching by using the mastery learning model were higher than the cut-off
score at the .05 level with statistical significance.
3. The satisfaction of the students towards the mastery learning model was at the
high level.
Keywords : mastery learning model , problem-solving ability
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บทนำ
ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเปนไปตามกระแสโลกาภิวัตน ประเทศไทยจึงตอง
ปรับเปลี่ยนใหทันตอสถานการณเพื่อสรางศักยภาพใหสามารถดำรงอยูในประชาคมโลกไดอยางมี
ศักดิ์ศรี ดวยเหตุนี้จึงมีความจำเปนที่ตองพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของคนใหเปนคนดี มีสุขภาพ
พลานามั ย ที่ ดี ดั ง นั้ น ต อ งอาศั ย การศึ ก ษาเข า มาเป น กลไกในการพั ฒ นา เนื่ อ งจากการศึ ก ษา
เปนกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคน ดวยเหตุนี้ประเทศจึงไดมีการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะ
ระบบการเรียนรูที่เอื้ออำนวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัย
ใฝเรียนรู มีความสามารถคิด วิเคราะห แกปญหา และมีคุณธรรมนำความรู โดยอาจอยูในระบบ
การศึกษาและนอกระบบการศึกษา และมีปจจัยและเครื่องมือตาง ๆ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
อยางเหมาะสมและเต็มศักยภาพ เพื่อเปนพื้นฐานการเรียนรูในโลกแหงอนาคต (สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552: 9)
คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญตอการดำเนินชีวิต เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร
เปนกระบวนการชวยพัฒนาความคิดของผูเรียนใหเปนลำดับขั้นตอนอยางละเอียดถี่ถวน มีเหตุผล
ถูกตอง แมนยำ และรวดเร็ว อีกทั้งสามารถตรวจสอบไดตามวิธีทางวิทยาศาสตรที่มีระเบียบวิธีและ
หลักเกณฑที่แนนอนในการแกปญหา และยังเปนวิชาที่เสริมสรางใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค
คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาสถานการณไดอยางถี่ถวน
รอบคอบ ทำใหสามารถคาดการณวางแผน แกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบตอกิจการงานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนมีลักษณะของความเปน
ผูนำในสังคม (สิริพร ทิพยคง, 2545: 1)
ในชวงป พ.ศ. 2551 สภาพการจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรยังไม
ประสบผลสำเร็จเทาที่ควร จะเห็นไดจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - Net)
ชวงชั้นที่ 3 (ม.3) ปการศึกษา 2551 ของสำนักงานทดสอบทางการศึกษา พบวา ระดับประเทศ มี
คะแนนต่ำสุด คือ 0 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย 32.66 (สำนักงาน
ทดสอบทางการศึกษา, 2551: 4) การทดสอบดังกลาวใหความสำคัญตรงเนื้อหาสาระที่ 4 พีชคณิต
มาตรฐานการเรียนรู ค 4.2 ใชนพิ จน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical
model) อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนำไปใชแกปญหา มีคะแนน
เต็ม 18 คะแนน เปนมาตรฐานการเรียนรูที่มีคะแนนมากกวามาตรฐานการเรียนรูอื่น ๆ ประกอบกับ
ผูวิจัยไดสอบถามจากครูผูสอนคณิตศาสตรมีความเห็นวาเนื้อหาเรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
เปนเนื้อหาที่สำคัญที่เริ่มเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมี
คุณภาพเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูเรื่องระบบจำนวนจริงในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตลอดจนนำไปใช
แกปญหาคณิตศาสตรในระดับชั้นที่สูงขึ้น
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ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนจึงมีสวนสำคัญตอคุณภาพการเรียนรูของ
ผูเรียน ครูผูสอนตองพยายามหาวิธีการที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางทั่วถึง โดยชวยเหลือ
ผูเรียนที่เรียนออนใหสามารถเรียนรูไดเทาเทียมกับผูเรียนที่เรียนเกง ถาหากมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เหมาะสมและใหเวลาเรียนอยางเพียงพอกับระดับความสามารถในการที่จะเรียนรู พรอมทั้ง
ใหความชวยเหลือแกไขขอบกพรองในการเรียนรูและเสริมความรูพื้นฐานอยางทันทวงที ทำให
ผลการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีลักษณะเชนนี้ เปนหลักการสำคัญ
ของการเรียนรูแ บบรอบรู (mastery learning) ซึง่ บลูมและคนอืน่ ๆ (Bloom and others, 1971: 53-54)
ทดลองใชการเรียนรูแบบรอบรู โดยการนำบทเรียนมาแยกเปนหนวยยอย ๆ เพื่อใหผูเรียนเขาใจงาย
และเนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่องกัน แลววัดผลการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบยอย (formative
testing) นำผลการทดสอบมาเปนขอมูลยอนกลับเพื่อสอนซอมเสริมผูเรียนที่ยังออน ปรากฏวา เปน
วิธีการที่ยอมรับและไดมีการพัฒนารูปแบบใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยฮอทชคิส (Hotchkis, 1986 อางถึง
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 2529: 1-7) ไดเสนอวา กอนสอนตองนำบทเรียนมา
แยกเปนหนวยยอย ๆ เนนการสอนใหเกิดมโนมติ (teaching concept) ในเรื่องที่เรียน แลวใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติดวยการฝกทักษะจากแบบฝกจนเกิดความเขาใจ แลวสรุปเปนมโนมติที่ถูกตอง พรอม
กับฝกใหผูเรียนเกิดความชำนาญ ถูกตอง แมนยำ และรวดเร็ว มีการทดสอบยอยระหวางเรียน
พรอมทั้งกำหนดเกณฑการรอบรู โดยผูเรียนจะตองสอบผานตามเกณฑที่กำหนด แลวใหผูเรียน
บันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการเรียนของแตละคน เพื่อดูความกาวหนาในการเรียนรูวาเปนอยางไร
และชวยปรับแกพฤติกรรมสำหรับผูเรียนที่มีปญหาในการเรียนไปพรอม ๆ กัน จะเห็นไดจากผลการ
ทดลองในประเทศออสเตรเลีย ทีป่ รากฏวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง โดยนักเรียนสามารถ
สอบผานเกณฑการรอบรูไดเปนสวนใหญ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
แบบรอบรูในประเทศไทยทีผ่ า นมา เชน ผลการวิจยั ของเชิดชัย สำนวล (2541: 45) จงจิต ตรีรตั นธำรง
(2543: 69) วีรวรรณ มณีนวล (2543: 74-75) และ พัทธนัย อวิรุทพาณิชย (2543: บทคัดยอ) ที่แสดง
ใหเห็นวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยหลักการเรียนแบบรอบรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากที่กลาวมาขางตน การเรียนรูแบบรอบรู เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถชวยให
นักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางทั่วถึง เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งทำใหนักเรียนมีความรูและเขาใจมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยมีความสนใจที่จะจัดการ
เรียนรูแบบรอบรูเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ประกอบกับ
เนื้ อ หาสาระดั ง กล า วควรส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร ใ นด า น
ความสามารถในการแกโจทยปญหา ซึ่งผลการวิจัยจะเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูสำหรับ
ครูผูสอนคณิตศาสตร เพื่อใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนกับหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู และหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับ
คะแนนจุดตัด
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนกับหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู และหลังจัดการเรียนรูแบบ
รอบรูกับคะแนนจุดตัด
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู

สมมติฐานการวิจัย
1. ผลการเรียนรูว ชิ าคณิตศาสตร เรือ่ งอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู
2. ผลการเรียนรูว ชิ าคณิตศาสตร เรือ่ งอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด
3. ความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู
4. ความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด
5. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ การจัดการเรียนรูแ บบรอบรูอ ยูใ นระดับเห็นดวยมาก

วิธีดำเนินการวิจัย
มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ศึกษาคนควา ตำรา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัด
เพชรบุรี พุทธศักราช 2551 ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบรอบรู
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1.2 กำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
1.2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน
(ค 23102) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 10 หองเรียน มีนกั เรียนจำนวน 500 คน
1.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน
(ค 23102) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 46 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม โดยใช
หองเรียนเปนกลุม แลวจึงทำการสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับฉลากมา 1 หองเรียน
2. ขั้นสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
2.1.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร เรื่ อ งอสมการเชิ ง เส น ตั ว แปรเดี ย ว
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู
2.1.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร
2.1.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา
2.1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู
2.2 การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2.2.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร เรื่ อ งอสมการเชิ ง เส น ตั ว แปรเดี ย ว
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
2.2.1.1 ศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสร า งแผนการจั ด การเรี ย นรู
คณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรอบรู เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.2.1.2 วิเคราะหตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เพื่อกำหนดเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู เวลาเรียน ในแตละหนวย
2.2.1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร จำนวน 7 แผน 13 คาบ
มีรายละเอียด ดังนี้ 1) สาระและมาตรฐานการเรียนรู 2) ตัวชี้วัด 3) สาระสำคัญ 4) จุดประสงค
การเรียนรู 5) สาระการเรียนรู 6) กิจกรรมการเรียนรู 7) สื่อ/แหลงการเรียนรู 8) การวัดผลประเมินผล
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละแผนยึดขั้นตอนการเรียนรูตามแนวคิดของฮอทชคิส (Hotchkis)
ประกอบดวย
1) ขัน้ การเรียนรู เปนขัน้ การสอนของครู เริม่ จากการเตรียมการสอน
ของครูจนถึงขั้นลงมือสอน พัฒนาใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยเนนการสรางมโนมติ
2) ขั้นเพิ่มความชำนาญ เปนขั้นตอนของการฝก โดยใหนักเรียน
ทำแบบฝกหลังจากที่ไดเรียนรูและมีมโนมติในเนื้อหานั้น ๆ แลว
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3) ขั้นทำใหจำ ขั้นนี้เปนการฝกใหนักเรียนเกิดการจำไดอยางถาวร
โดยการทำแบบฝกซ้ำ แลวมีการตรวจสอบเพื่อแกไขขอบกพรอง พรอมกับบันทึกผลลงในแบบบันทึก
ผลการเรียน
4) ขั้นการนำไปใช จากการเรียนรูดวยวิธีการที่ถูกตอง มีความ
 หาในสถานการณ
ชำนาญจำไดอยางแมนยำ ทำใหนกั เรียนเกิดความมัน่ ใจ สามารถนำความรูไ ปแกปญ
ตาง ๆ ที่ครูจัดใหได เชน การทำแบบฝกหัดในหนังสือแบบเรียน หรือเอกสารแบบฝกหัดเพิ่มเติม
5) ขั้นการประยุกตใช ขั้นนี้เปนความคาดหวังของครูผูสอนที่จะ
ใหนักเรียนซึ่งมีประสบการณทางการเรียนแลวสามารถนำความรูไปใชแกปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ในชีวิตประจำวันได
2.2.1.4 นำแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เสนออาจารยที่ปรึกษาและ
ผูเ ชีย่ วชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยพิจารณาจากคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 1.00 และมีขอเสนอแนะ คือ การใชภาษาและรูปแบบการ
พิมพเอกสาร
2.2.1.5 นำแผนการจั ด การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ที่ ป รั บ ปรุ ง และแก ไ ขแล ว
ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรีโดยใชครบ
ทุกแผน เพื่อดูความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมและเวลาที่ใช แลวนำขอบกพรองมาปรับปรุงใหมี
ความสมบูรณกอนนำไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง ผลการทดลองใช พบวา แผนการจัดการเรียนรู
คณิ ต ศาสตร ที่ 1, 2 และ 7 ค อ นข า งใช เ วลาในการจั ด กิ จ กรรมมากกว า แผนการจั ด การเรี ย นรู
คณิตศาสตรอื่น ๆ
2.2.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
2.2.2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เทคนิคการเขียนและการสรางแบบทดสอบปรนัย
2.2.2.2 สร า งตารางวิ เ คราะห ข อ สอบ วิ เ คราะห เ นื้ อ หาและจุ ด ประสงค
การเรียนรู โดยแบงพฤติกรรมการวัดออกเปน 4 ดาน คือ ความรู มี 5 ขอ ความเขาใจ มี 15 ขอ
การนำไปใช มี 13 ขอ และการวิเคราะห มี 7 ขอ รวม 40 ขอ
2.2.2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร เปนแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ ตามตารางวิเคราะหขอสอบ
2.2.2.4 นำแบบทดสอบวั ด ผลการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร เสนออาจารย
ที่ปรึกษาและ ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (construct validity)
โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งมีคาระหวาง 0.67–1.00 และมีขอเสนอแนะ คือ
การใชภาษาของขอคำถาม
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2.2.2.5 นำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตรที่ปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 42 คน
นำผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอำนาจจำแนก (r) เปนรายขอ คัดเลือก
ขอสอบที่มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0 30–0.79 และคาอำนาจจำแนก (r) ระหวาง 0 38–0.79
ไวจำนวน 20 ขอ
2.2.2.6 นำแบบทดสอบที่ คั ด เลื อ กไว จำนวน 20 ข อ ไปทดลองใช กั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 46 คน เพื่อหา
คาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR–20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder
Richardson) ซึ่งไดคา ความเชื่อมั่นเทากับ 0.76
2.2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
2.2.3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลของกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร เทคนิคการเขียนและการสรางแบบทดสอบอัตนัย
2.2.3.2 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา
2.2.3.3 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา เปน
แบบอัตนัยแสดงวิธที ำ จำนวน 4 ขอ พรอมกับเกณฑการใหคะแนนตามแบบรูบคิ (rubrics assessment)
ประเมินแบบแยกองคประกอบ (analytic score) ใหคะแนนตามหัวขอ มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน
2.2.3.4 นำแบบทดสอบวั ด ความสามารถในการแก โ จทย ป ญ หา เสนอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบการใชภาษาและความถูกตองของ
ขอคำถาม โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 1.00 และมีขอ เสนอแนะ
คือ การใชภาษาของขอคำถาม
2.2.3.5 นำแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาที่ปรับปรุง
แกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
จำนวน 46 คน นำผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอำนาจจำแนก (r)
เปนรายขอ คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0 63–0.64 และคาอำนาจจำแนก (r)
อยูระหวาง 0 25–0.65 ไวจำนวน 2 ขอ
2.2.3.6 หาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบ โดยวิธีการหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, s Alpha Coefficient) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.74
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2.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู
มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
2.2.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert) เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scale)
2.2.4.2 กำหนดประเด็นทีต่ อ งการศึกษา ไดแก ดานบรรยากาศในการเรียนรู
ดานเนื้อหา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ
2.2.4.3 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจตามประเด็นที่ตองการศึกษา
จำนวน 16 ขอ กำหนดระดับคะแนนไว 5 ระดับ ดังนี้
มากที่สุด เทากับ 5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
มาก
เทากับ 4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ปานกลาง เทากับ 3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ นระดับปานกลาง
นอย
เทากับ 2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
นอยที่สุด เทากับ 1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
2.2.4.4 นำแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของขอคำถาม โดยพิจารณาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 1.00 มีขอเสนอแนะ คือ ปรับภาษาในขอคำถาม
2.2.4.5 นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแกไขแลว ทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 46 คน
2.2.4.6 นำผลจากการสอบถามนักเรียนหาคาความเชื่อมั่น (reliability)
ของแบบสอบถามโดยวิธกี ารหาคาสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach, s Alpha Coefficient)
ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92
3. ขั้นดำเนินการทดลอง
ดำเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัด
เพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน (ค 231102) ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2554 ระหวางวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 – 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 รวมทั้งหมด
18 คาบ กอนทำการทดลองใหนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร และแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กอนจัดการเรียนรูชี้แจง
รายละเอียด และทดสอบวัดความรูพื้นฐาน เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรูต ามแผนการจัดการเรียนรูค ณิตศาสตร โดยจัดการเรียนรูแ บบรอบรู ซึง่ ประกอบดวย 5 ขัน้ ตอน
ดังนี้ 1) ขั้นการเรียนรู 2) ขั้นเพิ่มความชำนาญ 3) ขั้นทำใหจำ 4) ขั้นนำไปใช 5) ขั้นการประยุกตใช
เมือ่ จัดการเรียนรูค รบทุกแผน หลังการทดลองใหนกั เรียนทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูค ณิตศาสตร
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และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว พรอมกับ
ทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู
4. ขั้นวิเคราะหขอมูล
4.1 เปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กอนและ
หลังจัดการเรียนรูแ บบรอบรู ใชคา เฉลีย่ ( X ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t–test
dependent)
4.2 เปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลัง
จัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด ใชคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
ทดสอบที (one sample t–test)
4.3 เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรอบรู ใชคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
ทดสอบที (t–test dependent)
4.4 เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด ใชคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบที (one sample t–test)
4.5 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู ใชคาเฉลี่ย ( X )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พรอมกับแปลความหมายจากคาเฉลี่ยเปนระดับความพึงพอใจ
โดยใชเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 74-78)
คาเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.51–1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด

ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูคณิตศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา
เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู
นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการเรียนรูค ณิตศาสตร เรือ่ งอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู ดังแสดงตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรอบรู
คะแนน
หลังจัดการเรียนรู
กอนจัดการเรียนรู

คะแนนเต็ม
20
20

X
12.37
5.41

S.D.
1.70
1.77

n = 46
t
Sig
41.59* .00

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 แสดงวา ผลการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการเรียนรูค ณิตศาสตร เรือ่ งอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด โดยหาคาคะแนน
จุดตัดตามวิธีของเบอรก (Berk, 1980. อางถึงใน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 285)
อยูที่คะแนนพยากรณ 8 คะแนน ตามแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 2

แผนภาพที่ 1 กราฟเสนแสดงความถี่ระหวางคะแนนหลังเรียนของกลุมที่เรียนแลว (ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3/3) กับคะแนนกอนเรียนของกลุมที่ยังไมไดเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9)
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จากแผนภาพที่ 1 แสดงวา กราฟทั้งสองเสนคาบเกี่ยวกัน ที่คะแนนพยากรณ 8 คะแนน
นำมาคำนวณหาคา P(FM) + P(FN) ไดคาเทากับ 0.12 มีคานอยที่สุด สวนคา P(TM) + P(TN) ไดคา
เทากับ 0.88 มีคามากที่สุด และคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของคะแนนจุดตัด ( ϕ vc) ไดคาเทากับ
0.76 มีคาความเที่ยงตรงสูงที่สุด
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด
คะแนน
หลังจัดการเรียนรู

คะแนนจุดตัด
8

X
12.37

S.D.
1.70

t
17.39*

n = 46
Sig
.00

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 แสดงวา ผลการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด (8 คะแนน) อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรอบรู
ดังแสดงตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรอบรู
คะแนน
หลังจัดการเรียนรู
กอนจัดการเรียนรู

คะแนนเต็ม
20
20

X
13.98
5.65

S.D.
2.13
1.39

t
33.73*

n = 46
Sig
.00

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 แสดงวา ความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรูอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด
โดยหาคาคะแนนจุดตัดตามวิธีของเบอรก (Berk,1980. อางถึงใน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ,
2543: 285) อยูที่คะแนนพยากรณ 9 คะแนน ตามแผนภาพที่ 2 และตารางที่ 4

แผนภาพที่ 2 กราฟเสนแสดงความถี่ระหวางคะแนนหลังเรียนของกลุมที่เรียนแลว (ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3/3) กับคะแนนกอนเรียนของกลุมที่ยังไมไดเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9)
จากแผนภาพที่ 2 แสดงวากราฟทั้งสองเสนคาบเกี่ยวกัน ที่คะแนนพยากรณ 9 คะแนน นำ
มาคำนวณหาคา P(FM) + P(FN) ไดคาเทากับ 0.07 มีคานอยที่สุด สวนคา P(TM) + P(TN) ไดคา
เทากับ 0.91 มีคามากที่สุด และคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของคะแนนจุดตัด ( ϕ vc) ไดคาเทากับ
0.80 มีคาความเที่ยงตรงสูงที่สุด
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแ บบรอบรูก บั คะแนนจุดตัด
คะแนน
หลังจัดการเรียนรู

คะแนนจุดตัด
9

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

X
14.02

S.D.
2.07

t
16.45*

n = 46
Sig
.00
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จากตารางที่ 4 แสดงวา ความสามารถในการแกโจทยปญ
 หา เรือ่ งอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด (9 คะแนน)
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู
ดังแสดงตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู
n = 46
ขอคำถาม
ดานบรรยากาศในการเรียนรู
1. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู
2. นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการทำแบบฝก
3. นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรูตามระดับ
ความสามารถของตนเอง
4. การทำแบบฝกบอย ๆ เปนสิ่งที่ทาทายความสามารถ
ทำใหเกิดการเรียนรูไดตนเอง
ดานเนื้อหา
1. เนื้อหาที่เรียนไมยากเกินไป
2. เนื้อหาที่เรียนมีความตอเนื่องเขาใจงาย
3. เนื้อหาที่เรียนมีการจัดเรียงลำดับจากงายไปหายาก
4. เนื้อหาที่เรียนมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของนักเรียน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ ปนลำดับตอเนือ่ งไมสบั สน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมความสามารถในการ
เรียนรูและปฏิบัติตามขั้นตอนได
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูชวยใหมีความเขาใจในเนื้อหา
ที่เรียน
4. มีการทดสอบยอยทำใหทราบความกาวหนาในการเรียนรู

X

S.D.

ระดับ

3.54
3.72

0.72
0.72

มาก
มาก

3.76

0.74

มาก

3.89

0.77

มาก

3.52
3.65
4.09

0.81
0.80
0.76

มาก
มาก
มาก

3.87

0.75

มาก

4.07

0.90

มาก

4.02

0.65

มาก

3.80
4.09

0.65
0.73

มาก
มาก
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ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู (ตอ)
n = 46
ขอคำถาม

X

S.D.

ระดับ

ดานประโยชนที่ไดรับ
1. มีความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียน
2. สามารถพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการแกโจทยปญหา
3. ฝกใหนักเรียนสามารถทำงานเปนระบบและรอบคอบ
4. นำความรูท ไี่ ดไปประยุกตใชกบั สถานการณในชีวติ ประจำวัน

4.07
3.91
4.04
4.07

0.68
0.69
0.76
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก

โดยภาพรวม

3.88

0.76

มาก

จากตารางที่ 5 แสดงว า ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่มีตอ การจั ด การเรี ย นรูแ บบรอบรู
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.88) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน

อภิปรายผลการวิจัย
เปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนกับหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูคณิตศาสตร
หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนผล
จากแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู ไดผานขั้นตอนกระบวนการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพอยางเปนระบบ
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหา เนนผูเรียนเปนสำคัญ และยึดแนวการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรอบรูตามแนวความคิดของฮอทชคิส (Hotchkis) ซึ่งมีการวางแผนและ
แบงขั้นตอนการเรียนรูไวอยางชัดเจน จึงสงผลทำใหนักเรียนมีผลการเรียนรูคณิตศาสตร หลังจัด
การเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ
วีรวรรณ มณีนวล (2543: 74-75) ที่พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ เรียนรวมมือโดยใชหลักการ
เรียนเพื่อรูแจง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเรียนรวมมือ อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของพัทธนัย อวิรุทพาณิชย (2543: บทคัดยอ)
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามหลักการเรียนเพื่อรอบรู
กับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของรสริน พันธุ (2550: 56) พบวา นักเรียนจำนวน 27 คนที่ไมผานเกณฑการประเมินรอยละ 80
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ในรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจำวันที่ไดรับการสอนตามหลักการเรียนเพื่อรอบรู โดย
การเรียนซอมเสริมโดยใชของเลนเชิงวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
เปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรู
คณิตศาสตร หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด (8 คะแนน) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .05 เป น ผลจากแผนการจั ด การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร เรื่ อ งอสมการเชิ ง เส น ตั ว แปรเดี ย ว
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู ไดผานขั้นตอนกระบวนการสรางและพัฒนาใหมี
คุณภาพอยางเปนระบบ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหา เนนผูเรียน
เปนสำคัญ และยึดแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรอบรูตามแนวความคิดของฮอทชคิส ซึ่งมี
การวางแผนและแบ ง ขั้ น ตอนการเรี ย นรู ไ ว อ ย า งชั ด เจน นั ก เรี ย นจะต อ งมี ค วามรู ค วามเข า ใจ
อยางถึงแกนแทของเนื้อหาในแตละหนวย มีการทดสอบยอยระหวางเรียน เพื่อตรวจสอบดูวานักเรียน
เกิดการเรียนรูหรือไม โดยพิจารณาจากการสอบผานเกณฑการรอบรูตามที่ครูกำหนดไวรอยละ 80
พรอมกับแจงผลการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที ถานักเรียนสอบไมผานเกณฑตองไดรับการแกไข
ข อ บกพร อ งด ว ยการสอนซ อ มเสริ ม ในแต ล ะหน ว ยซึ่ ง เป น เนื้ อ หาน อ ย ๆ ทำให เ ข า ใจมากยิ่ ง ขึ้ น
จึงสงผลใหนักเรียนมีผลการเรียนรูคณิตศาสตร หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด
ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของเชิดชัย ลำนวล (2541: 45) พบวา มีนักเรียน
คิดเปนรอยละ 53.65 สามารถสอบผานเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการรอยละ 70 ตองใชเวลา
ซอมเสริม 2–3 ครั้ง จึงสามารถสอบผานเกณฑแบบทดสอบประจำหนวย โดยนักเรียนมากกวา
รอยละ 90 สามารถสอบผานเกณฑแบบทดสอบประจำหนวย สอดคลองกับงานวิจัยของจงจิต
ตรีรัตนธำรง (2543: 69) พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยหลักการเรียนเพื่อรอบรูมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนถึงเกณฑรอบรูรอยละ 70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงาน
วิจัยของสุรเชษฐ สุวรรณทีป (2544: 57-58) พบวา ชุดการเรียนที่จัดสรางขึ้น มีประสิทธิภาพ
96.22/95 นั่นคือ นักศึกษาทุกคนเรียนจนถึงขั้นรอบรูและทำคะแนนเฉลี่ยได รอยละเทากับ 96.22
และสามารถทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑที่กำหนด ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ
รอยละ 95 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 90/90 ที่กำหนดไว
เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนกับหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู พบวา นักเรียนมีความสามารถ
ในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู
แบบรอบรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนผลจากแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู ไดผานขั้นตอน
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กระบวนการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพอยางเปนระบบ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู
ใหเหมาะสมกับเนื้อหา เนนผูเรียนเปนสำคัญ และยึดแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรอบรู
ตามแนวความคิดของฮอทชคิส ซึ่งมีการวางแผนและแบงขั้นตอนการเรียนรูไวอยางชัดเจน พรอมกับ
ใชกระบวนการแกปญหา 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) อานวิเคราะหโจทยเพื่อหาวาโจทยกำหนดอะไร
มาใหและโจทยตองการทราบอะไร 2) กำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยตองการทราบ 3) เขียนอสมการ
จากสิ่งที่โจทยกำหนดให 4) แกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 5) ตรวจสอบคำตอบ ซึ่งสอดคลองกับ
กระบวนการแกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา (Polya, 1957: 16-17) ประกอบดวย 1) ขั้นทำความ
เขาใจปญหา 2) ขั้นวางแผน 3) ขั้นดำเนินการตามแผน 4) ขั้นตรวจคำตอบ ซึ่งตรงกับที่สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2544: 191-192) ไดกลาววา ในการเริ่มตนพัฒนา
ผูเ รียนใหมที กั ษะในการแกปญ
 หานัน้ ผูส อนตองสรางพืน้ ฐานใหผเู รียนเกิดความคุน เคยกับกระบวนการ
แก ป ญ หา ซึ่ ง มี 4 ขั้ น ตอน ซึ่ ง ประกอบด ว ย 1) ขั้ น ทำความเข า ใจป ญ หาหรื อ วิ เ คราะห ป ญ หา
2) ขั้นวางแผนการแกปญหา 3) ขั้นดำเนินการแกปญหา 4) ขั้นตรวจสอบหรือวิเคราะหปญหา แลวจึง
ฝกทักษะในการแกปญหา นอกจากนี้เมื่อนักเรียนมีความรูและเขาใจเนื้อหาแลว จะมีการฝกปฏิบัติ
จากแบบฝกพรอมกับตรวจสอบความเขาใจ โดยการชวยกันเฉลยแบบฝกหลังจากที่ไดทำเสร็จแลว
ทำใหนักเรียนมีความเขาใจมากขึ้น จึงสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่อง
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู
เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด พบวา นักเรียนมีความ
สามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวา
คะแนนจุดตัด (9 คะแนน) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนผลจากแผนการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู ได
ผานขั้นตอนกระบวนการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพอยางเปนระบบ การออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหา เนนผูเรียนเปนสำคัญ และยึดแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรอบรู
ตามแนวความคิดของฮอทชคิส ซึ่งมีการวางแผนและแบงขั้นตอนการเรียนรูไวอยางชัดเจน นักเรียน
จะตองมีความรูค วามเขาใจอยางถึงแกนแทของเนือ้ หาในแตละหนวย มีการทดสอบยอยระหวางเรียน
เพื่อตรวจสอบดูวานักเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม โดยพิจารณาจากการสอบผานเกณฑการรอบรูตาม
ที่ครูกำหนดไวรอยละ 80 พรอมกับแจงผลการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที ถานักเรียนสอบไมผาน
เกณฑตองไดรับการแกไขขอบกพรองดวยการสอนซอมเสริมในแตละหนวยซึ่งมีเนื้อหานอย ๆ ทำให
เขาใจมากยิ่งขึ้น พรอมกับใชกระบวนการแกปญหา 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) อานวิเคราะหโจทย
เพื่อหาวาโจทยกำหนดอะไรมาใหและโจทยตองการทราบอะไร 2) กำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย
ตองการทราบ 3) เขียนอสมการจากสิ่งที่โจทยกำหนดให 4) แกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 5) ตรวจ
สอบคำตอบ ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการแกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา (Polya, 1957: 16-17)
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ประกอบดวย 1) ขั้นทำความเขาใจปญหา 2) ขั้นวางแผน 3) ขั้นดำเนินการตามแผน 4) ขั้นตรวจ
คำตอบ ซึง่ ตรงกับทีส่ ถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2544: 191-192) ไดกลาววา
ในการเริ่ ม ต น พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ทั ก ษะในการแก ป ญ หานั้ น ผู ส อนต อ งสร า งพื้ น ฐานให ผู เ รี ย น
เกิดความคุนเคยกับกระบวนการแกปญหา ซึ่ง มี 4 ขั้นตอน ซึ่งประกอบดวย 1) ขั้นทำความเขาใจ
ปญหาหรือวิเคราะหปญหา 2) ขั้นวางแผนการแกปญหา 3) ขั้นดำเนินการแกปญหา 4) ขั้นตรวจสอบ
หรือวิเคราะหปญหา แลวจึงฝกทักษะในการแกปญหา นอกจากนี้เมื่อนักเรียนมีความรูความเขาใจ
เนื้อหาแลวจะมีการฝกปฏิบัติจากแบบฝกพรอมกับตรวจสอบความเขาใจ โดยการชวยกันเฉลย
แบบฝกหลังจากที่ไดทำเสร็จแลว ทำใหนักเรียนมีความเขาใจมากขึ้น จึงสงผลทำใหนักเรียนมีความ
สามารถในการแกโจทยปญหาเรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวา
คะแนนจุดตัด ซึง่ ผลการวิจยั สอดคลองกับงานวิจยั ของอดิศกั ดิ์ สิงหสโี ว (2549: 139) พบวา นักเรียน
ที่ เ รี ย นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา เรื่ อ งปริ ม าณสั ม พั น ธ ที่ เ น น การพั ฒ นาความสามารถในการ
แกปญหาและการตัดสินใจ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนจุดตัด
อยางนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ การจัดการเรียนรูแ บบรอบรู พบวา ระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนทีม่ ตี อ การจัดการเรียนรูแ บบรอบรู โดยภาพรวม อยูใ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน
ก็พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานประโยชนที่ไดรับ ดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ดานเนื้อหา ดานบรรยากาศในการเรียนรู ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรอบรูตามแนวความคิดของฮอทชคิส ไดคำนึงความสามารถในการเรียนรู
ของนักเรียนที่มีความแตกตางกัน จึงมีการวางแผนและแบงขั้นตอนการเรียนรูไวอยางชัดเจน เริ่มจาก
การเตรียมการจัดการเรียนรู มีการจัดลำดับเนื้อหาออกเปนหนวยยอย ๆ ใหลดหลั่นและมีความ
เกี่ยวเนื่องกัน โดยเรียงลำดับจากงายไปหายาก เพื่อตองการใหมีความสัมพันธกันระหวางความรู
พื้นฐานกับเนื้อหาใหมในอันที่จะทำใหนักเรียนมีความรูเขาใจ เกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย
ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ ออซุเบล (Ausubel, 1963: 77-97 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี,
2550: 68) ที่กลาวไววา การเรียนรูอยางมีความหมายเกิดขึ้น เมื่อมีเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เรียนใหม
สามารถเชือ่ มโยงกับความรูเ ดิมหรือโครงสรางของความรูท มี่ อี ยูเ ดิมได และสุรพล พยอมแยม (2544: 20)
ที่กลาววา โดยทั่วไปแลวผูเรียนมีประสบการณเดิมอยูทุกคน หากการเรียนรูเดิมสัมพันธสอดคลอง
กับสิ่งที่จะเรียนรูใหมได การเรียนรูก็จะเกิดขึ้นรวดเร็วกวาผูเรียนที่มีประสบการณเดิมที่ไมสอดคลอง
หรือขัดขวางการเรียนรูใหมได การเลือกใชประสบการณเดิมใหเปนประโยชนตอการเรียนรูหรือขจัด
ประสบการณเดิมที่ขัดขวางการเรียนออกไป จะเปนองคประกอบที่ทำใหการเรียนรูเกิดขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพ หลังจากที่นักเรียนไดเรียนรูและเกิดมโนมติ (concept) ในเนื้อหานั้น ๆ นักเรียนตอง
ฝกฝนทักษะดวยตนเอง โดยการทำแบบฝกซ้ำ ๆ เพื่อใหเกิดความชำนาญ สามารถจดจำในสิ่งที่เรียน
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ไปแลวและเกิดความคงทนในการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับกฎแหงการฝกฝน (law of exercise) ของ
ธอรนไดค (Thorndike,1993: 56-57 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2550: 51) ที่กลาววา สิ่งใดก็ตามที่
มีการฝกหรือกระทำบอย ๆ ยิ่งทำใหผูฝกคลองแคลวสามารถทำไดไดดี ในทางตรงกันขาม สิ่งใด
ก็ตามที่ไมไดรับการฝก ทอดทิ้งไปนานแลวยอมทำไดไมดีเหมือนเดิม ตอเมื่อการฝกฝนหรือกระทำซ้ำ
ก็จะชวยใหเกิดทักษะเพิ่มขึ้น และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู นักเรียนสนใจ กระตือรือรนในการทำแบบฝก พยายามที่จะฝกคิดดวยตนเอง โดยครู
ใหคำแนะนำ ทำใหนักเรียนมีอิสระ ในการคิดดวยตนเอง เกิดความภาคภูมิใจเมื่อประสบความสำเร็จ
และเปนแรงจูงใจในการเรียนตอไป ซึง่ ยุพนิ พิพธิ กุล (2539: 49) ไดกลาวไววา หลักการสอนคณิตศาสตร
ที่ดีนั้น ครูควรใหผูเรียนคิดเองและคนพบดวยตัวเอง ผูสอนเปนผูชี้แนะไมใชผูบอก อีกทั้งการได
ทบทวนทักษะการคำนวณอีกอยางหนึ่ง การที่ครูทำหนาที่เปนผูใหคำปรึกษาแกนักเรียนอยางใกลชิด
ยังทำใหนักเรียนและครูเกิดความสนิทสนมกันอันเปนการสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู ทำให
นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น ดังที่สุรพล พยอมแยม (2544: 78-79) ไดกลาววา
บรรยากาศในชั้นเรียนที่เหมาะสมยอมทำใหกระบวนการเรียนการสอนเปนไปดวยดี สรางความสนใจ
ความตั้งใจใหแกผูเรียน ทำใหการเรียนรูบรรลุผลตามที่ตั้งเปาหมายไว ตลอดจนสามารถโยงความรู
จากประสบการณทางการเรียนที่ไดรับไปประยุกตใชแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจำวันได โดยเนน
สิ่งที่ใกลตัว ซึ่งรุง แกวแดง (2543: 124-126) กลาวถึง รูปแบบกระบวนการเรียนอยางมีความสุข
เปนการเรียนโดยการปฏิบัติ ผูเรียนไดสัมผัส ไดทดลอง ไดปฏิบัติจริง ไดคิด ไดวิเคราะห ไดฝกฝน
ดวยตนเองจนเกิดความรู ความเขาใจ และมีประสบการณเต็มศักยภาพของตนจนสามารถนำไป
ใชไดจริงในชีวิตประจำวันอยางมีความสุข นอกจากนี้ยังมีการทดสอบยอยระหวางเรียน เพื่อตรวจ
สอบดูวานักเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม โดยพิจารณาจากการสอบผานเกณฑการรอบรูตามที่ครู
กำหนดไวรอยละ 80 พรอมกับแจงผลการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที ถานักเรียนสอบไมผาน
เกณฑตองไดรับการแกไขขอบกพรองดวยการสอนซอมเสริมในแตละหนวยซึ่งมีเนื้อหานอย ๆ ทำให
เขาใจมากยิ่งขึ้น ไมปลอยใหความไมเขาใจคงอยูจนเบื่อที่จะเรียนเสียกอน และสอดคลองกับสุรพล
พยอมแยม (2544: 40) ไดกลาววา การไดรับรูผลการเรียนจะมีสวนชวยใหการเรียนรูดีขึ้น การรู
ขอผิดพลาดชวยใหผูเรียนแกไขขอบกพรองไดถูกตองและถารับรูผลสำเร็จก็สามารถนำความสำเร็จ
จากการเรียนไปใชในการเรียนรูครั้งตอไป
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัย พบวา ผลการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวากอนจัดการ
เรียนรูแบบรอบรูและคะแนนจุดตัด แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบรอบรู สามารถพัฒนา
ผลการเรียนรูคณิตศาสตร ใหสูงขึ้นได ดังนั้นครูผูสอนสามารถนำการจัดการเรียนรูแบบรอบรูไปใชกับ
เนื้อหาสาระอื่น ๆ ได ตลอดจนสามารถนำไปใชกับนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ ได
1.2 จากผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวา
กอนจัดการเรียนรูแบบรอบรูและคะแนนจุดตัด แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบรอบรู สามารถ
พัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหา ใหสูงขึ้นได ดังนั้นครูผูสอนสามารถนำการจัดการเรียนรู
แบบรอบรูไปใชพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรอื่น ๆ ได เชน การใหเหตุผล การสื่อสาร
การเชื่อมโยง
1.3 จากผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
รอบรู โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อเรียงลำดับจะเห็นไดวา ลำดับสุดทาย คือ ดาน
บรรยากาศในการเรียนรู ดังนั้นครูผูสอนจึงควรจัดบรรยากาศในหองเรียนใหเหมาะสม มีความ
เปนกันเองระหวาครูกับนักเรียน ไมเขมงวดจนเกินไปจนทำใหเกิดความตึงเครียด ใหนักเรียนมีอิสระ
ในการคิด กลาแสดงความคิดเห็น จึงทำใหนักเรียนเกิดความสนใจพยายามที่จะเรียนรู
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ในการวิจยั ครัง้ ตอไปควรมีการศึกษาผลการเรียนรูค ณิตศาสตร หรือทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตรอื่น ๆ โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับนักเรียนที่มีระดับความสามารถแตกตางกัน
2.2 ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับหนวยการเรียนรู
อื่น ๆ หรือกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ

สรุป
จัดการเรียนรูแบบรอบรูตามแนวความคิดของฮอทชคิส (Hotchkis) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นการเรียนรู 2) ขั้นเพิ่มความชำนาญ 3) ขั้นทำใหจำ 4) ขั้นการนำไปใช 5) ขั้นการประยุกตใช
สามารถทำใหผลการเรียนรูคณิตศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนรูแบบรอบรู อยูในระดับมากทุกดาน
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การจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF STUDENT
ASSISTANCE SYSTEM OF SCHOOLS UNDER NAKHON PATHOM
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
สาวิตรี เปาวะสันต / SAWITREE PAOVASAN1
จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT SAENGLOETUTHAI2
ดวงใจ ชนะสิทธิ์ / DAUNGJAI CHANASIT3
บทคัดยอ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการจัดการความรูดานการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 2) เปรียบเทียบการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน และ 3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูผสู อน รวม 291 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว สำหรับ
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. ระดับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก
2. ผู บ ริ ห ารและครู ผู ส อนที่ มี ส ถานภาพส ว นบุ ค คล ด า นเพศ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และขนาด
โรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน สวนผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทำงานแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. โรงเรียนมีความตองการใหครูและผูที่เกี่ยวของมีความรูเรื่องของกระบวนการ ขั้นตอน
วิธีการในการดำเนินงาน ควรมีการประชุมผูปกครองนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ควรมี
การจัดนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ และสื่อโฆษณาตาง ๆ เพื่อเผยแพรขาวสารและกิจกรรม
งานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหบคุ คลไดทราบ และเขาใจในการปฏิบตั งิ านในระบบงานดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางถูกวิธี
คำสำคัญ: การจัดการความรู การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
1. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3. อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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ABSTRACT
The objectives of this research were to: 1) examine level of knowledge management in
developing student assistance system of schools under the Nakhon Pathom Primary
Educational Services Area Office 2; 2) compare aforesaid knowledge management in
developing student assistance system and 3) study guidelines for improving knowledge
management for the development of student assistance system. The sample included 291
administrators and teachers. The research instruments were the questionnaire and interview
form. The statistics used were frequency, mean, standard deviation, t-test and one-way
analysis of variance. The data obtained from interviews were analyzed by content analysis.
The results showed that:
1) In general, the level of knowledge management in developing student assistance
system was at a high level.
2) There was no difference in opinions on knowledge management for development of
student assistance system between administrators and teachers differed in gender,
degree and school size. In contrast, those who were different in work experience made a
statistically significant difference at the .01 level.
3) Schools required teachers and related person to understand overall operation
process. A classroom meeting should be organized at least once per semester. Exhibitions,
display boards and advertising media should be prepared to give information about
student assistance system so that people understand the performance of the system
properly.
Keywords: knowledge management, development of student assistance system.

