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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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ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามารถในการแกปญ
 หาของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม
LEARNING ACHIVEMENT AND SCIENCE PROBLEM SOLVING
ABILITIES OF MATAYOMSUKSA THREE STUDENTS AFTER TAUGHT
WITH SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY LEARNING APPROACH
จิรดา น้ำใจดี / JIRADA NAMJAIDEE1
จุฬารัตน ธรรมประทีป / JURARAT THAMMAPRATEEP2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมกับ
นักเรียนที่ไดรับการสอนตามแผนปกติ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหากอนและหลังได
รั บ การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และสั ง คม และ 4) เปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการแกปญ
 หาหลังเรียนโดยไดรบั การจัดการเรียนรูต ามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคมกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามแผนปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จำนวน 80 คน
โดยใชวิธีการสุมอยางงายเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม จำนวนกลุมละเทา ๆ กัน กลุมทดลอง
ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กลุมควบคุมไดรับการจัด
การเรียนรูต ามแผนปกติ เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก แผนการจัดการเรียนรูต ามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสั ง คม แผนการจั ด การเรี ย นรู ต ามคู มื อ ครู ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบวัดความสามารถในการแกปญหา
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การทดสอบคาที

นักศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารยภาควิชาศึกษาศาสตร แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ผลการวิ จั ย พบว า 1) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การจั ด การเรี ย นรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียน
รูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ 4) ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ : การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และสั ง คม การเรี ย นรู
วิทยาศาสตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหา

ABSTRACT
The purposes of this research were to compare: 1) students’ learning
achievements before and after taught with science, technology and society learning
approach (STS); 2) learning achievement of students taught with science, technology and
society approach and students taught with the teacher’s manual; 3) students’ science
problem solving abilities before and after taught with science, technology and society
approach; and 4) science problem solving abilities of students taught with science, technology
and society approach and students taught with the teacher’s manual. The sample consisted of
80 Mathayomsuksa 3 students studying in the first semester of the academic year 2013 at
Kanchanapisekwitthayalai Suphanburi School. The students were equally divided into the
experiment and control group by simple random sampling. The experimental group was
taught with science, technology and society approach, while the control group was taught
with the teacher’s manual. The research instruments were science, technology and society
approach lesson plans, lesson plans followed the science teacher’s manual, a science
learning achievement test, and a problem solving ability test. The statistic used for data
analysis was t-test.
The research findings revealed that: 1) the students’ learning achievement after
taught with science, technology and society learning approach was higher than that of
before with a statistical significant level at .05. 2) The students’ learning achievement of
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the experimental group was higher than of the control group with a statistical significant
level at .05. 3) The students’ science problem solving abilities after taught with science,
technology and society approach was higher than that of before with a statistical significant
level at .05. 4) The students’ science problem solving abilities of the experimental group
was higher than that of the control group with a statistical significant level at .05.
Keywords: science, technology and society approach (STS), science learning,
achievement, problem solving

บทนำ
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรผูเรียนสวนใหญมีเปาหมายเพื่อนำความรูไปสอบแขงขัน
เพื่อศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และสวนใหญก็มีคานิยมเกี่ยวกับการเรียนวิทยาศาสตรวาเปนวิชาที่
ยากสลับซับซอนตองเรียนเสริมหรือเรียนเพิม่ เติมตามสถาบันกวดวิชาตาง ๆ จึงจะสามารถทำขอสอบ
แขงขันได ทำใหเวลาอานหนังสือหรือการทำความเขาใจในเนื้อหาสาระและธรรมชาติของวิชานั้น ๆ
ลดนอยลง ในการสอบผูติวจะเนนเทคนิควิธีลัดในการทำขอสอบ โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตรเปน
วิชาที่ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีกระบวนการคิดแกปญหาอยางเปนระบบตามกระบวนการวิทยาศาสตร
นอกจากนัน้ เนือ้ หาสาระในวิทยาศาสตรยงั เปนสาระทีส่ ง เสริมใหผเู รียนมีความรูค วามเขาใจปรากฏการณ
จริงในธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว แตกระบวนการเรียนการสอนเหลานี้ มิไดเกิดขึ้นในหองเรียน
หรือผูเรียนไมไดสนใจเพราะไมไดชวยใหผูเรียนทำขอสอบในการสอบแขงขันได ดังนั้น การเรียน
วิทยาศาสตรจึงเปนการเรียนที่ไมไดเรียนรูธรรมชาติของวิทยาศาสตรใหลึกซึ้งหรือไมไดสนใจเรียนรู
วิทยาศาสตร ทำใหการเรียนการสอนวิทยาศาสตรไมมีความเปนวิทยาศาสตร กลายเปนวิทยาศาสตร
เปนสิ่งที่ไมเกี่ยวของกับชีวิตประจำวันเพราะเปนแคความรูความจำที่ใชสอบเทานั้น เจตคติดังกลาว
อาจทำใหสังคมไทยมีความเปนวิทยาศาสตรนอยลง (โชคชัย ยืนยง, 2550: 29-39)
การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนเสียใหมใหเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเพื่อใหนักเรียน
มองเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร เขาใจปรากฏการณรอบตัว รูที่มาที่ไป ความรูสึกนี้จะนำไปสู
การรักความรูและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตรที่ถูกตองตอไป ดังนั้น การเรียนการสอนตอง
เหมาะกับสภาพของทองถิน่ เหมาะกับความสนใจ ความรูค วามเขาใจ ความสามารถและประสบการณ
ของนักเรียน แนวทางนี้สอดคลองกับพินิค (Penick, 1996 อางถึงใน ประหยัด โพธิ์ศรี, 2550)
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของนักเรียนนั้น จะตองเริ่มตนดวยการกระตุน
นักเรียนในลักษณะของกิจกรรมหรือหัวขอที่นักเรียนสามารถทำการสำรวจแนวคิด ตั้งคำถามหา
คำตอบไดดวยตนเอง หรือไดดวยกลุมเพื่อน นั่นคือการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจะตองทำให
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นั ก เรี ย นรู สึ ก สนุ ก เพลิ ด เพลิ น และอยากเรี ย น ผู เ รี ย นต อ งมองเห็ น คุ ณ ค า และคุ ณ ประโยชน ข อง
สิ่งที่เรียน สามารถนำสิ่งที่เรียนไปใชในชีวิตประจำวันได สิ่งเหลานี้เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหผูเรียน
อยากเรียนรู อยากพัฒนาตัวเอง อยากเพิ่มทักษะ และความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของตนเองใหมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง เปนการเรียนอันเนื่องจาก
ความอยากเรียนรูของผูเรียนอยางแทจริง และเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งสำหรับโลกปจจุบันที่กำลัง
ประสบปญหารอบดาน ทั้งดานสิ่งแวดลอม ดานการเมือง และดานสังคม รวมถึงโลกในอนาคตที่เชื่อ
วาจะเปนโลกที่เจริญกาวหนาและแตกตางจากโลกปจจุบันอยางมหาศาล การเรียนการสอนจึงควร
เตรียมคนใหมีความพรอมที่จะดำรงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข สามารถนำความรูมาใชประโยชน
โดยมีความคิดสรางสรรค กลาตัดสินใจ และเคารพความคิดเห็นและความรูสึกของผูอื่น การเรียน
การสอนที่ จ ะทำให ผู เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะดั ง กล า วควรเป น การเรี ย นการสอนที่ เ น น ความสั ม พั น ธ
ของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่เรียกวา การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม (Science Technology and Society Approach: STS)
การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (STS) เปนรูปแบบ
การจั ด การเรี ย นรู ที่ เ ป น การบู ร ณาการการเรี ย นการสอนผ า นกระบวนการทางสั ง คมโดยเน น
ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (ณัฐวิทย พจนตันติ, 2546) โดยกิจกรรม
การเรียนการสอนจะเริ่มตนดวยสถานการณ คำถามปญหา หรือประเด็นที่เกี่ยวของกับสังคม ซึ่งครู
เปนผูสรางขึ้น หรือหยิบยกมา หรืออาจจะเริ่มจากคำถามของนักเรียนที่มาจากประสบการณของ
ตนเองก็ได เพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจและเห็นวาคำถามและการสืบคนใหไดมาซึ่งคำตอบของคำถาม
นั้นมีประโยชนตอตนเองและสังคม สามารถนำไปใชในชีวิตไดจริง เมื่อไดคำถามแลวนักเรียนวางแผน
และลงมือดำเนินกิจกรรม ซึ่งครูมีบทบาทในการจัดสถานการณและอำนวยความสะดวกใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู หลักสูตรวิทยาศาสตรที่ยึดแตเนื้อหาจะไมสามารถทำใหสิ่งที่ถูกสอนมีความหมาย
สมบูรณได แนวทางของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมจึงถูกออกแบบมาเพื่อใหการศึกษา
วิทยาศาสตรเกิดผลสำหรับผูเรียนสวนใหญ โดยการกระตุนใหผูเรียนคิดเกี่ยวกับการนำความรูที่เรียน
มาแลวไปใชใหเปนประโยชนแกตนเองและสังคม (ชวนชื่น โชติไธสง, 2541: 24) การจัดการเรียนรู
ที่ผูเรียนไดแสวงหาความรูรวมกัน บูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมใหมีความสอดคลอง
เชื่อมโยงสัมพันธในสถานการณจริง ใชสื่อ และแหลงทรัพยากรในชุมชน เพื่อใหไดตระหนักและเห็น
คุณคาของวิทยาศาสตรที่จะนำไปประยุกตใชและตัดสินใจคิดแกปญหาในชีวิตได กิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สามารถแบงขั้นตอนของการนำเสนอกิจกรรม
ออกเปน 5 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นกระตุนความสนใจ (invitation) ครูสรางการเรียนรูที่สงเสริมใหเกิดความอยากรู
การสั ง เกต สงสั ย ที่ โ ยงไปสู ก ารตั้ ง คำถามเกี่ ย วกั บ ป ญ หาสั ง คมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยใหนักเรียนสังเกตสิ่งรอบตัว ใชสื่อ เทคโนโลยีตาง ๆ เชน คลิปวิดีโอ การเลานิทาน
ฟงเพลง เพื่อกระตุนความสนใจใฝเรียนรู
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2. ขั้นบงชี้ปญหา (identify the problem) ครูใชคำถามนำใหนักเรียนเกิดปญหาและหา
วิธีแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3. ขั้นคนหาคำตอบ (investigate) ครูแนะนำนักเรียนใหวางแผนการคนหาคำตอบ
โดยนำขอมูลที่ไดจากการสังเกต คนควา และรวบรวมวัสดุ อุปกรณ เอกสาร และแหลงความรูตาง ๆ
มาใชในการวางแผนคนหาคำตอบ ครูชวยเหลือ และใหคำแนะนำนักเรียนในขณะที่นักเรียนกำลังทำ
กิจกรรม เรียนรู พิสูจนสมมติฐาน ปฏิบัติการทดลอง คนหาคำตอบ เชน การศึกษา เก็บขอมูล จาก
สถานที่จริงในชุมชน ทองถิ่น การเรียบเรียง จัดระเบียบ และการอภิปรายเกี่ยวกับขอมูล การคนหา
เอกสาร และแหลงขอมูลจากแหลงความรูตาง ๆ
4. ขั้นลงความเห็นและสะทอนความคิด (infer and reflect) ครูแนะนำนักเรียนใน
การสรุปสิ่งที่เขาเรียนรู วิเคราะห และเชื่อมโยงขอมูล และองคความรูทางวิทยาศาสตรที่เขาเรียนรู
มาเข า ด ว ยกั น จั ด หาวิ ธี ก ารต า ง ๆ ที่ เ อื้ อ และจู ง ใจให นั ก เรี ย นแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ครู จั ด โอกาส
ใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดกับผูอื่นในเรื่องที่เขาเรียนรูมา และมีโอกาสไดเรียนรูจากผูอื่น
จากสถานที่จริง โดยใชกระบวนการกลุม การใชคำถาม และการแสดงผลของการปฏิบัติงาน
5. ขัน้ ตรวจสอบความเขาใจและประเมินผล (I see) ครูใชคำถามถามนักเรียนเพือ่ ตรวจสอบ
ความเขาใจและนำนักเรียนในการสรุปผลการทำกิจกรรมนั้น ๆ นักเรียนตอบคำถามในสิ่งที่ครูถาม
และเสนอแนะขอคิดเห็นตาง ๆ จากคำถามเหลานั้น เพื่อเปนการตรวจสอบความรูที่ตัวนักเรียน
มีแลวนำความรูเหลานั้นไปใชประกอบการทำใบงานตอไป
จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
ขางตนจะเห็นวารูปแบบดังกลาวชวยพัฒนานักเรียนใหเขาใจความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม ซึ่งเปนการเตรียมตัวนักเรียนใหเปนพลเมืองที่สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมได
อยางปกติสุข เปนผูที่สามารถนำความรูวิทยาศาสตรที่เรียนจากหองเรียนไปใชในชีวิตประจำวันได
เปนผูรูจักตัดสินใจในการแกปญหาเกี่ยวกับประเด็นปญหาของสังคมที่อยูใกลตัวตามความสามารถ
และสติ ป ญ ญา ทำให ผู เ รี ย นมี ค วามตระหนั ก ในประเด็ น ป ญ หาท อ งถิ่ น ชุ ม ชนหรื อ สั ง คม
มี ความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และมีสว นรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนดวยความกระตือรือรน
และมีความพึงพอใจในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภูมิ พระรักษา (2549) ซึ่งไดศึกษา
การพัฒนาการจัดการเรียนรูต ามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เพือ่ พัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหาวิทยาศาสตร และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
พบวาการพัฒนาการจัดการเรียนรูต ามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เปนการจัดการเรียนรู
ที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง นักเรียนมีสวนรวม การเรียนโดยการตั้งคำถาม วางแผนคนหาคำตอบ
สะทอนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแกปญหา
วิ ท ยาศาสตร เ ฉลี่ ย ร อ ยละ 84.80 ซึ่ ง สู ง กว า เกณฑ ที่ ก ำหนดร อ ยละ 70 และจำนวนนั ก เรี ย นที่
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ผานเกณฑรอบรูดานความสามารถในการแกปญหารอยละ 84 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดรอยละ 80
และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 54.80 ซึ่งผานเกณฑขั้นต่ำรอยละ 50 จำนวน
นักเรียนรอยละ 80 และยังสอดคลองกับวิจัยของสุภาวดี แกวงาม (2549) ซึ่งไดศึกษาความสามารถ
ในการแกปญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนชวงชั้นที่ 3
ที่ไดรับการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามแนววิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เรื่องโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของ
รางกายมนุษยมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญที่ระดับ .01
ผูวิจัยไดสัมภาษณนักเรียน 10 คน และครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร 5 คน พบวา เนื้อหา
วิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่นักเรียนประสบปญหาในการเรียนคือ เรื่อง ระบบนิเวศ
ซึ่ ง เป น เรื่ อ งที่ นั ก เรี ย นไม เ คยศึ ก ษาจากสิ่ ง ที่ เ ป น รู ป ธรรม ส ว นใหญ เ คยเรี ย นแต ใ นภาคทฤษฎี
ไมไดลงมือปฏิบัติจริง คุณครูไมไดเนนเนื้อหามากนัก เพราะคิดวานักเรียนมีพื้นฐานความรูมาตั้งแต
ชั้นประถมศึกษา แตในความเปนจริงเมื่อสอบถามถึงหลักการ นิยามตาง ๆ นักเรียนไมสามารถตอบ
และแสดงความเข า ใจที่ ชั ด เจนได เนื้ อ หาเรื่ อ งระบบนิ เ วศนั้ น เป น เรื่ อ งที่ อ ยู ใ กล ตั ว นั ก เรี ย นมาก
หากนักเรียนสามารถนำความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดจะทำใหนักเรียนเกิดความรูที่คงทน
รวมทั้งมีความสามารถในการแกปญหา ซึ่งเปนหนึ่งขอของสมรรถนะผูเรียนที่ตองมีและสามารถ
นำไปใชประโยชนไดจริง ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะนำแนวคิดการจัดการเรียนตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม (STS) มาใชในการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง ระบบนิเวศ

