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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
ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีในครั้งนั้นมีมติเห็นชอบในหลักการตามเสนอ
วัตถุประสงค : เพื่อเผยแพรผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตรของนักศึกษา
คณาจารย ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ ม ภู มิ ภ าคตะวั น ตก มหาวิ ท ยาลั ย และ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ 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)

สาขาที่เปดรับ : การศึกษา สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
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กมลวรรณ บุญมาก / KAMONWAN BOONMAK1
พรรณี สุวตั ถี / PANNEE SUWATTHEE2
บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา 1) ระดับการปฏิบตั งิ านของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
2) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา และ 3) การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ
ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จำนวน 341 คน ไดมาโดยการสุม แบบแบงชัน้ ตามสัดสวน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
ที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวา
1. การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
3. การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพสงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 11 ดาน จาก 12 ดาน
ไดแก 1) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 2) การรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 3) การรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน 4) การพัฒนา
แผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวร
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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ที่เกิดแกผูเรียน 6) การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 7) การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ 8) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 9) การสราง
โอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 10) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน และ
11) การตัดสินใจปฏิบตั ิกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน โดยสามารถรวมกันทำนาย
ไดรอยละ 83.20 อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
คำสำคัญ: การปฏิบัติงานของครู มาตรฐานวิชาชีพ การบริหารงานวิชาการ

ABSTRACT
This research aimed to study: 1) level of teachers’ performance according to
professional standards; 2) level of academic administration in educational institutions; and
3) teachers’ performance according to educational professional standards affecting
academic administration. The samples were 341 administrators and teachers of educational
institutions under the Jurisdiction the Office of Secondary Educational Service Area 9,
derived by proportional stratified random sampling. The research instrument was a
questionnaire constructed by the researcher. The statistics used were frequency, percentage,
mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.
The findings of this research were as follows:
1. The teachers’ performance according to professional standard, overall and
in specific aspects, was at a high level.
2. The academic administration of educational institutions, overall and specific
aspects, was at a high level.
3. The teachers’ performance according to professional standards affected the
academic administration in 11 aspects out of 12. They were: 1) regularly develop instructional
media to be effective; 2) systematically report on results of learner’s quality development;
3) constructively cooperate with others in community; 4) develop teaching plans for effective
implementation; 5) organize instructional activities focusing on permanent results for
learners; 6) seek and use information for development; 7) commit to developing learners to
reach their full potentiality; 8) regularly practice academic activities relating to development of
the teaching profession; 9) create opportunities for learners to learn under all circumstances;
10) conduct themselves as a good role model for learners; and 11) make decisions to the
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practice of various activities taking into account consequences on learners. The teachers’
performance according to professional standards predicted the academic administration
at the percentage of 83.20 with statistical significance at .05.
Keywords: teachers’ performance, professional standards, academic administration

บทนำ
การบริ ห ารงานวิ ช าการจั ด ได ว า เป น งานหลั ก ของการบริ ห ารสถานศึ ก ษา เนื่ อ งจาก
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาสามารถพิจารณาไดจากผลงานทางดานวิชาการ ซึ่งเกี่ยวของ
กับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน งานวิชาการจึงเปนงานที่สำคัญตอการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ซึ่งเนนการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถิ่นใหไดมากที่สุด อนึ่งการบริหารงาน
วิชาการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น สถานศึกษาตองคำนึงถึงคุณภาพของผูเรียน และ
คุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนสำคัญ ผูบริหารจึงตองมีบทบาทสำคัญในการบริหารงาน
วิชาการโดยตองมีการกำหนดเปาหมายในการพัฒนางานวิชาการอยางชัดเจน และที่สำคัญ คือ
การเปนผูนำทางวิชาการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในดานทรัพยากรตาง ๆ ที่จำเปนตลอดจน
การสรางขวัญกำลังใจใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหการบริหารงานวิชาการบรรลุ
ตามจุดหมายที่กำหนดไว จากผลงานวิจัยของสมชาย คำปลิว (2549: 75) ไดศึกษาพบวา ผูบริหารมี
บทบาทในการแนะแนวการศึ ก ษาและการนิ เ ทศการศึ ก ษามากที่ สุ ด และการศึ ก ษาของจรรยา
ประพิณพงศา (2550: 82) พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวชิรวิทย ฝายประถม ในเรื่อง
งานหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานนิเทศ
การสอน งานหองสมุด และงานแนะแนว มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ในผลงานวิจัย
ของบุญเติม เจริญ (2551: 117) พบวา พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกดาน และมีความสัมพันธกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากผลงานวิจัยของปรีชัย
โลหชัย (2552: 84) ไดพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 มีปญหาหลายประการ อาทิ ครูขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรูไมเปนระบบและมีการพัฒนาคอนขางนอย การวัดผลและ
ประเมินผลไมหลากหลาย ผูบริหารสถานศึกษาขาดการนิเทศอยางตอเนื่อง รวมทั้งบุคลากรสวนใหญ
ยังขาดความรูเรื่องการประกันคุณภาพ จากขอคนพบในงานวิจัยดังกลาว จะเห็นวาในการบริหารงาน
วิชาการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น มีองคประกอบที่เปนขอบขายงานหลายประการ
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จึงจำเปนจะตองศึกษาขอบขายงานวิชาการ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหขอบขายงานวิชาการจากแนวคิดของนักการศึกษา และ
นักวิชาการ อาทิ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 3-4) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548: 19)
กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 32) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
(2554: 57) โดยนำมาวิเคราะห แจกแจงความถี่ สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน มี ข อบข า ยงานเจ็ ด ด า น ประกอบด ว ย 1) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษา
2) การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู 3) การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
4) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 5) การนิเทศการศึกษา 6) การพัฒนา
และใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ 7) การประกันคุณภาพการศึกษา ขอบขายงานทั้งเจ็ดดาน
ดังกลาว จึงมีความสำคัญและครอบคลุมการบริหารงานวิชาการที่ผูเรียนและครูผูสอนควรตระหนัก
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหปนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
สื บ เนื่ อ งจากการที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2546
(สำนั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา, 2556: 31-57) มาตรา 49 ได ก ำหนดให มี ม าตรฐานวิ ช าชี พ
ทางการศึกษาสามดาน ประกอบดวย 1) มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 2) มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน และในขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ไดกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูดานมาตรฐานการปฏิบัติงานไว
12 มาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานดังกลาว เปนขอกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพครู
ที่จะตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความชำนาญ และการดำรงสถานภาพการประกอบ
วิชาชีพ จากการศึกษาขอคนพบในงานวิจัยของธงชัย วนิชรัตน (2548: 97) และศศิธร นาคสง (2550:
83) พบวา มาตรฐานดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ
อยูในระดับปานกลาง และงานวิจัยของพิสมัย สงจันทร (2549: 49) พบวา การปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน
สวนใหญอยูในระดับปานกลาง รวมทั้งในผลงานวิจัยของพระมหาณัฐพล ดอนตะโก (2551: 80-84)
พบวา การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนและตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึง
ผลที่จะเกิดแกผูเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมี
ระบบและการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยต่ำสุด
สำหรับผลงานวิจัยของพัชนี รัศมี (2553: 89) ไดสรุปวา แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดเสนอแนะไววา ครูควรมีการพัฒนาตนเอง
อยางสม่ำเสมอ และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตนเองตามสภาวการณในปจจุบนั ผูบ ริหารสถานศึกษา
ควรสงเสริมใหครูเขารวมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ และนำความรูม าเผยแพรใหกบั บุคคลอืน่
และควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในเชิงประจักษ
อยางสม่ำเสมอ ตลอดจนสงเสริมใหครูที่มีความรูความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียน พัฒนา

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
Vol.5 No. 2 July-December 2014

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

9

การเรียนการสอนไดอยางเปนระบบ นอกจากนี้ในขอคนพบจากผลงานวิจัยของรุจิรัตน นาคะรัมภะ
(2554: 111-112) พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสงผลตอความเปนครูมืออาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และผลงานวิจัยของพิชชาพร อุนศิริวุฒิ (2554: 110-121) พบวา
วุฒภิ าวะทางอารมณของผูบ ริหารสตรี สงผลตอการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาตลอดจนขอคนพบจากผลงานวิจัยตามที่
กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา สถานศึกษาทุกแหงจำเปนตองบริหารจัดการงานดานวิชาการใหมี
คุณภาพเพื่อใชประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ใหเปนไปตามมาตรฐาน เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีบทบาทหนาที่ในตำแหนงครูผูสอน
จึงสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดไวในขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (สำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, 2556: 69)
จำนวน 12 มาตรฐาน ไดนำมาจัดกระทำเปนตัวแปรตน ที่คาดวาจะมีความสัมพันธที่เปนสาเหตุ
สง ผลตอ การบริหารงานวิ ช าการของสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน ซึ่ง ผู วิจัย ได สรุปวิ เคราะห ขอบข าย
การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดของนักวิชาการ นักการศึกษา กฎกระทรวงศึกษาธิการและงานวิจยั
เพื่อนำมาจัดกระทำเปนตัวแปรตาม ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยเจ็ดดาน ไดแก 1) การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึ ก ษา 4) การวั ด ผล ประเมิ น ผล และดำเนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย น 5) การนิ เ ทศ
การศึกษา 6) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ 7) การประกันคุณภาพการศึกษา
ผลทีไ่ ดจากการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู จิ ยั คาดวา ผูบ ริหารสถานศึกษาจะสามารถนำไปเปนแนวทางเพือ่ วางแผน
พัฒนาครูผูสอนใหสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถพัฒนาระบบการบริหาร
งานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได ดี ยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ห น ว ยงานทางการศึ ก ษา
ที่เกี่ยวของอาจสามารถนำผลจากการวิจัยไปใชประกอบการวางแผนพัฒนากลยุทธ ในการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษาใหกาวสูมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค
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3. เพื่ อ ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ง านของครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ที่ ส ง ผลต อ การบริ ห ารงาน
วิชาการของสถานศึกษา
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สมมติฐานการวิจัย
การปฏิบตั งิ านของครูตามมาตรฐานวิชาชีพสงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการปฏิ บั ติ ง านของครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ที่ ส ง ผลต อ การบริ ห ารงาน
วิ ช าการของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย
ไดศึกษา ขอบขายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากแนวคิดของนักวิชาการ
นักการศึกษา กฎกระทรวงศึกษาธิการ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ นำมาวิเคราะหจำแนกตามความถี่
และความสำคัญของงานดังกลาว สรุปไดเจ็ดดานโดยไดนำมาจัดกระทำเปนตัวแปรตาม ในการวิจัย
ครั้งนี้ ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 4) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 5) การนิเทศการศึกษา 6) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ
7) การประกันคุณภาพการศึกษา สวนตัวแปรตนในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนำขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ที่วาดวยมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
จำนวน 12 มาตรฐาน ประกอบดวย 1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
อยูเสมอ 2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน 3) การมุงมั่น
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4) การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
5) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 7) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางเปนระบบ
8) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 9) การรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค
10) การรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน 11) การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
และ 12) การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนทุกสถานการณ จากตัวแปรดังกลาวผูวิจัยจึงไดนำมาจัด
ทำเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรดังภาพที่ 1

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
Vol.5 No. 2 July-December 2014

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

´ªÂ¦o

´ªÂ¦µ¤

µ¦·´·µ °¦¼µ¤¤µ¦µª·µ¸¡
1. µ¦·´·· ¦¦¤µª·µµ¦Á¸É¥ª´µ¦¡´µ
ª·µ¸¡¦¼°¥¼nÁ¤°
2. µ¦´·Ä·´·· ¦¦¤nµ Ç Ã¥Îµ¹¹
¨¸ÉÁ· ¹Ê´¼oÁ¦¸¥
3. µ¦¤»n¤´É¡´µ¼oÁ¦¸¥Ä®oÁÈ¤µ¤«´¥£µ¡
4. µ¦¡´µÂµ¦°Ä®oµ¤µ¦·´·ÅoÁ·¨¦·
5. µ¦¡´µºÉ°µ¦Á¦¸¥µ¦°Ä®o¤¸
¦³··£µ¡°¥¼nÁ¤°
6. µ¦´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°Ã¥Áo¨
µª¦¸ÉÁ·Ân¼oÁ¦¸¥
7. µ¦¦µ¥µ¨µ¦¡´µ»£µ¡ °¼oÁ¦¸¥Åo
°¥nµÁ}¦³
8. µ¦·´·Á}Â°¥nµ¸É¸Ân¼oÁ¦¸¥
9. µ¦¦nª¤¤º°´¼o°ºÉÄµ«¹¬µ°¥nµ¦oµ¦¦r
10. µ¦¦nª¤¤º°´¼o°ºÉ°¥nµ¦oµ¦¦rÄ»¤
11. µ¦Âª®µÂ¨³Äo °o ¤¼¨ nµªµ¦Äµ¦¡´µ
12. µ¦¦oµÃ°µÄ®o¼oÁ¦¸¥ÅoÁ¦¸¥»µµ¦r

11

µ¦¦·®µ¦µª·µµ¦
°µ«¹¬µ
1. µ¦¡´µ®¨´¼¦ °µ«¹¬µ
2. µ¦¡´µ¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼o
3. µ¦ª·´¥Á¡ºÉ°¡´µ»£µ¡µ¦«¹¬µ
Äµ«¹¬µ
4. µ¦ª´¨ ¦³Á¤·¨ Â¨³
ÎµÁ·µ¦Á¸¥Ã°¨µ¦Á¦¸¥
5. µ¦·Á«µ¦«¹¬µ
6. µ¦¡´µÂ¨³ÄoºÉ°ÁÃÃ¨¥¸Á¡ºÉ°
µ¦«¹¬µ
7. µ¦¦³´»£µ¡µ¦«¹¬µ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ
1. การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง การที่ครูผูสอนในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไดปฏิบัติงานตามขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จำนวน 12 มาตรฐาน ไดแก 1) การปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
โดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน 3) การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4) การพัฒนา
แผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอ 6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 7) การรายงานผล
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู เ รี ย นได อ ย า งเป น ระบบ 8) การปฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี แ ก ผู เ รี ย น
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9) การรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 10) การรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรค
ในชุมชน 11) การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา และ 12) การสรางโอกาสใหผูเรียน
ไดเรียนทุกสถานการณ
2. การบริ ห ารงานวิ ช าการ หมายถึ ง การที่ ส ถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 มี ก ารส ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมและปฏิ บั ติ ง านทุ ก อย า งที่ เ กี่ ย วกั บ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
ตามขอบข า ยและภารกิ จ ของงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จำนวนเจ็ ด ด า น ได แ ก
1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 4) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
5) การนิเทศการศึกษา 6) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ 7) การประกันคุณภาพ
การศึกษา

วิธีดำเนินการ
การวิ จั ย เรื่ อ งการปฏิ บั ติ ง านของครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ที่ ส ง ผลต อ การบริ ห ารงาน
วิ ช าการของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 เป น การวิ จั ย
เชิงพรรณนา (descriptive research) นำเสนอวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนที่ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในปการศึกษา 2555 ซึ่งมี
ทำเลที่ตั้งกระจายอยูในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม จำนวน 61 โรงเรียน โดยเปนผูบริหาร
สถานศึกษา จำนวน 199 คน และเปนครูผูสอน จำนวน 3,096 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,295 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนที่ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในปการศึกษา 2555 กำหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใช ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970
อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) และใชการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional
stratified random sampling) เพื่อใหกลุมตัวอยางกระจายไปตามจังหวัดที่ตั้งและขนาดของ
สถานศึกษา ไดกลุมตัวอยางจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 341 คน
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูว จิ ยั ไดดำเนินการสรางและพัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งการปฏิบตั งิ าน
ของครูตามมาตรฐานวิชาชีพและการบริหารงานวิชาการ
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ขั้นที่ 2 กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ศึกษา
แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทงคำถามสำหรับการวิจัยโดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา
ขั้ น ที่ 3 นำข อ กระทงคำถามที่ ส ร า งขึ้ น ไปให ผู เ ชี่ ย วชาญ จำนวนสามคน ตรวจสอบ
ความตรงดานเนื้อหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มี
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67-1.00 ขึ้นไป ไดขอกระทงคำถามทั้งหมด 105 ขอ
ขั้นที่ 4 แกไขขอกระทงคำถามแลวจัดทำแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
และอาจารยที่ปรึกษา
ขัน้ ที่ 5 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับผูบ ริหารและครูผสู อน ซึง่ ไมใชกลุม ตัวอยาง
ณ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยา โรงเรียนอูทองศึกษาลัย และโรงเรียนสวนแตงวิทยา โรงเรียนละ 10 คน
รวม 30 คน
ขัน้ ที่ 6 นำแบบสอบถามทีไ่ ดรบั กลับคืน มาตรวจสอบคุณภาพดานความเทีย่ ง (reliability)
โดยใชคาสัมฤทธิ์แอลฟา ( Į - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161 อางถึงใน
พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 117) ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของแบบสอบถามตอนที่ 2 เทากับ 0.89
ตอนที่ 3 เทากับ 0.94
ขั้นที่ 7 ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษา ใหมีความเหมาะสมและถูกตอง
โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา และจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนำไปใชเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถามจำนวนหนึง่ ชุด ใชสำหรับเก็บรวบรวมขอมูล
กับกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีขอคำถาม
เกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาที่ ประสบการณทำงาน และขนาดของสถานศึกษาที่
ปฏิบัติงาน มีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (checklist) จำนวนหกขอ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ จำแนกตาม
ตัวแปรที่เปนองคประกอบการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 12 ดาน คือ 1) การปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
โดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน 3) การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4) การพัฒนา
แผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอ 6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 7) การรายงานผล
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู เ รี ย นได อ ย า งเป น ระบบ 8) การปฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี แ ก ผู เ รี ย น
9) การรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 10) การรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรค
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ในชุมชน 11) การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา และ 12) การสรางโอกาสใหผูเรียน
ได เ รี ย นทุ ก สถานการณ มี ลั ก ษณะเป น แบบมาตราส ว นประมาณค า (rating scale) ห า ระดั บ
จำนวน 52 ขอ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนกตามตัวแปรที่เปนองคประกอบการบริหารงานวิชาการ
7 ดาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 4) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน
ผลการเรี ย น 5) การนิ เ ทศการศึ ก ษา 6) การพั ฒ นาและใช สื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา และ
7) การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ลั ก ษณะเป น แบบมาตราส ว นประมาณค า (rating scale)
หาระดับ จำนวน 53 ขอ
ตอนที่ 4 เปนคำถามปลายเปดเกีย่ วกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการปฏิบตั งิ าน
ของครูตามมาตรฐานวิชาชีพและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีลักษณะเปนคำถามปลายเปด (open ended) จำนวน 19 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2556 ตามขั้นตอนดังนี้
1. ยื่ น คำร อ งต อ สำนั ก งานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม เพื่ อ ขอ
ความอนุเคราะหจัดทำหนังสือถึงผูบริหารสถานศึกษา
2. ดำเนินการจัดสงแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางดวยตนเองและ
ทางไปรษณีย ผูว จิ ยั ไดรบั แบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณกลับคืนมาจำนวน 341 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาเพื่อนำมาลงลงรหัส
ขอมูลแลวนำไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติจำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามในแตละตอน ดังนี้
1. การวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดวยวิธีการแจกแจงความถี่
(frequency) และคารอยละ (percentage)
2. การวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพและการบริหารงาน
วิชาการใชการหาคาเฉลี่ย ( x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การวิเคราะหการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพสงผลตอการบริหารงาน
วิชาการโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
แกผูเรียน ( x̄ = 4.21, S.D. = 0.45) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ดานการปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ ( x̄ = 4.03, S.D. = 0.59) ดังปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ

(n = 341)
¦³´
¨Îµ´

µ¦·´·µ °¦¼µ¤¤µ¦µª·µ¸¡

ܠത

S.D.

1. µ¦·´··¦¦¤µª·µµ¦Á¸É¥ª´µ¦¡´µª·µ¸¡¦¼
°¥¼nÁ¤°
2. µ¦´·Ä·´··¦¦¤nµ Ç Ã¥Îµ¹¹¨¸É³Á·
Ân¼oÁ¦¸¥
3. µ¦¤»n¤´É¡´µ¼oÁ¦¸¥Ä®oÁÈ¤µ¤«´¥£µ¡
4. µ¦¡´µÂµ¦°Ä®oµ¤µ¦ ·´·ÅoÁ·¨¦·
5. µ¦¡´µºÉ°µ¦Á¦¸¥µ¦°Ä®o¤¸¦³··£µ¡°¥¼nÁ¤°
6. µ¦´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°Ã¥Áo¨µª¦¸ÉÁ·
Ân¼oÁ¦¸¥
7. µ¦¦µ¥µ¨µ¦¡´µ»£µ¡ °¼oÁ¦¸¥Åo°¥nµ¤¸¦³
8. µ¦·´·Á}Â°¥nµ¸É¸Ân¼oÁ¦¸¥
9. µ¦¦nª¤¤º°´¼o°ºÉÄµ«¹¬µ°¥nµ¦oµ¦¦r
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4.13
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0.51
0.61
0.51
0.50

¤µ
¤µ
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6
8
4
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4.14
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4.05
4.17
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0.51
0.45
0.55
0.65
0.51
0.56

¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

5
1
2
10
4
9

¦ª¤

4.13

0.42

¤µ

ตอนที่ 2 ระดับการบริหารงานวิชาการ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการบริหารงาน
วิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.14, S.D. = 0.46) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ( x̄ = 4.20, S.D. = 0.51) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ การวัดผล ประเมินผล และ
ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ( x̄ = 4.08, S.D. = 0.54) ดังปรากฏในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ระดับการบริหารงานวิชาการ
µ¦¦·®µ¦µª·µµ¦ Äµ«¹¬µ ´Ê¡ºÊ µ
1. µ¦¡´µ®¨´¼¦ °µ«¹¬µ
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ത
4.17
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S.D.
0.52
0.45
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0.57
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(n = 341)
¨Îµ´
2
3
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ตอนที่ 3 การปฏิบตั งิ านของครูตามมาตรฐานวิชาชีพทีส่ ง ผลตอการบริหารงานวิชาการ
1. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพกับ
การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษา สามารถแบ ง ได เ ป น 2 กลุ ม ซึ่ ง ได แ ก 1) กลุ ม ที่ มี ค า
อยูระหวาง 0.70-0.90 มีความสัมพันธกันในระดับสูง ประกอบดวย การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (X5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน (X6)
การรายงานผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู เ รี ย นได อ ย า งเป น ระบบ (X 7) และการร ว มมื อ กั บ ผู อื่ น
อยางสรางสรรคในชุมชน (X 10) 2) กลุม ทีม่ คี า อยูร ะหวาง 0.50-0.70 มีความสัมพันธกนั ในระดับปานกลาง
ประกอบดวย การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางวิชาการเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเ สมอ (X 1) การตัดสินใจ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมต า ง ๆ โดยคำนึ ง ถึ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู เ รี ย น (X 2) การมุ ง มั่ น พั ฒ นาผู เ รี ย นให เ ต็ ม
ตามศักยภาพ (X3) การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (X4) การปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน (X8) การรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค (X9) การแสวงหา
และใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (X11) และการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนทุกสถานการณ (X12)
ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน โดยดานการตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียนกับการรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน
มีความสัมพันธกันสูงสุด มีคาเทากับ 0.85 และการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยูเสมอกับการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนมีความสัมพันธกันต่ำสุด มีคาเทากับ
0.21 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทุกดานดังปรากฏในตารางที่ 3
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.466(**) .365(**) .521(**) .536(**) .558(**) .647(**)

.472(**) .481(**) .572(**) .554(**) .671(**)

.416(**) .529(**) .584(**) .578(**)

.551(**) .560(**) .699(**)

.580(**) .733(**)

.374(**)

X1

ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร

1

X9

X10

X11

.560(**)

.609(**)

.675(**)

.705(**)

.624(**)
1
.535(**) .652(**)
1
.562(**) .669(**) .681(**)
1
.535(**) .579(**) .629(**) .647(**)

X8

1
.637(**)

X12

1

Y_TOT

(n = 341)
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2. การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพสงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 เรี ย งตามลำดั บ ตั ว แปร
11 ตัวแปรที่เขาสูสมการดังนี้ 1) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (X5)
2) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (X7) 3) การรวมมือกับผูอื่นอยาง
สรางสรรคในชุมชน (X10) 4) การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (X4) 5) การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน (X6) 6) การแสวงหาและใชขอมูลขาวสาร
ในการพัฒนา (X11) 7) การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (X3) 8) การปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ (X1) 9) การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก
สถานการณ (X12) 10) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน (X8) และ 11) การตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน (X2) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอย
และสามารถอธิบายความผันแปรของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา (Ytot) ไดอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) มีคาเทากับ 0.832 ซึ่งแสดงวา
การปฏิบตั งิ านของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึง่ ไดแก การพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพอยู
เสมอ การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ รียนไดอยางมีระบบ การรวมมือกับผูอ น่ื อยางสรางสรรค
ในชุมชน การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา การมุงมั่นพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ
การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน
และการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียนสงผลตอการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถทำนายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไดรอยละ 83.20 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ
ไดดังนี้
สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ คือ

YƸ tot

=

-0.167 + 0.126 (X5) + 0.208 (X7) + 0.202 (X10) + 0.086 (X4) +
0.207(X6) + 0.367 (X11) + -0.354 (X3) + 0.106 (X1) + 0.128 (X12) +
0.122 (X8) + -0.157 (X2)
สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

ZƸ Ytot

=

0.139 (Z5) + 0.228 (Z7) + 0.281 (Z10) + 0.113 (Z4) + 0.222 (Z6) +
0.404 (Z11) + -0.386 (Z3) + 0.135 (Z1) + 0.154 (Z12) + 0.117 (Z8)+ -0.193 (Z2)

ดังปรากฏในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการ
(n = 341)
Â®¨nªµ¤Â¦¦ª
Regression
Residual
Total
´ªÂ¦¸ÅÉ o¦´µ¦´Á¨º°Á oµ¤µ¦
nµ¸É
µ¦¡´µºÉ°µ¦Á¦¸¥µ¦°Ä®o¤¸
¦³··£µ¡°¥¼nÁ¤° (X5)
µ¦¦µ¥µ¨µ¦¡´µ»£µ¡ °¼oÁ¦¸¥
Åo°¥nµ¤¸¦³ (X7)
µ¦¦nª¤¤º°´¼o°ºÉ°¥nµ¦oµ¦¦rÄ»¤
(X10)
µ¦¡´µÂµ¦°Ä®oµ¤µ¦·´·Åo
Á·¨¦· (X4)
µ¦´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°Ã¥Áo¨
µª¦¸ÉÁ·Ân¼oÁ¦¸¥ (X6)
µ¦Âª®µÂ¨³Äo o°¤¼¨ nµªµ¦Äµ¦¡´µ
(X11)
µ¦¤»n¤´É¡´µ¼oÁ¦¸¥Ä®oÁÈ¤µ¤«´¥£µ¡
(X3)
µ¦·´··¦¦¤µª·µµ¦Á¸É¥ª´µ¦
¡´µª·µ¸¡¦¼°¥¼nÁ¤° (X1)
µ¦¦oµÃ°µÄ®o¼oÁ¦¸¥ÅoÁ¦¸¥¦¼oÄ»
µµ¦r (X12)
µ¦·´·Á}Â°¥nµ¸É¸
Ân¼oÁ¦¸¥ (X8)
µ¦´·Ä·´··¦¦¤nµ Ç Ã¥Îµ¹¹
¨¸É³Á·Ân¼oÁ¦¸¥ (X2)

df
11
329
340
b
-0.167

SS
62.337
12.591
74.928
Beta

MS
5.667
0.038

F
148.082*

Sig.
0.000

SEB
0.123

t
-1.355*

Sig.
0.176

0.126

0.139

0.031

4.020*

0.000

0.208

0.228

0.030

6.889*

0.000

0.202

0.281

0.033

6.036*

0.000

0.086

0.113

0.028

3.088*

0.002

0.207

0.222

0.033

6.222*

0.000

0.367

0.404

0.050

7.286*

0.000

-0.354

-0.386

0.052

-6.783*

0.000

0.106

0.135

0.024

4.351*

0.000

0.128

0.154

0.035

3.630*

0.000

0.122
-0.157

0.117
-0.193

0.032
0.050

3.814*
-3.126*

0.000
0.002

R = 0.912
R2 = 0.832 SEE. = 0.196
* ¤¸¥´ Îµ´µ·· ¸É¦³´ .05
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ตอนที่ 4 ป ญ หาอุ ป สรรคและข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากผลการวิจัยพบวามี 5 ประเด็น เรียงลำดับ
จากมากไปหานอยไดแก 1) ขาดการประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอนแลวนำผลการประเมิน
มาปรับปรุงใหเหมาะสม 2) ขาดการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
3) ไมสามารถนำปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการจัดการเรียนรูมาวิเคราะหหาสาเหตุเพื่อแกไขปญหา
4) ขาดการรวมมือกับชุมชนเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนดวยความเต็มใจ และ 5) ขาดความรูใน
การเผยแพรผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะ
ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ กั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากผลการวิจยั พบวามี 7 ประเด็น เรียงลำดับจากมากไปหานอย
ไดแก 1) จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยาง
สม่ำเสมอ 2) ควรสงเสริมใหครูแสวงหาขอมูลขาวสารที่สำคัญที่เกี่ยวของกับการดำรงชีวิตประจำวัน
เพื่อนำมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) สงเสริมใหครูผูสอนทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 4) ควรมีการกระตุนใหผูเรียนสามารถประเมินตนเองเพื่อคนหาจุดเดน
จุดดอยของตนเองมาปรับปรุง เพือ่ สรางนิสยั การเปนบุคคลแหงการเรียนรู 5) จัดใหมขี อ มูลสารสนเทศ
การศึกษาอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 6) จัดประชุม
เพื่อสงเสริมใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการนิเทศในรูปแบบที่หลากหลาย และ 7) จัดระบบใหมี
การเทียบโอนความรู ประสบการณและผลการเรียนของผูเ รียนทีม่ าจากสถานศึกษาอืน่ อยางเปนระบบ

อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัย ที่พบวา การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป น รายด า นพบว า ด า นที่ มี ก ารค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การปฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี แ ก ผู เ รี ย น
โดยเฉพาะในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต นอยู ใ นกรอบจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ที่ เ ป น เช น นี้
เนื่องมาจากผูประกอบวิชาชีพครูสวนใหญผานการอบรมบมเพาะเกี่ยวกับการเปนครูที่ดีมาอยาง
ต อ เนื่ อ ง โดยผู ที่ เ ป น ครู ต อ งมี ค วามรั ก และเมตตาต อ ศิ ษ ย อ ยู เ สมอ ให ค วามเอาใจใส ช ว ยเหลื อ
และใหกำลังใจศิษยในการศึกษาเลาเรียน และเปนตัวแบบที่ดีทั้งดานคานิยมและจริยธรรม อีกทั้งยัง
มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของไพวรรณ คำดี (2555:
159) ที่พบวาการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด และสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของพระมหาณัฐพล ดอนตะโก (2551: 80-84) ที่พบวา การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
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ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวม
และรายดานอยูใ นระดับมาก โดยดานทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุดสองอันดับแรก คือ การปฏิบตั ติ นเปนแบบอยาง
ที่ดีแกนักเรียนและการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน สำหรับ
ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอเปนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด
โดยเฉพาะในประเด็นทีว่ า การเผยแพรผลงานทางวิชาการทีไ่ ดรบั การเลือ่ นวิทยฐานะ ผานสือ่ ออนไลน
และการสงผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะ เพื่อเผยแพรแกเพื่อนครู ที่เปนเชนนี้
เนือ่ งมาจากในปจจุบนั ครูสว นใหญมภี ารกิจเกีย่ วของกับงานอืน่ ๆ นอกเหนือจากงานสอนคอนขางมาก
เมื่อเปนเชนนี้ครูจึงไมมีโอกาสไดพัฒนาตนเองเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของยนต ชุมจิต
(2550: 173) ที่ไดกลาววา การยกระดับวิชาชีพ ตองจัดใหครูไดมีโอกาสรวมประชุมสัมมนา อบรม
ดูงาน หรือศึกษาตอ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สิ่งเหลานี้ถือวาเปนการกระทำ
ทีย่ กระดับมาตรฐานวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ขอคนพบจากงานวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ สอดคลอง
กับผลงานวิจัยของไพวรรณ คำดี (2550: 159) ที่พบวาการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู อ ยู เ สมอเป น ด า นที่ มี ค า เฉลี่ ย ต่ ำ สุ ด และผลงานวิ จั ย ของพระมหาณั ฐ พล
ดอนตะโก (2551: 80-84) ที่พบวา การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบและ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมทางวิชาการเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเ สมอ มีคา เฉลีย่ ต่ำสุด
2. จากผลการวิจัยที่พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือการพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานศึกษากำหนด
ใหครูนำผลการประเมินมาพัฒนาการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ที่เปน
เชนนี้ เนื่องมาจากในปจจุบันสถานศึกษามีการสงเสริมใหครูทำงานวิจัยเพื่อแกปญหาการเรียน
การสอนในชัน้ เรียน เพือ่ ใหเปนไปตามเปาหมายการปฏิรปู การศึกษา ดังนัน้ ครูทกุ คนจึงมีการวิเคราะห
ผลการเรียนของผูเรียนรายบุคคล หาสาเหตุและแนวทางการแกไข โดยจัดทำสื่อและนวัตกรรมเพื่อใช
พัฒนาผูเรียนที่มีความบกพรองใหมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ประกอบกับสถานศึกษาตองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกซึ่งมีตัวชี้วัดมาตรฐานดานครูผูสอนที่ครูตองทำงานวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ สำหรับดานการวัดประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน เปน
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดโดยเฉพาะในประเด็นที่วาสถานศึกษาจัดระบบใหมีการเทียบโอนความรู
ประสบการณ แ ละผลการเรี ย นของผู เ รี ย นที่ ม าจากสถานศึ ก ษาอื่ น ที่ เ ป น เช น นี้ เ นื่ อ งมาจาก
สถานศึกษาสวนใหญยังไมไดจัดใหมีการกำหนดระเบียบการเทียบโอนความรู ประสบการณและ
ผลการเรียนของผูเรียนไดอยางชัดเจน จึงทำใหการดำเนินงานเปนไปดวยความยากลำบาก ดังนั้น
ในขอคนพบจากผลงานวิจัยครั้งนี้จึงไดมีขอเสนอแนะใหสถานศึกษาจัดระบบเทียบโอนความรู
ประสบการณ และผลการเรียนรูของผูเรียนที่มาจากสถานศึกษาอื่น สงเสริมใหครูสรางและพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผลผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู มีการวิเคราะหขอสอบทุกกลุมสาระ
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การเรียนรูใหมีคุณภาพและสงเสริมใหครูนำผลการประเมินผูเรียนมาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางตอเนื่อง
3. จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว า การปฏิ บั ติ ง านของครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ส ง ผลต อ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
อยางมีนัยสำคัญระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้ โดยเรียงตามลำดับตัวแปร
ที่เขาสูสมการ 11 ตัวแปร ประกอบดวย 1) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
2) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ รียนไดอยางมีระบบ 3) การรวมมือกับผูอ น่ื อยางสรางสรรค
ในชุมชน 4) การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5) การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน น ผลถาวรที่ เ กิ ด แก ผู เ รี ย น 6) การแสวงหาและใช ข อ มู ล ข า วสารในการพั ฒ นา
7) การมุ ง มั่ น พั ฒ นาผู เ รี ย นให เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ 8) การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ
การพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 9) การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 10) การปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน และ 11) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิด
แกผูเรียน และสามารถทำนายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไดรอยละ 83.20 ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการบริหารงานวิชาการมีขอบขาย
งานที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่กอใหเกิดการพัฒนาความรูและการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนใหมีความรูในดานตาง ๆ โดยกำหนดไวเปนหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การสรางสื่อและนวัตกรรม การวัดผลและประเมินผล การบริหารหลักสูตร การนิเทศภายในและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยครั้งนี้จึงสอดคลองกับขอคนพบจากงานวิจัยของวิภา
ทองหงำ (2554: 383) ที่พบวา การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน การนิเทศการศึกษา
การแนะแนวการศึกษา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน มีความสัมพันธ
โดยตรงและโดยออมตอการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสงผานการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
ของนักเรียน นอกจากนี้ในการวิจัยครั้งนี้ยังพบวา การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
ดานการรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ไมสงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐาน
ในการวิ จั ย ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากครู ที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ส ถานภาพส ว นบุ ค คล
ดานอายุและประสบการณการทำงานคอนขางนอย จึงตองอาศัยคำแนะนำในการปฏิบัติงานจาก
ผูบริหารและเพื่อนรวมงานที่มีประสบการณมากกวา เพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งจะ
เห็นวาในการเปดใจรับฟงความคิดเห็นที่ผูบริหารและเพื่อนครูอยางสม่ำเสมอ การใหความรวมมือ
ปฏิบัติงานเปนทีมกับเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ ตลอดจนการยอมรับในความรูความสามารถ
ของครู ผู ร ว มงานนั้ น เป น สิ่ ง สำคั ญ อย า งยิ่ ง ที่ จ ะทำให ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จากขอคนพบที่ไดจากการวิจัยนี้จึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของพิทักษ เหมือนศาสตร (2553: 83)
ที่พบวาการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดวิมุตยาราม สำนักงานเขต
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บางพลัด กรุงเทพมหานคร ดานนิเทศภายในครูอยูใ นระดับนอยทีส่ ดุ และผลงานวิจยั ของทวิท ระโหฐาน
(2555: 90) ที่พบวาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการบริหาร
วิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารทั่วไป และดานการบริหารงานบุคคล อยูใน
ระดั บ ปานกลาง ส ว นข อ ค น พบจากผลงานวิ จั ย ของศุ ภ รั ต น ทรายทอง (2556: 93) ที่ พ บว า ครู
มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูเปนอันดับสุดทาย
จากผลการวิจัยดังกลาวยอมแสดงใหเห็นวา หากสถานศึกษาใหความสำคัญตอการทำงานเปนทีม
โดยเนนความรวมมือระหวางผูบริหารและครูผูสอนในการปฏิบัติงานวิชาการทุกดานอยางสรางสรรค
จะสงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาไดเปนอยางดี

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอสถานศึกษาดังนี้
1.1 ควรสงเสริมใหครูทำวิจัยในชั้นเรียน การประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอน
และการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพเปดโอกาสใหครูเผยแพรผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเลื่อน
วิทยฐานะ ผานทางสื่อออนไลน สงเสริมใหครูสรางและพัฒนาเครื่องมือมือวัดผลและประเมินผล
ผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
1.2 ควรสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนและหนวยงานภายนอกเขามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู หรือเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
1.3 ควรจัดใหมีการเทียบโอนความรู ประสบการณและผลการเรียนของผูเรียนที่มา
จากสถานศึกษาอื่นอยางเปนระบบ
1.4 ควรประสานความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด ในการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาใหไดมาตรฐานตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพในดานตาง ๆ ตามขอบังคับคุรุสภา
2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
แตละสังกัด
2.3 ควรศึกษาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สรุป

การวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบวา
การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก การบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก การปฏิบัติงานของครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพสงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จำนวน 11 ดาน ไดแก 1) การพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 2) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ได อ ย า งมี ร ะบบ 3) การร ว มมื อ กั บ ผู อื่ น อย า งสร า งสรรค ใ นชุ ม ชน 4) การพั ฒ นาแผนการสอน
ให ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด เ กิ ด ผลจริ ง 5) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยเน น ผลถาวรที่ เ กิ ด แก
ผู เ รี ย น 6) การแสวงหาและใช ข อ มู ล ข า วสารในการพั ฒ นา 7) การมุ ง มั่ น พั ฒ นาผู เ รี ย นให เ ต็ ม
ตามศักยภาพ 8) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 9) การสราง
โอกาสให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู ใ นทุ ก สถานการณ 10) การปฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี แ ก ผู เ รี ย น
และ 11) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน โดยสามารถรวมกัน
ทำนาย ไดรอยละ 83.20
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วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สงผลตอการเปนองคกร
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CULTURE AFFECTING
LEARNING ORGANIZATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER
THE JURISDICTION OF SAMUT SAKORN PRIMARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA OFFICE
ณัฐพงศ ชนะสุข / NATTAPONG CHANASUK1
ธีรวุธ ธาดาตันติโชค / THEERAWOOT THADATONTICHOK2
นภาภรณ ยอดสิน / NAPAPORN YODSIN3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารของสถานศึกษา 2) ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูข องสถานศึกษา 3) วัฒนธรรม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนปจจัยที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวน 302 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบ
แบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวา
1. วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน
2. การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มากทุกดาน

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย ดร. , อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
อาจารย ดร. , อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
1
2
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3. วั ฒ นธรรมการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ด า นการปลู ก จิ ต สำนึ ก
ด า นการมี ส ว นร ว มทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ด า นความพร อ มใช ง านของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่ อ สาร และด า นความตระหนั ก ส ง ผลต อ การเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ข องสถานศึ ก ษา
โดยสามารถรวมกันทำนายไดรอยละ 63.60 อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
คำสำคัญ: วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร องคกรแหงการเรียนรู การประถมศึกษา