บทนำ
เนื่องจากปจจุบันโลกแหงการทำงานไดเปลี่ยนแปลงไป จากงานไรทักษะเปลี่ยนเปนงาน
ที่ตองใชความรู การทำงานที่ซ้ำซากจำเจเปลี่ยนเปนงานสรางสรรค งานใครงานมันเปลี่ยนเปน
ทีมงาน งานตามหนาที่เปลี่ยนเปนงานตามโครงการ งานที่ใชทักษะอยางเดียวเปลี่ยนเปนงานที่ใช
ทักษะหลากหลาย อำนาจของหัวหนาเปลี่ยนเปนอำนาจของลูกคา การสั่งการจากเบื้องบนเปลี่ยน
เปนการประสานงานกับเพื่อนรวมงาน ดังนั้น องคการที่ตองการความสำเร็จจึงตองมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร า งขององค ก ารให ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น คนที่ มี ค วามรู จ ะกลายเป น
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กลุมคน ที่มีพลังในองคการและตลาดแรงงาน คานิยมและวัฒนธรรมในการทำงานก็จะเปลี่ยน
ไปดวย การจัดการความรูจึงเขามามีบทบาทและมีความสำคัญในองคการมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้
เปาหมายหลักของการจัดการความรูก็คือ การใชประโยชนจากความรูเพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดำเนินงานขององคการ การจัดการความรูมีความสำคัญอยางยิ่งไมวาจะเปน
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวหรือกำลังพัฒนาก็ตาม โดยมีวตั ถุประสงคของการจัดการความรูค อื เพือ่ ปรับปรุง
กระบวนการดำเนินงานที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ และเพื่อ
ปรับปรุงเทคนิคกระบวนการ โดยมีจดุ มุง หมายเพือ่ พัฒนาองคความรู และนำความรูน น้ั ไปใชประโยชน
(พรธิดา วิเชียรปญญา, 2547: 14-15)
การจัดการความรูเปนสิ่งที่มีมานานนับรอย ๆ ป ตั้งแตการถายทอดความรูและภูมิปญญา
จากคนรุนหนึ่งสูรุนตอไปหลายชั่วอายุคน โดยใชวิธีธรรมชาติ เชน พูดคุย สั่งสอน จดจำ สังเกต แต
ในปจจุบันเปนยุคแหงการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานความรู เทคโนโลยี ดังนั้น
องคกรจึงตองมีกระบวนการที่เปนระบบ เพื่อชวยใหองคกรสามารถทำใหบุคลากรไดใชความรู ไดทัน
เวลาที่ตองการ เพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกรและการนำไปสูองคกรที่เปนเลิศตอไป และจะเห็นไดวา
การที่องคกรจะกาวเขาสูระดับแนวหนาและเปนที่รูจักไดนั้น ขึ้นกับความสามารถขององคกร ในการ
สรางและใชสินทรัพยที่จับตองไมไดในการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพขององคกร โดยเฉพาะองคกรที่
มีความรูเปนสินทรัพยนั้น ยิ่งมีการใชมากเทาไหรก็ยิ่งมีคุณคามากเทานั้น การนำความรูเกามา
บูรณาการกับความรูใหมก็จะกอใหเกิดความรูใหม ๆ ขึ้นอีก และสามารถนำความรูไปใชประโยชนได
มากขึ้น จนกลายเปนวงจรการเรียนรูที่เพิ่มพูนอยางไมมีที่สิ้นสุดนั่นเอง และจากเหตุผลดังกลาว
จะเห็นไดวา การจัดการความรูมีความสำคัญเปนอยางมากตอการพัฒนาองคการใหไปสูองคการ
แหงการเรียนรูไดในที่สุด (สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย และคณะ, 2548: 12-13)
ดวยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งดานการสื่อสาร เทคโนโลยี ซึ่งนอกจาก
จะสงผลกระทบตอผูคนในเชิงบวกแลว ในเชิงลบก็มีปรากฏเชนกัน เปนตนวา ปญหาเศรษฐกิจ
ปญหาการระบาดของสารเสพติด ปญหาการแขงขันในรูปแบบตาง ๆ ปญหาครอบครัวซึ่งกอใหเกิด
ความทุกข ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไมเหมาะสม เปนผลเสียตอสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดสรุปรายงานถึงปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ไวคือ ปญหาการเรียน ปญหาพฤติกรรม ปญหาอารมณจติ ใจ และปญหาเด็กหนีเรียนวายังคงเปนปม
ปญหาในแวดวงการศึกษาของประเทศไทย (กรมสุขภาพจิต, 2546: 48-49)
กระทรวงศึกษาธิการ ไดเห็นถึงความจำเปนที่จะตองสนองตอบเจตนารมณของการจัดการ
ศึกษาและหาทางแกปญหาดังกลาว จึงไดประสานความรวมมือกับกรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ
และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้นตั้งแตป 2543
เปนตนมา ตอมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกำหนดนโยบายใหสถานศึกษา
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ทุกแหงในสังกัด ดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหนักเรียน
ทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือจากครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษาอยางทั่วถึง โดยมีผูปกครอง ชุมชน
หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2547ก: คำชี้แจง) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานคือ 1) ปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผูบริหาร
และครูใหสงเสริมดูแลพัฒนานักเรียนทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม 2) วางระบบ
ทีจ่ ะสรางความมัน่ ใจวานักเรียนทุกคนมีครูอาจารยอยางนอยหนึง่ คนทีจ่ ะคอยดูแลทุกขสขุ อยางใกลชดิ
และตอเนื่อง 3) สนับสนุนใหครูอาจารยมีความสัมพันธใกลชิดกับปกครอง เพื่อใหบาน โรงเรียนและ
ชุ ม ชน เชื่ อ มประสานและรวมกลุ ม กั น เป น เครื อ ข า ย ช ว ยกั น เฝ า ระวั ง ดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
4) ประสานสัมพันธระหวางนักเรียน ชุมชน และผูชำนาญในสาขาตาง ๆ เพื่อใหมีการสงตอและ
รับชวงการแกไข สงเสริม พัฒนานักเรียนและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ การดำเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงมีคุณคาและจำเปนที่สถานศึกษาจะตองนำไปปฏิบัติใหเกิดผล กับนักเรียน
อยางเปนระบบ ตอเนื่อง และยั่งยืน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547ก: คำนำ)
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดำเนินงานดูแลและชวยเหลือนักเรียน
อยางมีขั้นตอน พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดำเนินการ มีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครู
ที่เกี่ยวของ หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุนสงเสริมจากสถานศึกษา กระบวนการบริหาร
จัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เริ่มตั้งแตการวางแผนการดำเนินงาน กำหนดเปาหมายลำดับ
ความสำคัญ กำหนดกิจกรรม/โครงการ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมอบหมายหนาที่
การดำเนิ น การตามแผน ได แ ก รู จั ก นั ก เรี ย นเป น รายบุ ค คล การคั ด กรอง การส ง เสริ ม พั ฒ นา
การปองกัน แกไข ชวยเหลือ และการสงตอการนิเทศกำกับติดตามและการประเมินผล สถานศึกษา
ในฐานะที่เปนหนวยงานที่ตองรับผิดชอบในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูเรียนและแกวิกฤตสังคม
จึงควรนำกระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาประยุกตใช และพัฒนาให
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยมุงหวังใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนรวมมือกันดำเนินงาน และ
ที่สำคัญที่สุดคือ บทบาทของผูบริหารและครูที่ตองเอาใจใสดูแลนักเรียนในความดูแลทุกคนอยาง
เต็มความสามารถดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจอยางกัลยาณมิตร ทั้งนี้เพื่อสามารถ
ใหความชวยเหลือนักเรียนไดทั้งในเชิงสรางเสริมภูมิคุมกันการปองกันมิใหเกิดปญหาการสงเสริม
การพั ฒ นาตามศั ก ยภาพ ตลอดจนสามารถแก ไ ขป ญ หาเบื้ อ งต น ได (สำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 ง: 14)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 (2551: 3) มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน
141 โรง จำแนกเปนขนาดโรงเรียน 3 ขนาด ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก 40 โรง โรงเรียนขนาดกลาง
82 โรง โรงเรียนขนาดใหญ 19 โรง ไดใหความสำคัญตอการดำเนินงานดานการดูแลชวยเหลือ
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นักเรียน โดยกำหนดใหมีโครงการจัดระบบและคุมครองสิทธิของเด็ก ตามกลยุทธการสงเสริมและ
สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับประชากรในวัยเรียนใหมีสถานศึกษาเปนหัวใจสำคัญ
และเปนพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่สังคม
ไทยตองการ จากผลการประเมินการดำเนินงานดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา สถานศึกษาสวนใหญยังไมสามารถ
ดำเนินงานดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
ยังขาดความรูค วามเขาใจในกระบวนการทำงานดูแลชวยเหลือนักเรียนทีต่ อ เนือ่ งและมีระบบ นอกจากนี้
การประสานงานและการสรางเครือขายระหวางสถานศึกษากับผูเกี่ยวของยังมีนอย และไมทั่วถึง
ทำใหการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา เพื่อ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต ปองกัน ชวยเหลือ และแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดกับนักเรียน จึงยังไมประสบ
ผลสำเร็จตามเปาหมาย ผลจากการประชุมสัมมนาไตรภาคี : เครือขายการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 เรื่องการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ไดขอสรุปวาโรงเรียนสวนใหญยังดำเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนยังไมเปนระบบ
ตอเนื่อง ครูไมมีความรูความเขาใจในทักษะกระบวนการของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดแก
การรูจักนักเรียนเปนรายบุคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนานักเรียน การปองกัน แกไข
ปญหา และการสงตอ โรงเรียน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา องคกรในทองถิ่นและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ขาดความรู ขาดการเชื่อมตอประสานงานในการดำเนินงานเพื่อชวยเหลือและแกไข
ปญหาของนักเรียน
จากสภาพปญหาที่กลาวมานั้น ไดสะทอนใหเห็นถึงการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนนั้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่ำกวาเกณฑที่กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งอาจเปนผลมาจากการดำเนินงานที่ไมเปนระบบ การขาดความรวมมือจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของ และการขาดความตอเนื่องของการดำเนินการ อาจเปนเพราะคนที่เกี่ยวของ ไมมี
การจัดการความรูที่ถูกตองอยางเปนระบบที่เหมาะสม ดังนั้นจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการแกไข
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีความเขมแข็ง
ยิ่งขึ้น จากการศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดการจัดการความรู
(knowledge management) ประกอบดวยกระบวนการ 4 กระบวนการ 1) การคนหาและการสราง
ความรู 2) การรวบรวมจัดการความรู 3) การแบงปนความรู 4) การใชงานและนำกลับมาใชใหม
นอกจากนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของกระบวนการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ประการ
ประกอบดวย 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมพัฒนา
นักเรียน 4) การปองกันและแกไขปญหา 5) การสงตอผูวิจัยในฐานะครูผูสอนที่ตองดูแลรับผิดชอบ
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นักเรียน มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับการดำเนินงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อยกระดับการดำเนินงานดูแลชวยเหลือ
นักเรียนใหมีมาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผลการศึกษาที่ไดรับครั้งนี้จะเปน
แนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในดานอื่น ๆ ของการพัฒนาผูเรียนตามแนวทาง
ในการปฏิรูปการเรียนรูตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การจั ด การความรู ด า นการพั ฒ นาระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของ
โรงเรียน
2. เพือ่ เปรียบเทียบการจัดการความรูด า นการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
จำแนกตามสถานภาพ สวนบุคคล เพศ วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณในการทำงาน ขนาดและประเภท
ของโรงเรียน
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน

วิธีดำเนินการ
การวิจัยเรื่อง การจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
(descriptive research) มีวิธีดำเนินการวิจัยตามลำดับ ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกเปน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก จำนวน 42 โรง ขนาด
กลาง จำนวน 80 โรง และขนาดใหญ จำนวน 9 โรง รวมทั้งสิ้น 131 โรง
1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนผูอำนวยการโรงเรียน
และครูผูสอน
1.2.1 โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ของเครจซี่และมอรแกน (Krejecie and Morgan, 1970 อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2540: 303)
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางไดจำนวนทั้งสิ้น 291 คน จาก 97 โรงเรียน
1.2.2 ผู ใ ห ข อ มู ล ที่ ต อบแบบสั ม ภาษณ คื อ ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นซึ่ ง ทำหน า ที่ เ ป น
ประธาน โรงเรียนศึกษาเครือขาย ๆ ละ 1 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง รวมทั้งสิ้น 13 คน
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 เปนแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีขอ
คำถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของโรงเรียน และประเภทโรงเรียน โดยมีลักษณะคำถาม
เปนแบบสำรวจรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยมีลกั ษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ซึง่ ประกอบดวย
ขอคำถาม จำแนกตามตัวแปรการจัดการความรูด า นการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กระบวนการ
การจัดการความรู 4 ขั้นตอน คือ 1) การคนหาและการสรางความรู 2) การรวบรวมจัดการความรู
3) การแบงปนความรู 4) การใชงานและนำกลับมาใชใหม และกระบวนการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 5 กระบวนการ คือ 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การ
สงเสริมพัฒนานักเรียน 4) การปองกันและแกไขปญหา 5) การสงตอ โดยกำหนดคาคะแนนของชวง
น้ำหนักของการพัฒนาเปน 5 ระดับ
2.2 เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรูดานการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2
3. การสรางและการพัฒนาเครื่องมือ
3.1 การดำเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถาม
1) ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ความรูด า นการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถาม
2) กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามตัวแปร แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทง
คำถามสำหรับการวิจัย โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา
3) นำขอกระทงคำถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความตรงดานเนื้อหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวนำมาหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence : IOC) โดยเลือก
เฉพาะขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
4) แกไขขอกระทงคำถามแลวจัดทำแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูท รงคุณวุฒิ
และอาจารยที่ปรึกษา
5) นำแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงาน ใน
สถานศึกษา ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน
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6) นำแบบสอบถามทีไ่ ดรบั กลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพดานความเทีย่ ง (reliability)
โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (~ coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) เทากับ 0.95
7) ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมและถูกตอง
โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนำไปใชเก็บ
ขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัย
3.2 การดำเนินการเกี่ยวกับแบบสัมภาษณ
1) วิเคราะหระดับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จาก
แบบสอบถามที่มีคาเฉลี่ยต่ำในแตละดาน แลวนำมากำหนดเปนประเด็นในการสัมภาษณ
2) สรางแบบสัมภาษณกงึ่ โครงสรางเสนอตออาจารยทปี่ รึกษา เพือ่ ตรวจสอบความถูกตอง
3) นำแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีความสมบูรณ แลวนำไปสัมภาษณ
กลุมตัวอยางชุดที่ 2
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บแบบสอบถาม
1) ทำหนังสือถึงสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อขอ
ความอนุเคราะหไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในการขอความ
รวมมือจากผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตอบแบบสอบถาม
2) ดำเนินการเก็บขอมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง โดย
ใชเวลาในการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 ไดรับ
แบบสอบถามคืนทั้งสิ้น 291 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
3) ตรวจสอบความสมบู ร ณ ข องแบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ เ พื่ อ นำมา
วิเคราะหขอมูล
4.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการสัมภาษณ
1) ทำหนังสือถึงสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อขอ
ความอนุเคราะหไปยังผูบริหารสถานศึกษาที่เปนประธานสถานศึกษาเครือขาย จำนวน 13 คน ใน
การสัมภาษณ
2) กำหนดนั ด หมายวั น เวลา เพื่ อ ทำการสั ม ภาษณ ด ว ยตนเอง โดยใช แ บบ
สัมภาษณกึ่งโครงสราง และทำการสัมภาษณเปนรายบุคคล โดยใชเวลาในการสัมภาษณตั้งแตวันที่
16 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 สวน ดังนี้
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5.1 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
วิเคราะหคาสถิติ ดังนี้
1) การวิ เ คราะห ส ถานภาพส ว นตั ว ของผู ต อบแบบสอบถาม ใช ก ารหาความถี่
และคารอยละ
2) การวิ เ คราะห ร ะดั บ การจั ด การความรู ด า นการพั ฒ นาระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ
นักเรียน ใชการหาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และกำหนดเกณฑการแปลความหมายของคา
เฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท (Best, 1986: 114)
3) การวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
จำแนกสถานภาพสวนบุคคล โดยใชสถิติ ดังนี้
3.1 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรดานเพศและวุฒิการศึกษา และ
ประเภทของโรงเรียน ใชการทดสอบที
3.2 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรดานประสบการณในการทำงาน
ขนาดโรงเรียน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว หากพบความแตกตางจะทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé)
5.2 การวิเคราะหคำถามจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเนื้อหา นำเสนอดวยความ
เรียงเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สรุปตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยได ดังนี้
1. ระดับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาลำดับสูงสุด คือ ดานการคนหาและการสรางความรู
รองลงมา คือ ดานการรวบรวมการจัดการความรู ดานการแบงปนความรู ดานการใชงานและนำกลับ
มาใชใหม ตามลำดับ
2. ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามสถานภาพ
สวนบุคคล พบวา
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2.1 ผูบริหารและครูผูสอนที่มีสถานภาพสวนบุคคลดานเพศและวุฒิการศึกษาตางกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดยภาพรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน
2.2 ผู บ ริ ห ารและครู ผู ส อนที่ มี ป ระสบการณ ใ นการทำงานแตกต า งกั น ผลการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยภาพรวมพบวามี 2 คู คือ ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณใน
การทำงานนอยกวา 10 ป กับผูที่มีประสบการณในการทำงาน 10-20 ปและมากกวา 20 ป มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
2.3 ผู บ ริ ห ารและครู ผู ส อนที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย นที่ มี ข นาดแตกต า งกั น มี ค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ดาน
ไดแก การรวบรวมการจัดการความรู และดานการใชงานและนำกลับมาใชใหม สวนอีก 2 ดาน ไดแก
ดานการคนหาและการสรางความรู และดานการแบงปนความรู พบวาไมแตกตางกัน
2.4 ผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีประเภทตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน คือ ดานการรวบรวมการจัดการความรู ดานการแบงปน
ความรู และดานการใชงานและนำกลับมาใชใหม สวนดานการคนหาและการสรางความรู พบวาไม
แตกตางกัน
3. ผลการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
สรุปได ดังนี้
3.1 ดานการคนหาและการสรางความรู พบวา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรมีการใหความรูเรื่องของกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการใน
การดำเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และเขาใจในการปฏิบัติงานใน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และมีการจัดประชุม ประสานงานในระบบเครือขายของผูที่เกี่ยวของ
เพื่อทราบแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และตอเนื่อง สูผูเชี่ยวชาญภายนอกตอไป
3.2 ดานการรวบรวมการจัดการความรู พบวา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรมีการจัดเก็บขอมูลการทำกิจกรรมการดำเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนจากองคกรทีเ่ กีย่ วของ โดยการใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณแบบกึง่ โครงสราง
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว เอกสารการดำเนินงานขององคกร รายงานการเยี่ยมบาน การทำกิจกรรม
และควรใหผูที่เกี่ยวของไดรวมศึกษาดูงานในการจัดกิจกรรมดานงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ
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3.3 ดานการแบงปนความรู พบวา โรงเรียนควรจัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียน
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดสัมมนาใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในงานดานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู และแนวทางในการดำเนินงานซึ่งกันและกัน และมีการประชุม
เชิงปฏิบัติการใหกับแกนนำที่เปนตัวแทนคณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน รวมถึงเชิญ
วิทยากรภายนอกที่มีความรูดานการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มาใหความรูกับผูที่
เกี่ยวของดวย
3.4 ดานการนำไปใชและนำกลับมาใชใหม พบวา โรงเรียนสามารถใชการประชุม
ผูปกครอง และการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการเผยแพรและรายงานผลการ
ดำเนินงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในปที่ผานมาได และโรงเรียนควรมีการจัดนิทรรศการ
ปายนิเทศ ปายประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว เว็บไซต และสื่อโฆษณาตาง ๆ เพื่อเผยแพรขาวสาร
และกิจกรรมงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของ หรือบุคคลที่สนใจไดทราบ

อภิปรายผล
1. จากผลการวิ จั ย พบว า ระดั บ การจั ด การความรู ด า นการพั ฒ นาระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ
นักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก การคนหาและการสรางความรู
การรวบรวมการจัดการความรู การแบงปนความรู และการใชงานและนำกลับมาใชใหม ตามลำดับ ที่
เปนเชนนี้แสดงใหเห็นวาการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547: คำนำ) ได
กำหนดนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด ดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนั้นมีความจำเปน
ที่สถานศึกษาตองนำไปปฏิบัติใหเกิดผลกับนักเรียนอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และยั่งยืน ซึ่งผูบริหาร
และครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นั้นเห็น
ความสำคัญในการจัดการความรู ดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพือ่ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู คุณภาพการศึกษา และคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนใหดีขึ้น โรงเรียนจึงตองมีการจัดการ
ความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ผลการวิเคราะหรายดาน จะเห็นวา
1.1 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ดานการคนหาและการสรางความรูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก การที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (2547: 2) มี น โยบายสู ก ารปฏิ บั ติ ตามมาตรการที่ 1 คื อ
การสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งโรงเรียน
ตองคนหาและสรางความรูเพื่อจัดทำระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ
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สารีย นาคะ (2548: 85) ไดศกึ ษาสภาพและปญหาเกีย่ วกับกระบวนการของระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎธานี เขต 3 พบวา
สภาพการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูประจำชั้นไดดำเนินงานตามภารกิจทั้ง 5 ดาน
คือ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีการปฏิบัติ คือ การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน พรอมทั้ง
บันทึก มีการปฏิบัติมาก รอยละ 26.01-71.96 ซึ่งเปนการคนหาและการสรางความรู
1.2 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 ดานการรวบรวมจัดการความรูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการรวบรวมความรูใหเปน
ระบบ เปนสิ่งที่ชวยใหการจัดการความรูดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยโรงเรียนไดมีการ
จัดเก็บขอมูลพื้นฐานของนักเรียน ขอมูลการคัดกรองนักเรียน และขอมูลการดำเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนตาง ๆ ไวอยางเปนระบบ และไดมีการนำขอมูลที่มีอยูมาใชในการวางแผนการ
ดำเนินงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ รังสิต วิเชียรวัฒนา (2547: 83) ไดทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปญหา
การดำเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุราษฎธานี เขต 1 พบวา สภาพการดำเนินงานดานการรูจักนักเรียน เปนรายบุคคล ดาน
การคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน สวนใหญมีสภาพการดำเนินงานอยูใน
ระดับมาก ประเด็นที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ไดแก การรวบรวมขอมูลนักเรียน เปนรายบุคคล เพื่อเปน
ขอมูลการพิจารณาสภาพแวดลอมในครอบครัวที่เสี่ยงตอพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน
1.3 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 ดานการแบงปนความรูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากการแบงปนความรูเปนสิ่งที่ชวย
ใหการจัดการความรูดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งโรงเรียนใหความสำคัญการแบงปนความรู
โดยการจัดสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมผูปกครองนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
เข็มชาติ ไชยโวหาร (2548: 82-85) ไดทำการวิจัยเรื่อง การจัดการความรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 : พหุกรณีศึกษา พบวา ดานการแบงปนความรู
พบวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรู ประสบการณของ
บุคลากรทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา มีการสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหเปนกลไกในการบริหารจัดการ โดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม
โดยพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนใหม ผูเรียนมีการ
แบงปนการแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน
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1.4 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 ดานการใชงานและนำกลับมาใชใหมในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากการใชงานและนำ
กลับมาใชใหมเปนสิ่งที่ชวยใหการจัดการความรูดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลการ
วิจัยของ กานตสุดา มาฆะศิรานนท (2546: บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่องของการนำเสนอ
ระบบการจัดการความรูสำหรับองคกรภาคเอกชน ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยพบวา ขั้นที่ 5 เปนการ
ถายโอนและนำความรูไ ปใชใหเกิดประโยชน ไดแก กำหนดนโยบายประกาศนโยบาย และประชาสัมพันธ
เตรียมทีมผูชำนาญการ และผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อโสตทัศน
เลือกวิธีการที่จะถายโอนความรู เปดโอกาสใหพนักงานมีการถายโอน และนำความรูไปใช ประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามวาระ และเปดโอกาสใหพนักงานถายโอนและนำความรูไปใช เพื่อ
ประโยชนขององคกร นอกจากนี้สิ่งที่ขาดไมไดในกระบวนการจัดการความรูนั้นก็คือ การจัดการความ
รูของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการความรูของบุคลากรในสถานศึกษาถือวาเปนสิ่งที่มี
ความสำคัญตอการจัดการความรูเ ปนอยางยิง่ และเมือ่ มีการสรางก็จะตองเกิดปญหาตาง ๆ ขึน้ ตามมา
2. ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามสถานภาพ
สวนบุคคล พบวา ผูบริหารและครูผูสอนที่มีสถานภาพสวนบุคคลดานเพศและวุฒิการศึกษาตางกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา จากนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 เนนใหสถานศึกษาทุกแหงดำเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนั้นทำใหผูบริการและครูผูสอนมีความตระหนักและใหความสำคัญ
ในการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เชง
(Chen, 2004: 2) ไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบที่สงผลตอความสำเร็จในการจัดการความรู พบวา
ปจจุบันองคการที่ประสบผลสำเร็จจะตองมีการนำการจัดการความรูมาใชในองคการ โดยองคการ
เหลานั้นมีองคประกอบหลักที่สำคัญในการจัดการความรู คือ มีผูนำที่มีพฤติกรรมในการสงเสริม
และสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู โดยกำหนดไวเปนวิสัยทัศนขององคการ ซึ่งองคประกอบ
ที่สำคัญและมีกลยุทธที่เกี่ยวกับการจัดการความรูที่กำหนดไวในวิสัยทัศนดวย สวนผูบริหารและ
ครู ผู ส อนที่ มี ป ระสบการณ ใ นการทำงานแตกต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การความรู
ดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 2 แตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
แตกตางกัน ในดานการคนหาและการสรางความรู พบวามี 1 คู คือ ผูต อบแบบสอบถามทีม่ ปี ระสบการณ
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การทำงานนอยกวา 10 ป กับ 10-20 ป ดานการใชงานและนำกลับมาใชใหม พบวามี 2 คู คือ ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีประสบการณการทำงานต่ำกวา 10 ป กับ 10-20 ป และมากกวา 20 ป ดานการ
แบงปนความรู พบวามี 1 คู คือ ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณการทำงานนอยกวา 10 ป กับ
มากกวา 20 ป ดานการรวบรวมการจัดการความรู พบวามี 2 คู คือ ผูต อบแบบสอบถามทีม่ ปี ระสบการณ
การทำงานนอยกวา 10 ป กับ 10-20 ป และมากกวา 20 ป ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
ที่วาประสบการณในการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับการจัดการความรูดานการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแตกตางกัน ดานผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด
แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดยภาพ
รวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 จำนวน 2 ดาน ไดแก การรวบรวมการจัดการความรู และดานการใชงานและนำกลับมาใชใหม
และผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีประเภทตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จำนวน 3 ดาน คือ ดานการรวบรวมการจัดการความรู ดานการแบงปนความรู และดานการใชงาน
และนำกลับมาใชใหม
3. ผลการวิ เ คราะห แ นวทางในการพั ฒ นาการจั ด การความรู ด า นการพั ฒ นาระบบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน จะเห็นไดวา ผูบริหารและครูผูสอนใหความสำคัญตอ
การจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และไดเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา
ในดานการคนหาและการสรางความรูวาโรงเรียนควรมีการใหความรูเรื่องของกระบวนการ ขั้นตอน
วิธีการในการดำเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน และควรมีการจัดประชุม ประสานงานในระบบเครือขายของผูที่เกี่ยวของ เพื่อทราบ
แนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และตอเนื่อง สูผูเชี่ยวชาญภายนอกตอไป ดานการรวบรวม
การจัดการความรู ผูบริหารและครูผูสอนไดใหความคิดเห็นไววา โรงเรียนควรมีการจัดเก็บขอมูลการ
ทำกิจกรรมการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจากองคกรทีเ่ กีย่ วของ โดยการใชแบบสอบถาม
แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว เอกสารการดำเนินงาน ขององคกร
รายงานการเยี่ยมบาน สวนในดานการแบงปนความรู ผูบริหารและครูผูสอนไดใหความคิดเห็นไววา
โรงเรียนควรจัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งสอดคลองกับงาน
วิจยั ของ รังสิต วิเชียรวัฒนา (2547: 83) ไดทำการวิจยั เรือ่ งการศึกษาสภาพและปญหาการดำเนินงาน
ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุราษฎธานี เขต 1 ที่วาโรงเรียนตองมีการจัดประชุมผูปกครองเพื่อสรางความสัมพันธ และรวมมือกัน
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ดูแลนักเรียนทุกภาคเรียน และในดานการนำไปใชและนำกลับมาใชใหม ผูบริหารและครูผูสอนไดให
ความคิดเห็นไววา โรงเรียนสามารถใชการประชุมผูปกครองและการประชุมคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการเผยแพรและรายงานผลการดำเนินงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
ปที่ผานมาได

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
1.1 ผูบริหารโรงเรียนควรเปดโอกาสใหบุคลากรที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เพื่อรวมกันนำเสนอแนวทางและกระบวนการของการจัดการความรูดานการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนเอกสารหรือสื่อตาง ๆ เพื่อสะดวกในการใชงานและนำไปสูการ
ปฏิบัติจริง โดยมีความสอดคลองกับบริบทและความตองการของโรงเรียน
1.2 โรงเรียนควรมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางชัดเจน มีการระบุขอบเขตของงาน เพือ่ ความสะดวกและประสิทธิภาพในการทำงานใหสอดคลองกับ
ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ผูบริหารควรใหการสนับสนุน เพราะการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานโรงเรียน และเปนสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียน
1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ควรมีการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกีย่ วกับการจัดการความรูใ หสถานศึกษา ทัง้ ผูบ ริหารและครูผสู อน โดยเชิญวิทยากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ดานการจัดการความรูมาใหคำปรึกษาแนะนำ ดานการดำเนินงานตามขั้นตอนที่สอดคลองกับระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน และการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน และนำมาซึ่ง
ความรวมมือในการทำงาน อันสงผลใหการทำงานมีประสิทธิภาพ
1.4 ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางตอเนื่องและจริงจัง มีระบบตรวจสอบเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน และนำผลการประเมินนั้นมาใช
เปนฐานขอมูลในการวางแผนงานครั้งตอไป
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการความรูที่เหมาะสม
ในการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสรางเครือขายความรวมมือการ
จัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกับหนวยงานอื่น ๆ ในทองถิ่น
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สรุป

จากผลการวิจัยสรุปไดวา ระดับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผูบริหารและครูผูสอนที่มีสถานภาพ
สวนบุคคล ดานเพศ วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวนผูบริหารและครูผูสอนที่มี
ประสบการณในการทำงานแตกตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกัน สวนแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดขอคนพบวาโรงเรียนมีความตองการให
ครูและผูที่เกี่ยวของมีความรูเรื่องของกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการในการดำเนินงาน ควรมีการประชุม
ผูปกครองนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ควรมีการจัดนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ และ
สื่อโฆษณาตาง ๆ เพื่อเผยแพรขาวสารและกิจกรรมงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหบุคคลได
ทราบ และเขาใจในการปฏิบัติงานในระบบงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางถูกวิธี
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การพัฒนาทักษะการอานจับใจความและการเขียนเรียงความของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค CIRC
THE DEVELOPMENT OF SKILLS IN READING FOR MAIN IDEAS AND
ESSAY WRITING OF SEVENTH-GRADE STUDENTS BY THE COOPERATIVE
INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) TECHNIQUE
เยาวรัตน ทองมี / YAOWARAT THONGMEE1
จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT SAENGLOETUTHAI2
สุจิตรา คงจินดา / SUCHITTRA KHONGJINDA3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการอานจับใจความและการเขียน
เรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค CIRC และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการใช
กิจกรรมการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือเทคนิค CIRC กลุม ตัวอยางในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม 1 หองเรียน จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูดานการอานจับใจความและการเขียนเรียงความโดยใชกิจกรรม
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC 2) แบบทดสอบวัดทักษะดานการอานจับใจความ
3) แบบทดสอบวัดทักษะดานการเขียนเรียงความ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบวา
1) ทักษะดานการอานจับใจความและการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC สูงกวากอนจัดการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1
2
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2) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
CIRC โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานบรรยากาศการเรียนการสอน และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน
คำสำคัญ : การอานจับใจความการเขียนเรียงความ เทคนิค CIRC

ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) compare the skills in reading for main
ideas and essay writing of seventh-grade students before and after the instruction by the
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) technique and 2) study the
seventh-grade students’ opinions towards the instruction by CIRC technique. The sample
consisted of a class of 33 seventh-grade students in Banplongliam School in the 2011
academic year. The research instruments were: 1) the reading and writing lesson plans by
CIRC technique, 2) a reading test, 3) an essay writing test, and 4) a questionnaire enquiring
opinions towards the instruction by CIRC technique. The statistics used in analyzing the
data were percentage, mean, standard deviation and t-test.
The results of this research revealed as follows:
1) The reading skills for main ideas and essay writing of the seventh-grade students
after the instruction by the CIRC technique were higher than those before the instruction at
the .05 level of statistical significance.
2) The students’ opinions towards the instruction by CIRC technique were overall
at the high level: learning activities, learning atmosphere, and learning usefulness, respectively.
Keywords : reading comprehension, essay writing, CIRC technique