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กอนและหลังเรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี หลังเรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม กับการเรียนตามปกติ
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการแก ป ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กอนและหลังเรียนโดยไดรับ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
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4. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการแก ป ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี หลังเรียนโดยไดรับการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กับการเรียนตามปกติ

สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวากลุมปกติ
3. ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
4. ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวากลุมปกติ

วิธีการดำเนินการ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรเปนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 ทั้งหมด 9 หอง 368 คน
2. กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จำนวน 2 หองเรียน ที่คัดเลือกหอง
แบบเจาะจง มีนักเรียนทั้งหมด 80 คน โดยสุมอยางงายเขากลุมทดลอง และกลุมควบคุม ทั้งสอง
กลุมไดรับการจัดการเรียนรูตางกัน ดังนี้
กลุ ม ทดลอง จำนวน 40 คน ได รั บ การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช แ ผนการจั ด การเรี ย นรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
กลุม ควบคุม จำนวน 40 คน ไดรบั การจัดการเรียนรูส อนโดยใชแผนปกติ สอนตามคูม อื ครู
ใชรูปแบบการสอน 5E
ตัวแปรที่ใชศึกษา
1. ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
และการจัด การเรียนรูแบบปกติ
2. ตัวแปรตาม
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องระบบนิเวศ
2.2 ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เรื่อง ระบบ
นิเวศ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จำนวน 6 แผน แตละแผนใชเวลา 3 ชั่วโมง รวมเวลา 18 ชั่วโมง โดยแบง
การจัดการเรียนรูออกเปน 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นกระตุนความสนใจ 2) ขั้นบงชี้ปญหา 3) ขั้นคนหา
คำตอบ 4) ขั้นลงความเห็นและสะทอนความคิด และ 5) ขั้นตรวจสอบความเขาใจและประเมินผล
2. แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ จำนวน 5 แผน แตละแผนใชเวลา 3 ชั่วโมง รวมเวลา
15 ชั่วโมง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศ ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นจำนวน 40 ขอ ซึ่งเปนแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคาความยากงาย (p) ระหวาง
0.22 – 0.77 มีคาอำนาจจำแนกตั้งแต 0.27 - 0.81 และคาความเที่ยงเทากับ 0.89
4. แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น จำนวน
10 สถานการณแตละขอมีคำถามวัดความสามารถในการแกปญหาสรางเปนแบบปรนัยแบบเลือก
ตอบ รวม 40 ขอ มีคาความยาก อยูระหวาง 0.52 - 0.80 มีคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง 0.20 – 0.75
และมีคาความเที่ยง 0.87
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ทดสอบกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนทดลอง (pretest) ดวยแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาแลวนำผล
การทดสอบมาตรวจใหคะแนน
2. ดำเนินการจัดการเรียนรูใหกลุมทดลองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สวนกลุมควบคุมจัดการเรียนรูโดยใชคูมือครูปกติ
3. ทดสอบหลังการทดลอง (posttest) กับกลุมทดลองและกลุมควบคุม เมื่อเรียนจบ
ตามแผนการจัดการเรียนรูครบทุกแผนแลว ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และแบบวัดความสามารถในการแกปญหา แลวนำผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนน
การวิเคราะหขอมูล
1. ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร และความสามารถในการแก ป ญ หา
โดยใชคารอยละ และคาเฉลี่ย
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการแกปญหา
ระหวางกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคม โดยใช t-test แบบ dependent group
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการแกปญหา
หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยใช t-test แบบ independent group
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ผลการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัยดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนโดยไดรับ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
ผลการวิเคราะหขอมูล ไดคาดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระหว า งก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นที่ ไ ด รั บ การจั ด
การเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
(n=80)
¨»n¤
n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥
*p < .05

n
40
40

X
26.05
35.60

S.D.
2.20
1.87

t
27.967*

จากตารางที่ 1 พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคาเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนโดย
ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหวางนักเรียนที่ไดรับ
การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และสั ง คมกั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ
การจัดการเรียนรูแบบปกติ
ผลการวิเคราะหขอมูลไดคาดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมกับแบบปกติ
(n=80)
¨»n¤
n
X
S.D.
t
¨»n¤¨°
40
35.60
1.87
4.695*
¨»n¤ª»¤
40
33.85
1.42
* p < .05
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จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคาเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหากอนและหลังเรียนโดย
ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
ผลการวิเคราะหขอมูล ไดคาดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญ
 หาระหวางกอนเรียนและหลังเรียนทีไ่ ดรบั
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
(n=80)
¨»n¤
n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥
*p < .05

n
40
40

X
70.30
82.50

S.D.
6.251
3.987

t
14.553*

จากตารางที่ 3 พบว า คะแนนความสามารถในการแก ป ญ หาของนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
กับแบบปกติ
ผลการวิเคราะหขอมูล ไดคาดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญ
 หาหลังเรียนของนักเรียนทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมกับนักเรียนทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนรูแ บบปกติ