ABSTRACT
This research aimed to study: 1) the level of information and communication
technology culture (ICT) in basic educational institutions; 2) the level of learning organization
being in basic educational institutions; and 3) information and communication technology
culture affecting learning organizations being. The research sample were 302 respondents,
consisting of administrators and teachers working in educational institutions under the
Jurisdiction of Samut Sakhon Primary Educational Service Area Office, derived by proportional
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by
the researcher. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean,
standard deviation, stepwise multiple regression analysis and content analysis.
The findings of this research were as follows:
1. Overall and in specific aspects, the level of ICT culture of the basic
educational institutions was at a high level.
2. Overall and in specific aspects, the level of learning organization being of
the basic educational institutions was at a high level.
3. The ICT culture in the aspects of conscious cultivation, e-participation, ICT
availability and awareness predicted the level of learning organization being of the basic
educational institutions at the percentage of 63.60 with statistically significance at .05.
Keywords: ICT culture, learning organization, primary educational
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บทนำ
ความรูเปนปจจัยสำคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีสมรรถนะ มีความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และประเทศใหเจริญกาวหนา การเรียนรูจึงเปนภาระหนาที่ของ
บุคลากรทุกคนในองคการ ที่ควรมีจิตสำนึกและมีความเขาใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู
การพัฒนาองคการ องคการแหงการเรียนรู (learning organization) จึงเปนองคการที่มีการพัฒนา
โดยเริม่ ทีค่ นในองคการมุง ใหบคุ ลากรในองคการไดรว มเรียนรู รวมกันแสวงหาภูมปิ ญ
 ญาขององคการ
เพื่อนำมารวมกันทำใหเกิดเปนกิจกรรมคุณคาแหงองคการนั้น สามารถเรียนรู สรางองคความรู
เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะที่จะกอเกิดความกาวหนาในการดำเนินกิจการไปสูเปาหมายรวมขององคการ
Senge (2000) ไดขยายความองคการแหงการเรียนรูที่ชัดเจนขึ้นวาเปนองคการที่สมาชิกไดใช
ศักยภาพสำหรับการสรางผลงานที่ตนตองการอยางตอเนื่อง สามารถแสดงความคิดเห็นใหมไดอยาง
เสรี และสามารถแลกเปลี่ยนวิธีการเรียนรูซึ่งกันและกันในมวลสมาชิกขององคการ โดยองคการ
แหงการเรียนรูจะมีคุณลักษณะที่สำคัญหาประการ ดังนี้ คือ 1) มีความรอบรูเฉพาะดาน มีทักษะ
ความรู ความสามารถ และเจตคติ ที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามเป น ตั ว ของตั ว เอง เป น ผู ใ ฝ รู มี
การวิเคราะหและตัดสินใจดวยขอมูลและขอเท็จจริง รวมทัง้ มีความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั งิ าน 2) มีรปู แบบ
วิธีการคิด มีวิสัยทัศนกวางไกล มีปฏิภาณไหวพริบมีวิธีทำงานที่ชัดเจน เขาใจบทบาทหนาที่และ
กิจกรรมตาง ๆ ขององคการ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมมือรวมใจประสานผลประโยชน และเคารพ
สิทธิเสรีภาพของผูอ น่ื 3) มีวสิ ยั ทัศนรว มกัน รวมกำหนดพันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตร
ขององคการ และสามารถปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 4) มีการเรียนรูรวมกันเปนทีม มีการเสวนา
อภิปรายรวมกันอยางสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูล ความรู ความคิดเห็น ประสบการณ
และสามารถปฏิบัติงานรวมกันเปนอยางดี และ 5) มีการคิดอยางเปนระบบ ที่มองเห็นโอกาสและ
ประโยชนตอองคการ สมาชิกมีความคิดและปฏิบัติงานอยางเปนระบบตลอดเวลา
การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู และสังคมแหงปญญาที่ครอบคลุม
ทั้งการแสวงหาความรู การแปลความหมาย ความเขาใจกับความรูนั้น มีความแมนยำในทฤษฎี และ
ประยุกตความรูใหม ตองคิดใหมสรางนวัตกรรมใหม สามารถสรางวิกฤตเปนโอกาส สถานศึกษา
จึงเปนหนวยงานที่ทำหนาที่พัฒนาคนใหเกิดความรูทักษะพัฒนาชีวิต และเมื่อสถานศึกษาเปน
องคการแหงการเรียนรูแลวนักเรียนจะมีความใฝรูใฝเรียน มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ
มีทักษะในการพัฒนาตนเอง และสรางสรรคผลงานไดอยางตอเนื่อง มีความสามารถในการเรียนรู
รวมกันเปนทีม มีความสามารถขยายการเรียนรูไปสูการปฏิบัติเปนการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม
และประเทศใหเจริญกาวหนาได (Singhar Kramer, 2556: <http://...>)
วัฒนธรรมเปนสิ่งที่แสดงเอกลักษณความเปนชาติ เปนรากฐานความมั่นคงของชาติ
เปนสิ่งที่แสดงศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจ วัฒนธรรมจะเปนตัวกำหนดรูปแบบของ
สถาบั น เป น สิ่ ง ที่ ก ำหนดพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ซึ่ ง มี ลั ก ษณะแตกต า งกั น ไปในสั ง คมขึ้ น อยู กั บ
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สังคมนั้น ๆ วัฒนธรรมไมใชเรื่องของการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีเพียงอยางเดียว และไมใช
เปนเรื่องของการจัดงานประเพณีตามเทศกาลเทานั้น ยังมีสิ่งตาง ๆ อีกมากมาย อาทิ วัฒนธรรม
สารสนเทศ ซึ่งพรนภา แสงดี (2552: 33) ไดใหความหมายวา ระบบความคิดและความหมายรวมกัน
ของสารสนเทศ ซึ่งคนในองคกรยอมรับใหความสำคัญตระหนักถึงคุณคาและการใชประโยชนของ
สารสนเทศเพื่อใหบรรลุผลสำเร็จดานการจัดการและกลยุทธตาง ๆ ซึ่งสะทอนออกมาในรูปของ
พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการสารสนเทศ และการใชสารสนเทศเปนพื้นฐานในการตัดสินใจของ
องคกรโดยอาศัยเทคโนโลยีเพื่อใหระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สงผลตอสภาพสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง อีกทั้งเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เขามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ วัฒนธรรม
จึงตองมีการประยุกต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวัฒนธรรมเดิมใหมีความเหมาะสม และ
ถายทอด แลกเปลี่ยน ทำใหเกิดวัฒนธรรมใหม ๆ ขึ้นในสังคม
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) จนถึงฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) รัฐบาลไดใหความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ ใหทกุ ภาคสวนทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนไดเพิม่ ศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสรางและพัฒนาองคความรู การเขาถึงขอมูลขาวสารและสารสนเทศตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน
โดยกำหนดไว ใ นยุ ท ธศาสตร ก ารปรั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จ ให ส มดุ ล และยั่ ง ยื น จนมาถึ ง ป จ จุ บั น
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2550: 1-2) และในชวงป 2554-2556 กระทรวง
ศึกษาธิการไดจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษามีเปาหมาย
เชิงพัฒนาสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู กำหนดทิศทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไวใหผูเรียน ผูสอน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพราะสารสนเทศจะเปนปจจัยสำคัญที่ชวยใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู
ไดโดยการสงเสริมใหมีการสรางสรรค การติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว และการพัฒนาความคิดใหม ๆ
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเปนหนวยงานตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2553 อยูภายใตการกำกับดูแล
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพปจจุบันของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ซึง่ จะชวยลดขัน้ ตอนการทำงาน ประหยัดวัสดุและเวลา สามารถอำนวยความสะดวก และเพิม่ ชองทาง
ในการสือ่ สารระหวางสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ บั สถานศึกษาและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของตลอดจนสาธารณชน
ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554
-2556 และไดกำหนดพันธกิจ เพื่อสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกระดับใหเกิด
การเรียนรูครอบคลุมเด็กและเยาวชนในทุกระดับทุกสังกัด พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษาโดยอาศัยการคิดอยางเปน
ุ ภาพ นำพาทุกภาคสวน
ระบบ พัฒนาแหลงเรียนรู เทคโนโลยี และสิง่ แวดลอมของสถานศึกษาใหมคี ณ
ของสังคมมามีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา
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จากบทสรุปผูบริหาร แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 พบวา สถานภาพการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาของประเทศไทยในป จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาแผนงาน
และนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา แตยังถือวามีชองวางระหวาง
เขตเมืองและชนบท ทำใหการพัฒนาในบางดานอยูในขั้น หรืออาจจะตกไปอยูในขั้นเริ่มตนเทานั้นเอง
โดยมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูงบอย ทำใหขาดความตอเนื่องในการดำเนินแผนงาน บุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีไมเพียงพอ อีกทั้งขาดแคลนครูอาจารยผูเชี่ยวชาญ
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาใชประกอบการเรียนการสอน นอกจากนีร้ ะบบฐานขอมูล
ยังไมสามารถเชื่อมโยงบูรณาการกันไดอยางมีประสิทธิภาพ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,
2554: 4-5)
ผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรสาครจึงสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สงผล
ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อนำมาปรับใชใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองและมีการปฏิบัติที่เหมาะสม
สงผลใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไปไดอยางยั่งยืน

วัตถุประสงค

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ วั ฒ นธรรมการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษาระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
3. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สงผลตอการเปน
องคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

วิธีดำเนินการ

1. ประชากรและตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2556 จำนวน 1,567 คน
จากจำนวน 104 โรงเรียน (ขอมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2556)
1.2 ตัวอยางการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2556 โดยใชวิธีสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้นภูมิ (stratified random sampling) จำนวน 302 คน
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2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรตน ไดแก วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารประกอบดวย
1) ดานการมีสว นรวมผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 2) ดานความพรอมใชงานของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร 3) ดานสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร 4) ดานการปลูกจิตสำนึก
และ 5) ดานความตระหนัก
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก องคกรแหงการเรียนรูประกอบดวย 1) ดานการเปนบุคคลที่
รอบรู 2) ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกัน 3) ดานการมีแบบแผนความคิด 4) ดานการเรียนรูเปนทีม
และ 5) ดานการคิดอยางเปนระบบ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน แบบสอบถามความคิดเห็น แบงออกเปน 4 ตอน
ประกอบดวย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถาม
มีขอคำถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณการทำงาน เปนแบบสำรวจรายการ
(checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับระดับวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จำแนกตามตัวแปรประกอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)
หาคาความเชื่อมั่นโดยใชคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.953
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นตอการเปนองคกร
แหงการเรียนรู จำแนกตามตัวแปรประกอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)
หาคาความเชื่อมั่นโดยใชคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.963
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของ
วั ฒ นธรรมการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และการเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ข อง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended opinionnaire)
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บ ข อ มู ล และติ ด ตามรวบรวมแบบสอบความคิ ด เห็ น ดำเนิ น การโดยผู วิ จั ย
นำแบบสอบถามไปสงและรับกลับจากสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางจำนวน 320 คน ระหวาง
วันที่ 4 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และรับไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ
กลับคืนมา จำนวน 302 คน คิดเปนรอยละ 94.38
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลสำหรับการวิจยั ครัง้ นี้ แบงเปนการวิเคราะหขอ มูลทีไ่ ดจากแบบสอบถาม
ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังนี้
1. การวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม ใช ก ารหา
คาความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย
2. การวิ เ คราะห ร ะดั บ วั ฒ นธรรมการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
ผูบริหารสถานศึกษา ใชการหาคาเฉลี่ย ( x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูใ ชการหาคาเฉลีย่ ( x̄ )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. การวิ เ คราะห วั ฒ นธรรมการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ส ง ผล
ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple
regression)
5. การวิ เ คราะห ค ำถามปลายเป ด เกี่ ย วกั บ ป ญ หา อุ ป สรรคและข อ เสนอแนะของ
วั ฒ นธรรมการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และการเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ข อง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใชการวิเคราะห
เนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ระดั บ วั ฒ นธรรมการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปรากฏผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร
(n= 302)
ª´¦¦¤µ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«Â¨³µ¦
ºÉ°µ¦
1. oµµ¦¤¸nª¦nª¤µ°·Á¨È¦°·r
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0.66
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4.21
4.28
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0.57
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จากตารางที่ 1 พบวาวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก
( x̄ = 4.05, S.D. = 0.53) และมีการกระจายตัวนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยดานความตระหนักมีคาเฉลี่ยอยูในลำดับสูงที่สุด ( x̄ = 4.28, S.D. = 0.57) รองลงมา
ด า นการปลู ก จิ ต สำนึ ก ( x̄ = 4.21, S.D. = 0.57) ด า นการมี ส ว นร ว มทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
( x̄ = 4.00, S.D. = 0.61) ด า นความพร อ มใช ง านของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
( x̄ = 3.96, S.D. = 0.66) และดานสมรรถนะของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
( x̄ = 3.94, S.D. = 0.66) ตามลำดับ
2. ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปรากฏผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
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จากตารางที่ 2 พบวาการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาคร โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มากและมี
การกระจายตัวนอย ( x̄ = 4.21, S.D. = 0.48) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยดานการเรียนรูเปนทีมมีคาเฉลี่ยอยูในลำดับสูงที่สุด ( x̄ = 4.28, S.D. = 0.58) รองลงมา
ด า นการมี แ บบแผนความคิ ด ( x̄ = 4.27, S.D. = 0.53) ด า นการสร า งวิ สั ย ทั ศ น ร ว มกั น
( x̄ = 4.23, S.D. = 0.53) ดานการคิดอยางเปนระบบ ( x̄ = 4.13, S.D. = 0.55) และดานการเปน
บุคคลที่รอบรู ( x̄ = 4.12, S.D. = 0.55) ตามลำดับ
3. วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สงผลตอการเปนองคกรแหง
การเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ปรากฏผลดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิ เ คราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอนของวั ฒ นธรรมการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
Â®¨nªµ¤Â¦¦ª
Regression
Residual
Total
´ªÂ¦¸ÉÅo¦´µ¦´Á¨º°Á oµ¤µ¦
nµ¸É
µ¦¨¼·Îµ¹ (X4)
µ¦¤¸nª¦nª¤µ°·Á¨È¦°·r (X1)
ªµ¤¡¦o°¤Äoµ °ÁÃÃ¨¥¸
µ¦Á«Â¨³µ¦ºÉ°µ¦ (X2)
ªµ¤¦³®´ (X5)
R = .798
R2 = .636
* ¤¸¥´ Îµ´µ··¸É¦³´ .05

df
4
297
301
b
1.137
0.217
0.183
0.167
0.178

MS
11.082
0.085

F
129.893*

(n= 302)
Sig.
.000

SEb
0 .14
0.048
0.042

t
8.113*
4.490*
4.365*

Sig.
.000
.000
.000

0.228
0.041
0.212
0.044
SEE. = .292

4.060*
4.033*

.000
.000

SS
44.327
25.338
69.665
Beta
0.255
0.231

จากตารางที่ 3 พบวาวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งไดแก
การปลูกจิตสำนึก (X4) การมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส (X1) ความพรอมใชงานของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (X2) และความตระหนัก (X5) เปนตัวแปรซึ่งไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
และสามารถอธิบายความแปรปรวนของการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.636
ซึ่งแสดงวาการปลูกจิตสำนึก การมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส ความพรอมใชงานของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และความตระหนัก สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสามารถทำนายการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรอยละ
63.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ
ܻtot = 1.137 + 0.217 (X4) + 0.183 (X1) + 0.167 (X2) + 0.178 (X5)

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
ܼመtot = 0.255 (Z4) + 0.231 (Z1) + 0.228 (Z2) + 0.212 (Z5)

อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถนำมาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ระดั บ วั ฒ นธรรมการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย คือ ดานความตระหนัก ดานการปลูกจิตสำนึก ดานการมีสว นรวมทางอิเล็กทรอนิกส
ดานความพรอมใชงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดานสมรรถนะของบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ตามลำดับ เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความตระหนัก
ของวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของผูบ ริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยการนำ
อินเทอรเน็ตมาชวยในปฏิบัติงานสามารถทำไดหลายอยาง และทำใหงานเสร็จเร็วขึ้น ทั้งนี้เพราะวา
ปจจุบนั พัฒนาการและการนำอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชในสถานศึกษา สงผลใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ทั้ ง โดยทางตรงและทางอ อ มนำมาประยุ ก ต ใ นหลาย ๆ ด า น การทำงานมี ค วามคล อ งตั ว และมี
ประสิทธิภาพ อินเทอรเน็ตจะชวยเปลีย่ นแปลงและปรับปรุงคุณภาพของการทำงาน ซึง่ สอดคลองกับที่
คาพุตา (Kaputa, 1994: 1436–A) ไดทำการศึกษาการนำไมโครคอมพิวเตอรมาใช เพือ่ การบริหารงาน
ในสถาบันการศึกษาชั้นสูง ผลการวิจัยพบวา วิทยาการคอมพิวเตอรชวยใหการบริหารงานที่เคย
ถูกปดกั้น เกิดความคลองตัวในการบริหารงานทั้งในสถาบันที่เปนเครือขายสาขาตาง ๆ ไดเปนอยางดี
ชวยทำใหทราบขอมูลทางดานตัวเลข การเงิน การงบประมาณ ไดอยางรวดเร็ว สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ที่สนับสนุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของสถานศึ ก ษาอย า งถู ก ต อ ง สอดคล อ งกั บ ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555-2558 ใหมีการพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดเรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนเครือ่ งมือในการเรงยกระดับคุณภาพ และการกระจาย
โอกาสทางการศึกษา จัดใหมีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพื่อเปนกลไกในการเปลี่ยน
กระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางและเอื้อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนา
เครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอรโฮม” ที่สามารถสงความรูมายังผูเรียน
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โดยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สงเสริมใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดใชอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา
(tablet computer) เพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศนเพื่อการศึกษาใหกวางขวาง ปรับปรุงหอง
เรียนนำรองใหไดมาตรฐานหองเรียนอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งเรงดำเนินการให “กองทุนเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถดำเนินการตามภารกิจได
2. ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับมากและเมือ่ พิจารณาเปน
รายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการเรียนรู
เปนทีม ดานการมีแบบแผนความคิด ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกัน ดานการคิดอยางเปนระบบ
ดานการเปนบุคคลที่รอบรู ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ด านการเรียนรูเปนทีม
ของการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เปนเพราะวาผูอำนวยการสถานศึกษาและครูยินดี
ใหความรวมมือที่จะทำใหสถานศึกษาประสบความสำเร็จจากการทำงานเปนทีม โดยมีรากฐาน
มาจากการแชรวิสัยทัศนและความสามารถของบุคคลผานกระบวนการพัฒนาทางคิด การสรางสรรค
และการประสานรวมมือทำใหบุคลากรในสถานศึกษาสรางความรูรวมกัน การเรียนรูของทีมจึงเปน
พื้นฐานของการเรียนรูของบุคลากรในสถานศึกษา สอดคลองกับขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบุวาผูประกอบวิชาชีพครูตองรวมมือกับผูอื่น
ในสถานศึกษาอยางสรางสรรค รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรคและผูประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาตองมีการรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค
สอดคลองกับ วัดคิน และมารซิก (Watkins and Marsick, 1993 อางถึงใน ปทมา จันทวิมล, 2544:
16) ไดใหความหมายขององคกรแหงการเรียนรูวาเปนองคกรที่ใชคนในการสรางความเปนเลิศใหแก
องคกร ขณะเดียวกันก็ใชองคกรในการสรางความเปนเลิศใหแกคน โดยใชการเรียนรูเปนกระบวนการ
เชิงกลยุทธที่มีลักษณะตอเนื่องและบูรณาการเขากับการทำงาน และมีการกระจายอำนาจใหแก
คนในองคกร เพื่อกระตุนใหเกิดความรวมมือและการเรียนรูรวมกันเปนทีม รวมทั้งมีการเชื่อมโยง
การพึ่งพา ทั้งในระดับบุคคล องคกรและชุมชน
3. วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สงผลตอการเปนองคกร
แหงการเรียนรูใ นสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ใน 4 ดาน คือ ดานการปลูกจิตสำนึก ดานการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส ดานความพรอมใชงาน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดานความตระหนัก ซึ่งเปนตัวแปรซึ่งไดรับการคัดเลือก
เขาสมการ และสามารถอธิบายความผันแปรของการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถทำนายการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรอยละ 63.60 ซึ่งหมายความวา ถาหากผูบริหารสถานศึกษาและครูมี
วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการปลูกจิตสำนึก ดานการมีสวนรวม
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ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ด า นความพร อ มใช ง านของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และด า น
ความตระหนัก จะสงผลใหการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีการพัฒนาและอยูในระดับสูงขึ้น คิดเปนรอยละ
63.60 ดังนั้น สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงควรให
ผูบริหารสถานศึกษาและครูตระหนัก มีจิตสำนึก มีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส และพรอมใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จะสงผลทำใหผูบริหารสถานศึกษา
สามารถบริหารสถานศึกษา และครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู การเรียนการสอนใหเด็กนักเรียน
อยางมีคณ
ุ ภาพ และเปนประโยชนตอ การพัฒนาทางดานการศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลก็จะ
สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556
โดยมีวิสัยทัศนใหประเทศไทยเปนสังคมอุดมปญญา (Smart Thailand) ดวย ICT “สังคมอุดม
ปญญา” ในที่นี้หมายถึงสังคมที่มีการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางชาญ
ฉลาด โดยใชแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด
(smart) และรอบรูสารสนเทศ (information literacy) สามารถเขาถึงและใชสารสนเทศอยางมี
คุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรูเทาทัน กอใหเกิดประโยชนแกตนและสังคม มีการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล (smart governance) เพื่อสนับสนุน
การพั ฒ นาสู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมฐานความรู แ ละนวั ต กรรมอย า งยั่ ง ยื น และมั่ น คง และวิ โ จเวน
(Wijinhoven, 1996 อางถึงใน ธันวา อวมมณี, 2548: 47) ไดศึกษาผูทำหนาที่รับผิดชอบดานการจัด
ระบบขอมูลสารสนเทศและควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานของทางราชการ ผลการวิจัย
พบวา ภารกิจในปจจุบันมีความซับซอนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหนวยงานที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน
สวนใหญใหความสำคัญตอการจัดระบบขอมูลสารสนเทศเปนสวนสำคัญ โดยมีการนำระบบคอมพิวเตอร
มาชวยในการดำเนินงาน ผูมีหนาที่รับผิดชอบงานดานนี้ จำเปนตองไดรับการฝกการจัดระบบและ
การใชเครื่องคอมพิวเตอรมาเปนอยางดี

ขอเสนอแนะ
1. ข อ เสนอแนะเพื่ อ นำไปใช ข อ ค น พบที่ ไ ด จ ากวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย มี ข อ เสนอแนะ
ต อ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ดังนี้
1.1 การนำวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ดานการปลูกจิตสำนึก
ด า นการมี ส ว นร ว มทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ด า นความพร อ มใช ง านของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร และดานความตระหนัก ไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารและครูควรให
การสงเสริมสนับสนุนใหมีการใหและรับบริการขอมูลที่เปนประโยชนผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
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ดวยระบบอินเทอรเน็ตเพื่อใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูใช รวมทั้งการวางแผน การทำโครงการ ซึ่งจะ
ทำใหเกิดความรวมมือในการทำงานและการตัดสินใจรวมกันในการทำกิจกรรมตาง ๆ การสราง
ความพรอมดานบุคลากร ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสารคมนาคม และเทคโนโลยี
ระบบฐานขอมูล สรางความรูสึก ทัศนคติที่ดีในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยางมีวิจารณญาณ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีจิตสำนึกใหเกิดการยอมรับและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อันจะสงผลทำใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารสถานศึกษา และครู
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู การเรียนการสอนใหเด็กนักเรียนอยางมีคุณภาพ และเปนประโยชน
ตอการพัฒนาทางดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 การวิเคราะหและสังเคราะหวฒ
ั นธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ที่ ส ง ผลต อ การเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ด า นที่ มี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นลำดั บ สู ง สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควรมีนโยบายในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและครูใหมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดการเปนบุคคลที่รอบรู การสรางวิสัยทัศนรวมกัน
การมีแบบแผนความคิด การเรียนรูเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ เพื่อใหสถานศึกษาเปนองคกร
แหงการเรียนรู ตอบสนองนโยบายของกระทรวง รัฐบาล
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทำการศึกษาวามีปจจัยอื่นดานวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอีกหรือไม
2.2 ควรทำการศึกษาวิจัยเรื่องวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทีส่ ง ผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูใ นสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
2.3 ควรทำการศึกษาวิจัยเรื่องวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผูบริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สรุป
วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมากทุกดาน และการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาน
การปลูกจิตสำนึก ดานการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส ดานความพรอมใชงานของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร และดานความตระหนัก สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูข องสถานศึกษา

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
Vol.5 No. 2 July-December 2014

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

41

เอกสารอางอิง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2550). สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจการมีการใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิติ
แหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
ธันวา อวมมณี. (2548). การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1.
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สำนักงาน
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
ปทมา จันทวิมล. (2544). ตัวแปรคัดสรรที่สงผลตอลักษณะการเปนองคกรเอื้อการเรียนรูของ
หนวยงานฝกอบรมภาคเอกชนในกรุงเทพฯ. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พรนภา แสงดี. (2553, มกราคม-เมษายน). วัฒนธรรมสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย.
วารสารสารสนเทศศาสตร, 28 (1), 33-49.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2554). แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556. กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ.
Senge, P. M. (2000). A fifth discipline resource: School that learn. New York: Doubleoday
Dell Publishing Group.
Singhar Kramer. (2013). การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูแ ละสังคมแหงปญญา.
<http://www.slideshare.net/singharkramer/ss-27051621> (13 สิงหาคม 2557).

42

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
Vol.5 No. 2 July-December 2014

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

พฤติกรรมผูน ำของผูบ ริหารทีส่ ง ผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
LEADERSHIP BEHAVIORS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING
IMPLEMENTATION OF STUDENT ASSISTING SYSTEM IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS UNDER THE JURISDICTION OF NAKHON PATHOM PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
ดุษฎี ศรีจำปา / DUSSADEE SREEJUMPA1
เยาวภา บัวเวช / YAOWAPHA BUAWET2
ธีรวุธ ธาดาตันติโชค / THEERAWOOT THADATONTICHOK3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 2) ระดับ
การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และ 3) พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร
ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย ไดแก ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษาหรือหัวหนาฝายที่เกี่ยวกับ
การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูแนะแนว และครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 317 คน ไดมาโดยการสุมแบบ
แบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวา
1. พฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน
2. การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพ
รวม และรายดาน

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1
2
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3. พฤติกรรมผูนำของผูบริหารดานการมีความคิดริเริ่ม และการประสานงานเปนปจจัยที่
สงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 50
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำสำคัญ : พฤติกรรมผูนำ ผูบริหารสถานศึกษา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การประถมศึกษา

ABSTRACT
This research aimed to study: 1) the level of school administrators’ leadership
behaviors; 2) the implementation level of student assisting system of in educational institutions;
and 3) school administrators’ leadership behaviors affecting student assisting system in
educational institutions. The research samples were 317 respondents, consisted of school
directors, deputy directors or administrators implementing student assisting system,
guidance teachers, and classroom teachers in educational institutions under the jurisdiction of
Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1, derived by proportional stratified
random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher.
The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation
and stepwise multiple regression analysis.
The findings of this research were as follows:
1. Administrators’ leadership behaviors were at a high level in both overall and
specific aspects.
2. Implementation of student assisting system in educational institutions was at
a high level in both overall and specific aspects.
3. Initiative and coordination predicted the school administrators’ leadership
behaviors in implementation of student assisting system at the percentage of 50 with
statistical significance at .01.
Keywords: leadership behavior, school administrator, student assisting system, primary
education
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บทนำ
ปจจุบันสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นสงผลกระทบ
ตอเยาวชนไทยเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ
ของเยาวชนนับวันจะมีนอยลง เยาวชนเปนวัยที่ตองการการดูแลชวยเหลือ และสงเสริมจากผูใหญ
ที่เกี่ยวของใหเปนคนดี เกง มีความสุข มีความสามารถทางสติปญญา และพรอมดวยคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งเด็กแตละคนมีความตองการที่แตกตางกัน สิ่งที่ผูใหญใหกับเด็กเพราะคิดวาเปนสิ่ง
ที่ เ หมาะสมกั บ เด็ ก นั้ น อาจไม ใ ช สิ่ ง ที่ เ ขาต อ งการรวมทั้ ง วิ ธี ก ารเลี้ ย งดู ใ นรู ป แบบที่ แ ตกต า งกั น
การเขมงวดมากเกินไป อาจทำใหเด็กรูสึกเครียดได หรือการตามใจจนเกินไปอาจทำใหเด็กเอาแตใจ
ตนเองจนทำใหเกิดปญหาในสังคมได ครูผูสอนในบางครั้งก็อาจเปนผูสรางปญหาใหเกิดกับเด็กและ
ดวยสถานการณปจจุบัน สภาพแวดลอม ความคาดหวังของผูปกครองกับตัวเด็กสิ่งยั่วยุ ตัวแบบ
ที่ไมเหมาะสม กอใหเกิดปญหาตาง ๆ กับเด็กไดอยางมากมาย (จีราพัชร เดชวิชิต, 2554: 1)
การดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนภาระงานสำคัญของสถานศึกษา
ที่ ต อ งกำหนดเป น นโยบายที่ ชั ด เจน มี ก ระบวนการดำเนิ น งานอย า งเป น ระบบ มี ก ารประสาน
ความรวมมือจากผูบ ริหาร ครูบคุ ลากรทางการศึกษา และผูเ กีย่ วของ มีแนวคิดเกีย่ วกับการดำเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เปนกระบวนการสำคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ตามแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ
1) การรูจักนักเรียนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมและพัฒนา 4) การปองกัน
ชวยเหลือและแกไข และ 5) การสงตอ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547: 35)
เพื่อสงเสริมแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหมีความสมบูรณทั้งทางดานรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่สังคม
มุงหวัง ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูจำเปนตองรูจักและเขาใจ
เด็กอยางแทจริง เพราะขอมูลที่สะทอนความเปนจริงของนักเรียนครบทุกดานอยางถูกตองชัดเจน
ด ว ยวิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ที่ ห ลากหลาย น า เชื่ อ ถื อ และตรวจสอบได จะทำให ผู บ ริ ห าร ครู และ
ผูเกี่ยวของสามารถชวยเหลือนักเรียนใหพัฒนาในแนวทางที่เหมาะสมกับศักยภาพของแตละคน
การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงเปนหนาที่ของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 67)
จากหลักการที่สำคัญนับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งสอดรับกันวาจะตองมีการปฏิรูปการศึกษา
ทั้งระบบของสังคมไทย ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาเปนงานที่เชื่อมโยงกับองคกร และบุคคลหลายฝาย
ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนแกนหลักในการบริหารงาน และดำเนินการรวมกับแกนนำอื่น ๆ เพื่อ
ชวยผลักดันสนับสนุนและประสานงานใหบุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลภายนอกรวมกันทำงาน
เปนทีม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนระบบครบวงจร รวมทั้งกำกับดูแลใหมีการดำเนินการ
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ดังกลาวอยางตอเนื่อง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543: 27) พฤติกรรมผูนำของ
ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญมากในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ
พฤติกรรมผูน ำของผูบ ริหารตามกรอบแนวคิดของกริฟฟธส (Griffiths, 1956 อางถึงใน วินยั ทิมยายงาม,
2549: 20) ที่ประกอบดวยพฤติกรรมผูนำจำนวน 7 ดาน คือ 1) การมีความคิดริเริ่ม 2) การรูจัก
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข 3) การให ก ารยอมรั บ นั บ ถื อ 4) การให ค วามช ว ยเหลื อ 5) การโน ม น า วจิ ต ใจ
6) การประสานงาน และ 7) การเขาสังคมไดดี สอดคลองกับแนวความคิดพฤติกรรมผูนำเปน
เครื่องสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบของความเปนผูนำที่ดีที่เหมาะกับทุกสถานการณนั้นไมมี แตจะมี
เฉพาะสถานการณ เ ฉพาะอย า งที่ ท ำให เ กิ ด ภาวะผู น ำขึ้ น มาสำหรั บ สภาวการณ นั้ น ดั ง นั้ น ผู น ำ
ที่ประสบความสำเร็จตองรูจักปรับพฤติกรรมความเปนผูนำของเขาใหเขากับความตองการของ
กลุม และสถานการณทแี่ ปรผันเปลีย่ นไปตามสภาพแวดลอมทีเ่ ปนอยู (วิเชียร วิทยาอุดม, 2549: 425)
จึงเปนปจจัยสำคัญที่จะนำไปสูความสำเร็จตามวัตถุประสงคของการพัฒนาได พฤติกรรมผูนำของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ช ว ยกระตุ น ให เ กิ ด ความร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน ทำให มี ค วามมั่ น ใจใน
การทำงาน สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู บุคลากรในสถานศึกษา และการดำเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนไดดียิ่งขึ้น
จากความเปนมาและความสำคัญของพฤติกรรมผูนำของผูบริหารและการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทีก่ ลาวมาในขางตน จะเห็นไดวา พฤติกรรมผูน ำของผูบ ริหารมีความสำคัญ
ตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อเปนการพัฒนาพฤติกรรมผูนำ
ของผูบริหาร และการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม
ผูน ำของผูบ ริหารทีส่ ง ผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยคาดหวังวาขอคนพบที่ไดจะสามารถนำไปเปน
ขอเสนอใหกับโรงเรียน และหนวยงานตนสังกัด ในการจัดทำแผนสงเสริมสนับสนุนในดานพฤติกรรม
ผูนำของผูบริหาร และการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ พฤติ ก รรมผู น ำของผู บ ริ ห าร สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
2. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารเปนปจจัยที่สงผลตอการดำเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
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สมมติฐานการวิจัย
พฤติกรรมผูนำของผูบริหารเปนปจจัยที่สงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ
1. พฤติ ก รรมผู น ำของผู บ ริ ห าร หมายถึง การกระทำหรือกิจกรรมที่ผูอำนวยการ
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1 แสดงออกมา
ใหปรากฏ จำนวน 7 ดาน ดังนี้
1.1 การมีความคิดริเริ่ม หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารตองมีพฤติกรรมที่มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคในดานการงานหรือโครงการใหม ๆ สงเสริมการเรียนรูเพิ่มเติม ที่ทันตอเหตุการณและ
สอดคลองกับความตองการ มีการสงเสริม กำหนดเปนแผนงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
สถานศึกษา ตองเสียสละเพื่อสวนรวมเพื่อใหงานนั้นบรรลุผลสำเร็จ และตองเปดโอกาสใหสมาชิก
หรือผูรวมงานที่เกี่ยวของไดมีโอกาสมีสวนรวมในการแกปญหา และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได
อยางมีประสิทธิภาพ
1.2 การรู จั ก ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข หมายถึ ง ผู น ำหรื อ ผู บ ริ ห ารที่ มี พ ฤติ ก รรมแนะนำ
แนวทางใหผูอื่นในการแกไขปญหา กระตุนผูรวมงานใหมีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานดวยวิธี
การที่หลากหลาย มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานที่มีความเหมาะสม สงเสริมสนับสนุนและ
ใหโอกาสผูรวมงานในการปรับปรุงการทำงานใหดียิ่งขึ้น
1.3 การใหการยอมรับนับถือ หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมยอมรับผูอื่น
เมื่อเขาทำงานประสบผลสำเร็จ รูจักใหกำลังใจ ยกยองชมเชยเมื่อทำงานบรรลุผล จะเปนสิ่งที่สราง
ความประทับใจ มีผลในการกระตุน จูงใจใหทำงานไดดยี ง่ิ ขึน้ มอบหมายงานตามความรูค วามสามารถ
และประสบการณ ยอมรับฟงความคิดเห็น และปญหาตาง ๆ และไมถือโอกาสหยิบฉวยเอาผลงาน
ของผูอื่นมาเปนของตน
1.4 การใหความชวยเหลือ หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึง
ความหวงใยเมื่อบุคลากรประสบปญหา เอาใจใสดูแลบุคลากรอยางทั่วถึงและเสมอภาค ชวยเหลือ
บุคลากรในการแกปญ
 หาทัง้ เรือ่ งงานและเรือ่ งสวนตัว สรางบรรยากาศใหมอี สิ รภาพในการสรางสรรคงาน
จัดสวัสดิการใหบุคลากรตามความเหมาะสม และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสม
1.5 การโน ม น า วจิ ต ใจ หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมที่สามารถพูด
โนมนาว และสรางความเชื่อถือใหรวมใจกันพัฒนางานดวยวิธีที่หลากหลาย มีการมอบหมายงาน
ที่ชัดเจนมีความเปนกันเอง เปดเผย และจริงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเปนการสรางความนาเชื่อถือ
และความศรัทธาตอผูนำหรือผูบริหาร เพื่อทำใหงานมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว
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1.6 การประสานงาน หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมที่กระตุนใหบุคลากร
ปฏิบัติงานไดถูกตองตามหนาที่ที่รับผิดชอบ สามารถถายทอดความตองการของตนเองใหผูอื่นรับ
ทราบได สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีระเบียบแบบแผน ประสานงานใหบุคลากรและ
หนวยงานอื่นปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ และจัดใหบุคลากรไดพบปะสังสรรคกันเพื่อ
สรางความสัมพันธอันดี
1.7 การเขาสังคมไดดี หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมที่สามารถรวมงาน
กั บ ผู อื่ น ได ทั้ ง ในสถานศึ ก ษาและนอกสถานศึ ก ษา มี ค วามสุ ภ าพอ อ นโยน และมี อั ธ ยาศั ย ดี มี
การเรียนรูและสามารถปรับตัวใหเหมาะสมจนเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน ชุมชน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา
2. การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานที่
เปนระบบ และมีขั้นตอนโดยมีการประสานงาน หรือรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ครู และผูปกครอง
ั นาเต็มตามศักยภาพ มีคณ
ุ ลักษณะ
ในการพัฒนา ปองกัน และการแกไขปญหา เพือ่ ใหนกั เรียนไดพฒ
ที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดำรงชีวิต โดยมี
กระบวนการการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจน พรอมทั้งมีวิธีการ และเครื่องมือ
ที่มีมาตรฐานมีคุณภาพ และมีหลักฐานในการทำงานที่ตรวจสอบได โดยมีครูประจำชั้นหรือครู
ทีป่ รึกษาเปนบุคลากรหลักในการดำเนินงาน และบุคลากรทุกฝายทีเ่ กีย่ วของทัง้ ในและนอกสถานศึกษา
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป กครอง คนในชุมชน ผูบ ริหาร และครูทกุ คนมีสว นรวม กระบวนการ
ดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีองคประกอบ ดังนี้
2.1 การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง วิธีการที่ครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนว
จะตองศึกษานักเรียนในความรับผิดชอบของตน เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของนักเรียน ตามบทบาท
หนาที่ภาระงานของครูและผูเกี่ยวของ โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินงานที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการจัดทำเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ระเบียบสะสม และการเยี่ยมบานนักเรียน เพื่อเปนประโยชน
ในการสงเสริม การปองกัน และแกไขปญหาของนักเรียน
2.2 การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การพิจารณาวิเคราะหขอมูลของครูที่ปรึกษา
หรือครูแนะแนวที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนมีการศึกษาเปนรายบุคคล บันทึกผลการศึกษา และรายงานผล
การศึกษา เพื่อการจัดกลุมนักเรียนออกเปน 3 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา เพื่อครู
ที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวจะไดหาวิธีดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง โดยมีการคัดกรองนักเรียน
จากระเบียนสะสมแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) การเยี่ยมบานนักเรียน และแบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ (EQ) แลวนำผลการคัดกรองมาวิเคราะห เพื่อหาแนวทางปรับปรุง แกไขหรือ
สงเสริมนักเรียน
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2.3 การสงเสริมและพัฒนา หมายถึง ครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวสงเสริมพัฒนา
สนับสนุนใหนักเรียนที่อยูในความดูแลของครู มีนักเรียนกลุมปกติ กลุมพิเศษ และกลุมเสี่ยง มีการจัด
กิจกรรมสงเสริมนักเรียนใหมีคุณลักษณะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค สามารถ
พัฒนาตนเอง สรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น และควบคุมตนเองใหมีความมั่นคงทางอารมณ
2.4 การปองกันชวยเหลือและแกไข หมายถึง ครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวใหคำ
ปรึกษาเบื้องตน การเตรียมความพรอมของนักเรียน การประสานงานและสนับสนุนจากครูที่ปรึกษา
และผูปกครองมีการจัดตั้งเครือขายผูปกครอง เพื่อสนับสนุนและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมปองกัน
และการชวยเหลือแกปญหาของนักเรียน มีกิจกรรมในหองเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม
การแกไขปญหา กิจกรรมตามความถนัดของตนเอง กิจกรรมใหรูจักจุดเดน และจุดดอยของตนเอง
เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง ครูมีการบันทึกผลการดำเนินงาน การประเมินผล และรายงานผล
การประเมินเพื่อประสานงานผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรม เพื่อปองกันและแกไขปญหานักเรียน
2.5 การสงตอ หมายถึง ครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวชวยเหลือนักเรียนในกรณีที่มี
ปญหายากตอการชวยเหลือ หรือชวยเหลือแลวแตนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้น หรือกรณีนักเรียนมี
ความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ และนักเรียนดอยโอกาสควรสงตอผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหนักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาและชวยเหลืออยาง
เหมาะสม กำหนดแนวทางในการสงตอไว 2 แบบ คือ การสงตอภายใน และการสงตอภายนอก
สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม การบันทึกผล การประเมินผล และรายงานผลอยางเปนระบบ และ
ดำเนินการอยางตอเนื่อง

วิธีดำเนินการ
การศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารที่สงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในครั้งนี้
เป น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา โดยใช ผู ใ ห ข อ มู ล เป น หน ว ยวิ เ คราะห ใ นการดำเนิ น การวิ จั ย ได เ สนอ
ตามลำดับหัวขอ ดังนี้
1. ประชากร ไดแก ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษาหรือหัวหนา
ฝายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูแนะแนว และครูประจำชั้นหรือครู
ทีป่ รึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปการศึกษา
2556 จำนวน 1,713 คน ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอกำแพงแสน
2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษาหรือ
หัวหนาฝายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูแนะแนว และครูประจำชั้นหรือ
ครูทป่ี รึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปการศึกษา
2556 โดยใชตารางกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan,
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1970: 608-610 อ า งถึ ง ใน สุ ช าติ สง า แสง, 2551: 68) โดยใช วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบแบ ง ชั้ น
ตามสัดสวนของอำเภอในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และได
จำนวนกลุมตัวอยาง 317 คน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวกำหนด
รูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถาม ดำเนินการสรางเครื่องมือตามแนวทางของแบบสอบถาม
ใหครอบคลุมนิยามตัวแปร โดยผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และพิจารณาเฉพาะขอที่
มีคา IOC มากกวา 0.50 ขึ้นไป เพื่อหาคาความเที่ยงตรง โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา คำนวณหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ไดเทากับ 0.98
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูว จิ ยั นำแบบสอบถาม จำนวน 317 ฉบับ สงเพือ่ ดำเนินการเก็บขอมูล ไดรบั แบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 312 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98.42 ทำการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลและนำมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป
การวิเคราะหขอมูล
ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ แลวนำไปวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูป โดยการวิเคราะหระดับพฤติกรรมผูน ำของผูบ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรี ยน ใชการหาความถี่ ร อ ยละ คาเฉลี่ ย สวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะหพฤติกรรมผูนำของผูบริหารเปนปจจัยที่สงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1
โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารเปนปจจัยที่สงผลตอการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
พฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.33, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย อันดับแรก คือ
ดานการเขาสังคมไดดี ( x̄ = 4.41, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ดานการมีความคิดริเริ่ม ( x̄ = 4.39,
S.D. = 0.44) ดานการรูจักปรับปรุงแกไข ( x̄ = 4.36, S.D. = 0.45) ดานการใหการยอมรับนับถือ
( x̄ = 4.32, S.D. = 0.49) ดานการประสานงาน ( x̄ = 4.30, S.D. = 0.41) ดานการโนมนาวจิตใจ
( x̄ = 4.30, S.D. = 0.49) และดานการใหความชวยเหลือ ( x̄ = 4.23, S.D. = 0.46) ตามลำดับ
ดังปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
(n=312)
o°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

X

S.D.

¦³´

°´´

µ¦¤¸ªµ¤·¦·Á¦·É¤
µ¦¦¼o´¦´¦»ÂoÅ
µ¦Ä®oµ¦¥°¤¦´´º°
µ¦Ä®oªµ¤nª¥Á®¨º°
µ¦Ão¤oµª·Ä
µ¦¦³µµ
µ¦Á oµ´¤Åo¸

4.39
4.36
4.32
4.23
4.30
4.30
4.41

0.44
0.45
0.49
0.46
0.49
0.41
0.49

¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

2
3
4
7
6
5
1

¦ª¤

4.33

0.39

¤µ

¡§·¦¦¤¼o Îµ °¼o¦·®µ¦
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.21, S.D. = 0.51) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับ
จากคาเฉลี่ยมากไปนอย อันดับแรก คือ ดานการสงเสริมและพัฒนา ( x̄ = 4.27, S.D. = 0.50)
รองลงมา คือ ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข ( x̄ = 4.24, S.D. = 0.55) ดานการรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคล ( x̄ = 4.23, S.D. = 0.52) ดานการคัดกรองนักเรียน ( x̄ = 4.18, S.D. = 0.58) และ
ดานการสงตอ ( x̄ = 4.13, S.D. = 0.71) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
(n=312)
o°
1.
2.
3.
4.
5.

µ¦ÎµÁ·µ
¦³¼Â¨nª¥Á®¨º°´Á¦¸¥
µ¦¦¼o´´Á¦¸¥Á}¦µ¥»¨
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µ¦nÁ¦·¤Â¨³¡´µ
µ¦j°´nª¥Á®¨º°Â¨³ÂoÅ
µ¦nn°
¦ª¤

X
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¦³´
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4.23
4.18
4.27
4.24
4.13

0.52
0.58
0.50
0.55
0.71

¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

3
4
1
2
5

4.21

0.51

¤µ

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พฤติกรรมผูนำของผู
บริหารเปนปจจัยที่สงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูนำของผูบริหารเปนปจจัยที่สงผลตอการดำเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ดังปรากฏในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(n = 312)
Â®¨n °ªµ¤Â¦¦ª
Regression
Residual
Total
´ªÂ¦¸ÉÅo¦´ µ¦´Á¨º°Á oµ
¤µ¦µ¤¨Îµ´
nµ¸É
µ¦¤¸ªµ¤·¦·Á¦·É¤ (X1)
µ¦¦³µµ (X6)
** ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .01

df

SS

MS

F

Sig.

2
309
311

41.87
41.92
83.80

20.93
0.13

154.28**

0.00

b

SE.b

Beta

t

Sig.