บทนำ
ภาษาไทยมี ค วามสำคั ญ ในฐานะที่ เ ป น ภาษาประจำชาติ เป น ภาษาที่ ทุ ก คนควรเรี ย นรู
นอกจากนั้นภาษาไทยยังมีความสำคัญในการใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ใชศึกษาหาความรูและ
ประสบการณ ความรูใ นเรือ่ งราวตาง ๆ นำพาความสามัคคีใหกบั คนในชาติ กรมวิชาการ (2546: 129)
ดั ง พระราชดำรั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช ที่ พ ระราชทาน
ในวันประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
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29 กรกฎาคม 2505 เรื่องความสำคัญของภาษาไทย ความตอนหนึ่งวา “ภาษาไทยเปนเครื่องมือที่
สำคัญซึ่งคนไทยใชในการสื่อสาร ดังนั้นคนไทยจึงควรภูมิใจที่มีภาษาไทยเปนของตนเองมาตั้งแต
สมัยโบราณซึ่งเราทุกคนควรจะรักษาไว” (กรมวิชาการ, 2539: 12)
ทักษะภาษาทั้ง 4 ดานนั้น ทักษะการอานเปนทักษะทางภาษาที่สำคัญ และจำเปนตอการ
ดำรงชีวิตของคนในยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคของขอมูลขาวสารที่ตองอาศัยทักษะการอานในการทำความ
เขาใจ และสื่อความหมายใหตรงกัน เพื่อการแสวงหาความรูความเขาใจ เมื่ออานมากก็ยิ่งรูมากและ
จะเปนผูไดเปรียบคนอื่น ดังที่ สนิท ตั้งทวี (2538: 27) ไดกลาวถึงความสำคัญของการอานวา ทักษะ
การอ า นเป น ทั ก ษะที่ ค วรได รั บ การส ง เสริ ม เป น อย า งมาก เพราะเป น ทั ก ษะที่ ยั ง คงอยู ใ นตั ว
ผูเรียนมากที่สุด แมจะสำเร็จการศึกษาไปแลวเพราะทักษะการอานเปนทักษะที่จะชวยใหผูเรียน
สามารถหาความรูเพิ่มเติมไดตลอดเวลา และยังเปนทักษะที่จำเปนตองใชในชีวิตประจำวันทั้งในดาน
การศึกษา การทำงาน การอานจะทำใหชีวิตเกิดการพัฒนา
นอกจากทักษะการอานแลว การเขียนก็ยังเปนอีกทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญดังที่ วรรณี
โสมประยูร (2542: 18) กลาววาการเขียนเปนการถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการของ
บุคคลออกมาเปนสัญลักษณหรือตัวอักษร เพื่อสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจ โดยถือวาเปนการ
แสดงออกถึงภูมิปญญาเปนเครื่องมือในการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมไดอีกวิธีหนึ่ง ประทีป
แสงสุขเปยม (2538: 54) ไดสรุปถึงความสำคัญของการเขียนไววา การเขียนเปนทักษะการแสดงออก
ที่สำคัญ การเรียนการสอนในเกือบทุกรายวิชาตองอาศัยการเขียน เพื่อบันทึกเพื่อรวบรวมถอยคำของ
ครูและเพื่อนหรือของวิทยากรเพื่อรายงานหรือยอสิ่งที่ไดยินไดฟงและเพื่อเขียนตอบปญหาตาง ๆ
ดังนั้นการเขียนจึงเปนรากฐานในการเรียนวิชาตาง ๆ
สภาพการเรียนการสอนการอานและการเขียนของชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 1 ในปจจุบนั ยังประสบ
ปญหาอยู สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ (2550: 4-14) ไดประเมินคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยสุมตัวอยางจากนักเรียนทั่วประเทศเพื่อประเมินความสามารถ
ในการรับสารและสงสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค ผลการประเมินดานการอาน
พบวา นักเรียนมีความสามารถอยูในระดับพอใช สวนการประเมินความสามารถดานการเขียน พบวา
นักเรียนมีความสามารถอยูใ นระดับพอใช สำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 1 ของจังหวัดสมุทรสาคร
พบวา มีนักเรียนผานเกณฑการประเมินดานการอานและการเขียน รอยละ 63.57 และในการ
ทดสอบความสามารถในดานการอานและการเขียน นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานปลองเหลีย่ ม
ผานเกณฑการประเมินรอยละ 50.53 สำนักงานเขตการศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ไดเสนอแนะ
วาควรพัฒนาใหนักเรียนมีระดับความรูความสามารถดานการอานและการเขียนใหอยูในระดับ
ที่ใกลเคียงกัน ครูเปนผูมีบทบาทสำคัญ ครูควรพัฒนาวิธีการสอน เทคนิคและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพือ่ ใหการเรียนการสอนสัมฤทธิผ์ ลตามตองการ ซึง่ องคประกอบ
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ที่สำคัญที่ทำใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ คือ การใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนการสอนอยางเหมาะสม ใหโอกาสซักถามแสดงความคิดเห็น รวมกันทำงานเปนกลุม ผูวิจัย
จึงสนใจที่จะพัฒนาวิธีการสอน ดวยการนำนวัตกรรมการศึกษามาใช คือ การเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค CIRC (cooperative integrated reading and composition) ซึ่งเหมาะสมกับการ
พัฒนาทักษะการอานและการเขียนอยางบูรณาการโดยเนนการฝกทักษะกระบวนการกลุม หรือ
ทักษะทางสังคมในการทำงานกลุมรวมกัน โดยแตละกลุมจะประกอบดวยนักเรียนที่เกง ปานกลาง
และออนรวมกันเรียนรู และทำกิจกรรมใหบรรลุวตั ถุประสงคทคี่ รูกำหนดไว โดยสมาชิกในแตละกลุม
ต อ งร ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบการทำงาน ซึ่ ง จะทำให เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต อ การเรี ย น
2 ประการ คือ ประการที่ 1 แตละกลุมจะพยายามทำงานที่ครูมอบหมายใหสำเร็จ ประการที่ 2
ความสำเร็จของกลุมตองขึ้นอยูกับผลงานของสมาชิกแตละคนในกลุม ดังนั้นเพื่อใหกลุมประสบ
ผลสำเร็จ สมาชิกในกลุมตองพยายามขวนขวายพัฒนาตนเอง และชวยพัฒนาเพื่อนดวยซึ่งจะเปนผล
ใหนักเรียนแตละคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ทำใหนักเรียนรูสึกวาตนเองมีคุณคา จุดเดน
ของการเรียนรูแบบรวมมือ คือเนนใหผูเรียนมีความสัมพันธกันในทางบวก ใหชวยเหลือซึ่งกันและ
การเรียนรูแบบรวมมือเปนรูปแบบหนึ่งที่มีการยอมรับกันหลายประเทศ ผลการวิจัยของนักการศึกษา
ที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบรวมมือ พบวา การเรียนการสอนโดยใชการเรียนแบบ
รวมมือมีผลสัมฤทธิ์สูงกวาหองเรียนที่มีการเรียนการสอนแบบปกติ และบรรลุเปาหมายตามที่ครู
กำหนดไว (วัชรา เลาเรียนดี, 2545: 178) จากความสำคัญและปญหาดังกลาวผูวิจัยในฐานะเปนครู
ผูสอนกลุมสาระการเรียนภาษาไทยไดตระหนักถึงปญหาการอานและการเขียนของนักเรียน

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ก ษะการอ า นจั บ ใจความและการเขี ย นเรี ย งความของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ที่ มี ต อ การใช กิ จ กรรม
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 1 ทีก่ ำลังศึกษาในภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
จำนวน 2 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 61 คน
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กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2554 โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 หองเรียน
ไดมาโดยการสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับฉลากโดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม ไดนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 จำนวน 33 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาในวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท คือ
ตัวแปรตน
- กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC
ตัวแปรตาม
- ทักษะการอานจับใจความ
- ทักษะการเขียนเรียงความ
- ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การใช กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ
เทคนิค CIRC

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC จำนวน 9 แผน ใชเวลาสอนแผนละ
2 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง แตละแผนการสอนประกอบดวยขั้นตอนการสอน 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นเตรียม ขั้นสอน ขั้นกิจกรรมกลุม ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล โดยมีรายละเอียดของ
แตละขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียม
1.1 แจงจุดประสงคของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC และฝก
ทักษะพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการทำกิจกรรมกลุม
1.2 แบงกลุมนักเรียนโดยคละความสามารถ กำหนดสัดสวนเกง ปานกลาง ออนโดยใช
สัดสวน 1:2:1
2. ขั้นสอน
2.1 นำเขาสูบทเรียน โดยสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการอาน
2.2 ครูนำเสนอความรูเกี่ยวกับประเภทและวิธีอานบทอานที่จะเรียนรู รวมทั้งรูปแบบ
ลักษณะการเขียนบทอานดังกลาว
2.3 ครูแจกบทอานใหนักเรียนอาน นักเรียนอานและหาความหมายของคำยาก ชวยกัน
สรุปใจความสำคัญ ลำดับเหตุการณของเรื่อง ตั้งชื่อเรื่องจากบทอาน รวมทั้งตอบคำถามตาง ๆ ที่
เปนรายละเอียดของเรื่อง บอกและเขียนแผนภาพโครงเรื่องรวมกัน
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2.4 นักเรียนชวยกันบอกรูปแบบการเขียนเรื่องที่ไดอาน อภิปรายถึงการเขียนเรื่องใหม
ตามรูปแบบดังกลาว
3. ขั้นกิจกรรมกลุม
3.1 ครูแจกบทอานบทใหมใหนักเรียนแตละกลุม โดยแตละกลุมจับคูกันอาน ผลัดกัน
อาน ผลัดกันฟง แกไขการอานของเพื่อน รวมกันสรุปใจความ ลำดับเหตุการณของเรื่อง ตั้งชื่อเรื่อง
จากบทอาน รวมทั้งตอบคำถามที่เปนรายละเอียดของเรื่อง โดยตองแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคน
ตองเขาใจเรื่องและสามารถตอบคำถามไดถูกตอง
3.2 นักเรียนชวยกันเขียนเรื่องใหมที่แตกตางจากเดิม โดยนำรูปแบบวิธีการเขียนเรื่องที่
นักเรียนไดอา นมาเปนแนวทางในการเขียน โดยสมาชิกในกลุม ตองเขาใจเนือ้ เรือ่ งและสามารถเขียนได
3.3 ตรวจผลการปฏิบัติงานของกลุมตนเองและของเพื่อนตามเกณฑที่กำหนดไว
4. ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล
4.1 นั ก เรี ย นแต ล ะคนทำแบบทดสอบวั ด ทั ก ษะการอ า นและการเขี ย น โดยไม มี ก าร
ชวยเหลือกัน
4.2 ครูตรวจใหคะแนนและบันทึกผลคะแนนของสมาชิกในแตละกลุม
4.3 มอบรางวัลใหกับกลุมที่ไดคะแนนมากที่สุด 2 อันดับแรก
เครื่องมือที่ผวู ิจัยใชในการรวบรวมขอมูล คือ
- แบบทดสอบวัดทักษะการอานจับใจความ ซึ่งเปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน
30 ขอ
- แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนเรียงความ จำนวน 1 ขอ โดยใชเกณฑการใหคะแนน
ตามแบบกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2526: 83-84)
หลักเกณฑการตรวจบทรอยแกว (เรียงความ) เพื่อพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน
นักเรียนพิจารณารายการตาง ๆ ดังนี้
1. องคประกอบ
2. เนื้อหา
3. ความคิดสรางสรรค
4. การใชภาษา
5. อักขรวิธี
6. ความสะอาด
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการใชกิจกรรม
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC 3 ดาน คือ (1) ดานบรรยากาศในการเรียนรู (2) ดาน
กิจกรรมการเรียนรู (3) ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู จำนวน 15 ขอ เปนแบบมาตราสวน
ประเมินคา (rating scale) มี 3 ระดับ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. เตรียมการสอน เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมการสอนตามขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC โดยชี้แจงทำความเขาใจ สรางความคุนเคยและ
กำหนดขอตกลงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC
2. ทำการทดสอบกอนเรียน (pretest) โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นจำนวนขอ 30 ขอ
เวลา 60 นาที
3. ขั้นสอน ผูวิจัยดำเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูที่กำหนดไว โดยใช
เวลาในการสอนจำนวน 5 สัปดาห ๆ ละ 4 วัน วันละ 2 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง โดยไมนับวันที่ทำการ
ทดสอบ
4. หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัยทดสอบหลังเรียน (posttest) กับกลุมตัวอยางโดย
ใชแบบทดสอบ ฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน และใหเขียนเรียงความเชิงสรางสรรคตามความ
สนใจของนักเรียน
5. สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค CIRC โดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกับผูเรียนเปนรายบุคคล

การวิเคราะหขอมูล
1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 แผนการจัดการเรียนรู ดำเนินการโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of
Item Objective Congruenec: IOC) ระหวางการจัดการเรียนรูกับหลักการสอนแบบรวมมือเทคนิค
CIRC และความสอดคลองขององคประกอบภายในแผนการจัดการเรียนรู
1.2 วิเคราะหดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงคการวัด (Index of
Item Objective Congruenec: IOC) แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
1.2.1 วิเคราะหความยากงาย (p) และอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบความ
ยากงาย โดยกำหนดเกณฑความยากงายระหวาง 0.20 - 0.80 (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 129)
เนื่องจากขอสอบเกินจำนวน 20 ขอผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบโดยใชเกณฑดังนี้ 1) มีจำนวนขอสอบ
ครอบคลุมจุดประสงคที่ตองการวัด 2) มีคาความยากงาย (P) ตั้งแต 0 .20 - 0.80
1.2.1.1 อำนาจจำแนก (discriminstion) ผู วิ จั ย ตรวจสอบข อ สอบที่
สามารถจำแนกนักเรียนเกงและออนได โดยกำหนดเกณฑคาอำนาจจำแนก ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป
(พวงรัตน ทวีรัตน 2543: 129 แตเนื่องจากขอสอบเกินจำนวน 20 ขอผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบโดยใช
เกณฑดังนี้ 1) มีจำนวนขอสอบครอบคลุมจุดประสงคที่ตองการวัด 2) มีคาอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต
0.20 ขึ้นไป
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2.1.1.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) คือ ผูวิจัยหาคาความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบโดยวิธีการของคูเดอร ริชารดสัน จากสูตร KR -– 20 (Kuder Richardson - 20, อางถึงใน
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2539: 215)
1.3 แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนเรียงความ ดำเนินการ ดังนี้
1.3.1 วิ เ คราะห ดั ช นี ค วามสอดคล อ งของแบบทดสอบกั บ จุ ด ประสงค ก ารวั ด
(Index of Item Objective Congruenec: IOC)
1.3.2 วิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยหาคาความเชื่อมั่นโดยคำนวณ
จากสูตรสัมประสิทธิ์ของความสอดคลองของ เคนดอล (Kendall)
1.4 ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ ที่ มี ต อ การใช กิ จ กรรมการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC ดวยการตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) โดยการหา
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC)

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอานจับใจความและการเขียนเรียงความ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC นำเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้
การเปรียบเทียบทักษะดานการอานจับใจความและการเขียนเรียงความ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC
การเปรียบเทียบทักษะการอานจับใจความและการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 1 หลังเรียนโดยการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การเปรียบเทียบทักษะการอานจับใจความ
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 กอนและหลังเรียน โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC
การทดลอง
กอนเรียน
หลังเรียน

คะแนนเต็ม
30
30

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

X
12.12
16.39

S.D.
2.25
2.32

t
12.97*

n = 33
Sig
.000
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จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 หลังเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC ( X = 16.39) สูงกวากอน
เรียน ( X = 12.12) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2 การเปรียบเทียบทักษะการเขียนเรียงความ
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบทักษะเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กอนและหลังเรียน โดยใชกจิ กรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC

การทดลอง
กอนเรียน
หลังเรียน

คะแนนเต็ม
20
20

X
11.09
15.30

S.D.
1.88
1.91

t
14.98*

n = 33
Sig
.000

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 หลังเรียน โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค ( X = 15.30) สูงกวากอนเรียน
( X = 11.09) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
ทั ก ษะการอ า นจั บ ใจความและการเขี ย นเรี ย งความ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1
หลังเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC สูงกวากอนเรียน อยางมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
CIRC เปนเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชสำหรับการพัฒนาทักษะดานการอานและการเขียนโดยตรง ซึ่ง
บทบาทของครูนั้นตองเสนอความรูเกี่ยวกับการอาน วิธีอาน ความสำคัญของการอานเพื่อความ
เขาใจ ความสำคัญของการเขียน ความสัมพันธกันระหวางการอานและการเขียน รวมทั้งการเขียน
แผนภาพโครงเรื่อง เมื่อครูนำเสนอบทอานนักเรียนตองใชวิธีการอานที่ไดเรียนรูมา อานทำความ
เขาใจกับประเด็นสำคัญ ความเชื่อมโยงของประโยคในบทอานและศึกษารูปแบบการเขียนวิธีการ
เขียนบทอานไปพรอม ๆ กันดวย โดยมีครูเปนผูแนะนำใหนักเรียนพัฒนาการอาน รวมทั้งตัวอยางวิธี
เขียน โดยใหนักเรียนเขียนเลียนแบบบทอานกอน ซึ่งทำใหนักเรียนเขาใจจนสามารถนำความรูที่ไดรับ
ไปฝกปฏิบัติในขั้นของกิจกรรมกลุมไดอยางถูกตอง ซึ่งการดำเนินการตามขั้นตอนของการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค CIRC เปนการเนนทั้งการพัฒนาทักษะการอานและการเขียนไปพรอม ๆ กัน จากการ
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สังเกตการเรียนการสอน พบวา ครั้งแรกของการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค CIRC นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนตามกิจกรรมที่ครูจัดใหแตยังไม
คุนเคยกับการเรียนการสอนโดยวิธีนี้ จึงทำใหนักเรียนยังไมสามารถรวมกันเรียนรูเปนกลุมไดดีนัก
และทำกิจกรรมไดไมทันเวลา ครูตองคอยกระตุนนักเรียนอยูตลอดเวลาและดูแลใหคำแนะนำการ
ทำงานอยางใกลชิดทุกขั้นตอน แตเมื่อเริ่มเรียนครั้งที่ 2 และครั้งตอ ๆ ไปนักเรียนจะเริ่มคุนเคยกับ
กิจกรรมการเรียนรู จึงสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดทันเวลา เริ่มมีการแบงงานภายในกลุมไดดีขึ้น และ
สนุกสนานกับการอานและการเขียนเรียงความ โดยเฉพาะนักเรียนที่เกงของกลุมสามารถอานเรื่อง
และเขียนเรือ่ งใหมโดยเลียนแบบเรือ่ งเดิมไดคลองแคลวและรวดเร็ว สำหรับนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
ปานกลางยังตองปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนไปอยางชา ๆ สวนนักเรียนที่คอนขางเรียนออนคอนขาง
มีปญหากับการเขียนเรื่องใหมครูคอยใหคำแนะนำ ครูใชดินสอวงคำผิดและใหแกไขทันทีที่ครูบันทึก
คะแนนการเขียนเรียบรอยแลว จนกระทัง่ การจัดการเรียนรูท ่ี 9 ซึง่ เปนแผนสุดทายของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC นักเรียนสามารถทำกิจกรรมตาง ๆ และเขียนเรียงความไดดี ผลการ
วิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ พูลศรี กิจเฉลา (2543: บทคัดยอ) พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC กับนักเรียนที่ไดรับ การสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ดานความ
เขาใจในการอานและความสามารถในการเขียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ถาวร แกวสีหาบุตร (2549) ที่พบวา การพัฒนาทักษะการอาน-เขียน โดย
ใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (เทคนิค CIRC) ทำใหนักเรียนมีทักษะการอาน-เขียนสูงขึ้น โดย
นักเรียนมีคะแนนดานทักษะการอาน-เขียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน คิดเปนรอยละ 76.20 ของ
คะแนนเต็ ม และนอกจากนี้ ยั ง พบว า นั ก เรี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คมเพิ่ ม ขึ้ น ผลการวิ จั ย พบว า
นักเรียนที่ทำกิจกรรมอยูในกลุม CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการเขียนดีกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสำคัญ นอกจากผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยที่พัฒนาทักษะการอานและการเขียน
ในวิ ช าภาษาไทยด ว ยวิ ธี ก ารสอนแบบร ว มมื อ เทคนิ ค CIRC ดั ง กล า วแล ว ยั ง พบว า สอดคล อ ง
กับผลงานการวิจัยของ สลาวินและคณะ (Slavin and others 1987, อางถึงใน พูลศรี กิจเฉลา,
2544: 39-40) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ทำกิจกรรมอยูในกลุม CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
และการเขียนดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญ
นอกจากนั้นจากการวิเคราะหคะแนนการพัฒนาทักษะการอานจับใจความและการเขียน
เรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค
CIRC โดยสรุปจากการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู พบวา คาเฉลี่ยรอยละของผลการ
เรียนรูดานการอานจับใจความและการเขียนเรียงความเทากับ 70.06 ซึ่งถือวาสูงกวาเกณฑรอยละ
70 ทั้งนี้อาจเปนเพราะเนื้อหาประเภทเรียงความที่ผูวิจัยเลือกมาเปนเรื่องรอบตัวของนักเรียน ซึ่งตรง
กับความสนใจของนักเรียนกลุมตัวอยาง มีอายุระหวาง 12-15 ป นี้ซึ่งสนใจสิ่งรอบตัวเขามากขึ้น
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มีความจำดี สมาธิดี มีความคิดกวางไกล และมีจินตนาการมาก และเมื่อพิจารณาคะแนนทักษะการ
อานและการเขียนซึ่งปรากฏในแตละแผนการจัดการเรียนรูนักเรียนมีคะแนนเกินรอยละ 60 ซึ่งถือวา
อยูในเกณฑที่นาพอใจ โดยเฉพาะแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 นักเรียนสามารถทำคะแนนไดถึงรอยละ
ุ ธรรมที่
75.25 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากวานักเรียนเขาใจและคุน เคยกับการใชเทคนิค CIRC แลว นอกจากนีค้ ณ
ปรากฏในเรียงความเรื่องนี้เปนเรื่องที่สอนใหนักเรียนไดรูจักการแกไขปญหา การหาทางออกของ
ปญหาที่เกิดขึ้น ฝกทักษะใหนักเรียนไดรูจักคิดแกปญหา การเอาตัวรอด และนำขอคิดที่ไดจากเรื่อง
มาปรับใชกับการดำเนินชีวิตได ซึ่งในวัยของกลุมตัวอยางมักจะคุนเคยกับเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง จึงสามารถเขียนเรียงความแบบเรื่องเดิมไดดี
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค CIRC พบวา โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานที่นักเรียนเห็นดวยในระดับมากที่สุด คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูซึ่งรายการที่
นักเรียนเห็นดวยในระดับมากเปนลำดับที่ 1 ไดแก ประเด็นที่วานักเรียนเกิดความมั่นใจในการรวม
กิจกรรมมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะนักเรียนเห็นวาวิธีการสอนนี้เนนการเรียนรวมกันเปนกลุมไมเนน
การถามคำถามหรือทำกิจกรรมเปนรายบุคคลแตจะใหนักเรียนชวยกันคิด นักเรียนออนจะไดรับ
คำแนะนำชวยเหลือจากนักเรียนเกงในกลุม นักเรียนจึงไมคอยเกิดความกังวลในขณะเรียนวาจะตอบ
คำถามหรือทำกิจกรรมไมได จึงเปนเหตุผลที่ทำใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการรวมกิจกรรมที่ครู
จัดให ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการสอนแบบรวมมือ เทคนิค CIRC ทั้งนี้สอดคลองกับงาน
วิจยั ของ วัสริน ประเสริฐศรี (2544: บทคัดยอ) พบวา นักเรียนสวนมากชอบการเรียนแบบรวมมือกัน
มีความสนุกสนานไดชวยกันคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ ทำใหพวกเขามีความ
กระตือรือรนในการเรียนและเกิดความมั่นใจในตนเอง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ประเชิญ
ชาวหนาไม (2542: 121) ที่กลาววาการที่นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นจะมีผลทำใหเจตคติ
ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและสอดคลองกับแนวคิดของ สุรพล พยอมแยม (2544: 103)
ซึ่งกลาววา การเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีหรือมีกลุมเพื่อนเพื่อการเรียนรู ผูสอนตองทำใหผูเรียน
แตละคนตระหนักถึงการอยูรวมกันเปนกลุมและประโยชนที่เกิดขึ้น รูจักที่จะชวยเหลือเพื่อน ๆ โดย
เฉพาะดานการเรียนและยังตองจัดบรรยากาศหรือสรางโอกาสใหผูเรียนทำกิจกรรมรวมกันใหมาก
ที่สุด และยังสอดคลองกับแนวคิดของ วัฒนาพร ระงับทุกข (2542: 43) ที่กลาววา วิธีการสำคัญ
ที่ทำใหเกิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมในทุก ๆ องคประกอบ คือกระบวนการกลุมซึ่งจะเอื้ออำนวยให
ผูเรียนแลกเปลี่ยนและแบงปนประสบการณ จะทำใหผูเรียนไดมีสวนรวมสูงสุดและทำใหบรรลุผล
งานสูงสุด สำหรับความคิดเห็นที่วา วิธีสอนแบบนี้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนไดไมยาก
นักเรียนเห็นดวยเปนลำดับสุดทายของดานการจัดการเรียนการสอน อาจเปนเพราะวาการเรียนรู
ดวยเทคนิค CIRC นั้น การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนจะตองปฏิบัติไปตามขั้นตอนจึงจะทำใหเกิด
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ความสำเร็จในการเรียนการสอน จึงทำใหนักเรียนเกิดความรูสึกวาการเรียนแบบนี้ซึ่งมีหลายขั้นตอน
จะขามหรือลัดขั้นตอนไมคอยไดคอนขางปฏิบัติไดยาก สำหรับดานบรรยากาศการเรียนการสอน นั้น
นักเรียนเห็นดวยในระดับมากเปนลำดับที่ 3 เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวา นักเรียนเห็นดวยกับ
ประเด็นที่วาวิธีการสอนนี้นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเพื่อนมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากวาการเรียนการสอนดวยวิธีนี้ในขั้นตอนของกิจกรรมกลุม สมาชิกในกลุมมีการชวยเหลือกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เดวิดสัน (Davidson 1992: 104
-106, อางถึงใน วัสริน ประเสริฐศรี, 2544: 110) ไดกลาวถึง การเรียนแบบรวมมือกับนักเรียนมี
โอกาสการทำงานกันมากขึ้นทำใหบรรยากาศเปนกันเอง สำหรับประเด็นความคิดเห็นของนักเรียนที่
วาวิธีสอนแบบนี้ชวยใหบรรยากาศการเรียนตื่นเตนซึ่งนักเรียนเห็นดวยเปนลำดับสุดทาย อาจเปน
เพราะวิธีการสอนแบบรวมมือ เทคนิค CIRC เปนเทคนิคการเรียนรูที่มีขั้นตอนที่กำหนดไวอยาง
ชัดเจน ซึ่งนักเรียนตองปฏิบัติตามทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน ดั้งนั้นนักเรียนยอมจะเกิดความ
เคยชินและรูลวงหนาวาจะทำกิจกรรมอะไรตอไป ประกอบกับลักษณะการเรียนรูนั้นเปนการอานและ
วิเคราะหจากบทอานที่มีลักษณะเหมือนสื่อสิ่งพิมพทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวันซึ่งถือวาเปนจุดเนนของ
เทคนิคการสอนแบบนี้ นักเรียนจึงรูสึกตื่นเตนกับกิจกรรมการเรียนการสอน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช
1. จากการวิจัยพบวา ทักษะการอานจับใจความและการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC หลังไดรับการสอนสูง
กวาไดรับการสอน และนอกจากนี้ผูเรียนยังเห็นดวยกับวิธีการสอนนี้ นักเรียนเกิดความสนุกสนาน
เรียนรูดวยตนเอง ดังนั้นครูผูสอนควรนำวิธีการสอนแบบรวมมือ เทคนิค CIRC ไปใชจัดการเรียนการ
สอนในระดับชั้นอื่น ๆ ตอไปอยางแพรหลาย
2. เนื่องจากวิธีการสอนแบบรวมมือ เทคนิค CIRC นั้นประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียน
รูตามลำดับเหมือนกันทุกครั้งทำใหนักเรียนเกิดความเคยชินไมเราความสนใจ ดังนั้นครูควรแทรก
กิจกรรมอื่น ๆ ระหวางการจัดการเรียนรูในขั้นกิจกรรมกลุม เชน การแขงขันหาความหมายของคำ
จากบทอ า นให ไ ด ม ากที่ สุ ด ในเวลาที่ ก ำหนดให แ ข ง ขั น ทายปริ ศ นาคำทายที่ สั ม พั น ธ กั บ บทอ า น
เปนตน ซึ่งจะชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจ และยังเปนการสงเสริมการอานและการเขียนมากยิ่งขึ้น
3. จากผลการวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นเห็ น ด ว ยในด า นของประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากการเรี ย น
การสอน เนื่องจากการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC จัดเปนการเรียนรูวิธีหนึ่งที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล สามารถสงเสริมพัฒนาการเรียนดานการอานและการเขียนไดและรวมมือการเรียนรู
การชวยเหลือกันและกันมีประโยชนอยางยิ่ง ครูควรชี้ใหนักเรียนเห็นประโยชนและขอดีของการ
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รวมมือกันเรียนรู ผลที่จะเกิดตอประสิทธิภาพการเรียนรู รวมทั้งผลดีของการทำงานรวมกับผูอื่นที่เกิด
ขึ้นตอไปในอนาคต ใหนักเรียนไดรับรูอยางจริงจังและตอเนื่อง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลการเรียนรูดานการอานและการเขียนของนักเรียน โดยใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC ใชกับนักเรียนระดับอื่น ๆ
2. ควรมี ก ารวิ จั ย เปรี ย บเที ย บผลการพั ฒ นาทั ก ษะการอ า นจั บ ใจความและการเขี ย น
เรียงความ โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC กับวิธีการสอนอื่น ๆ เชน
เทคนิคการใชคำถามตามระดับจุดมุงหมายดานพุทธิพิสัยของบลูม

สรุป
ทั ก ษะการอ า นจั บ ใจความและการเขี ย นเรี ย งความ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1
หลังเรียน โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทักษะการอานจับใจความ และการเขียนเรียงความ สรุปรวมจาก
แผนการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยรอยละ 70.06 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชกิจกรรม
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อแยกพิจารณา
เปนรายดานพบวา นักเรียนเห็นดวยมากที่สุดดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน รองลงมา
คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานบรรยากาศการเรียนรู ตามลำดับ
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การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ กลุม สาระการเรียนรูส งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโลกรอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
THE LOCAL CURRICULUM DEVELOPMENT IN SOCIAL STUDIES, RELIGION
AND CULTURE SUBJECT ON ‘SUFFICIENCY ECONOMIC TO REDUCE
GLOBAL WARMING’ FOR PRATHOMSUKSA THREE STUDENTS
พรกมล พรพงษไพศาลกุล / PORNKAMON PORNPONGPAISANKUL1
สุภรณ ลิ้มบริบูรณ / SUPORN LIMBORIBOON2
วิโฬฏฐ วัฒนานิมิตกูล / WIROT WATTANANIMITGUL3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นกลุม
สาระ การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโลกรอน สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและ
หลังการเรียนตามหลักสูตรทองถิ่น 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรทองถิ่น
โดยมีขั้นตอนการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษากรอบสาระพื้นฐาน 2) การพัฒนาโครงราง
หลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร และประชากรที่ใช
ในการวิ จั ย จำแนกเป น 2 กลุ ม คื อ 1) ประชากรที่ ใ ห ข อ มู ล พื้ น ฐาน ได แ ก ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูรอบรูในทองถิ่น ผูปกครองนักเรียน ครูและนักเรียน 2) ประชากร
และกลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการทดลองหลั ก สู ต ร ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 โรงเรี ย น
บานคลองจินดา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการ
จัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสำรวจ
แบบสัมภาษณ แบบสอบถามและแบบประเมินโครงรางหลักสูตร การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบเครื่องหมาย
ผลการวิจัยพบวา
1. หลักสูตรทองถิ่นที่สรางขึ้น มีคุณภาพอยูในระดับดีมากและหลักสูตรมีองคประกอบ
ครบถวน ไดแก หลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตรทองถิ่นที่พัฒนาขึ้น แนวทาง
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
รองศาสตราจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
รองศาสตราจารย, มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1
2
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดผลและประเมินผลโดยมีความสอดคลองกับ
สภาพทองถิ่น และมีความเหมาะสม ที่จะนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนได
2. หลังเรียนดวยหลักสูตรทองถิ่นนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรทองถิ่นอยูในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ: หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง ลดโลกรอน

ABSTRACT
The research and development aimed to: 1) develop the local curriculum in Social
Studies, Religion and Culture subject on “Sufficiency Economic to Reduce Global Warming” for
Prathomsuksa 3 students, 2) compare the students’ learning achievements before and
after the curriculum implementation, 3) study the students’ satisfactions on the local
curriculum in Social Studies, Religion and Culture subject on “Sufficiency Economic to
Reduce Global Warming”. There were 4 steps of the local curriculum development: 1) to
study the fundamental data, 2) to develop the curriculum structure, 3) to implement the
curriculum , and 4) to evaluate and improve the curriculum. The population used in this
research comprised of 2 groups; namely, 1) the population offering the basic information
including the school administrators, school committee, local experienced people, students’
guardians, teachers, and students, 2) the population and subjects used in the curriculum
experiment including Prathomsuksa 3 students, Banklongjinda School, Semester 1, Academic
Year 2011. The research instruments were lesson plans, the achievement tests, questionnaire
on the satisfactions, survey questionnaire, interview form, questionnaire and the curriculum
structure evaluation form. The data were analyzed by using the mean ( X ) standard
deviation (S.D.) and the sing-test for dependent.
The findings revealed that:
1. The development derived the qualified local curriculum in Social Studies, Religion
and Culture subject on “Sufficiency Economic to Reduce Global Warming” at the very
good quality level. The curriculum had all components including the principle, purpose,
content structure, approach to learning, media/learning resources, measurement and
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evaluation correlating to the local conditions, and suitable for organizing learning and
teaching.
2. The students’ learning achievements after learning by the local curriculum in
Social Studies, Religion and Culture subject on “Sufficiency Economic to Reduce Global
Warming”. revealed higher than before learning by the local curriculum at the .01 level with
statistical significance.
3. The students’ satisfactions on the local curriculum in Social Studies, Religion
and Culture subject on “Sufficiency Economic to Reduce Global Warming” were at high
level.
Keywords: local curriculum; social studies, religion and culture ; sufficiency economi;
global warming

บทนำ
การศึกษาในยุคสังคมแหงการเรียนรูตองเปนการศึกษาที่ชวยพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสราง
พลังที่มีอยูในตัวมนุษย ซึ่งสามารถทำไดตั้งแตจุดแรกเริ่มและตลอดชวงวัยของชีวิต ระบบการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงจัด
ใหมีโครงสรางที่เปดกวางยืดหยุนหลากหลายในรูปแบบและวิธีการจัด ที่เอื้อใหประชาชนมีโอกาส
เขาถึงความรูไดอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน เปนการทำใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูที่
เกิดขึ้นไดตลอดเวลาและทุกสถานที่ ซึ่งการจะเกิดระบบการศึกษาดังกลาวไดจำเปนตองสรางสภาพ
แวดลอมและกำหนดเงื่อนไขปจจัยที่เหมาะสม (วิโฬฏฐ วัฒนานิมิตกูล, 2550: 27)
หลักสูตรเปนเครื่องมือสำคัญในการจัดการศึกษา ซึ่งสุนีย ภูพันธ (2546: 16) ไดชี้ใหเห็น
ความสำคัญของหลักสูตรสรุปไดวา การจัดการศึกษาประเภทใดก็ดีจะขาดหลักสูตรมิได เพราะ
หลักสูตรจะเปนโครงรางกำหนดไววา จะใหเด็กไดรับประสบการณใดบางที่จะเปนประโยชนตอเด็ก
และสังคม หลักสูตรเปนแนวทางที่จะสรางความเจริญเติบโตใหแกผูเรียน หลักสูตรทองถิ่นเปน
หลักสูตรที่มีความหลากหลาย มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเหมาะสมกับวัย และจัดกิจรรมการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการโดยไมแยกสวน ซึ่งสอดคลองกับการดำเนินชีวิตจริงของนักเรียน และสงเสริมให
ทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร (อุดม เชยกีวงศ, 2545: 45)
สังคมในปจจุบันเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดลอม การเอาใจใสดูแลสุขภาพอนามัย แสวงหา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความตระหนักในเรื่องคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ และเริ่มสนใจที่
จะฟนฟูวัฒนธรรมรูปแบบพออยูพอกิน เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตัวเอง ทำใหอยู
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ได ไมตองเดือดรอน มีสิ่งจำเปนที่ทำไดโดยตัวเองไมตองแขงขันกับใคร และมีเหลือเพื่อชวยเหลือผูที่
ไมมีอันนำไปสูการแลกเปลี่ยนในชุมชน และขยายไปจนสามารถที่จะเปนสินคาสงออก เศรษฐกิจ
พอเพียงเปนเศรษฐกิจระบบเปดที่เริ่มจากตนเองและความรวมมือในทางปฏิบัติจุดเริ่มตนของการ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การฟนฟูเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น เศรษฐกิจพอเพียงเปนทั้งหลักการ
และกระบวนการทางสังคม (ศูนยสารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม, 2552:
ออนไลน)
ในปจจุบันพบวา สาเหตุที่ทำใหเกิดภาวะโลกรอนก็เพราะวากาซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจาก
การทำกิจกรรมตางๆ ของมนุษย ไมวาจะเปนการเผาผลาญถานหินและเชื้อเพลิง รวมไปถึงสารเคมี
ที่มีสวนผสมของกาซเรือนกระจกที่มนุษยใช และอื่นๆอีกมากมาย จึงทำใหกาซเรือนกระจกเหลานี้
ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยูบนชั้นบรรยากาศของโลก ทำใหรังสีของดวงอาทิตยที่ควรจะสะทอนกลับ
ออกไปในปริมาณที่เหมาะสม กลับถูกกาซเรือนกระจกเหลานี้กักเก็บไว ทำใหอุณหภูมิของโลกคอยๆ
สูงขึ้นจากเดิม ผลกระทบของภาวะโลกรอนนั้นก็มีใหเราเห็นกันอยูบอยๆ สภาพลมฟาอากาศที่
ผิดแปลกไปจากเดิม ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้ำทวม แผนดินไหว พายุที่รุนแรง รวมไปถึง
โรคระบาดชนิดใหมๆ หรือโรคระบาดที่เคยหายไปจากโลกนี้แลวก็กลับมาใหเราไดเห็นใหม และพาหะ
นำโรคที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น (อุษา สัตยซื่อ, 2552: ออนไลน)
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยตระหนักในปญหาและตองการจะใหเยาวชนมีคุณสมบัติและ
คุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น
ผูวิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโลกรอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อันจะสงผลใหผูเรียนเปน
สมาชิกที่ดีของชุมชนดวยการชวยกันลดสภาวะโลกรอน โดยยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดำเนินชีวิต ทำใหบุคคลในชุมชนมีชีวิตความเปนอยูแบบพอเพียงสืบไป

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จำแนกไดเปน 2 กลุม ดังนี้
1. ประชากรที่ใหขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ไดแก ผูใหขอมูลความตองการ
เกี่ยวกับสาระการเรียนรูในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ลดโลกรอน สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 3 ประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียนบานคลองจินดา 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 5 คน ผูรอบรูในทองถิ่น 5 คน
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานคลองจินดา 5 คน ครูในโรงเรียนบานคลองจินดา 5 คน และนักเรียน
ในโรงเรี ย นบ า นคลองจิ น ดา 20 คน รวมทั้ ง หมดจำนวน 45 คน โดยการสำรวจความคิ ด เห็ น
ซึ่งประชากรที่ใหขอมูลพื้นฐานทั้งหมด เลือกมาจากการกำหนดคุณสมบัติของเขตขอมูล
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2. ประชากรที่ใชในการทดลอง
2.1 ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 ในกลุ ม
โรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5 โรงเรียน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2554 จำนวน 50 คน จาก 5 หองเรียน ที่จัดหองเรียนโดยคละนักเรียน เกง ปานกลาง ออน
2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
บานคลองจินดา (วัฒนาบุญรอดอนุสรณ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่กำลังเรียนภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2554 จำนวน 10 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย โดยใชชื่อโรงเรียนเปนหนวยในการ
สุม ซึ่งโรงเรียนที่ผูวิจัยสุมไดนั้น มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน 10 คน ผูวิจัยจึงทำการ
ทดลองกับกลุมตัวอยางนี้
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโลกรอน
3.2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน
4. ระยะเวลาในการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554
5. เนื้อหา หลักสูตรทองถิ่นที่สรางขึ้น มีเนื้อหาสาระการเรียนรูประกอบดวย ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และการลดโลกรอน แหลงเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการลด
โลกรอน การสำรวจแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโลกรอนที่มีอยูในชุมชนของนักเรียน การนำ
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโลกรอนไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชกับทรัพยากรที่มีในทองถิ่นเพื่อลดโลกรอน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโลกรอน สำหรับนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นด ว ย
หลักสูตรทองถิ่นที่พัฒนาขึ้น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรทองถิ่น