(n=80)
¨»n¤
¨»n¤¨°
¨»n¤ª»¤
*p < .05

n
40
40

X
82.50
78.97

S.D.
3.98
5.79

t
3.168*

จากตารางที่ 4 พบวาความสามารถในการแกปญหาและคาเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวานักเรียนที่ได
รับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ผลการวิจยั พบวา คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาแบบปกติ
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรสงู ขึน้ และสูงกวากลุม ปกติ ซึง่ สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของสุภาวดี แกวงาม (2549) ซาฟนา หลักแหลง (2551) และอัมพวา รักบิดา (2549)
ที่พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอด
คลองกับรพีพร โตไทยะ (2541) ที่พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ
การที่กลุมนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ ดวยเหตุผลดังตอไปนี้
1) การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ใชกิจกรรมหลากหลาย เชน การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตอบ
คำถาม การอภิปรายกลุมยอย การศึกษาใบความรู และใบกิจกรรม การทดลองในหองปฏิบัติการ
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และการศึกษาสภาพจริง การสำรวจศึกษาจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น จัดประสบการณตรงใหผูเรียน
ไดศึกษาสถานที่จริง ทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรู กลาคิด กลาทำ การเขียนรายงานสรุป การนำเสนอ
ผลงาน ซึ่งจะทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเอง นักเรียน
มีความสุขจากกิจกรรมที่ไดทำ โดยสังเกตจากใบหนา แววตา และรอยยิ้มที่เกิดขึ้น มีความสามารถ
ในการหารายละเอี ย ดของข อ มู ล สามารถนำความรู ที่ ไ ด ม าอภิ ป รายร ว มกั น จนได ข อ สรุ ป ที่ เ ป น
องคความรูที่แทจริง
2) การจัดการเรียนรูต ามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีการจัดกิจกรรม
ให นั ก เรี ย นเรี ย นรู ทั้ ง ในห อ งเรี ย นและนอกห อ งเรี ย น โดยให นั ก เรี ย นได ส ำรวจสิ่ ง แวดล อ ม และ
แหลงเรียนรูในทองถิ่น มีการสัมภาษณปราชญชาวบาน จำลองและทดลองเสมือนจริง ทำใหนักเรียน
มีความสนใจ มีเจตคติที่ดีตอการเรียน ดังที่ เกียรติศักดิ์ ชินวงศ (2544) กลาววา ประโยชนของ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผูเรียนจะมีเจตคติในทางบวกและ
พัฒนาเจตคติในทางบวกตอวิชาวิทยาศาสตร ครูวิทยาศาสตร และหองเรียนวิทยาศาสตร เปน
การจัดการเรียนรูที่มีความหมาย ทำใหนักเรียนแสวงหาความรูตามจุดประสงคการเรียนรูไดอยาง
ลึ ก ซึ้ ง มี ค วามมั่ น ใจในการนำเสนอความรู แ ละสามารถนำไปประยุ ก ต ใ ช ใ นชี วิ ต ประจำวั น ได
ดวยเหตุผล ดังกลาว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และสั ง คม สู ง กว า กลุ ม นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การจั ด การเรี ย นรู
ตามคูมือครู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของอัชฌา สิงหแกวสืบ (2538)
ที่พบวา นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสำรวจสิ่งแวดลอมทองถิ่น กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามคูม อื ครูมผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาสังคมศึกษาแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
2. ความสามารถในการแกปญหา
ผลการวิ จั ย พบว า คะแนนความสามารถในการแก ป ญ หาของนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และ
ความสามารถในการแกปญ
 หาหลังเรียนของนักเรียนทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนรูต ามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสังคม สูงกวาแบบปกติ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยนักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีความสามารถในการแกปญหาสูงขึ้น
และสูงกวากลุมปกติ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุภากร พูลสุข (2547) ที่พบวานักศึกษาที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีความสามารถในการแกปญหา
สูงกวานักศึกษาทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนรูต ามปกติ อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และสอดคลอง
กับภูมิ พระรักษา (2549) ประหยัด โพธิ์ศรี (2550) และชัชวาล ตนสีนนท (2553) ที่พบวานักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑ
รอยละ 70 และสูงกวาเปาหมายที่กำหนด
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การที่กลุมนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม มีความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามปกติ ดวยเหตุผล
ดังตอไปนี้
1) การจัดการเรียนรูต ามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม แบงออกเปน 5 ขัน้ ตอน
ไดแก ขั้นกระตุนความสนใจ ขั้นบงชี้ปญหา ขั้นคนหาคำตอบ ขั้นลงความเห็นและสะทอนความคิด
และขั้นตรวจสอบความเขาใจและประเมินผล สงผลตอการแกปญหาของนักเรียน ทำใหนักเรียน
สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูเริ่มจากความคิด
ความสนใจ ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั เชน ขาวโครงการชูชยั บุรี ศรีอมั พวา ปญหาเพลีย้ ระบาดในนาขาว
เป น ต น โดยผู วิ จั ย ตั้ ง คำถามให นั ก เรี ย น วางแผนดำเนิ น การในการหาคำตอบ ลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ น
การคนหาคำตอบ นำเสนอความรูจากการคนควา แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน สงผลใหนักเรียน
เห็นความสัมพันธของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริงในสังคม สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูใน
หองเรียนกับชีวิตประจำวันได สอดคลองกับคำกลาวของทัศนีย ตาชาลี (2554) ที่วาการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เปนการจัดการเรียนรูที่มุงหมายใหผูเรียน
มองเห็นความสัมพันธเกี่ยวของกันระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม โดยครูเปนผูกำหนด
ประเด็นการเรียนรู จากสภาวะความเปนจริงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในการดำเนินชีวิตในทองถิ่น หรือเปนปญหาที่ผูเรียนเปนผูพบเองในสังคมเพื่อใหผูเรียนวางแผน
การแกปญหา โดยใชความรูและประสบการณของตนเองคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล เสาะแสวง
หาความรู เ พื่ อ เป น พื้ น ฐานแนวคิ ด ในการตั ด สิ น ใจและลงมื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด ความรู
ความเขาใจมองเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม และมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบตอสังคม
2) การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีการจัดกิจกรรม
ใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูจากปราชญชาวบาน เกี่ยวกับการแกปญหาเพลี้ยกระโดดในนาขาว
ซึ่งเปนภารโรงในโรงเรียน ทำใหนักเรียนมีความสนใจ กลาถาม กลาแสดงความคิดเห็น ไดรับความรู
ในการกำจัดศัตรูพืชอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย มีเจตคติที่ดี
ตอการเรียน ดังที่ เกียรติศักดิ์ ชินวงศ (2544) กลาววา ประโยชนของการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผูเรียนจะมีเจตคติในทางบวกและพัฒนาเจตคติในทางบวก
ตอวิชาวิทยาศาสตร ครูวทิ ยาศาสตร และหองเรียนวิทยาศาสตร เปนการจัดการเรียนรูท มี คี วามหมาย
ทำใหนักเรียนแสวงหาความรูตามจุดประสงคการเรียนรูไดอยางลึกซึ้ง มีความมั่นใจในการนำเสนอ
ความรูและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
3) ในการวิจัยครั้งนี้ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี สู ง กว า นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การจั ด การเรี ย นรู แ บบปกติ
ไมมากนัก เนื่องมาจากเวลาที่ใชในการทดลองอยูในระยะสั้น ถานักเรียนไดเรียนตอเพิ่มในระยะยาว
ความสามารถในการแกปญหาจะเพิ่มขึ้นไดมากกวานี้
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ดวยเหตุผลดังกลาวมาแลวที่ทำใหความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนและสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติสอดคลองจากการศึกษาเอกสาร
สามารถประมวลบทบาทของครู แ ละนั ก เรี ย นในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช ท ฤษฎี
สรรคนิยม (constructivism) พบวา กระบวนการเรียนการสอนในทฤษฎีสรรคนิยม มักเปนไปในแบบ
ที่ใหนักเรียนสรางความรูจากการชวยกันแกปญหา กระบวนการเรียนการสอนจะเริ่มตนดวยปญหา
ที่ ก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทางป ญ ญา นั่ น คื อ ประสบการณ แ ละโครงสร า งทางป ญ ญาที่ มี อ ยู เ ดิ ม
ไมสามารถจัดการแกปญหานั้นไดลงตัวพอดีเหมือนปญหาที่เคยแกมาแลว ตองมีการคิดคนเพิ่มเติม
ที่เรียกวา “การปรับโครงสราง” หรือ “การสรางโครงสรางใหม” ทางปญญา โดยการจัดกิจกรรม
ให ผู เ รี ย นได ถ กเถี ย งป ญ หา ซั ก ค า นจนกระทั่ ง หาเหตุ ผ ล หรื อ หลั ก ฐานในเชิ ง ประจั ก ษ ม าขจั ด
ความขัดแยงทางปญญาภายในตนเอง และระหวางบุคคลได ลักษณะบรรยากาศการเรียนรู บทบาท
ของครูและนักเรียนโดยรวมจะมีลักษณะดังนี้
1) ผูเรียนลงมือกระทำดวยตนเอง ความสำคัญของการเรียนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม
เปนกระบวนการที่ผูเรียนบูรณาการขอมูลใหมกับประสบการณที่มีมากอนหรือความรูเดิมของผูเรียน
และสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู แนวคิดที่หลากหลายเปนสิ่งที่มีคาและจำเปน ตามแนวทางทฤษฎี
สรรคนิยม กลาววา ผูเรียนจะตองสรางแนวคิดของตนเอง แนวคิดนี้จำเปนตองประกอบดวยแนวคิด
ทีห่ ลากหลายและกวางขวาง แหลงขอมูลตาง ๆ โดยทีผ่ เู รียนจะตองเรียนรู เชน ครู กลุม เพือ่ น นักปราชญ
และหนังสือ เปนตน ทฤษฎีสรรคนิยม สงเสริมใหผูเรียนรวบรวมแนวคิดที่หลากหลายและสังเคราะห
สิ่งเหลานี้เปนแนวคิดที่บูรณาการขึ้นมาใหม
2) การเรียนรูควรสนับสนุนการรวมมือกันไมใชการแขงขัน จากการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่
หลากหลายนั้นหมายถึงการรวมมือ ในระหวางที่มีการรวมมือ ผูเรียนตองมีการสนทนากับคนอื่น ๆ
เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเรียนรู กระบวนการนี้คือ การรวมมือและแลกเปลี่ยน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งเปนการทำใหผูเรียนตกผลึกและกลั่นกรองสิ่งที่สรางขึ้นแทนความรูภายในสมอง มาเปนคำพูดที่ใช
ในการสนทนาที่แสดงออกมาภายนอกที่เปนรูปธรรม และสงเสริมการสังเคราะหความรูที่จำเปน
ตอการเรียนรู และการสรางความหมายในการเรียนรูของตนเอง ดังนั้น สิ่งแวดลอมทางการเรียนรู
ที่จัดใหมีการรวมมือกันจะเปนการสงเสริมการสรางความรูซึ่งเปนสิ่งที่มีความจำเปนตอการเรียนรู
3) ใหความสำคัญกับการควบคุมตนเองตามระดับของผูเรียน ถาผูเรียนลงมือกระทำ
ในบริบท การเรียนรู โดยการรวมมือกับผูเรียนคนอื่น และผูสอนจำเปนตองควบคุมกระบวนการเรียนรู
ดวยตนเองมากกวาการที่เรียนในลักษณะที่เปนผูรับฟงจากการบรรยายของผูสอน นี่แสดงเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน
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4) นำเสนอประสบการณการเรียนรูที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงหรือประสบการณการเรียนรู
ในชีวิตจริง ความรูที่ถูกแยกออกจากบริบทในสภาพจริงในระหวางการสอนสิ่งที่เรียนเปนสิ่งที่ไมใช
สภาพจริงนั้น มักจะเปนสิ่งที่ไมมีความหมายตอผูเรียนมากนัก แตสภาพแวดลอมทางการเรียนรูตาม
แนวทฤษฎีสรรคนิยม ที่จัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในสถานการณตาง ๆ ที่อยูในบริบทของ
สภาพจริง ดังนั้นประสบการณ การเรียนรูที่ประยุกตไปสูปญหาในชีวิตจริง จะชวยสรางการเชื่อมโยง
ที่แข็งแกรง และสงผลใหผูเรียนสามารถประยุกตสิ่งที่ไดเรียนไปสูสถานการณใหมในสภาพชีวิตจริงได

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1.1 ขอเสนอแนะสำหรับครู
1) การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมไปใช ผูสอน
ควรศึกษาและวิเคราะหสภาพบริบทตาง ๆ ของโรงเรียนในดานสถานที่ และสิ่งแวดลอมรอบโรงเรียน
2) การจัดกิจกรรมครูควรมีการเตรียมความพรอมของนักเรียนในเรื่องขั้นตอน
ในการทำกิจกรรม การใชเครื่องมือวิทยาศาสตร กอนการปฏิบัติจริง
3) การจัดกิจกรรมครูตองมีการวางแผนในดานการออกภาคสนามเพื่อปองกัน
ความวุนวาย และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได
1.2 ขอเสนอแนะสำหรับผูบริหาร
ผูบ ริหารควรใหความสำคัญกับกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหองเรียนสอดคลอง
กับบริบทของทองถิน่ โดยสนับสนุนใหครูภายในโรงเรียนนำการจัดการเรียนรูต ามแนวคิดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคมไปใชในการเรียนการสอน จะไดเปนการใชสื่อและแหลงเรียนรูรอบโรงเรียน
สานสัมพันธกับชุมชนอีกดวย
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
สำหรับนักเรียนที่เปนเด็กพิเศษ
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาตั ว แปรตามอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด จากการจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตอนุรักษสิ่งแวดลอม
เปนตน
2.3 ควรศึกษาวิธีการสอนอื่น ๆ ที่บูรณาการในเรื่องของสิ่งแวดลอมกับการจัดการ
เรียนรูต ามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เชน วิธสี อนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
สังคม และสิ่งแวดลอม เปนตน
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สรุป

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสำคัญ
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การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทอ งถิน่ เรือ่ ง สมโอ พืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
DEVELOPMENT OF LOCAL SCIENCE LESSON ON “POMELO,
THE ECONOMIC PLANT OF SAM PHRAN DISTRICT,
NAKHON PATHOM PROVINCE” FOR THE SECOND
LEVEL STUDENTS OF JOSEPH UPATHAM SCHOOL,
SAM PHRAN DISTRICT, NAKHON PATHOM PROVINCE
ณัฏฐธตี า มาลาพันธุ / NUTTEETA MALAPHAN1
พงษนาถ นาถวรานันต / PONGNART NARTWARANANT2
จิตติรตั น แสงเลิศอุทยั / JITTIRAT SAENGLOETUTAI3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตรเรื่อง
สมโอ พืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ 2) ศึกษาผลการใชบทเรียนวิทยาศาสตร
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร และความพึงพอใจ กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 37 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก แบบทดสอบ แบบวัดจิตวิทยาศาสตร และแบบสอบถามความพึงพอใจ
สรางขึน้ โดยผูว จิ ยั สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบที

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รองศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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ผลการวิจยั พบวา
1. ผลพัฒนาบทเรียนและประเมินบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง สมโอพืชเศรษฐกิจ
พบวา มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 – 1.00 แสดงวา บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น
ทีส่ รางขึน้ มีความสอดคลองกันทุกองคประกอบ
2. ผลการใชบทเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง สมโอพืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนโดยใช
บทเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร
ของนักเรียนหลังจากใชบทเรียนวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรในระดับมาก และมี
ความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก
คำสำคัญ: บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น จิตวิทยาศาสตร สมโอ พืชเศรษฐกิจ