0.18
0.51
0.41

0.23
0.06
0.06

0.43
0.33

0.81
8.04**
6.10**

0.41
0.00
0.00

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร
ด า นการมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม (X 1) และด า นการประสานงาน (X 6) เป น ตั ว แปรที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ ก
เข า สมการและสามารถอธิ บ ายความผั น แปรของการดำเนิ น งานระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) มีคาเทากับ 0.50 ซึ่งแสดงวา พฤติกรรม
ผูนำของผูบริหาร ดานการมีความคิดริเริ่ม และดานการประสานงานสงผลตอการดำเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาและสามารถทำนายการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดรอยละ 50
โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้
สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนดิบ คือ
Ŷtot

= 0.18 + 0.51 (X1) + 0.41 (X6)

สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
=ˆ tot = 0.43 (Z1) + 0.33 (Z6)
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อภิปรายผล
การอภิปรายผล เรื่อง พฤติกรรมผูนำของผูบริหารที่สงผลตอการดำเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ผูวิจัยกลาวถึงประเด็นสำคัญที่คนพบจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยไดดังนี้
1. พฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีระดับปฏิบตั มิ าก และเมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรม
ผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา ดานการเขาสังคมไดดี มีระดับปฏิบัติสูงสุด รองลงมา คือ การมี
ความคิดริเริ่ม การรูจักปรับปรุงแกไข การใหการยอมรับนับถือ การประสานงาน การโนมนาวจิตใจ
และการใหความชวยเหลือ ตามลำดับ พฤติกรรมผูนำโดยสวนรวมจะมีแนวคิดจากลักษณะวิธีการใช
อำนาจ และลักษณะวิธีการทำงานที่จะผลักดันใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ของผูนำที่แสดงออกมาใน
การปฏิบตั งิ าน โดยยึดบุคลากรในสถานศึกษาประสานประโยชนของสถานศึกษา หรือยึดสถานการณ
เปนหลักพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของผูน ำจะปรากฏออกมาในรูปของความคิดริเริม่ การใหการชวยเหลือ
การปรับปรุงแกไข การใหการยอมรับนับถือ การพูดโนมนาวจิตใจ การประสานงาน การเปลี่ยนแปลง
และการเข า สั ง คมได ดี โดยต อ งประพฤติ ต นให เ ป น แบบอย า งที่ ดี เพื่ อ ประโยชน ส ว นรวมของ
สถานศึกษา ซึง่ สอดคลองกับวินยั ทิมยายงาม (2549: 61) ศึกษาพฤติกรรมผูน ำของผูบ ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ การเขาสังคมไดดี การใหการยอมรับนับถือ การมีความคิดริเริ่ม การโนมนาวจิตใจ
การประสานงาน การใหความชวยเหลือ และการรูจักปรับปรุงแกไข จากที่กลาวมานั้นผูบริหารควรจัด
ให ผู ร ว มงานได พ บปะสั ง สรรค กั น เพื่ อ สร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี ต อ กั น และผู บ ริ ห ารสามารถรั บ รู
ความรูสึกของผูรวมงานได สามารถถายทอดความรูสึกของตนเองใหผูอื่นไดรับทราบ จนทำให
สามารถถายทอดความคิดริเริ่มสรางสรรคตาง ๆ เชน การสงเสริมใหบุคลากรทำงานตามโครงการ
หรือแผนงานใหม ๆ การสงเสริมการฝกอบรม และการมีแนวคิดใหม ๆ ที่จะทำใหเกิดประโยชน
ตอสถานศึกษา นักเรียน และชุมชน ซึ่งสอดคลองกับวสันต ชางนาค (2554: 88) ศึกษาพฤติกรรม
ของผู น ำของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด สำนั ก งานการประถมศึ ก ษาอำเภอขลุ ง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ซึ่งผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถม
ศึกษา อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ดานการมีความคิดริเริ่ม ดานการเขาสังคม ดานการรูจักปรับปรุง
แก ไ ข ด า นการให ก ารยอมรั บ นั บ ถื อ ด า นการให ก ารช ว ยเหลื อ ด า นการโน ม น า วจิ ต ใจ และ
ดานการประสานงาน อยูในระดับมาก
สวนพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา ดานที่อยูในระดับการปฏิบัตินอยที่สุด
คือ ดานการใหความชวยเหลือ เปนเพราะผูนำหรือผูบริหารจะไมกลาแสดงออกถึงความหวงใย

54

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
Vol.5 No. 2 July-December 2014

การใหคำปรึกษา และการใหความชวยเหลือผูรวมงาน มีการใหความชวยเหลือในการทำงาน แตใน
เรื่องการดำเนินชีวิต ดานสุขภาพ และครอบครัว จะมีการใหความชวยเหลือนอยมาก เพราะคิดวา
เปนเรื่องสวนตัวไมกลาที่จะไปแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคลองกับวินัย ทิมยายงาม (2549: 61-62)
ไดศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวาในดานการใหความชวยเหลือ อยูในระดับการปฏิบัตินอยที่สุด เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหาร
สถานศึกษาชวยเหลือใหคำแนะนำแกครูในการพัฒนางานเพื่อเลื่อนตำแหนงใหสูงขึ้น ผูบริหาร
สถานศึกษาแสดงออกถึงความหวงใยเมื่อครูประสบปญหาหรือมีความเดือดรอน และผูบริหาร
สถานศึกษาจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานใหผูรวมงานอยางเหมาะสม สวนอันดับที่มี
พฤติกรรมต่ำสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหผูรวมงานดวยความเอาใจใส
ตามความเหมาะสม จึงทำใหพฤติกรรมผูนำของผูบริหารดานการใหความชวยเหลือมีคาเฉลี่ยต่ำ
2. การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมมีระดับปฏิบัติมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบว า การดำเนิ น งานระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษา มี ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ม ากทุ ก ด า น
โดยการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ดานการสงเสริมและพัฒนา มีระดับ
ปฏิบตั สิ งู สุด รองลงมา คือ การปองกันชวยเหลือและแกไข การรูจ กั นักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง
นักเรียน และการสงตอ ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและกระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมสุ ข ภาพจิ ต ได ร ว มกั น วางรากฐานเพื่ อ
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงมีคณ
ุ คาและความจำเปน
ที่สถานศึกษาจะตองนำไปปฏิบัติใหเกิดผลกับเด็กอยางเปนระบบตอเนื่องและยั่งยืน ระบบดูแล
ช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น จึ ง เป น ระบบที่ ส ามารถดำเนิ น การเพื่ อ ให มี ก ระบวนการทำงานเป น ระบบ
มีความชัดเจน ครอบคลุมทั้งดานปจจัย ดานผลผลิต และดานกระบวนการ กระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบาย ใหโรงเรียนในสังกัดเอาใจใสดูแลนักเรียนอยางเปนระบบมีกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ
และการดำเนินงานอยางตอเนื่อง สงผลตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโตอยางมีคุณภาพ
และมีศักยภาพ เปนทรัพยากรบุคคลที่พรอมสมบูรณทั้งรางกายสติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีชวี ติ ทีส่ งบสุขใหสมกับขอความทีว่ า “เกง ดี มีสขุ ” โดยบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรวมมือกัน
ซึ่งสอดคลองกับมธุรดา ดวงจันทร (2553: 89) ทำการวิจัยเรื่อง สภาพและแนวทางการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดไทยาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 2 ผลวิจัยพบวา สภาพการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
วัดไทยาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน โดยดานการสงเสริมนักเรียน
มี ค า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด า นการป อ งกั น และแก ป ญ หานั ก เรี ย น ด า นการรู จั ก นั ก เรี ย น
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เปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน และดานการสงตอนักเรียน และสอดคลองกับเรืองยศ
ครองตรี (2551: 79) ทำการวิจัยเรื่อง การดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย ผลการวิ จั ย พบว า สภาพการดำเนิ น งานระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับสุชาติ สงาแสง
(2551: 90) ทำการวิจัยเรื่อง การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความคิดเห็นวาสถานศึกษามีการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ส ว นการดำเนิ น งานระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษา ด า นที่ อ ยู ใ นระดั บ
การปฏิบัตินอยที่สุด คือ ดานการสงตอ เปนกระบวนการชวยเหลือนักเรียนในกรณีที่มีปญหาที่ยาก
ตอการชวยเหลือ หรือชวยเหลือแลวแตนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้น หรือกรณีเด็กมีความสามารถ
พิเศษ เด็กที่มีความตองการพิเศษ เด็กดอยโอกาส ก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหนักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาและชวยเหลืออยางเหมาะสม กำหนดแนวทาง
ในการสงตอไว 2 แบบ คือ การสงตอภายใน และการสงตอภายนอก แตสำหรับการดำเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สวนมากจะเกิดขึ้นเพียงการสงตอภายในสถานศึกษา เปน
การส ง ต อ ที่ ค รู ป ระจำชั้ น หรื อ ครู ที่ ป รึ ก ษา ส ง ต อ ไปยั ง ครู แ นะแนวหรื อ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งที่ ส ามารถให
ความชวยเหลือนักเรียนได เชน ครูพยาบาล ครูประจำชั้น หรือครูฝายปกครอง ก็สามารถดำเนินการ
แกไขปญหาของนักเรียนไดแลว แตถา ในกรณีทม่ี ปี ญ
 หายากตอการชวยเหลือแกไขก็จะสงตอผูเ ชีย่ วชาญ
เฉพาะดาน เพื่อแกไขปญหาตอไป เพื่อใหนักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาและชวยเหลืออยางถูกทาง
และรวดเร็วขึ้น ซึ่งสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547: 111) ใน
การแกไขปญหาของนักเรียนอาจมีบางกรณีที่มีปญหามีความยากตอการชวยเหลือ หรือชวยเหลือ
แลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้น ก็ควรดำเนินการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตอไป เพื่อให
ปญหาของนักเรียนไดรับการชวยเหลือยางถูกทางและรวดเร็วขึ้น หากปลอยใหเปนบทบาทหนาที่
ของครูที่ปรึกษาตอไป ความยุงยากของปญหาอาจมีมาก หรือลุกลามกลายเปนเรื่องใหญที่ยาก
แกการแกไข
3. พฤติกรรมผูนำของผูบริหารที่สงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีอิทธิพลมากที่สุด
คือ ดานการมีความคิดริเริ่ม และดานการประสานงาน เปนปจจัยที่สงผลตอการดำเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถทำนายการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดรอยละ
50 โดยอภิปรายผลเปนรายดานดังนี้
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3.1 ดานการมีความคิดริเริ่ม มีอิทธิพลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งนี้ เนื่องจาก
ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาที่จะคิดสิ่งใหม ๆ คิดนอกกรอบ
กลาที่จะตัดสินใจ ทั้งในดานดำเนินการงานหรือโครงการใหม ๆ ที่สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ใหทันตอเหตุการณและสอดคลองกับความตองการ
ในปจจุบัน และกำหนดเปนแผนงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปยะพร
ปอมเกษตร (2550: 57) ที่กลาววานักบริหารการศึกษาที่ดีมักจะแสดงพฤติกรรมในดานการริเริ่มงาน
ใหม ๆ ขึ้น และมักจะมีแผนงานที่จัดระเบียบขั้นตอนไวเปนอยางดี ผูนำมักจะเปนคนที่ทำงานหนัก
อยูเสมอ เพื่อใหงานที่เขาริเริ่มใหม ๆ เหลานั้นบรรลุผลสำเร็จ ความสุขก็จะเกิดขึ้นเมื่อทำงานใหม ๆ
ของตนใหประสบความสำเร็จ
3.2 ดานการประสานงาน มีอิทธิพลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมที่ ส ามารถประสานงานในการดำเนิ น งานระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ
นักเรียนในสถานศึกษาไดอยางดี กระตุนใหผูรวมงานมีสวนรวมในการวางแผนการปรับปรุงนโยบาย
มีการสนับสนุนใหเกิดการรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนของทุก ๆ ฝาย และมีความกระตือรือรนที่
จะปฏิบัติงานตามแผนงานการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุ
ตามจุดมุงหมายของสถานศึกษาที่ตั้งไว ผูบริหารสามารถประสานงานกับบุคลากรในสถานศึกษา
ได เ ป น อย า งดี มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม นั ก เรี ย นโดยให นั ก เรี ย นและผู ป กครองมี ส ว นร ว มใน
การประสานงานผูเกี่ยวของในกิจกรรมการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
เพื่อรวมมือกันในการปองกันและแกไขปญหานักเรียน เชน เจาหนาที่ตำรวจ วัด สถานีอนามัย
และโรงพยาบาล ซึ่งสอดคลองแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 3)
การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา มีกระบวนการดำเนินงานที่เปนระบบ
และมี ขั้ น ตอนโดยมี ก ารประสานงาน หรื อ รั บ การสนั บ สนุ น จากผู บ ริ ห าร ครู และผู ป กครองใน
การพัฒนา ปองกัน และการแกไขปญหา เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดำรงชีวิต
ทั้งนี้ ผลการศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา ดานการใหยอมรับนับถือ
การใหความชวยเหลือ และการโนมนาวจิตใจ ไมมีอิทธิพลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งนี้
เนื่องจากบุคลากรในสถานศึกษาไดมีการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ตาม
บทบาทหนาที่ จรรยาบรรณ และจิตสำนึกของความเปนครูที่มีตอนักเรียน ซึ่งสอดคลองแนวคิดของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 3) โดยมีกระบวนการการดำเนินงานดูแล
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ช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ มี ขั้ น ตอนชั ด เจน พร อ มทั้ ง มี วิ ธี ก าร และเครื่ อ งมื อ ที่ มี ม าตรฐานคุ ณ ภาพ
และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได โดยมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักใน
การดำเนินงาน และบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษา ไดแก คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหาร และครูทุกคนมีสวนรวม ผูบริหารสถานศึกษาอาจแสดง
พฤติกรรมผูนำที่ไมเปนที่พึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา จนทำใหเกิดการไมใหการยอมรับ
นับถือ ไมใหความชวยเหลือ และยังขาดการโนมนาวจิตใจในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน หรือเปนการบังคับใหปฏิบัติ แตก็ไมสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพราะบุคลากร
ในสถานศึกษาไดมีการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ตามบทบาทหนาที่
ของตนเอง

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งให ค วามสำคั ญ สนั บ สนุ น ให ผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาให ไ ด รั บ
การพัฒนาทักษะตาง ๆ เชน การจัดอบรมใหผูบริหารมีความรูและความเขาใจในพฤติกรรมผูนำของ
ผูบริหาร และการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ผูปกครอง โรงพยาบาล สถานีอนามัย
สถานี ต ำรวจ วั ด และผู เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด า น ควรตั้ ง เป น เครื อ ข า ยเชื่ อ มโยงข อ มู ล ข า วสาร ให
การสนับสนุน และสงเสริมในดานการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามากยิง่ ขึน้
1.3 ผูบริหารควรพัฒนาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารโดยตระหนักถึงความสำคัญ
ให ก ารสนั บ สนุ น และร ว มกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดำเนิ น งานระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ในสถานศึกษา
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาอิทธิพลและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัย
ที่สงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
2.2 ควรศึ ก ษาบทบาทหน า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของครู ใ นสถานศึ ก ษาที่ ส ง ผลต อ
การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
2.3 ควรศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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2.4 ควรศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ

สรุป
ผลการวิจัยสรุปไดวาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา ประกอบดวย การมี
ความคิดริเริ่ม การรูจักปรับปรุงแกไข การใหการยอมรับนับถือ การใหความชวยเหลือ การโนมนาว
จิตใจ การประสานงาน และการเขาสังคมไดดี อยูร ะดับมากทัง้ ในภาพรวมและรายดาน การดำเนินงาน
ระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษา ประกอบด ว ย การรู จั ก นั ก เรี ย นเป น รายบุ ค คล
การคั ด กรองนั ก เรี ย น การส ง เสริ ม และพั ฒ นา การป อ งกั น ช ว ยเหลื อ และแก ไ ข และการส ง ต อ
อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสงผลตอการดำเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 จำนวน 2 ดาน ไดแก
การมีความคิดริเริ่ม และการประสานงาน โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 50
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ แทรกดวยเพลง
การเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITIES PACKAGE ON CONSTRUCTIVISTS
THEORY INSERTED WITH SONGS FOR MATHEMATICS LEARNING OF
PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS
นภาพร เขียวแกว/ NAPAPRON KEAWKAEW 1
ปราโมทย จันทรเรือง/ PRAMOTE CHANRUEANG 2
เนติ เฉลยวาเรศ/ NETI CHALOEYWARES 3
บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วามมุ ง หมายเพื่ อ 1) พั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรือ่ งโจทยปญ
 หาการบวก ลบ คูณ หาร กลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวยชุด
กิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
3) ศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง กลุมตัวอยางที่ใชในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
วัดวังหวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบวา
1. ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่องโจทยปญหา
การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ประสิทธิภาพของ
กระบวนการเรียนระหวางเรียนในชุดกิจกรรม (E1) กับประสิทธิภาพของผลลัพธที่ไดจากการทดสอบ
หลังเรียนชุดกิจกรรม (E2) เทากับ 77.13/77.33
นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองศาสตราจารย ดร. อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
3
อาจารย ดร. อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
1
2
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ที่ เ รี ย นด ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ทิ ฟ
แทรกดวยเพลงอยูในระดับมาก
คำสำคัญ: ชุดกิจกรรม ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพลง การสอนคณิตศาสตร

ABSTRACT
The purposes of this experimental research were to: 1) develop a learning
package based on constructivist theory inserted with songs to teach mathematics problems for
Prathomsuksa 4, with the efficiency set criterion at 75/75; 2) compare students’ learning
achievement before and after learning with the package; and 3) study students’ satisfaction
towards the learning activities. The research sample, derived by simple random sampling,
was 15 Prathomsuksa 4 students studying in the academic year 2012 at Wat Wang Wa
School, Suphan Buri Province. The research instruments, constructed by the researcher,
were 1) a mathematics learning package based on constructivist theory inserted with
songs, 2) a mathematics achievement test, and 3) a satisfaction questionnaire about
mathematics learning. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation,
and t-test.
The results were as followed:
1. The efficiency of the developed learning package was 77.13/77.36, which
was higher than the set criterion 75/75.
2. The students’ mathematics learning achievement after learning with package
was higher ( x̄ = 25.33) than that of before ( x̄ = 19.20) with statistical significance at .01.
3. The students’ satisfaction towards learning activities was at a high level.
Keywords: learning package, constructivist theory, song, mathematics teaching
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บทนำ
เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา การศึกษาคือปจจัยที่หาของชีวิต มีความจำเปนและสำคัญ
อยางยิ่ง เมื่อสังคมมนุษยเปลี่ยนจากสังคมการเกษตรและอุตสาหกรรมไปเปนสังคมฐานความรูหรือ
สังคมแหงการเรียนรู ในการดำเนินชีวิตตองใชการเรียนรูและการศึกษาเปนกลไกหรือเครื่องมือเพื่อให
ชีวติ ดำรงอยูร อดปลอดภัยจนถึงขัน้ ทีเ่ รียกวาเกง ดี มีสขุ องคการการศึกษาวิทยาศาสตรสหประชาชาติ
จึงไดกำหนดสี่เสาหลักของการศึกษาไววา 1) การเรียนรูเพื่อรู 2) การเรียนรูเพื่อใหทำหรือปฏิบัติได
3) การเรียนรูเพื่อใหดำรงอยูได และ 4) การเรียนรูเพื่อจะอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติสุข เหลานี้เปน
ขอเนนย้ำใหเห็นถึงความสำคัญและจำเปนของการเรียนรูหรือการศึกษา การศึกษาจึงเปนเหตุปจจัย
สำคัญในการเพิ่มโอกาสใหกับชีวิตของมนุษย สรางความทัดเทียมของคนในสังคม ชวยแกปญหา
ตาง ๆ และสำคัญชวยแกความโง (ความไมรู) ความจนและความเจ็บ (สุขภาพกายและจิต) ซึ่งเปน
ปญหาของคนเราไดนั้น คือ ความมหัศจรรยของพลังการศึกษา (พลสัณห โพธิ์ศรีทอง, 2548: 203)
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ทางกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดกำหนดใหมีการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพ กลาวคือ เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว ผูเรียนจะมีคุณธรรม จริยธรรม
และมีคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรูความสามารถในการสื่อสาร การคิด
การแกปญหา การใชเทคโนโลยี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและการออกกำลังกาย
มีความรักชาติ และมีจติ สำนึกในความเปนพลเมืองไทย ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสำนึกในการอนุรักษธรรมชาติ ภูมิปญญาไทย และพัฒนา
สิ่งแวดลอม ตลอดจนมีจิตสาธารณะทำประโยชนในการสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูในสังคม
ไดอยางเปนสุข การพัฒนาใหผูเรียนเกิดความสมดุลโดยตองคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง และ
พหุปญญา ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกำหนดใหผูเรียน
เรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4-8)
คณิ ต ศาสตร เ ป น กลุ ม สาระการเรี ย นรู ก ลุ ม หนึ่ ง ที่ มี บ ทบาทสำคั ญ ยิ่ ง ต อ การพั ฒ นา
ความคิดของมนุษย กลาวคือ ทำใหมนุษยมคี วามคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบแบบแผน
สามารถวิเคราะหปญ
 หาและสถานการณไดอยางรอบคอบทำใหสามารถคาดการณ วางแผนตัดสินใจ
และแกปญ
 หาไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนีค้ ณิตศาสตรยงั เปนเครือ่ งมือในการศึกษาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดำเนินชีวิต
และชวยพัฒนาชีวติ ใหดขี น้ึ ชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลทัง้ รางกายและจิตใจ สติปญ
 ญา
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และอารมณ สามารถใหคิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน ตลอดจนมีความสามารถในการคิดแกปญหา
อยางเปนระบบ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549: 1) กลาวโดยสรุป กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตรเปนสาระการเรียนรูที่ทำใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญหลายประการ ไดแก
ความสามารถในการรับสงขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง
และสังคม ความสามารถในการคิดแกปญหาและอุปสรรคที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมที่เกิดขึ้น
ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม ความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในชีวิตประจำวัน
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม สามารถเลือกและใชเทคโนโลยี
ดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสารการทำงาน การแกปญหาอยาง
สรางสรรค ถูกตองเหมาะสม (พัฒนนรี ศิริวารินทร, 2554: 10-11) เนื่องจากการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาความคิดของผูเรียน ผูเรียนจำเปนตองใช
ทักษะการคิดคำนวณและทักษะการแกปญหา โดยเฉพาะผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สามารถ
แสดงจำนวนนับ การบวก การลบ การคูณ และการหาร การวิเคราะหและแสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคน ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีในการแกปญหาตาง ๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย ตลอดจนใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
สรุปผล และนำเสนอไดอยางถูกตองเหมาะสม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551: 66) แตจากผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปการศึกษา
2552-2554 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทั้งในระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สรุปไดคือ ในระดับ
ประเทศ เฉลี่ยรอยละ 35.88, 34.85 และ 52.40 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 3 เฉลี่ยรอยละ 37.77, 32.63 และ 50.29 ตามลำดับ ดังจะเห็นไดวา ผลจากการจัดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ที่ผานมาทั้ง 3 ป ทั้งในระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษาดังกลาว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยไมถึงรอยละ 50 ซึ่งอยูในระดับไมนาพอใจ และหากวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนราย
สมรรถภาพ ยังพบอีกวา สมรรถภาพในการเรียนรูท นี่ กั เรียนสวนใหญยงั มีปญ
 หาในดานการคิดคำนวณ
ที่คอนขางต่ำก็คือ สมรรถภาพในการแกโจทยปญหา ซึ่งเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของสาระจำนวนและ
การดำเนินการ กลาวคือ ในภาพรวมระดับประเทศ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแกโจทย
ปญหาเฉลี่ยรอยละ 36.56, 48.85, และ 48.16 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 3 เฉลี่ยรอยละ 37.97, 41.87 และ 45.84 ตามลำดับ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3, 2553: 13; 2554: 10; 2555: 9)
จากขอมูลดังกลาวเปนตัวชี้ซึ่งแสดงใหเห็นถึงปญหาของการเรียนการสอนกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตรที่ผูรับผิดชอบทุกฝายตองรวมมือกันหาวิธีการแกไขปญหาอยางจริงจัง ผูวิจัย
ไดตระหนักและเห็นความสำคัญของสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
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คณิตศาสตรสมรรถภาพในการแกโจทยปญหาของนักเรียน จึงไดพยายามศึกษาหาสาเหตุของปญหา
จากแหลงวิทยาการตาง ๆ อาทิ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ วารสารทางวิชาการ สื่อทางอินเทอรเน็ต
และพบวา สาเหตุทเ่ี ปนปจจัยสำคัญทำใหคณ
ุ ภาพการเรียนการสอนกลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
ของชั้นเรียนดังกลาวตกต่ำ คือ ตัวผูเรียนขาดทักษะพื้นฐานในการคิดคำนวณมาจากชั้นเรียนตอนตน
จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรในชั้นเรียนที่สูงขึ้นตกต่ำไปดวย ดานกระบวนการ
สอนครูสว นมากนิยมใชตวั อยางทีม่ อี ยูใ นคูม อื ครู และเขมงวดกับคำตอบทีผ่ เู รียนตอบเพียงอยางเดียว
จึงทำใหผูเรียนขาดทักษะ กระบวนการคิดและความสามารถในการคิดแกปญหาที่จะนำไปใชในชีวิตประจำวัน นักเรียนมีเจตคติไมดีตอการเรียนคณิตศาสตรเพราะอานโจทยไมเขาใจ ดานครูผูสอน
ไมพฒ
ั นาวิธสี อนหลังจากไดรบั การฝกอบรมมาแลว กลาวคือ ใชเอกสาร และคูม อื ครูทม่ี อี ยูใ ชประกอบ
การสอนเพียงอยางเดียวโดยไมคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (บุพผา เจียมสวัสดิ์, 2549: 2)
ทั ก ษะการแก โ จทย ป ญ หาคณิ ต ศาสตร นั ก เรี ย นส ว นใหญ มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การทำความเข า ใจ
ในเนือ้ หาสาระของโจทย รวมถึงการหารูปแบบแนวคิดในการแกปญ
 หานัน้ ๆ นักเรียนทีม่ ปี ระสบการณแก
ป ญ หาทั ก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร ไ ด ดี ม าก อ นมั ก เป น ผู ที่ มี โ อกาสได ฝ ก ฝนทั ก ษะ
ในการแกปญหาตาง ๆ เชน การอานและแปลความจากขอความหรือภาษาที่กำหนดใหเปนภาษา
ทางคณิตศาสตร เพื่อใชในการพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผล เปนตน (สุวร กาญจนมยูร, 2545: 45)
จากสภาพสาเหตุของปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดนำมาประมวลเพื่อพิจารณาแสวงหา
แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตรของนักเรียนทีต่ นรับผิดชอบ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล และตรงกับสภาพความเปนจริงใหมากที่สุด โดยไดศึกษาจากเอกสาร
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ธี ก ารแก ป ญ หาการเรี ย นการสอนกลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร
เรื่องการแกโจทยปญหา ระดับชั้นประถมศึกษาหลายฉบับและพบวา วิธีการแกปญหาในการจัด
การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยปญหาในระดับชั้นประถมศึกษา
ที่ยังเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายอยูในปจจุบันอยางไดผล สะดวก และสามารถกระทำไดโดย
ไมยากประการหนึ่งคือ การใชชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เพราะชุดกิจกรรม
การเรียนเปนสื่อการเรียนชนิดสื่อประสม โดยมุงที่จะใชทำการสอนเฉพาะเรื่อง มีการวางแผนใช
อยางเปนระบบ ทั้งทางดานวิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรม สื่อ ตลอดจนการวัดและประเมินผล
ครูใชเปนเครื่องมือจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลดีของการใชชุดกิจกรรมการเรียน
คือมีสวนชวยใหผูเรียนและครูผูสอนเกิดความมั่นใจในการเรียนการสอน เพราะชุดกิจกรรมการเรียน
ผลิตไวเปนหมวดหมูสามารถหยิบใชไดทันทวงที ชวยลดเวลาในการเตรียมการสอนไวลวงหนา ทำให
ผูเรียนเรียนไดตามความสามารถ ความถนัดและตามความสนใจซึ่งมีความแตกตางกัน ตลอดจน
ชวยเราความสนใจผูเ รียนทีก่ ำลังเรียน และเปดโอกาสใหผเู รียนไดแสดงความคิดเห็น มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม (ชัยยงค พรหมวงศ, 2537: 10) นอกจากนี้ ชุดกิจกรรมการเรียนยังชวยขจัด
ปญหาการขาดแคลนครูชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง หรือตองการความชวยเหลือจากครูผูสอน
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เพี ย งเล็ ก น อ ยและเป น การสอนที่ ยึ ด ผู เ รี ย นศู น ย ก ลาง (บุ ญ เกื้ อ ควรหาเวช, 2542: 110-111)
การจัดการเรียนการสอนโดยใชชดุ กิจกรรมการเรียนยังสอดคลองกับแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต
(constructivist) ที่เชื่อวา ความรูเกิดจากการสรางขึ้นดวยตนเองของผูเรียนโดยลงมือปฏิบัติจริง
รับขอมูลขาวสารและนำเอาขอมูลขาวสารมาสูก ระบวนการสรางองคความรู นำความรูท ไ่ี ดไปประยุกต
ใชแกปญหา หรือสรางสรรคสิ่งตาง ๆ เรียกวา ปญญา (Intelligence) หรือความฉลาด (wisdom)
ความรูใหมนี้จะชวยใหเด็กสรางสิ่งที่มีความหมายซับซอนมากขึ้น ทำใหเกิดความรูเพิ่มมากขึ้นไป
ดวยเปนวงจรเสริมแรงภายในตนเองไปเรื่อย ๆ อยางไมมีที่สิ้นสุด (พลสัณห โพธิ์ศรีทอง, 2548: 171)
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (constructivist) เปนการใหผูเรียนสรางความรู
ดวยตนเอง ครูมีบทบาทในการทำหนาที่ชวยสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดแกผูเรียน เพื่อกระตุนให
ผูเรียนพัฒนาความรู และสามารถดำเนินกิจกรรมใหเปนไปในทิศทางที่สงเสริมพัฒนาการของผูเรียน
ใหคำปรึกษา แนะนำ ดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหา และทำการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549: 8)
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคทิฟ (constructivist) เพื่อแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของผูวิจัยหลายทาน อาทิ ธานี คำยิ่ง (2549: 58) อุไฬวรรณ นามใสย (2553:
บทคัดยอ) พรนภา ยุทธไกร (2553: บทคัดยอ) พัฒนนรี ศิริวารินทร (2554: บทคัดยอ) ไดพบวา
นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ (constructivist) มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ย นในการแก โ จทย ป ญ หาทางคณิ ต ศาสตร ใ นเรื่ อ งที่ เ รี ย นสู ง ขึ้ น อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
นั ก เรี ย นสามารถเชื่ อ มโยงความรู ที่ ไ ด ม าใช แ ก ป ญ หา และวิ เ คราะห ป ญ หาจากสถานการณ ไ ด
มีความสนใจในกิจกรรมที่เรียน กระตือรือรนอยากรูอยากเห็น สามารถโตแยงปญหากับเพื่อนรวมชั้น
ไดดวยความมั่นใจ ตลอดจนชวยใหครูผูสอนเห็นขอบกพรอง สามารถแกปญหาไดทันทวงทีซึ่งเปน
การชวยใหนักเรียนประสบผลสำเร็จเร็วยิ่งขึ้นและประหยัดเวลาในการสอน จึงถือไดวาชุดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ (constructivist) เปนนวัตกรรมทางการเรียนการสอน
ที่มีประโยชนตอการเรียนการสอนคณิตศาสตรอยางมาก และเหมาะสมกับธรรมชาติวิชาที่ผูเรียนตอง
ใชเปนกระบวนการในการเรียนรูอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ในการจัดการเรียนการสอนแบบสราง
ความรูดวยตนเอง (constructivism) ครูจะมีบทบาทแตกตางไปจากเดิม คือเปลี่ยนจากใหความรู
(instruction) ไปเปนการใหผูเรียนสรางความรู (construction) ครูจะตองมีหนาที่ชวยสรางแรงจูงใจ
ใหเกิดแกผูเรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูที่ตรงกับความสนใจของผูเรียน ดำเนินกิจกรรมใหเปน
ไปในทางที่สงเสริมพัฒนาผูเรียน ใหคำปรึกษา แนะนำ ทั้งดานวิชาการ และดานสังคมแกผูเรียน ดูแล
ช ว ยเหลื อ ผู เ รี ย นที่ มี ป ญ หา และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ต ามจุ ด หมายในลั ก ษณะที่ ยื ด หยุ น กั น ไป
ในแตละบุคคลอยางหลากหลายวิธี (ทิศนา แขมมณี, 2554: 95) กิจกรรมประเภทหนึ่งที่ครูสามารถ
นำไปใชเปนเครื่องมือสรางแรงจูงใจ เพื่อเราใจใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนที่เรียนดวย
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ความสนุกสนาน ไมเบื่อหนาย และชวยสรางบรรยากาศในหองเรียนใหมีชีวิตชีวา กิจกรรมประเภทนี้
ไดแก การใชบทเพลงประกอบบทเรียน ดังที่ สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2536: 373376) ไดกลาวถึงประโยชนของการนำบทเพลงมาใชในกิจกรรม การเรียนการสอนไวหลายประการ
เชน นำเขาสูบทเรียน สรางความสนใจของผูเรียน ใชเลาเนื้อหาสาระที่เรียนเปนกิจกรรมเสริมบทเรียน
เปนตน ชัยพร รูปนอย (2540: 12) กลาววา การนำบทเพลงมาใชในการเรียนการสอน ทำใหผูเรียน
ไมเบื่อหนายตอวิชาที่เรียน แตชวยใหเขาใจในบทเรียนดียิ่งขึ้น ตลอดจนสงเสริมความสามัคคี
ในหมูคณะอีกดวย และดวงเดือน จิตอารีย (2546: 20) ไดกลาวเสริมวา ประโยชนของการใชบทเพลง
ประกอบการสอนสามารถสร า งบรรยากาศให ห อ งเรี ย นแจ ม ใส ร า เริ ง สนุ ก สนาน นอกจากนี้
ผองพรรณ อินทรชัย (2545: 46) ไดทำการศึกษาวิจัยโดยใชเพลงประกอบบทเรียนคณิตศาสตร
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 ทำใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรในเรือ่ งทีเ่ รียนสูงขึน้
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร มีความกระตือรือรนและสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร
อยางมาก
ด ว ยหลั ก การและเหตุ ผ ลดั ง กล า ว ผู วิ จั ย ได มี ค วามคิ ด เห็ น ว า ทั ก ษะการคิ ด คำนวณ
แกโจทยปญหาเรื่องการบวก ลบ คูณ และหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 นับเปนปจจัยพื้นฐาน
ที่สำคัญตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนเปนอยางยิ่ง เพราะนักเรียนจะตองนำไปเชื่อมโยงกับ
การสรางความรูใหมตามที่หลักสูตรกำหนดไวในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือชั้นเรียนที่สูงขึ้นไป แต
เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ ตัวครูเองตองมีหนาที่
ชวยสรางแรงจูงใจใหเกิดกับผูเรียนในการเรียนรู สรางบรรยากาศในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู
ผู เ รี ย นเรี ย นบทเรี ย นด ว ยความสนุ ก สนาน ไม เ บื่ อ หน า ย และสนใจต อ การเรี ย นรู ใ นบทเรี ย น
อย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ผู วิ จั ย มี ค วามเชื่ อ ว า หากได น ำบทเพลงทางคณิ ต ศาสตร ม าประกอบกิ จ กรรม
การเรี ย นตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ทิ ฟ เพื่ อ ใช เ ป น สิ่ ง เร า สร า งแรงจู ง ใจให เ กิ ด กั บ ตั ว ผู เ รี ย นใน
การสร า งองค ค วามรู ใ หม ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ก็ น า จะเป น อี ก วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ เ หมาะสม ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง มี
ความสนใจในการสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง
เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

วัตถุประสงค

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ
แทรกดวยเพลงเรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถม
ศึ ก ษาป ที่ 4 2) เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งโจทย ป ญ หาการบวก ลบ คู ณ หาร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียน
ตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ทิ ฟ แทรกด ว ยเพลง ระหว า งก อ นเรี ย นกั บ หลั ง เรี ย น และ 3) ศึ ก ษา
ความพึ ง พอใจต อ การเรี ย นคณิ ต ศาสตร เ รื่ อ งโจทย ป ญ หาการบวก ลบ คู ณ หาร ของนั ก เรี ย น
ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ แทรกดวยเพลง
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า ง ประชากร ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองสามชุก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 3 จำนวน 20 โรงเรียน จำนวน 259 คน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวัดวังหวา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ที่ไดมาโดยการสุมตัวอยางอยางงาย (simple
random sampling) ดวยวิธีจับสลากโรงเรียนจากจำนวนทั้งหมด 20 โรงเรียนและไดมา 1 โรงเรียน
ไดแก โรงเรียนวัดวังหวา แตเนื่องจากโรงเรียนวัดวังหวามีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จำนวน
15 คน จึงใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ แทรกดวยเพลง
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร
3. เนื้ อ หาที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ สาระที่ 1
เรื่อง จำนวนและการดำเนินการที่เกี่ยวกับสมรรถภาพการแกโจทยปญหา ดังนี้ ชุดที่ 1 เรื่องโจทย
ปญหาการบวก ชุดที่ 2 เรื่องโจทยปญหาการลบ ชุดที่ 3-4 เรื่อง โจทยปญหาการคูณ ชุดที่ 5-6 เรื่อง
โจทยปญหาการหาร ชุดที่ 7 เรื่องโจทยปญหาการบวกลบคูณหาร
4. ระยะเวลา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทำการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555
โดยใชเวลา จำนวน 5 ชั่วโมงตอสัปดาห เปนเวลา 3 สัปดาห รวม 15 ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เปนชุดการเรียน
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชหลักการสรางชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวย
เพลง เพื่อใชเปนเครื่องมือในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ในสมรรถภาพการแกโจทยปญหา
การบวกลบคูณหาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จำนวน 7 ชุด ซึ่งแตละชุดกิจกรรมการเรียนประกอบดวย
คูมือครู คูมือนักเรียนหรือคำแนะนำ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (แผนภูมิเพลงประกอบบทเรียน
แถบโจทยปญหา บัตรกิจกรรมรายบุคคล บัตรกิจกรรมรายกลุม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบ
ประจำชุด บัตรเฉลย)
ทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เปนทฤษฎีเกี่ยวกับความรูและการเรียนรูที่เชื่อวาบุคคลสามารถเปน
ผูสรางความรูความเขาใจไดดวยตัวเอง โดยเชื่อมโยงประสบการณหรือความรูที่ตนเองมีอยูเขากับ
สิ่งแวดลอมหรือประสบการณใหม แลวดูดซึมประสบการณใหมใหรวมเขาอยูในโครงสรางของ
สติปญ
 ญาเกิดเปนองคความรูใ หมทางปญญา ผูว จิ ยั นำขอตกลงเบือ้ งตนของอันเดอรฮลิ ลมาประยุกตใช
จัดกิจกรรม รวม 5 ขั้น 1) ขั้นนำเขาสูบทเรียนดวยเพลงในแผนภูมิหนาชั้นเรียน และรวมกันสนทนา

68

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
Vol.5 No. 2 July-December 2014

สาระของเพลง 2) ขั้นสอน (ขัดแยงทางปญญา) ครูแจกบัตรกิจกรรมใหนักเรียนรายบุคคล อาน
วิเคราะหโจทย หาคำตอบ ครูใหคำแนะนำ กระตุนใหคิดและขั้นไตรตรองแบบกลุม โดยแบงกลุมละ
4-5 คน ร ว มกั น อภิ ป รายหาข อ สรุ ป แนวเดี ย วกั น แล ว พร อ มนำเสนอหน า ชั้ น ขั้ น โครงสร า งใหม
ทางปญญา แตละกลุมสงตัวแทนนำเสนอ 3) ขั้นสรุปวิเคราะหโจทย หาวิธีแกเพื่อหาคำตอบ รวมกัน
ร อ งเพลง 4) ฝ ก ทั ก ษะและนำไปใช นั ก เรี ย นทำแบบฝ ก หั ด ที่ ค รู แ จกให และ 5) ขั้ น ประเมิ น ผล
นำแบบฝกหัด ตรวจประเมินผล
เพลงประกอบบทเรี ย นเป น สื่ อ ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ค รู น ำมาใช ป ระกอบการเรี ย นการสอนใน
ลักษณะตาง ๆ บทเพลงทางคณิตศาสตรมาประกอบกิจกรรมการเรียนตามแนวคอนสตรัคทิฟ เรื่อง
โจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยแตงขึ้นเอง และรวบรวม
มาจากแผนการสอน คูมือครูตาง ๆ โดยมาประยุกตใชเปนกิจกรรมแทรกไวในแผนการเรียนรูแตละชุด
ในขั้นการนำเขาสูบทเรียนหรือขั้นสรุป เพื่อใชเปนสิ่งเราสรางแรงจูงใจใหเกิดกับตัวผูเรียนในการสราง
องคความรูท จ่ี ะเกิดขึน้ ใหม เรียนดวยความสนุกสนาน มีชวี ติ ชีวา ไมเกิดความเบือ่ หนาย มีประสิทธิภาพ/
เทากับ 77.13/77.33 สูงกวาเกณฑที่กำหนดไวคือ 75/75
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบที่สรางขึ้นตามจุดประสงค
การเรียนรูเชิงพฤติกรรมโดยกำหนดเกณฑ หรือจุดตัดคะแนนที่เปนที่ยอมรับวาผูเรียนมีความรู
ความสามารถตามเกณฑหรือมีคณ
ุ ลักษณะตามทีต่ อ งการ พบวาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร
เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลงหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอการเรียนชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ระดับคุณภาพทางบวก 5 ระดับ มีเกณฑ
แปลความหมายคาเฉลี่ยของกลุม ไดแก ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง
ระดับนอย และระดับนอยที่สุด
นำแบบสอบถามที่ ถู ก ต อ งเหมาะสมผ า นการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขจากผู เ ชี่ ย วชาญแล ว
วิเคราะหขอมูลหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคำถามกับประเด็นที่ตองการวัด (Index of item
objectivecongruence: IOC) ไดคาอยูระหวาง 0.80-1.00 แลวนำแบบสอบถามไปทดลองกับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 5 ทีไ่ มใชกลุม ตัวอยาง จำนวน 25 คน เพือ่ หาความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
ทั้ ง ฉบั บ โดยวิ ธี ข องครอนบาช (Cronbach) และใช สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา ( Į - coeffcient)
ผลการทดสอบไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.859
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วิธีดำเนินการ
ดำเนินการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง
เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ตามลำดับ ดังนี้
1. แจ ง ให นั ก เรี ย นทราบและทำความเข า ใจกั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยใช ชุ ด
กิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรือ่ ง โจทยปญ
 หาการบวก ลบ คูณ หาร
2. ทดสอบกอนเรียน (pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบที่สรางขึ้น
3. ดำเนินการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวย
เพลง เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4
4. ทดสอบหลังเรียน (post-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยางหลังเสร็จสิ้นการเรียนโดยใช
ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ
คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ชุดเดียวกับที่ใชทดสอบ
ชุดเดิม
5. สอบถามความพึงพอใจกับนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชชุดกิจกรรม
การเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
6. นำคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนนจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติ

ผลการวิจัย
1. วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ
แทรกดวยเพลง เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
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ตารางที่ 1 คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ของชุด
กิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่องโจทยปญหาการบวก
ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แบบรายบุคคล
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จากตารางที่ 1 พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง
เรื่องโจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
มีประสิทธิภาพ E1/E2 รายบุคคลเทากับ 75.42/71.11 ดานประสิทธิภาพของผลลัพธต่ำกวาเกณฑที่
กำหนด 75/75
ตารางที่ 2 คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ของ
ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่อง โจทยปญหา
การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แบบกลุม
¨»n¤¨°
n=9

¨µ¦Äo¦³®ªnµÁ¦¸¥
³ÂÁÈ¤ &
¦o°¥¨³
80
61.55 76.94

¨µ¦Äo®¨´Á¦¸¥
³ÂÁÈ¤ &
30
22.33

¦o°¥¨³
74.43

(1 / ( 2

76.94/74.43

จากตาราง 2 พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง
เรื่องโจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ E 1/E 2 แบบกลุ ม เท า กั บ 76.94/74.43 ซึ่ ง สู ง กว า ประสิ ท ธิ ภ าพแบบรายบุ ค คล
ทั้งนี้เพราะไดนำขอบกพรองของชุดกิจกรรมมาแกไขปรับปรุง แตประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2)
ยังคงต่ำกวาเกณฑที่กำหนด 75/75
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ตารางที่ 3 คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ของ
ชุ ด กิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่อง โจทยปญหา
การ บวก ลบ คูณ หาร กลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 ภาคสนาม
¨»n¤¨°
n = 30

¨µ¦Äo¦³®ªnµÁ¦¸¥
³ÂÁÈ¤ &
¦o°¥¨³
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61.70 77.13

¨µ¦Äo®¨´Á¦¸¥
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¦o°¥¨³
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(1 / ( 2

77.13/77.33

จากตารางที่ 3 พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง
เรื่องโจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
มีประสิทธิภาพ ภาคสนามเทากับ 77.13/77.33 สูงกวาเกณฑที่กำหนด 75/75
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่องโจทยปญหาการบวก
ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนระหวางกอนเรียนและ
หลั ง เรี ย นโดยใช ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ทิ ฟ แทรกด ว ยเพลง
เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4
µ¦°
n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥

n
15
15

³ÂÁÈ¤
30
30

&
19.20
25.33

S.D.
3.76
2.53

D
6.133

S.D.D
2.133

t
11.13**

**¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .01

จากตารางที่ 4 พบว า ผลการทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร เรื่ อ ง
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง กอนเรียนคะแนน
ที่ไดปรากฏดังนี้ คาเฉลี่ย 19.20 มีสวนเบี่ยงเบนของขอมูล 3.76 แตผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังเรียนคะแนนที่ไดปรากฏ ดังนี้ คาเฉลี่ย 25.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 2.53
ซึ่งนอยกวากอนเรียน เห็นไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีการกระจายของขอมูลดีกวา
จึงสรุปไดวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3. แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชชุดกิจกรรม
การเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชชุดกิจกรรมการเรียน
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
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จากตารางที่ 5 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรที่เรียนดวย
ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ
คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายการประเมินรายดาน พบวา กิจกรรมการเรียนรูที่มีความพึงพอใจในระดับมากสูงสุด
ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนรู โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวยตนเอง และความพึงพอใจในระดับมากต่ำสุดดานเนื้อหา

อภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรก
ดวยเพลงเรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลงเรื่อง
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัย
สร า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ 77.13/77.33 ซึ่ ง สู ง กว า เกณฑ ที่ ก ำหนดไว ใ นความมุ ง หมาย
ของการวิจัย คือ 75/75 จากผลดังกลาว เนื่องมาจากการดำเนินการสรางชุดกิจกรรมการเรียน ผูวิจัย
ได ก ระทำอย า งเป น กระบวนการ โดยเริ่ ม ศึ ก ษาสภาพป จ จุ บั น ป ญ หาและทำการรวบรวมข อ มู ล
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ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการทดสอบวัดผลปลายประดับชาติ (O-NET)
ในรอบ 3 ป ทีผ่ า นมา วิเคราะหสาเหตุของปญหา ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
คูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาแนวทางแกไขปญหาหรือกลวิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัยและ
ระดับชั้นของผูเรียน ตลอดจนศึกษา หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการสรางสื่อที่นำมาใชเปนเครื่องมือ
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีอยูในปจจุบัน โดยเนนนักเรียนเปนสำคัญในการเรียนรู
นั ก เรี ย นสามารถสร า งองค ค วามรู ไ ด ด ว ยตนเอง ครู เ ป น เพี ย งผู จั ด เตรี ย ม แนะนำกระตุ น ให เ กิ ด
การเรียนรู ซึ่งการดำเนินการสรางชุดกิจกรรมการเรียนดังกลาวสอดคลองกับแนวความคิดของ
ระพินทร โพธิ์ศรี (2550: 6-12) ที่กลาววา หลักสำคัญในการสรางสื่อหรือชุดกิจกรรมการเรียน
การสอน วิเคราะหสภาพปญหาความตองการ หรือความจำเปนที่จะนำไปใชกับกลุมเปาหมาย
ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยกำหนดจุดประสงคการเรียนรู ใหสัมพันธกับสภาพปญหา
การเรียนรูอ ยางมีขน้ั ตอน ผูว จิ ยั ไดกำหนดเกณฑการประเมินเปนตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
ที่สรางขึ้น และทำการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบในระหวางดำเนินการ เชน เนื้อหา กิจกรรม
สื่อ เวลา เพื่อใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น พรอมยึดหลักการหาประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอนที่สรางขึ้น
ของชัยยงค พรหมวงศ และคณะ (2540: 100-102) ชุดการเรียนการสอนที่สรางขึ้น ผูสรางจะตองนำ
ไปหาประสิทธิภาพและกำหนดเกณฑเปนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E2) ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการเรียนรูเปนกระบวนการเพื่อชวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน
ใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่กำหนด ไดนำขอบกพรองที่มีอยูปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น จึงสงผลให
ไดคาประสิทธิภาพของชุดเทากับ 77.13/77.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว คือ 75/75 ผลดังกลาว
สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของบั ว สอน วรพั น ธุ (2548: 77) ที่ ไ ด ศึ ก ษาวิ จั ย การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรม
ฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานโนนศาลา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 พบวา ชุดกิจกรรมฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว า เกณฑ ม าตรฐานที่ ตั้ ง ไว เช น เดี ย วกั น กั บ ชมั ย พร
พุ ท ธิ ว าณิ ช ย (2553: 53) ได ศึ ก ษาวิ จั ย การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร
เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สู ง กว า เกณฑ ก ำหนด และสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
อุไฬวรรณ นามใสย (2553: 76) ไดศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามกลุมมีแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เรื่อง การบวก การลบ
การคูณ การหารจำนวนนับ มีประสิทธิภาพเทากับ 86.33/86.43 ซึ่งสูงกวาเกณฑกำหนดเชนเดียวกัน
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวยชุด
กิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ
คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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คณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และ
จากผลการวิจัยดังกลาวอาจสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ กลาวคือ ชุดกิจกรรมการเรียนที่
ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นไดสรางตามหลักการ ทฤษฏีและหลักจิตวิทยาพื้นฐานของการสรางชุดกิจกรรม
การเรียน (learning package) ของชัยยงค พรหมวงศ (2537: 119-120) ที่คำนึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ใชสื่อการเรียนการสอนประเภท
สื่อประสมอยางหลากหลาย เชน เพลงประกอบบทเรียน เกม บัตรงาน แบบฝกหัด เปนตน การจัด
กิ จ กรรมได เ ป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ใ นรู ป ของการปฏิ บั ติ ง านเป น กลุ ม อย า งต อ เนื่ อ ง
ตลอดจนใหการเสริมแรงแกผูเรียนที่เขามามีสวนรวมกิจกรรมตามโอกาส ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจ เกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเองที่ไดแสดงออก ผูเรียนสามารถเรียนรู
บทเรียนไดตามศักยภาพของตนทีม่ อี ยู นอกจากนีช้ ดุ กิจกรรมการเรียนทีส่ รางขึน้ ไดผา นการตรวจสอบ
ความถู ก ต อ งเหมาะสมขององค ป ระกอบในการจั ด กิ จ กรรมจากผู เ ชี่ ย วชาญ 5 ท า น และผ า น
การทดลอง (tryout) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดตามเกณฑที่กำหนดกอนออกนำไปใชจัดการเรียน
การสอนจริ ง ต อ ไป สำหรั บ กระบวนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นนั้ น ผู วิ จั ย ได น ำแนวคิ ด ทฤษฎี
คอนสตรัคทิฟของอันเดอรฮิลล (Underhill, 1991: 229-248) มาประยุกตใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนของแตละชุดกิจกรรม โดยใชเพลงประกอบบทเรียนสอดแทรกไวในกิจกรรมขั้นนำเขาสู
บทเรียนและขั้นสรุปของแตละชุดกิจกรรม ซึ่งการสรางแรงจูงใจดังกลาวไดสอดคลองกับแนวคิดของ
ทิศนา แขมมณี (2554: 95) ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสรางความรูดวยตนเอง
(constructivism) ตอนหนึ่งวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสรางความรูดวยตนเอง ครูตองมี
บทบาทสำคัญในการสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียนใหตรงกับความสนใจ และเปน
ไปในทางเสริมแรงที่สรางสรรค
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01 นั้น ไดสอดคลองกับงานวิจัยของเกศินี ธีรวิโรจน (2549: 68) ที่ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ
พบวา การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑกำหนด ทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ
นักเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับธานี คำยิ่ง (2549: 58) ไดศึกษา
วิจยั เรือ่ งผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูค ณิตศาสตรตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟโดยเนนประสบการณ
สรางโจทยปญหาที่มีตอความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถม-
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ศึ ก ษาป ที่ 6 พบว า นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ต ามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคทิฟโดยเนนประสบการณสรางโจทยปญหา ที่มีตอความสามารถในการแกโจทยปญหา
เรื่อง ทศนิยม มีความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่อง ทศนิยม สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามคูมือครู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนเดียวกับ
อุษา จันทร (2552: 103) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การหาร
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 โดยใช รู ป แบบของทฤษฎี ค อนสตรั ค ทิ ฟ ที่ เ น น ทั ก ษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่องการหาร ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปท่ี 3 ทีเ่ รียนโดยใชรปู แบบของทฤษฎีคอนสตรัคทิฟเนนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
สูงกวากอนการใชกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับเวด (Wade, 1995: 3411-A) ที่ไดศึกษาวิจัยผลการสอน
คณิตศาสตรโดยใชวิธีการแกปญหาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึ่ม ที่ใหนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 สรางความรูดวยประสบการณของตนเอง ใชเวลา 6 สัปดาห ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
3. ความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรก
ดวยเพลง ในภาพรวมอยูในระดับมากนั้น เปนเพราะกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เปนการจัดกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเองบนพื้นฐานการเรียน
รูตามแนวคิดของอันเดอรฮิลล (Underhill, 1991: 229-246) 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสรางความขัดแยง
ทางป ญ ญา เป น ขั้ น ระดมสมองเพื่ อ สร า งทางเลื อ กในการแก ป ญ หา 2) ขั้ น ไตร ต รอง เป น ขั้ น ที่
ผูเรียนไดมีโอกาสคิดวิเคราะหเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาดวยตนเองอยางอิสระ แลวนำคำตอบมา
อภิปรายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุมเพื่อนเพื่อสรุปหาคำตอบ และ 3) ขั้นสราง
โครงสร า งใหม ท างป ญ ญา ขั้ น นี้ เ ป น ขั้ น นำความรู ค วามคิ ด ที่ ไ ด จ ากการไตร ต รองมาสร า งเป น
คำอธิ บ ายใหม ใ ช แ ก ป ญ หา อย า งไรก็ ต ามในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง ผูวิจัยไดนำเพลงประกอบบทเรียนที่สอดคลองกับสาระเนื้อหาบทเรียน
มาสอดแทรกไวในกิจกรรมขั้นนำเขาสูบทเรียน และขั้นสรุปของแตละชุดกิจกรรม เพื่อเปนสิ่งกระตุน
เราใจ ใหผูเรียนเรียนบทเรียนดวยความสนุกสนานรื่นเริงไมเบื่อหนายสอดคลองกับแนวคิดของ
ละออง จันทรเจริญ (2540: 373-374) ที่กลาววา เพลงประกอบการสอนเปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวยเรา
ความสนใจของนักเรียนไดดี เพราะนักเรียนวัยประถมศึกษาเปนวัยที่ชอบรื่นเริง ชอบรองรำทำเพลง
จากผลการสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่อง โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สูงสุด คือ ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ( x̄ = 4.31, S.D.= 0.60) และกิจกรรมที่ผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากสุด ไดแก
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กิ จ กรรมการเรี ย นส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นเป น ผู ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรมด ว ยตนเองอย า งแท จ ริ ง ( x̄ =4.73,
S.D.= 0.59) เปนที่ประจักษไดวา การใชกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวย
เพลง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร นอกจากจะทำใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการแก
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร เพิ่มขึ้นแลว ยังทำใหผูเรียนเรียนบทเรียนดวยความพึงพอใจ
อย า งมากอี ก ด ว ย สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของเกศิ นี ธี ร วิ โ รจน (2549: 69) ได ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ อยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
อุไฬวรรณ นามใสย (2553: 76) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟโดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำไปใช
1.1 การนำกิ จ กรรมการเรี ย นตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ทิ ฟ แทรกด ว ยเพลง
เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไปใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ครูผูสอนควรศึกษาหลักการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู บทบาทของครูและ
บทบาทของนักเรียนใหเขาใจกอนดำเนินการ
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่อง
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่สงเสริมใหผูเรียนสรางความรูใหมดวยตนเอง ดังนั้นครูผูสอนควรแจงใหผูเรียนไดเขาใจบทบาท
หนาที่ของตนเอง ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม ตลอดจนนำเสนอสถานการณปญหาที่อยูใกลตัวหรือ
เปนประสบการณที่ไดประสบในชีวิตประจำวัน เพื่อใหผูเรียนไดใชเปนขอมูลพื้นฐานในการสราง
องคความรูใหมดวยตนเองไดอยางมั่นใจ
1.3. การจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง ครูผูสอน
ควรสรางบรรยากาศในการเรียนรู โดยการกระตุนชักชวนนักเรียนรวมกันรองเพลง ใชคำถามตาม
เนื้อเพลงคิดตามเพลง เพื่อใหผูเรียนสบายใจ กลาแสดงออก มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรม
โดยเฉพาะผูที่เรียนชาควรใหความสนใจชวยเหลืออยางใกลชิด พยายามชวนคิดตามเพลงรวมกัน
รองเพลงซ้ำ ๆ และใหเวลาปฏิบัติกิจกรรมตามโอกาสอันสมควร
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัย
ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ จากการใชชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ
แทรกดวยเพลง เชน เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตรแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรอยางหลากหลายวิธี

สรุป
จากผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่อง โจทยปญหา
การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการเรียนระหวางเรียนในชุดกิจกรรม (E1) กับประสิทธิภาพของผลลัพธที่ไดจากทดสอบหลัง
การเรียนชุดกิจกรรม (E2) เทากับ 77.13/77.33 สูงกวาเกณฑที่กำหนด 75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรก
ดวยเพลง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของ
นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลงอยูในระดับมาก
กิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนมีความพึงพอใจ ระดับมากสูงสุด คือ กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรม
การเรียนรูที่นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากต่ำสุด คือ กิจกรรมดานเนื้อหา
เอกสารอางอิง
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การศึกษาทักษะการแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน
THE STUDY OF PROBLEM SOLVING SKILLS AND GROUP PROCESS
SKILLS OF HIGH SCHOOL STUDENTS AFTER LEARNING WITH
PROJECT-BASED ACTIVITIES ON THE TOPIC OF
LOCAL WISDOM
นิต สุวรรณเนตร / NIT SUWANNET1
สมจิต จันทรฉาย / SOMCHIT JANJAI2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 2) ศึกษาทักษะ
กระบวนการกลุมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงาน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแหลมบัววิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน 40 คน ที่ไดมาจาก
การสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 1) แบบวัดทักษะการแกปญหา
2) แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบวา
1. ทักษะการแกปญหาของนักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รองศาสตราจารย ดร., อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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2. ทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานอยู
ในระดับดี
3. ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบโครงงานอยูใ นระดับมาก
คำสำคัญ: ทักษะการแกปญหา ทักษะกระบวนการกลุม กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน

ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) compare the problem solving skills of
high school students before and after learning with project-based learning activities
2) study the group process skills after learning with project-based learning activities and
3) study students’ satisfaction with project-based learning activities. The sample, derived
by cluster random sampling, were 40 high school students studying in the second semester
of the academic year 2013 in Laembuawittaya School, Nakhon Chai Si District
Nakhon Pathom Province. The research instruments constructed by the researcher were
1) a problem solving skill test, 2) a group process skill test, and 3) a satisfaction questionnaire
about project-based learning activities. The obtained data were analyzed by mean, standard
deviation and t-test dependent.
The findings of this research were:
1. The students’ problem solving skills after taught by project-based learning
activities was higher than that of before with statistical significance at .01.
2. The students’ group process skills after learning with project-based learning
activities was at a high level.
3. The students’ satisfaction with project-based learning activities was at a high
level.
Keywords : problem solving skill, group process skill, project learning activity

บทนำ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย นั บ ว า เป น สิ่ ง สำคั ญ ในการที่ จ ะพั ฒ นาประเทศไปสู ค วามเจริ ญ ใน
ดานตาง ๆ ประเทศใดมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ประเทศนั้นจะมีความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม หัวใจหลักที่จะทำใหมนุษยมีคุณภาพที่ดี มีความสามารถในการพัฒนาประเทศขึ้นอยูกับ
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การศึ ก ษา ดั ง นั้ น ในแต ล ะประเทศจึ ง พยายามที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให อ ยู ใ นระดั บ ที่ ดี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) หมวด 1 มาตราที่ 6
ระบุวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 5) นอกจากนั้นยังกำหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาใหเด็กเยาวชนและคนไทยในอนาคตเปนคนดี มีคุณธรรม เปนคนเกง คิดดี ทำงานไดดี
มีคุณภาพ มีความเปนไทย ปรับตัวไดเหมาะสมกับสถานการณโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง แตดวย
โครงสราง วิธีคิด กระบวนการ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยี ตลอดจนคุณภาพการจัดการ
ศึกษาทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั ไมมปี ระสิทธิภาพเพียงพอ ไมชว ยแกปญ
 หาสังคม (สำนักงานปฏิรปู การศึกษา,
2545: 1-3)
เนื่ อ งจากสภาพสั ง คมในป จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว ทำให เ ยาวชน
ไมสามารถปรับตัวใหรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางถูกตอง จึงเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา เชน
ปญหาการมั่วสุมติดเพื่อน ติดยาเสพติด รวมกลุมแขงรถบนถนนทางหลวงทำใหผูอื่นเดือดรอน
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรที่จะนำไปสูปญหาการทำแทงหรือตองหยุดเรียนกลางคัน ซึ่งจะ
สงผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) มุงพัฒนาโดยยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และยังมุงพัฒนาประเทศสู
“สั ง คมอยู เ ย็ น เป น สุ ข ร ว มกั น ” ซึ่ ง เน น การพั ฒ นาคนให มี คุ ณ ภาพพร อ มคุ ณ ธรรมและรอบรู
อยางเทาทัน โดยใหไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบ
อาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ซึ่งการจะบรรลุเปาหมายดังกลาวนี้ ควรสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนไดรูจักใชความคิด รูจักการแกปญหาและเติบโตไปเปนอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ
โดยการจัด การศึกษาที่เนนทักษะการแก ปญ หา เพื่อ นำไปใช ใ นการดำเนิน ชี วิตได อ ย างถู ก ตอ ง
การจัดการศึกษาจะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพเพียงใด ตองอาศัยองคประกอบหลาย
ประการ ทั้งความพรอมของตัวผูเรียน ครูผูสอน สื่อการเรียนรู และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบตาง ๆ ในการชวยสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู เนนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู
จากสภาพจริง เนนการแกปญหาดวยตนเอง โดยคำนึงถึงศักยภาพของนักเรียนตามแนวการจัด
การเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สำคั ญ เป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได เ รีย นรู ด ว ยตนเอง การฝ ก ให ผู เ รี ย นมี
ความสามารถในการแกปญหามีอยูหลายวิธี เชน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ การจัดการเรียนรูโดย
กระบวนการกลุม และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะนำไป
สูค วามสำเร็จตามแนวทางการจัดการศึกษา จึงจำเปนตองปรับวิธกี ารและเทคนิคการสอนใหเหมาะสม
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนแนวทางเลือกหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเปนที่จะ
ชวยใหการปฏิรูปการเรียนรูสูความสำเร็จ เพราะกิจกรรมโครงงานเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู
ตามความสนใจและได มี โ อกาสศึ ก ษาอย า งลุ ม ลึ ก ด ว ยตนเอง สุ ท ธิ พ ร ศิ ร ประภา (2547: 28)
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กลาววา โครงงานเปนการสอนที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและไดรับประสบการณตรง มีการวางแผน
การทำงาน มีการแบงงานกันทำภายในกลุม มีการแกปญ
 หาเฉพาะหนาทีเ่ กิดขึน้ ระหวางการทำโครงงาน
รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานเปนการพัฒนานักเรียนใหเปนคนโดยสมบูรณ และมีความสมดุลทั้งดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคม
จากการสัมภาษณครูผูสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแหลมบัววิทยา
โดยใชแบบสัมภาษณเปนรายบุคคล พบวา จากการที่ครูมอบหมายใหนักเรียนทำโครงงานประเภท
ตาง ๆ สวนใหญนักเรียนทำโครงงานไมเปน ขาดทักษะในการแกปญหา และไมมีทักษะการทำงาน
กลุ ม ทำให ก ารทำงานไม ป ระสบผลสำเร็ จ ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารแก ป ญ หาดั ง กล า ว จึ ง ควรจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรูแ บบโครงงานเพือ่ ฝกทักษะการแกปญ
 หาและการทำงานกลุม ใหกบั นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาพัฒนา
ความสามารถของนั ก เรี ย นด า นทั ก ษะการแก ป ญ หาและการทำงานกลุ ม โดยใช แ หล ง เรี ย นรู
ดานภูมิปญญาชุมชน เพราะกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดศึกษาคนควา
และลงมือปฏิบัติจริงตามความสนใจโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการวิจัย
ในการศึกษาหาคำตอบ ซึ่งจะทำใหผูเรียนเกิดทักษะการคิด โดยมีครูผูสอนเปนที่ปรึกษา แนะนำให
ผูเรียนทำดวยความสนุกสนานเปนธรรมชาติ (เอกรินทร สี่มหาศาล และคณะ, 2546: 9) และ
การที่บุคคลมีโอกาสมารวมกลุมกันทำงานเปนทีมนี้ชวยใหบุคคลนั้นไดเรียนรูจากผูอื่น เกิดเปน
ความเจริญงอกงามแหงตนขึ้น ในขณะเดียวกันความเจริญ สวนบุคคลก็จะสงผลใหกลุมเจริญ
งอกงามตามไปดวย (ทิศนา แขมมณี, 2545: 12) ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงไดนำกิจกรรมการเรียนรูแ บบโครงงาน
มาใชพัฒนาทักษะการแกปญหาและทักษะการทำงานกลุมของนักเรียน

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงาน
2. เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน

สมมติฐานการวิจัย
1. ทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่น หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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2. ทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่น อยูในระดับมากที่สุด
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง ภูมิปญญา
ทองถิ่น ในระดับมาก

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน คือ กิจกรรมที่ผูเรียนไดคนควาหาขอมูล
ตามความถนัดและความสนใจเพื่อใหไดมาซึ่งคำตอบ โดยการวางแผน ออกแบบ และลงมือปฏิบัติ
สรางผลงานอยางมีกระบวนการลำดับขั้นตอน และดำเนินการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลจน
สามารถบรรลุเปาประสงคที่ตั้งเอาไวซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้ 1) ขั้นเตรียมความพรอม/
ศึกษาขอมูลเบือ้ งตน 2) ขัน้ กำหนดวัตถุประสงคและเลือกเรือ่ งทีศ่ กึ ษา 3) ขัน้ วางแผน 4) ขัน้ ดำเนินการ
ตามแผนงาน 5) ขั้ น สำรวจชุ ม ชน 6) ขั้ น รวบรวมและสรุ ป ข อ มู ล และ 7) ขั้ น นำเสนอ วั ด ผล
และประเมินผลงาน
2. ทั ก ษะการแก ป ญ หา หมายถึ ง ความสามารถของนั ก เรี ย นในการนำความรู
ความคิดและประสบการณเดิมมาใชประกอบในการคิด การตัดสินใจแกปญหาในชีวิตประจำวันได
วัดไดจากแบบทดสอบที่สรางขึ้น ที่จำแนกความสามารถการคิดแกปญหาออกเปน 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1
ขั้นตั้งปญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปญหาภายในขอบเขตที่กำหนด ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห
ปญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกสาเหตุทจ่ี ริงหรือสาเหตุทเ่ี ปนไปไดของปญหาจากสถานการณ
ที่กำหนดให ขั้นที่ 3 ขั้นเสนอแนะวิธีการแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการหาวิธีการแกปญหา
ใหตรงกับสาเหตุของปญหา ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผลลัพธ
3. ทักษะกระบวนการกลุม หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม
ตั้งแตเริ่มวางแผนการทำงานจนสิ้นสุดกระบวนการทำงาน เพื่อใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย
ที่วางไว ประกอบดวยพฤติกรรม 6 ดาน ไดแก 1) การวางแผนการทำงาน 2) ความรับผิดชอบตองาน
กลุ ม 3) การให ค วามช ว ยเหลื อ เพื่ อ นในกลุ ม 4) การแสดงความคิ ด เห็ น ของสมาชิ ก ในกลุ ม
5) การยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม และ 6) การนำเสนอผลงาน การวัดทักษะกระบวนการกลุม
ทำไดโดยการสังเกตโดยใชแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุม โดยใชเกณฑประเมินคุณภาพ
แบบรูบริค (rubric)
4. ภูมิปญญาชุมชน หมายถึง องคความรูหรือเทคนิควิธีซึ่งชาวบานคิดคนไดเอง โดย
อาศั ย ศั ก ยภาพที่ มี อ ยู เพื่ อ ใช แ ก ป ญ หาการดำเนิ น ชี วิ ต ในท อ งถิ่ น ได อ ย า งเหมาะสมกั บ ยุ ค สมั ย
ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาภูมิปญญาชุมชน ณ วัดใหมสุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี
จั ง หวั ด นครปฐม โดยแบ ง ภู มิ ป ญ ญาชุ ม ชนออกเป น 4 ประเภท ได แ ก 1) การแทงหยวกกล ว ย
2) การทำพลุ ตะไล 3) การทำขนมพื้นบาน และ 4) อาหารพื้นบาน

86

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
Vol.5 No. 2 July-December 2014

5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชื่นชอบ หรือพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน เรื่อง ภูมิปญญาชุมชนที่มีตอกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู ผลงานและประโยชนหรือ
คุณคาที่ไดรับ วัดไดจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน

วิธีดำเนินการ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
แหลมบัววิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน 3 หองเรียน
จำนวน 85 คน
2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนแหลมบัววิทยา อำเภอ
นครชั ย ศรี จั ง หวั ด นครปฐม ภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2556 ที่ ไ ด ม าจากการสุ ม แบบกลุ ม
จำนวน 1 หองเรียน จำนวน 40 คน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการแกปญหา ทักษะกระบวนการกลุม และความพึงพอใจ
ระยะเวลา
ระยะเวลาทีใ่ ชในการจัดการเรียนรูโ ดยใชกจิ กรรมการเรียนรูแ บบโครงงาน สัปดาหละ 2 คาบ
เป น เวลา 8 สั ป ดาห รวมจำนวน 16 คาบ โดยจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู น อกเวลาเรี ย น และได
ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
2. แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา จำนวน 40 ขอ เปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือก
ตอบ 4 ตัวเลือก
3. แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม โดยใชแบบประเมินเชิงคุณภาพตามสภาพจริง
(rubrics)
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบโครงงาน
จำนวน 15 ขอ เปนแบบมาตรประเมินคา (rating scale) มี 5 ระดับ
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 สาระ
มาตรฐานการเรี ย นรู สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ศึ ก ษาเอกสาร
ที่เกี่ยวของกับทักษะการแกปญหา และกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
1.2 วิเคราะหสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดเพื่อกำหนดเนื้อหา
ตัวชี้วัด การวัดและประเมินผล เพื่อนำมาสรางแผนการจัดการเรียนรู ดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน
1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โดยกำหนดเวลา 8 สัปดาห จำนวน
16 คาบ คาบละ 50 นาที
1.4 นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1.5 นำแผนการจัดการเรียนเรียนรูเสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (validity) และสอบถามความคิดเห็นในการปรับปรุงโดย
พิจารณาจากคาความสอดคลอง (IOC = Index of Item Objective Congruence) ระหวาง
จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ และการวัดผลประเมินผล ไดคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.80-1.00
1.6 ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ
1.7 นำแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแหลมบัววิทยา ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้ เพื่อหาความเหมาะสม
ของเวลา กิจกรรมการเรียนรู เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนรูและการวัดผลและประเมินผล
1.8 นำแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ที่เปนกลุมตัวอยาง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนแหลมบัววิทยา จำนวน 40 คน
2. การสรางแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา
2.1 ศึกษาวิธีการเขียนและสรางแบบวัดทักษะการแกปญหาตามแนวคิดของเวียร
(Weir, 1974: 16-18)
2.2 สรางแบบวัดทักษะการแกปญหา จากสถานการณที่เปนปญหา เปนคำถาม
ชนิ ด ปรนั ย แบบเลื อ กตอบจำนวน 4 ตั ว เลื อ ก จำนวน 60 ข อ ได แ ก 1) ขั้ น ตั้ ง ป ญ หา 17 ข อ
2) ขั้นวิเคราะหปญหา 15 ขอ 3) ขั้นเสนอวิธีการแกปญหา 14 ขอ และ 4) ขั้นตรวจสอบผลลัพธ
14 ขอ ซึ่งบางสถานการณอาจมีไมครบ 4 ขั้นตอน จึงทำใหแตละขั้นตอนมีสัดสวนที่ไมเทากัน
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2.3 นำแบบวัดทักษะการแกปญ
 หาทีส่ รางเสร็จเรียบรอยแลว เสนอตออาจารยทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขแบบวัดทักษะการแกปญ
 หาตามคำแนะนำของอาจารยทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ
2.4 นำแบบวั ด ทั ก ษะการแก ป ญ หา เสนอผู เ ชี่ ย วชาญ 3 คน คื อ ผู เ ชี่ ย วชาญ
ดานเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญดานภาษา และผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล เพื่อตรวจสอบ
ดานการใชภาษา ความถูกตองของเนื้อหา และความสอดคลองระหวางขอคำถามกับคุณลักษณะ
ที่ตองการวัด ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.67 และปรับปรุงแกไขแบบวัดทักษะ
การแกปญหาตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ
2.5 นำแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนแหลมบัววิทยา ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง
จำนวน 45 คน
2.6 นำผลการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอ เพื่อหาคาความยากงาย (p) และ
คาอำนาจจำแนก (r) (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 78-89) ไดขอสอบ 40 ขอ ที่มีคาความยากงาย (p)
อยูระหวาง 0.31 – 0.78 และคาอำนาจจำแนก (r) อยูระหวาง 0.24 – 0.63
2.7 นำแบบวัดทักษะการแกปญหา จำนวน 40 ขอ ที่มีคาความยากงาย (p) และ
ค า อำนาจจำแนก (r) อยู ใ นเกณฑ ที่ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หา และพฤติ ก รรมที่ ต อ งการวั ด มาหาค า
ความเชื่ อ มั่ น (reliability) ของแบบวั ด ทั้ ง ฉบั บ โดยใช สู ต ร (KR-20) ของคู เ ดอร ริ ช าร ด สั น
(Kuder-Richardson) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90
3. การสรางแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม
แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุมเปนแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุมของ
นักเรียน จำนวน 6 ขอ โดยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับการสรางแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม
3.2 สรางแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุมประกอบดวยพฤติกรรม 6 ดาน ไดแก
1) การวางแผนการทำงาน 2) ความรับผิดชอบตองานกลุม 3) การใหความชวยเหลือเพื่อนในกลุม
4) การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 5) การยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม และ
6) การนำเสนอผลงาน โดยใชเกณฑการประเมินระดับคุณภาพพฤติกรรมการทำงานกลุม (rubric)
ของเบสทและคาหน (Best and Kahn, 1993: 247)
3.3 นำแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม ทีส่ รางเสร็จเรียบรอยแลว เสนอตออาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3.4 นำแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม เสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมของประเด็นการประเมินและเกณฑการใหคะแนนไดคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.80-1.00
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3.5 นำแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุมที่สรางขึ้นมาหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัยเปนผูประเมิน ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.74 แลวนำเครื่องมือไปใชในการวิจัยตอไป
4. การสร า งแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรูแบบโครงงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบโครงงาน
จำนวน 1 ฉบับ สรางเปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ และขอเสนอแนะ
ปลายเปดที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงานจากเอกสารและตำราตาง ๆ
4.2 สรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน จำนวน 1 ฉบับ เปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ (พิชติ ฤทธิจ์ รูญ,
2549: 224-226)
4.3 เสนอแบบสอบถามความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปรับปรุง
แกไขแบบประเมินความพึงพอใจตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
4.4 เสนอแบบประเมินความพึงพอใจแกผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสมของขอคำถาม และหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค
ในการถาม ที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 จำนวน 15 ขอ
4.5 นำแบบประเมินความพึงพอใจที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแหลมบัววิทยา ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ซึ่งไมใช
กลุมตัวอยาง จำนวน 45 คน
4.6 หาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient) ตามวิธีการของ
ครอนบัค (Cronbach) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549: 248) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.85
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นกอนการทดลอง เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.1 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแ บบโครงงาน ซึง่ เปนแผนการจัดการเรียนรูท ฝี่ ก ทักษะการแกปญ
 หาและทักษะกระบวนการ
กลุม แบบวัดทักษะการแกปญหา แบบวัดทักษะกระบวนการกลุม และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
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1.2 ใหนักเรียนทำแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหากอนการจัดการเรียนรูดวย
กิจกรรม การเรียนรูแบบโครงงาน (pre-test) จำนวน 40 ขอ
2. ขั้นทดลอง ดำเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน จำนวน 16 คาบ ตามลำดับขั้นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้
2.1 เตรียมความพรอมของนักเรียนในการทำโครงงานโดยการสอนพื้นฐานการทำ
โครงงาน
2.2 ขั้นดำเนินการสอน ประกอบดวย การนำเขาสูบทเรียน แจงจุดประสงคการเรียนรู
การฝกปฏิบัติ โดยครูตั้งประเด็นคำถาม นักเรียนฝกคิด นักเรียนกำหนดวัตถุประสงคและเลือกเรื่อง
ที่ศึกษาโดยรวมกันวิเคราะหประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาในชุมชน นักเรียนรวมกันวางแผน
การจัดทำโครงงาน ดำเนินการตามแผนงาน สรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติภาคสนามโดยสำรวจและรวบรวมขอมูลจากชุมชนตำบลแหลมบัว และตำบลวัดละมุด แตละ
กลุมรวบรวม วิเคราะหและสรุปขอมูลที่ไดจากการศึกษา สัมภาษณ จากบุคคลผูทรงภูมิปญญา
ในชุมชน นักเรียนนำเสนอผลงานโดยการรายงานดวยวาจาหนาชั้นเรียน เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
และการปฏิบัติตามโครงงานในรูปแบบที่นาสนใจ และรวมกันอภิปรายและประเมินโครงงาน และ
ในระหวางการจัดกิจกรรม ผูวิจัยประเมินทักษะการทำงานกลุมโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
กลุมตัวอยาง และใหคำปรึกษาตลอดทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู
3. ขั้นหลังการทดลอง
3.1 ผูวิจัยนำแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาใหกลุมตัวอยางทำเพื่อวัดทักษะ
การแกปญหา มาทดสอบหลังการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน (post – test)
3.2 ผูวิจัยนำแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน ไปสอบถามกลุมตัวอยาง
3.3 นำคะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห
โดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
การวิเคราะหขอ มูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิเคราะหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา ใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย
( x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การเปรียบเทียบผลคะแนนวัดทักษะการแกปญหาของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยการทดสอบ
คาที (t-test แบบ dependent)
3. วิเคราะหผลการศึกษาทักษะกระบวนการกลุม โดยใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลคาเฉลี่ยตามเกณฑของเบสท (Best, 1981: 182)
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4. วิ เ คราะห ผ ลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู ด ว ย
กิจกรรมแบบโครงงาน โดยใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของคะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา
เฉลี่ยตามเกณฑของเบสต (Best, 1981: 182)

ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษาทักษะการแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่องภูมิปญญาชุมชน
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบความเรียง จำแนกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน
ตอนที่ 2 การวิเคราะหทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน
ตอนที่ 3 การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ มี ต อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนกอนและหลังไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน
ผลการวิเคราะหทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกอนและ
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน มีรายละเอียดดังนี้
การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กอนและ
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของทักษะการแกปญหาของกลุมตัวอยางกอนและ
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน
µ¦°
n
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จากตารางที่ 1 แสดงว า คะแนนเฉลี่ ย ของทั ก ษะการแก ป ญ หาของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีไ่ ดรบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบโครงงานเรือ่ งภูมปิ ญ
 ญาชุมชน แตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ ทักษะการแกปญหาหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน ( x̄ = 34.38) สูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
เรื่องภูมิปญญาชุมชน ( x̄ = 18.35)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน
ผลการวิเคราะหทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน ไดผลดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน
(n=40)
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จากตารางที่ 2 แสดงวา ทักษะกระบวนการกลุม ของนักเรียนทีไ่ ดรบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน ในภาพรวม มีทักษะกระบวนการกลุมอยูในระดับมากที่สุด
( x̄ = 4.67) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนอยูในระดับ
มากที่สุดทุกดาน ยกเวนดานการนำเสนอผลงานอยูในระดับมาก
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ส ว นข อ เสนอแนะอื่ น ๆ ที่ เ ป น แบบสอบถามปลายเป ด ที่ นั ก เรี ย นได เ ขี ย นเสนอแนะ
พบวา การทำงานกลุมทำใหนักเรียนไดรูบทบาทและหนาที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบตอหนาที่
ทำใหอยูรวมกับผูอื่นได และขอใหใชกระบวนการกลุมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาอื่น ๆ ดวย
ตอนที่ 3 การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเรื่อง ภูมิปญญาชุมชน
ผลการวิ เ คราะห ค วามพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบ
โครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน
(n=40)
¦³´
S.D.
X
¦µ¥µ¦¦³Á¤·
°´´
ªµ¤¡¹¡°Ä
oµ¦¦¥µµ«Äµ¦Á¦¸¥
1. ´Á¦¸¥¦¼o¹»µÁ¤ºÉ°Á¦¸¥¦¼ooª¥
4.13
0.62
¤µ
2
µ¦´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼oÂÃ¦µ
2. ´Á¦¸¥ÅoÄo´¬³µ¦·Âo{®µ
4.29
0.57
¤µ
1
Äµ¦Á¦¸¥
3. ´Á¦¸¥¨oµÂªµ¤·Á®ÈÂ¨³
4.29
0.69
¤µ
1
¥°¤¦´ªµ¤·Á®È °¼°o ºÉ
¦ª¤
4.24
0.63
¤µ
3
oµµ¦´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o
4. µ¦´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼Âo Ã¦µ
4.45
0.55
¤µ
2
nª¥Ä®o¤¸µ¦oªoµoª¥Á°
5. »·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o nµÄ
4.18
0.69
¤µ
7
°¥µ·µ¤Á¦¸¥n°ÎµÄ®oÅ¤nÁºÉ°®nµ¥
6. ´Á¦¸¥Á·´¬³¦³ªµ¦·
4.21
0.62
¤µ
5
Â´Á¦µ³®r
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ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน (ตอ)
(n=40)
¦³´
S.D.
X
¦µ¥µ¦¦³Á¤·
°´´
ªµ¤¡¹¡°Ä
7. ´Á¦¸¥Åo fµ¦ªµÂµ¦Îµµ
4.39
0.68
¤µ
3
°¥nµÁ}¦³
8. ´Á¦¸¥Åo fµ¦ÎµÁ°®oµ´ÊÁ¦¸¥
4.21
0.74
¤µ
5
9. ´Á¦¸¥Åo fµ¦ÎµµÁ}¨»n¤
4.47
0.60
¤µ
1
10. ´Á¦¸¥Åo f´¬³µ¦·Âo{®µ
4.34
0.71
¤µ
3
¦ª¤
4.32
0.66
2
¤µ
oµ¦³Ã¥r¸ÉÅo¦´
11. µ¦´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼oÂÃ¦µ
4.58
0.55
1
¤µ
nª¥ÎµÄ®oÁ·´¬³µ¦·Âo{®µ
12. ´Á¦¸¥¤¸Ã°µÄoªµ¤µ¤µ¦¸É¤°¸ ¥¼n
4.29
0.61
¤µ
4
Äµ¦Îµ·¦¦¤
13. µ¦ÎµµÁ}¨»n¤ÎµÄ®o´ Á¦¸¥Â¨³
4.37
0.63
¤µ
2
Á¡ºÉ°¤¸ªµ¤µ¤´¸
14. ¨µ¸É ´ Á¦¸¥Â¨³Á¡ºÉ°¦nª¤´Îµµ 4.32
0.62
¤µ
3
Á}¨µ¸É nµ£µ£¼¤·Ä
15. Á¦ºÉ°¸É ´Á¦¸¥Â¨³Á¡ºÉ°«¹¬µoªoµ
4.19
0.63
¤µ
5
¤¸¦³Ã¥rn°´Á¦¸¥
¦ª¤
4.34
0.43
¤µ
1
ªµ¤¡¹¡°ÄÃ¥£µ¡¦ª¤»oµ
4.30
0.57
¤µ
จากตารางที่ 3 แสดงวา ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน โดยภาพรวมนักเรียนความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x̄ =
4.30) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานชวยทำใหเกิดทักษะการคิดแกปญหา ( x̄ = 4.58) รองลงมาคือ
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นักเรียนไดฝกการทำงานเปนกลุม ( x̄ = 4.47) ขอที่ต่ำที่สุดคือนักเรียนรูสึกสนุกสนานเมื่อเรียนรูดวย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ( x̄ = 4.13)
สวนขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เปนแบบสอบถามปลายเปดที่นักเรียนไดเขียนเสนอแนะพบวา
นักเรียนไดศึกษาจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น ไดรับประสบการณตรง มีผลงานที่แปลกใหม ไมซ้ำ
กับใคร
จากการที่ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมการรูดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวา
นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดทุกขั้นตอนเปนอยางดี มีความกระตือรือรน มีการชวยเหลือซึ่งกัน
และกั น ภายในกลุ ม มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ภายในกลุ ม นั ก เรี ย นกล า แสดงออกมากขึ้ น
มีความสนุกสนานในการเรียนมีการวางแผนการทำงานทุกขั้นตอน เมื่อประสบปญหาสามารถแกไข
ปญหาได นอกจากนี้ยังมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน และมีปฏิสัมพันธที่ดีกับครูผูสอนมากขึ้น เปนผลให
เรี ย นอย า งมี ค วามสุ ข และส ง ผลให ค วามสามารถในการคิ ด แก ป ญ หาของนั ก เรี ย นพั ฒ นาขึ้ น
การทำงานเปนกลุมของนักเรียนประสบผลสำเร็จ จากการทดสอบหลังเรียนและการตรวจผลงาน
พบวา นักเรียนมีพัฒนาการดานการคิดแกปญหาเพิ่มขึ้น และผลงานอยูในระดับดีจากการประเมิน
ผลงานนักเรียน และการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุมของนักเรียนระหวางทำกิจกรรมตาง ๆ ที่จัด
ตามแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งสามารถบูรณาการไดกับทุกกลุมสาระการเรียนรู จึงพอสรุปไดวา
ควรนำกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาใชในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแกปญหา
และทักษะกระบวนการกลุม ของนักเรียนตอไป