วิธีการดำเนินการวิจัย
ผูว จิ ยั ไดดำเนินการตามขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ กลุม สาระการเรียนรู สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโลกรอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
เปนการดำเนินงานเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่จำเปนตอการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระ
การเรียนรูส งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ลดโลกรอน สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จำแนกออกเปน 3 สวน ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห นโยบายการจัดการศึกษา
2. สำรวจความตองการของนักเรียนและผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไดแก
ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูรูในทองถิ่น ผูปกครองนักเรียน และครูในโรงเรียน
ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ไดมาจากการกำหนดคุณสมบัติของเขตขอมูล
3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโครงรางหลักสูตร
ผูวิจัยนำขอมูลพื้นฐานจากขั้นตอนที่ 1 มากำหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และ
กำหนดองคประกอบของหลักสูตร ไดแก หลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางเนื้อหา เวลาเรียน แนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดผลและประเมินผล ซึ่งการดำเนินงาน แบงออกเปน
2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การสรางโครงรางหลักสูตร
1. กำหนดหลักการของหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโลกรอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยการนำ
ขอมูลพื้นฐานจากขั้นที่ 1 นำมาพิจารณากำหนด หลักการของหลักสูตรวามีลักษณะและจุดเนนของ
หลักสูตรอยางไร มุงเนนการเรียนรูกลุมเปาหมายใด และมีวิธีการใดใชหลักสูตรอยางไร
2. กำหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยดูจากสภาพปญหาและความจำเปนที่เกิดขึ้นใน
ทองถิ่นที่จะชวยสนองความตองการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและของทองถิ่นในการจัดการ
เรียนรูใหสมบูรณขึ้น และเพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ใหสอดคลองกับหลักการของหลักสูตรทองถิ่น
และใหคนในทองถิ่นเห็นความสำคัญ
3. กำหนดเนื้อหาสาระและกำหนดเวลาเรียน โดยการนำขอมูลพื้นฐานที่รวบรวมไดมา
พิจารณากำหนดเปนเนื้อหาสาระ และเวลาเรียน โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง และความตองการของทองถิ่น
4. กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยศึกษาตำราเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเนนนักเรียนเปนสำคัญ เนนกระบวนการกลุม ทักษะการปฏิบัติ และนักเรียนมี
สวนรวมในการเรียนรูมากที่สุด
5. กำหนดสื่อ และแหลงเรียนรู ใชสื่อที่มีในทองถิ่น บุคคลในทองถิ่นที่มีความรู และนำ
ภูมิปญญาทองถิ่นใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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6. กำหนดวิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผล ใช วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง เช น
การสังเกต การตรวจผลงาน และทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
สวนที่ 2 การประเมินโครงรางหลักสูตร
ผูวิจัยเสนอโครงรางหลักสูตรทองถิ่นตอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบ
คุณภาพกอนนำหลักสูตรไปทดลองใช ซึ่งประเมินดานความเหมาะสมขององคประกอบของหลักสูตร
ไดแก หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการเรียน
1. วัตถุประสงคของการประเมินเพื่อประเมินความเหมาะสม และความสอดคลอง ของ
โครงรางหลักสูตร
2. ผู ท ำหน า ที่ ป ระเมิ น โครงร า งหลั ก สู ต ร ประกอบด ว ย ผู เ ชี่ ย วชาญ จำนวน 3 คน
ผูเชี่ยวชาญทั้งหมดทำการประเมินทั้งความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร
3. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการประเมิ น ประกอบด ว ยแบบประเมิ น ความเหมาะสม และความ
สอดคลองของโครงรางหลักสูตร
4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนำแบบประเมินพรอมกับโครงรางหลักสูตร ใหผูเชี่ยวชาญ
แตละคนประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร
5. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบประเมินความเหมาะสมของ
โครงรางหลักสูตร และความสอดคลอง
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร
วิธีการดำเนินงานในการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโลกรอน มีวิธีการดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขออนุญาตทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น ตอผูบริหารโรงเรียนบานคลองจินดา
(วัฒนาบุญรอดอนุสรณ)
2. ทำการทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยางกอนการทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
3. ทำการสอนโดยใชหลักสูตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน
10 คน โรงเรียนบานคลองจินดา (วัฒนาบุญรอดอนุสรณ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2554 ซึ่งไดกลุมตัวอยางนี้ไดมาจากการสุมอยางงาย โดยใชชื่อโรงเรียนเปนหนวย
ในการสุม ซึ่งโรงเรียนที่ผูวิจัยสุมไดนั้น มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน 10 คน ผูวิจัย
จึงทำการทดลองกับกลุมตัวอยางนี้ โดยใชเวลาจำนวน 8 สัปดาหๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง
4. ทำการทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับ
กอนการใชหลักสูตร
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5. การวิเคราะหขอมูล ทำโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของ
คะแนนทีไ่ ดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ กิจกรรม
การเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น
6. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังใชหลักสูตรทองถิ่นโดยการทดสอบเครื่องหมาย
(Sign-Test)
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
หลั ง จากนำหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น เรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ ลดโลกร อ น สำหรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไปทดลองใช ผูวิจัยดำเนินการ ดังนี้
1. การประเมินผลหลักสูตร ผูวิจัยกำหนดเกณฑการประเมินไว ดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใช
หลักสูตรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโลกรอน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
1.2 คะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไมต่ำกวารอยละ 70
1.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรทองถิ่น อยูในระดับมากที่สุดหรือ 4.50
ขึ้นไป
2. การปรับปรุงหลักสูตร หลังจากนำหลักสูตรไปทดลองใช และไดทำการประเมินประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรแลว ผูวิจัยไดนำผลที่ได ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และขอคิดเห็นของนักเรียนมา
วิเคราะห และดำเนินการแกไขในรายละเอียดตางๆ เพื่อใหไดหลักสูตรทองถิ่นที่สมบูรณ สามารถนำ
ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลการวิจัย
ผลจากการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโลกรอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลการวิจัย ดังนี้
ผลการประเมินโครงรางหลักสูตร จากผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ไดผลการประเมิน ดังนี้
1. ผลการประเมินความเหมาะสมของแตละสวนประกอบของโครงรางหลักสูตร พบวามี
คาเฉลี่ยตั้งแต 4.56 – 4.67 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาตั้งแต 0.22 – 0.44 แสดงวาแตละ
สวนประกอบของโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมากที่สุดโดยภาพรวมความ
เหมาะสมของโครงรางหลักสูตรอยูในระดับคาเฉลี่ย 4.65 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26
แสดงวาแตละสวนประกอบของโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสมตามเกณฑที่กำหนด

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554
Vol.2 No. 1 January - June 2011

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

105

2. การประเมิ น หาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง (IOC) โดยพิ จ ารณาความสอดคล อ งของ
องคประกอบโครงรางของหลักสูตร และนำขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงคาดัชนีความสอดคลอง ที่ได
จากการประเมินโครงรางหลักสูตรของผูเ ชีย่ วชาญ โดยภาพรวมความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร
พบวา คาดัชนีความสอดคลองมีคา 0.66 – 1.00 แสดงวาโครงรางหลักสูตรมีความสอดคลองกัน
ทุกประการ
3. ผลการปรับปรุงโครงรางหลักสูตรกอนนำไปทดลองใช ผูวิจัยไดปรับปรุงโครงรางหลักสูตร
ตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ กอนนำไปทดลองใช ไดผล ดังตอไปนี้
3.1 หลักการของหลักสูตรปรับปรุงดานการใชภาษาใหมีความกระชับ และชัดเจนยิ่งขึ้น
3.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนนการปฏิบัติจริงและกิจกรรมกลุมโดยให
นักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูใหมากที่สุด
3.3 ดานสื่อและแหลงเรียนรู เนนการศึกษาคนควาจากทองถิ่นของตน
3.4 ดานการวัดและประเมินผล ปรับปรุงการใชภาษาในแบบทดสอบความรูความเขาใจ
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ผลการทดลองใชหลักสูตร
ผูวิจัยไดทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโลกรอนกับกลุมตัวอยาง
คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานคลองจินดา จำนวน 10 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2554 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูจำนวน 7 แผน 16 ชั่วโมง โดยผูวิจัย
นำเสนอเปน 2 สวน ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร
ทองถิ่น เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโลกรอน
ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน และ
หลังการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น
การทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

คะแนน
20
20

X
10.60
18.20

S.D.
6.24
3.56

คะแนนเฉลี่ยรอยละ
53.00
91.00

จากตาราง พบวา กอนเรียนหลักสูตรทองถิ่นนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เทากับ 10.60 คะแนน คิดเปนรอยละ 53.00 หลังเรียนหลักสูตรทองถิ่นนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 18.20
คะแนน คิดเปนรอยละ 91.00 (ซึ่งสูงกวาเกณฑ รอยละ 70)
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จากการทดลอง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโลกรอนสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรทองถิ่น
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรทองถิ่น พบวา ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอหลักสูตรทองถิ่นที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. =
0.20)
สรุปผลจากการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโลกรอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สามารถ
สรุปได ดังนี้
1. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่น หลัง
การทดลองพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยหลักสูตรทองถิ่นสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. คาเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร อยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68
ผลการประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร
ผลการประเมินผล หลังจากนำหลักสูตรไปทดลองใชแลวผูวิจัยทำการประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลการประเมินหลักสูตร เมื่อพิจารณาคาสถิติพื้นฐาน และการทดสอบนัย
สำคัญทางสถิติจากตารางขางตนสามารถสรุปได ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่นอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ 91.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว
3) ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ หลักสูตรทองถิน่ อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ ผานเกณฑทกี่ ำหนด
ผลการประเมิ น ดั ง กล า ว แสดงให เ ห็ น ว า หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น เรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ
ลดโลกรอน ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นครั้งนี้มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใชไดจริง
ผลการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโลกรอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ที่พัฒนาขึ้นนี้ ผูวิจัยไดทำการปรับปรุงคุณภาพตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญในขั้นการประเมิน
โครงรางหลักสูตรเรียบรอยแลว จากนั้นผูวิจัยไดนำหลักสูตรที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช ซึ่งจากการ
ทดลองใชหลักสูตร พบวาไมมีจุดบกพรองใดๆ ดังนั้นจึงทำใหไดหลักสูตรทองถิ่น ฉบับสมบูรณ
ซึ่งสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไดเปนอยางดี
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อภิปรายผล
1. ผลจากการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ผูวิจัยไดศึกษาขั้นตอนนี้มีจุดประสงคเพื่อรวบรวม
ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของทองถิ่นโดยการ
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาของชาติ การสำรวจความตองการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
จากนักเรียนและผูเกี่ยวของ ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบ
และรูปแบบของหลักสูตร พบวา มีนโยบายใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสม
กั บ สภาพความต อ งการของชุ ม ชน และท อ งถิ่ น โดยส ง เสริ ม ให ท อ งถิ่ น ร ว มกั น อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น จัดการเรียนรูตามสภาพความตองการของนักเรียนและทองถิ่น
ตอนที่ 2 การพัฒนาโครงรางหลักสูตร เพื่อใหไดหลักสูตรที่มีความเหมาะสม ผูวิจัยไดนำ
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน จากขั้นตอนการศึกษาขอมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับสภาพปญหาและความ
ตองการ ขอบเขตเนื้อหาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มาพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น โดย
กำหนดองคประกอบของหลักสูตรประกอบดวยหลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางเนื้อหา เวลาเรียน
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล และเอกสาร
ประกอบหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของกรมวิชาการ (2540: 8-9) ในการประเมินโครงราง
หลักสูตร ผูวิจัยไดนำโครงรางหลักสูตร เสนอตอผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคลอง ผลการประเมินความเหมาะสม ขององคประกอบของโครงรางมีคาเฉลี่ย 4.65 อยูในระดับ
ที่เหมาะสมมากที่สุดแสดงวาทุกองคประกอบของโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสม สวนผลการ
ประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร พบวาคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.66 - 1.00
แสดงวา โครงรางหลักสูตรมีความสอดคลองกันทุกประเด็น หลังจากนั้นนำโครงรางไปปรับปรุง และ
แกไขตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญกอนนำไปทดลองใช ซึ่งในขั้นตอนนี้ทำใหทราบถึงจุดบกพรอง
ของหลักสูตร
ตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรผูวิจัยไดดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
จำนวน 7 แผนโดยมีครู วิทยากรในทองถิ่น เปนผูใหความรูกับนักเรียน มีการบันทึกผลการสอน ทำให
คนพบขอดีและขอบกพรอง ของหลักสูตร เพื่อนำไปปรับปรุงแกไขตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
ใจทิพย เชือ้ รัตนพงษ (2539: 38) ทีก่ ลาววา “การนำหลักสูตรไปทดลองใชเปนการตรวจสอบหลักสูตรวา
สามารถนำไปใชไดดีกับสถานการณจริงเพียงใด”
ตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ผูวิจัยไดทำการปรับปรุงคุณภาพตามคำแนะนำของ
ผูเชี่ยวชาญในขั้นการประเมินโครงรางหลักสูตรเรียบรอยแลว จากนั้นผูวิจัยไดนำหลักสูตรที่ปรับปรุง
แลวไปทดลองใช ซึ่งจากการทดลองใชหลักสูตร พบวาไมมีจุดบกพรองใดๆ จึงไมตองทำการปรับปรุง
หลักสูตรอีกครั้ง ดังนั้นจึงทำใหไดหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
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วัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโลกรอน ฉบับสมบูรณซึ่งสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไดเปนอยางดี
2. ผลการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยหลักสูตร
ทองถิ่นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องมาจากหลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความ
สอดคลองกับสภาพทองถิ่นและความตองการของผูเรียนมากที่สุด คือ ดานเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและภาวะโลกรอน โดยเนื้อหาที่จัดใหนักเรียนเรียนรู เกี่ยวกับ ความหมายหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การลดโลกรอน เมือ่ นักเรียนไดเรียนรูแ ลว สามารถบอกไดวา การลดโลกรอน
ทำไดอยางไร นักเรียนสามารถบอกวิธีชวยลดโลกรอนดวยการใชชีวิตอยางพอเพียงได นอกจากนี้
นักเรียนยังสามารถเผยแพรความรูต า งๆ ใหแกคนในชุมชนได และนำมาประยุกตใชในชีวติ ประจำวันได
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนดวยหลักสูตรทองถิ่นที่ผูวิจัย
พัฒนาขึ้น พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอ ไดแก กระบวนการ
จัดการเรียนรู สงเสริมนักเรียนใหมีความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง และ
กิจกรรมเนนการปฏิบัติจริงและเนนทักษะกระบวนการทำงานและกระบวนการกลุม ( X = 4.90, S.D.
= 0.09) แสดงวานักเรียน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น

ขอเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารทำวิ จั ย โดยการนำหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปปรั บ ใช เ พื่ อ เป น
ประโยชนในดานอื่นๆ นอกจากการลดโลกรอน
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยบูรณาการ กับกลุมสาระการเรียนรู
อื่นๆ เชน ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนตน
3. ควรพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในเนื้อหาสาระอื่นๆ
4. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโลกรอน
กับระดับชั้นอื่นๆ
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การพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD
CRITICAL READING SKILLS DEVELOPMENT OF MATHAYOMSUKSA 2
STUDENTS TAUGHT BY CRITICAL READING EXERCISES AND
COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUE “STAD”
บำเพ็ญ ขาวสงา / BUMPEN KHAWSA-NGA1
จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT SAENGLOETUTHAI2
ลินจง จันทรวราทิตย / LINCHONG CHANTRAWARATIT3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนโดยใช
แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD กลุม
ตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จำนวน 45 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมแบบแบงกลุม เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือ 1) แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 2) แผนการจัดการเรียนรูที่สอนโดยใช
แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 3) แบบวัด
ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
การอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการศึกษาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย
ใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD หลังการ
จัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ การเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวจิ ารณญาณ
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
คำสำคัญ : การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
รองศาสตราจารย, มหาวิทยาลัยนครปฐม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1
2
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ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) compare the critical reading skills of
Mathayomsuksa 2 students before and after studying using critical reading exercises and
cooperative learning technique STAD, 2) study the satisfaction of the students towards the
critical reading exercises and cooperative learning technique STAD. A sample group of 45
students from Mathayomsuksa 2/7 at Bangsapanwittaya School in Bangsapan District,
Prachuapkirikhan Province, was acquired by cluster random sampling. The research
instruments were: 1) Critical Reading Exercises, 2) Lesson Plan Using Critical Reading
Exercises and Cooperative Learning Technique STAD, 3) Critical Reading Assessment
and 4) The Students’ Satisfaction Inquiry Towards the Critical Reading Exercises and
Cooperative Learning Technique STAD. The data were analyzed for mean, standard
deviation and t-test.
The study results revealed as follows:
1. The post-assessment on critical reading taught by critical reading exercises
and cooperative learning technique STAD was higher than the pre-assessment at .05
statistical significance.
2. The satisfaction of the students towards the learning process using critical
reading exercises and cooperative learning technique STAD was at the high level.
Keywords : cooperative learning technique, critical reading

บทนำ
การอานเปนทักษะที่สำคัญและใชมากในชีวิตประจำวัน เพราะสภาพสังคมในปจจุบันความ
เจริญกาวหนาดานตาง ๆ รุดหนาไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงตองใชการอานเปนเครื่องมือสำคัญในการ
แสวงหาความรูจากสื่อเหลานั้น เพื่อสรางปญญาพัฒนาชีวิตใหเกิดความรอบรู พัฒนาความคิด
ความบันเทิงและนำประสบการณจากการอานมาชวยพิจารณาสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได
อยางถี่ถวน ซึ่งศรีเรือน แกวกังวาล (2548: 173-185) กลาวถึงความสัมพันธของสมองกับการอานวา
การอานแมแต 1 คำ ทำใหหลายตำแหนงในสมองทำงานรวมกัน ซึ่งทำหนาที่แปลความหมาย
เลือกคำ คิดคำ เรียงลำดับ สะสมประสบการณ พัฒนาเชาวนปญญา และสื่อสารความหมาย เปนตน
ซึ่งสอดคลองกับ สุกัญญา ศรีสืบสาย (2551: 14) ที่กลาววา การอานและการคิดเปนเรื่องที่จะตอง
พัฒนาควบคูกันไป ทั้งนี้เพราะการอานที่มีประสิทธิภาพมิใชการอานตรงตามตัวอักษร แตเปนการ
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อานโดยใชวิจารณญาณสามารถประเมินคาเรื่องที่อานและหาประโยชนจากการอานได ซึ่งการอาน
ดังกลาวจะเกิดไมได ถาปราศจากการคิด ดังนั้นการเรียนรูเรื่องการคิด และการสอนใหผูเรียนรูจักคิด
จึงเปนเรื่องที่ครูควรสนใจควบคูกันไปกับการสอนและการพัฒนาการอาน ดังที่สมิธ (Smith 1963:
161) ไดจัดระดับความเขาใจในการอานเปน 3 ระดับ คือ 1. ระดับความเขาใจความหมายตัวอักษร
เปนระดับความเขาใจพื้นฐานที่ผูอานสามารถเขาใจสิ่งที่ผูเขียนเขียนไวโดยตรง 2. ระดับความเขาใจ
ขั้นตีความ เปนระดับที่ผูอานเขาใจความหมายของขอความที่อานไดลึกซึ้งกวาระดับแรก เพราะ
ผูอานตองตีความที่ผูเขียนไมไดกลาวไวอยางชัดเจน แตเปนความหมายแฝงอยูในเนื้อความ 3. ระดับ
ความเขาใจขัน้ วิจารณญาณ เปนระดับทีต่ อ งอาศัยความเขาใจในสองระดับแรกเปนพืน้ ฐาน เนือ่ งจากการ
อานระดับนี้ตองใชความคิดเพื่อวิเคราะห ตัดสิน และประเมินคาสิ่งที่อาน
การอานอยางมีวิจารณญาณนั้นเปนการอานในระดับสูง ตองพิจารณาไตรตรองสิ่งที่อาน
อยางรอบคอบ ถี่ถวน โดยอาศัยความรูความคิด ประสบการณเดิมเปนพื้นฐานในการวินิจฉัยและ
ตีความคิดวิเคราะหวิจารณสิ่งที่อาน เพื่อนำไปสูการวินิจฉัยตัดสินสิ่งที่อานไดอยางสมเหตุสมผล
ซึ่งในปจจุบันขอมูลขาวสารตางๆ จะถายทอดออกมาในหลายๆ รูปแบบที่แตกตางกัน เชน วารสาร
นิตยสาร หนังสือพิมพ หรือผานทางอินเทอรเน็ต ปายประกาศและปายโฆษณาการชวนเชื่อ เปนตน
ขอมูลขาวสารเหลานีม้ ที ง้ั ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น การโฆษณาชวนเชือ่ การอานเพือ่ ความเขาใจเรือ่ งราว
เพียงอยางเดียวไมเพียงพอกับสภาพสังคมในปจจุบันเนื่องจากบางครั้งอาจมีการเขียนขอมูลอยาง
ลำเอียงหรือบิดเบือนไปจากความเปนจริง ผูอานจึงจำเปนตองใชวิจารณญาณในการตัดสินเรื่องที่
อาน นั่นคือ รูความหมายของการอาน และรูเทาทันงานเขียนทุกชนิด
กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
เนนใหเห็นความจำเปนและความสำคัญของการอานโดยกำหนดสาระมาตรฐานการเรียนรู กลุมวิชา
ภาษาไทย สาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1: ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใช
ตัดสินใจแกปญ
 หาและสรางวิสยั ทัศนในการดำเนินชีวติ และมีนสิ ยั รักการอาน และสาระที่ 5 วรรณคดี
และวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1: เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยางเห็นคุณคา และนำมาประยุกตใชในชีวิตจริง ดังนั้นผูเรียนตองมีความรูความสามารถในการ
จับใจความสำคัญ สรุปความ อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อาน อภิปรายแสดงความคิดเห็นโตแยง
วิเคราะห จำแนกขอเท็จจริง ขอมูลสนับสนุน ขอคิดเห็น ระบุขอสังเกตการชวนเชื่อ การโนมนาว หรือ
ความสมเหตุสมผลของงานเขียนแสดง ประเมินคุณคาหรือแนวคิดที่ไดจากการอาน เพื่อนำไปใชแก
ปญหาในชีวิต วิเคราะห วิจารณวรรณคดีวรรณกรรม อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อานสรุปความรูและขอคิดจากการอานไปประยุกตใชในชีวิตจริง แมวากระทรวงศึกษาธิการตระหนัก
ถึงความสำคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณ วาเปนสิ่งที่ครูภาษาไทยจะตองฝกฝนใหนักเรียน
เกิ ด ทั ก ษะ แต ใ นสภาพป จ จุ บั น นั ก เรี ย นขาดทั ก ษะในการอ า นซึ่ ง ป ญ หาเหล า นี้ ส ง ผลกระทบให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชวงชั้นที่ 3
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ของสำนักทดสอบทางการศึกษา ระหวางปการศึกษา 2551-2552 มีคะแนนเฉลี่ย 43.33, 35.71
ตามลำดับ มีคะแนนเฉลี่ยที่ต่ำกวาเกณฑ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
ซึ่งมีสาเหตุมาจากเนื้อหาสาระการเรียนรู ตัวครู ตัวนักเรียน และปญหาที่พบบอยคือ การจัดการเรียน
การสอน นักเรียนขาดทักษะทางภาษาโดยเฉพาะทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ เนื่องจากไมได
รับการฝกฝนมากเทาที่ควร นักเรียนไมสนใจการอาน ไมใฝรูใฝเรียนและไมเห็นความสำคัญของการ
อานหรืออาจเปนเพราะวิธีการสอนของครู เทคนิคการสอนของครู สื่อการสอนหรือสาเหตุอื่นๆ ดังนั้น
ครูภาษาไทยจึงควรมีบทบาทสำคัญในการฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณเพราะเปนความ
เขาใจในระดับที่ยาก ผูอานจะตองไดรับการสอนและการฝกฝนใหเพียงพอ เพื่อใหเกิดประโยชนใน
การนำไปใชชีวิตประจำวันตอไป
การสอนอานอยางมีวิจารณญาณเปนการสอนที่จะชวยใหผูเรียนรูจักคิด ตัดสินใจในทาง
ที่ถูก ฝกใหผูเรียนใชความคิดเสมอ การจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามเปาประสงค
นั้น ตองใชกลวิธีการสอนหลายวิธี ผูสอนแตละทานสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมกับ
จุดประสงค เนื้อหา ดังที่ สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2523: 148-150) กลาวถึงการ
สอนภาษาไทยโดยสรุปวาถาจะใหไดผลดีควรพยายามใชวิธีสอนหลาย ๆ วิธีเพื่อใหบรรยากาศในการ
จัดการเรียนรูมีการเปลี่ยนแปลงมีสิ่งแปลก ๆ ใหมเกิดขึ้นเสมอ เชน การสอนแบบบรรยาย แบบ
อนุมานวิธี แบบอุปมานวิธี วิธีอภิปราย วิธีแบงหมูใหนักเรียนทำงานและวิธีการแกปญหา นอกจากนี้
สื่อการสอนเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนนาสนใจ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ดังที่กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2545: 137-139) กลาวถึงความสำคัญ
และความจำเปนของการใชสื่อการเรียนการสอน สรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนจำเปนตอง
เตรียมหรือสรางสื่อซึ่งมีหลายประเภททั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่อวัสดุอุปกรณ สื่อโสตทัศนูปกรณสื่อกิจกรรม
และสื่อบริบท สื่อตาง ๆ เหลานี้ตองคำนึงถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดที่จะทำใหผูเรียน
บรรลุจุดประสงค นอกจากนี้ ประภัสสร โพธิจักร (2532: 17) กลาวถึงแบบฝก สรุปไดวา แบบฝก
ชวยพัฒนานักเรียนในทักษะตางๆ พัฒนาความคิด ตรวจสอบความถูกตอง นำไปใชเปนสื่อการเรียน
การสอน การนำแบบฝกทักษะทางภาษาไปใชในการฝกฝนจึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่ครูตองนำไป
ปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ผลดี ต อ การเรี ย นการสอน ทั้ ง นี้ รู ป แบบ เทคนิ ค วิ ธี ส อนก็ เ ป น ป จ จั ย สำคั ญ ช ว ยให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD มุงชวยใหผูเรียน
ไดเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ ดวยตนเองและดวยความรวมมือและความชวยเหลือจากเพื่อน ๆ รวมทั้ง
ไดพัฒนา ทักษะการสื่อสาร การทำงานรวมกับผูอื่น การสรางความสัมพันธ การแสวงหาความรู
การคิด การแกปญหา และอื่นๆ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD พบวา
การเรียนดวยวิธีนี้ทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอวิธีสอน เชน งาน
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วิจัยของศิริพร ทาทอง (2548) ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) สูงกวานักเรียนที่รับการสอนแบบปกติ
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอวิธีสอนโดยการเรียนแบบ
รวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) กินาริน ตันเสียงสม (2548) ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียน
รูภาษาไทยดานการอานจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนแบบรวมมือกัน
เรี ย นรู เทคนิ ค STAD กั บ วิ ธี ส อนแบบปกติ แ ตกต า งกั น อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
โดยนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค STAD มีผลการเรียนรูดานการอานจับใจ
ความสำคัญสูงกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบปกติ และมีความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู เทคนิค STAD กับวิธีการสอนแบบปกติ อยูในระดับมาก
จากความสำคัญและสภาพปญหาตลอดจนการศึกษางานวิจัย ผูวิจัยจึงไดนำรูปแบบการ
เรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD และแบบฝกทักษะมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ใหเกิดประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยใหมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได
กำหนดไว

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
กอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ รวมกับการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค STAD
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณ รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD

สมมติฐานการวิจัย
นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะการอ า นอย า งมี วิ จ ารณญาณหลั ง เรี ย น สู ง กว า ก อ นเรี ย นโดยใช แ บบ
ฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
บางสะพานวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปการศึกษา 2554 จำนวน 9 หองเรียน จำนวน 356 คน
2. กลุมตัวอยาง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม (พิสณุ ฟองศรี
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2552: 116) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม จากนั้นจึงใชวิธีการสุมอยางงายมา 1 หองเรียน
แบงกลุมนักเรียนแบบคละความสามารถได 11 กลุม
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
1. ตัวแปรตน คือ แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารญาณ รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD
2. ตัวแปรตาม คือ 1) ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 2) ความพึงพอใจตอการเรียน
โดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ทั ก ษะการอ า นอย า งมี วิ จ ารณญาณ หมายถึ ง ความสามารถในการอ า นที่ ต อ งใช
กระบวนการคิดพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเกี่ยวกับขอมูลหรือสถานการณโดยใชแบบทดสอบที่
ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งแสดงออกทางพฤติกรรม ตอไปนี้
1.1 สามารถสรุปสาระสำคัญของเรื่องได
1.2 สามารถแยกประเด็นวิเคราะหขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็น
1.3 สามารถวิเคราะหจุดมุงหมาย ทัศนคติของผูแตง
1.4 สามารถสังเคราะหขอความที่อาน และเสนอความคิดเห็นหรือแนะนำโดยมีหลักฐาน
ขอมูลเหตุผลประกอบเปนที่ยอมรับเชื่อถือ
1.5 สามารถเชื่อมโยงเหตุการณกับสถานการณใหม และทำนายเหตุการณที่จะเกิดขึ้นได
1.6 สามารถประเมินคา พิจารณาตัดสิน ความเหมาะสมของการนำเสนองานเขียน
ความนาเชื่อถือของขอมูล เนื้อหาสาระ ประโยชน ขอคิดที่ไดจากการอาน
2. แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ คือ สื่อที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น สำหรับพัฒนา
ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณในวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้
- เรื่องที่ 1 ความรูพื้นฐานในการอาน
- เรื่องที่ 2 การอานขาวอยางมีวิจารณญาณ
- เรื่องที่ 3 การอานนิทานอยางมีวิจารณญาณ
- เรื่องที่ 4 การอานเรื่องสั้นอยางมีวิจารณญาณ
- เรื่องที่ 5 การอานกวีนิพนธอยางมีวิจารณญาณ
- เรื่องที่ 6 การอานวรรณคดีอยางมีวิจารณญาณ
3. การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD (student teams achievement divisions)
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย กลุมละ 4 คน ประกอบดวย
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นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนภาษาไทย เกง ปานกลาง และออน ในอัตราสวน 1:2:1
สมาชิกในกลุมจะศึกษาและทำความเขาใจบทเรียนรวมกันโดยชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการนำเสนอ
ผลงานของกลุม และเมื่อจบแตละบทเรียนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล คะแนนที่ไดจากการ
ทดสอบยอยของแตละคนจะถูกนำมาคิดกับคะแนนฐาน และนำมาคำนวณเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม
หลังจากนั้นครูจะใหรางวัลกับกลุมที่ไดคะแนนตามเกณฑที่กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนรูดังนี้ ขั้นนำ
เขาสูบทเรียนและแจงจุดประสงค ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นสรุป ขั้นวัดและประเมินผล และ
ขั้นสรางความประทับใจ/ใหรางวัล
4. ความพึงพอใจตอการเรียน หมายถึง ความรูสึกชอบหรือไมชอบตอสภาพตาง ๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนและความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นใหบรรลุวัตถุประสงคที่ขึ้นอยูกับความ
คาดหวังกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด และความสมดุลระหวางความตองการกับการไดรับการตอบสนอง ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสิ่งที่ตนตั้งใจไววาจะมีมากหรือนอย ซึ่งวัดพฤติกรรม 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานบรรยากาศในการ
เรียนรู 2) ดานการจัดการเรียนรู 3) ดานเนื้อหาสาระ 4) ประโยชนที่ไดรับ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
2. แผนการจัดการเรียนรู เรื่องการพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค STAD
3. แบบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
1.1 ศึกษาเอกสารการสรางแบบฝกเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบฝกที่ดีโดยคำนึง
ถึงทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยา และศึกษาวิเคราะหตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูแกนกลางของกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อจัดลำดับเนื้อหาของแบบฝกทักษะการอานอยาง
มีวิจารณญาณ โดยแบงออกเปน 6 เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ 1 ความรูพื้นฐานในการอาน เรื่องที่ 2 การอาน
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ขาวอยางมีวิจารณญาณ เรื่องที่ 3 การอานนิทานอยางมีวิจารณญาณ เรื่องที่ 4 การอานเรื่องสั้น
อยางมีวิจารณญาณ เรื่องที่ 5 การอานกวีนิพนธอยางมีวิจารณญาณ เรื่องที่ 6 การอานวรรณคดี
อยางมีวิจารณญาณ
1.2 ออกแบบลงมือสรางแบบฝกทักษะแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบรูป
แบบเนื้อหาและขอคำแนะนำแกไขขอบกพรอง
1.3 เสนอแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางจุดประสงคเนื้อหาและการจัดการเรียนรู (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543: 249)
มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.89
1.4 ปรับปรุงและแกไขแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ตามคำแนะนำของ
ผูเชี่ยวชาญและนำแบบฝกทักษะไปใชรวมกับแผนการจัดการเรียนรูซึ่งทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/8 (กลุมนำรอง) จำนวน 45 คน เพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรม เวลาที่ใช และ
เพื่อหาขอบกพรองของแผนการจัดการเรียนรู แลวนำมาปรับปรุงใหสมบูรณ เพื่อนำไปใชสอนจริงกับ
กลุมตัวอยางตอไป
2. แผนการจัดการเรียนรูจำนวน 6 แผน 16 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบ
คุณภาพดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแผนจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
และการนำวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD มาใชเปนแนวในการจัดการเรียนรู
2.2 วิเคราะหตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูแกนกลางของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อกำหนดเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู เวลาเรียน ในแตละหนวยการเรียนรู
2.3 สร า งแผนการจั ด การเรี ย นรู จำนวน 6 แผน 16 ชั่ ว โมง โดยมี ร ายละเอี ย ด
ของแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 1) สาระและมาตรฐานการเรียนรู 2) ตัวชี้วัด 3) สาระสำคัญ
4) จุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู 5) สาระการเรี ย นรู 6) กิ จ กรรมการเรี ย น 7) สื่ อ /แหล ง การเรี ย นรู
8) การวัดผลประเมินผล ซึง่ แตละแผนนัน้ มีขนั้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดของจอหนสัน
และจอหนสัน (Johnson &Jonhson) ประกอบดวยขั้นตอนการสอน ดังนี้ 1) ขั้นนำขาสูบทเรียน
และแจ ง จุ ด ประสงค 2) ขั้ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน 3) ขั้ น สรุ ป 4) ขั้ น วั ด และประเมิ น ผล
5) ขั้นสรางความประทับใจ/ใหรางวัล
2.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จแลว ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง ดานการใชภาษาและเนื้อหา จากนั้นปรับปรุงและแกไขแผนการจัดการเรียนรู
ตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2.5 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงค
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เนื้ อ หาและการจั ด การเรี ย นรู (ล ว น สายยศ และ อั ง คณา สายยศ, 2543 : 249) มี ค า ดั ช นี
ความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.95
2.6 ปรับปรุงและแกไขแผนการจัดการเรียนรู ตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ และนำ
แผนการจัดการเรียนรู ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 (กลุมนำรอง) จำนวน 45 คน
เพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรม เวลาที่ใช และเพื่อหาขอบกพรองของแผนการจัดการเรียนรู แลว
นำมาปรับปรุงใหสมบูรณ เพื่อนำไปใชสอนจริงกับกลุมตัวอยางตอไป
3. แบบวัดทักษะการอานอยางมีวจิ ารณญาณ กอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test)
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ โดยมีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ
ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการวัดและประเมินผลของกลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย
เทคนิคการเขียนแบบทดสอบ
3.2 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบ
วัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ พฤติกรรมที่วัดไดแก การนำไปใช วิเคราะห สังเคราะห และ
ประเมินคา
3.3 สร า งแบบวั ด ทั ก ษะการอ า นอย า งมี วิ จ ารณญาณ เป น แบบทดสอบปรนั ย ชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 70 ขอ ใหครอบคลุมตารางวิเคราะหขอสอบ
3.4 เสนอแบบวั ด ทั ก ษะการอ า นอย า งมี วิ จ ารณญาณ ที่ ส ร า งเสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว
ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบการใชภาษา ความถูกตองของขอคำถาม จากนั้น
ปรับปรุงและแกไขแบบทดสอบตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3.5 เสนอแบบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ
การใชภาษา และความเที่ยงของแบบทดสอบจากขอคำถาม ตัวเลือก จุดประสงคการเรียนรู และ
พฤติกรรมที่ตองการวัด โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและจุดประสงค
การเรียนรู (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543 : 249) มีคา ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง
0.67-1.00
3.6 นำแบบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/8 โรงเรียนบางสะพานวิทยา (ที่ผานการเรียนเนื้อหานี้มาแลว) จำนวน
42 คน
3.7 นำผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ (item analysis) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบ
ทดสอบมีคุณภาพตามเกณฑ ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกขอสอบใหเหลือ 40 ขอ โดยผูวิจัยไดคัดเลือก
ขอทดสอบที่มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.27 – 0.79 คาอำนาจจำแนก (r) อยูระหวาง
0.20 –0.89
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3.8 นำแบบทดสอบที่คัดเลือกไวแลว จำนวน 40 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 2/8 (กลุมนำรอง) จำนวน 45 คน อีกครั้งเพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบ
ทดสอบ โดยใชวิธีของคูเดอร ริชารดสัน จากสูตร KR – 20 ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.77 และนำ
แบบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ จำนวน 40 ขอ ไปใชทดสอบกอนและหลังเรียนกับกลุม
ตัวอยางตอไป
4. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียน มีจำนวน 18 ขอ โดยมีลักษณะของคำถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) โดยมีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert)
เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scale) จากเอกสารและตำราที่เกี่ยวของ
4.2 กำหนดประเด็นที่ตองการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียน
ไดแก ดานบรรยากาศในการเรียนรู ดานเนื้อหา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชน
ที่ไดรับ
4.3 นำประเด็นที่ตองการศึกษามาสรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตามวิธีการของ
ลิเคิรท (Likert) เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scale) จำนวน 18 ขอ กำหนดระดับคะแนน
ไว 5 ระดับ
4.4 เสนอแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว ตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบการใชภาษา ความถูกตองของขอคำถาม จากนั้นปรับปรุงและแกไข
แบบสอบถามตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
4.5 เสนอแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของขอคำถาม โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงคในการถาม
(ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543 : 249) มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00
4.6 นำแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8
(กลุมนำรอง) จำนวน 45 คน และนำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใช
แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ไปหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.90
4.7 นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน จำนวน 18 ขอ ไปใช
สอบถามนักเรียนหลังจัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยางตอไป

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554
Vol.2 No. 1 January - June 2011

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

121

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.1 หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดแก 1) แบบฝกทักษะ 2) แผนการจัดการเรียนรู
3) แบบทดสอบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอการเรียน
1.2 ค า ความยากง า ย (p) และค า อำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบ ได แ ก แบบ
ทดสอบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
1.3 วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ไดแก 1) แบบทดสอบวัดทักษะการอาน
อยางมีวจิ ารณญาณ โดยใชวธิ ขี องคูเดอร ริชารดสัน จากสูตร KR – 20 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการเรียน
2. วิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
การวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้
1. เปรียบเทียบศึกษาผลทักษะทางการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกอนและ
หลังการจัดการเรียนโดยการใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค STAD หาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t – test
Dependent)
2. วิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน ไดแก คาเฉลี่ย ( X )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พรอมกับแปลความหมายจากคาเฉลี่ยเปนระดับความพึงพอใจ

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับ
การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ
การอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการอานอยางมีวจิ ารณญาณ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 2 กอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรู
แบบรวมมือ เทคนิค STAD ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการอานอยางมีวจิ ารณญาณ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 2 กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค STAD
คะแนน
หลังเรียน
กอนเรียน

คะแนนเต็ม
40
40

X
27.47
16.22

S.D.
3.95
4.55

t
21.41*

n = 45
Sig
.00

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 แสดงวา ผลการศึกษาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝก
ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD
ผลการวิ เ คราะห ร ะดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การเรี ย นโดยใช แ บบฝ ก ทั ก ษะ
การอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD หลังจัดการเรียนรู ดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน อยางมี
วิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD โดยภาพรวม
n = 45
ความพึงพอใจที่มีตอการเรียน X
S.D.
ระดับ ลำดับที่
ดานบรรยากาศในการเรียนรู
3.57
0.68
มาก
4
ดานการจัดการเรียนรู
3.67
0.75
มาก
3
ดานเนื้อหาสาระ
3.76
0.74
มาก
1
ดานประโยชนที่ไดรับ
3.73
0.74
มาก
2
โดยภาพรวม
3.69
0.73
มาก
-
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จากตารางที่ 2 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
( X = 3.69) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย ดังนี้ ดานเนือ้ หาสาระ ( X = 3.76) ดานประโยชนทไี่ ดรบั ( X = 3.73) ดานการจัดการเรียนรู
(X = 3.67) และดานบรรยากาศในการเรียนรู ( X = 3.57) ตามลำดับ
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานบรรยากาศในการเรียนรู
n = 45
1.
2.
3.
4.
5.