ABSTRACT
This research aimed to: 1) develop and evaluate a local science lesson on
“Pomelo, the Economic Plant of Sam Phran District, Nakhon Pathom Province”; and 2) study
implementing results of the developed local science lesson in the aspects of learning
achievement, scientific mind and satisfaction. The research sample was 37 students of
grade 5, derived by cluster random sampling. The research instruments were an achievement
test, a scientific mind test and a satisfaction questionnaire constructed by the researcher.
The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test.
The research findings revealed that:
1. The results of the development and evaluation of the local science lesson on
“Pomelo, the Economic Plant of Sam Phran District, Nakhon Pathom Province” showed the
IOC between 0.67 – 1.00, which indicated that all elements of the developed local science
lesson were congruent;
2. According to the implementing results of the lesson, the students’ learning
achievement after learning with the local science lesson was higher than that of before with
the statistical significance of .01 level. Moreover, the students’ scientific mind after implementing
the local science lesson was at a high level as well as the student’s satisfaction was at
a high level.
Keywords: local science lessons, scientific mind, pomelo, economic plant
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บทนำ
วิทยาศาสตร เปนการศึกษาความรูเกี่ยวกับปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติที่เกิดขึ้น
อยางมีระบบ ประกอบดวยองคความรูแ ละกระบวนการทีจ่ ะไดมาซึง่ ความรูน นั้ ๆ ซึง่ มีทงั้ เปนความรูท ี่
เปนสากลและความรูท มี่ อี ยูเ ฉพาะถิน่ การศึกษาความรูเ ฉพาะถิน่ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
จึงเปนหลักการสำคัญของวิทยาศาสตรทองถิ่น (local science) เพื่อสรางองคความรูที่เชื่อมโยงกับ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น สังคม และวัฒนธรรม ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกระจายอำนาจใหทองถิ่นเปนผูมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของสังคมในแตละทองถิ่น
มีการสงเสริมใหมีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและรูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกตางกัน
ในแตละชุมชน อันจะสงผลไปสูคนในชุมชนใหมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ดำเนินชีวิต
ไดอยางเหมาะสมในสังคมโลกาภิวัตน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทามกลางการแขงขัน และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความตองการในชีวิตอยางแทจริง กระบวนการจัดการศึกษา
จึงจำเปนตองปรับกระบวนการใหผเู รียนมองกวาง คิดไกล ใฝดมี กี ารตอบสนองความตองการทีผ่ เู รียน
ไดเผชิญอยูใ นวิถชี วี ติ ทีแ่ ทจริง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกำหนดแนวทางการศึกษา
กระบวนการเรี ย นรู แ ละการจั ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษาระดั บ ต า ง ๆ ให ส อดคล อ งกั บ ท อ งถิ่ น โดยมี
ความสมดุลระหวางศาสตรและศิลป ทฤษฎีและปฏิบัติ เทคโนโลยีและธรรมชาติ (มาตรา 10 และ
มาตรา 27) ซึง่ จะนำไปสูก ารพัฒนาทองถิน่ อยางยัง่ ยืน (กรมวิชาการ, 2550) ผูส อนจึงมีบทบาทสำคัญ
ในการจัดทำเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับทองถิ่น พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล ทดลองใช และการปรับปรุงแกไข ซึง่ เปนการวิจยั ทางการศึกษา ผูเ รียนไดใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรคนควาหาความรูในสิ่งที่ตองการอยางมีระบบ ตรงกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร
โดยใชชุมชนถิ่นอาศัยและปราชญชาวบานเปนแหลงศึกษาหาความรู เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม นักวิจัยและโจทยวิจัยเกิดจากผูเรียน ผูสอน และชาวบานรวมกันคนหาประเด็น
ทีต่ อ งการศึกษา จึงเปนการวิจยั ทีส่ รางความเขมแข็งทางปญญา (research for empowerment)
ชุมชนบานทรงคนอง ตั้งอยูที่ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พื้นที่
สวนใหญเปนที่ราบลุมเหมาะแกการเพาะปลูก มีแมน้ำทาจีนไหลผานระหวางกลางของตำบล อาชีพ
สวนใหญของประชากรในตำบลทรงคนอง คือ การทำเกษตรกรรม เชน ทำสวนสมโอ ฝรั่ง มะพราว
หมาก เปนตน สมโอเปนพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากเปนอันดับ 1 ในตำบลทรงคนองและเปนอาชีพ
ที่สืบทอดกันมาชานาน (องคการบริหารสวนตำบลทรงคนอง, 2552) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภอยูใน
ชุมชนอำเภอสามพราน ตั้งอยูเลขที่ 2 หมู 6 ตำบลทาขาม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เปดทำการสอนตั้งแตชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งโรงเรียนไดเล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับ
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พืชเศรษฐกิจในชุมชน ประกอบกับผูปกครองของนักเรียนประกอบอาชีพการทำสวนสมโอ และเปน
การสงเสริมใหนกั เรียนไดเรียนรูเ กีย่ วกับสมโอ ซึง่ เปนพืชเศรษฐกิจของชุมชนแหงนี้ เพือ่ ใหเกิดการสราง
องคความรูในสิ่งที่สำคัญใกลตัว เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด จิตวิทยาศาสตร
และเกิดจิตสำนึกทีด่ ตี อ ถิน่ อาศัยของตน
จากความสำคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกอบอาชีพการทำสวน
สมโอของชุมชนสามพรานดังกลาวนี้ ผูว จิ ยั จึงตองการพัฒนาบทเรียนโดยมุง เนนการใชทกั ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร และการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวมระหวางครู นักเรียน ผูบ ริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ ผูนำชุมชน ปราชญชาวบาน และชาวชุมชนบานทรงคนอง เพื่อเกิดองคความรู
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ กับชุมชน ซึง่ จะนำไปสูก ารพัฒนานักเรียนใหมคี วามสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผลและเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค ใฝรู และแสวงหาความรูดวยตนเอง ไดเรียนรูความจริง
จากธรรมชาติจากวิถชี วี ติ ของตนเองและชุมชน (กรมวิชาการ, 2545: 14) นอกจากนีย้ งั เปนการพิสจู น
ความสามารถของนักเรียนดานการพัฒนาศักยภาพ การคนหาองคความรูในทองถิ่นของตนเอง
ซึ่งทำใหนักเรียนเกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดเกิดจิตวิทยาศาสตร (scientific
mind) เกิดการเรียนรูอ ยางสนุกสนาน มีเจตคติทดี่ ตี อ วิทยาศาสตร และเกิดจิตสำนึกทีด่ ตี อ ถิน่ อาศัย

วัตถุประสงค
1. เพือ่ พัฒนาและประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตร เรือ่ ง สมโอพืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม
2. เพือ่ ทดลองใชและปรับปรุงบทเรียนวิทยาศาสตร เรือ่ ง สมโอพืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม

นิยามศัพทเฉพาะ
การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น หมายถึง สื่อการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก
สภาพปญหาและความตองการของผูเรียน ผูเรียนจะเรียนรูตามสภาพจริงของตนเอง สามารถนำ
ความรูไ ปใชการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชนได โดยประกอบดวยบทเรียนยอยทัง้ หมด 10 เรือ่ ง
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ผูเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ปการศึกษา 2555 ทีม่ ตี อ บทเรียนทองถิน่
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หมายถึง คะแนนทีไ่ ดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรือ่ ง สมโอ
พืชเศรษฐกิจ แบบทดสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ
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จิตวิทยาศาสตร หมายถึง ลักษณะนิสัยของของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหา
ความรูโ ดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย ความสนใจใฝรู ความมุง มัน่ อดทน รอบคอบ
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ประหยัด การรวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ นื่ ความมีเหตุผล การทำงานรวมกับผูอ นื่ ไดอยางสรางสรรค ซึง่ วัดไดจากแบบวัดจิตวิทยาศาสตร
ทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้

วิธกี ารดำเนินการ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม เปนลักษณะของงานวิจยั และพัฒนา (research and development) โดยมีขนั้ ตอน
ในการดำเนินงานวิจยั ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน
ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนาและประเมินบทเรียน
ขัน้ ตอนที่ 3 ทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตร
ขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงแกไข
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 4 หองเรียน
รวมทัง้ สิน้ จำนวน 157 คน
2. กลุม ตัวอยาง คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 หอง ป. 5/3 จำนวน 37 คน ซึง่ ไดจาก
การสุม แบบแบงกลุม (cluster random sampling)
ตัวแปรทีใ่ ชในการศึกษา
ตัวแปรตน คือ บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
ตัวแปรตาม คือ ผลทีไ่ ดจากการเรียนวิชาวิทยาศาสตรทอ งถิน่ เรือ่ ง สมโอพืชเศรษฐกิจ แบงเปน
- ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
- จิตวิทยาศาสตร
- ความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง สมโอพืชเศรษฐกิจ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
1. บทเรียนวิทยาศาสตรทอ งถิน่ เรือ่ ง สมโอ พืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู
3. แบบวัดจิตวิทยาศาสตร
4. แบบวัดความพึงพอใจ
ขัน้ ตอนการพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทอ งถิน่ เรือ่ ง สมโอ พืชเศรษฐกิจ อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม
งานวิจยั และพัฒนา (research and development) นีม้ ขี นั้ ตอนในการดำเนินงานวิจยั ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน
ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนาและประเมินบทเรียน
ขัน้ ตอนที่ 3 ทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตร
ขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงแกไข
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน
วิเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น ขอมูล
เกี่ยวกับสมโอ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียน เพื่อเปนแนวทางในการดำเนิน
การวิจัย และวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอ มูลจากแหลงการเรียนรูส วนสมโอ บริเวณชุมชนทรงคนอง
ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อจะไดขอมูลที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูในสภาพจริง
นำมาสรางเปนบทเรียนและแบบฝกหัดในการศึกษาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของพืช
ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนาและประเมินบทเรียน
1. การร า งโครงร า งบทเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ท อ งถิ่ น นำข อ มู ล จากขั้ น ตอนที่ 1 ได แ ก
การศึ ก ษานโยบายการศึ ก ษา การวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544
การวิเคราะหเอกสารกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2 จากการสัมภาษณผูคนในชุมชน
ทรงคนองเกีย่ วกับการทำสวนสมโอ การสอบถามผูบ ริหารสถานศึกษา ครูผสู อน ผูแ ทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูปกครองและนักเรียน มาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการสรางบทเรียนวิทยาศาสตร
ทองถิน่ เรือ่ ง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. การประเมินบทเรียน
2.1 การตรวจสอบบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ เมื่อสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น
เสร็จสิน้ ผูว จิ ยั ไดนำบทเรียนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใหอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความเหมาะสม
และปรับแกตามคำแนะนำ จากนั้นนำแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ใหผูเชี่ยวชาญ
จำนวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคลองของโครงรางบทเรียน
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2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล นำเครื่องมือที่สรางขึ้น พรอมทั้งโครงรางบทเรียนไปให
ผูเ ชีย่ วชาญแตละทานพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพของโครงรางบทเรียน
2.3 การวิเคราะหขอ มูลดานสวนประกอบโครงรางบทเรียน ใชคา ดัชนีความสอดคลอง
ขัน้ ตอนที่ 3 ทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตร
การทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ผู วิ จั ย ได ด ำเนิ น การทดลองใช บ ทเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ท อ งถิ่ น กั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นยอแซฟอุ ป ถั ม ภ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/3 จำนวน 37 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (cluster random
sampling) จากนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ทัง้ หมด 157 คน
การทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เพื่ อ พิ จ ารณาผลที่ เ กิ ด กั บ กระบวนการทดลองใช บ ทเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ด ว ยแบบแผนการวิ จั ย
การทดสอบกอนและหลังการใชบทเรียน (one group pretest posttest design) ดังนี้
1. บทเรียนวิทยาศาสตรทอ งถิน่ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ผูวิจัยไดกำหนดแนวการสอน แผนการจัดการเรียนรู 10 แผน ใชเวลาในการสอน
6 สัปดาหจำนวน 10 ชั่วโมง ในภาคทฤษฎีผวู ิจัยไดดำเนินการสอนเอง สวนในภาคปฏิบัติใหนักเรียน
ปฏิบัติตามกิจกรรมตามรายละเอียดที่กำหนดในกิจกรรม โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และแหลงการเรียนรูสวนสมโอหมูบานทรงคนอง โดยผูวิจัยและคณะครูจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
ไดควบคุมการปฏิบัติกิจกรรม
2. การจัดการเรียนการสอน
การทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น ผูวิจัยไดดำเนินการทดลองใชบทเรียน
วิทยาศาสตรทอ งถิน่ กับนักเรียนกลุม ตัวอยางโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน
37 คน ซึ่งผูวิจัยดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูในบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น ใชเวลา
ในการสอน 6 สัปดาห จำนวน 18 ชัว่ โมง ในภาคทฤษฎีผวู จิ ยั ไดดำเนินการสอนเอง สวนในภาคปฏิบตั ิ
ใหนักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมตามรายละเอียดที่กำหนดในกิจกรรม โดยใชทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร และแหลงการเรียนรูส วนสมโอชุมชนบานทรงคนอง โดยผูว จิ ยั ไดควบคุมการปฏิบตั ิ
กิจกรรม ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การทดลองวิ จั ย การพั ฒ นาบทเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ท อ งถิ่ น เรื่ อ ง ส ม โอพื ช เศรษฐกิ จ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