อภิปรายผล
ผลการวิจยั เรือ่ ง การศึกษาทักษะการคิดแกปญ
 หาและทักษะกระบวนการกลุม ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง ภูมิปญญาชุมชน
พบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะการแกปญหาของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน เรื่อง ภูมิปญญาชุมชน มีความแตกตางกันอยางนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการคิดแกปญหา โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งผลการทดลองเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง ภูมิปญญาชุมชน
ทำใหความสามารถคิดแกปญหาของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะวา แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชนไดแบงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปน
ขั้นตอนโดยเริ่มจากขั้นวางพื้นฐาน การดำเนินกิจกรรมโครงงาน การจัดแสดงนิทรรศการโครงงาน
ซึ่งเปนกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานที่เต็มรูปแบบ อีกทั้งในระหวาง
ดำเนินกิจกรรมโครงงาน ผูเรียนยังไดเลือกเนื้อหาที่จะศึกษาเรียนรู เลือกประเด็นปญหาเพื่อแสวงหา
คำตอบดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งในการจัดการศึกษาโดยเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ (Child Center) ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 โดยผูเรียน
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ได ศึ ก ษาเรี ย นรู ค น พบความรู ซึ่ ง เป น คำตอบของป ญ หาจากกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห ให ไ ด ม า
ซึ่ ง องค ค วามรู เ พื่ อ ตอบคำถามของประเด็ น ป ญ หาต า ง ๆ ที่ ต อ งการผ า นประสบการณ ต รง
จากการศึกษาสถานที่จริงโดยการเรียนรูสภาพแวดลอมในชุมชน เรียนรูจากผูมีความรูในชุมชนหรือ
ปราชญชาวบาน ไดวางแผนการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งจากการสำรวจ สัมภาษณเพื่อเก็บ
รวบรวมข อ มู ล ออกแบบการทดลอง การคาดคะเนคำตอบในการนำไปสู ก ารตั้ ง สมมติ ฐ าน
การกำหนดตัวแปรที่เหมาะสม บันทึกผล เพื่อสามารถสรุปผลการดำเนินการใหตรงกับจุดมุงหมาย
ในการศึกษาอยางมีลำดับขั้นตอนทั้งหมดดวยตัวเอง มีโอกาสไดเผชิญกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ
จากสถานการณจริง และมีโอกาสแกปญหาในระหวางดำเนินกิจกรรมในทุก ๆ ขั้นตอน ผูเรียน
สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ ชิ้นงาน คุณภาพของงานในแตละกิจกรรมที่ดำเนินการทำโครงงาน
เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ ความสามารถ ตั ด สิ น ใจได ว า คุ ณ ภาพของงานนั้ น ควรมี ก ารลดปริ ม าณหรื อ
เพิ่มคุณภาพตามศักยภาพของตนเอง และพัฒนาปรับปรุงผลงานที่สรางสรรคขึ้นไดเมื่อเห็นวายัง
ไมเหมาะสม ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของกาเย (Gagne, 1970: 63) ที่ศึกษา
ความสามารถในการคิดแกปญหาจะตองอาศัยการมองเห็นลักษณะรวมของสิ่งเราที่มีความเกี่ยวของ
กัน ทำใหนักเรียนเกิดความสงสัย อยากรูวาสิ่งใดคือปญหาเพื่อตองการหาคำตอบหรือทางออกของ
ปญหาที่เหมาะสม มีกระบวนการเรียนรูอยางเปนลำดับขั้น มีการคาดคะเนการเดาคำตอบในการตั้ง
สมมติฐาน การกำหนดและควบคุมตัวแปร ออกแบบการทดลอง การบันทึกผลการทดลอง และสรุป
ผลการทดลองจากแนวคิดที่ไดรับการออกแบบไว ซึ่งกระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการในการแก
ปญหานั่นเอง สอดคลองกับพิมพพันธ เดชะคุปต (2547: 46) ที่กลาววาการทำโครงงานเปนวิธีการ
พัฒนาการคิด โดยเนนการคนพบความรูดวยวิธีการคนพบ (discovery) คนพบความรูดวยวิธีสืบสอบ
(inquiry method) การยิง่ เปดโอกาสใหผเู รียนไดปฏิบตั เิ อง ไดเรียนรูเ อง ยิง่ ทำใหเขาใจและรูอ ยางลึกซึง้
ซึ่งแสดงวาผูสอนตองใหเวลาเรียนกับผูเรียนในการทำกิจกรรม ซึ่งสงผลใหผูเรียนเขาใจสิ่งที่เรียนรู
ใหม ๆ ไดอยางแมนยำและตรึงใจ และเมื่อทำแบบทดสอบผลที่ไดยอมบรรลุตามวัตถุประสงคขอ 1
สอดคลองกับกรมวิชาการ (2544: 30) ที่กลาววา การทำโครงงาน คือการที่ผูเรียนไดคิดเลือกปญหา
ที่จะศึกษา เปนผูกำหนดปญหา แนวคิด วิธีการที่จะแกปญหาตามความสนใจ อยากรูของตนเอง
ทั้งนี้ตองคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องของเวลา ผูเรียนตองนำเสนอผลที่ไดจากการศึกษาคนควา
เปนเอกสาร อธิบายใหผูอื่นเขาใจและทราบถึงปญหา วิธีการ และสรุปผลที่ไดจากการศึกษา พรอม
อภิปรายและใหขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาคนควาตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ
นัยนา จันทมิตร (2547: 62) ที่ศึกษาผลการสอนแบบกิจกรรมโครงงานในวิชาภาษาไทย ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงคสวนหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนกอนและหลังการเรียนแบบกิจกรรมโครงงาน พบวานักเรียนที่เรียนแบบ
กิจกรรมโครงงาน มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนยั สำคัญ
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ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แสดงวาโครงงานเปนกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนไดดี แตการเรียน
การสอนโดยใชกิจกรรมแบบโครงงาน เปนกิจกรรมที่ตองอาศัยเวลา และความรับผิดชอบเปนอยาง
มากจึงจะไดผลสัมฤทธิ์ที่สมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพร เลิศพิทยภูมิ (2549: 59-60)
ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ทีม่ ตี อ ความสามารถในการแกปญ
 หาและพฤติกรรมในการอนุรกั ษสง่ิ แวดลอมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหา
และพฤติกรรมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยผานกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานไดคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการแกปญหาสูงกวากลุมที่เรียนแบบ
ปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 เนื่องจากการเรียนแบบโครงงานชวยพัฒนานักเรียนใหมีทักษะ
การแกปญหาอยางเปนลำดับขั้นจากการเปนผูคิดผูทำ ฝกคนควาพรอมกับดำเนินการแกปญหา
ที่เกิดขึ้นดวยตนเอง และสอดคลองกับงานวิจัยของวิไล เดชตุม (2551: 114) ที่ศึกษาความสามารถ
ในการทำโครงงานโดยใชแหลงเรียนรูในวัดโพธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียน
มีความสามารถในการทำโครงงานสูงกวาเกณฑที่กำหนดคือรอยละ 70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยพบวาคะแนนความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนอยูในระดับดี
ทักษะกระบวนการทำงานกลุม ของนักเรียนทีไ่ ดรบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบโครงงาน
เรื่อง ภูมิปญญาชุมชน พบวา โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 มีพฤติกรรมการทำงานกลุมอยูในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจาณาเปนรายดาน พบวา ระดับทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนอยูในระดับ
มากที่สุดทุกดาน ยกเวนดานการนำเสนอผลงานมีระดับทักษะกระบวนการกลุมอยูในระดับมาก
เปนผลมาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน ไดผานขั้นตอน
กระบวนการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพอยางเปนระบบ โดยการออกแบบแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหเหมาะกับผูเรียนและยึดผูเรียนเปนสำคัญ ซึ่งเปนการกระตุนการเรียนรูของนักเรียนไดดี
เนื่องจากผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง มีการทำงานกันเปนกลุม ผูเรียนทุกคน
มี บ ทบาทสำคั ญ ในการทำกิ จ กรรม โดยครู ค อยชี้ แ นะแนวทางและให ค ำปรึ ก ษาเมื่ อ มี ป ญ หา
ในการปฏิบัติกิจกรรม ทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการฟงคำบรรยายภายในหองเรียน
เพียงอยางเดียวจึงสงผลใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของริชมอนดและสตริลเลย (Richmond and Striley, 1994: 278-A) ไดทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง คลอเลราและจุลินทรียชนิดซิสติก ไฟโบรซิส (cystic
fibrosis) ของนักเรียนเกรด 10 ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนสวนใหญเห็นดวยวา การเรียนบทเรียนที่
บูรณาการขึน้ ใหมนส้ี นุกกวาการเรียนวิทยาศาสตรแบบเดิม และไดเรียนรูว า ทำไมตองเรียนวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตรสำคัญอยางไร และมีความสัมพันธในแตละสาขาวิชาอยางไร สามารถออกแบบ
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การทดลองดวยตนเอง และตระหนักถึงความสำคัญของบทเรียนตอคุณภาพชีวิต เรียนรูวิธีการทำงาน
เปนกลุม มีความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมศักดิ์ พาหะมาก (2550: 45) ไดศึกษา
การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรม เรื่ อ ง การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรน้ ำ สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4
ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมเรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ำ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.30/82.50
ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน พฤติกรรมการทำงาน
กลุมอยูในระดับดีมากและความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากรน้ำของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน
จากการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน โดยภาพรวม อยูในระดับพอใจมากทุกดาน (x̄ =4.30) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานชวยทำใหเกิดทักษะการคิดแกปญหา ( x̄ =4.58) รองลงมาคือ นักเรียนมีความพึงพอใจ
ที่ไดฝกการทำงานเปนกลุม ( x̄ =4.47) และขอที่ต่ำที่สุดคือ นักเรียนรูสึกสนุกสนานเมื่อเรียนรูดวย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ( x̄ =4.13) ทั้งนี้เปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน มี ก ารทำกิ จ กรรมเป น กลุ ม แหล ง เรี ย นรู เ ป น ของชุ ม ชน นั ก เรี ย นได มี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั น
เปนการเรียนรูตามความสนใจของผูเรียน ไดรับประสบการณตรงจากภายนอกหองเรียนสัมผัสกับ
ของจริงในแหลงเรียนรู ซึ่งจากการสังเกตการณการทำโครงงาน พบวานักเรียนมีความกระตือรือรน
ในการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง และ
สามารถแก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของวิ ไ ล เดชตุ ม (2551: 111) ที่ ไ ด ท ำ
การศึกษาความสามารถในการเรียนรูดวยการทำโครงงาน โดยใชแหลงเรียนรูในวัดโพธิ์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ทีม่ ตี อ การจัดการเรียนรู
ดวยการทำโครงงาน โดยใชแหลงเรียนรูใ นวัดโพธิ์ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช
1.1 กอนการจัดการเรียนรูผูสอนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีการเรียนรู
แบบโครงงานโดยละเอียด ทำความเขาใจกระบวนการเรียนการสอนใหถองแท เพื่อจะไดจัดกิจกรรม
การเรียนรูอยางเหมาะสม
1.2 ทักษะการแกปญหาของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
สูงขึ้น ดังนั้นครูควรใชเวลาในการฝกทักษะการแกปญหาใหมากขึ้นและทำอยางตอเนื่องเพื่อชวย
พัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนใหดีขึ้น และเกิดความคงทน โดยครูผูสอนตองมีเวลา
ในการเอาใจใส ต อ การเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย น ส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นได แ สดงความสามารถในการทำ
โครงงานไดเต็มศักยภาพ
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1.3 ในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมกลุม ครูผูสอนควรใหคำปรึกษาและคำแนะนำกับผูเรียน
คอยชวยเหลือเมื่อผูเรียนเกิดปญหา พรอมทั้งคอยกระตุนใหกำลังใจเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ
ที่จะเรียนรู จึงจะทำใหกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.4 ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบโครงงาน
ดานการสรางบรรยากาศในการเรียนในประเด็นที่นักเรียนรูสึกสนุกสนานเมื่อเรียนรูดวยการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบโครงงาน นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มากแต มี ค า เฉลี่ ย ต่ ำ กว า
ความพึงพอใจขออื่น ๆ ดังนั้นครูผูสอนควรสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่ดีใหเกิดขึ้นในระหวาง
การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให ผู เ รี ย นกล า ที่ จ ะแสดงความคิ ด เห็ น และไม เ ครี ย ดในการทำงานกลุ ม
ครูควรสอดแทรกเทคนิคการสอนอื่น ๆ เพื่อไมใหนักเรียนเบื่อหนาย และเกิดความกระตือรือรน
และสนุกสนานกับกิจกรรมตลอดเวลา
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาและพัฒนาทักษะการแกปญ
 หาและทักษะกระบวนการกลุม โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ บบโครงงานในระดับชัน้ อืน่ ๆ เชน ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และในรายวิชาอืน่ ๆ
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู ด ว ยกิ จ กรรมการเรี ย นรู
แบบโครงงานกับวิธีการจัดการเรียนรูอื่น ๆ เชน การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ การจัดการเรียนรู
แบบร ว มมื อ กั น และการจั ด การเรี ย นรู ด ว ยเทคนิ ค การแก ป ญ หาอนาคต ในการพั ฒ นาทั ก ษะ
การแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุม เพื่อคนหาวิธีการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

สรุป
การศึกษาทักษะการแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ ไ ด รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบโครงงาน เรื่ อ ง ภู มิ ป ญ ญาชุ ม ชน เป น การจั ด
การเรียนรูที่ทำใหเด็กไดรูจักคิดแกปญหาอยางเปนระบบ รูจักวางแผนในการทำงานและทำงาน
เปนกลุมได ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนควรนำเรื่องราวหรือสถานการณที่ใกลตัว มาเปนสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน และหากมีเวลาพอสมควรจะทำใหการคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสงผล
ใหทักษะการแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานยังสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคและการคิดวิเคราะหได
โดยดูจากการนำเสนอผลงานของนักเรียน ซึ่งสามารถบูรณาการรวมกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ได
อีกดวย เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
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การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
DEVELOPMENT OF BASIC SCIENCE PROCESS SKILLS FOR GRADE 2
STUDENTS USING PROJECT BASED LEARNING ACTIVITIES
พฤกษา ปญญาธงชัย / PRUKSA PANYATHONGCHAI 1
อัมรินทร อินทรอยู / AMMARIN INYOO 2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ดิน และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2556 จำนวน 31 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
1) แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบ
ทดสอบวั ด ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ขั้ น พื้ น ฐาน สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล คื อ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่อง ดิน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนหลังสูงกวากอนการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบโครงงาน ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ทั ก ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา

1
2

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย ดร., อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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ABSTRACT
The purposes of this research were to compare students’ learning achievement
and basic science process skills before and after learning with project-based learning
activities on the topic “soil”. The sample, derived by cluster random sampling, was 31
grade 2 students studying in the second semester of the academic year 2013 at Tesaban
Wat Donkaidee School, Krathum Baen District, Samut Sakhon Province. The data collection
instruments consisted of 1) project based learning lesson plans, 2) a learning achievement
test, and 3) a basic science process skills test. The statistics used for data analysis were
mean, standard deviation and dependent t-test.
The findings of this research showed that:
The students’ learning achievement on the topic “soil” and basic science
process skills after learning with the project-based learning activities were higher than that
of before with a statistical significance level at .05.
Keywords: project-based learning activity, learning achievement, basic science process
skills, primary education

บทนำ
วิทยาศาสตรนั้นมีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เกี่ ย วข อ งกั บ ชี วิ ต ของทุ ก คน ทั้ ง ในการดำรงชี วิ ต ประจำวั น และในงานอาชี พ ต า ง ๆ เครื่ อ งมื อ
เครื่องใชเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและในการทำงาน ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร
ผสมผสานกับความคิดสรางสรรค และศาสตรอื่น ๆ ความรูทางวิทยาศาสตรชวยใหมนุษยมีความรู
และความเขาใจเกีย่ วกับเหตุการณหรือปรากฏการณธรรมชาติตา ง ๆ อยางมากมาย รวมทัง้ สิง่ แวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติไดมีการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน มีผลใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี
อยางมาก วิทยาศาสตรทำใหคนไดพัฒนาความคิดทั้งความคิดเปนเหตุ เปนผล คิดสรางสรรค คิด
วิเคราะห วิจารณ มีทักษะสำคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยาง
เปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอ มูลทีห่ ลากหลายและมีประจักษพยานทีต่ รวจสอบได วิทยาศาสตร
เปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) ทุกคนจึง
จำเปนตองไดรบั การพัฒนาใหรวู ทิ ยาศาสตร เพือ่ ทีจ่ ะมีความรูค วามเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี
การที่ จ ะสร า งความเข ม แข็ ง ทางวิ ท ยาศาสตร นั้ น องค ป ระกอบสำคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การจั ด
การศึกษาเพื่อใหนักเรียนอยูในสังคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งผูผลิตและผูบริโภคไดอยางมี

104

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
Vol.5 No. 2 July-December 2014

ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) การจัดการศึกษาในปจจุบันยึดตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุไววา การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
จริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและไดกำหนดแนวการจัด
การศึ ก ษาไว ใ นหมวด 4 มาตรา 22 ระบุ ว า การจั ด การศึ ก ษาต อ งยึ ด หลั ก ว า ผู เ รี ย นทุ ก คน
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24
ระบุวา การจัดกระบวนการเรียนรูจะตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียนโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา การจัดกิจกรรม
ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู จ ากประสบการณ จ ริ ง ฝ ก การปฏิ บั ติ ทำได คิ ด เป น ทำเป น แก ป ญ หาเป น
เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 14) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กประถมศึกษาไมควรเนนวิชาการเพียงอยางเดียว แตควรเนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานซึ่งเปนรากฐานสำคัญในการเรียน ดังนั้นจึงควรใหนักเรียนไดมีทั้งความรู
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะทางสติปญญาที่นักวิทยาศาสตรนำมาใชใน
การศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรูและแกปญหาตาง ๆ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
คือ เครื่องมือในการนำมาซึ่งความเขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียน (วรรณทิพา รอดแรงคา, 2540: 1) ซึ่ง
การนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเขาสูชั้นเรียนจะตองมีกิจกรรมที่ทำใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริงเพื่อฝกนิสัยในการทำงานเปนระบบเปนกระบวนการ นั่นคือ ใหผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ
ตามขั้นตอนของกระบวนการที่จะนำไปสูการทำงานที่พึงประสงคซึ่งจะเปนประโยชนตอตัวผูเรียน
ในอนาคต และสามารถนำไปใชในชีวิตจริงได (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,
2539: 138)
จุดมุงหมายของการเรียนวิทยาศาสตร นอกจากตองการใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ
ในเนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตรแลว ยังตองการใหนักเรียนมีทักษะในการศึกษาคนควาและเจตคติ
ทางวิทยาศาสตรมีความใฝรู ซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง มีความเพียร พยายาม ละเอียดรอบคอบกอน
ตัดสินใจ (ธีระชัย ปูรณโชติ, 2531: 3) ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันจึง
ควรสอนทั้งในสวนความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรควบคูกันไป เพราะทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเปนสิ่งจำเปนที่จะตองฝกฝนใหเกิดขึ้นกับทุกคน เพราะไมพียงแตจะเปนแนวทางใน
การคนหาความรูและหาคำตอบสำหรับปญหาตาง ๆ เทานั้น แตยังเปนประโยชนและเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจำวันของเราอยางใกลชิดดวย (จงดี แสงเพชร, 2539: 1) แตจากสภาพการเรียนการสอน
ในปจจุบันพบปญหาหลายอยางที่ทำใหการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรไมมีประสิทธิภาพ ดังเห็น
จากรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค ก รส ว นปกครองท อ งถิ่ น

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
Vol.5 No. 2 July-December 2014

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

105

ป ก ารศึ ก ษา 2554 ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 โรงเรี ย นเทศบาลวั ด ดอนไก ดี พบว า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสาระที่ 6 เรื่อง ดิน ต่ำกวาสาระอื่น ๆ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
0.52 จากคะแนนเต็ ม 2 คะแนน และในการเรี ย นการสอนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร เ น น เฉพาะเนื้ อ หา
ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู แนวคิดในการแกปญหาคือ ตองจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและจัดการเรียนรูที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกันเกี่ยวกับ
หัวขอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ผูเรียนตองการศึกษา แลวดำเนินการศึกษาคนควาภายในเวลาที่ตกลงกันไว
จนไดผลออกมาตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว มีผลทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นครูจำเปนตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษา คือ เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยมีเปาหมายใหผูเรียนมีลักษณะเปนคนดี
คนเกง และ มีความสุข (สุชาติ วงคสุวรรณ, 2542: 12)
จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ พบวา การจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงานเปนวิธีสอนที่มุงใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงซึ่งเปนประสบการณ
ที่ผูเรียนไดเรียนรูอยางเปนรูปธรรม ทำใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายสอดคลองกับความสนใจ
ของผูเรียนและทำใหผูเรียนกระตือรือรนอยูเสมอ (พันธ ทองชุมนุม, 2547: 253-254) วิธีสอนแบบนี้
ยังสอดคลองตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 8 สาระการเรียนรู เปนการสอนที่เนนผูเรียน
มีความสำคัญที่สุดเพราะเปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองมีการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผล (สุพล วังสินธุ, 2543: 9) โครงงานเปนเหมือนสะพานเชื่อมโยงระหวางหองเรียนกับโลก
ภายนอกที่ชวยใหผูเรียนไดนำความรูในชั้นเรียนมาบูรณาการกับกิจกรรมที่จะนำไปสูความรูใหม
(สุชาติ วงศสุวรรณ, 2542: 6) การเรียนรูโดยโครงงานเปดโอกาสไดศึกษาอยางลุมลึกดวยผูเรียนเอง
โดยมีครูคอยใหความชวยเหลือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มศักยภาพ
ยั ง มี จุ ด เน น ใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูดวยตนเอง และ
นำทักษะกระบวนการเหลานั้นมาใชในสถานการณของชีวิตจริงไดอยางคลองแคลวและผูเรียนจะ
สามารถนำไปใชไดโดยไมตองทองจำ ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนที่การปฏิบัติจริง ซึ่งแนวคิด
ดั ง กล า วสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ทางการศึ ก ษาของ Dewey, Piaget และ Vygotsky (วิ ม ลรั ต น
สุนทรโรจน, 2553: 231) คือมุงเนนการเรียนโดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติและชวยฝกทักษะ
พื้นฐานในการเรียนรูใหแกผูเรียนในดานการคิดอยางมีระบบ รูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู
ที่หลากหลาย มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ตลอดจนรูจักคิด ตัดสินใจในการสรางทางเลือก
อยางมีเหตุผล นอกจากนี้ผูเรียนเขาใจดวยวิธีการปฏิบัติไมใชดวยทฤษฎี (กิ่งทอง ใบหยก, 2537: 6)
เพราะผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเองทำใหเกิดการจดจำสิ่งตาง ๆ ติดตัวไปตลอดชีวิตไมมีวันลืม (ลัดดา
ภูเจริญ และคณะ, 2543: 48) และที่สุดของการทำโครงงานวิทยาศาสตรก็คือ ทักษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร ซึ่ ง อาจกล า วได ว า การทำโครงงานเป น วิ ธี ท่ี ผู เ รี ย นได ใ ช ทั ก ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรทุกทักษะ ทั้งแยกแตละทักษะและประยุกตทักษะตาง ๆ มาใชดวยกัน (กิ่งทอง
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ใบหยก, 2537: 5) การสอนแบบโครงงานตามขั้นตอนการสอนของวัฒนา มัคคสมัน คือ ระยะที่ 1
เริ่มตนโครงงาน ระยะที่ 2 พัฒนาโครงงาน ระยะที่ 3 รวบรวมสรุป เปนรูปแบบการสอนที่สอดคลอง
กับบริบทของสังคมไทยที่จัดกิจกรรมการเรียนรูที่คำนึงถึงลักษณะการเรียนรูของผูเรียนเพื่อใหผูเรียน
ไดเรียนรูตามลักษณะความสนใจ มุงใหเด็กมีประสบการณตรงกับเรื่องที่ศึกษา (วัฒนา มัคคสมัน,
2550: 20) นอกจากนี้ สายพิน กองกระโทก (2552: 87) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร พบวา การสอนแบบโครงงาน
ชวยใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยุพา กองเปง
(2552: 76) ไดศึกษา พบวา นักเรียนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และเบญญา ศรีดารา (2545: 118) ไดศกึ ษาเปรียบเทียบ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร พบวานักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากเหตุผลและความสำคัญดังกลาวขางตน ทำใหผูวิจัยจึงมีความสนใจและเห็นวา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนวิธีการที่จะสรางประสบการณตรงใหกับผูเรียนไดสราง
องคความรูด ว ยตนเองและครูกค็ วรมีแนวทางพัฒนาการเรียนรูใ หแกเด็กจึงไดพฒ
ั นาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานเรื่อง ดิน โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ขั้ น พื้ น ฐานของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน

สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ดิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานตามแนวคิดของวัฒนา
มัคคสมัน (2550: 46) ซึ่งแบงการสอนออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มตนโครงงาน ระยะพัฒนา
โครงงาน และระยะรวบรวมสรุป จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง สงผลใหนักเรียนมีความคิดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งนำมาใชเปนกรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงในแผนภูมินี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 โดยการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบโครงงาน เป น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
(experimental research) ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปนแบบ
กลุมเดียวทดสอบกอนและหลัง (one group pretest-posttest design)
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง ดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เปนแผนการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน จำนวน 6 แผน ซึ่งแบงเปนแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-3 เรื่อง สมบัติทางกายภาพ
และประเภทของดิน จำนวน 9 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรูที่ 4-6 เรื่อง ประโยชนของดิน
จำนวน 9 ชั่วโมง รวมเวลา 18 ชั่วโมง ไดผานการทดสอบเพื่อหาดัชนีความสอดคลองไดคา IOC
ตั้งแต 0.67-1.00
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
เปนแบบทดสอบวัดความรู-ความจำ จำนวน 6 ขอ ความเขาใจ จำนวน 6 ขอ กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู จำนวน 4 ขอ และการนำความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใช จำนวน 4 ขอ ซึ่งเปน
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ ไดผา นการทดสอบเพือ่ หาดัชนีความสอดคลองได
คา IOC ตั้งแต 0.67-1.00 คาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.34-0.78 คาอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต 0.200.52 และคาเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใชสูตร KR 20 ของ Kuder-Richarson เทากับ 0.79
3. แบบทดสอบวั ด ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ขั้ น พื้ น ฐาน ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เปนแบบทดสอบวัดทักษะการสังเกต จำนวน 4 ขอ ทักษะการจำแนกประเภท
จำนวน 4 ขอ ทักษะการวัด จำนวน 4 ขอ ทักษะการคำนวณ จำนวน 4 ขอ และทักษะการลง
ความเห็น จำนวน 4 ขอ ซึ่งเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ ไดผาน
การทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพไดคา IOC ตั้งแต 0.67-1.00 คาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.46-0.68
คาอำนาจจำแนก (r) ตัง้ แต 0.20-0.47 และคาเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับโดยใชสตู ร KR 20 ของ Kuder-Richarson
เทากับ 0.81
การเก็บรวบรวมขอมูล
ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. กอนการทดลอง ทำการทดสอบกอนเรียน (pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง ดิน และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
2. ระหวางการทดลอง ดำเนินการทดลองโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบโครงงาน
ซึ่งแบงออกเปน 3 ระยะ คือ
2.1 ระยะเริ่มตนโครงงาน
2.2 ระยะพัฒนาโครงงาน
2.3 ระยะรวบรวมสรุป
3. หลังการทดลอง ทำการทดสอบหลังเรียน (posttest) ซึ่งเปนฉบับเดียวกับแบบทดสอบ
วัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดทักษะบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานกอนเรียน
(pretest)

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
Vol.5 No. 2 July-December 2014

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

109

การวิเคราะหขอมูล
ในการดำเนินการวิจัยผูวิจัยไดวางแผนการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1. นำคะแนนที่ไดจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดิน และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาหา
คาเฉลี่ย ( x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขนั้ พืน้ ฐาน
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานโดยการทดสอบที (t-test dependent)

ผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ดิน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
1. ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ดิน กอนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
2. ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานกอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ดิน กอนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรือ่ ง ดิน กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ ง ดิ น ก อ นและหลั ง การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรูแบบโครงงาน
µ¦°
n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥

³ÂÁÈ¤
20
20

* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05

x
5.87
12.06

S.D.
1.70
2.74

d

S.D. d

6.19

0.60

(n = 31)
t
10.20*
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จากตารางที่ 1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 12.06 สูงกวากอนไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.87 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเรื่องดิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
ผลการเปรี ย บเที ย บทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ขั้ น พื้ น ฐานก อ นและหลั ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานกอนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
µ¦°
n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥

³ÂÁÈ¤
20
20

x
6.70
12.51

S.D.
1.44
2.76

d

S.D.d

(n = 31)
t

5.80

0.58

9.91*

* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05

จากตารางที่ 2 พบว า ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ขั้ น พื้ น ฐานของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ
12.51 สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.70
อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง แสดงว า นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู
แบบโครงงานมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานเรื่องดิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2
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อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียน
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรูสูงกวากอนเรียนรู
อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 สอดคล อ งกั บ สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ ตั้ ง ไว ที่ เ ป น เช น นี้
เนื่องมาจากกอนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานนักเรียนไมเคยมีความรูเรื่องดินมากอน
แตหลังปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานนักเรียนทำขอสอบไดเพราะจากการปฏิบัติ
กิจกรรมของนักเรียนไดรับความรูและประสบการณตรงจึงทำใหนักเรียนทำขอสอบขอนั้นไดถูกตอง
ดังนั้นนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ นักเรียนจะไดเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันที่สงเสริม
ใหนกั เรียนสรางความรูดวยตนเองผานกระบวนการตามขั้นตอนอยางเปนระบบ ซึ่งประกอบดวยระยะ
ของโครงงาน 3 ระยะ คื อ ระยะเริ่ ม ต น โครงงาน ระยะพั ฒ นาโครงงาน และระยะรวบรวมสรุ ป
จากขั้นตอนดังกลาวแสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน จะมีขั้นตอนเชื่อมโยง
ซึ่งกันและกัน ชวยสงเสริมการเรียนรูผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนวิธีสอนที่เหมาะสม
สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนไดเรียนรูจากสิ่งที่นักเรียนชอบ คนหาคำตอบจากสิ่งที่
ตนเองสงสั ย มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ว มกั น ได ค ำตอบจากประสบการณ จ ริ ง และตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคลอยางเหมาะสม
จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานทำใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอด
สามารถเขาใจเรื่องที่เรียนไดมากขึ้น ซึ่งทำใหเกิดทักษะการเรียนรูสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับคำกลาวของภพ เลาหไพบูลย (2540: 253-254) ที่กลาววาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนวิธีสอนที่มุงใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงซึ่งเปน
ประสบการณที่ผูเรียนไดเรียนรูอยางเปนรูปธรรม ทำใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายสอดคลอง
กับความสนใจของผูเรียนและทำใหผูเรียนกระตือรือรนอยูเสมอ สอดคลองกับรัชนี ภูระหงษ (2549:
64) พบวา ผูเรียนที่เรียนรูดว ยแผนการเรียนรูที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตร สาระ
ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอมเรื่อง พืชสมุนไพร หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับจันทนา สอนกองแดง (2550: 69) ทำการศึกษาพบวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชการเรียนรูแบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญที่ .01 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของสายพิน กองกระโทก (2552: 87) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
มีผลทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรค
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ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยุพา กองเปง
(2552: 76) ทำการศึกษาพบวา นักเรียนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. จากผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขนั้ พืน้ ฐาน พบวา นักเรียนทีไ่ ดรบั
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนเปนไปตามสมมุตฐิ านในขอ 2 ทีต่ ง้ั ไว ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากนักเรียนไดนำทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรไปใชในการแสวงหาความรูซึ่งแทรกอยูในทุกขั้นตอนของการเรียนรู คือ ระยะที่ 1
เริม่ ตนโครงงาน นักเรียนจะไดทกั ษะการสังเกตและลงความเห็นวาเราจะเลือกหัวขอเรือ่ งใดในความสนใจ
ของตัวนักเรียนเอง ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาโครงงาน คือ นักเรียนจะไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาม
ความสนใจ ทำใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน เชน การสังเกต การจำแนก
ประเภท การวัด การคำนวณ และการลงความเห็นขอมูล ระยะที่ 3 รวบรวมสรุป นักเรียนสรุปความรู
ที่ไดจากความคิดของนักเรียนซึ่งในการแสวงหาความรูในดานตาง ๆ โดยใชทักษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร นั ก เรี ย นมี ก ารพั ฒ นาด า นนี้ เ พิ่ ม มากขึ้ น เพราะฝ ก ปฏิ บั ติ ห ลาย ๆ ครั้ ง จนเกิ ด
ความชำนาญในการแสวงหาความรู จากกอนการปฏิบัติกิจกรรมมีการอานจากหนังสืออยางเดียว
เรียนแตทฤษฎี ครูแนะแนวตลอดในการทำกิจกรรม ไมไดลงมือปฏิบัติจริง ขาดทักษะในการแสวงหา
ความรู จึงไมไดคำตอบดังที่คาดหวังไว แตพอไดทำกิจกรรมโครงงานนักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูเ พิม่ มากขึน้
จากการสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ไดแก
ทักษะการสังเกต มีการใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการบันทึกขอมูล ทักษะการจำแนกประเภท บอก
ความแตกตางของดินไดอยางถูกตอง ทักษะการวัด ใชเครื่องมือในการทดลองไดเหมาะสม ทักษะ
การคำนวณ นักเรียนนับจำนวน บวก ลบ ไดถกู ตอง และทักษะการลงความเห็น อธิบายถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
อย า งสมเหตุ ส มผลในกิ จ กรรมที่ ป ฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งถู ก ต อ ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของเบญญา
ศรี ด ารา (2545: 118) ที่ ไ ด ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
และการเรียนตามคูมือครู พบวา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของมนัสชนก อุดมดี (2548: 83) พบวา
นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานผูวิจัยไดเลือกนักเรียนจาก 1 หองเรียน จำนวน 31 คน
ซึ่ ง ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบโครงงานเป น วิ ธี ก ารที่ นั ก เรี ย นเลื อ กกิ จ กรรมตามสนใจ
ของนักเรียน ลงมือทำกิจกรรมผานประสบการณจริง และสรุปความรูที่ไดสามารถเขาใจในสิ่งตาง ๆ
ไดดวยตนเอง ครูผูสอนในวิชาวิทยาศาสตรสามารถนำกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานไปใชใน
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การจัดการเรียนรูไดเพื่อใหนักเรียนหองอื่น ๆ ในระดับชั้นเดียวกันไดทำกิจกรรมนี้อยางสนุกสนาน
ไดความรู รวมทั้งไดพัฒนาทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานเพิ่มสูงขึ้นอีกดวย ครูผูสอนสามารถนำ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาใชสอนนักเรียนในกิจกรรมการเรียนรูที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การทดลองมาใชในการทำกิจกรรมนี้ได ดังที่ดิวอี้ (Dewey, 1993: 96 อางถึงใน อำพวรรณ เนียมคำ,
2545: 98) กลาววา เด็กที่เรียนรูไดดีเมื่อประสบการณที่จัดใหเด็กเปนประสบการณตรง ซึ่งจากงาน
วิจัยพบวา เด็กที่เรียนรูผานประสาทสัมผัสตาง ๆ จะทำใหเด็กเรียนรูและพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรไดดี และสอดคลองกับเพียเจท (Piaget, 1999: 124 อางถึงใน อำพวรรณ เนียมคำ,
2545: 98) กลาวถึงพัฒนาการและธรรมชาติในการเรียนรูของเด็กในวัย 2-7 ป วาเปนขั้นที่เด็กใช
พัฒนาการและเรียนรูสิ่งแวดลอม โดยการดูดซึมและรับเขาไปในโครงสรางของสติปญญา เปนวัย
อยากรูอ ยากเห็นชอบซักถามและสำรวจสิง่ ใหม ๆ กิจกรรมทีจ่ ดั ใหควรสงเสริมใหเด็กไดลงมือปฏิบตั เิ อง
จะกอใหเกิดความรูความเขาใจเพราะเด็กวัยนี้มีพัฒนาการการเรียนรูไดดีจากสิ่งที่เปนรูปธรรม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูควรมีกิจกรรมและสื่อที่หลากหลายทำใหผอนคลายความตึงเครียด
สรางความสนุกสนาน กระตือรือรนเพราะเด็กไดรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
ผานกิจกรรมและสือ่ การเรียนรู ทำใหผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานเพิ่มสูงขึ้น
กลาวโดยสรุป การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน สงเสริมใหนักเรียนใฝรู รูจักคิด แกปญหา วิเคราะหและสังเคราะหความรูดวยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรจากการปฏิบัติกิจกรรมไดเรียนรูดวยตัวของนักเรียนเอง นักเรียนตองสืบคนเสาะหา
สำรวจ ตรวจสอบและคนควาดวยวิธีการตาง ๆ จนทำใหนักเรียนเกิดองคความรู และคนพบในสิ่งที่
เปนประสบการณตรงจากสิ่งแวดลอมรอบตัว เกิดความสุขและรักในการเรียนวิทยาศาสตรทำให
เชื่อมโยงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นอีกดวย

ขอเสนอแนะ
จากการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขนั้ พืน้ ฐานสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช
1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนตองมีการเตรียมกิจกรรม สถานที่รวมทั้ง
ตองควบคุมเวลา กำหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดการเรียนการสอน การวางแผนทุกอยางดวยความรอบคอบ
กอนที่จะทำการสอน และจัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับวัย ทำซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง เพื่อใหเกิดทักษะและ
ความคลองแคลวในการทำกิจกรรมการเรียนรู รวมทั้งจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
จากเดิม
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1.2 ครูผสู อนควรใชคำถามกระตุน ใหนกั เรียนทำกิจกรรมการเรียนรูไ ดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 ควรจัดนักเรียนใหปฏิบัติจริงและจัดกลุมคละความสามารถ นักเรียนเกงชวยเหลือ
เด็กออน และควรมีการกระตุนใหนักเรียนชวยเหลือกันอยูเสมอ
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร ขั้ น พื้ น ฐาน โดยการใช กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบโครงงานกั บ วิ ธี ส อนอื่ น ๆ เช น
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู การสอนแบบวิจัยเปนฐาน การสอนแบบสมองเปนฐาน เปนตน
2.2 ควรนำการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบโครงงานไปทดลองใช เ พื่ อ พั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานกับระดับชั้นอื่น
2.3 ควรมี ก ารพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ควบคูกับกระบวนการคิดริเริ่ม คิดอยางมีระบบ คิดสรางสรรค เปนตน

สรุป
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเรื่อง ดิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังไดรับ
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบโครงงานสู ง กว า ก อ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบโครงงาน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง ดิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 2 ที่ตั้งไว
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การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER
THE JURISDICTION OF NAKHON PATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE
AREA OFFICE 1
พิชญสินี จิตตวองไว / PITSINEE JITWONGWAI1
จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT SAENGLOETUTHAI2
ธีรวุธ ธาดาตันติโชค / THEERAWOOT THADATONTICHOK3
บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาระดับการบริหารจัดการสิง่ แวดลอมในสถานศึกษา
2) เปรียบเทียบการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ขนาด
ของสถานศึกษาทีส่ งั กัดและทำเลทีต่ ง้ั และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสิง่ แวดลอม
ในสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 317 คน และผูตอบแบบสัมภาษณ จำนวน
20 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนและการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารจัดการสิง่ แวดลอมในสถานศึกษา อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ ภาพรวมและรายดาน
2. ผู บ ริ ห ารและครู ใ นสถานศึ ก ษาที่ มี เ พศ อายุ ตำแหน ง หน า ที่ และประสบการณ
ในการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ทั้งในภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน ผูบริหารและครูในสถานศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา
ที่สังกัด และทำเลที่ตั้งของสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ในสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
อาจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1

2
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3. ผูบ ริหารและครูในสถานศึกษา ควรมีสว นรวมในการวางแผนการดำเนินการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงปจจัยสำคัญในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ที่ชวยสงเสริมใหสิ่งแวดลอม
มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสถานศึกษา สรางบรรยากาศทางการศึกษาทีส่ ง ผลตอประสิทธิภาพของ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน
คำสำคัญ: การบริหารจัดการ สิ่งแวดลอม การประถมศึกษา

ABSTRACT
This research aimed to: 1) study implementation level of environmental
management in educational institutions; 2) compare environmental management in
educational institutions as classified by personal factors, school size, and location; and
3) study the development guidelines on environmental management in educational institutions.
The research samples were school administers and teachers of educational institutions
under the Jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1,
consisting of 317 respondents and 20 interviewers, derived by proportional stratified
random sampling and purposive sampling. The research instruments were a questionnaire
and an interview form constructed by the researcher. The statistics used for data analysis
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance
and content analysis.
The findings of this research were as follows:
1. Environmental management in educational institutions was at a highest level
in both overall and specific aspects.
2. There was no significant difference in opinion of environmental management
among administrators and teachers with differences in sex, age, position and work experience,
both overall and specifics aspects. Additionally, there was no significant difference in
opinion of environmental management between those who differed in educational background,
school size, and school location in overall aspect. When considering each aspect, there
were significant differences at .05 level.
3. Administrators and teachers should participate in environmental
management planning and concerned with important factors of environmental management
that encouraged sufficiently and appropriately school environment. In addition, they
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should create a school climate for enhancing performance of administrators, teachers,
student, parent and community.
Keywords: management, environment, primary education

บทนำ
สิ่งแวดลอมเปนแหลงกำเนิดปจจัยสี่ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย
การอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนการใชสิ่งแวดลอมที่มีอยูเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอมนุษยและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมไมใหเกิดปญหาขึ้นในสังคม ดังที่ สำเริง วงษเจริญ (2549: 1) ไดกลาวไววา
มนุษยและสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ตลอดระยะเวลาที่ผานมามนุษยใชสติปญญา
และความสามารถในการที่จะใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมและปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับ
ชีวิต เนื่องจากการนำสิ่งแวดลอมมาใชโดยไมรู ไมเขาใจ ไมอนุรักษ ประกอบกับการเพิ่มจำนวน
ประชากรอยางรวดเร็ว ทำใหความตองการใชทรัพยากรมีมากขึ้น จึงทำใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
ความเสื่อมโทรมความสกปรก มลภาวะตาง ๆ กลายเปนปญหาใหญที่นับวันจะเพิ่มทวีความรุนแรง
ขึ้นเรื่อย ๆ ในระดับประเทศมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นำเอาทรัพยากรธรรมชาติ
มาใชอยางมาก จนทำใหขาดความสมดุลทางธรรมชาติ ทำใหเกิดสภาวะสิ่งแวดลอมเปนพิษตาง ๆ
ขึ้น เชน อากาศเสีย น้ำเสีย ปาไมลดนอยลง เปนตน เปนที่ยอมรับกันวา “มนุษย” เปนตัวการอัน
สำคัญที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมอันเปนพิษดังกลาว จนสงผลใหสิ่งแวดลอมไมสามารถปรับตัว
ไดทัน จึงทำใหเกิดการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ตามมา มนุษยเปนตัวการสำคัญ
ที่สุดในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปญหาเหลานี้นับวันจะทวีมากขึ้น หากไม
รวมมือกันและแกไข วิธกี ารหนึง่ ทีจ่ ะชวยใหประชาชนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปน
ของการอนุรักษและการพัฒนาสิ่งแวดลอมคือ การใหการศึกษา โดยเริ่มจากเด็กในวัยเรียนจนถึง
ประชาชนทั่วไป
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาเปนเรื่องสำคัญยิ่ง สำหรับผูมีสวนเกี่ยวของ
กับการพัฒนาการศึกษา ไมวาจะเปนผูบริหาร ครู-อาจารย นักเรียนและบุคคลในชุมชน ทั้งนี้เพื่อให
เอื้ อ ต อ การเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด า นต า ง ๆ ของนั ก เรี ย นให ส อดคล อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 23 (2)
ระบุวา ความรูแ ละทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ ความรูค วามเขาใจและประสบการณ
เรื่องการจัดการ การบำรุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลยั่งยืน และมาตรา 24 (5) ระบุวา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาดำเนินการสงเสริม
สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก
เพือ่ ใหผเู รียนเกิดการเรียนรูแ ละมีความรอบรู รวมทัง้ สามารถใชการวิจยั เปนสวนหนึง่ ของกระบวนการ
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เรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ
ประเภทตาง ๆ และ มาตรา 24 (6) ที่ระบุวา การจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มี
การประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 9-10)
จากขอมูล ดังกลาวมานั้นจะเห็นวาการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายนั้น การบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาเปนสิ่งสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ไดเสนอแนวคิด
เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาไวในทิศทางการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอยางทัว่ ถึง มีคณ
ุ ภาพ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูเ รียนสงเสริมการรักษาสิง่ แวดลอม
และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2554: 60-65)
ไดกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก กลุมตัวอยางพื้นฐาน ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพ
ของการบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา ข อ ที่ 3 บรรยากาศและสภาพแวดล อ มของ
สถานศึกษา คือ สถานศึกษามีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและสวยงาม ประกอบดวย 1) สะอาด คือ
ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 2) สุขลักษณะ คือ สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ
เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม 3) สวยงาม คือ มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลอง
กั บ พื้ น ที่ แ วดล อ ม ไม สิ้ น เปลื อ ง และไม ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ สภาพแวดล อ ม ข อ มู ล ดั ง กล า ว
จึ ง สอดคล อ งกั บ มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน ที่ ก ำหนดใน มาตรฐาน ที่ 11 ไว ว า
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
โดยสถานศึ ก ษามี ก ารจั ด สภาพแวดล อ ม สิ่ ง อำนวยความสะดวก พอเพี ย ง ใช ก ารได ดี น ำไปสู
การพัฒนาผูเรียนทุกดาน ใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม ไดแก
หองเรียน หองปฏิบตั กิ าร หองสมุด อาคารเรียน อาคารประกอบ แหลงเรียนรู การบริการสือ่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน ทั้งนี้ในตัวบงชี้ 11.1 ระบุไววา
หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง
อยู ใ นสภาพใช ก ารได ดี สภาพแวดล อ มร ม รื่ น และมี แ หล ง เรี ย นรู ส ำหรั บ ผู เ รี ย น (สำนั ก ทดสอบ
ทางการศึกษา, 2554: 112)
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ของสมฤทั ย รอดพู น พงศ (2553: 7-8) เรื่ อ ง การศึ ก ษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมัธยมทาแคลง สำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา การบริหารจัดการสิง่ แวดลอมในสถานศึกษา มี 4 ดาน ประกอบดวย
1) ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 2) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ดานกลุมเพื่อน
4) ดานการบริหาร ดังนั้น สถานศึกษาจึงจำเปนตองใหความสำคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ในสถานศึกษา และสกุณา บุญธรรม (2551: 102-109) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี
เขต 1 ในภาพรวม พบวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
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มีปญหาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมระหวางกลุมผูบริหารกับกลุมครูสถานภาพ
สวนบุคคล และขนาดของสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากที่ ก ล า วมาสรุ ป ได ว า สภาพแวดล อ มเป น ป จ จั ย สำคั ญ ต อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การจัดการศึกษา สถานศึกษาที่มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคงและสะอาด มีแหลง
เรียนรูเพียงพอทำใหนักเรียนดำเนินชีวิตอยูในสถานศึกษาไดอยางมีความสุข ปลอดภัย มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ซึ่งจะสงผลถึงความสำเร็จในการเรียนดวย การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาจึงมี
ความสำคัญตอการบริหารงานภายในสถานศึกษา ผลการประเมินที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษาที่มีความสัมพันธกันจะทำใหเกิดการพัฒนาไดอยางรวดเร็ว จึงทำใหผูวิจัย
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยคาดหวังวาผลจากการวิจัยครั้งนี้จะทำให ผูบริหาร
ครูและผูที่เกี่ยวของในสถานศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม สามารถนำไปเปนแนวทางในการสงเสริม พัฒนาและแกปญหา การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม ในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ

การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม หมายถึ ง การกำหนดกระบวนการวางแผนส ง เสริ ม
สนับสนุน นิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม แกไข และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานสิ่งแวดลอม
ใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงอยางเปนระบบ
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูหรือเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา
ที่แสดงถึงลักษณะทางรูปรางและโครงสรางทั้งที่เปนวัตถุ สิ่งของ ตัวบุคคล วิธีการ หรือกระบวนการ
ตาง ๆ ซึ่งมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลตอครูนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา

วัตถุประสงค

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของ
สถานศึกษาที่สังกัด และทำเลที่ตั้ง
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
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สมมติฐานการวิจัย

ผูบริหารและครูในสถานศึกษา ที่มีสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษาที่สังกัด
และทำเลที่ตั้งตางกัน มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แตกตางกัน