ดานบรรยากาศในการเรียนรู
รูสึกสนุก มีความสุขในการรวมทํากิจกรรม
การเรียนรูอ ยาง
การจัดการเรียนรูสงเสริมความสัมพันธที่ดี
มีการชวยเหลือกันภายในกลุม
รูสึกเปนอิสระ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการแสดงความคิดเห็น
การรวมกิจกรรมมีการแขงขัน ทาทาย
ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน
มีความประทับใจ การใหรางวัลเสริมแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
โดยภาพรวม

X

3.40

S.D.
0.78

ระดับ
ปานกลาง

ลําดับที่
5

3.58

0.87

มาก

2

3.51

0.81

มาก

4

3.56

0.87

มาก

3

3.82

0.83

มาก

1

3.57

0.68

มาก

-

จากตารางที่ 3 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานบรรยากาศในการเรียนรู โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.57)
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ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานการจัดการเรียนรู
n = 45
ดานการจัดการเรียนรู
S.D.
ระดับ
ลําดับที่
X
1. รูปแบบของแบบฝกนี้มีความนาสนใจ
2. แบบฝกเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู
ของนักเรียน
3. ลําดับขั้นตอนของการจัดกระบวนการ
เรียนรูม คี วามเหมาะสม
4. ระยะเวลาในการเรียนโดยใชแบบฝก
รวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD มีความเหมาะสม
โดยภาพรวม

3.78
3.56

0.77
0.73

มาก
มาก

1
4

3.69

0.76

มาก

2

3.64

0.74

มาก

3

3.67

0.75

มาก

-

จากตารางที่ 4 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานการจัดการเรียนรู โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 3.67)
ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูที่ใชแบบฝกทักษะการอาน อยาง
มีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานประโยชนที่ไดรับ
n = 45
1.
2.

3.

4.

ดานประโยชนที่ไดรับ
สงเสริมพัฒนาทักษะการอานในระดับ
การคิดขั้นสูงที่เหมาะสม
ฝกใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น
มีความมั่นใจในการนําความรู ความเขาใจ
สูก ารตัดสินใจไดอยางเหมาะสม
สามารถนําความรูการอานอยางมีวิจารณญาณ
ไปใชในการเรียน แสวงหาความรูตามแหลง
การเรียนรูอื่นได
สงเสริมใหรูจักการเปนผูนํา มีความรับผิดชอบ
ตนเองและกลุมรวมกับสมาชิก
โดยภาพรวม

X

3.71

S.D.
0.76

ระดับ
มาก

ลําดับที่
3

3.80

0.76

มาก

1

3.69

0.76

มาก

4

3.73

0.69

มาก

2

3.73

0.74

มาก

-
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จากตารางที่ 5 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานประโยชนที่ไดรับ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 3.70)
ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูที่ใชแบบฝกทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานเนื้อหาสาระ
n = 45
1.
2.
3.

4.

5.

ดานเนื้อหาสาระ
การกําหนดเนื้อสาระและรายละเอียด
ของเนื้อหาสาระมีความเหมาะสม
การเลือกใชคํา สํานวนภาษาที่เขาใจงายเหมาะสม
กับการฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
การจัดลําดับแบบฝกเรียงจากงายไปหายาก
มีความเหมาะสมกับการฝกทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณ
เนื้อหามีความสอดคลองกับเรื่องราวหรือเหตุการณ
ในปจจุบัน และสัมพันธกับการฝกการอานอยางมี
วิจารณญาณ
เนื้อหาใหแนวคิด ความรู สงเสริมสติปญญา
พัฒนากระบวนการคิด
โดยภาพรวม

X

3.82

S.D.
0.81

ระดับ
มาก

ลําดับที่
2

3.76

0.74

มาก

3

3.67

0.71

มาก

5

3.73

0.75

มาก

4

3.84

0.71

มาก

1

3.76

0.74

มาก

-

จากตารางที่ 6 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานประโยชนที่ไดรับ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 3.76)

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD
สรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. การศึกษาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช
แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD พบวา มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .05 การที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนนั้นเปนผลมาจากการเรียนแบบรวมมือ
เทคนิค STAD เปนรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งเปนการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ใชวิธีแบบจัด
กลุม ผูเ รียนแบบคละความสามารถ ประกอบดวยสมาชิก 4 คน เปนนักเรียนทีม่ คี วามสามารถทางการ
เรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน เพื่อจะไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งใหผูเรียนได
เรียนรูถึงการทำงานเปนกลุม เกิดความสามัคคี และยังมีการแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให
กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ STAD มีประสิทธิภาพ ก็คือ รางวัลที่ไดจากการที่มีคะแนนสะสมของ
กลุมที่มากที่สุด นั้นเปนสิ่งที่ทำใหแตละกลุมเกิดการชวยเหลือหรือมีความสามัคคีภายในกลุม ทำให
ผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนและยังเปนการดูแลกันเกิดความสัมพันธและมิตรภาพภายในกลุม
รวมถึงทำใหผูเรียนไดความรู จากการชวยเหลือของเพื่อนรวมกลุม ซึ่งการสอนกันเองของผูเรียนทำให
เกิดความสบายใจ มีความกระตือรือรน รูสึกตื่นเตนทุกครั้งที่เรียน และรับรูไดอยางรวดเร็ว เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนของผูเรียนทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอการเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร ทาทอง (2548) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คำกริยาและคำวิเศษณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับการสอนแบบปกติ ผลการ
วิจัยพบวา ผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกัน
เทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) สูงกวานักเรียนที่รับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .01 และนั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น ที่ ดี ต อ วิ ธี ส อนโดยการเรี ย นแบบร ว มมื อ กั น เทคนิ ค
กลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)
การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ เทคนิค STAD มีการทดสอบเพื่อตรวจสอบความ
กาวหนาของผูเรียน และในการทดสอบแตละครั้งนักเรียนแตละคนจะไดคะแนนพัฒนาความกาวหนา
จึงทำใหสมาชิกในกลุมมีความพยายามในการเรียนรูและชวยเหลือกัน ถาไดคะแนนนอยคะแนนของ
กลุมก็จะลดลงดวย ดังนั้นสมาชิกทุกคนในกลุมตองรวมมือกัน ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
เนื่องจากผูเรียนไดมีโอกาสทำงานรวมกัน ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเด็กเกงได
ชวยเหลือเพื่อนที่เรียนออน ทำใหคนเกงไดเพิ่มความเขาใจในความคิดรวบยอดของเนื้อหานั้น ๆ ได
ลึกซึ้งกวาเดิมเพราะไดอธิบายใหเพื่อนในกลุม โดยนักเรียนที่เรียนออนจะไดรับการฝกฝนและได
แนวทางจากนั ก เรี ย นที่ เ ก ง ทำให เ ข า ใจบทเรี ย นได ม ากขึ้ น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของสลาวิ น
(Slavin 1978: 41, อางถึงใน สุจิตรา เวทยาวงศ, 2545: 106) ที่กลาววา การเรียนกันเปนกลุมยอย
สมาชิกภายในกลุมจะศึกษาและทำความเขาใจบทเรียน ฝกมีทักษะการทำงานรวมกัน มีความ
รับผิดชอบและชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อความสำเร็จของกลุม นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหนักเรียน
เรียนรูรวมกันมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน ชวยเหลือการเรียนภายในกลุม ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ทำใหผูเรียนมีความรูสึกวาตนเองมีสวนรวมภายในกลุม กลาแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กินาริน ตันเสียงสม, (2548: 192) ที่กลาววา การใชกลุมรวมมือกัน
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เรียนรูชวยเหลือกันนั้นสามารถชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะ ซึ่งองคประกอบยอยอื่นๆ ของเทคนิค
STADจะนำไปสูเปาหมายเดียวกัน ทำใหมีความพยายามในการแกปญหา ซึ่งนักเรียนไดรวมมือกัน
เรียนรูและปฏิบัติในประเด็นดังกลาว
นอกจากรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD แลวการใชแบบฝกทักษะหรือแบบฝก
เสริ ม ทั ก ษะทางภาษาเป น นวั ต กรรมทางการศึ ก ษารู ป แบบหนึ่ ง ที่ จ ะช ว ยพั ฒ นาความสามารถ
ในการเรียนของนักเรียนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีสุข มาสกรานต (2530) พบวา คะแนน
สัมฤทธิผลทางการอานอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษากลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ อารี บัวคุมภัย (2540: 31-38) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 แสดงวาการเรียนโดยใชแบบ
ฝกเสริมทักษะการใชถอยคำในการเขียนรอยแกว ทำใหทักษะการเขียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพ
สูงกวาการสอนตามปกติและสอดคลองกับงานวิจัยของ รินรดา จันทะวัน (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษา
การพัฒนาแผนการเรียนรูโดยใชแบบฝก ทักษะการอานเชิงวิเคราะหดวยการเรียนรูแบบรวมมือ
(STAD) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาแผนการเรียนรูโดยใชแบบฝก
ทักษะการอานเชิงวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ
81.93 ซึง่ เปนไปตามเกณฑ 80/80 ทีต่ งั้ ไวและมีดชั นีประสิทธิผล 60.82 หมายความวาผูเ รียนมีความรู
เพิ่มขึ้นรอยละ 60.82 โดยสรุป ไดแผนการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห ที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสม และเปนนวัตกรรมที่ สามารถใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหนักเรียน
มีทักษะการอาน สามารถจับใจความสำคัญ และสรุปประเด็นของเรื่องที่อานไดเปนอยางดี จึงขอ
สนับสนุนใหครูภาษาไทย สรางแบบฝกทักษะ การอานเชิงวิเคราะหซึ่งจะชวยใหนักเรียนเกิดทักษะ
ดานการอานเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของรังสี พลโคกกอง (2551: 73-74) ไดศึกษา
การพั ฒ นาแผนการจั ด การเรี ย นรู ด ว ยเทคนิ ค ร ว มด ว ยช ว ยงานกลุ ม (STAD) โดยใช แ บบฝ ก
เสริมทักษะ พบวา แผนการจัดการเรียนรู ทำใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดีขึ้นและมีความรูเพิ่มขึ้น
รอยละ 40-60 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานิตา ไชยกาล (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการ
จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ (STAD)ประกอบแบบฝกทักษะ เรื่อง การอานเชิงวิเคราะห กลุมสาระ
ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวามีคาดัชนีประสิทธิผล ของแผนจัดการเรียนรู เทากับ 0.5856
แสดงวานักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 58.56 และสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานการอาน
เชิงวิเคราะหสูงขึ้น
2. การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ
การอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ในภาพรวม พบวานักเรียน
มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายดานจะเห็นไดวานักเรียนมีระดับ
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก เชนกัน เรียงลำดับจากคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้ ดานเนื้อหา
สาระ ดานประโยชนที่ไดรับดานการจัดการเรียนรู ดานบรรยากาศในการเรียนรูตามลำดับ ซึ่งเปนไป
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ตามสมมติฐานที่ผูวิจัยกำหนดที่เปนเชนนี้อันเนื่องมาจากการจัดลำดับเนื้อหาของแบบฝกเรียงจาก
งายไปหายากทำใหผูเรียนสามารถเขาใจเรื่องราวเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและมีความสนใจใน
การเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พรรณี ชูทัย (2528: 167) ที่กลาววา ควรจัดแบบฝกเรียงจาก
งายไปหายากจากสั้นไปยาวและมีหลายรูปแบบ เพื่อกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยได
ใชถอยคำ สำนวนภาษาที่เขาใจงาย เหมาะสมกับวัย สอดคลองกับเรื่องราวหรือเหตุการณในปจจุบัน
สามารถสงเสริมสติปญญา กระตุนใหผูเรียนสนใจพัฒนาทักษะการอาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
พิมพใจ พจนสมพงศ (2549: 45) ที่กลาววา แบบฝกที่ดีจะตองสรางขึ้นตามหลักการสรางแบบฝก
และตองคำนึงถึงหลักการทางจิตวิทยา เนื้อหาตองเหมาะสม และสามารถกระตุนผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรูและตอบสนองตรงตามวัตถุประสงค อีกทั้งตองใชภาษาที่เขาใจงาย ชัดเจน นาสนใจและ
ทาทายความสามารถ จะเห็นไดวา แบบฝกสามารถสงเสริมพัฒนาทักษะการอานในระดับการคิดขัน้ สูง
ฝกใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น มีความมั่นใจในการนำความรู ความเขาใจสูการตัดสินใจได
อยางเหมาะสมสามารถนำความรูการอานอยางมีวิจารณญาณไปใชในการเรียนแสวงหาความรูตาม
แหลงเรียนรูอื่นไดสงเสริมใหรูจักการเปนผูนำ มีรับผิดชอบตนเองและกลุมรวมกับสมาชิก ดังที่ วิริยา
วิริยารัมภะ (2549: 37) กลาวถึงประโยชนของการอานอยางมีวิจารณญาณวาทำใหผอู านเกิดปญญา
ไดขอมูลความรูที่ถูกตองและมีประโยชน เนื่องจากไดใชความคิดพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ
แลว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปทมา วิญญกูล (2551: 22) กลาวถึงประโยชนของการอานอยางมี
วิจารณญาณวาการอานอยางมีวิจารณญาณเปนการอานที่ชวยใหผูอานมีความรูความคิดอยาง
รอบคอบ สามารถวินิจฉัยปญหาตาง ๆ ไดอยางสมเหตุสมผล และสามารถนำประโยชนที่ไดจากการ
อานอยางมีวิจารณญาณไปประยุกตใชแกปญหาในชีวิตประจำวันได
การจัดการเรียนรูที่มีลำดับขั้นตอนของการจัดกระบวนการเรียนรูที่ระยะเวลาในการเรียนที่มี
ความเหมาะสมและสอนดวยวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD สงเสริมบรรยากาศในการเรียน
แบบกันกันเอง นักเรียนรูสึกสบายใจสนุกสนานไมเครงเครียดในการเรียนมากเกินไป และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุรพล พยอมแยม (2544: 78 - 79) กลาววา บรรยากาศในชั้นเรียนที่เหมาะสมยอม
ทำใหกระบวนการเรียนการสอนเปนไปดวยดี สรางความสนใจ ความตั้งใจใหแกผูเรียน ทำใหการ
เรียนรูบ รรลุผลตามทีต่ งั้ เปาหมายไว ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2537: 2) ทีก่ ลาววา
ทุ ก คนในกลุ ม มี บ ทบาทในการดำเนิ น งานของกลุ ม มี ก ารตั ด สิ น ใจร ว มกั น เพื่ อ ให ไ ด ง านออกมา
สมาชิกในกลุมมีความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน ทำใหบรรยากาศในการสอนเปนบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนการสอนของนักเรียนในการที่ไดรับการพัฒนาตนเองในการเรียนรูตามความรูความสามารถ
ของตนเองใหมากขึ้นเทา ๆ กัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วาสนา ไตรวัฒนธงไชย (2543: 89-90)
ที่กลาววาการจัดบรรยากาศในการเรียนสงผลใหการสอนมีประสิทธิภาพนั้นตองจัดสิ่งแวดลอมที่เปน
ระบบระเบียบ นอกจากนี้โรเบิรต บี คูเตอร (Robert B. Cooter,1997: 118 อางถึงใน สุนันทา
ประสานสอน 2544: 61-62) ไดวิเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการอานแลวพบวาองคประกอบที่มีผล
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ตอความสามารถในการอาน คือ การใหเวลาในการอาน การสอนกลวิธีการอาน การใหโอกาส
นักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน และการใหนักเรียนไดพูดคุยถึงความคิดความรูสึกและปฏิกิริยา
ของตนต อ สิ่ ง ที่ อ า น ซึ่ ง การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ เทคนิ ค STAD นั้ น ผู เ รี ย นมี ก ารช ว ยเหลื อ กั น
ภายในกลุมทั้งคนเกง ปานกลาง ออน มีการแสดงความคิดเห็นปฏิสัมพันธกับเพื่อนรูสึกเปนอิสระ
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูในการแสดง ความคิดเห็นระหวางกัน รูสึกสนุก มีความสุขในการรวมทำ
กิจกรรมการเรียนรู มีการแขงขัน ทาทายความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนตลอดจนครูผูสอน
มีการใหรางวัลเปนการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจเรียนรู ทำใหผูเรียนเกิดความประทับใจ การให
รางวัลเสริมแรงจูงใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนจึงมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของไพศาล พระจันทรลา (2551: 117-118) ไดศึกษานักเรียนที่เรียน
ดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอานเชิงวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการสอนแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ วิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรู
แบบรวมมือ เทคนิค STAD ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนำไปใช
1.1 กอนดำเนินการสอนครูควรชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีดำเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ใหนักเรียนเขาใจอยางถองแท และหามมิให
นักเรียนชวยเหลือกันทำแบบทดสอบ รวมทั้งนี้ควรแจงคะแนนความกาวหนาใหนักเรียนทราบทันที
เพื่อเปนการกระตุนใหสมาชิกทุกคนภายในกลุมเกิดความกระตือรือรนและรวมมือกัน
1.2 การจัดกลุมผูเรียนใหคละความสามารถอยางชัดเจนตามสาระการเรียนรูที่สอนเพื่อ
ใหสมาชิกเกิดพฤติกรรมกลุมรวมมือในการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอ
การเรียนการสอน
1.3 ครู ค วรเอาใจใส ดู แ ลในการทำกิ จ กรรมของนั ก เรี ย นแต ล ะคน เพื่ อ คอยแนะนำ
ชวยเหลือนักเรียนในกรณีนกั เรียนไมสามารถแกปญ
 หาไดดว ยตนเอง พรอมทัง้ คอยกระตุน ใหกำลังใจ
เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู จึงทำใหกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.4 ครูควรใหกำลังใจและสนับสนุนใหนักเรียนกลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็น
กลานำเสนอผลงานของตนเองในการจัดการเรียนรูครูควรพยายามสรางบรรยากาศในการเรียน
ใหสนุกสนานและเปนกันเอง ไมเขมงวดจนเกินไปจนทำใหเกิดความตึงเครียดใหความเปนอิสระ
ใหนักเรียนอยากมีสวนรวมในการทำกิจกรรมตาง ๆ
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD ในการเรียนรู
ในเนื้อหาอื่น หรือระดับชั้นอื่นๆ
2.2 ควรมีการเปรียบเทียบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นไปสอนเปรียบเทียบ
กับวิธีสอนอื่นๆ ในเนื้อหาเดียวกันและชั้นเดียวกัน เพื่อจะไดเปนการสงเสริมและ หาแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลตอไป

สรุป
การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD (STUDENT TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS)
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียน เกง ปานกลาง และออน มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นนำเขาสูบทเรียนและแจงจุดประสงค
2) ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ขั้นสรุป 4) ขั้นวัดและประเมินผล 5) ขั้นสรางความประทับใจ/
ใหรางวัล
นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค STAD มีทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
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การพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานในอำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
THE DEVELOPMENT OF A LEARNING PACKAGE OF INDIGENOUS TOYS
IN SONGPEENONG DISTRICT, SUPHANBURI PROVINCE TO PROMOTE
BASIC SCIENCE PROCESS SKILLS OF THIRD GRADE PUPILS
นันทิชา ชาวสวนกลวย / NANTHICHA CHAOSOUNKLUAI1
อัมรินทร อินทรอยู / AMMARIN INYOO2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานในอำเภอสองพี่นอง
จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนกอนและหลังใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน 3) ศึกษาพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียน และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรม
ของเล น พื้ น บ า น กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการดำเนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาป ที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ อำเภอสองพีน่ อ ง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวน 24 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน
2) แผนจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 4) แบบ
สังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และ 5) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน วิเคราะหขอมูลโดยการ
หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบวา
1. ชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานในอำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย คูมือ
การใชชุดกิจกรรม และชุดกิจกรรมสำหรับนักเรียน จำนวน 7 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 รถหลอดดาย
ชุดที่ 2 กังหันลม ชุดที่ 3 กังหันกระบอก ชุดที่ 4 ไมโผละ ชุดที่ 5 จักจั่น ชุดที่ 6 ใบพัดแมลงปอ ชุดที่ 7
รมชูชีพ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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2. นักเรียนที่ใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานในอำเภอสองพี่นอง มีคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานหลังจากใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานสูงกวากอนใชอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. พฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียนในภาพรวมอยู
ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนมีพฤติกรรม ทักษะการหาความสัมพันธ
ระหวางมิติกับมิติและมิติกับเวลา ทักษะการพยากรณ ทักษะการจำแนก ทักษะการสังเกต และ
ทักษะการคำนวณอยูใ นระดับดี ทักษะการจัดกระทำและสือ่ ความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็น
จากขอมูล และทักษะการวัด อยูในระดับพอใช
4. ของเลนพื้นบานที่นักเรียนสวนใหญชอบคือ รมชูชีพ จักจั่น รถหลอดดาย ไมโผละ กังหัน
กระบอกและใบพัดแมลงปอ ตามลำดับ ในภาพรวมนักเรียนสวนใหญเห็นดวยกับการนำของเลน
พื้นบานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก
คำสำคัญ : ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน

ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to develop a learning package of indigenous
toys, 2) to compare pupils’ basic science process skill learning outcome before learning
process with that after learning process, 3) to study basic science process skill behaviors
of the pupils, 4) to study the pupils’ opinions concerning the learning package of indigenous
toys. The sample was a group of 24 third grade pupils of Wat Srisumran Municipality
School 5, Songpeenong district, Suphanburi province in the 1st semester of academic
year 2011, selected by a purposive sampling method. The research instruments were 1) a
learning package of indigenous toys, 2) science instructional plans, 3) basic science
process skill test, 4) basic science process skill observation form, and 5) student’s opinions
questionnaire. The data were analyzed with mean, standard deviation, and t-test analysis.
The results of this research revealed that:
1. The learning package of indigenous toys comprised of a learning package
manual and 7 learning activities: 1) Rotlotdai (thread roll toy car), 2) Kunghunlom
(pin wheel) 3) Kunghunkrabauk (cylinder windmill), 4) Maiploh (air pressure bamboo toy
gun), 5) Juggajun (cicada), 6) Baipudmalaengpore (dragonfly propeller), and 7) Romchucheep
(parachute).
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2. The students’ basic science process skill scores after learning activities were
higher than those before learning activities.
3. The overall learning outcome of the students’ basic science process skill behaviors
was at high level. Especially space and space skills, space and time skills, forecasting
skills, discriminating skills, observating skills, and calculating skills were at high level and
manipulating and communicating skills, decision making skills, and measuring skills were
at fair level.
4. Most of the pupils liked Romchucheep, Juggajun, Rotlotdai, Maiploh,
Kunghunkrabauk, and Baipudmalaengpore respectively. Most of them agreed to the
learning package of indigenous toys at high level.
Keywords: basic science process skill

บทนำ
การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความ
สำคัญตอการดำเนินชีวิตของมนุษย ซึ่งมนุษยไดใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตใหดีมีความสะดวกสบายขึ้น ถาพิจารณาสิ่งที่อยูรอบตัวเราจะพบวา ลวนแตพัฒนา
ขึ้นมาจากความรูทางวิทยาศาสตรทั้งสิ้น วิทยาศาสตรจึงเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูของบุคคล
ทุกเพศทุกวัยและนับวันจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น จึงจำเปนอยางยิ่งที่ประชากรในประเทศจะตอง
มีพื้นฐานความรูความเขาใจ เพื่อใหตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รูจักใช
อยางมีเหตุผลและใชวิทยาศาสตรอยางถูกตองเหมาะสม ทันตอสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาอยูต ลอดเวลา กระบวนการทางวิทยาศาสตรชว ยใหคนพัฒนาวิธคี ดิ ทัง้ ความคิดเปนเหตุเปนผล
คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะที่สำคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการ
แกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบได
วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge based
society) การพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจุดเริ่มตนตั้งแตการจัดการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถานศึกษา ดวยการจัดแหลงการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อเปดโอกาส
ใหมีการแสวงหาความรูอยางเสมอภาค มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหไดมาตรฐาน
และทันตอความกาวหนาของโลกรวมทั้งนำภูมิปญญาทองถิ่นมาใชรวมกับเทคโนโลยีสมัยใหม
ตามวิถีชีวิตของสังคมไทย เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน (สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546: 1)
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จากผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ (national test) วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป 3 พบวาปการศึกษา 2551 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 47.90 ปการศึกษา 2552 คะแนน
เฉลี่ยรอยละ 38.96 (2552:<http:/…>) และปการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 49.22 (2554:<
http:/…>) ซึ่งการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรนั้นมีการประเมิน 2 ดาน คือ ดานความรูความเขาใจและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยมีโครงสรางของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร รอยละ 57 และวัดความรูความเขาใจรอยละ 43 และผลคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร
ปการศึกษา 2553 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่นอง
จังหวัดสุพรรณบุรี พบวาคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 62.38 ภาพรวมผลการประเมินยังไมเปน
ที่นาพอใจเพราะถือวาคะแนนยังต่ำ และไมเปนไปตามเปาหมายที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
สองพี่นองตั้งไว คือ รอยละ 70
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรตองเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาความ
สามารถดานทักษะตางๆ เปนสำคัญ ซึ่งสอดคลองกับคาริน และ ซัน (Carin and Sund,1975: 76)
ที่ไดกลาวไววา การสอนวิทยาศาสตรมีจุดมุงหมาย 3 ดาน คือ ดานความรูทางวิทยาศาสตร ดาน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และดานเจตคติทางวิทยาศาสตร กิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี
ควรเปนกิจกรรมที่สามารถทำใหนักเรียนประสบผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค และเปนรูปแบบการ
สอนวิธีใดนั้นขึ้นอยูกับความสามารถ ความเหมาะสมทั้งของผูเรียนและผูสอน ทั้งนี้จะตองใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูตามแนวคิดหลักการตางๆ ทางวิทยาศาสตร เกิดความรักความสนใจในวิทยาศาสตร
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สิ่งสำคัญที่สุดที่ครูควรตระหนัก คือบรรยากาศในการเรียน
การสอนควรใหผูเรียนสนุกสนานไมเครียดและมีความพอใจที่จะเรียนจึงจะทำใหการเรียนการสอน
ประสบผลสำเร็จ (สุภาภรณ มั่นเกตุวิทย, 2544: 2) การสอนวิทยาศาสตรสำหรับเด็กประถมศึกษา
ไมควรเนนวิชาการเพียงดานเดียวแตควรเนนการพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
ใหกับเด็กๆ ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาจึงควรใหเด็กๆ เรียนรูจากการ
ลงมือปฏิบัติผานกิจกรรมที่สนุก เพื่อใหนักเรียนเพลิดเพลินกับการเรียนรู ดังที่ชาตรี เกิดสำราญ
(2540 อางถึงในจำริต กำจาย, 2544: 18) อภิชัย เทอดเทียนวงษ และ สุภาภรณ เทอดเทียนวงษ
(2544 อางถึงในบุปผา นรภาร, 2548: 3) ไดกลาวสอดคลองกันถึงความสัมพันธของเด็กและการเลน
วา การเลนเปนอาชีพถาวรของเด็กเพราะฉะนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนตองไมแยกการเลนออก
จากการเรียนตองเปดโอกาสใหเด็กไดเลนและเรียนรูไปพรอมๆ กัน แลวเด็กก็จะตื่นตัวอยูเสมอ
การเลนของเด็กจะมีความหมายและเกิดประโยชนสูงสุดถามีอุปกรณประกอบการเลนหรือของเลน
ทีเ่ หมาะสม ซึง่ สอดคลองกับปรีชา อมาตยกุล (2528: 34) ประสาท เนืองเฉลิม (2546: 70) กลาวไววา
“ของเลนชวยสงเสริมสติปญญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะ
กระบวนการขั้นพื้นฐานโดยผานประสบการณทางประสาทสัมผัส” และงานวิจัยของวีระพงษ แสงชูโต
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(2544: บทคัดยอ) จามรี สินจรูญศักดิ์ (2548: 70) และอรวรรณ เตชะโสด (2552: 57) พบวา ของเลน
พื้นบานสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนได
จากความสำคัญและสภาพปญหาดังกลาว ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะสงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียน โดยผูวิจัยไดพิจารณาเลือกใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน
เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน มาดำเนินการวิจัยในระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ เนื่องจากเนื้อหาสาระ
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่เปนเนื้อหาที่นาสนใจเพราะในชีวิตประจำวันของเราตองเกี่ยวของกับ
แรงและการเคลือ่ นทีอ่ ยูเ สมอ กอปรกับเนือ้ หาดังกลาวสามารถจัดกิจกรรมไดหลากหลายและเหมาะสม
กับรูปแบบของชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานในอำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน
3. เพื่อศึกษาระดับของพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของ
นักเรียน
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน

สมมติฐานการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมของเลนมีประสิทธิภาพ สามารถใชสง เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
2. นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานมีผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานหลังใชชุดกิจกรรมสูงกวากอนใชชุดกิจกรรม
3. นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานอยูในระดับดี
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความคิดเห็น ความรูสึกชอบตอชุดกิจกรรมของเลน
พื้นบานในระดับมาก
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วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสองพี่นอง อำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เรียนอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2554 จำนวน 4 โรง 150 คน
2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
อำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เรียนอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โดยการสุม
หองเรียน 1 หอง จำนวนนักเรียน 24 คน
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก ชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานในอำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตัวแปรตาม ไดแก
1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
- ผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
- พฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
2) ความคิดเห็นตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1. ชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน
2. แผนจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
4. แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
ของเลนพื้นบาน
ขั้นตอนการพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานในอำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เพือ่ สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขนั้ พืน้ ฐานของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3
การพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน มีขั้นตอนตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วของซึง่ ประกอบดวย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 มาตรฐานการเรียนกลุม สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอนกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู (inquiry process) รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับของเลนพื้นบาน
และการพัฒนาชุดกิจกรรม สำรวจรายชื่อของเลนพื้นบานที่เด็ก ๆ หรือประชาชนในทองถิ่นอำเภอ
สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี นิยมเลนกันหรือมีปรากฏอยูในทองถิ่น โดยวิธีการสัมภาษณ ในการ
วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกของเลนพื้นบานจำนวน 7 ชิ้น คือ รถหลอดดาย กังหันลม กังหันกระบอก ไม
โผละ จักจั่น ใบพัดแมลงปอ และรมชูชีพ ซึ่งเปนของเลนที่เคลื่อนที่โดยใชแรงจากธรรมชาติหรือแรง
จากมนุษย เปนของเลนที่เกี่ยวของกับหลักการทางวิทยาศาสตร โดยใชความรูหรือแนวคิดจากผูรูใน
ทองถิ่นในการประดิษฐ และวิเคราะหความสัมพันธของของเลนพื้นบานกับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน
1. สรางชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยในชุดกิจกรรมมีองคประกอบดังนี้
สวนที่ 1 คูมือการใชชุดกิจกรรม ประกอบดวย คำนำ วัตถุประสงค คำชี้แจงในการใชชุด
กิจกรรม บทบาทของครู แผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
ส ว นที่ 2 ชุ ด กิ จ กรรมสำหรั บ นั ก เรี ย น ประกอบด ว ยคำชี้ แ จงในการใช ชุ ด กิ จ กรรม
จุดประสงค ชุดปฏิบัติการของเลน และความรูเพิ่มเติม ประกอบดวย 7 ชุดกิจกรรม คือ
กิจกรรมชุดที่ 1 รถหลอดดาย
กิจกรรมชุดที่ 2 กังหันลม
กิจกรรมชุดที่ 3 กังหันกระบอก
กิจกรรมชุดที่ 4 ไมโผละ
กิจกรรมชุดที่ 5 จักจั่น
กิจกรรมชุดที่ 6 ใบพัดแมลงปอ
กิจกรรมชุดที่ 7 รมชูชีพ
2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน
โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
เทากับ 1.00 และมีขอเสนอแนะคือปรับภาษาใหถูกตองและควรมีภาพประกอบเนื้อหา
3. นำชุดกิจกรรมไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียน ดังนี้
3.1 แบบรายบุคคล จำนวน 3 คน เปนนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3
วัดใหมอมั พวัน ทีม่ รี ะดับผลการเรียนระดับเกง ปานกลางและออนอยางละ 1 คน เพือ่ ดูความเหมาะสม
ของกิจกรรม เวลา ภาษาที่ใช และความชัดเจนของคำสั่ง พบวา ควรปรับภาษาและคำสั่งใหชัดเจน
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3.2 แบบกลุมยอย จำนวน 9 คน เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3
วัดใหมอัมพวัน กลุมละ 3 คน คือ เกง 3 คน ปานกลาง 3 คน และออน 3 คน เพื่อดูความเหมาะสม
ของเนื้อหาและความยากงายของภาษาความเหมาะสมของเวลาที่กำหนดไวในแตละชุดกิจกรรม
พบวาควรปรับปรุงขั้นตอนของกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลา
3.3 ทดลองเปนครั้งที่ 3 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อน
จำนวน 1 หองเรียน ซึ่งเปนนักเรียนที่มีพื้นฐานความรูความสามารถและสภาพแวดลอมใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง ระหวางวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เพื่อดูความเหมาะสมของ
กิจกรรม ระยะเวลาที่ใช และหาขอบกพรองของชุดกิจกรรมแลวนำมาปรับปรุงใหสมบูรณกอนนำไป
ใชจริง
แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. สรางแผนการจัดการเรียนรูรายหนวยจำนวน 1 แผน โดยใชเวลาในการสอนทั้งหมด
17 ชั่วโมง ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ
ขั้ น ที่ 1 ขั้ น ปลุ ก เร า ความสนใจ ขั้ น ที่ 2 ขั้ น สำรวจและแสวงหาคำตอบ ขั้ น ที่ 3 ขั้ น อธิ บ ายและ
ลงขอสรุป ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน โดยนำชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานทั้ง 7 ชุด
มาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจและแสวงหาคำตอบ
2. ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) ของแผนการจัดการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
โดยผูทรงคุณวุฒิชุดเดียวกับที่ตรวจชุดกิจกรรม ตรวจสอบใหขอเสนอแนะ แผนการจัดการเรียนรู
มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 และไดขอเสนอแนะคือ ปรับภาษาใหเหมาะสมและ
ใชคำถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนรวมกันหาคำตอบ
3. นำแผนการจัดการเรียนรูไ ปทดลองใชกบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4
วัดโพธิ์อน จำนวน 1 หองเรียน ซึ่งเปนกลุมเดียวกับที่ทดลองใชชุดกิจกรรมครั้งที่ 3 เพื่อหาขอบกพรอง
แลวนำมาแกไขปรับปรุงกอนนำไปใชจริง
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
1. ศึกษาทฤษฎี หลักการและระดับของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับ
วัย ความสนใจและความสามารถทางสติปญญาของนักเรียน
2. สรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึง่ เปนแบบเลือกตอบ (multiple
choice) ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 64 ขอ
3. นำแบบแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ใหผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) ปรากฏวาไดขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67-1.00 และมีขอเสนอแนะ คือ
การปรับภาษาของคำถาม และการเนนขอความสำคัญ
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4. นำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ที่ไดปรับปรุงแกไขไป
ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จำนวน 20 คน นำผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคา
ความยากงาย (p) คาอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบเปนรายขอ และคัดเลือกขอสอบที่มีคา
ความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20-0.80 และคาอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไปจำนวน 40 ขอ
5. หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR–20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder
Richardson) พบวาแบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.70
แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
1. ศึกษาหลักการและวิธีการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมจากเอกสารที่เกี่ยวของ
2. สรางแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพื้นฐานโดยใชเกณฑ
การประเมินระดับคุณภาพพฤติกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพื้นฐานแบบมาตราสวน
ประมาณคา 3 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิรท (Likert) ซึ่งแปลความหมายของคาเฉลี่ยที่ไดจาก
คะแนนความสามารถดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ (กรมวิชาการ,
2542: 19) ดังนี้
คาเฉลี่ย 2.33–3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานอยูในระดับ ดี
คาเฉลี่ย 1.67–2.32 หมายถึง มีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานอยูในระดับ พอใช
คาเฉลี่ย 1.00–1.66 หมายถึง มีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานอยูในระดับ ควรปรับปรุง
3. นำแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร พื้นฐาน โดยใชเกณฑ
Rubric เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาและปรับปรุงแกไข แลวนำเสนอตอ
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทำการตรวจสอบ ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00
4. หาความเชือ่ มัน่ ของแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพน้ื ฐาน
โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัย โดยหาความเที่ยงระหวางผูประเมิน 2 คน วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ ข องเพี ย ร สั น (Pearson Product–Moment Coefficient) แบบสั ง เกตพฤติ ก รรม
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน เทากับ 0.92 นำเครื่องมือไปใชในการเก็บขอมูลตอไป
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม
ของเลนพื้นบาน
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย
ไดสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานจำนวน 1 ฉบับ
แบงเปน 2 ตอน ไดแก
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ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทัว่ ไปของนักเรียน ไดแก เพศ และของเลนพืน้ บานทีน่ กั เรียน
ชอบ เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมของเลน
พื้นบาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ชนิด 3 ชวงน้ำหนัก จำนวน 10 ขอ
2. นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานที่สรางขึ้น
เสนออาจารยที่ปรึกษาและใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity)
ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 ไดขอเสนอแนะคือ ปรับภาษาในขอคำถามใหมี
ความเหมาะสมกับวัย
3. นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานที่ผานการ
ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กลุมที่ทดลองใชชุดกิจกรรมครั้งที่ 3
จำนวน 16 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.76
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน
นำชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ อำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เรียนอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2554 ระยะเวลา 17 ชัว่ โมง ระหวางวันที่ 17 มิถนุ ายน ถึงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยใหนกั เรียน
ทำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียน และทำการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดวยชุดกิจกรรมของเลนพืน้ บานโดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ประกอบดวย
5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นปลุกเราความสนใจเปนการนำเขาสูบทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจและแสวงหา
คำตอบ โดยนำชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานทั้ง 7 ชุด มาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นที่ 3
ขั้นอธิบายและลงขอสรุป เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสำรวจตรวจสอบแลว จึงนำขอมูลที่ได
มาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนำเสนอผลทีไ่ ดในรูปตาง ๆ ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ขยายความรู โดยใหนกั เรียน
แตละกลุมออกแบบและประดิษฐของเลนอยางงาย ๆ โดยใชความรูเกี่ยวกับแรงที่กระทำตอวัตถุ
และแรงโนมถวงของโลก โดยใชวัสดุในทองถิ่นหรือวัสดุเหลือใชในบาน ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน ประเมิน
การเรียนรู พฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และผลการประดิษฐ
ของเลน ในระหวางการใชชุดกิจกรรมผูวิจัยบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขนั้ พืน้ ฐานของนักเรียนตามแบบสังเกตพฤติกรรม หลังจากดำเนินการทดลองสิน้ สุดลง
ผูวิจัยทดสอบหลังเรียน และใหนักเรียนทำแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอชุดกิจกรรมของเลน
พื้นบาน
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรม
1. วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
ของชุดกิจกรรมของเลนพืน้ บาน แผนการจัดการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พื้นฐาน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน ปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
2. ผูวิจัยนำผลในขั้นการทดลองใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5
วัดศรีสำราญ พบวาควรปรับขั้นตอนกิจกรรม เพิ่มรูปภาพในขั้นตอนการประดิษฐของเลน และปรับ
ภาษาใหชัดเจน นำขอคนพบมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานและแผนการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพตอไป
วิธีการวิเคราะหขอมูล
1. สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล คือ คาเฉลีย่ ( X ) และคาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
หลังเรียนกับกอนเรียน โดยใชการทดสอบที แบบไมอิสระ (t-test for dependent)