®nª¥µ¦Á¦¸¥¦¼o
ºÉ°®nª¥µ¦Á¦¸¥¦¼o
¸É
1.
ªµ¤¦¼oÁ¸É¥ª´»¤¦°
- ¦³ª´·ªµ¤Á}¤µ °»¤¦°
- ¡ºÁ«¦¬·
2.
¡§¬«µ¦rÁºÊ°o °o¤Ã°
- ¨´¬³¡§¬«µ¦r °o¤Ã°
- ¡ºÄÁ¨¸Ê¥Á¸É¥ªÂ¨³ÄÁ¨¸Ê¥¼n
3.
µ¦Á¦·Á·Ã °o¤Ã°
- ª´´¦µ¦Á¦·Á·Ã
- {´¥¸É¤¸¨n°µ¦Á¦·Á·Ã °o¤Ã°
- ¦³ªµ¦´Á¦µ³®rÂ °o¤Ã°
- µ¦º¡´»rÂ¨³ ¥µ¥¡´»r °o¤Ã°
4.
µ¦Á¡·É¤¤¼¨nµµÁ«¦¬·
- o¤Ã°Âoª
- µ¦Îµ»l¥ÊÎµ®¤´¸ª£µ¡µÁ¨º°o¤Ã°
¦ª¤

Áª¨µ/´ªÉ Ã¤
(2)
1
1
(3)
2
1
(7)
1
1
1
4
(6)
3
3
18

ขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงแกไข
ผูว จิ ยั ไดนำบทเรียนวิทยาศาสตรทอ งถิน่ เรือ่ ง สมโอพืชเศรษฐกิจอำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ไปใช และนำมาพิจารณาปรับปรุง เพือ่ พัฒนาใหไดบทเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
การสรางเครือ่ งมือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ โครงสรางหลักสูตร เนื้อหา
2. รางขอสอบ
3. ออกขอสอบ จำนวน 50 ขอ
4. ตรวจสอบคุณภาพของขอสอบ โดยหาคาความเทีย่ งตรงตามตามเนือ้ หา (content validity)
ดวยการใหผเู ชีย่ วชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาความสอดคลองของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
กับวัตถุประสงค (IOC: Item objective congruence) ไดคา IOC มีคา ระหวาง 0.67 – 1.00
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5. ปรับปรุงแกไข
6. นำแบบวัดผลสัมฤทธิไ์ ปทดลองใชกบั นักเรียนทีไ่ มใชกลุม ตัวอยาง แตมคี วามใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง จำนวน 50 คน เพื่อหาคาความยาก และคาอำนาจจำแนกของขอสอบเปนรายขอ
รวมทัง้ หาคาความเชือ่ มัน่ (reliability) ไดคา ความเชือ่ มัน่ 0.93 คาความยาก มีคา ระหวาง 0.10 - 0.81
และคาอำนาจจำแนก มีคาระหวาง 0.36 - 0.89
7. คัดเลือกขอสอบที่ไดคุณภาพ
8. ปรับปรุงแกไขแบบวัดผลสัมฤทธิ์จนไดแบบวัด จำนวน 30 ขอ
9. นำแบบวัดไปใชจริง
การสรางเครือ่ งมือแบบวัดจิตวิทยาศาสตร
1. ศึกษาเอกสาร รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแบบวัดจิตวิทยาศาสตรที่มีตอบทเรียน
วิทยาศาสตร
2. นำแบบวัดจิตวิทยาศาสตรไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบ แลวนำมา
ปรับปรุงแกไข ไดคา IOC มีคา ระหวาง 0.67 – 1.00
3. นำแบบวัดจิตวิทยาศาสตรทผี่ า นการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (tryout)
กับนักเรียนทีไ่ มใชกลุม ตัวอยางจำนวน 50 คน
4. นำผลทีไ่ ดจากขอ 3 มาหาคาความเชือ่ มัน่ โดยใชสมั ประสิทธิแ์ อลฟา (Į -Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) ไดคา ความเชือ่ มัน่ 0.89
5. นำแบบวัดจิตวิทยาศาสตรไปใชจริงกับกลุม ตัวอยาง
การสรางเครือ่ งมือแบบวัดความพึงพอใจ
1. ศึกษาเอกสาร รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอบทเรียน
ทองถิน่ วิทยาศาสตร
2. นำแบบวัดความพึงพอใจไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบ ไดคา IOC มีคา
ระหวาง 0.67 – 1.00 แลวนำมาปรับปรุงแกไข
3. นำแบบวัดความพึงพอใจที่ผานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (tryout)
กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 50 คน
4. นำผลทีไ่ ดจากขอ 3 มาหาคาความเชือ่ มัน่ โดยใชสมั ประสิทธิแ์ อลฟา (Į -Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่น 0.80
5. นำแบบวัดความพึงพอใจจากขอ 4 ไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง
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วิธกี ารวิเคราะหขอ มูล
สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ได แ ก แบบทดสอบ แบบวั ด จิ ต วิ ท ยาศาสตร และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที

ผลการวิจยั
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนจาก
บทเรียนวิทยาศาสตรทอ งถิน่ เรือ่ ง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 2 ผลการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนจำแนกตามหนวยการเรียนรู
หนวยการเรียนรูก ารทดลอง
®nª¥µ¦Á¦¸¥¦¼o µ¦¨°
n°Á¦¸¥
®nª¥¸É 1
®¨´Á¦¸¥
n°Á¦¸¥
®nª¥¸É 2
®¨´Á¦¸¥
n°Á¦¸¥
®nª¥¸É 3
®¨´Á¦¸¥
n°Á¦¸¥
®nª¥¸É 4
®¨´Á¦¸¥
**p <.01

.

x

S .D

5.432
7.162
5.351
6.919
5.000
6.838
5.622
7.027

1.482
1.573
1.111
1.211
1.312
1.500
1.114
1.404

d

S . Dd

t

1.730

1.694

6.211**

1.568

1.444

6.603**

1.838

2.089

5.353**

1.405

1.518

5.633**

จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนหลังเรียนและคะแนนกอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาคะแนนหลังเรียนมีคาสูงกวาคะแนนกอนเรียน ทั้ง 4 หนวย
การเรียนรู
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

t
µ¦°
S . Dd
x
S .D.
d
n°Á¦¸¥
14.541
3.633
3.162
2.872
6.696**
®¨´Á¦¸¥
17.703
3.688
P <.01
จากตารางที่ 3 แสดงวา คะแนนหลังเรียนและคะแนนกอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยหลังเรียนมีคา สูงกวากอนเรียน
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใชบทเรียน
วิทยาศาสตรเรือ่ ง สมโอ พืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 4 ผลการวัดจิตวิทยาศาสตร
°o Îµµ¤
1. Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¦º°É o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°Â¨oª¦¼o¹
¤¸ªµ¤»
2. Ä´ªÉ Ã¤Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°³Å¤n¤¸
µ¦®¸Á¦¸¥
3. ÁnÁnµ´Ê¸É°Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤
¦°
4. Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¦º°É o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°Â¨oªÎµÄ®o
Á}¦¼o´·ª·Á¦µ³®r ´Á¦µ³®r°¥nµ¤¸Á®»¤¸¨
5. µ¦Á¦¸¥µ¦°Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°
¤¸µ¦ÄoÂ®¨nµ¦Á¦¸¥¦¼ªo ´» °»¦r µ¦Á¤¸¦· ÎµÄ®o¤¸ªµ¤¦¼oÂ¨³
´¬³¦³ªµ¦µª·¥µ«µ¦r¤µ ¹Ê
6. µ¦Á¦¸¥Á¦º°É Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°
Á}ª·µ¸ÉÅ¤n´ ¤´¥Å¤nnµÄ
7. µ¦Á¦¸¥Á¦º°É o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°
Á}Á¦ºÉ°¸ÉÁ¦¸¥¦¼oÅo¥µ
8. Á¤ºÉ°¹´ªÉ Ã¤Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°
¤¸ªµ¤» rÄ¤µ

x
4.081

S.D.
0.547

Â¨¨
Á®Èoª¥

4.054

0.575

Á®Èoª¥

1.027

0.164

Å¤nÁ®Èoª¥

4.135

0.585

Á®Èoª¥

4.459

0.505

Á®Èoª¥

1.081

0.277

Å¤nÁ®Èoª¥

1.135

0.347

Å¤nÁ®Èoª¥

1.000

0.000

Å¤nÁ®Èoª¥
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ตารางที่ 4 ผลการวัดจิตวิทยาศาสตร (ตอ)
°o Îµµ¤
9. µ¦Á¦¸¥Á¦º°É o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°
¤¸µ¦·´·µ¦¨°Á¦·¤´¬³Á}µ¦Á¨º°Áª¨µÃ¥ÄnÁ®»
10. °¥µÄ®oÁª¨µ®¤Á¦Èª ¹Ê Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´
°»¤¦°
11. µ¦Á¦¸¥o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°Á}ª·µ
¸ÉÁ¦¸¥Â¨oªÁ·ªµ¤¦¼o¹£µ£¼¤·Ä
12. Å¤n°°nµ®´º°¸ÉÁ¸¥É ª o°´Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °
»¤¦°
13. µ¦Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦° ÎµÄ®o
Á}¸É¤°Ã¨Å¤nªoµÅ¨
14. µ¦Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°
Á}ª·µ¸É´»µ¦°»¦´¬r£µ¡Âª¨o°¤
15. ª¦nÁ¦·¤µ¦¨¼o¤Ã° Ä®o°¥¼n¼n´»¤¦°¨°Å
16. µ¦Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°
Á}ª·µ¸ÉnÁ¦·¤ µ¦Â¨Á¨¸É¥ªµ¤·Á®È¹É ´Â¨³´µ¤µ¦
ÎµÅ¦³¥»rÄoÄ¸ª·¦³Îµª´Åo
17. µ¦Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°¤¸ªµ¤
Á oµÄÂ¨³·´·Åo¸ªnµÁ¦ºÉ°°ºÉÇ
18. µ¦Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°Á}ª·µ
¸Éµn ÁºÉ°®nµ¥Á¡¦µ³¤¸¦³ªµ¦Â¨³ ´Ê °¤µ
19. °¥µÄ®oÁ¡·É¤Áª¨µµ¦Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤
¦°¤µ ¹ÊªnµÁ·¤
20. ª¦°»¦´¬r°µ¸¡Îµªo¤Ã° Ä®o°¥¼n¼n»¤¦°¨°Å
¦ª¤ o°ªµ¤µª´Ê®¤
¦ª¤ o°ªµ¤µ¨´Ê®¤

x
1.000

S.D.
0.000

Â¨¨
Å¤nÁ®Èoª¥

1.027

0.164

Å¤nÁ®Èoª¥

4.081

0.722

Á®Èoª¥

1.000

0.000

Å¤nÁ®Èoª¥

1.000

0.000

Å¤nÁ®Èoª¥

4.135

0.673

Á®Èoª¥

4.162
4.189

0.688
0.660

Á®Èoª¥
Á®Èoª¥

4.243

0.760

Á®Èoª¥

1.000

0.000

Å¤nÁ®Èoª¥

4.000

0.667

Á®Èoª¥

4.216
4.160
1.030

0.630 Á®Èoª¥
0.637 Á®Èoª¥
0.106 Å¤nÁ®Èoª¥
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จากตารางที่ 4 แสดงวา นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรในภาพรวม สำหรับขอความทางบวก
อยูใ นระดับเห็นดวย โดยมีคา เฉลีย่ 4.160 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.637 และเมือ่ พิจารณาภาพรวม
ทางดานลบ แสดงวา อยูใ นระดับไมเห็นดวย โดยมีคา เฉลีย่ 1.030 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.106
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจ นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียน
ทองถิ่น
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ปการศึกษา 2555
ทีม่ ตี อ บทเรียนทองถิน่
o°¸É
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