วิธีดำเนินการ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา (descriptive research) โดยมี ขั้ น ตอน
การวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปการศึกษา 2556 จำนวน 1,761 คน จำแนกเปน
3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก 51 โรงเรียน ขนาดกลาง 60 โรงเรียน และขนาดใหญ 16 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น
127 โรงเรียน
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี 2 กลุ ม ประกอบด ว ย กลุ ม ที่ 1 เป น ผู ใ ห
ขอมูลที่ตอบแบบสอบถาม คือ ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จำนวน 317 คน ไดมา
โดยการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970:
607-610 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) และทำการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนเพื่อให
กระจายไปตามขนาดของสถานศึกษาทั้ง 3 ขนาด สวนกลุมที่ 2 เปนผูใหขอมูลโดยการสัมภาษณ
คือ ผูบริหารและครูในสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่ผานการประเมินเปนสถานศึกษาแบบอยาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน
10 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 20 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ผูใหขอมูลรวมทั้งสิ้น
337 คน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง
¦³µ¦
µ °µ«¹¬µ
µÁ¨È (51 Ã¦Á¦¸¥)
µ¨µ (60 Ã¦Á¦¸¥)
µÄ®n (16 Ã¦Á¦¸¥)
¦ª¤ (127 Ã¦Á¦¸¥)
¦ª¤´Ê·Ê

¼o¦·®µ¦
51
60
16
127

¦¼
246
872
516
1,634
1,761

¨»n¤´ª°¥nµ
¼oÄ®o o°¤¼¨ ¨»n¤ 1 ¼oÄ®o o°¤¼¨ ¨»n¤ 2
¼o¦·®µ¦ ¦¼
¼o¦·®µ¦ ¦¼
9
44
2
2
10
157
5
5
3
93
3
3
23
294
10
10
317
20
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี 2 ชุ ด คื อ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น และ
แบบสัมภาษณ
ชุดที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพส ว นบุ ค คลของผู ต อบ
แบบสอบถามมีขอ คำถามเกีย่ วกับเพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา ตำแหนงหนาที่ ประสบการณในการทำงาน
ขนาดของสถานศึกษาทีส่ งั กัด และทำเลทีต่ ง้ั โดยมีลกั ษณะคำถามเปนแบบสำรวจรายการ (checklist)
จำนวน 55 ขอ
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มใน
สถานศึ ก ษา มี ลั ก ษณะเป น มาตราส ว นประมาณค า 5 ระดั บ (rating scale) ซึ่ ง ประกอบด ว ย
ขอคำถามจำแนกตามตัวแปรการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 4 ดาน คือ 1) ดานอาคาร
สถานทีแ่ ละสภาพแวดลอม 2) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ดานกลุม เพือ่ น และ 4) ดานการบริหาร
จำนวน 55 ขอ โดยกำหนดคาคะแนนของชวงน้ำหนักของการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม เปน 5 ระดับ
ซึ่งตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยง (reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( Į – coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.94 แลวนำไปเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง วันที่
24 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-structure
interview test) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 4 ขอ
3. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังนี้
1) การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหา
คาความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage)
2) การวิเคราะหระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ใชการหาคาเฉลี่ย
( x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำคาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ ตามแนวคิดของเบสท
(Best, 1981: 182 อางถึงใน ยุทธพงษ กัยวรรณ, 2543: 137)
3) การวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จำแนก
ตามสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษาที่สังกัด และทำเลที่ตั้ง โดยในการเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางเพศ ตำแหนงหนาที่ และทำเลทีต่ ง้ั ใชการทดสอบที (t-test) และในการเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวาง อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษา
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ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe)
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้
1. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดและขอมูลมีการกระจายตัวนอยมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยลำดับสูงสุด คือ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
รองลงมา คือ ดานการบริหาร ดานกลุมเพื่อน และดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ตามลำดับ
ดังปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ระดั บ และลำดั บ การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม
ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1
ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครูในสถานศึกษา โดยภาพรวม
µ¦¦·®µ¦´µ¦·É Âª¨o°¤Äµ«¹¬µ
oµ°µµ¦µ¸ÉÂ¨³£µ¡Âª¨o°¤
oµ·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°
oµ¨»¤n Á¡ºÉ°
oµµ¦¦·®µ¦
¦ª¤

X

4.52
4.60
4.54
4.54
4.55

S.D.
0.43
0.40
0.49
0.43
0.44

¦³´
¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É »

(n=317)
¨Îµ´
4
1
3
2
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2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาที่
ประสบการณในการทำงาน ขนาดของสถานศึกษาที่สังกัด และทำเลที่ตั้ง พบวา
2.1 ผูบริหารและครูในสถานศึกษาที่เปนเพศชายและที่เปนเพศหญิง มีความคิดเห็น
ตอการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ดังปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู
ในสถานศึกษา จำแนกตามเพศ
(n = 317)
µ¦¦·®µ¦´µ¦·É Âª¨o°¤
Äµ«¹¬µ
oµ°µµ¦µ¸ÉÂ¨³£µ¡Âª¨o°¤
oµ·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°
oµ¨»n¤Á¡ºÉ°
oµµ¦¦·®µ¦
¦ª¤

µ¥ (n=119)
S.D.
X
4.52
0.44
4.63
0.41
4.59
0.46
4.57
0.43
4.58
0.38

®· (n=198)
S.D.
X
4.52
0.42
4.58
0.39
4.50
0.50
4.52
0.42
4.53
0.36

t
0.09
1.24
1.63
1.17
1.23

2.2 ผู บ ริ ห ารและครู ใ นสถานศึ ก ษาที่ มี อ ายุ ต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การบริ ห าร
จัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันดังปรากฏในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู
ในสถานศึกษาจำแนกตามอายุ
(n = 317)
µ¦¦·®µ¦´µ¦
·ÉÂª¨o°¤
Äµ«¹¬µ

Â®¨nªµ¤
Â¦¦ª

df

SS

Ms

F

¦³®ªnµ¨»n¤
£µ¥Ä¨»¤n
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¦³®ªnµ¨»n¤
£µ¥Ä¨»¤n
oµ¨»¤n Á¡ºÉ°
¦ª¤
¦³®ªnµ¨»n¤
£µ¥Ä¨»¤n
oµµ¦¦·®µ¦
¦ª¤
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£µ¥Ä¨»¤n
¦ª¤

3
313
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3
313
316
3
313
316
3
313
316
3
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316

0.67
57.30
57.96
0.66
49.84
50.51
0.25
74.24
74.49
0.75
56.72
57.47
0.29
43.25
43.54

0.22
0.18

1.21

0.22
0.16

1.39

0.08
0.24

0.35

0.25
0.18

1.38

0.19
0.14

0.69

oµ°µµ¦µ¸ÉÂ¨³
£µ¡Âª¨o°¤

2.3 ผู บ ริ ห ารและครู ใ นสถานศึ ก ษาที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ดาน คือ ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
และดานการบริหาร สวนอีก 2 ดาน คือ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานกลุมเพื่อน พบวา
ไมแตกตางกัน ดังปรากฏในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู
ในสถานศึกษาจำแนกตามวุฒิการศึกษา
(n = 317)
µ¦¦·®µ¦´µ¦
·ÉÂª¨o°¤
Äµ«¹¬µ
oµ°µµ¦µ¸ÉÂ¨³
£µ¡Âª¨o°¤
oµ·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°
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df
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¦³®ªnµ¨»n¤
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¦ª¤

2
314
316
2
314
316
2
314
316
2
314
316
2
314
316

2.02
55.94
57.96
0.20
50.31
50.51
0.10
74.39
74.49
1.25
56.22
57.47
0.54
43.00
43.54

1.01
0.18

5.68*

0.10
0.16

0.61

0.05
0.24

0.21

0.62
0.18

3.49*

0.27
0.14

1.96

*¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05

2.4 ผูบริหารและครูในสถานศึกษาที่มีตำแหนงหนาที่เปนผูบริหารสถานศึกษาและ
ที่เปนครูผูสอน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ดังปรากฏ
ในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู
ในสถานศึกษาจำแนกตามตำแหนงหนาที่
(n = 317)
µ¦¦·®µ¦´µ¦·É Âª¨o°¤
Äµ«¹¬µ
oµ°µµ¦µ¸ÉÂ¨³£µ¡Âª¨o°¤
oµ·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°
oµ¨»n¤Á¡ºÉ°
oµµ¦¦·®µ¦
¦ª¤

¼o¦·®µ¦µ«¹¬µ
(n=23)
S.D.
X
4.54
0.50
4.54
0.52
4.45
0.67
4.48
0.58
4.50
0.53

¦¼¼o°
(n=294)
S.D.
X
4.52
0.42
4.60
0.39
4.54
0.47
4.54
0.41
4.55
0.36

t
0.14
0.62
0.91
0.53
0.48

2.5 ผูบริหารและครูในสถานศึกษาที่มีประสบการณการในการทำงานตางกัน มี
ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ดังปรากฏในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ผลการเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู
ในสถานศึกษาจำแนกตามประสบการณในการทำงาน
(n = 317)
µ¦¦·®µ¦´µ¦·É Âª¨o°¤ Â®¨nªµ¤
Äµ«¹¬µ
Â¦¦ª
¦³®ªnµ¨»n¤
oµ°µµ¦µ¸ÉÂ¨³
£µ¥Ä¨»n¤
£µ¡Âª¨o°¤
¦ª¤
¦³®ªnµ¨»n¤
oµ·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦° £µ¥Ä¨»n¤
¦ª¤
¦³®ªnµ¨»n¤
oµ¨»¤n Á¡ºÉ°
£µ¥Ä¨»n¤
¦ª¤
¦³®ªnµ¨»n¤
£µ¥Ä¨»n¤
oµµ¦¦·®µ¦
¦ª¤
¦³®ªnµ¨»n¤
£µ¥Ä¨»n¤
¦ª¤
¦ª¤

df

SS

Ms

F

2
314
316
2
314
316
2
314
316
2
314
316
2
314
316

0.96
57.00
57.96
0.37
57.10
57.47
0.53
43.00
43.54
0.67
49.84
50.51
0.46
74.04
74.49

0.48
0.18

2.64

0.19
0.18

1.02

0.27
0.14

1.95

0.33
0.16

2.11

0.23
0.24

0.97

2.6 ผูบริหารและครูในสถานศึกษาที่มีขนาดสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 ดาน คือ ดานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการบริหาร สวนอีกดาน คือ ดานกลุมเพื่อน
พบวาไมแตกตางกันดังปรากฏในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ผลการเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู
ในสถานศึกษา จำแนก ตามขนาดของสถานศึกษา
(n=317)
µ¦¦·®µ¦´µ¦
·ÉÂª¨o°¤
Äµ«¹¬µ
oµ°µµ¦µ¸ÉÂ¨³
£µ¡Âª¨o°¤
oµ·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°

oµ¨»¤n Á¡ºÉ°

oµµ¦¦·®µ¦

Â®¨nªµ¤
Â¦¦ª
¦³®ªnµ¨»n¤
£µ¥Ä¨»n¤
¦ª¤
¦³®ªnµ¨»n¤
£µ¥Ä¨»n¤
¦ª¤
¦³®ªnµ¨»n¤
£µ¥Ä¨»n¤
¦ª¤
¦³®ªnµ¨»n¤
£µ¥Ä¨»n¤
¦ª¤

df

SS

Ms

F

2
314
316
2
314
316
2
314
316
2
314
316

6.11
51.85
57.96
1.65
48.86
50.51
0.85
73.64
74.49
2.27
55.20
57.47

3.05
0.17

18.5*

0.82
0.16

5.30*

0.43
0.24

1.81

1.14
0.18

6.46*

2.7 ผูบริหารและครูในสถานศึกษาที่มีทำเลที่ตั้งของสถานศึกษาอยูในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวม ไมแตกตางกัน แตเมือ่ พิจารณารายดาน
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ดาน คือ ดานอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอม โดยพบวา ผูบริหารและครูในสถานศึกษาที่มีทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา
อยูนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มากกวาผูบริหารและครูในสถานศึกษาที่มีทำเล
ที่ตั้งของสถานศึกษาอยูในเขตเทศบาล ดังปรากฏในตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 ผลการเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู
ในสถานศึกษาจำแนกตามทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา
(n = 317)
µ¦¦·®µ¦´µ¦·É Âª¨o°¤Ä
µ«¹¬µ
oµ°µµ¦µ¸ÉÂ¨³£µ¡Âª¨o°¤
oµ·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°
oµ¨»n¤Á¡ºÉ°
oµµ¦¦·®µ¦
¦ª¤
*¤¸´¥Îµ´µ·· ¸É¦³´ .05

ÄÁ Á«µ¨
(n=109)
S.D.
4.44
0.44
4.60
0.34
4.51
0.54
4.52
0.41
4.52
0.33

°Á Á«µ¨
(n=208)
S.D.
4.57
0.42
4.60
0.43
4.55
0.46
4.55
0.44
4.57
0.39

t
2.50*
0.18
0.74
0.61
1.14

3. ผลการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สรุปไดดังนี้
3.1 ด า นการพั ฒ นาอาคารสถานที่ แ ละสภาพแวดล อ ม พบว า ผู บ ริ ห ารและครู
ในสถานศึกษาควรมีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินการจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษารวมกัน ซึ่งจะตองคำนึงถึงปจจัยสำคัญ ที่จะชวยใหสถานศึกษามีความปลอดภัย เปน
ระเบียบเรียบรอย มีความสะอาด สวยงาม รมรื่น มีที่พักผอนหยอนใจอยางเพียงพอตอความตองการ
และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ซึ่งเปนสถานที่ใหความรูและประสบการณตาง ๆ
สิ่งเหลานี้จะตองไดรับการจัดเตรียมไวเปนอยางดี
3.2 ดานการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน พบวาสถานศึกษาควรวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพของผูเรียนในหลาย ๆ ดาน
ตามความถนัดหรือความสนใจ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมีความเหมาะสม
ดานเนื้อหาความรู กระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนรู มีการจัดหาสื่อที่ใชในกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน มีการวัดผลประเมินผลอยางเปนระบบตรวจสอบได เนนผูเรียน
เปนสำคัญ เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น มีการจัดสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมเอื้อตอกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียน
3.3 ดานการพัฒนากลุมเพื่อน พบวา ผูบริหารและครูในสถานศึกษาควรสงเสริม
การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น สวนรวมในการทำงาน จัดกิจกรรมสรางขวัญกำลังใจให
ทุ ก คนเสมอภาคกัน เพื่อสงเสริมความรัก ความสามัคคีในหมูคณะภายในสถานศึกษาใหบุคลากร
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ในสถานศึกษามีความรัก ความสามัคคี การใหเกียรติกัน การทำงานรวมกันและรูจักการใหอภัย
ในสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน ใหทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการทำงานใหสำเร็จ
ลุลวงเปนอยางดีและทำงานอยางมีสติ
3.4 ดานการพัฒนาการบริหาร พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ควรบริหารจัดการและ
ดำเนินการใหการปฏิบัติงานตาง ๆ สำเร็จดวยความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหทำงานรวมกัน จัดกิจกรรมและสงเสริมใหบุคลลากรในสถานศึกษา
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ยิ้มแยมแจมใส เปนมิตรตอกัน เห็นความสำคัญของกัน
และกัน มีการยกยองชมเชย สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ความกาวหนา สรางบรรยากาศทางการศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ครู
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีขอคนพบที่นาสนใจสามารถนำมาอภิปรายผล
ไดดังนี้
1. จากผลการศึกษาระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1 ตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารและครู ใ น
สถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารและครูที่อยูในสถานศึกษา
ให ค วามสำคั ญ ต อ การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มในสถานศึ ก ษา ที่ เ ป น เช น นี้ เ ป น เพราะป จ จุ บั น
สภาพแวดลอมเปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาที่มีอาคารเรียน
หองเรียนเพียงพอ มั่นคง และสะอาด มีแหลงเรียนรูเพียงพอทำใหดำเนินชีวิตอยูในสถานศึกษาได
อยางมีความสุขปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี สถานศึกษามีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรูข องนักเรียน ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของสมฤทัย รอดพูนพงศ
(2553: 75) ไดทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียนมัธยมทาแคลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมัธยมทาแคลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานอาคารสถานที่ ดานการเรียน
การสอน ดานสังคมกลุมเพื่อน และดานการบริหารอยูในระดับมากตามลำดับ สอดคลองกับงานวิจัย
ของสำเริง วงษเจริญ (2549: 66-67) ไดศึกษาการบริหารสิ่งแวดลอม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาชลบุ รี เขต 2 พบว า การบริ ห ารสิ่ ง แวดล อ มในสถานศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการ โดยรวมอยูในระดับมาก ดานการบริหารกิจกรรมการเรียน
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การสอน ดานการบริหารกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ดานการบริหารกิจกรรมชุมชนสัมพันธอยูใน
ระดับมากตามลำดับ และสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐธยาน พลศรีเมือง (2550: 49-50) ไดศึกษา
สภาพการบริ ห ารงานสิ่ ง แวดล อ มในโรงเรี ย น และข อ เสนอแนะในการบริ ห ารงานสิ่ ง แวดล อ ม
ในโรงเรียนของโรงเรียนในศูนยเครือขายการศึกษา ตําบลเวียงเชียง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 4 พบวา ภาพรวมของสภาพการบริหารงานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน โรงเรียนในศูนย
เครือขาย การศึกษาตำบลเวียงเชียงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยรวมอยู
ในระดับมาก
2. จากผลการเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูในสถานศึกษา จำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาที่ ประสบการณในการทำงาน
ขนาดของสถานศึกษาที่สังกัด และทำเลที่ตั้ง พบวา
2.1 ผูบริหารและครูในสถานศึกษาที่มีสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ อายุ ตำแหนง
หน า ที่ และประสบการณ ใ นการทำงานต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
สิ่ ง แวดล อ มในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ผลการวิจัย
ดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูบริหารและครูในสถานศึกษาทั้งเพศชาย เพศหญิง ที่มีอายุ ตำแหนงหนาที่
และประสบการณในการทำงานตางกัน มีความสามารถเทาเทียมกัน ในเรื่องของการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนพดล กาญจนกุล (2546: 63) ไดศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปญหาการดำเนินการการจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมของสถานศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด พบว า การดำเนิ น งานการจั ด บรรยากาศและสิ่ ง แวดล อ มของ
สถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด ทีม่ เี พศ และอายุตา งกันนัน้
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของสมนึก สุระกุล (2549: 63)
ไดศึกษาการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 3 พบวา การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันตามนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2.2 ผูบริหารและครูในสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน พบวา มี 3 คู คือ ผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กับผูบ ริหารและครูทม่ี วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาปริญญาโท ผูบ ริหารและครูทม่ี วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาปริญญาตรี
กับผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก และผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท
กับผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก มีความคิดเห็นในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
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ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไมแตกตางกัน
ซึ่งผูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา
สูงกวาผูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก
2.3 ผูบ ริหารและครูในสถานศึกษาทีจ่ ำแนกตามขนาดของสถานศึกษาทีส่ งั กัดตางกัน
มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมแตกตางกัน พบวา ผูบริหารและครูที่อยูใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก กับผูบริหารและครูที่อยูในสถานศึกษาขนาดกลาง ผูบริหารและครูที่อยูใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก กับผูบริหารและครูที่อยูในสถานศึกษาขนาดใหญ และผูบริหารและครูที่อยูใน
สถานศึ ก ษาขนาดกลาง กั บ ผู บ ริ ห ารและครู ที่ อ ยู ใ นสถานศึ ก ษาขนาดใหญ มี ค วามคิ ด เห็ น ใน
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง ผู บ ริ ห ารและครู ที่ อ ยู ใ น
สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มในสถานศึ ก ษา สู ง กว า
ผูบ ริหารและครูทอ่ี ยูใ นสถานศึกษาขนาดกลางและใหญ ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของเฉลียว กลาหาญ
(2550: 73-74) ไดทำการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา
ในการบริหารสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี พบวา การเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี จำแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้เพราะผูบริหารสถานศึกษาทั้งสามขนาด
มีทศั นะทีเ่ ห็นตรงกันวาการบริหารจัดการสิง่ แวดลอมเปนเรือ่ งทีบ่ คุ ลากรทุกฝายตองรวมกันดำเนินการ
จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอมศึกษา โดยการสงเสริมใหมี
การวิเคราะหหลักสูตรในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่อง สิ่งแวดลอมศึกษา กระตุนใหครูจัดการเรียนรูเรื่อง
สิ่งแวดลอมโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงและแสวงหาความรูดวยตนเอง นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหมี
การใชภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีและสื่อ เพื่อสอนเรื่องสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับสภาพชุมชน
และทองถิ่น ในขณะที่การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมนั้นผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาและมีการนิเทศ/
ติดตามประเมินผลการจัดสิ่งแวดลอมในระหวางการดำเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมทั้ง
สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนรวมกับชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอมในโอกาสตาง ๆ
เช น กิ จ กรรมปลูกตนไม เก็บ ขยะ สอดคล องกับงานวิจัย ของสำเริ ง วงษ เจริญ (2549: 66-67)
ได ท ำการวิ จั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารสิ่ ง แวดล อ มในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษา
ขนาดใหญ มีการบริหารสิ่งแวดลอมแตกตางกัน
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2.4 ผูบริหารและครูในสถานศึกษาที่จำแนกตามทำเลที่ตั้งของสถานศึกษาตางกัน
มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
3. จากผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ แนวทางในการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูในสถานศึกษา จะเห็นไดวา
3.1 ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม พบวา ผูบริหารและครูในสถานศึกษา
ควรมีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินการจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
ร ว มกั น เพื่ อ ร ว มกั น วิ เ คราะห ส ภาพความต อ งการในการสร า งและพั ฒ นาอาคารสถานที่ แ ละ
สภาพแวดล อ มให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการ ซึ่ ง จะต อ งคำนึ ง ถึ ง ป จ จั ย สำคั ญ ที่ จ ะช ว ยให
สถานศึกษา มีความปลอดภัยเปนระเบียบเรียบรอย มีความสะอาด สวยงาม รมรื่น มีที่พักผอน
หยอนใจอยางเพียงพอตอความตองการและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ซึ่งเปน
สถานที่ใหความรูและประสบการณตาง ๆ จึงจำเปนตองพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของราตรี ลภะวงศ (2549: 16-17) ที่ใหแนวปฏิบัติในการบริหารสภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่
วา การสรางอาคารสถานที่ตลอดจนหองเรียนตองมีความเปนระเบียบเรียบรอยนาดู อยูในตำแหนง
หรือบริเวณที่เหมาะสมและเอื้อประโยชนตอการใชสอย โดยการจัดขึ้นอยูกับสภาพความเปนไปได
และเหมาะสมกับหองเรียน วัสดุทใี่ ชและความสามารถของการจัดของผูส อนและผูเ รียนรวมทัง้ การจัด
สภาพนอกหองเรียน เชน สนามกีฬา สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ สวนหยอม สนามเด็กเลน
สถานที่พักผอน ควรจัดใหเปนระเบียบ สะอาด มีการปลูกไมดอกไมประดับเพื่อเพิ่มความรมรื่น
สวยงาม จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการรวมมือรวมใจกันของสมาชิกในโรงเรียน ทั้งดานความคิดและ
แรงงานในการตกแตงและดูแลรักษา
3.2 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา สถานศึกษาควรวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รและกิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม ศั ก ยภาพของผู เ รี ย นในหลาย ๆ ด า น
ตามความถนัดหรือความสนใจ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมีความเหมาะสม
ดานเนื้อหาความรู กระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนรู มีการจัดหาสื่อที่ใชในกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน มีการวัดผลประเมินผลอยางเปนระบบตรวจสอบได เนนผูเรียนเปน
สำคัญ เปดโอกาสใหนกั เรียนมีสว นรวมในการแสดงความคิดเห็น มีการจัดสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม
เอื้อตอกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของสมฤทัย รอดพูนพงศ (2553: 46) ที่กลาววา สภาพแวดลอมทางดานการเรียนการสอน เปนสวน
สำคัญที่จะสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน ครู อาจารย ผูสอนเปนองคประกอบที่สำคัญ
อยางมากในการเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผูสอนจะตองเปนตัวอยางที่ดี ทั้ง
ดานความรูค วามสามารถ และบุคลิกลักษณะ ทำใหการสอนเกิดประสิทธิผลตามความตัง้ ใจ สิง่ ตาง ๆ
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เหลานี้มีอิทธิพลตอการสงเสริมใหผูเรียนไดรับความรูและพัฒนาความคิดสรางสรรค และใชเปน
แบบอยางในการดำเนินชีวิตที่ดีตอไป
3.3 ดานกลุมเพื่อน พบวา ผูบริหารและครูในสถานศึกษาควรสงเสริมการมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น สวนรวมในการทำงาน จัดกิจกรรมสรางขวัญกำลังใจใหทกุ คนเสมอภาคกัน
เพื่ อ ส ง เสริ ม ความรั ก ความสามั ค คี ใ นหมู ค ณะภายในสถานศึ ก ษา ให บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา
มีความรักความสามัคคี การใหเกียรติกัน การทำงานรวมกันและรูจักการใหอภัยในสิ่งที่ผิดพลาด
ที่เกิดจากการทำงาน ใหทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการทำงานใหสำเร็จลุลวงเปนอยางดี
และทำงานอยางมีสติ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของแอสติน (Astin, 1972: 67 อางถึงใน สมฤทัย
รอดพูนพงศ, 2553: 36) ที่กลาววา ปฏิสัมพันธของผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกัน มีความสำคัญ
และมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน ความประพฤติ เจตคติ และคานิยม เพราะเพื่อนรวมงาน
สามารถใหกำลังใจในเรือ่ งทัว่ ๆ ไป และชวยใหเกิดความคิดหรือประสบการณใหม ๆ ซึง่ สงผลตอการจัด
การเรียนการสอนของครูอาจารย ถากลุมเพื่อนมีบรรยากาศที่เปนกันเองเขาอกเขาใจ ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เพราะถาสภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อนดีทำใหเกิดความรักความผูกพัน ความสามัคคี
และชวยเหลือซึง่ กันและกัน
3.4 ดานการบริหาร พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ควรบริหารจัดการและดำเนินการ
ใหการปฏิบัติงานตาง ๆ สำเร็จดวยความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา สงเสริม
และสนับสนุนบุคลากรใหทำงานรวมกัน จัดกิจกรรมและสงเสริมใหบุคลลากรในสถานศึกษามี
ความเอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือเกื้อกูลกัน ยิ้มแยมแจมใส เปนมิตรตอกัน เห็นความสำคัญของกัน
และกัน มีการยกยองชมเชย สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ความกาวหนา สรางบรรยากาศทางการศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ครู
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเลิศศักดิ์ คำปลิว (2551: 20) ที่ให
แนวปฏิบตั ใิ นการบริหารไววา การบริหารเปนการดำเนินการโดยวิธที หี่ ลากหลายของผูบ ริหารสถานศึกษา
เพื่อใหครูไดมีโอกาสใชความสามารถของตนเองเต็มที่และสามารถอุทิศเวลาปฏิบัติหนาที่ไดมากพอ
ในการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู เพื่อใหเกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ผูที่เกี่ยวของทุกระดับ ทุกฝาย ตองมีความรู ความเขาใจ รวมถึงรับทราบบทบาทหนาที่ของตนเอง
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ชวยสงเสริมสนับสนุนการใชหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งเกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช
1.1 สถานศึกษาควรสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของเขาใจถึง
ความสำคัญของการบริหารจัดการสิง่ แวดลอมในสถานศึกษาอยางถูกตองชัดเจน รูค ณ
ุ คาของสิง่ แวดลอม
ผลกระทบในการใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เขารวมคิด รวมทำในกิจกรรมโครงการอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม
1.2 สถานศึ ก ษาควรมี บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด า นสิ่ ง แวดล อ มอย า งชั ด เจน
มีการระบุขอบเขตของงาน เพื่อประสิทธิภาพของงานใหสอดคลองกับศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
มีการสนับสนุน ติดตาม เพื่อพัฒนาและสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับสถานศึกษา
1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรเปดโอกาสและ
สงเสริมใหผูบริหารและครูในสถานศึกษา มีการอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาความรู โดยเชิญผูที่มีความเชี่ยวชาญมาเปนวิทยากรใหคำปรึกษาทั้งผูบริหาร
ผูรับผิดชอบ และผูรวมงาน เพื่อการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาใหเกิด
ความเขาใจและความรวมมือในการประสานงาน
1.4 สถานศึ ก ษาควรมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการดำเนิ น งานการบริ ห ารจั ด การ
สิง่ แวดลอมในสถานศึกษาอยางตอเนือ่ งและจริงจัง มีการตรวจสอบเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
และนำผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อการวางแผน การดำเนินงานครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา
2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงตอการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาที่มี
การปฏิบัติเปนเลิศ
2.3 ควรมีการศึกษาการวิเคราะหรปู แบบการบริหารจัดการสิง่ แวดลอมในสถานศึกษา
ที่มีการปฏิบัติเปนเลิศ โดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ
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สรุป
จากผลการวิจัยสรุปไดวา การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากที่สุด ผูบริหารและครูในสถานศึกษา จำแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาตางกัน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ไดขอคนพบวา ควรสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
เพื่อเพิ่มพูนความรูและความกาวหนา ใหไดรับความรู ความเขาใจในเรื่องของการบริหารจัดการ
สิ่ ง แวดล อ มในสถานศึ ก ษา เพื่ อ สร า งบรรยากาศทางการศึ ก ษาที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพของ
สถานศึกษา
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การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน
DEVELOPMENT OF GRADE 2 STUDENTS’ MATHEMATICS ACHIEVEMENT
THROUGH BRAIN-BASED LEARNING ACTIVITIES
โสภินทร อุมาบล/ SOPIN U-MABON1
จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย/ JITTIRAT SAENGLOETUTHAI2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน กอนเรียนและ
หลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556
ที่ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัด
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่สรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมอง
เปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใช
สมองเปนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก
คำสำคัญ: กิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร

นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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ABSTRACT
The purposes of this study were to: 1) compare grade 2 students’ mathematics
achievement before and after learning through brain-based learning activities and with the
set criterion; and 2) study students’ satisfaction with mathematics learning through brain-based
learning activities. The research sample were 43 of grade 2 students at Wat Suantaeng
School, Muang District, Suphan Buri Province in the second semester of the academic
year 2013, derived by cluster random sampling. The research instruments were 1) lesson
plans of brain-based learning activities, 2) an achievement test and 3) the satisfaction
questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were
mean, standard deviation and t-test dependent.
The results of this research were as follows:
1. The students’ mathematic achievement after learning through brain-based
learning activities was significantly higher than that of before. Moreover, the students’
mathematics achievement after learning was higher than the set criterion with statistical
significance at .01.
2. The overall satisfaction of students with mathematics learning through
brain-based learning was at a high level.
Keywords: brain-based learning activity, learning achievement, mathematics

บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 22
กำหนดวา การศึกษาตองยึดหลักใหผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ นอกจากนัน้ ในมาตรา 24 ยังไดกำหนดรายละเอียดของการจัดกระบวนการ
เรียนรูว า ใหสถานศึกษาและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของดำเนินการจัดเนือ้ หาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพ
แวดลอม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมีความรอบรู ฝกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและ
แกปญหา และมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่ 4 เนนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน ดังนั้น เพื่อให
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สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการศึกษา ดังกลาว
การจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพด า นกระบวนการคิ ด และการแก ป ญ หา จึ ง นั บ ว า เป น
สิ่งสำคัญที่จะตองไดรับการพัฒนากันอยางจริงจัง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2545: 7-8)
การเรี ย นคณิ ต ศาสตร มี บ ทบาทสำคั ญ ยิ่ ง ต อ การพั ฒ นาความคิ ด มนุ ษ ย ท ำให ม นุ ษ ย
มีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผลเปนระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณ
ไดอยางถี่ถวนรอบคอบชวยใหคาดการณวางแผนตัดสินใจแกปญหาและนำไปใชในชีวิตประจำวัน
ไดอยางถูกตองเหมาะสม ในชวงทศวรรษที่ผานมาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรไดใหความสำคัญ
ในเรื่องของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรควบคูไปกับความรูดานเนื้อหาสาระดังจะเห็นไดจาก
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหเปนผูนำดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตร
อยางมีคุณภาพนั้นจะตองมีความสมดุลระหวางสาระดานความรูทักษะกระบวนการควบคูไปกับ
คุณธรรมและคานิยมที่ดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
โรงเรียนวัดสวนแตงมีวิสัยทัศนวาภายในป 2539 มุงมั่นพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียน
ที่มีคุณภาพ นักเรียนไดเรียนรูอยางมีคุณภาพเปนผูมีความรูคูคุณธรรม มีความเปนไทย ควบคูกับ
ความเปนสากลพรอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหดำรงชีวิต
อยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข รักความเปนไทย กาวสูป ระชาคมอาเซียน โดยชุมชนมีสว นรวม แตจาก
การประเมินผลการสอบ ของนักเรียนปลายภาคเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2551-2553
ที่ผานมาพบวา คะแนนวิชาคณิตศาสตรนักเรียนมีผลการเรียนไมเปนที่นาพอใจ ไมเปนไปตามเกณฑ
ที่โรงเรียนไดตั้งไว เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแลวพบวานักเรียนมีปญหาในเรื่องความรู ความเขาใจ
ในหนวยของการวัด ในเรื่องเวลา ผูวิจัยจึงไดศึกษาหาวิธีการแกปญหาจากงานวิจัยตาง ๆ และจาก
การที่โรงเรียนวัดสวนแตงเปนโรงเรียนนำรองการจัดการศึกษาโดยใชสมองเปนฐาน ภายใตโครงการ
BBL School Model และจากการศึกษาพบวา ปจจุบันไดมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
ที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน หรือ
Brain-Based Learning (BBL) เปนการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป
ในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยดวย เพราะเชื่อวาเปนวิธีการที่จะชวยใหผูเรียนประสบ
ความสำเร็จและมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนรู ผูเ รียนจะไดเรียนรูใ นบรรยากาศและสภาพแวดลอม
ที่เอื้ออำนวยตอการเรียนรู และสอดคลองกับการทำงานของสมองของตน เพราะธรรมชาติมนุษย
จะเกิดการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดนั้นตองอาศัยสมองและระบบประสาทเปนพื้นฐานของการเรียนรู
การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติของสมองจะทำใหผูเรียนมีพัฒนาการการเรียนรูเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรูจักคิด มุงเนนการฝกผูเรียนใหใชความคิดอยางถูกวิธี คิดอยาง
เปนระบบ รูจักวิเคราะห ไมมองเห็นสิ่งตาง ๆ อยางตื้น ๆ หรือเพียงดานใดดานหนึ่งเทานั้น ทำให
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ผูเรียนสามารถชวยตัวเองไดและนำไปสูจุดมุงหมายของการเรียนรูอยางแทจริง จึงเปนความจำเปนที่
จะตองพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของสมองมนุษย ซึ่งนักวิจัยทั่วโลกคนพบตรงกันวา
สมองของมนุษยทุกคนถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรูโดยแท ไมมีสมองของมนุษย (ปกติ) คนใดที่จะ
ไมเรียนรูเพียงแตการพัฒนาจะดีเพียงใดขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมและการจัดการเรียนรูที่อยูรอบ ๆ ตัว
ของผูเรียนดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานจึงเปนทางออกหนึ่งสำหรับแกปญหาวิกฤติ
การเรียนรูของเด็กและเยาวชนไทย (ฉวีวรรณ สีสม, 2555: 2-3)
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใช
สมองเปนฐานมาใชในการวิจัยโดยผูวิจัยไดนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน
มาทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2556 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานกอนเรียนและหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2 ทีม่ ตี อ การเรียนคณิตศาสตร
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน

สมมติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรม
การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70

กรอบแนวคิดการวิจัย
การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เปนการนำความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมองและระบบ
การทำงานของสมองมาใชในการออกแบบจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับพัฒนาการของ
สมองแต ล ะช ว งวั ย เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด ศั ก ยภาพสู ง สุ ด ในการเรี ย นรู ข องมนุ ษ ย ใ นแต ล ะช ว งวั ย จาก
การศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและรูปแบบที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน ทีใ่ ชแนวคิด 4 ทาน คือ เคนและเคน (Caine and Cain, 2012) ซึง่ เสนอหลักการ
12 ประการ ในการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอร (Gardner,
1993) ในการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลใหผูเรียนไดใช
ความสามารถทางปญญาหลายดานเพื่อใหสอดคลองกับลีลาการเรียนของแตละบุคคล ทฤษฎี
การเรียนรูแบบ 4 MAT ของแมคารธี (McCarthy, 1998) ในการสงเสริมใหสมองทั้งซีกซายและ
ซีกขวาทำงานอยางสมดุล และใชการบริหารสมอง (Brain-Gym) ของเดลนิสสัน (Dennison, 1981)

144

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
Vol.5 No. 2 July-December 2014

ในการผอนคลายเพื่อลดความตึงเครียดและเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนการเรียนรู ซึ่งจาก
แนวคิดของนักทฤษฎีที่กลาวมา ฉวีวรรณ สีสม (2555: 51-53) ไดนำมาสังเคราะหและสรางเปนรูป
แบบการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช ส มองเป น ฐาน เป น ขั้ น ตอนกิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ใ ช ส มองเป น ฐาน
ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นบริหารสมอง (Brain-Gym) 2) ขั้นกระตุนสมอง (Rouse) 3) ขั้นจัด
ประสบการณ (Accessing to Information) 4) ขั้นฝกประสบการณ (Implementation) 5) ขั้นสรุป
ประสบการณ (Summary) และ 6) ขั้นขยายความรู (Extension) ซึ่งผูวิจัยไดนำมาใชในการวิจัยครั้งนี้
เพื่อศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใช
กิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ซึ่งสามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ 1

´ªÂ¦o

´ªÂ¦µ¤

·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o¸ÉÄo¤°Á}µ
¦³°oª¥
1 . ´Ê¦·®µ¦¤° (Brain - Gym)
2. ´Ê¦³»o¤° (Rouse)

¨´¤§·Íµµ¦Á¦¸¥·«µ¦r

3. ´Ê´¦³µ¦r (Accessing to
Information)
4. ´Ê f¦³µ¦r (Implementation)
5. ´Ê¦»¦³µ¦r (Summary)
6. ´Ê ¥µ¥ªµ¤¦¼o (Extension)
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 ภาคเรี ย นที่ 2
ปการศึกษา 2556 ของโรงเรียนวัดสวนแตง จำนวน 43 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม
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นิยามคำศัพท

กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ใ ช ส มองเป น ฐาน หมายถึ ง กระบวนการเรี ย นรู ที่ ค ำนึ ง ถึ ง
หลักการทำงานของสมอง โดยผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ ต อบสนองต อ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ที่ แ ตกต า งกั น ของผู เ รี ย นเพื่ อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู
อยางรวดเร็ว มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเกิดการเรียนรูตามสภาพจริง ประกอบดวย 6 ขั้นตอน
คือ 1) ขัน้ บริหารสมอง (brain-gym) 2) ขัน้ กระตุน สมอง (rouse) 3) ขัน้ จัดประสบการณ (accessing to
information) 4) ขั้นฝกประสบการณ (implementation) 5) ขั้นสรุปประสบการณ (summary) และ
6) ขัน้ ขยายความรู (extension) โดยใชสอื่ ทีห่ ลากหลาย เนนใหผเู รียนไดรบั รูค รบทัง้ 5 ประสาทสัมผัส
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมอง
เปนฐานที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 25 ขอ
ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู สึ ก นึ ก คิ ด ภายในของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การเรี ย น
คณิตศาสตร โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ซึ่งผูวิจัยประเมินโดยใชแบบสอบถาม
ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 ที่ มี ต อ การเรี ย นคณิ ต ศาสตร โ ดยใช กิ จ กรรม
การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน
เกณฑ หมายถึง ระดับคะแนนคุณภาพขั้นต่ำที่จะยอมรับได ในการวิจัยครั้งนี้กำหนดคา
คะแนนไวที่รอยละ 70

วิธีดำเนินการ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึ ก ษาป ที่ 2 โดยใช กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ใ ช ส มองเป น ฐาน ในครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย แบบกึ่ ง ทดลอง
(experimental research) ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปนแบบ
กึ่งทดลองแบบกลุมเดียวสอบกอนและหลัง (One Group Pretest-Posttest Design)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรม
การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน จำนวน 17 แผน รวม 17 ชั่วโมง มีขั้นตอนในการสราง ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสวนแตง และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหลักการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่สมองเปนฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานจากเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวของ การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานของฉวีวรรณ สีสม ซึ่งได
สังเคราะหออกมาเปน 6 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นที่ 1 ขั้นบริหารสมอง (brain-gym) ขั้นที่ 2
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ขั้ น กระตุ น สมอง (rouse) ขั้ น ที่ 3 ขั้ น จั ด ประสบการณ (accessing to information) ขั้ น ที่ 4
ขั้นฝกประสบการณ (implementation) ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประสบการณ (summary) และขั้นที่ 6
ขั้นขยายความรู (extension)
3. ผูวิจัยกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู กำหนดเนื้อหาและดำเนินการสราง
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใช
สมองเปนฐาน จำนวน 17 แผน รวม 17 ชั่วโมง ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูแตละแผนจะประกอบดวย
1) สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 2) สาระการเรียนรู 3) มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด 4) จุดประสงค
การเรียนรู 5) สมรรถนะสำคัญ 6) คุณลักษณะอันพึงประสงค 7) กระบวนการเรียนรูตามขั้นตอน
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ใ ช ส มองเป น ฐาน 8) สื่ อ การจั ด การเรี ย นรู 9) การวั ด ผลประเมิ น ผล และ
10) บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีเนื้อหาสาระภายในแผนประกอบดวย มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เวลาและสาระการเรียนรูที่ใชในการจัดการเรียนรู
Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o
1 -3
4-5
6-7
8 -10
11 - 15
16 - 17
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4. นำแผนการการจั ด การเรี ย นรู ที่ พั ฒ นาขึ้ น เสนออาจารย ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ และ
ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพื่อพิจารณา ตรวจสอบความถูกตองความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) และนำมาหาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงค (Index of
Item Objective Congruence: IOC) โดยสรางแบบสำรวจรายการใหผูเชี่ยวชาญพบวาไดคา IOC
เทากับ 0.67 ถึง 1.00
5. ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามการแนะนำของผูเชี่ยวชาญ
6. นำแผนการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จำนวน 43 คนโรงเรียนวัดสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อตรวจสอบคุณภาพกอนนำไปใชจริง
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2
ซึ่ ง เป น แบบปรนั ย 3 ตั ว เลื อ ก จำนวน 25 ข อ คะแนน 25 คะแนน ผู วิ จั ย ดำเนิ น การสร า งและ
หาคุณภาพตามลำดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.2 กำหนดจุดประสงคและกำหนดตารางกำหนดเนื้อหาขอสอบตามจุดประสงค
การสอน
1.3 นำข อ มู ล ข า งต น มาใช เ ป น กรอบในการสร า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
1.4 นำเสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่สรางขึ้นเสนอ
ตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) ความถูกตองของภาษา และความเหมาะสมของแบบทดสอบในตาราง
วิเคราะหเพือ่ หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยพิจารณา
ความสอดคลองเปนรายขอของแบบทดสอบกับจุดประสงค
1.5 ปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรตามคำแนะนำของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญจนกระทั่งแบบทดสอบมีคา IOC ตั้งแต 0.67 ถึง 1.00
1.6 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 นำไปทดลอง (tryout) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน 1 หองเรียน ซึ่งกำลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี
1.7 นำผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ ตรวจสอบคาความยากงาย (P) และคา
อำนาจจำแนก (r) มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.21 ถึง 0.87 และคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง
0.31-0.89 ตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (reliability) มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.77
1.8 นำแบบทดสอบไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมทดลอง นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนวัดสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรม
การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายปด จำนวน 1 ฉบับ ชนิดมาตราประเมินคา
3 ระดับ ผูวิจัยดำเนินการสรางและหาคุณภาพตามลำดับขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถาม
2.2 ระบุวัตถุประสงคการสรางแบบสอบถาม
2.3 กำหนดเนื้อหาใหครอบคลุมวัตถุประสงคที่จะทำการประเมิน
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2.4 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร โดย
ใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน จำนวน 1 ฉบับ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (rating
scale) กำหนดชวงความคิดเห็นของนักเรียนเปน 3 ระดับ ไดแก พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจนอย มีคะแนน 3, 2, 1 ตามลำดับ จำนวน 10 ขอ ซึ่งถามใน 3 ดาน คือ 1) ดานบรรยากาศ
ในการเรียนรู 2) ดานกิจกรรมการเรียนรู และ 3) ดานประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรู
2.5 นำแบบสอบถามที่ ส ร า งเสร็ จ แล ว ไปให อ าจารย ผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ แ ละ
ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และนำมาหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา ไดคา IOC เทากับ 0.67 ถึง 1.00
2.6 นำไปปรับปรุงตามคำแนะนำไปทดลองใช (tryout) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81
2.7 นำแบบสอบถามที่ไดไปเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนกลุมตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ทำการทดสอบกอนเรียน (pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ดำเนินการทดลองสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มี 6 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ขัน้ บริหารสมอง (brain-gym) ในขัน้ นีเ้ ปนการผอนคลายเพือ่ ลดความตึงเครียด
และเตรียมความพรอมของผูเ รียนกอนการเรียนรูซ งึ่ มีทมี่ าและแนวคิดทีว่ า การเรียนรูข องสมองจะดีขนึ้
ถาสมองทั้งสองซีกไปดวยกัน ความพรอมในการเรียนรูของสมองนั้นควรมีการออกกำลังกายควบคู
ไปดวยโดยใหผเู รียนฝกการบริหารสมองตามทีก่ ำหนดใหประมาณ 5-10 นาที เพื่อใหสมองซีกซายและ
ขวาทำงานประสานกัน มีการผอนคลาย เลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นทำใหมีสมาธิในการเรียนรู
ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุนสมอง (rouse) เปนการนำเขาสูบทเรียนซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่วา
สมองจะเกิดการเชื่อมโยงของระบบประสาทมากที่สุดเมื่อมีโอกาสไดลองเสี่ยงกับอะไรอยางหนึ่ง
ดังนั้นจึงควรเสริมสรางบรรยากาศที่ทาทายการเรียนรู เพื่อกระตุนจิตใจของผูเรียนใหมีความตื่นตัว
ที่จะเรียนรู เกิดความทาทาย และชวนใหหาคำตอบ รวมทั้งทบทวนความรูเดิมของผูเรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดประสบการณ (accessing to information) เปนการจัดประสบการณ
การเรียนรูใหกับผูเรียนซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่วามนุษยทุกคนมีสมอง แตสมองของแตละคนลวน
แตกตางกัน โดยแตละคนจะมีแบบแผนของการเรียนรู ความสามารถ และเชาวปญญาที่แตกตางกัน
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหหลากหลายซึ่งคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ขั้นที่ 4 ขั้นฝกประสบการณ (implementation) ซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่วาสมองเรียนรู
จากการลงมือและจากการฝกฝนเพราะการฝกฝนเปนกระบวนการที่ชวยใหการเชื่อมโยงของเซลล
สมองในวงจรการเรียนเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ในขั้นนี้เปนการใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ เปน
การเพิ่มและทบทวนความรูใหผูเรียนเกิดความเขาใจและเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น
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ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประสบการณ (summary) มีที่มาและแนวคิดที่วา มนุษยทุกคน
ตองการแสวงหาความหมายและเกิดมาพรอมความตองการที่จะเขาใจ ในขั้นนี้ใหผูเรียนไดสรุป
ความรูท ค่ี น พบจากการทำกิจกรรมทีห่ ลากหลายเปนความคิดรวบยอดในรูปแผนผังความคิด หลังจากนัน้
ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมและประเมินผลการเรียนรูรวมกัน
ขั้นที่ 6 ขั้นขยายความรู (extension) มีที่มาและแนวคิดที่วาสมองมนุษยเลือกรับรู
เรียนรู และจดจำในสิ่งที่สำคัญหรือมีความหมายตอตนเอง ขั้นนี้ใหผูเรียนสามารถสรางความคิด หรือ
การสรางองคความรูใหมเชื่อมโยงความรูสูการประยุกตใชจริงในชีวิตประจำวัน
3. ทำการทดสอบหลังเรียน (posttest) ซึ่งเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (pretest)
4. สอบถามความพึ งพอใจเกี่ ยวกั บการจั ดการเรี ย นรู ที่ ใ ช สมองเปน ฐานกับนั ก เรีย น
วิเคราะหหาคาทางสถิติและแปลผล
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน ดังนี้
1. วิเคราะหหาคาเฉลีย่ คาเบีย่ งเบนมาตรฐานผลการทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรู
2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน โดยการทดสอบที (t-test dependent)
3. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี
ตอการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน โดยใชคาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนำไปแปลความหมายตามระดับตามเกณฑ ที่แปลงมาจากของ
เบสท (Best, 1977: 190)
1.00 – 1.49 เทากับ ระดับพึงพอใจนอย
1.50 – 2.49 เทากับ ระดับพึงพอใจปานกลาง
2.50 – 3.00 เทากับ ระดับพึงพอใจมาก
สถิติที่ใชในการวิจัย
ในการดำเนินการวิจัยผูวิจัยใชสถิติการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และการทดสอบที

ผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ป ที่ 2 โดยใช กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ใ ช ส มองเป น ฐาน ผู วิ จั ย ได น ำแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรี ย นคณิ ต ศาสตร ไ ปใช ท ดสอบนั ก เรี ย นก อ นและหลั ง การจั ด การเรี ย นรู โ ดยนำผลทดสอบ
ไปวิเคราะหเปรียบเทียบรายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
(n = 43)
µ¦°

³ÂÁÈ¤

X

S.D.

d

S.D
d

t

n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥

25
25

12.60
19.72

3.43
3.30

7.12

0.52

13.71**

** P<.01

จากตารางที่ 2 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดยคะแนนเฉลี่ ย หลั ง เรี ย น ( x̄ = 19.70) สู ง กว า คะแนนเฉลี่ ย ก อ นเรี ย น
( x̄ = 12.60)
และจากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปท่ี 2 โดยใชกจิ กรรมการเรียนรูท ใ่ี ชสมองเปนฐาน ผูว จิ ยั ไดนำผลคะแนนไปวิเคราะหเปรียบเทียบ
กับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็มมีรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนดไว
รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
(n = 43)
µ¦°

³ÂÁÈ¤
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จากตารางที่ 3 แสดงว า คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร ข องนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว
ร อ ยละ 70 ของคะแนนเต็ ม อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดยคะแนนเฉลี่ ย หลั ง เรี ย น
( x̄ =19.72) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยเกณฑ ( x̄ = 17.50)
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอ
การเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยผูวิจัยไดนำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรม
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การเรียนรูท ใี่ ชสมองเปนฐานไปใชกบั นักเรียนหลังการเรียนรู โดยนำผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ไปวิเคราะห เปรียบเทียบดังนี้ มีรายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน โดยภาพรวม
(n = 43)
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จากตารางที่ 4 แสดงวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก ( x̄ =2.91) และเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา อยูใ นระดับพึงพอใจมากทุกดาน เรียงลำดับจากมากไปนอยดังนี้ 1) ดานประโยชน
ที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( x̄ =2.95) 2) ดานบรรยากาศในการเรียนรู ( x̄ =2.91) และ
3) ดานกิจกรรมการเรียนรู ( x̄ =2.89)

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานกอนเรียนและหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ
จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใช
กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช กิ จ กรรม
การจัดการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐานนัน้ เปนกิจกรรมการจัดการเรียนรูท มี่ งุ เนนใหมกี ารจัดการเรียนรู
ที่หลากหลายเพื่อเปนการตอบสนองการเรียนรูทางสมองของนักเรียนแตละคนที่มีความสามารถ
ในการรับรูที่ตางกันออกไป โดยผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ซึ่งประกอบดวย
6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นบริหารสมอง (brain-gym) ใหนักเรียนไดทำทาทางบริหารสมองเพื่อเปน
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การผอนคลายเพื่อลดความตึงเครียดและเตรียมความพรอมของนักเรียนกอนการเรียนรู ขั้นที่ 2
ขั้นกระตุนสมอง (rouse) เปนการนำเขาสูบทเรียนโดยผูสอนเปนผูกระตุนและสรางบรรยากาศ
ในการเรียนรูใ หดที ส่ี ดุ ตัวอยางเชน การเลานิทาน การรองเพลง ขัน้ ที่ 3 ขัน้ จัดประสบการณ (accessing
to information) เปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหหลากหลายซึง่ คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ฝกประสบการณ (implementation)
เปนการใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ โดยนำความรูที่ไดลงมือปฏิบัติเพื่อเปนการเพิ่มและทบทวนความรู
ให ผู เ รี ย นเกิ ด ความเข า ใจและเชี่ ย วชาญมากยิ่ ง ขึ้ น ขั้ น ที่ 5 ขั้ น สรุ ป ประสบการณ (summary)
ใหนักเรียนสรุปความรูที่คนพบจากการทำกิจกรรมที่หลากหลายเปนความคิดรวบยอดในรูปแผนผัง
ความคิด (mind map) หลังจากนั้นผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมและประเมินผลการเรียนรู
รวมกัน ขั้นที่ 6 ขั้นขยายความรู (extension) ใหนักเรียนสรางความคิด หรือการสรางองคความรูใหม
เชื่อมโยงความรูสูการประยุกตใชจริงในชีวิตประจำวัน การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ใชสมอง
เปนฐานเปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนไดเรียนอยางเต็มศักยภาพในทุก ๆ ดาน ใชสื่อการสอน
ที่หลากหลายในแตละขั้นตอนเพื่อรองรับความแตกตางของการรับรูของแตละคน ชวยใหนักเรียน
แตละคนสามารถรับรูเรียนรูไดเต็มที่มีความสุขสนุกสนานในการเรียน จึงชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสูงขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของการุณ ชาญวิชานนท (2551: 36) มีผลการวิจัย
ที่สอดคลองวาการใชสื่อประสมที่ออกแบบตามแนวคิดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน สามารถทำให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑที่ตั้งไว สอดคลองกับ
งานวิจัยของพัชรินทร วาวงสมูล (2553: 81) ผลการวิจัยที่สอดคลองวา การเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน สงผลใหเด็กมีความพรอมทางดานคณิตศาสตรทั้ง 4 ดาน เด็กรวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน
ตั้งใจมากขึ้น ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
จากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการใชกิจกรรมการเรียนรู
ที่ใชสมองเปนฐานหลังเรียนเทียบกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม พบวาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานหลังเรียนสูงกวาเกณฑ
ที่กำหนดไว รอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ย
หลั ง เรี ย นสู ง กว า เกณฑ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ใ ช ส มองเป น ฐานเป น
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท เ่ี นนการทำงานของสมองเปนพืน้ ฐานสำคัญ มีการใชกจิ กรรมทีห่ ลากหลาย
เพือ่ ใหนกั เรียนเกิดความพรอมและความเต็มใจทีจ่ ะเรียนรูเ พือ่ พัฒนานักเรียนอยางเต็มความสามารถ
สอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญแข คำนันต (2550: 94-99) การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด
โดยใชสมองเปนฐานทำใหนักเรียนไดมีโอกาสตัดสินใจในการทำกิจกรรมและไดชวยเหลือเพื่อนที่อยู
ในกลุม นอกจากนั้นยังไดกระตุนความเชื่อมโยงของสมองจากการเลนเกมหรือทำกิจกรรมตาง ๆ
กอนที่จะเรียนรูเนื้อหาทำใหสมองของผูเรียนอยูในคลื่นที่พรอมสำหรับการเรียนรูปจึงทำใหสามารถ
เรียนรูปเนื้อหาไดอยางเขาใจเพราะสมองทำงานไดอยางประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสงผลใหนักเรียนมี
ผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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จากเหตุผลและขออางอิงดังกลาวจึงสรุปไดวาการเรียนรูโดยใชหลักการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรใหสูงขึ้น ดังนั้น
ผลการวิ จั ย จึ ง แสดงให เ ห็ น ว า ผลการศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร ข องนั ก เรี ย น
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 โดยใช กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ใ ช ส มองเป น ฐานหลั ง การจั ด เรี ย นรู สู ง กว า
กอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนด
รอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 ที่ มี ต อ การเรี ย น
คณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน จากผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน โดยรวมอยูในระดับ
มากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลำดับจากมากไปนอยดังนี้
1) ด า นประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู 2) ด า นบรรยากาศในการเรี ย นรู และ
3) ดานกิจกรรมการเรียนรู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คื อ นั ก เรี ย นเกิ ด ความภาคภู มิ ใ จในผลงานของตนเองมากขึ้ น ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า ในการเรี ย น
ของตนเอง สอดคล อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 และฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2545 มาตรา 22 กำหนดวา การศึกษาตองยึดหลักใหผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ดานบรรยากาศในการเรียนรู
นักเรียนมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร เขารวมกิจกรรมดวยความตั้งใจ กระตือรือรน มีทักษะ
ในการใชชีวิตรวมกับเพื่อนอยางมีความสุขสอดคลองกับวิทยากร เชียงกูล (2548: 115) ผูเรียนจะได
เรียนรูในบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวยตอการเรียนรู และสอดคลองกับการทำงาน
ของสมองของตน เพราะธรรมชาติมนุษยจะเกิดการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดนั้นตองอาศัยสมองและระบบ
ประสาทเปนพื้นฐานของการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติของสมองจะทำให
ผูเรียนมีพัฒนาการการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรูจักคิด มุงเนนการฝกผูเรียน
ใหใชความคิดอยางถูกวิธี คิดอยางเปนระบบ รูจักวิเคราะห ไมมองเห็นสิ่งตาง ๆ อยางตื้น ๆ หรือ
เพียงดานใดดานหนึ่งเทานั้น ทำใหผูเรียนสามารถชวยตัวเองไดและนำไปสูจุดมุงหมายของการเรียนรู
อยางแทจริง จึงเปนความจำเปนที่จะตองพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของสมองมนุษย
ซึ่ ง นั ก วิ จั ย ทั่ ว โลกค น พบตรงกั น ว า สมองของมนุ ษ ย ท กคนถู ก ออกแบบมาเพื่ อ การเรี ย นรู โ ดยแท
ไมมีสมองของมนุษย (ปกติ) คนใดที่จะไมเรียนรูเพียงแตการพัฒนาจะดีเพียงใดขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอม
และการจัดการเรียนรูที่อยูรอบ ๆ ตัวของผูเรียน รวมทั้งดานกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนตั้งใจเรียน
สนใจเรียนรูมากขึ้น กลาคิดกลาแสดงออก พอใจกับกิจกรรมที่ทำรวมกับผูอื่นได
จากเหตุผลและขออางอิงดังกลาวจึงเปนสาเหตุทำใหมีผลสรุปไดวา ความพึงพอใจ
ของนักเรียนทีม่ ตี อ การจัดการเรียนรูโ ดยใชกจิ กรรมการจัดการเรียนรูท ใ่ี ชสมองเปนฐานดานบรรยากาศ
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ในการจัดการเรียนรู ดานกิจกรรมในการจัดการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู
โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมอง
เปนฐานสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น ดังนั้นครูสามารถนำการจัดการเรียนรู
โดยใหกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานไปเปนทางเลือกในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในเนื้อหาวิชาอื่น รวมทั้งการจัดบรรยากาศใหความสำคัญตอการพัฒนาการทางสมองใหมีความรู
ความเขาใจและนำไปใช
1.2 จากความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู ที่ ใ ช กิ จ กรรมสมอง
เปนฐาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองมุงเนนในการสรางบรรยากาศ ใชกิจกรรมและสื่อ
ที่หลากหลายอยางจริงจังเพื่อการสอนนั้นบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการสอนโดยกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมอง
เปนฐานกับการใชกิจกรรมปญหาเปนฐาน รูปแบบการสอนแบบโครงงาน
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องความคงทนในการเรียนรูของการสอนโดยใชกิจกรรม
สมองเปนฐาน
2.3 ควรมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อที่ใชรวมกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน
โดยใชสมองเปนฐาน เชน แบบฝกหัด ชุดการสอน บทเรียนสำเร็จรูป

สรุป
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูและ
หลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดรอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใช
สมองเปนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาเคมี
เรื่องปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ
A COMPARISON OF ACHIEVEMENT AND ATTITUDE OF MATTHAYOMSUKSA 4
STUDENTS TOWARDS CHEMISTRY LEARNING ON THE TOPIC OF
STOICHIOMETRY BETWEEN USING ACTIVE LEARNING AND
CONVENTIONAL LEARNING METHODS
อุบลวดี อดิเรกตระการ / UBOLVADEE ADIREKTRAKRAN1
เนติ เฉลยวาเรศ / NETI CHALOEYWARES 2
สุเทพ ออนไสว / SUTHEP ONSAWAI 3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่อง
ปริมาณสัมพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนระหวาง
กอนเรียนกับหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องปริมาณสัมพันธ ของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 โดยการจั ด การเรี ย นรู แ บบปกติ ร ะหว า งก อ นเรี ย นกั บ หลั ง เรี ย น
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องปริมาณสัมพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ 4) เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาเคมีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไดจากการสุมแบบกลุม
จำนวน 2 หองเรียน จำนวน 84 คน ซึ่งแบงเปนกลุมทดลองจำนวน 42 คน และกลุมควบคุม จำนวน
42 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน 2) แผน
การจัดการเรียนรูแบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาความเชื่อมั่นเทากับ
0.921 และ 4) แบบวัดเจตคติตอวิชาเคมี มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.865 วิเคราะหขอมูลโดยหา
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test )

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ดร., อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
3
ผูชวยศาสตราจารย, อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
1
2
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ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาเคมีเรือ่ งปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
โดยการจัดการเรียนรูแ บบกระตือรือรนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาเคมีเรือ่ งปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาเคมีเรือ่ งปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนสูงกวาแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เจตคติ ต อ วิ ช าเคมี ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 โดยการจั ด การเรี ย นรู แ บบ
กระตือรือรนสูงกวาแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน การจัดการเรียนรูแบบปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เจตคติตอวิชาเคมี

ABSTRACT
This research aimed to compare 1) students’ learning achievement on the topic
of Stoichiometry before and after learning by using active learning method; 2) students’
learning achievement on the topic of Stoichiometry before and after learning by using
conventional learning method; 3) students’ learning achievement after learning by using
active learning method and after learning by using conventional learning method; and
4) students’ attitude towards chemistry learning by using active learning and learning by
using conventional learning method. The sample was 84 Matthayomsuksa 4 students who
studied in 2 classrooms of Science-Mathematics Program in Kannasootsuksalai School,
Suphanburi Province, during the second semester of the academic year 2013. The sample
was divided into 2 groups by using simple random sampling method, 42 students for an
experimental group and 42 students for a control group. The experimental instruments
were 1) a lesson plan based on active learning method, 2) a lesson plan based on
conventional learning method, 3) a learning achievement test with level of reliability of
0.921, and 4) an attitude evaluation form with the level of reliability of 0.865. The statistics
used for analyzing the data were means, standard deviation, Į -coefficient and the t-test.
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The findings showed that:
1. The learning achievement after learning by using active learning method
was higher than that of before at the .05 level of statistical significance.
2. The learning achievement after learning by using conventional learning
method was higher than that of before the .05 level of statistical significance.
3. The learning achievement after learning by using active learning was higher
than that of using conventional learning method at the .05 level of statistical significance.
4. The students’ attitude towards chemistry learning on the topic of
Stoichiometry by using active learning was higher than that of the students learning by
using conventional learning method at the .05 level of statistical significance.
Keywords: active learning method, conventional learning method, learning achievement,
attitude towards chemistry

บทนำ
วิทยาศาสตรมีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เกี่ยวของกับทุกคนทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ ที่มนุษยไดใชเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงานเหลานี้ ลวน
เปนผลของความรูดานวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ วิทยาศาสตร
ชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะ
สำคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจ
โดยใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจำเปนตองไดรับ
การพัฒนาใหรวู ทิ ยาศาสตร เพือ่ ทีจ่ ะมีความรูค วามเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีทม่ี นุษยสรางสรรคขน้ึ
สามารถนำความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 92)
รั ฐ จึ ง ได ก ำหนดเป น นโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 86 โดยใหสงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดานตาง ๆ โดยจัดใหมีกฎหมายเฉพาะเพื่อการนี้ จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
คนควา วิจัย และใหมีสถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและ
พัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร
ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม และสนับสนุนใหประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตร
ในการดำรงชีวิต (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 28) และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดกำหนดยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเจริญเติบโต
อยางมีคุณภาพและยั่งยืน โดยใหมีการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและนักวิจัยใหเพียงพอทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒนาครูวิทยาศาสตร รูปแบบและสื่อการสอนที่ทันสมัย และสราง
ความตระหนักของประชาชนใหเรียนรู คิดและทำอยางวิทยาศาสตร รวมทั้งเปดโอกาสเขาถึงขอมูล
และองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางทั่วถึง เพื่อสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิต
ประจำวันได (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554: 78 )
แมวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะเปนภารกิจที่ทุกองคกรหนวยงานทางการศึกษา
ถือปฏิบัติเปนนโยบายสำคัญที่ตองเรงดำเนินการ และพยายามที่จะพัฒนามาโดยลำดับ แตจาก
การประเมินของ PISA (Programme for International Student Assessment) ซึ่งเปนโครงการ
ประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิก OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development) เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาภาคบังคับ โดยการประเมินความรูและทักษะ
ในดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรของประชากรอายุ 15 ป วาไดรับการศึกษาเพียงพอ
สำหรั บ ใช ใ นชี วิ ต และมี ส ว นร ว มในสั ง คมอนาคตได ดี เ พี ย งใด ซึ่ ง รายงานของ PISA ป 2012
ผลการประเมินการรูเรื่องวิทยาศาสตรนักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย 444 ต่ำกวาคาเฉลี่ยซึ่งอยูที่ 501
และผลการประเมินยังบอกวานักเรียนไทยรอยละ 34 และรูเรื่องวิทยาศาสตรต่ำกวาระดับพื้นฐาน
ประมาณ 2 ใน 3 ทีร่ เู รือ่ งวิทยาศาสตรทรี่ ะดับพืน้ ฐานขึน้ ไปและมีเพียงรอยละ 1 เทานัน้ ทีร่ วู ทิ ยาศาสตร
ทีร่ ะดับสูง ในขณะที่ประเทศในเอเชียมีจำนวนนักเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับสูงมากกวาประเทศไทย
เชน สิงคโปร (รอยละ 23) ญีป่ นุ (รอยละ 18) ฮองกง-จีน (รอยละ17) เกาหลี (รอยละ12) และเวียดนาม
(รอยละ 8) (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2556: 18-19)
วิชาเคมีเปนสาขาหนึ่งของความรูทางวิทยาศาสตร ที่ศึกษาในเรื่องของสสาร โดยไมเพียง
แตศึกษาเฉพาะในเรื่องของปฏิกิริยาเคมี แตยังรวมถึงองคประกอบ โครงสรางและคุณสมบัติของ
สสารอีกดวย การศึกษาทางดานเคมีเนนไปที่อะตอมและปฏิสัมพันธระหวางอะตอมกับอะตอม และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสมบัติของพันธะเคมี บางครั้งเคมีถูกเรียกวาเปนวิทยาศาสตรศูนยกลาง
เพราะเปนวิชาชวยที่เชื่อมโยงฟสิกสเขากับวิทยาศาสตรธรรมชาติสาขาอื่น เชน ธรณีวิทยาหรือ
ชีววิทยา ซึ่งเกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตคือมนุษยและสัตว อีกทั้งเกี่ยวโยงถึงวัตถุหรือสารตาง ๆ ที่ใชในชีวิต
ประจำวันของมนุษย เชน เครื่องนุงหม อาหาร ยารักษาโรค วัสดุกอสรางและอื่น ๆ อีกมากมาย อีกทั้ง
วิชาเคมียังเปนพื้นฐานของวิชาชีพที่สำคัญ ๆ เชน แพทย พยาบาล เภสัชกร เกษตรกร และวิศวกร
(แชง, 2555: 2-6) ดังนั้นจึงทำใหเนื้อหาของวิชาเคมีบรรจุสอดแทรก หรือเพิ่มเติมอยูในวิทยาศาสตร
ทุกแขนง ไมวาจะเปนชีววิทยา ธรณีวิทยา พันธุศาสตร เปนตน ดวยความสำคัญดังกลาวจึงทำใหวิชา
เคมีถูกกำหนดไวในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายโดยกำหนดใหเปนสาระที่ 3 สารและสมบัติของ
สารของมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร
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ถึงแมวิชาเคมีจะมีความสำคัญและเกี่ยวของกับมนุษยเปนอยางมาก อีกทั้งนักเรียน
สวนใหญตองใชวิชาเคมีในการสอบเขามหาวิทยาลัย แตผลการประเมินระดับชาติ (ONET) วิชาเคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2554 - 2555 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2556)
พบว า คะแนนเต็ ม 100 คะแนน แต ค ะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ประเทศของนั ก เรี ย นเป น 21.14 และ
31.14 คะแนน ตามลำดับ จะเห็นวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดคะแนนเฉลี่ยไมถึงครึ่งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม จึงจำเปนตองมีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูวิชาเคมีของนักเรียนอยางเรงดวน
และจากขอสรุปที่ไดจากงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปญหาหนึ่งที่ทำใหผล
การประเมินคุณภาพผูเ รียนอยูใ นเกณฑตำ่ เกิดจากครูขาดประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอน
เนื่องจากครูจำนวนหนึ่งไมไดเตรียมการสอนซึ่งมีสาเหตุมาจากครูมีภาระงานมากเกินไป ครูสอน
ตามความเคยชินและประสบการณเดิม วิธีการสอนที่ใชสวนใหญยังเนนการบรรยาย มีการใชสื่อ
นวัตกรรมการสอนนอย กิจกรรมการเรียนการสอนไมไดฝกใหนักเรียนศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรู
ที่หลากหลาย และไมเชื่อมโยงกับชีวิตจริง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 99) ซึ่งสงผล
ใหนักเรียนเกิดความรูสึกวา “การเรียนวิทยาศาสตรเปนยาขมหมอใหญสำหรับเยาวชน” สอดคลอง
กับการศึกษาของวรรณทิพา รอดแรงคา และพิมพันธ เดชะคุปต (2542: 6) พบวานักเรียนมีพฤติกรรมและ
ความรูส กึ ไมดตี อ การเรียนวิทยาศาสตร เชน เบือ่ หนายในการเรียน ขาดความสนใจใฝรู ไมกระตือรือรน
ในการเรียน มีเจตคติที่ไมดีตอการเรียนวิทยาศาสตร เมื่อนักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอวิทยาศาสตร
ก็จะสงผลใหการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามเปาหมาย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาทั้งหมด ทำใหผูวิจัยสนใจที่จะทำการศึกษา
เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและเจตคติ ต อ วิ ช าเคมี เ รื่ อ งปริ ม าณสั ม พั น ธ ข องนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ

วัตถุประสงค
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องปริมาณ
สัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนระหวางกอนเรียน
กับหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัด
การเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ 4) เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู แบบกระตือรือรนกับแบบปกติ
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 แผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร คณิตศาสตร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน
6 หองเรียน จำนวน 245 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556
ที่ไดจากการสุมแบบกลุม โดยการจับสลากหองเรียนจำนวน 2 หองเรียน และจับสลากอีกครั้ง
แบงเปนกลุมทดลอง จำนวน 1 หองเรียน จำนวน 42 คน และกลุมควบคุม จำนวน 1 หองเรียน
จำนวน 42 คน รวม 84 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูวิชาเคมีซึ่งแบงเปน 2 วิธี คือ 1) การจัดการเรียนรู
แบบกระตือรือรน 2) การจัดการเรียนรูแบบปกติ
ตัวแปรตาม แบงเปน 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) เจตคติตอวิชาเคมี
3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเนื้อหาในสาระเพิ่มเติมกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน ว3.1 – ว3.2 วิชาเคมี 2 รหัสวิชา
30222 เรือ่ งปริมาณสัมพันธ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี ในสาระการเรียนรู ดังนี้ 1) มวลอะตอม 2) มวลโมเลกุล 3) โมล 4) สูตรเคมี
5) สมการเคมี และ 6) ความสัมพันธของปริมาณสารในสมการเคมี
4. ระยะเวลาในการทดลองและเก็บขอมูล การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดทำการทดลอง
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 โดยใชเวลา 3 ชัว่ โมงตอสัปดาห เปนเวลา 6 สัปดาห รวม 18 ชัว่ โมง

นิยามศัพทเฉพาะ

การจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน เปนการจัดการเรียนการสอนที่ทำใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางมีความหมาย นักเรียนไดเรียนรูและคนหาความรู แสวงหาคำตอบ ไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ มีสวนรวมตอการเรียนรูของตนเองอยางตื่นตัว สรางความรูโดยการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวยเทคนิคการจัดการเรียนรูอยางกระตือรือรน เชน การทำงานเปนกลุม การพูดคุย การอาน
การเขียน การอภิปราย การตั้งคำถาม การแสดงสถานการณจำลอง กระบวนการสืบคน การสะทอน
ความคิด ฯลฯ ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 5 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ (preparation) เปนขั้นตอนของการเตรียมอุปกรณ เตรียมสถานที่
อาจเปนในหองเรียน นอกหองเรียน หรือนอกอาคาร เปนการเตรียมการของผูสอนและผูเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นการกลาวนำสั้น ๆ (briefing) เปนขั้นตอนที่ผูสอนกลาวนำ และใหผูเรียน
ทำความเขาใจกับกิจกรรมที่นักเรียนตองปฏิบัติ หรือลงมือทำ ในขั้นนี้ผูสอนตองตรวจสอบใหแนใจวา
ผูเรียนทุกคนเขาใจวิธีการปฏิบัติกิจกรรม
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ขั้นที่ 3 ขั้นการปฏิบัติ (action) เปนขั้นตอนที่ผูเรียนแตละคนไดลงมือปฏิบัติตามกิจกรรม
ในขั้นนี้ผูสอนตองสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน
ขั้นที่ 4 ขั้นการสรุป (debriefing) เปนขั้นตอนที่ตองการใหผูเรียนไดทำความเขาใจ
มีการสรุปประเด็นสาระและสิ่งตาง ๆ ที่ไดเรียนรู ในขั้นนี้หากมีความเขาใจที่ไมถูกตองเกิดขึ้น ผูสอน
ต อ งแก ไ ขความเข า ใจที่ ไ ม ถู ก ต อ งให ถู ก ต อ ง โดยที่ ผู ส อนอาจตั้ ง คำถามกั บ ผู เ รี ย นให เ ชื่ อ มโยง
ไปนอกเหนือสาระที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมได
ขั้นที่ 5 ขั้นกิจกรรมหลังการปฏิบัติ (follow-up) เปนขั้นตอนที่ผูสอนใหผูเรียนทำกิจกรรม
เพื่อทบทวนความเขาใจและความรูที่ไดรับ
การจั ด การเรี ย นรู แ บบปกติ หมายถึ ง การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู ซึ่ ง เป น
กระบวนการแสวงหาความรู การสืบคน เสาะหา สำรวจตรวจสอบ โดยใหนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ
เพื่อใหนักเรียนไดคนพบความรู เกิดความเขาใจและเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมายและ
สรางองคความรูดวยตนเอง ซึ่ง สสวท. ใชพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระยะแรกมีขั้นตอน
การจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ (engagement) เปนการนำเขาสูบทเรียน ในเรื่องที่นักเรียน
สนใจ หรือเกิดความสงสัย เมื่อมีคำถามที่นาสนใจและนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปนประเด็นที่
ตองการศึกษา จึงรวมกันกำหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหชัดเจนและ
มีแนวทางที่ใชในการสำรวจตรวจสอบอยางหลากหลาย
ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจและคนหา (exploration) เมื่อทำความเขาใจในประเด็นหรือคำถาม ที่
สนใจจะศึกษาอยางถองแทแลว มีการวางแผน กำหนดแนวทางการสำรวจ ตรวจสอบ ตั้งสมมุติฐาน
กำหนดทางเลือกที่เปนไปได และลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้ น ที่ 3 ขั้ น อธิ บ ายและลงข อ สรุ ป (explanation) เมื่ อ ได ข อ มู ล อย า งเพี ย งพอจาก
การสำรวจตรวจสอบแลวจึงนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนำเสนอผลที่ไดในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน บรรยายสรุป สรางแบบจำลองทางคณิตศาสตรหรือรูปวาด สรางตาราง ฯลฯ
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู (elaboration) เปนการนำความรูที่ไดไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม
หรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม ไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณอื่น ๆ ทำใหเกิดความรู
กวางขวางขึ้น
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วา
นั ก เรี ย นมี ค วามรู อ ะไรบ า ง อย า งไร และมากน อ ยเพี ย งใด นำไปสู ก ารนำความรู ไ ปประยุ ก ต ใ ช
ในเรื่องอื่น ๆ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 เรื่องปริมาณสัมพันธ โดยพิจารณาจากคะแนนที่ไดจากการตอบแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยวัดความสามารถ 3 ดาน ดังนี้ 1) ความรูความจำ 2) ความเขาใจ และ 3) การนำไป
ใช สามารถวัดไดดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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เจตคติตอวิชาเคมี หมายถึง ความรูสึกและพฤติกรรมในระดับการแสดงออกตอวิชา
เคมี ซึ่งเปนผลจากการเรียนรูเคมีโดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย วัดไดดวยแบบวัดเจตคติตอวิชาเคมี
ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
นั ก เรี ย น หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

สมมติฐานในการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาเคมีเรือ่ งปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
4 โดยการจัดการเรียนรูแบบแบบกระตือรือรนสูงกวาแบบปกติ
4. เจตคติ ต อ วิ ช าเคมี ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 โดยการจั ด การเรี ย นรู แ บบ
กระตือรือรนสูงกวาแบบปกติ

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน เปนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติ
ที่ดีตอการเรียน (สิริฉันท สถิรกุล และจรูญศรี มาดิลกโกวิท, 2542: 38) ซึ่งธรรมชาติของการจัด
การเรียนรูแ บบกระตือรือรน (active learning) ประกอบดวยลักษณะสำคัญตอไปนี้ 1) เปนการเรียนรู
ที่ มุ ง ลดการถ า ยทอดความรู จ ากผู ส อนสู ผู เ รี ย นให น อ ยลง และพั ฒ นาทั ก ษะให เ กิ ด กั บ ผู เ รี ย น
2) ผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียนโดยลงมือกระทำมากกวานั่งฟงเพียงอยางเดียว 3) ผูเรียนมีสวน
ในกิ จ กรรม เช น อ า น เขี ย นและอภิ ป ราย 4) เน น การสำรวจเจตคติ แ ละคุ ณ ค า ที่ มี อ ยู ใ นผู เ รี ย น
5) ผูเรียนไดพัฒนาการคิดระดับสูงในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผลการนำไปใช และ
6) ทั้งผูเรียนและผูสอนรับขอมูลปอนกลับจากการสะทอนความคิดไดอยางรวดเร็ว (Bonwell, n.d: 2)
จากธรรมชาติของการจัดการเรียนรูด งั กลาวจะเห็นวาการจัดการเรียนรูแ บบกระตือรือรน มีความหมาย
ครอบคลุมวิธีการสอนที่หลากหลายโดยมีจุดเนนอยูที่การใหผูเรียนเปนศูนยกลางและเกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูแบบ
กระตือรือรนอาจรวมทั้งการเรียนแบบรวมแรง รวมใจ การเขียนตอบในชั้นเรียน การสอนโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร การอภิปราย การแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมติ สถานการณจำลอง
เกม และการสอนกลุม ยอย เปนตน เหลานีค้ อื ขอสรุปของนักการศึกษาหลายทาน อาทิ แครตี (Cratty,
1985) บอนเวลลและแอซง (Bonwell and Eison, 1991) เมเยอรสและโจนส (Meyers and Jones,
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1993: 33-50) จากธรรมชาติและการจัดกิจกรรมที่หลากหลายของการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน
ทำใหเกิดประโยชน ดังนี้ 1) ผูเรียนมีความรูความเขาใจในมโนทัศนที่สอนอยางลึกซึ้งและถูกตอง
เกิดความคงทนและการถายโยงความรูไดดี ผูเรียนไดลงมือกระทำกิจกรรมที่มีความสนุกทาทายและ
เราใจใหติดตามอยูเสมอ มีโอกาสใชเวลาสรางความคิดกับงานที่ลงมือกระทำมากขึ้น สามารถใช
มโนทัศนที่สำคัญในการแกปญหา พัฒนาคำตอบของตนเอง บูรณาการและพัฒนามโนทัศนที่กำลัง
เรียนอยางเปนระบบ ทำใหเกิดความเขาใจในมโนทัศนอยางชัดเจน มีความสามารถ และทักษะทั้งใน
เชิงความคิดและเทคนิควิธีที่จะใชปฏิบัติงานและแกปญหาในชีวิตจริง 2) ทั้งผูเรียนและผูสอนไดรับ
ประโยชนจากขอมูลปอนกลับ ผูเรียนสามารถแกไขและปรับความเขาใจมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนได
ทันที 3) ผูเรียนไดรับประโยชนจากแบบการสอนที่หลากหลาย การเรียนรูแบบกระตือรือรนทำไดดี
ในชั้นเรียนที่มีผูเรียนทั้งเกง และออน โดยผูสอนใชวิธีการที่แตกตางกันเพื่อใหผูเรียนแตละคนเขาใจ
และสามารถมอบหมายใหผูเรียนที่เรียนไดเร็วกวาอธิบายความเขาใจใหเพื่อนฟง เปนการสอนโดย
เพื่อนชวยเพื่อน 4) สงเสริมเจตคติทางบวกตอการเรียน ชวยใหผูสอนสามารถปรับเจตคติผูเรียน
ตอการเรียนรูได ถึงแมจะสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ เนื่องจากผูเรียนไดรบั ความพอใจจากเนื้อหาและ
แบบฝกหัดที่สัมพันธกับชีวิตจริง ทำใหเห็นความสำคัญ เกิดความพยายามและความรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูมากขึ้น อันเนื่องจากการเห็นคุณคาของการลงมือปฏิบัติจริง 5) ผูเรียนไดประโยชนจาก
การมีปฏิสัมพันธในชั้นเรียนกับเพื่อน ผูเรียนมีโอกาสตั้งคำถาม ตอบโต วิพากษวิจารณ และชื่นชม
การทำงานที่มีวิธีการและมุมมองที่แตกตางกันของแตละคน และแตละกลุม สรางความทาทาย จูงใจ
ทั้งผูเรียนและผูสอนใหสนุกสนาน นาตื่นเตน ผูเรียนพัฒนาประสบการณทางสังคม และไดเรียนรูวิธี
การเรียนดวยตนเองสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดดี มีมนุษยสัมพันธอันดีตอกัน (Bonwell and
Eison, 1991; Salemi, 2001)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซึง่ เปนหนวยงานทีด่ ำเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไดพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในยุคแรก ๆ
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2545: 142-146) อาจกลาวไดวา การจัดการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะเปนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติของการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
ซึ่งการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ถูกเสนอโดยนักฟสิกสชาวสหรัฐอเมริกา ชื่อโรเบริ์ต คารพลัส
(Karplus, 1977) ที่เริ่มตนใชในการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาเพื่อกระตุนใหนักเรียนมี
ความสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรและชวยลดความนาเบื่อของการเรียนในหองเรียน
ล ว น สายยศ และอั ง คณา สายยศ (2538: 20) กล า วว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
หมายถึง ความรูความสามารถของผูเรียนเปนผลมาจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการฝกฝน อบรมหรือการสอน และแบบทดสอบ
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วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่วัดสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ที่นักเรียนไดรับ
การเรียนรูผานมาแลว (สมนึก ภัททิยธานี, 2546: 73)
เจตคติ ต อ วิ ท ยาศาสตร (attitudes toward science) เป น ความรู สึ ก ของบุ ค คล
ตอวิทยาศาสตร ซึ่งมีผลมาจากการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย (สถาบัน
ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี , 2546: 106) และการวั ด พฤติ ก รรมด า นเจตคติ
ตอวิทยาศาสตรมี 2 ลักษณะ คือ 1) พฤติกรรมในระดับความรูสึกนึกคิด 2) พฤติกรรมในระดับ
การแสดงออก (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2538: 29-30)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน จำนวน 6 แผน แผนที่ 1 เรื่องมวลอะตอมและ
มวลอะตอมเฉลี่ย แผนที่ 2 เรื่องมวลโมเลกุล แผนที่ 3 เรื่องโมล แผนที่ 4 เรื่องสูตรเคมี แผนที่ 5
เรื่องสมการเคมีแผนที่ 6 เรื่องความสัมพันธของปริมาณสารในสมการเคมี โดยมีคาความสอดคลอง
และความเหมาะสมอยูระหวาง 0.80-1.00
2. แผนการจั ด การเรี ย นรู แ บบปกติ จำนวน 9 แผน แผนที่ 1 เรื่ อ งมวลอะตอมและ
มวลอะตอมเฉลี่ย แผนที่ 2 เรื่องมวลโมเลกุล แผนที่ 3 เรื่องโมลกับจำนวนอนุภาค แผนที่ 4 เรื่อง
โมลกับมวลของสาร แผนที่ 5 เรื่องโมลกับปริมาตรของแกส แผนที่ 6 เรื่องสูตรอยางงาย แผนที่ 7
เรื่องสูตรโมเลกุล แผนที่ 8 เรื่องสมการเคมี แผนที่ 9 เรื่องความสัมพันธของปริมาณสารในสมการเคมี
โดยมีคาความสอดคลองและความเหมาะสมอยูระหวาง 0.80-1.00
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ขอ ที่วิเคราะหหาความเชื่อมั่น
โดยใช สู ต รของคู เ ดอร - ริ ช าร ด สั น (Kuder-Richardson) ซึ่ ง ได ค วามเชื่ อ มั่ น เท า กั บ 0.921 ค า
ความยากงายอยูระหวาง 0.37-0.70 และอำนาจจำแนกอยูระหวาง 0.50-0.88 ความสอดคลองและ
ความเหมาะสมอยูระหวาง 0.80-1.00
4. แบบวัดเจตคติตอวิชาเคมี ประกอบดวยขอความในประเด็นความรูสึกและพฤติกรรม
ในระดับการแสดงออกเกี่ยวกับวิชาเคมี โดยนักเรียนเลือกพิจารณา 5 ระดับ จำนวน 30 ขอ โดยมีคา
ความสอดคลองและความเหมาะสมอยูระหวาง 0.80-1.00 ความเชื่อมั่นคำนวณจากสูตรสัมประสิทธิ์
อัลฟา ( Į -coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.856

วิธีดำเนินการ
1. จั ด ปฐมนิ เ ทศนั ก เรี ย นทั้ ง 2 กลุ ม เพื่ อ ทำความเข า ใจถึ ง การจั ด การเรี ย นรู แ บบ
กระตือรือรนของกลุมทดลองและการสอนโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติของกลุมควบคุม
กำหนดบทบาทของครู นักเรียน เปาหมายของการเรียน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
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2. ทดสอบกอนเรียนกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
3. ดำเนินการทดลอง โดยใชเวลาในการทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนรู 18 ชั่วโมง
เป น เวลา 6 สั ป ดาห ผู วิ จั ย เป น ผู ท ำการสอนเองทั้ ง 2 กลุ ม แบ ง เป น กลุ ม ทดลองจั ด การเรี ย นรู
แบบกระตือรือรน และกลุมควบคุมจัดการเรียนรูแบบปกติ
4. เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลอง ผู วิ จั ย ได ด ำเนิ น การทดสอบหลั ง เรี ย นด ว ยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและแบบวัดเจตคติตอวิชาเคมี โดยใชแบบวัดเจตคติที่ผูวิจัย
สรางขึ้นกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม
5. ตรวจผลการสอบ แลวนำคะแนนและผลการวัดเจตคติตอวิชาเคมีที่ไดมาวิเคราะห
ดวยวิธีการทางสถิติ