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานในอำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่ อ ส ง เสริ ม ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ขั้ น พื้ น ฐานของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3
นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจำแนกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานในอำเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุ พ รรณบุ รี เพื่ อ ส ง เสริ ม ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ขั้ น พื้ น ฐานของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนำขอมูลมาเปนแนวทางในการ
พัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานในอำเภอสองพี่นอง โดยมีขั้นตอน 4 สวน ดังนี้ 1) การศึกษา
ขอมูลพืน้ ฐาน ผลการศึกษาพบวา ของเลนพืน้ บานแตละชนิดสามารถนำมาพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานไดไมเทากัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะการจัดกิจกรรม 2) การพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมพื้นบาน พบวา ชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานประกอบดวย คูมือการใช
ชุดกิจกรรมและชุดกิจกรรมสำหรับนักเรียนจำนวน 7 ชุด คือ ชุดที่ 1 รถหลอดดาย ชุดที่ 2 กังหันลม
ชุดที่ 3 กังหันกระบอก ชุดที่ 4 ไมโผละ ชุดที่ 5 จักจั่น ชุดที่ 6 ใบพัดแมลงปอ ชุดที่ 7 รมชูชีพ หาคา
ความเทีย่ งตรงโดยผูท รงคุณวุฒแิ ละชุดกิจกรรมมีการนำไปหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (individual
tryout) แบบกลุมยอย (small group tryout) และทดลองครั้งที่ 3 กับนักเรียน 1 หองเรียน ปรับปรุง
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แกไขเมื่อพบขอบกพรอง ชุดกิจกรรมผานการตรวจสอบและทดลองใชหลายครั้งเมื่อพบขอบกพรอง
จะทำการแกไขปรับปรุง 3) การทดลองใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ อำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยดำเนินการสอน
ดวยตนเองและสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ในขณะใชชุดกิจกรรม พบวา นักเรียนสวนใหญสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดอยางถูกตองตามขั้นตอน
4) การปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน หลังการทดลองใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน
ไดทำการปรับปรุงขั้นตอนกิจกรรม เพิ่มรูปภาพขั้นตอนการประดิษฐของเลน และปรับภาษาใหชัดเจน
ชุดกิจกรรมของเลนพืน้ บานทีไ่ ดจงึ สมบูรณเหมาะสมกับการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐาน กอนและหลังใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน
การเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน กอนและ
หลังใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน ไดผลดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
กอนและหลังใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน
การทดสอบ
กอนใชชุดกิจกรรม
หลังใชชุดกิจกรรม

n
24
24

คะแนนเต็ม
40
40

X
14.88
25.17

S.D.
3.99
4.32

t
14.03

Sig
0.00

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบวาผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนหลังใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานสูงกวากอนใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 การวิเคราะหพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขน้ั พืน้ ฐาน
ของนักเรียน
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมด า นทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนระหวางการใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน ไดผลดังแสดงในตารางที่ 2
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2.00
2.09
2.21
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x

¸
4

S.D
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ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระหวางการใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน
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จากตารางที่ 2 พบวานักเรียนมีระดับพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยูในระดับดี ( X =2.36, S.D.=0.37) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
นักเรียน มีพฤติกรรมดานทักษะการหาความสัมพันธระหวางมิติกับมิติและมิติกับเวลา ทักษะการ
พยากรณ ทักษะการจำแนก ทักษะการสังเกต และทักษะการคำนวณ อยูในระดับดี ทักษะการจัด
กระทำและสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการวัดอยูในระดับ
พอใช
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักเรียนตอชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน
จำนวน 24 คน หลังจากใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
จำนวน 24 คน มีรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและรอยละของเพศและของเลนพื้นบานที่นักเรียนชอบ

n = 24
¦µ¥µ¦
Á¡«
°Á¨n¡ºÊoµ
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0
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25.00
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จากตารางที่ 3 พบวานักเรียนทีต่ อบแบบสอบถามเพศชายและหญิงมีจำนวนเทากัน ของเลน
พื้นบานที่นักเรียนสวนใหญชอบ คือ รมชูชีพ รอยละ 45.80 รองลงมา จักจั่น รอยละ 25.00 รถหลอด
ดาย รอยละ 12.50 ไมโผละ รอยละ 8.30 กังหันกระบอกและใบพัดแมลงปอ รอยละ 4.20 ตามลำดับ
สวนกังหันลมไมมีนักเรียนเลือกตอบ
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ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานหลังใช
ชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงคาแฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุด
กิจกรรมของเลนพื้นบาน
n = 24
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จากตารางที่ 4 พบวาผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมของเลน
พื้นบานในภาพรวมนักเรียนสวนใหญเห็นดวยกับการนำของเลนพื้นบานมาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอยูในระดับมาก ( X =2.78, S.D.=0.16) และเมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับ
เห็นดวยมากเชนกัน
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อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานในอำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสงเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีขั้นตอนการสราง
ดั ง นี้ 1) การศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐาน 2) การพั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด กิ จ กรรมพื้ น บ า น
3) การทดลองใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน 4) การปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน
ผลการวิจัยพบวาชุดกิจกรรมมีองคประกอบ 2 สวน คือ คูมือการใชชุดกิจกรรมและชุดกิจกรรม
สำหรับนักเรียน จำนวน 7 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 รถหลอดดาย ชุดที่ 2 กังหันลม ชุดที่ 3 กังหัน
กระบอก ชุดที่ 4 ไมโผละ ชุดที่ 5 จักจั่น ชุดที่ 6 ใบพัดแมลงปอ ชุดที่ 7 รมชูชีพ และชุดกิจกรรม
ดังกลาวไดผานขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมทั้งในขณะสรางชุดกิจกรรม
และหลังจากการสรางชุดกิจกรรมจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งผูวิจัย
นำขอเสนอแนะที่ไดนำมาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น จนทำใหชุดกิจกรรมของเลน
พื้นบานเปนเครื่องมือในการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของเลนพื้นบานแตละชนิดที่เลือกใชในชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานนั้น เปน
ของเลนที่มีวิธีการเลนที่สอดคลองและสัมพันธกับหลักการทางวิทยาศาสตร จึงสามารถนำไปใชเปน
สื่อในการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ ประสาท เนืองเฉลิม (2546: 67)
ที่กลาวไววา ของเลนมีผลตอการกระตุนการเรียนรู การคิด และการสื่อความหมายไดเปนอยางดี
ของเลนที่ดีมีคุณคาตอกระบวนการสรางระบบความคิด ความรู ความเขาใจ และชาตรี เกิดธรรม
(2542: 69) กลาววา การใชของเลนที่ใชหลักการวิทยาศาสตรบางอยางจะสามารถสรางหรือพัฒนา
คุณลักษณะที่ตองการได
การเปรียบเทียบผลการเรียนรูด า นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขน้ั พืน้ ฐานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน พบวา นักเรียนที่ใช
ชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานหลังการใช
ชุดกิจกรรมสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือนักเรียนมีคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเฉลี่ยหลังการใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานเทากับ 25.17 ซึ่งสูง
กวาคะแนนเฉลี่ยกอนการใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานที่มีคาเทากับ 14.88 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน มีของเลนพื้นบานชวยเราความสนใจของนักเรียนและเกิดการ
เชื่อมโยงกับการเรียนรูของนักเรียนทำใหนักเรียนไดรับความรู มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ
ทำใหการเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลไปในทางพึงประสงค ซึ่งสอดคลองกับประสาท เนืองเฉลิม (2546:
70-72) ที่กลาววาของเลนชวยสงเสริมสติปญญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังนั้น
อาจกลาวไดวาของเลนพื้นบานนั้นสามารถนำมาใชพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กไดและสอดคลองกับงานวิจยั ของ อรวรรณ เตชะโสด (2552: 57) พบวาทักษะกระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชของเลนพื้นบานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
และสอดคลองกับจามรี สินจรูญศักดิ์ (2548: 70) พบวานักเรียนที่ใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน
ที่ประดิษฐจากพืชมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวาคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรกอ นการใชชดุ กิจกรรม นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับงานวิจยั ของจำริต กำจาย (2544:
50) ที่พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร โดยใชของเลนจากภูมิปญญา
ทองถิ่นหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
การประเมินพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานในภาพรวมพบวา
นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานอยูในระดับดี และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนมีพฤติกรรมทักษะการหาความสัมพันธระหวางมิติกับมิติและ
มิติกับเวลา ทักษะการพยากรณ ทักษะการจำแนก ทักษะการสังเกต และทักษะการคำนวณอยูใน
ระดับดี ตามลำดับ ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
และทักษะการวัด อยูในระดับพอใช ผูวิจัยไดสังเกตกระบวนการทำงานของนักเรียนแตละกลุม พบวา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมเปนการสงเสริมใหนักเรียนคิดวิเคราะหและลงมือ
ปฏิบัติงานดวยตนเอง แตละกลุมมีการแบงงานกันทำ มีความรับผิดชอบและมีความรวมมือกัน
ในการปฏิบัติงาน มีการยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมและมีความชื่นชมผลงานของผูอื่น
มีความสนใจรวมมือกันปฏบัติงานกลุมอยางกระตือรือรน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมปพุทธศักราช 2545 มาตรา 24 ที่ใหจัดการเรียนรู
ใหผูเรียนตองเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏบัติจริง คิดเปน ทำเปน ฝกกระบวนการคิด
วิเคราะหฝกทักษะการจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุระศักดิ์ เมาเทือก (2542: 75) พบวานักเรียนทีไ่ ดรบั การสอนโดยใชชดุ กิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร
มีพฤติกรรมดานกระบวนการสืบเสาะหาความรูสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู และบุศรา
จิตวรรณา (2551: 153) พบวานักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรที่ใช
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสรางสรรคมพี ฤติกรรมแสดงออกถึงความมุง มัน่ ในการทำงานอยูใ นระดับมาก
การศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมของเลน
พื้นบาน ตอนที่ 1 พบวาของเลนพื้นบานที่นักเรียนสวนใหญชอบคือ รมชูชีพ จำนวน 11 คน จักจั่น
จำนวน 6 คน รถหลอดดาย จำนวน 3 คน ไมโผละ จำนวน 2 คน กังหันกระบอกและใบพัดแมลงปอ
จำนวนเทากัน คือ 1 คน สวนกังหันลมไมมีนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางคนใดเลือก จากผลการวิจัยจะ
พบขอสังเกตวาของเลนพืน้ บานบางชนิดมีนกั เรียนชอบมากแตบางชนิดนักเรียนชอบนอยหรือไมชอบเลย
ทั้งนี้อาจเปนเพราะของเลนพื้นบานแตละชนิดมีรูปรางและรูปแบบวิธีการเลนที่แตกตางกัน ของเลน
พื้นบานที่มีกลไกหรือของเลนที่เด็กสงสัยทำใหเด็กหาเหตุผลโดยอาศัยการสังเกตและของเลนที่มีวิธี
การเลนที่ตื่นเตนเราใจจะมีนักเรียนชอบมากกวาของเลนพื้นบานที่มีวิธีการเลนและการเคลื่อนไหว
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แบบธรรมดา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี ดำ-ขาว ของบุญเกื้อ ควรหาเวช (2542: 221) ที่กลาววา บุคคล
มักใหความสนใจสิ่งที่อยูในสภาวะดำมากกวาขาว สนใจสิ่งที่ซอนเรนมากกวาสิ่งที่เปดเผย สนใจสิ่งที่
เคลื่อนไหวมากกวาสภาพนิ่ง สนใจสิ่งที่กอใหเกิดความรูสึกเสียวหรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณมากกวาสิ่งที่อยูในสภาพปกติ นอกจากนี้ จอม ชุมชวย (ม.ป.ป.: 2) ไดกลาววา ของเลน
สามารถสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ สติปญญาและสังคม เด็กแตละวัยจะชอบของเลนแตกตาง
กันเด็กเล็กอายุระหวาง 1-5 ป จะชอบสัมผัสของเลนที่รูปรางหลากหลาย มีสีสันและของเลนที่มีเสียง
สวนเด็กอายุมากขึ้นของเลนตองปรับใหมีฟงกชันในการเลนมากขึ้น เปนของเลนที่ทาทายความ
สามารถในการแกปญหาและรูจักหาเหตุผลโดยอาศัยการสังเกต
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม ในภาพรวม
นักเรียนสวนใหญเห็นดวยกับการนำของเลนพื้นบานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูใน
ระดับมาก ( X =2.78, S.D.=0.16) และเมือ่ พิจารณาเปนรายขออยูใ นระดับมากเชนกัน แสดงใหเห็นวา
นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวานักเรียนชอบใหนำของเลนพื้นบานมาใชในการเรียน
วิทยาศาสตร ของเลนพื้นบานทำใหการเรียนวิทยาศาสตรนาสนใจชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนได
ทำใหนักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตรทำใหนักเรียนไดทำงานรวมกับเพื่อน ๆ ได
พูดคุยแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนและครู นักเรียนสนุกและมีความสุขที่ไดประดิษฐของเลนดวย
ตนเอง สนุกที่ไดเลนของเลนพื้นบานกับเพื่อนในหองเรียน นักเรียนไดรับความรูจากการเลนของเลน
พื้นบานและของเลนพื้นบานทำใหนักเรียนอยากเรียนวิทยาศาสตร ซึ่งกระบวนการจัดการเรียน
การสอนโดยใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานเนนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ ใหผูเรียนไดคิด
ไดลงมือปฏิบัติและมีสวนรวมในการประดิษฐของเลนดวยตนเอง เกิดความสนุกสนานตื่นเตนเราใจ
ซึง่ สอดคลองกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติมปพทุ ธศักราช
2545 หมวด 4 มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียน
รูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียน
เปนสำคัญ ครูผูสอนจะตองจัดใหมีความสอดคลองกับนักเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล
ความสามารถทางป ญ ญา ให นั ก เรี ย นได มี ส ว นร ว มในการปฏิ บั ติ จ ริ ง (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,
กรมวิชาการ 2544: 5) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจริยา ศรีสุดดี (2546: 112) ที่พบวานักเรียนที่ใช
ชุดการสอนเรื่องวิทยาศาสตรเพื่อการสรางสรรคมีความสนใจและกระตือรือรนตอการเรียน ปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลองและการทำโครงงานวิทยาศาสตรดวยความสนุกสนานและไดแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ ย นซึ่ ง กั น และกั น โดยใช ก ระบวนการกลุ ม และกุ สุ ม า พั น ธ ไ หล (2544: บทคั ด ย อ )
พบวา นักเรียนที่ใชการเรียนการสอนโดยการใชของเลนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตรและ
สุภาภรณ มัน่ เกตุวทิ ย (2544: บทคัดยอ) พบวาหลังจากเลนของเลนทางวิทยาศาสตร 10 ชุดนักเรียน
มีเจตคติทางวิทยาศาสตรอยูในระดับที่สูงขึ้น
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิ จั ย พบว า ชุ ด กิ จ กรรมของเล น พื้ น บ า นสามารถส ง เสริ ม ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ดังนั้นครูผูสอนสามารถนำไปใชกับกิจกรรมอื่นๆ ทาง
วิทยาศาสตร ตลอดจนสามารถนำไปประยุกตใชกับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ ได
1.2 จากผลการวิ จั ย พบว า ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร
ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานสูงกวากอนใช
ชุดกิจกรรม ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนดวยชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานจะชวยทำใหผลการเรียนรู
ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียนสูงขึ้น ครูผูสอนจึงควรนำชุดกิจกรรม
ของเลนพื้นบานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.3 จากผลการวิจัยพบวา ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลง
ความเห็นจากขอมูลและทักษะการวัด อยูในระดับพอใช ดังนั้น ครูผูสอนควรฝกทักษะการจัดกระทำ
และสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูลและทักษะการวัด โดยการใหนักเรียนเลา
หรือสรุปเรือ่ งราวทางวิทยาศาสตรจากแหลงตาง ๆ แลวนำมาเลาหรือเขียนใหเพือ่ นรับรู และฝกการวัด
โดยเลือกใชอุปกรณใหเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัดและฝกการอานคาที่ไดจากการวัด
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ในการวิจัยครั้งตอไปอาจมีการศึกษาเกี่ยวกับการใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู
ในทุกชุดกิจกรรมของเลนพื้นบาน
2.2 ในการวิจัยครั้งตอไปอาจมีการศึกษาเกี่ยวกับการนำของเลนพื้นบานไปพัฒนาการ
เรียนรูในรายวิชาอื่น ๆ
2.3 ในการวิจัยครั้งตอไปอาจมีการศึกษาเกี่ยวกับการนำของเลนพื้นบานไปใชกับวิธีการ
จัดการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ
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สรุป
ชุดกิจกรรมของเลนพื้นฐานพื้นบานในอำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย
คูม อื การใชชดุ กิจกรรม และชุดกิจกรรมสำหรับนักเรียน จำนวน 7 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 รถหลอดดาย
ชุดที่ 2 กังหันลม ชุดที่ 3 กังหันกระบอก ชุดที่ 4 ไมโผละ ชุดที่ 5 จักจั่น ชุดที่ 6 ใบพัดแมลงปอ และ
ชุดที่ 7 รมชูชีพ นักเรียนที่ใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานในอำเภอสองพี่นอง มีคะแนนทักษะกระบวน
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานหลังจากใชชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานสูงกวากอนใชชุดกิจกรรมอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 พฤติกรรมดานทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ในภาพรวมอยูในระดับดี ของเลนพื้นบานที่นักเรียนสวนใหญชอบคือ รมชูชีพ จักจั่น รถหลอดดาย
ไมโผละ กังหันกระบอกและใบพัดแมลงปอ ตามลำดับ ในภาพรวมนักเรียนสวนใหญเห็นดวยกับ
การนำของเลนพื้นบานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก
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การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
DEVELOPMENT OF LEARNING ORGANIZATION MODEL F0R
PROVINCIAL KINDERGARTENS
ถวัลย ทองมี / TAWAN TONGMEE1 โยธิน ศรีโสภา / YOTHIN SRISOPHA2
ดวงใจ ชนะสิทธิ์ / DUANGJAI CHANASIT3 อำนาจ บัวศิริ / AMNART BUASIRI4
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล
ประจำจังหวัด 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
อนุบาลประจำจังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครู
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จำนวน 670 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน สวนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และการสนทนากลุมใชการ
วิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด มี 10
องคประกอบ แบงเปน 2 ดาน คือ ดานบุคคล ประกอบดวย ภาวะผูนำ การมีจิตสำนึก การมีคุณธรรม
การเรียนรู ความคิดเชิงระบบ การมีสุขภาพดี และดานสถานศึกษา ประกอบดวย การมีวิสัยทัศน
เทคโนโลยี โครงสรางสถานศึกษา และการจัดการความรู 2) รูปแบบองคกรแหงการเรียนรูข องโรงเรียน
อนุบาลประจำจังหวัด มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
คำสำคัญ : องคกรแหงการเรียนรู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพือ่ การพัฒนา แขนงการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูชวยศาสตราจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
4
ดร., ผูอำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1
2
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ABSTRACT
The objectives of this research were to: 1) develop a learning organization model
of provincial kindergartens and 2) investigate the agreement between the learning organization
model of provincial kindergartens and authentic data. The samples were 660 administrators
and teachers of provincial kindergartens. The research instruments were a questionnaire
and an interview inventory. The statistics used for data analyses were frequency, percentage,
mean, standard deviation, verifying factor analysis, and content analysis was used with the
data obtained from the interview and group discussion.
The results were as follows: 1) The model of the learning organization of the provincial
kindergartens was composed of 10 factors; the personnel aspects included having leadership,
consciousness, virtue, learning, systematic thinking, and good heath; and the educational
institution aspects included having vision, technology, educational institution structure,
and knowledge management. 2) According to the model of the learning organization of the
provincial kindergartens and the authentic data, the investigation showed the model of the
learning organization of the provincial kindergartens harmoniously agreed with the authentic
data.
Keywords: learning organization, provincial kindergarten

บทนำ
สถานการณของโลกปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน (globalization) ทุกสิ่งทุกอยางไดเกิดขึ้น
เจริญกาวหนา และเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเจริญ กาวหนา ทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทำใหสังคมโลก สามารถติดตอ สื่อสารกันไดอยางสะดวก และรวดเร็ว
มากอยางไรพรมแดน (สุรพงศ เอื้อศิริพรฤทธิ์, 2547: 1) ประชากรของโลกไดหลอมรวมกลายเปน
สังคมเดียวกัน ปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย
สรางขึ้นในทุกดาน ทั้งที่เปนคุณและเปนโทษ จะมีผลกระทบถึงกันทั่วทุกมุมโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได
ทั้งนี้เพราะกระแสโลกาภิวัตน เปนปรากฏการณธรรมชาติของโลก ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ทุก
ประเทศตองเผชิญ (สุวิทย เมสินธทรีย, 2549: 1) ฉะนั้น ปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก อาจ
เปนภัยตอการดำรงชีวิตของประชากรไดทุกที่ และตลอดเวลา
ดังนั้น ในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน การพัฒนาประชากรจึงมีความสำคัญและจำเปนเรงดวน
ที่ ทุ ก ประเทศรวมทั้ ง ประเทศไทย จะต อ งกำหนดเป น นโยบายสำคั ญ และเร ง ด ว น ซึ่ ง การศึ ก ษา
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ถือเปนกระบวนการสำคัญในการพัฒนาประชากรใหมีปญญาความรูและมีภูมิคุมกัน สามารถที่จะ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ได ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
ปจจุบัน ที่พระราชทานแกครูใหญ ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2518
ตอนหนึ่งวา “...การศึกษาเปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ
คานิยม และคุณธรรมของบุคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ.” (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
ประเทศไทย ไดใหความสำคัญในการจัดการศึกษาตลอดมา มีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง
ทำใหการศึกษาไทยไดกาวหนาไปมาก ปจจุบันเยาวชนไทยมีสิทธิ เสรีภาพเสมอกันในการศึกษา
เลาเรียน โดยไมตอ งเสียคาใชจา ย ซึง่ รัฐจะตองจัดใหทว่ั ถึงและมีคณ
ุ ภาพ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ที่ไดบัญญัติไววา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใช
จาย” (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 15) ตอมารัฐบาลสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปน
นายกรัฐมนตรี ไดกำหนดนโยบายเพิ่มเติมใหเรียนโดยไมตองเก็บคาเลาเรียนไมนอยกวาสิบหาป โดย
จัดใหทุกคนมีโอกาสศึกษาฟรี 15 ป ตั้งแตระดับปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (อภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ, 2551: 11) ฉะนั้น หากนโยบายดังกลาวบรรลุผลประชากรชาวไทยจะเปนผูที่มีคุณภาพ
มีปญ
 ญาความรู มีความเขมแข็ง และมีภมู คิ มุ กัน สามารถทีจ่ ะดำรงชีวติ อยูใ นสังคมโลกยุคโลกาภิวตั น
ได อ ย า งเป น สุ ข และมี ค วามเจริ ญ ก า วหน า การที่ จ ะจั ด การศึ ก ษาอย า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพ
ตามนโยบายดังกลาวใหประสบความสำเร็จนั้นจะตองจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกอนการศึกษาระดับอื่นเพราะการศึกษาทั้งสองระดับนี้มีความสำคัญ เปนการวางรากฐาน
ใหเยาวชนไดเกิดการเรียนรูและมีประสบการณที่ดีในจุดเริ่มตนของชีวิตการเรียนรูในระบบโรงเรียน
และเปนการสรางพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
ฉะนัน้ การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงมีปริมาณมาก
กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ ใหการสนับสนุนสงเสริม ในการดำเนินการรวมกับหนวยงานอืน่ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานคร
กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมัน่ คงของมนุษย สำนักงานตำรวจแหงชาติ (สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2553: 89-91) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยจัดการศึกษาตั้งแต
ชัน้ อนุบาลปท่ี 1 ถึงชัน้ อนุบาลปท่ี 2 ชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 6 และชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 มีจำนวนนักเรียนมากทีส่ ดุ คือ ระดับกอนประถมศึกษา 2,735,093 คน
ระดับประถมศึกษา 5,149,535 คน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 31)
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ตามที่หนวยงานหลัก และหนวยงานอื่นดังกลาวไดรวมกันรับผิดชอบใหการสนับสนุนในการ
ดำเนินการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีจำนวนโรงเรียน
หรือสถานศึกษา หรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือปฐมวัยจำนวนมากดวย คือ ระดับกอนประถม 52,045
โรงเรียน ระดับประถมศึกษา 25,009 โรงเรียน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 89-91)
เนือ่ งจากการศึกษาทัง้ สองระดับนีม้ นี กั เรียนและโรงเรียนจำนวนมาก และหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ก็มีปริมาณมากครอบคลุมทั้งประเทศ ทำใหคุณภาพในการจัดการศึกษามีมาตรฐานแตกตางกันไป
ตามความพรอมและความสามารถในการดำเนินการ ทำใหการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน
การจัดการศึกษาระดับนี้ขาดเอกภาพและแนวทางที่ชัดเจน มีลักษณะตางคนตางทำ ขึ้นอยูกับสภาพ
ความพรอมของแตละหนวยงานที่จัด สงผลใหเด็กขาดความเสมอภาค (วีรพล สารบรรณ, 2547: 2)
และจากการประเมินรอบสองป 2548 – 2551 การจัดการศึกษาปฐมวัยรอยละ 19.69 ตองไดรับ
การพัฒนา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอยละ 20.30 ตองไดรับการพัฒนา (สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552: 3) และจากการประเมินคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
และการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา สถานศึกษาไมไดเกณฑมาตรฐานสูงถึงรอยละ 65
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ, 2551: ง) จึงจำเปนตองพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ใหไดมาตรฐาน
การพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น สถานศึกษามีบทบาทสำคัญที่จะ
จัดการศึกษาใหนักเรียนมีความรูและประสบการณตามที่หลักสูตรกำหนดอยางมีคุณภาพ และจะ
ตองกาวใหทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางรวดเร็ว และการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกร
แหงการเรียนรูเปนวิธีการหนึ่งที่มีความสำคัญ และจะกอใหเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียน ทั้งนี้เพราะองคกรแหงการเรียนรูเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาที่นาสนใจ
อยางยิ่ง เนื่องจากสถานศึกษาเปนสถานที่ใหความรูแกนักเรียนและผูปกครอง ควรจะไดรับการ
สงเสริมใหเปนองคกรแหงการเรียนรูยิ่งกวาองคการประเภทใดๆ (สมคิด สรอยน้ำ, 2542: 2) โดย
ผูวิจัยเชื่อวาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด มีพื้นฐานดี มีมาตรฐานเดิมอยูบางแลว หากนำมาพัฒนา
ตามทฤษฎีองคการแหงการเรียนรูอยางบูรณาการที่ผสมผสานอยางสอดคลองกันดีแลว จะเปนการ
พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหเปนผูมีคุณภาพ มีปญญา ความรู และมีภูมิคุมกัน จะสามารถพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดใหมีความโดดเดนนาสนใจและเปนที่เชื่อถือแกโรงเรียนทั่วไปและ
เหมาะสมที่จะเปนโรงเรียนตนแบบและสามารถเปนโรงเรียนตัวอยางแกโรงเรียนอื่น ๆ ที่จัดการศึกษา
ในระดับเดียวกันในพื้นที่ของแตละจังหวัด
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วัตถุประสงค
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล
ประจำจังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ

วิธีดำเนินการ
การวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรู ประกอบดวย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูเชิงทฤษฎี เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบ
องคกรแหงการเรียนรูเชิงทฤษฎี ประกอบดวย
1.1 ศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
1.1.1 ศึกษาแนวคิดในเชิงทฤษฎี หลักการ จากตำรา หนังสือวิชาการวรรณกรรม
และงานวิจัย ของนักวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เกี่ยวกับองคประกอบของการเปน
องคกรแหงการเรียนรู
1.1.2 ศึกษาแนวคิดจากการสัมภาษณ ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ โรงเรียน
อนุบาลประจำจังหวัด และผูเชี่ยวชาญทางการบริการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 20 คน เพื่อ
ทราบนโยบาย ปรัชญา เปาหมาย แนวคิด และขบวนการบริหาร โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
1.2 นำแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ที่ไดมาสรางรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู ในเชิง
ทฤษฎี (heoretical model) ไดองคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู จำนวน 10 องคประกอบ คือ
1) การเรียนรู 2) ภาวะผูนำ 3) การมีสุขภาพที่ดี 4) การมีคุณธรรม 5) การมีจิตสำนึก 6) การคิด
เชิงระบบ 7) โครงสรางองคการ 8) การมีวิสัยทัศนรวม 9) การจัดการความรู 10) เทคโนโลยี
1.3 นำรางองคประกอบรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูในเชิงทฤษฎี เสนอที่ประชุม
สัมมนา ผูอ ำนวยการ รองผูอ ำนวยการ และหัวหนากลุม วิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 134 คน
เพื่อวิพากษความเหมาะสมขององคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรู ของโรงเรียนอนุบาล
ประจำจังหวัด
1.4 นำรางองคประกอบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
เสนอที่ประชุมสนทนากลุม ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิ
ดานองคกรแหงการเรียนรู จำนวน 10 คน พิจารณาความถูกตองและความเหมาะสม ไดรูปแบบ
องค ป ระกอบขององค ก รแห ง การเรี ย นรู แบ ง เป น 2 ด า น 10 องค ป ระกอบ คื อ ด า นบุ ค คล มี
6 องคประกอบ1) การเรียนรู 2) ภาวะผูนำ 3) การมีสุขภาพที่ดี 4) การมีคุณธรรม 5) การมีจิตสำนึก
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6) การคิดเชิงระบบ ดานโครงสราง มี 4 องคประกอบ 1) โครงสรางของโรงเรียน 2) การมีวิสัยทัศน
รวม 3) การจัดการความรู 4) เทคโนโลยี
ตอนที่ 2 การตรวจสอบรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
ไดดำเนินการดังนี้
2.1 การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูอนุบาลประจำ
จังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ
2.2 การตรวจสอบตั ว บ ง ชี้ ข องรู ป แบบองค ก รแห ง การเรี ย นรู ข องโรงเรี ย นอนุ บ าล
ประจำจังหวัด ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และการใชประโยชน
ขั้นตอนที่ 2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากร ที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนอนุบาลประจำ
จังหวัด ทั่วประเทศมีโรงเรียนรวม 80 โรงเรียน ประชากรโรงเรียนละ 10 คน รวมเปนประชากรจำนวน
800 คน
2.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย คือ โรงเรียนเปนหนวยในการสุม (unit of analysis)
ไดแก
2.2.1 กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโรงเรียนโดยเทียบกับตารางกำหนดขนาดกลุม
ตัวอยาง เครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2540: 303)
ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 66 โรงเรียน ประชากรโรงเรียนละ 10 คน จะเปนประชากร จำนวน 660 คน
2.2.2 สุมกลุมตัวอยางโรงเรียน ดวยวิธีสุมอยางงายตามสัดสวนจำนวนโรงเรียน ที่
ตั้งอยูในจังหวัดและภาคตาง ๆ ของประเทศไทย มี 6 ภาค ไดโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ภาคเหนือ 7
โรงเรียน ภาคกลาง 21+2 โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16+1 โรงเรียน ภาคตะวันออก 6
โรงเรียน ภาค ตะวันตก 4 โรงเรียน และภาคใต 12+1 โรงเรียน รวม 70 โรงเรียน (เนื่องจากจำนวน
โรงเรียนที่ตั้งอยูในแตละภาคตางกันมาก เพื่อความสมดุลของขอมูลจึงเพิ่มภาคกลาง 2 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด ภาคใต 1 จังหวัด รวม 70 จังหวัด จำนวนโรงเรียน 70 โรงเรียน
ประชากรโรงเรียนละ 10 คน รวมเปนประชากรที่ใชในการวิจัย จำนวน 700 คน
2.2.3 กำหนดกลุมผูใหขอมูลจำแนกเปน 3 กลุม ไดแก
1) กลุมผูบริหารและครูผูสอน เพื่อตอบแบบสอบถาม ใชสุมอยางงายจาก
โรงเรียน ๆ ละ 10 คนจำนวน 700 คน
2) ผูบริหารโรงเรียน ผูทรงคุณวุฒิ ในดานองคกรแหงการเรียนรู และผูการ
บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด เพื่อการสัมภาษณ ใชการคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 20 คน
3) ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ และหัวหนากลุมวิชาการโรงเรียนอนุบาล
ประจำจังหวัด จำนวน 134 คน เพื่อสัมมนาพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสม
ขององคประกอบ
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2.2.4 ผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรู และการบริหารโรงเรียนอนุบาล
ประจำจังหวัด จำนวน 10 คน เพื่อประชุมสนทนากลุมพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความ
เหมาะสม ขององคประกอบ
2.2.5 ผูทรงคุณวุฒิดานองคกรแหงการเรียนรู และผูบริหารโรงเรียนอนุบาลประจำ
จังหวัด จำนวน 10 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
อนุบาลประจำจังหวัด ใชการเลือกแบบเจาะจง
ขั้นตอนที่ 3 เครื่องมือที่ใชในการวิวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ดังนี้
3.1 กรอบแนวคำถามในการสัมภาษณแบบเจาะลึก ใชเพื่อการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ในการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จำนวน 20 คน
3.2 ประเด็นการสนทนากลุมใชเพื่อการประชุมสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ 10 คน
3.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเปนองคประกอบของรูปแบบ
องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด แบงออกเปน 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน สวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
อายุ เพศ วุฒิการศึกษา ตำแหนงปจจุบัน ประสบการณในการทำงาน มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่
กำหนดคำตอบไวให
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
อนุบาลประจำจังหวัดแบบสอบถามมีลกั ษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
3.4 แบบสอบถามความเหมาะสมของตัวบงชี้ของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู ของ
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และการใช
ประโยชน
ขั้นตอนที่ 4 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
4.1 ผูวิจัยไดนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร และจากการสัมภาษณ มาวิเคราะห
รางรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู เชิงทฤษฎี และนำเสนอทีป่ ระชุมสัมมนา ผูอ ำนวยการ รองผูอ ำนวยการ
หัวหนากลุมวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จำนวน 134 คน พิจารณาความเที่ยงตรง
ในเชิงเนื้อหา และความเหมาะสม เพื่อนำมาสรางเครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม เพื่อนำมาใช
ในการเก็บขอมูลและแนวความคิดของกลุมประชากรที่ศึกษา
4.2 นำเครื่องมือที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาผูควบคุมงานวิจัยตรวจสอบความ
ถูกตองและความเหมาะสม แลวนำเสนอผูเทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรู และการบริหาร
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดจำนวน 10 ทาน ประชุมสนทนากลุม พิจารณาความถูกตองเชิงเนื้อหา
และความเหมาะสม
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4.3 นำเครื่องมือ มาปรับปรุงแกไขแลวนำเสนออาจารยที่ปรึกษาผูควบคุมงานวิจัย
ตรวจสอบ แลวนำเสนอผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประเมินความสอดคลอง
(IOC) สถิติที่ใชเปนสถิติพื้นฐาน หาคาเฉลี่ย โดยคา IOC มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป จึงถือวามีความ
เหมาะสม (ความเห็นผูเชี่ยวชาญ เหมาะสม +1 ไมแนใจ 0 และไมเหมาะสม -1 ) ไดเครื่องมือฉบับที่
สมบูรณ เพื่อดำเนินการตอไป
4.4 นำเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว นำเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณา
ตรวจสอบ แกไขแลว นำไปทดลอง (try out) โดยผูวิจัยนำแบบสอบถามไปทดลองใชกับบุคลากรของ
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดราชบุรี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน
4.5 นำขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถามโดยใชวธิ ขี องครอนบาค (Cronbach)ไดคา ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ 0.98
ขั้นตอนที่ 5 การเก็บรวบรวมขอมูล
5.1 ผูวิจัยขอหนังสือนำสงแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลทำดุษฎีนิพนธจากสำนักงาน
บัณฑิตศึกษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และหนังสือแนะนำตัวของผูวิจัยเอง
5.2 สงหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล และหนังสือแนะนำตัวผูวิจัย พรอม
แบบสอบถามทางไปรษณีย ถึงผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดกลุมตัวอยาง จำนวน 70
โรงเรียนๆ ละ 10 ชุด รวม700 ชุด ใหชวยเก็บขอมูลให แลวสงกลับทางไปรษณีย มายังผูวิจัยโดยตรง
ตามที่อยูที่ผูวิจัยจัดพิมพหนาซองสงไปใหพรอมกัน
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนำขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหทางสถิติดังตอไปนี้
6.1 การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลจากการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
6.2 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการและประสบการณในการทำงาน วิเคราะหโดยใช
คา ความถี่และคารอยละ
6.3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ใชโปรแกรมสำเร็จรูป
6.4 การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดใชวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis)
6.5 การวิเคราะหตัวบงชี้ของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำ
จังหวัด โดยผูทรงคุณวุฒิจำนวน 10 คน ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และ
การใชประโยชนใชคารอยละ
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นิยามศัพทเฉพาะ

1. องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรที่มีการกระตุนสงเสริมใหบุคลากรไดมีการ
เรียนรู ในรูปแบบที่หลากหลาย มีการถายทอดความรูซึ่งกันและกัน ทั้งภายในองคการและภายนอก
องคการ อยางตอเนื่องและยั่งยืน เพื่อเปนการเพิ่มพูนสมรรถนะและขยายขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหประสบความสำเร็จและเจริญกาวหนา
2. การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรู หมายถึง การศึกษาองคประกอบทีเ่ หมาะสม
และสอดคลองในการเปนองคประกอบขององคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
ที่ ก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาบุ ค ลากร ให มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ขยายศั ก ยภาพให สู ง ขึ้ น สามารถปฏิ บั ติ ง าน
ใหสำเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. รูปแบบองคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ที่ไดจากการพัฒนา มีองคประกอบ 10 องคประกอบ แบงออกเปน
2 ดาน คือ ดานบุคคลประกอบดวย การเรียนรู ภาวะผูนำ การมีสุขภาพที่ดี การมีคุณธรรม การมี
จิตสำนึก ความคิดเชิงระบบ ดานสถานศึกษาประกอบดวย โครงสรางโรงเรียน การสรางวิสัยทัศน
รวม การจัดการความรู เทคโนโลยี แบงเปน ดานคือ ดานบุคคล และดานสถานศึกษา คือ
4. ความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำ
จังหวัด กับขอมูลเชิงประจักษ หมายถึง สภาพการณที่รูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
อนุบาลประจำจังหวัดที่สรางขึ้น มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลจริงจากแบบสอบถามที่ใช
ในการวิจัย โดยวิเคราะหจากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

ผลการวิจัย

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
ขอเสนอผลการวิจัย เปน 4 ตอน ดังนี้ คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสงแบบสอบถาม ไปยังกลุมตัวอยาง จำนวน 700 ชุด ผูตอบ
แบบสอบถามไดตอบแบบสอบถาม และสงกลับจำนวนทั้งสิ้น 670 ชุด แบบสอบถามสงกลับ คิดเปน
รอยละ 95.41
การวิเคราะหขอมูลไดจำแนกตามสถานที่ตั้งสถานศึกษาตั้งอยูในภาคกลางมากที่สุด
จำนวน 210 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 31.34 เพศหญิง มากที่สุด จำนวน 553 คน คิดเปนรอยละ
82.54 มีอายุ 50 ป ขึ้นไปมากที่สุด จำนวน 407 คน คิดเปนรอยละ 60.73 มีคุณวุฒิจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 469 คน คิดเปนรอยละ 70.00 มีประสบการณในการทำงาน
มากกวา 30 ป มากที่สุด จำนวน 331 คน คิดเปนรอยละ 49.40 สวนใหญปฏิบัติงานหนาที่ครูมาก
ที่สุด จำนวน 557 คิดเปนรอยละ 83.14 และเปนโรงเรียนขนาดใหญมาก มีจำนวนมากที่สุด จำนวน
296 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 44.20
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความเหมาะสม การเปนองคประกอบขององคกรแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
การวิเคราะหความเหมาะสมการเปนองคประกอบขององคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
อนุบาลประจำจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการเปนองคประกอบขององคกรแหงการ
เรียนรู ในภาพรวมและจำแนกตามรายดาน
°r¦³°°r¦Â®nµ¦Á¦¸¥¦¼o
1.oµ»¨
1. oµµ¦Á¦¸¥¦¼o
2. oµ£µª³¼oÎµ
3. oµµ¦¤¸» £µ¡¸
4. oµµ¦¤¸»¦¦¤
5. oµµ¦¤¸·Îµ¹
6. oµªµ¤·Á·¦³

£µ¡¦ª¤oµ»¨
2. Ã¦¦oµµ«¹¬µµ«¹¬µ
1. Ã¦¦oµµ«¹¬µ
2. oµµ¦¤¸ª·´¥´«r¦nª¤
3. oµµ¦´µ¦ªµ¤¦¼o
4. oµµ¦ÎµÁÃÃ¨¥¸¤µÄo
£µ¡¦ª¤Ã¦¦oµµ«¹¬µ
£µ¡¦ª¤´Ê®¤

X

S.D.