¦µ¥µ¦¦³Á¤·
³ªÄµ¦Á¦¸¥¦¼o
ÁºÊ°®µÁ¦¸¥µ¤¨Îµ´ ´Ê°
Å¤n¦¼o¹ÁºÉ°®nµ¥Äµ¦ÄoÁ¦¸¥o°·É
·¦¦¤ÄÁ¦¸¥nµÄ
Îµ°·µ¥ÄÁ¦¸¥Á oµÄnµ¥
£µ¡¦³°nµÄ
nª¥Ä®o f·´·Åo¸
Á oµÄÁºÊ°®µÅonµ¥ ¹Ê
µ¤µ¦«¹¬µoª¥Á°Åo
ÄoªÁ¦¸¥Åo
¦³Á¤·Ã¥£µ¡¦ª¤

x

3.97
3.92
3.54
3.92
4.14
3.75
3.89
3.97
3.64
4.08
3.88

S.D.
0.91
0.97
0.94
0.87
0.80
1.13
1.01
1.00
1.20
1.00
0.98

Â¨¨
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ

จากตารางที่ 5 แสดงวา ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียนทองถิ่น
อยู ใ นระดั บ มาก ( x̄ = 3.88, S.D. = 0.98) และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า นั ก เรี ย นมี
ความพึ ง พอใจมาก โดยรายการประเมิ น ที่ นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ได แ ก คำอธิ บ าย
ในบทเรียนเขาใจงาย ( x̄ = 4.14, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ ใชทบทวนบทเรียนได ( x̄ = 4.08,
S.D. = 1.00) และรายการประเมินที่นักเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด ไดแก ไมรูสึกเบื่อหนาย
ในการใชบทเรียนทองถิน่ ( x̄ = 3.54, S.D. = 0.94)
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อภิปรายผล
การพัฒนาและประเมินผลและปรับปรุงบทเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง สมโอ พืชเศรษฐกิจ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนผลมาจาก
แผนการจัดการเรียนรูว ชิ าวิทยาศาสตร โดยใชบทเรียนวิทยาสาสตร เรือ่ ง สมโอ พืชเศรษฐกิจ อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ไดผา นขัน้ ตอน กระบวนการสรางและพัฒนาใหมคี ณ
ุ ภาพอยางเปนระบบ
โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหาและยึดหลักผูเรียนเปนสำคัญ จึงสงผล
ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับการวิจัยของจามรี
ศิริจันทร และคณะ (2549: 135-144) ซึ่งศึกษากระบวนการทำงานของครกมองในการตำขาวตาม
วัฒนธรรมของชาวอีสาน
ผลการทดลองใช แ ละปรั บ ปรุ ง บทเรี ย นวิ ท ยาศาสตร นั้ น ผู วิ จั ย ทำการศึ ก ษาโดย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิก์ อ นเรียนและหลังเรียน การศึกษาจิตวิทยาศาสตร การศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในลักษณะของคะแนนหลังเรียนจากการใชบทเรียน
วิทยาศาสตรมีคาสูงกวากอนเรียนทั้งภาพรวมทั้งหมด และจำแนกเปนรายเลม แสดงใหเห็นวา
การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนวิทยาศาสตร เรื่องสมโอ พืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน
จั ง หวั ด นครปฐม สามารถทำให ผู เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่ ดี ขึ้ น สอดคล อ งกั บ บุ ญ สิ ท ธิ์ จั น ทร ห อม
และคณะ (2549: 125-133) ศึกษาวิจยั กระบวนการผลิตขาวเกรียบวาว ดวยหญากระพังโหม ซึง่ เปน
ภูมปิ ญ
 ญาของทองถิน่ ในการนำเอาหญากระพังโหมมาใสในแปงทำขาวเกรียบ ทำใหขา วเกรียบหวาน
และกรอบ ความรูดังกลาวสามารถนำมาจัดทำเปนชุดการเรียนรู ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เรื่องสิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต และสมบัติของสาร โดยผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
โดยใชชดุ การเรียนรูม คี า สูงกวากอนเรียน
สำหรั บ ผลการศึ ก ษาจิ ต วิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นหลั ง จากเรี ย นโดยใช บ ทเรี ย น
วิทยาศาสตร เรื่อง สมโอ พืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียน
มีจิตวิทยาศาสตรในภาพรวม สำหรับขอความทางบวก อยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาภาพรวม
ทางดานลบ พบวา อยูในระดับไมเห็นดวย แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรที่ดีหลังจาก
ที่เรียนโดยใชบทเรียนวิทยาศาสตร นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนโดยบทเรียนวิทยาศาสตร
ยังมีขนั้ ตอนทีเ่ ราความสนใจ กระตุน ความสนใจใหนกั เรียนเกิดความสงสัย เกิดปญหา และพยายาม
แกปญ
 หานัน้ ดวยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร ทำใหนกั เรียนเกิดความรูส กึ สนุกสนาน อยากเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
ตลอดเวลา สวนผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง สมโอ
พืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวาในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอการใชบทเรียนทองถิน่ อยูใ นระดับมาก ซึง่ เมือ่ พิจารณาเหตุผล พบวาเกิดจากคำอธิบายในบทเรียน
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เขาใจงาย และสามารถใชทบทวนบทเรียนได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพงษนาถ นาถวรานันต
และคณะ (2550) ศึกษาวิจัยการสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง การเกษตรอินทรีย ชุมชน
บ า นหนองโพธิ์ ตำบลห ว ยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จั ง หวั ด นครปฐม ผลการประเมิ น
ความพึงพอใจในการะบวนการเรียนการสอนของผูเรียนอยูในระดับที่ดีมากที่สุด ผูเรียนมีความสุข
ในการเรียน ผูสอนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทั้งสองระดับ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพือ่ นำไปใช
1.1 ในการพัฒนาและประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตรเรือ่ ง สมโอพืชเศรษฐกิจชุมชน
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ควรมีการศึกษาขอมูลจากผูที่เกี่ยวของในแงของความตองการ
รูปแบบที่ตองการใหสราง เนื้อหาที่ตองการ รวมถึงการวัดผลประเมินผลหลังจากมีการใชบทเรียน
วิทยาศาสตรแลว
1.2 ในการทดลองใชและปรับปรุงบทเรียนวิทยาศาสตรเรือ่ ง สมโอพืชเศรษฐกิจชุมชน
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ควรมีการปรับปรุงบทเรียนหลังจากทดลองใชแลวทุกครัง้ เนือ่ งจาก
ถึงแมคา สถิตติ า ง ๆ เชน ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน จิตวิทยาศาสตร หรือความพึงพอใจทีม่ ตี อ บทเรียน
วิทยาศาสตร ตางก็ชใี้ หเห็นวาบทเรียนทีส่ รางขึน้ มีคณ
ุ ภาพ เหมาะสมทีจ่ ะนำไปใชในการจัดการเรียนรู
แต เ นื่ อ งจากในการสร า งหลั ก สู ต รนั้ น เมื่ อ เวลาผ า นไปจะมี ค วามล า สมั ย ไม ทั น ต อ เหตุ ก ารณ
ในการใชบทเรียนทุกครัง้ จึงตองคำนึงถึงบริบท วาระโอกาส และเวลา ทีจ่ ะนำไปใช
2. ขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ตอไป
ควรมีการจัดทำบทเรียนทองถิน่ ในลักษณะนีเ้ พิม่ ขึน้ โดยอาจมีการบูรณาการในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหเนื้อหาสามารถใชในการจัดการเรียนรูไดกวางมากยิ่งขึ้น เพิ่มสื่อการสอน
ในแตละรายหนวยเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนความเขาใจในเนือ้ หามากขึน้

สรุป
การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทอ งถิน่ เรือ่ งสมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม สำหรับนักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 สามารถสรุปผลการวิจยั ไดดงั นี้
1. การพัฒนาและประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตรทอ งถิน่ เรือ่ ง สมโอพืชเศรษฐกิจ ไดคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคา อยูร ะหวาง 0.67 – 1.00
2. การทดลองใชและปรับปรุงบทเรียนวิทยาศาสตร เรือ่ งสมโอพืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอ
สามพราน จั ง หวั ดนครปฐม คะแนนหลังเรีย นและคะแนนก อ นเรี ย นมีความแตกต างกั น อย างมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
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3. การศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใชบทเรียนวิทยาศาสตร
นักเรียนมีจติ วิทยาศาสตรในภาพรวม สำหรับขอความทางบวก อยูใ นระดับเห็นดวย เมือ่ พิจารณาภาพ
รวมทางดานลบ พบวา อยูใ นระดับไมเห็นดวย
4. การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ บทเรี ย นวิ ท ยาศาสตร เรื่ อ ง ส ม โอ
พืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียน
ทองถิน่ อยูใ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเปนรายขอ นักเรียนมีความพึงพอใจมาก
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) แบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษาตาม
การรับรูของครู 2) ความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา และ 3) ความพึงพอใจใน
การทำงานของครูจำแนกตามแบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 2 จำนวน 300 คน ได ม าโดยกำหนดขนาดกลุ ม ตั ว อย า ง
ตามตารางเครจซี่และมอรแกนจากนั้นสุมตัวอยางแบบมีชั้นภูมิและสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือ
ที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา
1) พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน และเมื่อจำแนกตามแบบพฤติกรรมผูนำ สวนใหญเปนแบบ
พฤติกรรมที่มุงเนนงานและมุงเนนคน
2) ความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดานปจจัยกระตุน และดานปจจัยค้ำจุน โดยรวมและรายดานอยูใ นระดับมาก
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3) ความพึงพอใจในการทำงานของครูในปจจัยกระตุนและปจจัยค้ำจุนที่มีตอการบริหารของ
ผูนำแบบมุงเนนงานและมุงเนนคน ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และความพึงพอใจใน
การทำงานของครูในปจจัยกระตุนและปจจัยค้ำจุน ที่มีตอการบริหารของผูนำแบบไมมุงเนนงานและ
ไมมุงเนนคนในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง
คำสำคัญ: พฤติกรรมผูนำ ผูบริหารสถานศึกษา ความพึงพอใจของครู

ABSTRACT
The purposes of this research were to study: 1) the leadership behavior style of
school administrators according to teachers’ perception; 2) the job satisfaction of teachers
in schools; and 3) the job satisfaction of teachers as classified by the leadership behavior
style of the school administrators under Lop Buri Primary Educational Service Area Office 2.
The research sample consisted of 300 teachers in schools under Lop Buri Primary
Education Service Area Office 2, derived by stratified and simple random sampling techniques.
The sample size was determined based on Krejcie and Morgan’s table. The data collection
instrument was a 5-scale rating questionnaire. The statistics used for data analysis were
the frequency, percentage, mean and standard deviation.
The research findings were as follows:
1) Overall the leadership behavior of school administrators was at a high level.
When considering each aspect, all aspects were at a high level. As classified by leadership
behavior styles, it was found that the majority of administrators’ leadership behaviors were
that of high initiating structure and high consideration behaviors.
2) The job satisfactions of teachers in schools under Lop Buri Primary Educational
Service Area Office 2 in the motivation factors and hygiene factors were at a high level
both in overall and specific aspects.
3) The teachers’ job satisfactions towards the administrators’ leadership behavior
of high initiating structure and high consideration behaviors in the motivation factors and
hygiene factors were at a high level, in overall and specific aspects. However, the job
satisfactions towards the administrators’ leadership behavior of low initiating structure and
low consideration behaviors in the motivation factors and hygiene factors were at a moderate
level, in overall and specific aspects.
Keywords: leadership behavior, school administrator, teacher’s satisfaction
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บทนำ
ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิชาการตาง ๆ ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
เศรษฐกิจของทุกประเทศ ประเทศไทยจึงจำเปนจะตองสรางสมรรถนะของประชากรใหมีคุณภาพ
และทัดเทียมกับนานาประเทศ ปจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากร คือ การศึกษา ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2546: 5) มาตรา 6 ไดกำหนดวา การจัดการศึกษาจะตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดำรงชี วิ ต สามารถอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี ค วามสุ ข โดยให ส ถานศึ ก ษาทำหน า ที่ จั ด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอยางทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพและการทีส่ ถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพนัน้
จึงจำเปนจะตองมีระบบการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้เพื่อการพัฒนา
ดานคุณภาพของผูเรียนและความพึงพอใจของทุกฝายที่เกี่ยวของ รวมทั้งครู ผูปกครอง และชุมชน
สถานศึกษาในฐานะเปนองคการทางการศึกษาองคการหนึ่งที่มีภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาบุคลากรใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ เปนคนดี คนเกง สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยาง
มีความสุขและเปนที่ยอมรับของสังคมทั่วไป ตลอดจนใหผูรับบริการมีความเชื่อมั่นวาเมื่อไดสงบุตร
หลานเขามาแลวจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
สอดคลองกับสาระที่ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 5) มาตรา 15 วาดวยภารกิจของ
ผูบริหารสถานศึกษา ไดแก การจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั้งรูปแบบในระบบ นอกระบบ และตาม
อั ธ ยาศั ย จั ด ทำสาระของหลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ สภาพป ญ หาในชุ ม ชนและสั ง คมภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ผู บ ริ ห ารเป น บุ ค คลที่ มี บ ทบาทสำคั ญ ต อ องค ก ารที่ จ ะนำพาองค ก ารให ก า วไปในกระแสแห ง
การปฏิบัติไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ผูบริหารในยุคการเปลี่ยนแปลงเปรียบไดกบั ผูบริหารมืออาชีพ
ที่ตองพัฒนาไปสูการปฏิบัติใหเห็นถึงศักยภาพ คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ
จากภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550: 28-122)
กลาวถึงการบริหารงานงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป และในภารกิจ
งานที่ น อกเหนื อ จากงานหลั ก มากมาย สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส ำคั ญ ที่ ผู บ ริ ห ารต อ งตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ
เป น อย า งมาก คื อ การบริ ห ารงานบุ ค คล เพื่ อ ให บุ ค คลเกิ ด ความพึ ง พอใจ มี ก ารทำงานเป น ที ม
ซึ่งจะสงผลกับความสำเร็จในภารกิจดังกลาว ซึ่งจะเห็นไดวาความพึงพอใจในการทำงานจะเปน
ปจจัยที่ทำใหบุคคลทำงานสำเร็จ บุคคลที่มีความพึงพอใจจะสงผลใหงานนั้นประสบผลสำเร็จและ
ได ผ ลดี ก ว า บุ ค คลที่ ไ ม มี ค วามพึ ง พอใจในการทำงาน ความพึ ง พอใจจะก อ ให เ กิ ด ความร ว มมื อ
เกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นในองคการพรอมที่จะทำงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวยความเต็มใจ
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และมี ค วามรู สึ ก ว า ตนเองเป น ส ว นหนึ่ ง ขององค ก ารที่ จ ะต อ งรั บ ผิ ด ชอบต อ ความสำเร็ จ ของงาน
นอกจากนี้ความพึงพอใจจะเกื้อหนุนใหสมาชิกขององคการเกิดความคิดสรางสรรคในกิจกรรมตาง ๆ
ขององคการ จะเห็นไดวา ความสำคัญของความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านในองคการหรือหนวยงานใด
หากสามารถจัดการบริการตาง ๆ เพื่อสนองความตองการของผูปฏิบัติงานได จะสงผลใหบุคคลเกิด
ความพึงพอใจในการทำงาน รักงานและจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตถาไมสามารถจัด
สนองความต อ งการจะทำให ไ ด ผ ลงานต่ ำ และผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาเกิ ด ความเบื่ อ หน า ย ทำให ง าน
ขาดประสิทธิภาพ ผูบริหารจึงตองตระหนักถึงการสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นแกผูใตบังคับบัญชา
เพื่อที่จะทำใหงานที่ปฏิบัติมีคุณภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งโนมนาวจิตใจของผูใตบังคับบัญชา
และผูรวมงานใหประสานสามัคคี และมีความเขาใจซึ่งกันและกัน เพื่อพลังที่จะนำองคการไปสู
เป า หมายที่ ก ำหนดไว แ ละส ง ผลโดยตรงกั บ ความสำเร็ จ ของงาน จะเห็ น ได ว า ความพึ ง พอใจ
ในการปฏิบัติงานจะสงผลใหงานเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเปนการสรางความรวมมือและพลัง
ในการทำงานเพื่ อ ตอบสนองเป า หมายขององค ก ารและผู บ ริ ห ารจะเป น บุ ค คลที่ ส ำคั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะ
เสริมสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใหเกิดขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมผูนำ
ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ ความพึ ง พอใจในการทำงานตามการรั บ รู ข องครู ใ นสถานศึ ก ษา
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 2 เพื่ อ ให ท ราบถึ ง พฤติ ก รรมผู น ำ
ของผูบริหารสถานศึกษาและผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะนำไปเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข และ
เปนแนวทางในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและครูในสถานศึกษา
ใหเกิดความพึงพอใจในการทำงาน สงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด
ตอดานคุณภาพนักเรียน