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป ดังตอไปนี้
1. เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นระหว า งก อ นกั บ หลั ง เรี ย นของ
กลุมทดลอง โดยใชสูตร (t-test) Dependent Sample
2. เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นระหว า งก อ นกั บ หลั ง เรี ย นของ
กลุมควบคุม โดยใชสูตร (t-test) Dependent Sample
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมทดลองกับกลุมควบคุมโดยใช
วิธีทดสอบคาที (t-test) แบบ Independent Sample ในรูป difference score
4. เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาเคมีของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม โดยใชวิธีทดสอบคาที
(t-test) แบบ Independent Sample
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปริมาณสัมพันธของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแ บบกระตือรือรน ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 เรือ่ งปริมาณสัมพันธโดยการจัดการเรียนรูแ บบกระตือรือรน
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จากตารางที่ 1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปริมาณสัมพันธของสาร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปริมาณสัมพันธของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่องปริมาณสัมพันธโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติ
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จากตารางที่ 2 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปริมาณสัมพันธของสาร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปริมาณสัมพันธ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งปริ ม าณสั ม พั น ธ ข อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ
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จากตารางที่ 3 พบว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งปริ ม าณสั ม พั น ธ ข องนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนสูงกวาแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัด
การเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ
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จากตารางที่ 4 พบว า เจตคติ ต อ วิ ช าเคมี ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 โดย
การจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนสูงกวาแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาเคมี เรื่องปริมาณ
สัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ
มีประเด็นที่นาสนใจและนำมาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปริมาณสัมพันธโดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานทีต่ ง้ั ไวนน้ั ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากการจัดการเรียนรูแ บบกระตือรือรน
(active learning) ซึ่งผูวิจัยไดนำมาใชในการวิจัย มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5 ขั้น ประกอบดวย
ขั้นที่ 1 เปนขั้นการเตรียมการซึ่งครูผูสอนตองเตรียมอุปกรณ ใบงาน ใบความรูกิจกรรม วางแผน
การดำเนินกิจกรรม พรอมทั้งเตรียมนักเรียน และบางครั้งอาจตองการเตรียมสถานที่สำหรับการทำ
กิจกรรม ขั้นที่ 2 ขั้นกลาวนำสั้น ๆ เปนขั้นที่ครูผูสอนกลาวนำ นำอภิปราย อธิบายซักซอมเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน ชีแ้ จงจุดประสงคการเรียนรู วิธกี ารเรียนรู ลำดับขัน้ ตอนการดำเนินกิจกรรม
โดยครูตองตรวจสอบใหแนใจวานักเรียนเขาใจการทำกิจกรรม ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ ขั้นนี้ครูผูสอนจะนำ
เทคนิคการเรียนรูแบบกระตือรือรนมาใชเพื่อดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เชน การอาน การอภิปรายกลุม
การระดมสมอง การตั้ ง คำถาม เทคนิ ค เพื่ อ นคู คิ ด การใช ส ถานการณ จ ำลอง เกม การปฏิ บั ติ
การทดลอง กิจกรรมจิกซอว การใชการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ ฯลฯ ซึ่งขณะที่นักเรียนทำกิจกรรม
ครูผูสอนจะคอยสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของนักเรียน ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป เปนขั้นตอนที่ครูจะกระตุนให
นักเรียนสรุปสาระสำคัญ ความรูที่ไดเรียนออกมาโดยเนนใหนักเรียนไดออกมาสื่อสาร ขั้นนี้ครู
คอยคุ ม ประเด็ น และปรั บ ความรู ค วามเข า ใจของนั ก เรี ย นให ถู ก ต อ ง ขั้ น ที่ 5 ขั้ น กิ จ กรรมหลั ง
การปฏิบัติ ขั้นนี้เปนขั้นการตรวจสอบความรูความเขาใจของนักเรียน โดยเนนใหนักเรียนไดสะทอน
ความคิดออกมาในรูปของการอานที่กระตือรือรน การเขียนที่กระตือรือรน การเขียนบันทึกประจำวัน
ซึ่งผูสอน ตองอานเพื่อจะไดรูขอมูลของนักเรียนวาขาด หรือบกพรองในเรื่องใดแลวนำขอมูลเหลานั้น
มาพัฒนาผูเรียน ซึ่งกระบวนการดังกลาวนักเรียนเปนจุดศูนยกลางของการจัดการเรียนรู เรียนรูจาก
การลงมื อ กระทำ และจากประสบการณ ต รงที่ ไ ด รั บ จากการลองผิ ด ลองถู ก และค น พบวิ ธี ก าร
แกปญหาดวยตนเอง (Sillberman, 1996) สงผลใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในมโนทัศนที่สอน
อยางลึกซึ้งและถูกตอง เกิดความคงทนและการถายโยงความรูไดดี (Bonwell and Eison,1991: 5-7)
เพิ่มแรงจูงใจตอการเรียนรู ลดการแขงขัน และการแยกตัวจากชั้นเรียนของผูเรียนทุก ๆ คน (Meyers
and Jones, 1993) สอดคลองกับงานวิจัยของสุขุมมาลย แสงกลา (2551: 128-136) ทำการวิจัย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิใ์ นการเรียนวิทยาศาสตร
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ระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แบบกระตือรือรนกับแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น พบวา
การจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง
กั บ งานวิ จั ย ของพรรณิ ภ า กิ จ เอก (2550: 80) พบว า นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู
แบบกระตือรือรนทำใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปริมาณสัมพันธ โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวนั้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบปกติ (สืบเสาะ)
มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5 ขั้น คือ ขั้นสรางความสนใจ ขั้นสำรวจและคนหา ขั้นอธิบายและลง
ขอสรุป ขั้นขยายความรู และขั้นประเมินผล ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่ทำใหนักเรียนสรางองคความรู
ด ว ยตนเอง สอดคล อ งกั บ คำกล า วของพิ ม พั น ธ เดชะคุ ป ต (2544: 56) ที่ ก ลา วว า นั ก เรี ย นเป น
ผูคนควาหาความรูดวยตนเอง หรือสรางความรูดวยตนเองโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ครูเปนผูอ ำนวยความสะดวก เพือ่ ใหนกั เรียนบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับแนวความคิดของวัฒนาพร
ระงับทุกข (2545: 41-42) กลาววา กระบวนการสืบเสาะหาความรู เปนเทคนิคการจัดการเรียนรู
ที่กระตุนใหผูเรียนไดสืบคนหรือคนหาคำตอบ ในเรื่องหรือประเด็นที่กำหนด เนนใหผูเรียนรับผิดชอบ
การเรียนรูของตนเอง ครูมีบทบาทเปนผูใหความกระจางและเปนผูอำนวยความสะดวกซึ่งจะชวยให
ผูเรียน “คนพบ” ขอมูลและจัดระบบความหมายขอมูลของตนเอง สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ
ธวัชชัย คงนุม (2550: 61-67) ทีท่ ำการวิจยั เรือ่ ง ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและมโนมติในวิชาวิทยาศาสตร
เรื่ อ ง พลั ง งาน ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ที่ ไ ด รั บ การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู ต าม
แนววงจรการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
เรื่ อ ง พลั ง งาน ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ที่ ไ ด รั บ การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู ต าม
แนววงจรการเรียนรูสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของวุฒิพงค เดชสุข
(2551: 160-161) ซึ่งทำการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
กั บ การจั ด การเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะหาความรู พบว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ที่ ไ ด รั บ การจั ด การเรี ย นรู
แบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปริมาณสัมพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน
โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยจัดการเรียนรูแบบปกติ (สืบเสาะ)
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เปนเพราะการจัดการเรียนรู
แบบกระตื อ รื อ ร น เป น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ท ำให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู อ ย า งมี ค วามหมาย
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นักเรียนไดเรียนรูและคนหาความรู แสวงหาคำตอบ ไดแลกเปลี่ยนประสบการณ มีสวนรวมตอ
การเรียนรูของตนเองอยางตื่นตัว สรางความรูโดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางหลากหลาย เชน
การทำงานเปนกลุม การพูดคุย การอาน การเขียน การอภิปราย การตัง้ คำถาม การแสดงสถานการณ
จำลอง กระบวนการสืบคน การสะทอนความคิด มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
สอดคล อ งกั บ แนวความคิ ด ของอุ ทั ย ดุ ล ยเกษม (2548: 102-104) ได เ สนอแนวความคิ ด ว า
การจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน อาจรวมถึงกระบวนการเรียนรูอื่น ๆ เชน Participatory Learning,
Collaborative Learning, Problem – Based Learning, Interactive Learning, Evidence–Based
Learning ซึ่งอาจรวมเรียกไดวา Active Learning ซึ่งทำใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกันในชั้นเรียน
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ตั้งคำถาม โตตอบกัน เกิดระบบการชวยเหลือกัน นักเรียนที่เรียนไดเร็ว
อธิบายความเขาใจใหเพื่อนฟงสอดคลองกับขอสรุปของบอนเวลล และแอซง (Bonwell and Eison,
1991) ที่วาการเรียนรูแบบ Active Learning ทำไดดีในชั้นเรียนที่มีผูเรียนทั้งเกงและออน โดยผูสอน
ใชวิธีการที่แตกตางกันเพื่อใหผูเรียนแตละคนเขาใจ และสามารถมอบหมายใหผูเรียนที่เรียนไดเร็ว
กวาอธิบายความเขาใจใหเพื่อนฟง เปนการสอนโดยเพื่อนชวยเพื่อน ในขณะที่การจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ (สืบเสาะ) เปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง โดยครูผูสอน
กระตุนใหนักเรียนคิด ซึ่งครูจะใชเทคนิคการถามคำถาม อดทนที่จะไมบอกคำตอบ ครูตองพยายาม
กระตุน ใหนกั เรียนหาวิธกี ารแกปญ
 หา (ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ, 2546: 9) ทำใหเกิดขอดี คือ นักเรียน
ไดฝกการคิดและเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง แตมีขอจำกัดคือนักเรียนที่มีระดับสติปญญาต่ำ
และเนื้อหาวิชาคอนขางยาก นักเรียนอาจจะไมสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง นักเรียน
ก็จะขาดแรงกระตุนที่ทำใหเกิดความกระตือรือรนและสงผลทำใหไมประสบความสำเร็จในการเรียน
(ภพ เลาหไพบูลย, 2542: 156-157) สอดคลองกับงานวิจัยของสุขุมมาลย แสงกลา (2551: 129)
ที่พบวานักเรียนที่เรียนแบบกระตือรือรนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะหเฉพาะดาน
การคิดวิเคราะหความสำคัญ และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมและรายดาน จำนวน
4 ดาน หลังเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สอดคลองกับงานวิจัยของพรรณิภา กิจเอก (2550: 80) พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบกระตือรือรนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. เจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ
กระตือรือรนสูงกวา นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทัง้ นีเ้ ปนเพราะการจัดการเรียนรูแ บบกระตือรือรน ทำใหผเู รียนไดลงมือกระทำกิจกรรม มีสว นรวมใน
การเรียน มีการชวยเหลือซึง่ กันและกัน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีโอกาสในการอภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น กลาแสดงความคิดเห็น เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกประสบการณการเรียนรู นักเรียนมี
สวนรวมรับผิดชอบตอกิจกรรมการเรียนการสอน ทำใหผูเรียนไมเบื่อ ซึ่งสอดคลองกับคำกลาวของ
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พันธ ทองชุมนุม (2544: 15-16) และจากการมีปฏิสัมพันธกันของผูเรียน ทำใหบรรยากาศในชั้นเรียน
มีลักษณะการเรียนรูรวมกัน และสนับสนุนชวยเหลือกันอยางตอเนื่องผูเรียนทุกคนรูจักกันเปนอยางดี
และเคารพในภู มิ ห ลั ง สถานภาพ ความสนใจ และจุ ด มุ ง หมายของกั น และกั น นอกจากนั้ น
การสะท อ นความคิ ด ของผู เ รี ย นจากการเขี ย นบั น ทึ ก ประจำวั น ทำให ผู ส อนสามารถแก ไ ขปรั บ
ความเขาใจมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนไดทันที ทำใหผูเรียนประสบความสำเร็จและเกิดความภาคภูมิใจ
ในความสำเร็จและความสามารถของตนเอง สอดคลองกับขอสรุปของสำเริง บุญเรืองรัตน (2544: 7)
ที่วาหลักการสรางเจตคติที่ดีเกิดจากการที่ผูเรียนเกิดผลสำเร็จในการเรียน ในขณะที่การจัดการเรียนรู
แบบปกติ (สืบเสาะ) ก็เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่จะทำใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนได
แตก็มีขอจำกัด คือ ถาใชการสอนแบบนี้อยูเสมอ อาจทำใหความสนใจของนักเรียนในการศึกษา
คนควาลดลง และนักเรียนบางคนที่ยังไมเปนผูใหญพอ จะขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปญหา ทำใหไม
ประสบความสำเร็จในการเรียน (ภพ เลาหไพบูลย, 2542: 156-157) นอกจากนั้นถานักเรียนไมรู
หลักการทำงานกลุมที่ถูกตอง อาจทำใหนักเรียนบางคนหลีกเลี่ยงงานซึ่งไมเกิดการเรียนรู (พิมพันธ
เดชะคุปต, 2544: 60-61) ทำใหนักเรียนไมประสบความสำเร็จในการเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ
โคเมีย และไรอัน (Comia & Ryan, 2006: abstract) ซึ่งไดศึกษาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
เชิงรุก (active learning) พบวานักเรียนมีเจตคติทด่ี ตี อ การเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพิม่ มากขึน้ สอดคลอง
กับงานวิจัยของพรรณิภา กิจเอก (2550: 81-82) ที่พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบกระตือรือรนมีเจตคติตอวิชาเคมีดีกวานักเรียนที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของโซโกเลิฟ และบลังก (Sokolove & Blunck,
2008: abstract) จากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด ไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเชิงรุก
(active learning) โดยเปรียบเทียบวิธีสอนแบบดั้งเดิมในวิชาชีววิทยาวัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในหองเรียนที่ใหญ มีความตื่นเตนสนุกสนาน และ
สามารถดึงความสนใจของนักเรียนใหเกิดความกระตือรือรน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนดวย
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกมีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบดั้งเดิม
อย า งมี นั ย สำคั ญ ที่ ร ะดั บ .01 ทำให นั ก เรี ย นเกิ ด แรงกระตุ น ให เ กิ ด ความสนใจ อยากรู และมี
ความตั้งใจเรียนเพิ่มมากขึ้น

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1.1 การนำการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนไปใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมี
เทคนิคในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จะทำใหนักเรียนไมเบื่อหนาย ครูผูสอนจึงตองศึกษาขั้นตอน
และเปาหมายของการจัดกิจกรรมใหชัดเจน และเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับนักเรียนเนื้อหาวิชา
และบริบทของโรงเรียน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน
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1.2 การนำการจัดการเรียนรูแ บบกระตือรือรนไปใชในการจัดการเรียนการสอน ครูผสู อน
สามารถประเมินผูเรียนจากการสะทอนความคิดของนักเรียน ซึ่งผูสอนตองรีบเรงแกไขนักเรียน
ที่เรียนไมทัน และควรจะกระตุนใหนักเรียนที่เรียนรูไดเร็วไดศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองใหสูงขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทำการวิ จั ย โดยการจั ด การเรี ย นรู แ บบกระตื อ รื อ ร น กั บ ตั ว แปรอื่ น เช น
ความคงทนในการเรียนรู
2.2 ควรทำการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีโดยใชเนื้อหาอื่น
ระดับชั้นอื่น เชน พอลิเมอร พันธะเคมี เปนตน

สรุป
จากการศึกษาวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสัมพันธ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนและแบบปกติ หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นยังพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติตอวิชาเคมีโดยจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนสูงกวาแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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บทวิจารณหนังสือ: หลักรัฐประศาสนศาสตร: แนวคิดและกระบวนการ
BOOK REVIEW: PUBLIC ADMINISTRATION:
CONCEPT AND PROCESSES
นิภาพรรณ เจนสันติกุล/ NIPAPAN JENSANTIKUL1
บทคัดยอ
หนั ง สื อ เรื่ อ ง “หลั ก รั ฐ ประศาสนศาสตร : แนวคิ ด และกระบวนการ” เล ม นี้ แ ต ง โดย
รองศาสตราจารย ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ พิมพเมื่อ ตุลาคม 2549 โดยบริษัทเอ็กซเปอรเน็ท จำกัด
จำนวน 276 หนา หนังสือเลมนีม้ ี 3 บท เนือ้ หาเนนไปทีก่ ารนำเสนอแนวคิดทางดานรัฐประศาสนศาสตร
ขอบเขต และกระบวนการบริหารสมัยใหมที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB โดยเพิ่มเติมการบริหาร
นโยบาย การบริหารอำนาจหนาที่ การบริหารจริยธรรม และการบริหารที่เกี่ยวของกับสังคมที่เปน
ปจจัยสำคัญตอประสิทธิภาพการบริหารงาน
คำสำคัญ: รัฐประศาสนศาสตร แนวคิด กระบวนการ

ABSTRACT
The book of “Public Administration: Concept and Processes”, written by
Associate Professor Dr. Wirat Wiratnipawan, was published by Expernet Co., Ltd. in
October 2006 with 276 pages. This book, divided into three chapters, focused on public
administration concepts, scope and a new management process named PAMS-POSDCoRB.
PAMS-POSDCoRB is added policy administration, authority, morality and society which
are important factors to efficient administration.
Keywords: public administration, concept, processes

อาจารยประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บทสังเขปเนื้อหา
รั ฐ ประศาสนศาสตร เ ป น วิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาด า นการบริ ห ารงานภาครั ฐ ที่ มี ลั ก ษณะเป น
สหวิ ท ยาการที่ ผ สมผสานความรู ห ลายแขนงไว ด ว ยกั น ซึ่ ง มี พั ฒ นาการทางแนวคิ ด ในแต ล ะยุ ค
ทีแ่ ตกตางกันตัง้ แตยคุ แรกทีเ่ นนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด มาสูแ นวคิดทีใ่ หความสำคัญ
กับการนำความรูไปใชใหสอดคลองกับปญหาสังคมและเนนความเปนธรรมทางสังคม และปจจุบัน
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมไดเขามามีอิทธิพลและใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนมากขึ้น ดังนั้นการทำความเขาใจแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
พื้นฐานความรูถึงหลักการ แนวคิด โดยหนังสือ หลักรัฐประศาสนศาสตร: แนวคิดและกระบวนการ
เลมนี้จะมีสวนเติมเต็มใหกับผูอานทุกทาน ดวยเนื้อหาที่เขาใจงาย โดยมีเนื้อหาทั้งหมด 3 บท
สรุปดังนี้
บทที่ 1 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ รั ฐ ประศาสนศาสตร ประกอบด ว ยเนื้ อ หาสำคั ญ ได แ ก
ความสำคัญ ความจำเปน ความหมายของรัฐประศาสนศาสตรที่มีการนิยามความหมายเนนไปที่วิชา
ความรู กิจกรรมหรือการบริหารงานของรัฐ หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งที่เปนฝาย
นิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ ในบทนี้ผูเขียนไดนำเสนอกระบวนการบริหารที่เรียกวา
PAMS-POSDCoRB เพื่อนำมาใชในการวิเคราะหปญหาตาง ๆ ของหนวยงาน ในรายละเอียดของ
กระบวนการดังกลาวมีการนำเสนอปจจัยที่มีผลตอการบริหาร อาทิ ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย
ปจจัยดานเงิน ปจจัยดานการบริหารทั่วไป เปนตน ทั้งนี้ผูเขียนไดนำเสนอใหเห็นถึงปจจัยหลายปจจัย
ที่มีผลตอกระบวนการบริหารโดยการวิเคราะหนั้นจะมีการนำกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตรมาใช
ซึ่งในที่นี้เรียกวา “กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา” ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ปญหา สาเหตุ
และแนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา
บทที่ 2 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรของตางประเทศและไทย ในบทนี้อธิบายใหเห็น
ภาพรวมของแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรของนักวิชาการตางประเทศ อาทิ แนวคิดของเฟรดเดอริค
วินสโลว เทเลอร เปนแนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางและอำนาจหนาที่ การแบงงานกันทำ แนวคิดของ
เอลตัน มาโย แนวคิดนี้เนนไปที่จิตใจของบุคลากรหรือคนงานโดยใหความสนใจกับการนำความรู
ดานสังคมศาสตร ดานมนุษยสัมพันธและพฤติกรรม และเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารหนวยงาน
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในสวนนี้ยังมีการนำเสนอแนวคิดของนักวิชาการไทยที่มีการนำแนวคิดเรื่อง
การจัดระเบียบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนามาใชในการอธิบายใหเห็นถึง
เจตจำนงในการสรางเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานระดับจังหวัด ซึ่งแนวทางของ
การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการมุงหวังในการปรับเปลี่ยนบทบาทและอำนาจหนาที่ของผูวาราชการ
จั ง หวั ด เป น ผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของจั ง หวั ด ให มี เ อกภาพในการบั ง คั บ บั ญ ชา การบริ ห ารแผนงาน
การบริหารงบประมาณ และการสั่งการมีลักษณะเปนการบูรณาการ แนวคิดการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีเกิดขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
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ที่ดี พ.ศ. 2542 และตอมาพัฒนาเปนพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เปาหมายเพื่อใหเกิดความคุมคา เพื่อสรางระบบการบริหารที่ดี แนวคิด
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือแนวคิดธรรมาภิบาลจึงกลายเปนแนวคิดที่มีการนำมาใชในหลาย
องคการเพื่อมุงหวังใหบุคลากรมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน
บทที่ 3 กระบวนการบริ ห าร PAMS-POSDCoRB ในบทนี้ ผู เ ขี ย นอธิ บ ายเหตุ ผ ลใน
การพัฒนากระบวนการบริหารจากหลัก POSDCoRB มาสู PAMS-POSDCoRB ดวยเหตุผลที่วา
ปจจัยที่มีสวนสำคัญตอกระบวนการบริหารนั้นควรจะเพิ่มเติมการบริหารนโยบาย การบริหารอำนาจ
หนาที่ การบริหารจริยธรรมและการบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม ซึ่งกระบวนการบริหารที่สมบูรณและ
สามารถตอบสนองความตองการใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจำเปนอยางยิ่งที่ควรจะ
เพิม่ ปจจัย 4 ประการขางตน ซึง่ ในหลัก POSDCoRB ไมไดมกี ารระบุถงึ สาระเหลานี้ สำหรับกระบวนการ
บริหาร PAMS-POSDCoRB ประกอบดวย 1) การบริหารนโยบาย (Policy) 2) การบริหารอำนาจ
หนาที่ (Authority) 3) การบริหารจริยธรรม (Morality) 4) การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (Society)
5) การวางแผน (Planning) 6) การจัดองคการ (Organizing) 7) การบริหารทรัพยากรมนุษย
(Staffing) 8) การอำนวยการ (Directing) 9) การประสานงาน (Coordinating) 10) การรายงาน
(Reporting) และ 11) การงบประมาณ (Budgeting) อยางไรก็ตามกระบวนการบริหารที่ดีผูเขียนได
ระบุอยางชัดเจนวาจำเปนจะตองมีกระบวนการวิเคราะหนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติและ
การประเมินนโยบายเพื่อใหนโยบายนั้นสามารถตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชน

บทวิจารณ
เมื่อผูอานอานครบในเนื้อหาทั้งสามบทแลว ผูอานจะพบวา 1) โครงสรางการเขียน
ผูเขียนใหรายละเอียดของเนื้อหาแตละบท มีการอธิบายตัวอยางประกอบและลำดับเนื้อหาอยาง
ชัดเจน เพือ่ ใหเกิดความเขาใจในบทที่ 1 ผูอ า นควรศึกษาเพิม่ เติมจากหนังสือเรือ่ งรัฐประศาสนศาสตร:
ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา (ค.ศ. 1887-ค.ศ. 1970) (พิทยา บวรวัฒนา, 2541) สำหรับบทที่ 2
ผูอานควรทำความเขาใจถึงความแตกตางทางโครงสรางองคการ วิธีการดำเนินงานและเปาหมาย
ขององค ก ารเพราะแต ล ะองค ก ารมี บ ริ บ ททางโครงสร า งวั ฒ นธรรมการทำงานที่ แ ตกต า งกั น
(นิภาพรรณ เจนสันติกุล และไชยณัฐ ดำดี, 2557: 30) รวมถึงควรมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับแนวคิด
ทศพิธราชธรรมและแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมโครงสราง อำนาจหนาที่และกระบวนการ ซึ่งรัฐธรรมนูญ คือชุดของกฎกติกา (ทั้งเปน
ลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร) ที่จัดวางความสัมพันธทางอำนาจในสังคมการเมือง
(ฐิติกร สังขแกว, 2556: 749) ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรจำเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีการศึกษาโครงสราง อำนาจหนาที่และกระบวนการตาง ๆ ในทางการบริหารเพื่อนำไปสู
การอธิบายความสัมพันธของสิง่ ตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมไทย และในบทที่ 3 สรุปใหเห็นวากระบวนการ
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บริหารที่มีประสิทธิภาพ คือ การพิจารณาวานโยบายสาธารณะที่ดีควรเปนนโยบายที่กำหนดแนวทาง
ทิศทางการพัฒนาไปเพื่อการพัฒนาประเทศมากกวานโยบายสาธารณะที่กำหนดขึ้นมาเพื่อคนกลุม
ใดกลุมหนึ่งในสังคม ที่ไมคำนึงถึงผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบ (นิภาพรรณ เจนสันติกุล, 2552:
126) และในฐานะผูปฏิบัติหรือเจาหนาที่ควรจะตองมีการดำเนินนโยบายตามกรอบของอำนาจหนาที่
อยางมีจริยธรรมไมวาจะเปนการบริหารราชการสวนกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาค และ
การบริ ห ารราชการส ว นท อ งถิ่ น จะต อ งเป น การบริ ห ารที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งกั บ ผลประโยชน ทั บ ซ อ น
แตเปนการปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตของอำนาจตามกฎหมาย (คณะกรรมการจริยธรรมประจำ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2557: 7) ดังนั้นเพื่อใหผูอานมีความเขาใจถึงกระบวนการ
บริหาร PAMS-POSDCoRB มากขึน้ ควรศึกษากรอบความคิดดานนโยบายสาธารณะทีป่ ระกอบดวย
การศึกษาปญหา การพัฒนาหรือการใหขอเสนอกับปญหา และการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและกิจกรรม
ของกลุมผลประโยชนจากหนังสือเรื่อง นโยบายสาธารณะไทย: กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพ
ของศาสตร (ศุภชัย ยาวะประภาษ และปยากร หวังมหาพร, 2552) 2) ภาษาที่ใชในการเขียน
ผูเขียนใชภาษาที่มีความชัดเจนและอานเขาใจงายเหมาะกับการนำไปใช เปนการศึกษาตอยอด
สำหรับผูที่มีพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร
สำหรับจุดออนของหนังสือเลมนี้ คือ ขาดการเปรียบเทียบแนวคิดตาง ๆ ซึ่งในบทที่สอง
จะมีการใหรายละเอียดของแนวคิดและภาพรวมของรัฐประศาสนศาสตรของนักวิชาการตางประเทศ
และไทยไวจำนวนมาก แตไมไดมีการนำแนวคิดดังกลาวมาเปรียบเทียบความแตกตางซึ่งหากมี
การเปรียบเทียบแนวคิดและวิธีการนำไปใชจะทำใหผูอานมีความเขาใจและสามารถจำแนกแนวคิด
ทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามหนังสือเลมนี้เปนประโยชนอยางมาก
ในการศึกษาแนวคิดและหลักการทางรัฐประศาสนศาสตร และการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
ในเชิงการบริหารที่ไดมีการนำเสนอกระบวนการบริหารที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB มาใช ทั้งนี้
ผูเขียนไดระบุใหเห็นถึงกระบวนการวิเคราะหปญหาตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ โดยแตละขั้นตอน
มีความสัมพันธกันตามที่นำไปใชในการบริหารหรือการปฏิบัติงานจริงมากกวาการอธิบายเชิงทฤษฎี
เพียงอยางเดียว ดังนั้นผูอานควรมีพื้นฐานความรูดานรัฐประศาสนศาสตร ดานนโยบายสาธารณะ
และดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนอยางดี เพื่อใหเขาใจถึงพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร
และการนำ PAMS-POSDCoRB ไปใชใหเหมาะสมกับสถานการณ นอกจากนี้เนื้อหาในหนังสือเลมนี้
ยั ง เป น แนวทางให กั บ ผู ที่ ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกและผู ที่ ส นใจแนวคิ ด ทาง
รัฐประศาสนศาสตรเพื่อการศึกษาตอยอดแนวคิดตอไป
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คำแนะนำสำหรับผูเขียน
วารสารสังคมศาสตรวิจัย (Journal for Social Science Research) เปนวารสารบัณฑิต
ศึ ก ษา ด า นสั ง คมศาสตร เ กิ ด จากความร ว มมื อ ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู มิ ภ าคตะวั น ตก
4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนผูรับ
ผิดชอบดำเนินการ กำหนดตีพิมพวารสารราย 6 เดือน (จำนวน 2 ฉบับตอป) วารสารสังคมศาสตร
วิจัยเนนการนำเสนอบทความวิจัย โดยอาจมีบทวิจารณหนังสือ (book review) หรือบทความปริทัศน
(review article) ตี พิ ม พ ร ว มด ว ย บทความที่ จ ะตี พิ ม พ ใ นวารสารต อ งผ า นการกลั่ น กรองจาก
ผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 คน ชื่อผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิถือเปนความลับ และการประสานงาน
ระหวางผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิตองผานกองบรรณาธิการเทานั้น
ผูประสงคจะสงบทความ ใหกรอกรายละเอียดในหนังสือนำสงบทความเพื่อรับรองวาผลงาน
ดังกลาวเปนของตนจริงและเปนผลงานใหมไมเกิน 2 ป ไมเคยเผยแพรในที่ใด ไมอยูในระหวาง
การพิจารณาเพื่อเผยแพรในที่ใด และจะไมสงเพื่อพิจารณาเผยแพรในที่ใดภายใน 90 วัน จากวันที่
รับบทความ กรณีที่บทความเปนสวนหนึ่งของการศึกษาควรใสชื่ออาจารยที่ปรึกษาเปนผูเขียน
รวมดวย
การเรียงลำดับเนื้อหา จัดรูปแบบ และการพิมพขนาดอักษร สำหรับบทความวิจัยมีเกณฑ
ดังตอไปนี้
การเรียงลำดับเนื้อหา
1. ชื่อเรื่อง (Title) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 15-20 บรรทัด (300-350 คำ) โดยใหสรุปเนื้อหาของ
บทความทั้งหมดใหเขาใจที่มาของการทำวิจัย วิธีการโดยยอ ผลที่ไดจากการวิจัย และนำไปใช
ประโยชนอยางไร และไดผลลัพธอยางไร
4. คำสำคัญภาษาไทย ไมเกิน 5 คำ (ไมใชวลี หรือ ประโยค)
5. บทคัดยอภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดยอภาษาไทย มีขนาดและเนื้อหาเหมือนกับ
บทคัดยอภาษาไทย
6. คำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) แปลจากคำสำคัญภาษาไทย
7. บทนำ (Introduction) ชี้ใหเห็นความสำคัญของเรื่องที่ทำ และขอบขอบเขตของปญหา
วิจัย
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8. วัตถุประสงค (Objective) ระบุวัตถุประสงคการวิจัย หรือวัตถุประสงคเฉพาะที่นำเสนอ
ในบทความวิจัยนี้
9. วิธีดำเนินการ (Material and Method) อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยในสาระสำคัญ
ที่จำเปน โดยกลาวถึงวิธีการสุมกลุมตัวอยาง ที่มาของกลุมตัวอยาง แหลงที่มาของขอมูล การเก็บ
และรวบรวมขอมูล การใชเครื่องมือ สถิติที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล
10. ผลการวิ จั ย (Result/Finding) แสดงผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการวิ จั ย โดยตรง ซึ่ ง อาจ
มีภาพประกอบ แผนภูมิ ตารางหรือการสื่อในลักษณะอื่น ๆ ที่เขาใจไดงาย
11. อภิปรายผล (Discussion) อภิปรายและอางอิงใหเห็นวาผลการวิจัยดังกลาวนั้น ไดสราง
องคความรูใหม ในสวนใด และอธิบายปรากฏการณที่เกิดจากผลการดำเนินงานใหเห็นเปนรูปธรรม
ไดอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากผลการวิจัยอื่น ๆ
12. ขอเสนอแนะ (Suggestion) แนะนำการนำไปใช และแนะนำเพื่อนำไปตอยอดการวิจัย
13. สรุป (Conclusion) สรุปประเด็นขางตนทุกขอใหไดความกะทัดรัด ประมาณ 1 ยอหนา
14. เอกสารอางอิง (Reference) ใหดูการลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความประกอบ
ขางตน
การพิมพ ขนาดตัวอักษร และความหางระหวางบรรทัด
ใหพิมพตนฉบับดวยโปรแกรม Microsoft Word 2007 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) โดยมีรายละเอียดแตละรายการ ดังตอไปนี้
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 จัดชิดขอบกระดาษดานขวา
4. ชื่อขอหัวขอรอง (Sub-heading) และชื่อตารางขนาด 16 จุด/หนา ขอความในตาราง
ขนาดตัวอักษร 14 จุด จัดไวกลางหนากระดาษ
5. ความหางระหวางขอความ เมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแลวขึ้นหัวขอหลักเคาะ 2 ครั้ง เนื้อหา
บรรทัดใหมถัดจากหัวขอใหเคาะ 1 ครั้ง ตามปกติ
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การลงรายการเอกสารอางอิงในเนื้อเรื่องของบทความ (Citation)
การอางอิงในเนื้อหาของบทความ ใชการอางแบบนาม-ป (Author-year) ปรากฏแทรกอยูใน
เนื้อหาของบทความ (In-text Citation) มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. การอางอิงมี 2 แบบ คือ แบบที่ชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ และที่ชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ
แบบที่ 1 ชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ขอความที่อางถึง...(ชื่อ//นามสกุล
ผูแตง,/ปที่พิมพ:/หมายเลขหนาที่อาง)/ ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ ใชเฉพาะนามสกุล เชน
...ชาวเขามีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น (ประไพ อุดมทัศนีย, 2530: 20)
...จึงคนหาขอมูลโดยการใชหองสมุดอื่น ๆ (Taylor, 1968: 181-182)
แบบที่ 2 ชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ:/หมายเลข
หน า ที่ อ า ง)/ข อ ความที่ อ า ง... ถ า ผู แ ต ง เป น ชาวต า งชาติ เมื่ อ นามสกุ ล ของผู แ ต ง อยู น อกวงเล็ บ
ตองเขียนนามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย 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 กรณีผแู ตงใชนามแฝง ใหใชนามแฝงตามทีป่ รากฏจริง 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 ใหคง
ไวตามเดิม 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)
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ผูแตง 3-6 คน ใหระบุผูแตงทุกคน โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นผูแตงทุกคน
ยกเวนคนสุดทายใหคันดวยคำวา “และ” เชน (เจือ สตะเวทิน, ฐะประนีย นาครทรรพ และประภาศรี
สีหอำไพ, 2519: 98-100)
ผูแตงมากกวา 6 คน ใหระบุเฉพาะชื่อ 3 คนแรก และตามดวยคำวา “และคณะ”
ถาเปนภาษาตางประเทศใหตามดวยคำวา “and other” หรือ “et al” (กอบแกว โชติกุญชร, สุกานดา
ดีโพธิ์กลาง, กาญจนา ใจกวาง และคณะ, 2540: 42), (Sarton, Saffdy, Gate et al., 1982: 67)
3.7 อางเอกสารของผูแตงคนเดียวกัน และมีหลายเรื่อง แตมีปที่พิมพเดียวกัน ใหใส
ก ข ค กำกับ หรือ a b c ถาเปนภาษาตางประเทศ เชน (ธานินทร กรัยวิเชียร, 2520 ก: 64-75),
(ธานินทร กรัยวิเชียร, 2520 ข: 52-55)
3.8 กรณีอางอิงเนื้อหาที่เหมือนกัน สอดคลองกัน หรือ มีความหมายเดียวกัน ของผูแตง
หลายคน ให ร ะบุ ผู แ ต ง และรายละเอี ย ดทุ ก คนโดยใช เ ครื่ อ งหมายอั ฒ ภาค (;) คั่ น เช น (ธงชั ย
สันติวงษ, 2533: 45-47; นิพนธ จิตตภักดี และทิพาพันธ สังฆพงษ, 2547: 15)
3.9 กรณีที่เอกสารไมปรากฏปที่พิมพ ใหลงรายการวา ม.ป.ป. หรือ n.d. ในกรณี
ภาษาตางประเทศ เชน (นริศรา ฐีตะธรรมานนท และคณะ, ม.ป.ป.: 12)
3.10 กรณีอางเอกสารตอจากเอกสารอื่น
1) หากใหความสำคัญกับเอกสารตนฉบับเดิมมากกวา ใหลงรายการของเอกสาร
ตนฉบับ ตามดวยคำวา “อางถึงใน” หรือ “quoted in” หรือ “cited by” ในกรณีเอกสารภาษาอังกฤษ
แล ว จึ ง อ า งรายการเอกสารรอง เช น (ม.ล.จ อ ย นั น ทิ วั ช ริ น ทร , 2514: 110 อ า งถึ ง ใน วั ล ลภ
สวัสดิวัลลภ, 2534: 171), (Felix, 1993: 17 quoted 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.) หรื อ ผู แ ปล (trans.) ให ล งชื่ อ บรรณาธิ ก าร ผู ร วบรวม หรื อ ผู แ ปล เช น (สั ม พั ฒ น
มนัสไพบูลย, บรรณาธิการ, 2541: 25), (Normans, ed., 1999: 68-72)
การลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความ (Reference)
ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological Association,
APA) ระบุเฉพาะรายการที่ถูกอางอิงในเนื้อหาของบทความเทานั้น โดยใหเรียงเอกสารภาษาไทย
ไวกอนภาษาอังกฤษ และใหเรียงเอกสารปฐมภูมิไวกอนเอกสารทุติยภูมิ แสดงการลงรายการเพื่อเปน
ตัวอยาง ดังนี้
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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 งสือรวมเรื่ อง ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อ
บทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ, ตำแหนง (ถามี)//ชื่อหนังสือรวมเรื่อง//(หมายเลขหนาบทความ).//ชื่อ
จังหวัดทีพ่ มิ พ:/ชือ่ สำนักพิมพ. เชน
สุปราณี แจงบำรุง. (2546). ปริมาณสารอาหารอางอิงทีค่ วรไดรบั ประจำวัน. ใน สุปราณี แจงบำรุง
และคณะ, บรรณาธิการ. ปริมาณสารอาหารอางอิงทีค่ วรไดรบั ประจำสำหรับคนไทย
พ.ศ. 2546 (พิมพครั้งที่ 3 หนา 21-26). กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ (รสพ).
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.//
(ปที่วิจัยสำเร็จ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//วิทยานิพนธปริญญา(ระดับ)/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของสาขาวิชา/
มหาวิทยาลัย. เชน
เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2540). การวิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
5. รายงานการวิจัย ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูวิจัย.//(ปที่พิมพ).//รายงานการวิจัย
เรื่อง/...//สถานที่พิมพ:/ผูจัดพิมพ. เชน
ชวนพิศ สุทัศนเสนีย. (2534). รายงานการวิจัยเรื่อง การใชและไมใชบริการกฤตภาคของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
6. วารสาร ให ล งรายการเรี ย งตามลำดั บ ชื่ อ ผู เ ขี ย นบทความ.//(ป ที่ พิ ม พ , /เดื อ น).//
ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,//ปที่/(ฉบับที่),เลขหนาบทความ. เชน
ประหยัด หงษทองคำ. (2544, เมษายน). อำนาจหนาที่ของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2540. รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16.
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7. หนั ง สื อ พิ ม พ แ ละกฤตภาค ให ล งรายการเรี ย งตามลำดั บ ชื่ อ ผู เ ขี ย นบทความ.//
(ปที่พิมพ,/เดือน/วันที่).//ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนาบทความ. เชน
ทีมขาวเศรษฐกิจ. (2545, กันยายน 18). ผลพวงแหงการพัฒนา 4 ทศวรรษ บทเรียนแผน 9 –
กาวอยางยั่งยืน. มติชน, 7.
8. อินเทอรเน็ตหรือเวิลดไวดเว็บ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูจัดทำเว็บไซต.//
(ปที่เขาถึง).//ชื่อเว็บไซต./<แหลงที่อยูที่เขาถึงได>/(วัน/เดือนที่เขาถึง). เชน
มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักหอสมุด. (2548). ฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด. <http://library.nu.ac.th/>
(1 ตุลาคม)
การเขียนบทวิจารณหนังสือ ใหประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน บทนำ บทวิจารณ บทสรุป
และเอกสารอางอิง โดยเรียงลำดับ ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อความหมายไดชัดเจน โดยอาจตั้ง
ตามชื่อหนังสือที่วิจารณ ตั้งชื่อตามตามจุดมุงหมายของเรื่อง หรือตั้งชื่อดวยการใหประเด็นชวนคิด
2. ชื่อผูเขียน ตองมีท้งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทนำ เปนการเขียนนำเกี่ยวกับเรื่องที่จะวิจารณ เชน ชื่อหนังสือ ชื่อผูแตง ความเปนมา
ของหนังสือ และอธิบายเหตุจูงใจที่ทำใหวิจารณหนังสือนั้น
4. บทวิจารณ เปนสวนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวิจารณ โดยเสนอแนะ
จุดเดนและจุดบกพรองของเรื่องอยางมีหลักเกณฑและเหตุผล หากตองการเลาเรื่องยอ ควรเขียน
เลาอยางสั้น ๆ เพราะการวิจารณไมใชการสรุปเรื่อง แตเปนการแสดงความคิดเห็นของผูวิจารณ
ตอหนังสือเรื่องนั้น ผูเขียนตองการสื่อความหมายอะไรมายังผูอานหนังสือ และสื่อสารชัดเจนหรือไม
อยางไร ถาประเด็นในการวิจารณมีหลายประเด็นควรนำเสนอตามลำดับ เพื่อใหผูอานบทวิจารณ
เขาใจงายไมสับสน ในกรณีที่มีจุดเดนและจุดดอยควรเขียนถึงจุดเดนกอนแลวจึงกลาวถึงจุดดอย
เพื่อใหเกียรติและแสดงใหเห็นวาการวิจารณ คือการสรางสรรคไมใชการทำลาย
5. บทสรุป เปนการเขียนสรุปความคิดทั้งหมดที่วิจารณและใหแงคิด หรือขอสังเกตที่เปน
ประโยชนตอผูอาน นอกจากนี้ยังชวยใหผูอานไดทบทวนประเด็นสำคัญของเรื่องและความคิดสำคัญ
ของผูวิจารณ
6. เอกสารอ า งอิ ง ใช ก ารลงรายการอ า งอิ ง แบบสมาคมจิ ต วิ ท ยาอเมริ ก า (American
Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการที่ถูกอางอิงในเนื้อหาของบทความเทานั้น
โดยใหเรียงตามลำดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ
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องคประกอบและรูปแบบการพิมพบทความปริทัศน ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน บทนำ
บทปริทัศน บทสรุป และเอกสารอางอิง
1. ชื่อเรื่อง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อความหมายไดชัดเจน
2. ชื่อผูเขียน ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทนำ กลาวถึงความนาสนใจของเรื่องที่นำเสนอ และเปนการเขียนนำไปสูเนื้อหาแตละ
ประเด็น
4. บทปริ ทั ศ น เป น การเขี ย นวิ พ ากษ ง านวิ ช าการ ที่ มี ก ารศึ ก ษาค น คว า อย า งละเอี ย ด
วิเคราะหและสังเคราะหองคความรู ทั้งทางกวางและทางลึกอยางทันสมัย โดยชี้ใหเห็นแนวโนมที่ควร
ศึกษาและพัฒนาตอไป
5. บทสรุป เปนการเขียนสรุปเรื่องที่นำเสนอ พรอมขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
6. เอกสารอ า งอิ ง ใช ก ารลงรายการอ า งอิ ง แบบสมาคมจิ ต วิ ท ยาอเมริ ก า (American
Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการที่ถูกอางอิงในเนื้อหาของบทความเทานั้น
โดยใหเรียงตามลำดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ
การพิมพตนฉบับวิจารณหนังสือและบทความปริทัศน ใหพิมพดวยโปรแกรม Microsoft
Word 2007 มีความยาวรวมทุกรายการ ไมเกิน 20 หนา ขนาดกระดาษ A4 หางจากขอบทุกดาน
1 นิ้ว ใชแบบอักษร AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางบรรทัด 1 เคาะ
(Single Space) ชื่อเรื่องใชขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ ชื่อผูเขียนใชขนาด
ตัวอักษร 18 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ หัวขอหลักใชขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา จัดชิดขอบ
กระดาษดานซาย เนื้อหาใชขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดขอความกระจายแบบไทย

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
Vol.5 No. 2 July-December 2014

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารสังคมศาสตรวิจัย
ผูเขียนแกแลวสงคืน

รับบทความ

ไมผานสงกลับ

กองบรรณาธิการกลั่นกรองเบื้องตน
บรรณาธิการ
ผูกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการ

ตีพิมพโดยไมตองแกไข

ตีพิมพโดยมีการแกไข

ไมรับตีพิมพ

กองบรรณาธิการสงใหผูเขียนแก

แจงใหผูเขียนทราบ

ผูเขียนแกไขแลวสงคืนใหกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการสงใหผูกลั่นกรองตรวจสอบ
ผูก ลัน่ กรองตรวจสอบแลวสงคืนกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการตรวจสอบและสงโรงพิมพ
โรงพิมพจดั ทำตนฉบับแลวสงกองบรรณาธิการ
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 2007)
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ชื่อ และ นามสกุล ………………………………………...........……………….…….....………
I, Mr./Mrs./Miss Name & Surname ………………………………………………………………..…...............................
(ชาวไทยระบุทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชาวตางชาติระบุเฉพาะชื่อภาษาอังกฤษ)
ที่อยูเพื่อการติดตอโดยละเอียด .................................................................................... แขวง/ตำบล.............................................
เขต/อำเภอ ............................จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย ...................... โทรศัพท.................................................
โทรศัพทเคลื่อนที่...........................................โทรสาร ............................................... E-mail: ………...........................................
ขอสงบทความวิจัย F ไมเปน หรือ F เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร..........................................................
สาขา......................................... มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา .............................................................. ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ชื่อบทความภาษาไทย .............................................................................................................................................................
2. ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................................................
3. เจาของผลงาน (ระบุคำนำหนาชื่อ นาย นาง นางสาว พระมหา เปนตน ซึ่งไมใชตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ)
คนที่ 1 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................
ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ ..............................................................................................................................
สถานที่ทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................
คนที่ 2 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................
ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ ...............................................................................................................................
สถานที่ทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................
คนที่ 3 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................
ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ ..............................................................................................................................
สถานที่ทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ นอกจากนี้ ผลงานดังกลาวยังไมเคยเผยแพรในที่ใด
ไมไดอยูในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อเผยแพรในที่อื่น และจะไมสงเพื่อเผยแพรในที่ใดภายใน 90 วัน
จึงขอสงบทความมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

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

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

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