µ¦Â¨
ªµ¤®¤µ¥

¨Îµ´¸É

4.17
4.26
3.89
4.20
4.26
4.11

.448
.554
.585
.486
.518
.505

¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

4
1
6
3
1
5

4.15

.428

¤µ

¤µ

4.15
4.27
4.11
4.17
4.17
4.16

.530
.514
.564
.599
.495
.436

¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

3
1
4
2
¤µ
¤µ

จากตารางที่ 1 แสดงวาผลการวิเคราะหความเหมาะสม การเปนองคประกอบขององคกร
แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดในภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
( X = 4.16) เมื่อพิจารณาความเหมาะสมรายดาน ดานบุคคล พบวามีความเหมาะสมในระดับมาก
ทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานภาวะผูนำ และดานการมีจิตสำนึก
( X = 4.26 เทากัน) ดานการมีคุณธรรม ( X = 4.20) ดานการเรียนรู ( X = 4.17) ดานการคิดเชิงระบบ
( X = 4.11) และดานการมีสุขภาพดี ( X = 3.89) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณา ความเหมาะสม
รายดาน โครงสรางสถานศึกษา พบวามีความเหมาะสมในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย ไดแก ดานการมีวิสัยทัศนรวม ( X = 4.27) ดานเทคโนโลยีมา ( X = 4.17) โครงสราง
สถานศึกษา ( X = 4.15) และดานการจัดการความรู ( X = 4.11)
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ตอนที่ 3 ผลการทดสอบความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
อนุบาลประจำจังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ
ผลการวิเคราะหในสวนนี้เปนการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ
องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีตัวแปร องคกร
แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (LOPK) เปนตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบดวย
ตัวแปรแฝงภายใน จำนวน 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรแฝงภายในดานบุคคล (PERSON) ประกอบดวย
ตัวแปรสังเกตได จำนวน 6 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรดานการเรียนรู (LEARN) ดานภาวะผูนำ (LEADER)
ดานการมีสุขภาพดี (HEALTH) ดานการมีจิตสำนึก (MENTAL) ดานการคิดเชิงระบบ (SYSTEM)
และตัวแปรแฝงภายในโครงสรางสถานศึกษา (SCHOOL) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได จำนวน
4 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรโครงสรางสถานศึกษาสถานศึกษา (STRUCT) ดานการสรางวิสัยทัศนรวม
(VISION) ดานการจัดการความรู (KM) ดานการนำเทคโนโลยีมาใช (TECHNO) ดังมีรายละเอียด
ของผลการวิเคราะหดังตอไปนี้
ตารางที่ 2 น้ำหนักองคประกอบของตัวแปรใน โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของรูปแบบองคกร
แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
ตัวแปร

Be

น้ําหนักองคประกอบ
SE

t

1.00
0.88
0.41
0.44
0.42
0.42
0.39
0.45
0.47
0.46
0.50
0.47

0.04
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

23.66
21.44
20.90
17.34
24.12
20.52
20.84
27.58
23.98
19.75

R2

ตัวแปรแฝงภายนอก (LOPK)
PERSON
SCHOOL
L
D
H
M
C
T
S
V
K
N

1
0.78
0.82
0.62
0.51
0.74
0.58
0.80
0.78
0.78
0.79
0.62

F2 = 0.07 df = 1 p = 0.7846 RMSEA= .000 GFI =1.000 AGFI = 1.00 RMR = 0.00055
** p  .01
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แผนภาพที่ 1 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล
ประจำจังหวัด
ผลการวิเคราะหการตรวจสอบความตรงของ โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของรูปแบบ
องคกร แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาสถิติที่ใชในการทดสอบ ไค-สแควร ( X 2 = 0.07 df = 1
p = 0.78476 RMSEA= 0.000) คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 1.00 คาดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนทีป่ รับแกแลว (AGFI) มีคา เทากับ 1.00 และดัชนีรากของคาเฉลีย่ กำลังสองของสวนทีเ่ หลือ
(RMR) เท า กั บ 0.00055 แสดงว า โมเดลการวิ จั ย มี ค วามสอดคล อ งกั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ
เมื่อพิจารณาคาน้ำหนักองคประกอบของตัวแปรภายนอก พบวา ตัวแปรภายในทั้งสองตัวแปร ซึ่ง
ประกอบดวย ตัวแปรแฝงภายในดานบุคคลและตัวแปรแฝงภายในโครงสรางสถานศึกษา มีคาเปน
บวก และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาคาน้ำหนักองคประกอบของ
ตัวแปรภายใน พบวา ตัวแปรแฝงภายในดานบุคคล น้ำหนักองคประกอบทั้งหมดของตัวแปรสังเกต
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ไดทุกตัวมีคาเปนบวก มีคามากที่สุดเทากับ 0.45 นอยที่สุดเทากับ 0.39 และมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ตัวแปรที่มีน้ำหนักความสำคัญมากที่สุด คือ ตัวแปรดานการคิดเชิงระบบ มีคาเทากับ
0.45 รองลงมาคือ ตัวแปรดานภาวะผูนำ มีคาเทากับ 0.44 ตัวแปรแฝงภายในโครงสรางสถานศึกษา
น้ำหนักองคประกอบทั้งหมดของตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีคาเปนบวก มีคามากที่สุดเทากับ 0.50
นอยที่สุดเทากับ 0.46 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรที่มีน้ำหนักความสำคัญมากที่สุด
คือ ตัวแปรดานการจัดการความรู มีคาเทากับ 0.50 รองลงมาคือ ตัวแปรโครงสรางสถานศึกษาและ
ตัวแปรดานการนำเทคโนโลยีมาใช มีคาเทากับ 0.47 เทากัน แสดงใหเห็นวาตัวแปรเหลานี้เปน
ตัวแปรที่สำคัญขององคประกอบรวมของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำ
จังหวัด ดังแสดงในตารางที่ 2 และ แผนภาพที่ 1
ตอนที่ 4 การวิเคราะหผลการตรวจสอบผลการวิจยั รูปแบบองคกรแหงการเรียนรูข องโรงเรียน
อนุบาลประจำจังหวัด ทั้ง 10 องคประกอบ คือ 1) ดานการเรียนรู 2) ดานภาวะผูนำ 3) ดานการมี
สุขภาพที่ดี 4) การมีคุณธรรม 5) ดานการมีจิตสำนึก 6) ดานการคิดเชิงระบบ 7) โครงสรางโรงเรียน
8) ดานการมีวิสัยทัศนรวม 9) ดานการจัดการความรู 10) ดานเทคโนโลยี ตามความเห็นของผูทรง
คุณวุฒิ ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และเปนประโยชน
การวิเคราะหผลการตรวจสอบผลการวิจัยรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล
ประจำจังหวัดในทั้ง 10 องคประกอบ ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิในดานความเหมาะสม ความ
เปนไปได ความถูกตอง และการใชประโยชน มีความเหมาะสม มีรายละเอียด ดังนี้
ดานความเหมาะสม ผูทรงคุณวุฒิไดใหความเห็นวา องคประกอบ ทั้ง 10 องคประกอบ
มี ค วามเหมาะสม ทั้ ง 10 องค ป ระกอบ โดยเรี ย งลำดั บ ตามค า เฉลี่ ย จากมากไปหาน อ ยคื อ
1. ดานโครงสรางสถานศึกษา 2. ดานการจัดการความรู 3. ดานเทคโนโลยี 4. การมีวิสัยทัศนรวม
5. ดานการมีจิตสำนึก 6. ดานการเรียนรู 7. ดานความคิดเชิงระบบ 8. ดานภาวะผูนำ 9. การมี
สุขภาพดี 10. ดานคุณธรรม ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ รอยละ 100 และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด
เทากับ รอยละ 93.33
ดานความเปนไปได ผูทรงคุณวุฒิไดใหความเห็นวา องคประกอบทั้ง 10 องคประกอบ มี
ความเปนไปได โดยเรียงลำดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ 1. ดานเทคโนโลยี 2. ดานการมี
วิสัยทัศนรวม 3. ดานการมีสุขภาพดี 4. ดานภาวะผูนำ 5. ดานการจัดการความรู 6. ดานคุณธรรม
7. ดานการเรียนรู 8. ดานการมีจิตสำนึก 9. คานโครงสรางสถานศึกษา 10. ดานความคิดเชิงระบบ
ซึง่ ดานทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุดเทากับ รอยละ 100 และดานทีม่ คี า เฉลีย่ ต่ำสุดเทากับ รอยละ 93.33
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ดานความความถูกตอง ผูทรงคุณวุฒิไดใหความเห็นวา องคประกอบ ทั้ง 10 องคประกอบ
มี ค วามถู ก ต อ ง โดยเรี ย งลำดั บ ตามค า เฉลี่ ย จากมากไปหาน อ ยคื อ 1. ด า นการมี จิ ต สำนึ ก
2. ดานโครงสรางสถานศึกษา 3. ดานการมีวิสัยทัศนรวม 4. ดานเทคโนโลยี 5. ดานการจัดการ
ความรู 6. ดานการมีสุขภาพดี 7. ดานความคิด เชิงระบบ 8. ดานการเรียนรู 9. ดานภาวะผูนำ
10. ดานคุณธรรม ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ รอยละ 100 และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดเทากับ
รอยละ94.17
ดานการใชประโยชน ผูทรงคุณวุฒิไดใหความเห็นวา องคประกอบ ทั้ง 10 องคประกอบ
เปนประโยชน โดยเรียงลำดับตามคาเฉลีย่ จากมากไปหานอย คือ 1. ดานการมีจติ สำนึก 2. ดานการมี
วิสัยทัศนรวม 3. ดานการจัดการความรู 4. ดานโครงสรางสถานศึกษา 5. ดานเทคโนโลยี 6. ดานการ
มีสุขภาพดี 7. ดานความคิดเชิงระบบ 8. ดานการเรียนรู 9. ดานภาวะผูนำ 10. ดานคุณธรรม
ซึง่ ดานทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุดเทากับ รอยละ 100 และดานทีม่ คี า เฉลีย่ ต่ำสุดเทากับ รอยละ 94.17
ผลการตรวจสอบ ผลการวิจัยรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำ
จังหวัด ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ในดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได ความถูกตอง
และการใชประโยชน เมื่อพิจารณารายองคประกอบ พบวา ทุกองคประกอบ ทั้ง 10 องคประกอบ
มีความเหมาะสมการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล
ประจำจังหวัดนี้ ผูวิจัยขอนำเสนอการอภิปรายออกเปน 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก เกี่ยวกับ
ผลการศึกษาความเหมาะสมการเปนองคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล
ประจำจังหวัด ประเด็นที่สอง เกี่ยวกับผลการศึกษาความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ จะกลาวตามลำดับตอไปนี้
ประเด็นแรก เกี่ยวกับการศึกษาความเหมาะสมการเปนองคประกอบการเปนองคกรแหงการ
เรี ย นรู ข องโรงเรี ย นอนุ บ าลประจำจั ง หวั ด นี้ ผู วิ จั ย จะนำเสนอตามองค ป ระกอบหลั ก จำนวน
2 องคประกอบ และองคประกอบยอย 10 องคประกอบ ซึ่งผลการวิจัย พบวาโมเดลโครงสรางเชิงเสน
มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
1. องคประกอบดานบุคคล เปนองคประกอบที่สำคัญของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โดยที่น้ำหนักองคประกอบมีคาเปนบวก และมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวความคิดกับแนวความคิดของ (มารควอรต, 2548:50) ที่
กำหนดใหคน เปนองคประกอบ 1 ใน 5 ประการขององคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู และ
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ เซ็งเก (Senge, 1996: 6) ที่กำหนดวินัย 5 ประการ ขององคกร
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แหงการเรียนรู ประกอบดวย 1) ดานความมุงมั่นสูความเปนเลิศ 2) ดานรูปแบบการคิด 3) ดานการ
สรางและการสานวิสัยทัศน 4) ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 5) ดานความคิดเชิงระบบ ซึ่งเปน
คุณลักษณะที่สำคัญของบุคคลในองคการทั้ง 5 ประการ นอกจากนั้นบังสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ ศศกร ไชยคำหาร (2550: 218) ที่พบวา ปจจัยที่ที่มีอิทธิพลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย 9 ปจจัย เรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ 1) โครงสรางที่
เหมาะสมขององคการ 2) การคิดอยางเปนระบบ 3) กลยุทธขององคการ 4) วัฒนธรรมการเรียนรู
5) การพัฒนาบุคลากร 6) การทำงานเปนทีม 7) การมีวิสัยทัศนรวม 8) การสรางบรรยากาศใน
9) องคการ และการสรางและถายโอนความรู ที่มีปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคคลอยู 3 ดาน คือ 1) การคิด
อยางเปนระบบ 2) การพัฒนาบุคลากร และ 3) การทำงานเปนทีมเชนเดียวกับผลการวิจัย เรื่อง
ตัวบงชี้ ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใตของ สุรพงศ
เอื้อศิริพรฤทธิ์ (2547: 183) ที่พบวา ภาวะผูนำ เปนองคประกอบหลัก 1 ใน 5 และจากการวิเคราะห
ความเหมาะสมการเปนองคประกอบของรูปแบบขององคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล
ประจำจังหวัด ดานบุคคล พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก รวมทั้งการตรวจสอบผลการวิจัย
ของผูทรงคุณวุฒิ ดานบุคคล ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และการใช
ประโยชนพบวา องคประกอบดานบุคคล โดยภาพรวมมีคารอยละ 96.18 96.89 97.33 และ 97.76
ตามลำดับ
2. องคประกอบหลักดานโครงสรางสถานศึกษา เปนองคประกอบที่สำคัญของรูปแบบ
องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โดยที่น้ำหนักองคประกอบมีคาเปนบวก
และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวความคิดของ (มารควอรต, 2548:
50) ที่กำหนดใหโครงสรางองคการ การจัดการความรู และเทคโนโลยี เปนองคประกอบสำคัญ
3 ใน 5 ประการ ขององคกรแหงการเรียนรู และสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ เซงเก (Senge, 1990
: 6-8) ที่ไดกำหนดวินัย 5 ประการ ขององคกรแหงการเรียนรู โดยไดกำหนดให การสรางและการสาน
วิสยั ทัศน เปนองคประกอบ 1 ใน 5 ประการขององคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ศศกร ไชยคำหาร (2550: 218) ที่พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย 9 ปจจัย โดยมีปจจัยดานโครงสรางของโรงเรียน
5 ใน 9 ที่เปนองคประกอบสำคัญขององคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรู คือ 1) โครงสราง
ที่เหมาะสมขององคการ 2) กลยุทธขององคการ 3) การมีวิสัยทัศนรวม 4) การสรางบรรยากาศ
ในองคการ และ 5) องคการ และการสรางและถายโอนความรู และสอดคลองกับผลการวิจัย เรื่อง
ตัวบงชี้ความเปนองคกรแหงการเรียนรู ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต ของ สุรพงศ
เอื้ อ ศิ ริ พ รฤทธิ์ (2547: 183) ที่ พ บว า ตั ว บ ง ชี้ ค วามเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ข องสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดภาคใตที่เกี่ยวกับดานโครงสรางโรงเรียนที่สำคัญ คือ 1) การจัดการความรู

170

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554
Vol.2 No. 1 January - June 2011

2) องคการ และ 3) ดานเทคโนโลยี ซึง่ เปนองคประกอบหลัก 3 ใน 5 ประการ ของการเปนองคประกอบ
ขององคกรแหงการเรียนรูและจากการวิเคราะหความเหมาะสมการเปนองคประกอบของรูปแบบของ
องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ดานโครงสรางของโรงเรียน พบวา มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก รวมทั้งการตรวจสอบผลการวิจัยในดานความเหมาะสม ความเปนไปได
ความถูกตอง และการใชประโยชนพบวา องคประกอบดานบุคคล โดยภาพรวมมีคารอยละ 97.98
96.78 93.96 และ 93.64 ตามลำดับ
จากการวิเคราะหผลการตรวจสอบ ผลการวิจัยรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
อนุบาลประจำจังหวัด ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ในดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได
ความถูกตอง การใชประโยชน ที่พบวา มีความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความถูกตอง แยกเปน
รายองคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรู ทัง้ 10 องคประกอบ และในภาพรวม มีความเหมาะสมใน
การเปนองคประกอบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด สามารถนำไปใชในการ
พัฒนาโรงเรียนได และจะทำใหผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ สามารถนำไปใช
ดวยความมั่นใจ และจะทำใหการพัฒนาโรงเรียนประสบความสำเร็จ
การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำ
จังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบขององคกร
แหงการเรียนรูข องโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีตวั แปรการเปนองคประกอบ
ขององคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด เปนตัวแปรภายนอก ประกอบดวย
องคประกอบหลักการเปนตัวแปรแขวงภายใน จำนวน 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรแขวงภายในดานบุคคล
ประกอบดวยตัวแปรยอยที่สังเกตได จำนวน 6 ตัวแปร คือ ดานการเรียนรู ดานภาวะผูนำ ดานการมี
สุขภาพที่ดี ดานการมีคุณธรรม ดานการมีจิตสำนึก ดานความคิดเชิงระบบ สวนตัวแปรภายนอก
ดานโครงสรางสถานศึกษา ประกอบดวยองคประกอบยอยซึ่งเปนตัวแปรสังเกตได จำนวน 4 ตัวแปร
ไดแก ดานโครงสรางสถานศึกษา ดานการสรางวิสัยทัศนรวม ดานการจัดการความรู และดาน
เทคโนโลยี การวิเคราะหสหสัมพันธโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน มีความสัมพันธอยางมีนัย
สัมพันธทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมพันธ ตั้งแต 0.457 ถึง 0.99 ลักษณะความสัมพันธ เปนความ
สัมพันธทางบวก ผลการวิเคราะหตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของรูปแบบ
องคกรแหงการเรียนเรียนดานการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด พบวา โมเดลมีคาความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และผลการวิจัยพบวา ความตรงของโมเดลมีความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูข องโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดโมเดลมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554
Vol.2 No. 1 January - June 2011

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

171

ขอเสนอแนะ
การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
ผูวิจัยไดนำขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้ มาเปนพื้นฐาน และนำมาวิเคราะห ผสมผสาน กับหลักวิชาการ
เพื่อใชเปนเครื่องมือของการพัฒนา และเปนแนวทางใหผูสนใจในรูปแบบดังกลาวนำไปประยุกตใช
ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของบุคคล ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและกอ
ใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษาอยางแทจริง โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช เพื่อพัฒนาโรงเรียน ดังนี้
1.1 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ควรนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
อนุบาลประจำจังหวัด ที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ ไปพัฒนาโรงเรียนของตนเอง เพื่อใหเปนตนแบบ และ
เปนตัวอยางแกโรงเรียนอื่นๆ
1.2 การนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ที่ไดจากการ
วิจัยครั้งนี้ไปใชนั้น อาจจะใชองคประกอบ ทั้ง 10 องคประกอบ ไปพัฒนาพรอมกันทั้งหมด หรือ
อาจจะคอยๆ พัฒนาไปโดยไมตองพรอมกันทีเดียวทั้งหมดก็ได
1.3 การนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ที่ไดจากการ
วิจัยครั้งนี้ไปใช ควรมีการจัดฝกอบรม ประชุมสัมมนา มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
แกผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนใหมีความรู มีความเขาใจในเรื่องรูปแบบองคกร
แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด เปนอยางดี
1.4 การนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดที่ไดจากการ
วิจัยครั้งนี้ไปใช ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรของโรงเรียน ควรมีการกำหนดวัตถุประสงค วิสัยทัศน
และมีการวางแผนรวมกัน เพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
1.5 ผูบริหารการศึกษาระดับสูง ควรมีการใหการสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัด
ไดนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ไปพัฒนาโรงเรียนของตน
1.6 ผู บ ริ ห าร ครู ผู ส อน และบุ ค ลากร ของโรงเรี ย น ควรร ว มกั น สร า งบรรยากาศ
ในโรงเรียนให สงเสริมและเอื้อตอการเรียนรู เพื่อใหบุคลากรสามารถศึกษาหาความรูไดตลอดเวลา
จะกอใหเกิดมีการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง และงานในหนาทีใ่ หดยี ง่ิ ขึน้ สามารถทีก่ า วทันการเปลีย่ นแปลง
1.7 ควรสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของโรงเรียน ไดนำความรูที่มีอยูในตนเองหรือ
ในงานที่ตนรับผิดชอบไปใชประโยชนในการพัฒนาการปฏิบัติงานหรือใหมีการแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
รวมงาน เพื่อเปนการขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
1.8 ควรนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดนี้ไปพัฒนา
โรงเรียน เพื่อกาวสูการเปนสังคมอาเซียน และกาวสูมาตรฐานสากล
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
2.1 ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรูอื่นๆ ตอไป
2.2 ควรนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ที่ไดจากการ
วิจัยครั้งนี้ ไปทดลอง และประเมินผล เพื่อเปนการตรวจสอบผลการวิจัยครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง
2.3 ควรมีการวิจัยโรงเรียน หรือองคการที่ใชรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
อนุบาลประจำจังหวัด พัฒนา เปรียบเทียบกับ โรงเรียนหรือองคการ ที่ไมใชรูปแบบนี้พัฒนา
2.4 ควรมีการวิจัยในสถานศึกษา หรือองคการที่ไดรับการพัฒนาตามรูปแบบองคกร
แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดที่สงผลตอประสิทธิภาพการศึกษาของสถานศึกษา
หรือองคการอยางไร
2.5 ควรทำการวิจัยถึงสภาพปญหา และอุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียนหรือ องคการ
ตามรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู เพื่อจะไดขอมูลเพื่อนำมาใชในการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.6 ควรทำการวิจัยเพื่อศึกษาองคประกอบองคกรแหงการเรียนรู ในสถานศึกษา หรือ
องคการกับกลุมตัวอยางอื่นๆ ในระดับเดียวกันหรือตางระดับกัน

สรุป
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และเพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ผลการศึกษาพบวารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำ
จังหวัด มี 10 องคประกอบ แบงเปน 2 ดาน คือ ดานบุคคล ประกอบดวย ภาวะผูนำ การมีจิตสำนึก
การมีคุณธรรม การเรียนรู ความคิดเชิงระบบ การมีสุขภาพดี และดานสถานศึกษา ประกอบดวย การ
มีวิสัยทัศน เทคโนโลยี โครงสรางสถานศึกษา และการจัดการความรู ในขณะเดียวกัน รูปแบบองคกร
แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดยังมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ดวย ซึ่งทั้งรูปแบบองคกรและความสอดคลองขององคกรกับขอมูลเชิงประจักษนั้น มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก อันสามารถนำไปเปนแบบในการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลได แตอยางไรก็ตาม
เนื่องจากสภาพสังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นในการนำไปใชจำเปนตอง
ปรับใหสอดคลองกับสภาพจริงพรอมกับการคำนึงถึงความแตกตางของวัฒนธรรมดานตางๆ ของ
แตละชุมชนดวย
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การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต
สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี
ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
DEVELOPMENT OF THE DIPLOMA PROGRAM IN APPLIED THAI
FOR CHINESE STUDENTS OF THE HIGHER EDUCATION
INSTITUTES IN GUANGXI STUDYING AT NAKHON
PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY
DANG XUENI1
สมจิต จันทรฉาย / SOMCHIT JANJAI2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทย
ประยุกต สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม กระบวนการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การสรางหลักสูตร
3) การประเมินหลักสูตร และ 4) การปรับปรุงหลักสูตร ผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารหลักสูตร จำนวน
3 คน นักศึกษาจีนจำนวน 16 คน และกลุมผูเชี่ยวชาญ จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก 1) แบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง 2) แบบสอบถาม และ 3) แบบประเมินเอกสารหลักสูตร การวิเคราะห
ขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบวา หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต สำหรับนักศึกษาจีน
สั ง กั ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามณฑลกว า งซี ที่ ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม มี ห น ว ยกิ ต
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 54 หนวยกิต ประกอบดวย 17 รายวิชา หลักสูตรเนนการพัฒนาทักษะ
การใชภาษาทั้ง 5 ดาน ไดแก การฟง การพูด การอาน การเขียน และการแปล โดยใหความสำคัญ
ในดานทักษะการเขียนและการแปลเปนพิเศษ เปดโอกาสใหนกั ศึกษาจีนไดเรียนรวมกับนักศึกษาไทย
ผลการประเมินองคประกอบของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
คำสำคัญ : การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต นักศึกษาจีน
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูชวยศาสตราจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

1
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ABSTRACT
The purpose of this research aimed to develop the one-year-diploma program in
applied Thai for Chinese students of the Higher Education Institutes in Guangxi, studying
at Nakhon Pathom Rajabhat University. There were 4 stages of curriculum development
process: basics information study, curriculum design, the curriculum evaluation, and the
curriculum improvement. The sample of this study comprised of 3 administrators,
16 Chinese students, and 8 experts. The research instruments were a structured interview,
a questionnaire, and an evaluation form. The statistics used for the data analysis were
frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The results of the study showed that the requirement of the diploma program in
applied Thai was 54 credits, 17 courses. The curriculum emphasized the five language
skills of listening, speaking, reading, writing and translation. The priorities were writing and
translation skills. In addition, this curriculum gave a chance for Chinese students to study
with Thai students. Regarding the results of the curriculum evaluation, it showed that the
curriculum components in overall were considered appropriate at a high level.
Keywords: curriculum development, diploma program in applied Thai, Chinese students.

บทนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเริ่มจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา
ในมณฑลกวางซีประเทศจีนตั้งแต ป ค.ศ. 2007 โดยรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาแบบ “2+1” ซึ่ง
เปนหลักสูตรทีศ่ กึ ษาในประเทศจีนเปนเวลา 2 ป และศึกษาตอปท่ี 3 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยใหนักศึกษาไดรับวุฒิประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมภายหลังสำเร็จการศึกษา
เนือ่ งจากหลักสูตรปที่ 3 ทีใ่ ชพฒ
ั นานักศึกษาจีนในโครงการแลกเปลีย่ นทีส่ ถาบันอุดมศึกษาประเทศจีน
กำหนดนั้นมีเพียงโครงสรางหลักสูตรที่ระบุเฉพาะชื่อรายวิชาและจำนวนหนวยกิต แตไมมีคำอธิบาย
รายวิชา จุดมุงหมาย และองคประกอบอื่น ๆ ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรดังกลาว จึงประสบปญหา ดังนี้ 1) ผูสอนตองจัดการเรียนการสอนตามชื่อวิชา
ที่ไมมีคำอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน ทำใหการวางแผนการสอนคอนขางยุงยากและตองใชเวลามาก
2) ผูสอนตางก็สอนตามความเขาใจของตนเอง ไมไดยึดเนื้อหาที่ควรกำหนดไวในคำอธิบายรายวิชา
ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ เชน เนื้อหาที่สอนไมตอเนื่องกัน มีการสอนเนื้อหาซ้ำซอนกันในรายวิชา
ที่กำหนดใหสอนตางกัน เนื้อหาที่สอนงายหรือยากเกินไปสำหรับผูเรียน 3) หลักสูตรขาดความ
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ยืดหยุนเพราะรายวิชาในหลักสูตรเปนวิชาบังคับทุกวิชา ไมมีวิชาเลือกที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
ตามความสนใจและความตองการ ทำใหผูเรียนอาจจะตองเรียนรายวิชาที่ไมเกี่ยวของกับตนเอง
แทนที่ จ ะได เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ ส นใจหรื อ ต อ งการจริ ง ๆ นอกจากสภาพป ญ หาของหลั ก สู ต ร
ดังที่กลาวมาแลว ประเทศจีนกับประเทศไทยมีการติดตอสื่อสารกันมากขึ้นอันเนื่องจากการขยายตัว
ในดานธุรกิจการคาและการลงทุนระหวางทั้งสองประเทศ และความสัมพันธดานสังคม วัฒนธรรม
และการศึกษาที่มีเพิ่มมากขึ้น จึงตองการบุคลากรที่สามารถสื่อสารไดทั้งภาษาจีนและภาษาไทย
และมีความรูค วามสามารถเกีย่ วของกับวิชาชีพดานธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงการตลาด โลจิสติกส
และอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ผูวิจัยจึงเห็นวาจำเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา
ภาษาไทยประยุกต สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ทีศ่ กึ ษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม เพื่อใหมีเอกสารหลักสูตรที่มีรายละเอียดครบถวน สมบูรณ สามารถใชเปนแนวทาง
ในการจัดการเรียน การสอนที่ตอบสนองความตองการทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดจนยกระดับคุณภาพของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตร

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต สำหรับนักศึกษาจีนสังกัด
สถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กรอบแนวคิด
1. ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษากระบวนการดำเนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รตามแนวคิ ด ของโบแชมพ
(Beauchamp, 1981) สงัด อุทรานันท (2528) และวิชัย วงษใหญ (2537) และสรุปไดวา ในการ
พัฒนาหลักสูตรนัน้ สามารถดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรซึง่ ประกอบดวย
ขั้นตอน 4 ขั้น ดังที่แสดงในแผนภูมิที่ 1 ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1
การศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน

ขั้นตอนที่ 2
การสรางหลักสูตร
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1) สภาพของหลักสูตรเดิม
2) ความตองการและแนวโนมของการพัฒนาหลักสูตร

1) การยกรางหลักสูตร
2) การตรวจสอบหลักสูตร
3) การกลั่นกรองหลักสูตรดวยเทคนิคการสนทนากลุม (focus group discussion)

ขั้นตอนที่ 3
การประเมินหลักสูตร

ประเมินเอกสารหลักสูตรจากผูเชี่ยวชาญโดย ใชแบบสอบถาม แบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับเปนเครื่องมือรวบรวมขอมูล

ขั้นตอนที่ 4
การปรับปรุงหลักสูตร

นําความคิดเห็นและผลการประเมินหลักสูตรในขั้นที่ 3 มาใชเปนขอมูล
เพื่อปรับปรุงแกไขเอกสารหลักสูตร

แผนภูมิที่ 1 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต สำหรับ
นักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. ผูวิจัยไดศึกษาขอบังคับกระทรวงศึกษาธิการแหงชาติจีนวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี ป ค.ศ. 2004 (Education Department of Guangxi Zhuang Autonomous
Region, 2004) และเกณฑมาตรฐานระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ของประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) เพื่อใชเปนแนวทางในการกำหนดโครงสรางและ
องคประกอบที่จำเปนของหลักสูตร

วิธีดำเนินการ
ผูวิจัยไดดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามขั้นตอนตาง ๆ 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาขอมูล
พื้นฐาน ขั้นที่ 2 การสรางหลักสูตร ขั้นที่ 3 การประเมินหลักสูตร และขั้นที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตร ซึ่ง
แตละขั้นมีการดำเนินการในรายละเอียด ดังนี้
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ขั้นที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
การดำเนินงานในขัน้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาขอมูลพืน้ ฐานสำหรับใชในการพัฒนาหลักสูตร
ไดแก สภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในมณฑลกวางซี ประเทศจีนที่สงนักศึกษามาเรียน
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ความตองการและแนมโนมของหลักสูตรจากกลุมผูบริหารและ
นักศึกษาที่ใชหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การดำเนินงานการศึกษาขอมูลพื้นฐาน
วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาสภาพ
ของหลักสูตร

2. เพื่อศึกษา
ความตองการและ
แนวโนมของ
หลักสูตร

แหลงขอมูล/
ผูใหขอมูล
- เอกสารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชินโจว
- เอกสารหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาแหงหนานหนิง
- เอกสารหลักสูตรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแหง
หลิ่วโจวซิตี้
- ผูบริหารหลักสูตร จํานวน 3 คน
- นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต
ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปการศึกษา 2554 จํานวน 16 คน

เครื่องมือ/
การหาคุณภาพ
เครื่องมือ

ตารางวิเคราะห

การวิเคราะห
ขอมูล

- วิเคราะหเนื้อหา

แบบสอบถาม
- วิเคราะห
คา IOC= (0.67-1.00)
เนื้อหา
แบบสัมภาษณแบบมี
- คารอยละ
โครงสราง
- คาเฉลีย่
คา IOC=(0.67-1.00)

ขั้นที่ 2 การสรางหลักสูตร
การดำเนินงานในขั้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทย
ประยุกต สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. การยกรางหลักสูตร
ผูวิจัยไดยกรางหลักสูตรโดยใชขอมูลจากผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในขั้นที่ 1 และ
กรอบมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาของประเทศไทยและประเทศจี น ประกอบกั บ ผลการสั ม ภาษณ
นั ก ศึ ก ษา อาจารย ผู ส อนชาวจี น และชาวไทยซึ่ ง สอนในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ ง และผู เ ชี่ ย วชาญ
ดานหลักสูตรมากำหนดโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
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2. การตรวจสอบหลักสูตร
ผูวิจัยทำการตรวจสอบหลักสูตรที่ยกรางขึ้นโดยนำเสนอหลักสูตรตออาจารยที่ปรึกษา
เพื่อรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงแกไขในภาพรวม จากนั้น นำเสนอหลักสูตรตอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
เพื่อรับคำแนะนำในการปรับปรุงจุดมุงหมายของหลักสูตรและการเขียนคำอธิบายรายวิชาแตละ
รายวิชา
3. การกลั่นกรองหลักสูตร
จัดการประชุมสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ (focus group discussion) ซึ่งประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 2 คน ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจำนวน 5 คน และผูบริหาร
จัดการหลักสูตร จำนวน 1 คน รวมทั้งหมดจำนวน 8 คน เพื่อวิพากษและกลั่นกรองหลักสูตร โดย
ดำเนินการสนทนาตามกรอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่ควรจะไดรับการปรับปรุงแกไขในหลักสูตรที่
กำหนดไวลวงหนา จากนั้น รวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ วิเคราะหเนื้อหาจากเสียงบันทึก
การประชุม และนำขอมูลที่ไดใชในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเพื่อใหมีองคประกอบของหลักสูตร
ครบ 14 องค ป ระกอบ ดั ง นี้ 1) ปรั ช ญาของหลั ก สู ต ร 2) หลั ก การและเหตุ ผ ลของหลั ก สู ต ร
3) จุดมุงหมายของหลักสูตร 4) ระบบการจัดการศึกษา 5) คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 6) ปญหาของ
นักศึกษาและกลยุทธเพื่อแกปญหา 7) โครงสรางของหลักสูตร 8) คำอธิบายรายวิชา 9) กิจกรรม
เสริมหลักสูตร 10) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 11) ความรูและความสามารถอันพึงประสงค
12) แนวการจัดการเรียนการสอน 13) หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา และ14) เกณฑการ
สำเร็จการศึกษา
ขั้นที่ 3 การประเมินหลักสูตร
การดำเนินงานในขั้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตร
ประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑล
กวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่สรางขึ้น
เครื่องมือ
ใช แ บบประเมิ น ความเหมาะสมของเอกสารหลั ก สู ต รที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น เอง เพื่ อ ประเมิ น
องคประกอบของหลักสูตรตามมาตรฐานของหลักสูตรอุดมศึกษา สรางเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) ของลิเคิรต (Likert’s scale) แบงเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น อ ย และน อ ยที่ สุ ด ซึ่ ง ทุ ก รายการประเมิ น มี ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งระหว า ง
ขอคำถามและวัตถุประสงค (IOC) ระหวาง 0.67-1.00
การะบวนการดำเนินงาน
1. นำเสนอเอกสารหลักสูตรใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 8 คนที่เขารวมการสนทนากลุมในขั้นที่ 2
ประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรโดยใชแบบประเมินเอกสารหลักสูตรเปนเครื่องมือ
ในการรวบรวมขอมูล
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2. วิ เ คราะห ข อ มู ล จากการประเมิ น เอกสารหลั ก สู ต รโดยใช ส ถิ ติ 1) ค า เฉลี่ ย ( X )
2) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชเกณฑการวิเคราะหคาเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท (Best
and Kahn, 1993: 247) ดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยที่สุด
3. สำหรับขอมูลที่ไดจากขอเสนออื่น ๆ ในการประเมิน ใชการวิเคราะหเนื้อหา
ขั้นที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตร
การดำเนินงานในขั้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงแกไขหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา
ภาษาไทยประยุกต สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ทีศ่ กึ ษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
การดำเนินงาน
ปรับปรุงเอกสารหลักสูตรโดยนำความคิดเห็นและผลการประเมินหลักสูตรจากผูเชี่ยวชาญ
ในขั้นที่ 3 มาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและแกไขในจุดที่มีความบกพรองอีกครั้ง เพื่อทำใหหลักสูตร
มีความเหมาะสมที่จะนำไปใชมากขึ้น

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน
1. สภาพของหลักสูตร
ผูวิจัยไดวิเคราะหหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชินโจว วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาแหง
หนานหนิง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแหงหลิ่วโจวซิตี้ ไดขอสรุป ดังนี้
1.1 ใน 2 ปการศึกษาแรกทีศ่ กึ ษาในประเทศจีนนัน้ นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยชินโจว
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาแหงหนานหนิง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแหงหลิ่วโจวซิตี้ไดเรียน
วิชาเอกที่เปนวิชาภาษาไทยมาแลว 620 ชั่วโมง 567 ชั่วโมง และ 648 ชั่วโมงตามลำดับ ซึ่งหลักสูตร
ภาษาไทยของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงตางก็มีจุดเดนและจุดออน ดังนี้
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยชินโจว จุดเดน คือ 1) รายวิชาที่จัดครอบคลุมทักษะการ
ใช ภ าษาไทยทั้ ง 5 ด า น มี วิ ช าพื้ น ฐานและวิ ช าที่ เ น น การใช ทั ก ษะโดยรวม เช น วิ ช าภาษาไทย
ขั้นพื้นฐาน วัฒนธรรมไทยและวิชาภาษาไทยชั้นสูง 2) เนนการออกเสียงภาษาไทยเปนพิเศษ โดย
แยกการออกเสี ย งเป น รายวิ ช าเดี่ ย วที่ มี ห น ว ยกิ ต มากถึ ง 10 หน ว ยกิ ต โดยเฉพาะ จุ ด อ อ น คื อ
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เมื่อเปรียบเทียบกับรายวิชาที่เนน การพัฒนาทักษะดานอื่น ๆ แลว รายวิชาที่เนนการพัฒนาทักษะ
การเขียนและการแปลมีนอ ยมาก ซึง่ จัดไวเพียง 1 รายวิชาทีม่ จี ำนวนหนวยกิตเพียง 2 และ 3 หนวยกิต
ตามลำดับ
หลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาแหงหนานหนิง จุดเดน คือ ใหความ
สำคัญตอรายวิชาการอาน และการฟง-พูดเปนพิเศษ ซึ่งรายวิชาการอานมีการจัดการเรียนการสอน
ในทุกภาคการศึกษา และมีหนวยกิตรวมมากถึง 12 หนวยกิต การฟงมีการจัดการเรียนการสอน
ใน 3 ภาคการศึกษา และมีหนวยกิตรวมมากถึง 10 หนวยกิต จุดออน คือ ไมมีวิชาที่เนนการพัฒนา
ทักษะการเขียน วิชาพื้นฐานและวิชาที่เนนการใชทักษะโดยรวม
หลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแห ง หลิ่ ว โจวซิ ตี้ จุ ด เด น คื อ รายวิ ช าที่ จั ด
ครอบคลุมทักษะการใชภาษาไทยทั้ง 5 ดาน มีวิชาพื้นฐานและวิชาที่เนนการใชทักษะโดยรวม
จุดออน คือ เมื่อเปรียบเทียบกับรายวิชาที่เนนการพัฒนาทักษะดานอื่น ๆ แลว รายวิชาที่เนนการ
พัฒนาทักษะการ
1.2 ในปการศึกษาที่ 3 ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาจีนของทั้งสามสถาบันแตกตางกันออกไป ดังนี้ หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยชินโจวและหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาแหงหนานหนิง มีจำนวนหนวยกิต
ตลอดหลักสูตร 54 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาจำนวน 17 รายวิชา สวนหลักสูตรของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแหงหลิ่วโจวซิตี้มีจำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 57 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชา
จำนวน 18 รายวิชา เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว พบวาหลักสูตรของสถาบันอุดศึกษาแตละแหงตางก็มี
จุดเดนและจุดออน ดังนี้
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยชินโจว จุดเดน คือ รายวิชาที่จัดมีความหลากหลาย ทั้ง
รายวิชาที่พัฒนาทักษะภาษาและรายวิชาที่สอดแทรกวิชาความรูทางดานวิชาชีพ จุดออน คือ มีเพียง
รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่เปนรายวิชาพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยรวม แตไมมีรายวิชาที่เนน
การพัฒนาทักษะการเขียน การฟง การพูดและการแปลเฉพาะดาน
หลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาแหงหนานหนิง จุดเดน คือ รายวิชา
ที่จัดใหมีความหลากหลาย ใหความสำคัญกับรายวิชาที่สอดแทรกวิชาความรูทางดานวิชาชีพมาก
จุดออน คือ มีรายวิชา การเขียนจดหมายธุรกิจซึ่งเปนรายวิชาที่จำเปนตองมีรายวิชาที่เนนการเขียน
เบื้องตนมาเปนการเตรียมความพรอมมากอน แตพิจารณาจากหลักสูตร 2 ปการศึกษาแรก ไมมี
รายวิชาที่เนนการพัฒนาทักษะการเขียนมากอน และไมมีรายวิชาเพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย
เปนรายดานโดยเฉพาะ
หลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแห ง หลิ่ ว โจวซิ ตี้ จุ ด เด น คื อ รายวิ ช าที่ จั ด มี
ความหลากหลายใหความสำคัญกับรายวิชาที่สอดแทรกวิชาความรูดานวิชาชีพมาก จุดออน คือ ไมมี
รายวิชาที่เนนการพัฒนาทักษะการพูดโดยเฉพาะ
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นอกจากที่ ก ล า วมาข า งต น แล ว หลั ก สู ต รป ก ารศึ ก ษาที่ 3 ซึ่ ง เป น หลั ก สู ต ร 1 ป ที่ เ รี ย น
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมของทั้งสามสถาบัน ยังมีจุดออนอีกหลายประการที่ตรงกัน ไดแก
1) ไมไดกำหนดจุดมุงหมายที่ชัดเจน 2) ไมมีคำอธิบายรายวิชา 3) ไมมีแนวการจัดการเรียนการสอน
4) ไมมีแนว การวัดและประเมินผล 5) ไมมีรายวิชาเพื่อปูพื้นฐานสำหรับการเรียนรูรายวิชาการเขียน
สารนิพนธและการฝกประสบการณวิชาชีพ 6) ไมมีคำอธิบายรายวิชาสำหรับรายวิชาขั้นสูงซึ่งเปน
รายวิชาที่ตองสอนตอเนื่องจากวิชาพื้นฐาน ทำใหเกิดการสอนเนื้อหาที่ซ้ำกับเนื้อหาที่นักศึกษาได
เรียนมากอนแลวใน 2 ปการศึกษาแรกหรือการสอนเนื้อหาที่งายเกินไปสำหรับนักศึกษา 7) มีรายวิชา
ที่สอดแทรกวิชาความรูทางดานวิชาชีพ เชน การทองเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจ แตไมไดเปดโอกาส
ใหนักศึกษาไดเลือกเรียนตามความสนใจและความตองการ
2. ความตองการและแนวโนมหลักสูตร
จากการศึกษาความตองการและแนวโนมของหลักสูตรจากผูบริหารและการสอบถาม
นักศึกษา ไดขอคนพบ ดังนี้
2.1 การสัมภาษณผูบริหาร ผูบริหารไดแสดงความคิดเห็นดังตอไปนี้
2.1.1 จุดมุงหมายของหลักสูตรควรมีลักษณะ 1) พัฒนาใหนักศึกษามีทักษะการ
ใชภาษาไทยทั้ง 5 ดาน 2) พัฒนาใหนักศึกษามีวิชาความรูในดานอื่นเพื่อเตรียมความพรอมในดาน
การประกอบอาชีพในอนาคต 3) พัฒนาใหนักศึกษาเรียนรูวัฒนธรรม และสภาพสังคมไทย 4) พัฒนา
ใหนักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมได
2.1.2 ข อ จำกั ด ของหลั ก สู ต รเดิ ม คื อ 1) ไม ไ ด ก ำหนดจุ ด มุ ง หมาย คำอธิ บ าย
รายวิชา แนวการจัดการเรียนการสอนและแนวการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน ประกอบกับผูสอนก็ไม
ทราบพื้นฐานของนักศึกษามากอน จึงสงผลกระทบตอการบริหารจัดการเรียนการสอน 2) หลักสูตร
ขาดความยืดหยุน กำหนดรายวิชาอยางแนนอนตายตัว นักศึกษาไมมีโอกาสที่จะเลือกเรียนตาม
ความสนใจและความตองการ 3) เนนการพูดกับการอานเปนหลัก ขาดรายวิชาที่เนนการเขียน
โดยเฉพาะรายวิชาที่เนนการเขียนตามรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเปนรายวิชาที่จำเปนมากสำหรับนักศึกษา
4) บางรายวิชาในหลักสูตรไมเหมาะสมกับผูเรียน 5) ขาดแคลนตำราที่ใชประกอบการสอนรายวิชา
ในหลักสูตร
2.1.3 ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักศึกษา เชน ทัศนศึกษานอกสถานที่
เขารวมกิจกรรมในเทศกาลตาง ๆ และการเขารวมกิจกรรมกับนักศึกษาไทย เปนตน
2.1.4 ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาจีนเรียนรวมกับนักศึกษาไทยโดยพิจารณาจาก
พื้นฐานทางดานภาษาไทยของนักศึกษาเปนรายบุคคล
2.1.5 ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรไดแก 1) ควรมีการประเมินหลักสูตรดวย
กระบวนการวิจัย และปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมินอยูเสมอ อาจเปน 3 หรือ 5 ปตอครั้งก็ได
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ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและผลการวิจัย 2) ควรมีการพัฒนาตำราที่ใชประกอบการสอนรายวิชาใน
หลักสูตร
2.2 การสอบถามนักศึกษา
2.2.1 นักศึกษารอยละ 75.00 เห็นวาควรจัดการฝกประสบการณวชิ าชีพในประเทศไทย
2.2.2 นักศึกษารอยละ 93.75 เห็นวาจำเปนที่จะตองจัดใหนักศึกษาจีนเรียนรวม
กับนักศึกษาไทยโดยใหเหตุผลประกอบ ดังนี้ 1) จะเพิ่มโอกาสการแลกเปลี่ยนทั้งทางดานภาษาและ
วิชาความรูด า นอืน่ ๆ ใหกบั ทัง้ นักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน 2) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาตาง ๆ
ตามความสนใจและความตองการของตน สอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
3) จะทำใหนักศึกษาจีนมีเพื่อนคนไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำใหนักศึกษาจีนมีโอกาสฝกทักษะการใช
ภาษาไทย และไดเรียนรูวิถีชีวิตของวัยรุนไทย โดยมีเพื่อนคนไทยเปนที่ปรึกษาหรือผูชี้แนะ 4) ทำให
นักศึกษาไดเรียนรูพื้นฐานวิชาชีพอีกหนึ่งสาขานอกเหนือจากสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อเปนพื้นฐาน
ตอการประกอบอาชีพในอนาคต
2.2.3 สาขาวิชาอื่นที่นักศึกษาจีนสนใจจะเรียนรวมกับนักศึกษาไทย ดังที่แสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สาขาวิชาที่ผูเรียนสนใจที่จะเรียนรวมกับนักศึกษาไทย
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หมายเหตุ: * นักศึกษาจำนวน 16 คน ที่ไดรับการสอบถาม มีจำนวน 1 คน เห็นวาไมจำเปน
ตองเรียนรวมกับนักศึกษาไทย
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จากตารางที่ 2 พบวา นักศึกษาจีนสนใจที่จะเรียนรวมกับนักศึกษาไทยในสาขาวิชาการ
จัดการอาหารมากที่สุด มีจำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 รองลงมาไดแก สาขาวิชาการตลาด
ธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศและอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว มี จ ำนวน 3 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 20 ไม มี
นักศึกษาสนใจที่จะเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร
2.2.4 รายวิชาที่นักศึกษาเห็นวาควรจัดเขาไปในหมวดวิชาบังคับของหลักสูตรที่
พัฒนา ไดแก 1) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2) การฟงและการพูดอยางมีประสิทธิภาพ 3) การอาน
ภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ 4) การอานภาษาไทยในสื่อสิ่งพิมพและเครือขายอินเทอรเน็ต 5) ไทย
ศึกษา 6) การเขียนตามรูปแบบ 7) วัฒนธรรมและประเพณีไทย 8) การเขียนภาษาไทย 9) หลักภาษา
ไทย 10) การแปล 11) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพมัคคุเทศก และ 12) การเขียนสารนิพนธ
2.2.5 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ จากนักศึกษา มีดงั นี้ 1) ควรเพิม่ วิชาหรือกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนการปฏิบัติใหมากขึ้น 2) ควรเพิ่มกิจกรรมที่สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
นักศึกษาไทยกับนักศึกษาจีนใหมากขึ้น 3) ตำราหรือเอกสารที่ใชประกอบการสอนควรเชื่อมโยง
กับความตองการของสังคม เพื่อความเปนไปไดในการประยุกตใชในอนาคตจริง ๆ 4) ควรสงเสริม
ใหนักศึกษาจีนเขารวมกิจกรรมที่เนนการปฏิบัติรวมกับนักศึกษาไทย
จากผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานดังกลาว สรุปไดวา หลักสูตที่พัฒนาขึ้นควรมีหนวยกิต
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 54 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาอยางนอย 17 รายวิชา เนนการพัฒนา
ทักษะการใชภาษาทั้ง 5 ดาน โดยเฉพาะการเขียนและการแปล เปดโอกาสใหนักศึกษาจีนเรียนรวม
กับนักศึกษาไทย โดยจัดใหมีกลุมวิชาเลือกในสาขาวิชาอื่น กำหนดจุดมุงหมาย โครงสราง คำอธิบาย
รายวิชา แนวการจัดการเรียนการสอนและแนวการประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อแกไขขอบกพรองของ
หลักสูตรเดิม
ตอนที่ 2 ผลการสรางหลักสูตร
หลักสูตรที่สรางขึ้นมีชื่อวา “หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต” ซึ่ง
องคประกอบในหลักสูตรมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
(1) ปรัชญาของหลักสูตร ภาษาไทยเดน เกงวิชาชีพ มีคุณธรรม เคารพวัฒนธรรมไทย
(2) หลักการและเหตุผลของหลักสูตร มุง พัฒนานักศึกษาใหมที งั้ ทักษะการใชภาษาไทย
และมีความรูค วามสามารถเกีย่ วกับวิชาชีพทางดานธุรกิจการคาระหวางประเทศ การตลาด โลจิสติกส
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ เพื่อรองรับธุรกิจดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับความตองการของสังคม
(3) จุ ด มุ ง หมายของหลั ก สู ต ร 1) เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจภาษาไทย
สามารถติ ด ต อ สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นด า นสั ง คม วั ฒ นธรรมและการศึ ก ษาได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
2) เพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะความสามารถดานวิชาชีพ 3) เพื่อใหนักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม และพรอมที่จะนำความรู ความสามารถไปใชพัฒนาตนเองและสังคม
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(4) ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบ 3 ภาคการศึกษา โดยจัดภาคการศึกษาที่ 3
(ภาคการศึกษาฤดูรอน) เพิ่มขึ้นจากระบบทวิภาคตามการจัดการเรียนการสอนที่เปนจริง
(5) คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 1) เปนนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยประยุกตหรือ
สาขาวิชาภาษาไทย 2) ไดศึกษาภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศจีนมาแลวเปนเวลา
2 ปการศึกษา 3) ไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ปการศึกษาที่ศึกษาในประเทศจีนไมต่ำกวา
2.00 4) มีความสามารถและสื่อสารดวยภาษาไทยได 5) มีความประพฤติดี และ 6) มีสุขภาพกาย
และจิตที่ดี ไมมีโรคที่สงผลกระทบตอการเรียน
(6) ปญหาของนักศึกษาและกลยุทธเพื่อแกไขปญหา เสนอแนวทางการพิจารณา
ทั้งปญหาแรกเขาและปญหาเรียนรวมกับนักศึกษาไทย ตลอดจนเสนอกลยุทธการแกปญหาดังกลาว
(7) โครงสร า งของหลั ก สู ต ร จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 54
หนวยกิต รวมถึงหมวดวิชาบังคับ 36 หนวยกิต หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และหมวด
วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 6 หนวยกิต ซึ่งแตละหมวดวิชามีรายวิชา ดังนี้
ก. หมวดวิชาบังคับ มีทงั้ หมด 36 หนวยกิต ประกอบดวย 12 รายวิชาดังนี้ 1) ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร 2) การอานภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ 3) การฟงและการพูดอยางมีประสิทธิภาพ
4) การอานภาษาไทยในสื่อสิ่งพิมพและเครือขายอินเทอรเน็ต 5) การเขียนภาษาไทย 6) หลักภาษา
ไทย 7) การเขียนตามรูปแบบ 8) วัฒนธรรมและประเพณีไทย 9) ไทยศึกษา 10) การแปล 11) ความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพมัคคุเทศก และ 12) การเขียนสารนิพนธ ซึ่งแตละรายวิชามีจำนวนหนวยกิต
3 หนวยกิต โดยศึกษาทฤษฎี 3 ชั่วโมง การปฏิบัติไมมี และการคนควาอิสระ 6 ชั่วโมง (3-0-6)
ข. หมวดวิชาเลือก ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชากลุมใดกลุมหนึ่งจาก
กลุมวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาการจัดการอาหาร ประกอบดวย 6 รายวิชาดังนี้ 1) ขนมไทย
2) อาหารไทย 3) การแกะสลักผักและผลไม 4) ธุรกิจการจัดดอกไมในงานเลีย้ ง 5) การพัฒนาบุคลิกภาพ
ในงานบริการ และ 6) การประชาสัมพันธธรุ กิจอาหาร ซึง่ แตละรายวิชามีจำนวนหนวยกิต 3 หนวยกิต
โดยศึกษาทฤษฎี 3 ชั่วโมง การปฏบัติ 2 ชั่วโมง และการคนควาอิสระ 5 ชั่วโมง (2-2-5)
(2) กลุมวิชาการตลาด ประกอบดวย 8 รายวิชาดังนี้ 1) หลักการตลาด 2) การ
บริ ห ารช อ งทางการตลาดและห ว งโซ อุ ป ทาน 3) พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค 4) การสื่ อ สารการตลาด
5) กลยุทธการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 6) กลยุทธการตลาด 7) การตลาดโลก
และ 8) เศรษฐศาสตรทั่วไป ซึ่งแตละรายวิชามีจำนวนหนวยกิต 3 หนวยกิต โดยศึกษาทฤษฎี
3 ชั่วโมง การปฏบัติไมมี และการคนควาอิสระ 6 ชั่วโมง (3-0-6)
(3) กลุมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ประกอบดวย 7 รายวิชาดังนี้ 1) การเงิน
และการธนาคารระหว า งประเทศ 2) เศรษฐศาสตร ทั่ ว ไป 3) หลั ก การธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศ
4) การตลาดระหวางประเทศ 5) การจัดการองคการตางวัฒนธรรม 6) การจัดการธุรกิจระหวาง
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ประเทศ และ 7) การจัดการเพือ่ การสงออกและนำเขา ซึง่ แตละรายวิชามีจำนวนหนวยกิต 3 หนวยกิต
โดยศึกษาทฤษฎี 3 ชั่วโมง การปฏิบัติไมมี และการคนควาอิสระ 6 ชั่วโมง (3-0-6)
(4) กลุม วิชาการจัดการโลจิสติกส ประกอบดวย 6 รายวิชาดังนี้ 1) เศรษฐศาสตร
ทั่วไป 2) การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3) การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานระหวางประเทศ
4) การขนสงและการกระจายสินคา 5) การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา และ 6) กลยุทธในการ
จัดการโลจิสติกส ซึ่งแตละรายวิชามีจำนวนหนวยกิต 3 หนวยกิต โดยศึกษาทฤษฎี 3 ชั่วโมง การ
ปฏิบัติไมมี และการคนควาอิสระ 6 ชั่วโมง (3-0-6)
(5) กลุมวิชาภาษาไทยสำหรับชาวตางชาติ ประกอบดวย 6 รายวิชาดังนี้
1) ภาษาศาสตรภาษาไทย 2) ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมไทย 3) การอานและการ
เขียนสารคดี 4) ภาษาไทยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) การอานภาษาไทยเพื่อพัฒนาชีวิตสังคม
และ 6) การเขียนเชิงสรางสรรค ซึ่งแตละรายวิชามีจำนวนหนวยกิต 3 หนวยกิต โดยศึกษาทฤษฎี
3 ชั่วโมง การปฏบัติไมมี และการคนควาอิสระ 6 ชั่วโมง (3-0-6)
ค. หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ มีทั้งหมด 6 หนวยกิต ประกอบดวย
2 รายวิชา ดังนี้ การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ การฝกประสบการณวิชาชีพ
(8) คำอธิบายรายวิชา จัดทำคำอธิบายรายวิชาครบทุกรายวิชาตามผลการสัมภาษณ
จากนักศึกษาและอาจารยผูสอน
(9) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไดแก 1) ทัศนศึกษานอกสถานที่ 2) เขารวมกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดขึ้น 3) เขารวมกิจกรรมนอกหองเรียนกับนักศึกษาไทย และ 4) เลน
กีฬาประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะกีฬาแบบไทยนอกเวลาเรียน
(10) คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษของนั ก ศึ ก ษา ไดแก 1) ภาษาเดน 2) รูวิชาชีพ 3) เขาใจ
วัฒนธรรมไทย และ 4) มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ
(11) ความรูและความสามารถอันพึงประสงค ไดแก ความรูดานคุณธรรม จริยธรรม
และทักษะทางปญญา 2) ความรูดานภาษาไทยและวิชาชีพ และ 3) ความสามารถดานอื่น ๆ
(12) แนวการจัดการเรียนการสอน ครอบคลุมการจัดการเรียนรูรายวิชา การเขียนสาร
นิพนธ และการฝกประสบการณวิชาชีพ โดย 1) ยึดหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ มุงพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนและทำใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข 2) ยึดหลักการ
พัฒนาทักษะภาษาไทยของผูเรียนเปนหลัก เสริมดวยวิชาความรูที่เปนพื้นฐานวิชาชีพ เนนการจัด
การเรียนการสอนรวมกับนักศึกษาไทย ขยายโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรูและกับนักศึกษาไทยใหกับ
นักศึกษาจีนทัง้ ในและนอกหองเรียน 3) เนนการเรียนรูด ว ยการปฏิบตั แิ ละการเรียนรูด ว ยประสบการณจริง
ของผูเรียนเอง 4) สอดแทรกความรูเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการปรับตัวใหอยูในสังคมไทย
ไดอยางมีความรูดานการรูคุณคา วัฒนธรรม และประเพณีไทย และ 5) จัดใหมีการวัดผล ติดตาม

188

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554
Vol.2 No. 1 January - June 2011

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

และแก ไ ขข อ บกพร อ งของผู เ รี ย นอย า งต อ เนื่ อ ง โดยประเมิ น ผลทั้ ง การดำเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอน กระบวนการทำงาน และชิ้นงานของนักศึกษา
(13) หลั ก เกณฑ ใ นการประเมิ น ผลนั ก ศึ ก ษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกำหนด
ใหสถาบันอุดมศึกษาในมณฑลกวางซีประเทศจีนที่เกี่ยวของกำหนดเกณฑการเทียบโอนตามความ
เหมาะสม
(14) หลักเกณฑการสำเร็จการศึกษา ไดแก 1) มีความประพฤติดี 2) ผานกิจกรรม
ตามที่หลักสูตรกำหนด 3) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตามที่หลักสูตรกำหนด
4) เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร ผานตามเกณฑการประเมินผล และ 5) ไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00
ตอนที่ 3 ผลการประเมินหลักสูตร
ผูวิจัยไดดำเนินการประเมินหลักสูตรโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญทั้ง 8 คนที่เขารวมการสนทนา
กลุมในขั้นที่ 2 เพื่อประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา ผลการประเมินดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององคประกอบหลักสูตร
°r¦³° °®¨´¼¦
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จากตารางที่ 5 พบวา องคประกอบของหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต
สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ( X =4.37) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา จุดมุงหมาย
ของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร และหลักเกณฑการสำเร็จการศึกษามี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด สวนขออื่น ๆ ทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
4. ผลการปรับปรุงหลักสูตร
ผูวิจัยไดปรับปรุงหลักสูตรจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ โดยจัดรายวิชาการเขียน
วิทยานิพนธในภาคการศึกษาที่ 1 และจัดรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพในภาคการ
ศึกษาที่ 2 เพื่อใหตอเนื่องกับการฝกประสบการณวิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 3

อภิปรายผล
ผลการประเมินจากผูเ ชีย่ วชาญ พบวา หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต
สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยรวมความเหมาะสมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้แสดงใหเห็นวาหลักสูตรที่พัฒนามีความสมบูรณ
และนำไปใชเปนขอมูลในการกำหนดแนวการจัดการเรียนการสอนไดจริง ซึ่งสอดคลองการวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรภาษาไทยเบือ้ งตนสำหรับชาวตางชาติของวนิดา กริฟฟท (2554) และวิรชั วงคภนิ นั ท
วัฒนาและคณะ (2549) กลาวคือ ไดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพซึ่งพัฒนาขึ้นตามหลักการพัฒนา
หลักสูตรและมีความเปนไปไดในการนำไปใชจริง
ผลการวิจัยที่เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยนี้ เนื่องมาจาก
1. หลักสูตรไดพัฒนาตามกระบวนการ ดังนี้ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขอมูลที่จะ
นำไปสรางหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต สำหรับนักศึกษาจีน ที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ การสัมภาษณผูบริหารจัดการ
หลักสูตร และการสอบถามนักศึกษา 2) ยกรางหลักสูตรโดยนำผลที่ไดซึ่งสามารถสื่อถึงจุดเดนและ
จุดออนของหลักสูตรเดิม ชี้ใหเห็นถึงความตองการของทั้งนักศึกษาจีน ผูบริหาร ตลอดจนความ
ตองการและแนวโนมของหลักสูตรมาเปนขอมูลในการยกรางหลักสูตร จากนั้น ทำการตรวจสอบ
หลักสูตรและการกลั่นกรองหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและหลักสูตร 3) ประเมินหลักสูตร
โดยผูบริหารและผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและหลักสูตร และ 4) ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมิน
ซึง่ เปนไปตามหลักการพัฒนาหลักสูตรและสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรของ
พรภิรมย แกวมีแสง (2550) และวิชชุดา แสงสำลี (2550) กลาวคือ มีการศึกษาขอมูลพื้นฐานโดยใช
วิธีการสอบถามความตองการและแนวโนมการพัฒนาหลักสูตรกอนการยกรางหลักสูตร ตรวจสอบ
หลักสูตรโดยใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นในลักษณะการสนทนากลุม และใชแบบประเมินแบบ
มาตราประมาณคาในการประเมินหลักสูตร
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2. หลักสูตรไดกำหนดใหผูเรียนมีทั้งทักษะและความสามารถตาง ๆ และคุณลักษณะพิเศษ
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของเหวย แหมี่น (Wei Mian, 2553) กลาวคือ นักศึกษาจีนควรพัฒนา
ตนเอง ดังนี้ 1) ตองมีการสรางสมความชำนาญใหม ๆ และพัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อใหคงความ
สามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ในยุคโลกาภิวัตน 2) มีความรับผิดชอบ 3) มีทัศนคติที่ดีใน
การทำงาน 4) มีการวางแผนการทำงาน และ 5) มีการคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรค และเอกสาร
หลักสูตรไดผานการตรวจสอบเนื้อหาจากอาจารยผูสอนนักศึกษาจีนและ การกลั่นกรองโดยการ
สนทนากลุมกับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาดานหลักสูตร ตลอดจนผูบริหารจัดการหลักสูตร ครอบคลุม
ทุกองคประกอบสำคัญของหลักสูตร สอดคลองกับแนวการพัฒนาหลักสูตรของมาหามะรอสลี แมยู
และคณะ (2552) ในเรื่องที่มีการใหผูเชี่ยวชาญเปนผูชวยกลั่นกรองหลักสูตร
3. หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีจุดเดนที่แตกตางจากการดำเนินการตามหลักสูตรเดิม คือ ไดเปด
โอกาสใหนักศึกษาจีนเรียนรวมกับนักศึกษาไทย โดยจัดใหนักศึกษาจีนเลือกเรียนรายวิชาในสาขา
วิชาอื่นตาม ความสนใจ และความสามารถดานพื้นฐานภาษาไทยของตน ซึ่งสอดคลองกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ สรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภาษา ความรู
เฉพาะดาน และวิถีชีวิตไทยกับนักศึกษาไทยใหกับนักศึกษาจีน เปนอีกทางหนึ่งที่ดีสำหรับการพัฒนา
นักศึกษาจีนสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต เปนวิธกี ารทีส่ ามารถบรรลุทงั้ เปาหมายในการพัฒนาภาษาไทย
และพัฒนาวิชาความรูทางดานวิชาชีพใหกับนักศึกษาจีนเพื่อเปนการเตรียมความพรอมสำหรับ
การประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับขอคิดเห็นของทั้งอาจารยผูสอนและนักศึกษาจีนที่ได
จากผลการสัมภาษณและการสอบถาม สอดคลองกับผลการวิจัยของเหวย ซีน (Wei Xin, 2553) ที่ได
ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย นักธุรกิจ และนักศึกษาจีนตอการเรียนภาษาไทยในมณฑลกวางซี
ซึ่งชี้วาภาษาจะเปนเครื่องมือสำคัญในการติดตอสื่อสาร แตหากขาดความรูความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพตาง ๆ ก็ไมอาจทำใหธุรกิจดำเนินไปไดดวยดี

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำหลักสูตรไปใช
1.1 ควรนำเสนอผลการวิจัยตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และสถาบันอุดมศึกษา
ในมณฑลกวางซี เพื่อกำหนดวิธีการดำเนินการใชหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นแทนหลักสูตรเดิม
1.2 ควรนำเสนอผลการวิ จั ย ต อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในมณฑลกว า งซี ที่ ยั ง ไม มี ค วาม
รวมมือดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษา
ตาง ๆ ในมณฑลอื่นที่มีการทำโครงการวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพื่อเผยแพร
ผลการวิจัย
1.3 ควรจัดกลุมวิชาเลือกในสาขาวิชาอื่นตามความสนใจและความตองการจริงของ
ผูเรียนแตละรุน
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1.4 ควรมีการสอบเทียบพืน้ ฐานภาษาไทยตามเกณฑทนี่ า เชือ่ ถือเพือ่ คัดเลือกนักศึกษาจีน
เรียนรวมกับนักศึกษาไทย
1.5 ควรมีการสอบเทียบพื้นฐานภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เขาใหม เพื่อใชเปนขอมูล
ในการกำหนดแนวทางการปรั บ พื้ น ฐานภาษาไทยและแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนให กั บ
นักศึกษา
1.6 ควรมีการสำรวจพื้นฐานและความตองการของนักศึกษากอนที่จะดำเนินการเรียน
การสอนรายวิชาแตละรายวิชา เพื่อเลือกเนื้อหาที่มีความยากงายที่เหมาะสม
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
2.1 ควรมีการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะ ๆ เชน ทุก 3 หรือ 5 ป เพื่อให
สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาแตละรุนและสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.2 ควรดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพื่อ
ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตอไป
2.3 ควรมีการพัฒนาตำราที่ใชประกอบการสอนรายวิชาในหลักสูตร

สรุป
การวิจยั เพือ่ พัฒนาหลักสูตรครัง้ นี้ ไดหลักสูตรทีป่ ระกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต
สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาจี น ที่ ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ซึ่ ง เป น หลั ก สู ต รที่ มี ห น ว ยกิ ต
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 54 หนวยกิต รายวิชาในหลักสูตรครอบคลุมรายวิชาการพัฒนาทักษะการ
ใชภาษาทั้งการฟง การพูด การอาน การเขียน และการแปล ใหความสำคัญในดานการเขียนและ
การแปล เปดโอกาสใหนักศึกษาจีนไดเรียนรวมกับนักศึกษาไทยตามความสนใจและความตองการ
จัดรายวิชาเปนหมวดหมู จำนวน 3 หมวด ไดแก หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือกและหมวดวิชาการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ จัดหมวดวิชาเลือกเปน 5 กลุม ไดแก กลุมวิชาการจัดการอาหาร กลุม
วิชาการตลาด กลุมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ กลุมวิชาการจัดการโลจิสติกส และกลุมวิชาภาษาไทย
สำหรั บ ชาวต า งชาติ เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นตามความสนใจและความต อ งการ นอกจากนี้
หลักสูตรที่พัฒนายังใหรายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตรถึง 14 องคประกอบเพื่อให
แนวทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งหลักสูตรเดิมไมไดกำหนด
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คำแนะนำสำหรับผูเขียน
วารสารสังคมศาสตรวิจัย (Journal for Social Sciences Research) เปนวารสารระดับ
บัณฑิตศึกษาดานสังคมศาสตรเกิดจากความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก
4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนผู
รับผิดชอบดำเนินการ กำหนดตีพิมพวารสารราย 6 เดือน (จำนวน 2 ฉบับตอป) บทความวิจัยที่จะ
ตี พิ ม พ ใ นวารสารต อ งผ า นการกลั่ น กรองจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ อ ย า งน อ ย 2 คน ชื่ อ ผู เ ขี ย นและ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ถื อ เป น ความลั บ และการประสานงานระหว า งผู เ ขี ย นและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต อ งผ า น
กองบรรณาธิการเทานั้น
ผูประสงคสงบทความ ใหกรอกรายละเอียดในหนังสือนำสงบทความวิจัยเพื่อรับรองวา
ผลงานดังกลาวเปนของตนจริงและเปนผลงานใหมไมเกิน 2 ป ไมเคยเผยแพรในทีใ่ ด ไมอยูใ นระหวาง
การพิจารณาเพื่อเผยแพรในที่ใด และจะไมสงเพื่อพิจารณาเผยแพรในที่ใดภายใน 90 วัน จากวันที่รับ
บทความ การเรียงลำดับเนื้อหา จัดรูปแบบ และพิมพขนาดอักษร มีเกณฑดังตอไปนี้
การเรียงลำดับเนื้อหา
1. ชื่อเรื่อง (Title) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ใหระบุชื่อผูเขียนทุกคน)
3. บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 15-20 บรรทัด (300-350 คำ) โดยใหสรุปเนื้อหาของ
บทความทั้งหมดใหเขาใจวัตถุประสงคที่มาของการทำวิจัย วิธีการโดยยอ ผลที่ไดจากการวิจัย และ
นำไปใชประโยชนอยางไร และไดผลลัพธอยางไร
4. คำสำคัญภาษาไทย ไมเกิน 5 คำ (ไมใชวลี หรือ ประโยค)
5. บทคัดยอภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดยอภาษาไทย มีขนาดและเนื้อหาเหมือนกับ
บทคัดยอภาษาไทย
6. คำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) แปลจากคำสำคัญภาษาไทย
7. บทนำ (Introduction) ชี้ใหเห็นความสำคัญของเรื่องที่ทำ และขอบเขตของปญหาวิจัย
8. วัตถุประสงค (Objective) ระบุวัตถุประสงคการวิจัย หรือวัตถุประสงคเฉพาะที่นำเสนอ
ในบทความวิจัยนี้
9. วิธีดำเนินการ (Material and Method) อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยในสาระสำคัญ
ที่จำเปน ในลักษณะที่หากมีผูอื่นตองการทำงานวิจัยในลักษณะเดียวกัน สามารถอานและนำไป
ปฏิบัติตามไดโดยไมมขี อสงสัย
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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) สรุปประเด็นขางตนทุกขอใหไดความกะทัดรัดประมาณ 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” ถา
เปนภาษาตางประเทศใหตามดวยคำวา “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 หรือมีความหมายเดียวกัน ของผูแตง
หลายคน ใหระบุผแู ตงและรายละเอียดทุกคนโดยใชเครือ่ งหมายอัฒภาค (;) คัน่ เชน (ธงชัย สันติวงษ,
2533: 45-47; นิพนธ จิตตภกั ดี และทิพาพันธ สังฆพงษ, 2547: 15)
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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).//
ชื่อจังหวัดที่พิมพ:/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

กองบรรณาธิการสงใหผูเขียนแกไข

แจงใหผูเขียนทราบ

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