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามการรับรูของครู
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของครูจำแนกตามแบบพฤติกรรมผูนำของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
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วิธีดำเนินการ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2555 จำนวน 155 แหง จำนวนครูทั้งสิ้น 1,368 คน
2. กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2555 จำนวน 155 แหง จำนวนครูทั้งสิ้น 1,368 คน จำนวน 300 คน ไดมา
โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน จากนั้นสุมตัวอยางแบบมีชั้นภูมิและ
สุมตัวอยางแบบงาย จำแนกรายละเอียดทั้งหมด 7 อำเภอ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ลักษณะของเครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เปนแบบสอบถามทีป่ รับปรุงและพัฒนามาจากสมหมาย
เผือกสีทอง (2554: 180) โดยนำแนวคิดเกี่ยวกับแบบพฤติกรรมของผูนำของ ฮาลปน (Halpin, 1966:
103) และทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮอรซเบอรก มอสเนอรและซไนเดอรแมน (Herzberg, Mausner &
Snyderman, 1959: 110-115) มาพัฒนาเปนเครื่องมือการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป น ข อ คำถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม ได แ ก เพศ อายุ
ประสบการณทำงานในตำแหนงปจจุบัน และวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยขอคำถามเปนแบบเลือกตอบ
(checklist)
ตอนที่ 2 เปนขอคำถามเกีย่ วกับแบบพฤติกรรมผูน ำของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ซึ่งจำแนกออกเปน 2 แบบ ไดแก พฤติกรรมผูนำแบบ
กิจสัมพันธ และพฤติกรรมผูนำแบบมิตรสัมพันธ มีขอคำถามทั้งหมด 20 ขอ ดังนี้ แบบพฤติกรรมผูนำ
แบบกิจสัมพันธจำนวน 10 ขอ (ขอที่ 1-10) แบบพฤติกรรมผูนำแบบมิตรสัมพันธ จำนวน 10 ขอ
(ขอที่ 11-20) ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale)
ตอนที่ 3 เปนขอคำถามเกี่ยวกับการวัดระดับความพึงพอใจในการทำงานตามการรับรูของครู
ในสถานศึกษาลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 80 ขอ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ทำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยหาคาความเที่ยง (reliability) ของแบบสอบถาม
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990: 202) ไดคาความเที่ยงดังนี้
ตอนที่ 2 ขอคำถามเกี่ยวกับแบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา ไดคาความเที่ยง
เทากับ 0.85
ตอนที่ 3 ขอคำถามเกี่ยวกับการวัดระดับความพึงพอใจในการทำงานตามการรับรูของครู
ในสถานศึกษา ไดคาความเที่ยง เทากับ 0.96
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บขอมูล โดย
ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามโดยทางไปรษณียเพื่อขอความอนุเคราะห ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลไปยังสถานศึกษาที่มีครูที่เปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยสอดซองติด
แสตมปถึงผูตอบแบบสอบถามและขอความกรุณาผูตอบแบบสอบถามสงกลับคืนมายังผูวิจัยภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด และติดตามเปนรายโรงเรียนทีย่ งั ไดกลับมาไมครบ และผูว จิ ยั รวบรวมแบบสอบถาม
ที่ไดกลับคืนมารอยละ 100 โดยตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนมาแลว ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูล โดยนำแบบสอบถาม
ไปบันทึกขอมูล แลวนำไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาคาสถิติ โดยใช รอยละ คาเฉลี่ย
( x̄ ) และและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ผลวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ประสบการณทำงาน
ในตำแหน ง ป จ จุ บั น และวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด โดยแจกแจงความถี่ และหาค า ร อ ยละ พบว า ผู ที่
ตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางในสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 2 สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 196 คน คิดเปนรอยละ 65.3 และเปนเพศชาย จำนวน 104 คน
คิดเปนรอยละ 34.6 มีอายุระหวาง 50 ปขึ้นไป จำนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 43.3 มีประสบการณ
ทำงานในตำแหนงปจจุบนั ตัง้ แต 20 ปขนึ้ ไป จำนวน 132 คน คิดเปนรอยละ 44.0 และมีวฒ
ุ กิ ารศึกษา
สูงสุดในระดับปริญญาตรี จำนวน 233 คน คิดเปนรอยละ 77.6
2. ผลการวิเคราะหแบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา
ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 2 ปรากฏผลดั ง นี้ พฤติ ก รรมผู น ำของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 2 ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก
( x̄ = 4.323) เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า พฤติ ก รรมผู น ำทั้ ง สองด า นอยู ใ นระดั บ มาก
ทั้ ง ด า นพฤติ ก รรมผู น ำแบบมิ ต รสั ม พั น ธ (x̄ = 4.359) และพฤติ ก รรมผู น ำแบบกิ จ สั ม พั น ธ
( x̄ = 4. 286) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษากลุมตัวอยาง

(n=300)
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และพบวาการรับรูของครูที่มีตอพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตามแบบ
ของพฤติกรรมผูนำ พบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา สวนใหญเปนแบบที่ 1 พฤติกรรม
ผูนำที่มุงเนนงานและมุงเนนคน ถึงรอยละ 99.00 และแบบที่ 3 พฤติกรรมผูนำที่ไมมุงเนนงานและ
ไมมุงเนนคน มีเพียง รอยละ 1.00 สวนแบบอื่น ๆ ไมปรากฏ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การรั บ รู ข องครู ที่ มี ต อ พฤติ ก รรมผู น ำของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจำแนกตามแบบของ
พฤติกรรมผูนำ
(n=300)
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3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา
ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ระดับความพึงพอใจในการทำงานของครูโดยภาพรวม
มีความพึงพอใจในการทำงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก ( x̄ = 4.197) สำหรับปจจัยกระตุน พบวา ในภาพรวมความพึงพอใจของครู
อยูในระดับมาก ( x̄ = 4.181) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียง
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับ คือ ความรับผิดชอบ ( x̄ = 4.315) ความสำเร็จของงาน ( x̄ = 4.182) และ
ลั ก ษณะของงาน ( x̄ = 4.168) ส ว นป จ จั ย ค้ ำ จุ น พบว า ในภาพรวมความพึ ง พอใจของครู ใ น
ระดับมาก ( x̄ = 4.210) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลำดับ คือ ความสัมพันธกับผูรวมงาน ( x̄ = 4.288) การปกครองบังคับบัญชา ( x̄ = 4.271)
และสภาพการทำงาน ( x̄ = 4.200) ตามลำดับ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน
(n=300)
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อภิปรายผล
ในการอภิปรายผลการวิจัย ผูวิจัยมีประเด็นสำคัญอภิปรายผล ดังตอไปนี้
1. การศึ ก ษาแบบพฤติ ก รรมผู น ำของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อภิปรายผลการวิจัยดังตอไปนี้ จากผลการวิจัยพบวาผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมผูนำทั้งสองดานอยูในระดับมากทั้งดานพฤติกรรม
ผู น ำแบบกิ จ สั ม พั น ธ และพฤติ ก รรมผู น ำแบบมิ ต รสั ม พั น ธ อาจเป น เพราะผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ไดรับการฝกอบรมไดรับการพัฒนาและสงเสริม ในดานการพัฒนาตนเองและการสงเสริมบุคลากร
สำหรับผูบริหารแนวใหมซึ่งเปนผูนำสูการเปลี่ยนแปลง ใหเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดลอมของแตละ
บริบทที่ผูบริหารตองเปนทั้งผูนำและเปนทั้งเพื่อนรวมงานเพื่อทำใหผลจากการรวมพลังทั้งองคการ
ซึ่งสอดรับกับแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกุลชลี จงเจริญ (2556: 12) ไดกลาวถึง ผูนำ
การเปลี่ยนแปลง เปนกระบวนการที่ผูนำมีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตามโดยพยายามเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตาม ใหไปสูระดับที่สูงขึ้น ผูนำจะตองดูแลเอาใจใส
ผูตามเปนรายบุคคล ทำใหผูตามรูสึกมีคุณคา ใหความสำคัญกับความตองการของผูตามรวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพของผูตามใหสูงขึ้นจะสนับสนุนใหผูตามไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ
สวนแบบภาวะผูนำเพื่อการบริหารงานตามแบบพฤติกรรมผูนำ 2 แบบ คือ 1) พฤติกรรม
ผูนำที่มุงเนนงานและมุงเนนคน และ 2) พฤติกรรมผูนำที่ไมมุงเนนงานและไมมุงเนนคน พฤติกรรม
ผูนำโรงเรียนสวนใหญเปนแบบมุงเนนงานและแบบมุงเนนคนเปนหลักถึงรอยละ 99.00 ซึ่งสอดรับ
กับแนวคิดของเบลค และมูตัน (Blake and Mouton, 1964: 10) ไดกลาวถึงการวางโครงการ
เพื่อพัฒนาฝายบริหารจึงสรางตารางขายการบริหาร (Managerial Grid) ขึ้น ตามแนวความคิดนี้ได
แบงพฤติกรรมผูนำออกเปน 2 ดานใหญ ๆ คือ มุงงาน และมุงคน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับหลักการที่วา ผูนำที่ดี
ที่สุดควรจะตองเปนผูนำทั้งดานงานและคน คือผูนำแบบ (9, 9) เปนผูนำที่เนนทั้งคนและผลของงาน
ชอบทำงานเปนหมูคณะ เพื่อนรวมงาน มีความพอใจในการทำงาน ทำใหงานประสบความสำเร็จสูง
และคนก็พอใจ และพฤติกรรมผูนำโรงเรียนสวนใหญเปนแบบไมมุงเนนงานและไมมุงเนนคน มีเพียง
รอยละ 1.00 เห็นพองกับแนวคิดของเบลค และมูตัน (Blake and Mouton, 1964: 10) ตามแบบผูนำ
แบบ (1, 1) เปนผูนำที่ไมสนใจคนและไมมุงหวังผลของงาน บริหารงานเฉื่อยชา แบบเชาชามเย็นชาม
2. การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 2 อภิ ป รายผลการวิ จั ย ดั ง ต อ ไปนี้ จากผลการวิ จั ย พบว า
ความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก สำหรับปจจัยกระตุน
พบว า ในภาพรวมความพึ ง พอใจของครู อ ยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า อยู ใ น
ระดับมากทุกดาน และความพึงพอใจที่สูงสุดลำดับแรก คือ ความรับผิดชอบ สวนปจจัยค้ำจุน พบวา
ในภาพรวมความพึงพอใจของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก
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ทุกดาน และความพึงพอใจที่สูงสุดลำดับแรก คือ ความสัมพันธกับผูรวมงาน สอดคลองกับงานวิจัย
ของกมลรัตน มีผดุง (2550: 70-72) ผลการวิจยั พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของขาราชการครู
ดานปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานในปจจัยจูงใจ
อยูในระดับมาก ไดแก ความรับผิดชอบ ความสำเร็จของงาน ลักษณะงาน การยอมรับนับถือ และ
ความกาวหนา สำหรับปจจัยค้ำจุน พบวา อยูในระดับมาก ไดแก ดานนโยบายและการบริหาร
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน สภาพแวดลอมการทำงาน การปกครองบังคับบัญชา ดานเงินเดือน
และผลประโยชนเกื้อกูล
การที่ ค รู ใ นสถานศึ ก ษา มี ค วามพึ ง พอใจในด า นความรั บ ผิ ด ชอบ ในภาพรวมแสดง
ใหเห็นวา ครูมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง การที่ครูแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอนักเรียน
และมี ส ว นร ว มในการรั บ ผิ ด ชอบต อ นโยบายการบริ ห ารและเกิ ด ความสำเร็ จ ก็ จ ะทำให เ กิ ด
ความพึงพอใจเนื่องจากความรับผิดชอบของตนเองสอดคลองกับทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก
(Herzberg, 1957: 113-115) ที่วา การปฏิบัติการสอน หนาที่ความรับผิดชอบ และความมั่นคง
ในอาชีพ เปนปจจัยจูงใจ ปจจัยในกลุมนี้จะชวยใหบุคคลทำงานอยางมีประสิทธิภาพ
การที่ครูในสถานศึกษา มีความพึงพอใจในดานความสัมพันธกับผูรวมงาน ในภาพรวม
แสดงใหเห็นวา ครูมีการทำงานแบบมีสวนรวม มีการพึ่งพาอาศัยกัน ยอมสงผลใหเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานสอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow, 1970: 170) ขั้นที่ 4 ที่วา
บุคคลทั่วไปตองการการยอมรับนับถือ เปนความตองการใหผูอื่นนับถือยกยอง ตองการมีชื่อเสียง
ความสำเร็จ ความโดดเดนในสังคม การไดรับการนับถือในความสามารถ เปนไปตามธรรมชาติ
ของมนุษย การไดรับการตอบสนองดานการไดรับการยอมรับนับถือ จากบุคคลตาง ๆ รอบตัวจะนำ
มาซึ่งความภาคภูมิใจรูสึกวาตนเองประสบความสำเร็จในการทำงาน นอกจากนี้ในปจจุบันครูมี
สภาพการทำงานที่ดี มีความพรอมในดานตาง ๆ เมื่อพิจารณาความสอดคลองกับทฤษฎีสองปจจัย
ของเฮอรซเบอรก (Herzberg, 1957: 113-115) พบวาโดยสวนใหญความพึงพอใจในระดับมาก
3. การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานจำแนกตามแบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อภิปรายผลการวิจัย
ดังตอไปนี้
ความพึงพอใจในการทำงานของครูในปจจัยกระตุนและในปจจัยค้ำจุน ที่มีตอการบริหาร
ของผูนำที่มุงเนนงานและมุงเนนคนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยู
ในระดับมากทุกขอ ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารทำงานสำเร็จอยูเสมอ และเปนผูบริหารมีน้ำใจไมตรีที่ดี
ครูอาจารยรักใครนับถือ เปนผูนำมุงงานและมุงคนสูง อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมี
ความรูค วามสามารถ การบริหารจัดการ มีการใหขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงานครู ตลอดทัง้ ครู
ก็ไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งไดรับการสงเสริม
สนับสนุนอยางเปนรูปธรรมเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ครูยังเห็นวาผูบริหารไดมีการวางแผน
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โครงสราง บริหารโรงเรียนอยางเปนระบบ จัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางเหมาะสม ตลอดจนจัดให
มีกิจกรรมสงเสริมความกาวหนาของครู จึงทำใหครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาระดับมาก สอดคลองกับทฤษฎีผูนำแบบ 3 – D ของเรดดิน (Reddin, 1970: 238)
กลาววาผูนำนั้นมีแบบพื้นฐาน แบบงานสูง – สัมพันธสูง หรือแบบมิตรสัมพันธ (related styles)
ผูนำประเภทนี้เปนผูนำที่มุงคนโดยใหทำงานที่มีความหมายและมุงงาน โดยใหคนไดตระหนักถึง
ความรับผิดชอบ เห็นพองกับงานวิจยั ของกลุม โอไฮโอ เสตท (Ohio State Research Team, อางถึงใน
กาญจนา เศวตกาญจน, 2552: 77) ไดแบงมิติดานภาวะผูนำเปน 2 แบบ คือ มุงกิจสัมพันธและ
มุงมิตรสัมพันธ จากการสรุปพบวา ผูนำที่มีประสิทธิภาพจะมีพฤติกรรมมุงเนนทั้งสองมิติ คือ ทั้งดาน
กิจสัมพันธและมิตรสัมพันธ
ความพึงพอใจในการทำงานของครูในปจจัยกระตุนและในปจจัยค้ำจุนที่มีตอการบริหาร
ของผูนำไมมุงเนนงานและไมมุงเนนคนในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให
เห็นวาผูบริหารใสใจในเรื่องความสำเร็จของงานนอยและผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับครูนอย
ไมใหความไววางใจหรือใหการนับถือเทาที่ควร หรือที่เรียกวาผูนำมุงงานมุงคนต่ำ อาจเปนเพราะดวย
ภาระงานที่รับผิดชอบมากมาย จึงทำใหคณะครูมีภาระหนาที่ในบางสวนที่ผูบริหารไมจำเปนตอง
เขาไปเกี่ยวของมากนัก จึงทำใหผูบริหารขาดความสัมพันธกับผูรวมงาน สอดคลองกับทฤษฎีผูนำ
แบบ 3 – D ของเรดดิน (Reddin, 1970: 238) กลาววาผูน ำนัน้ มีแบบพืน้ ฐานแบบงานต่ำ – สัมพันธตำ่
หรื อ แบบแยกตั ว (separated styles) เป น ผู น ำที่ มิ ไ ด มุ ง งาน หรื อ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ผู ใ ด
ตามทฤษฎีลำดับขั้นความตองการของมนุษย 5 ขั้นของมาสโลว (Maslow, 1970: 170) ถือวาสภาพ
การทำงานเปนความตองการอันดับแรกของมนุษยคือความตองการทางกายภาพ (physiological
needs) ที่ควรสนองความตองการของบุคคลทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg, 1957:
113-115) ถือวาสภาพการทำงานเปนปจจัยค้ำจุนซึง่ ปองกันไมใหเกิดความไมพงึ พอใจในการปฏิบตั งิ าน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนำโรงเรียนสวนใหญเปนแบบมุงเนนงานและ
แบบมุ ง เน น คนสู ง ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 2
มีศักยภาพที่ดีในการพัฒนาผูบริหารซึ่งจะมาเปนผูนำในการบริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่ใหมีคุณภาพ
จึ ง ควรรั ก ษาระบบและแบบแผนในการพั ฒ นาและส ง เสริ ม สนั บ สนุ น เพื่ อ การวางแผนนโยบาย
เพื่อพัฒนาผูอำนวยการสถานศึกษาในรุนตอไป ใหมีคุณภาพขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ใหมีคุณภาพ
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1.2 จากผลการวิ จั ย พบว า ความพึ ง พอใจในการทำงานตามการรั บ รู ข องครู ใ น
สถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งในปจจัยกระตุนและปจจัยค้ำจุน ดังนั้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และผูบริหารสถานศึกษาควรมีการศึกษาและพัฒนาระดับ
ความพึงพอใจในการทำงานของครู และพัฒนาการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพใหเพิ่มมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจยั ปจจัยทีส่ ง ผลตอความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาทีไ่ ดรบั รางวัลดีเดน
2.2 ควรมี ก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของครู ต อ พฤติ ก รรมผู น ำตามแนวคิ ด
การบริหารสมัยใหมในสถานศึกษาในแตละระดับ เชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษา
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การสรางสื่อประสมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบ
เทียนแฟนซี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
CREATING MULTIMEDIA IN FANCY CANDLE DESIGN TO DEVELOP CREATIVE
THINKING OF GRADE 10 STUDENTS
ภาวศุทธิ ดวงหอม / PAWASUT DUANGHOM1
สุวิมล มรรควิบูลยชัย / SUVIMOL MUKVIBOONCHAI2
จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT SAENGLOETUTHAI3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางสื่อประสมในรายวิชาเทียนแฟนซี สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 2) เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวย
สื่อประสม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อประสม กลุมตัวอยางคือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ปการศึกษา 2555 ที่ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง จำนวน 50 คน เครื่องมือการวิจัย ซึ่งสรางโดยผูวิจัยประกอบดวย 1) สื่อประสม 2) แบบวัด
ความคิดสรางสรรค และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่อประสม ที่สรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. สื่อประสม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 83.44/81.96
2. ความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่เรียนรายวิชาเทียนแฟนซี โดยใช สื่อประสมหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
3. ความพึงพอใจนักเรียนที่มีตอสื่อประสม อยูในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: ความคิดสรางสรรค การเรียนดวยสื่อประสม นักเรียนมัธยมศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1
2
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ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) develop the multimedia in fancy candle
course for grade 10 students; 2) compare creative thinking of grade 10 students before
and after learning with the developed multimedia; and 3) study student’s satisfaction
toward developed multimedia. The sample derived by purposive sampling was 50 grade
10 students at Rachaborikanukhrok School in the academic year 2012. The research
instruments constructed by the researcher were 1) multimedia, 2) creative thinking test,
and 3) satisfaction questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage,
mean and standard deviation.
The findings of this research showed that:
1. The efficiency of the developed multimedia met the criterion at 83.44/81.96.
2. The student’s creative thinking after learning with the developed multimedia
was higher than before.
3. The student’s satisfaction towards developed multimedia was at the highest level.
Keywords: creative thinking, multimedia learning, secondary student

บทนำ

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ผานมานั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา พบปญหาที่ตองเรงปรับปรุงแกไข
พัฒนาดานเทคโนโลยีทางการศึกษาวา มีปญหาการดำเนินการเนื่องมาจากขาดการพัฒนาเนื้อหา
ผานสื่อที่มีคุณภาพ ครูและนักเรียนนำความรู ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใชในกระบวนการเรียน
การสอนและการเรียนรูดวยตนเองนอย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 8) สอดคลองกับ
การประเมิ น ผลการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ผ า นมา ได ก ำหนดประเด็ น สำคั ญ ของระบบ
การศึกษาและเรียนรูที่ตองการปฏิรูปอยางเรงดวนเรื่องการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมใหมีนิสัย
ใฝเรียนรูตั้งแตปฐมวัย สามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาความรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
มีความสามารถในการสือ่ สาร สามารถคิด วิเคราะห แกปญ
 หา คิดริเริม่ สรางสรรค (สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552: 14) และไดกลาวถึงสื่อการเรียนการสอนวา หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ควรผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเอง และสนับสนุนใหมีระบบการทดสอบผูเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552: 37) สื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมควรสงเสริมให
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ผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองของมนุษยที่คิด
หลายแงหลายมุม เปนความคิดอเนกนัยที่ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม ความคิดคลองแคลว ความคิด
ยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ ดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยูแลว นำมาสรางสรรค บรรจุความคิดใหม
เปนรูปทรงใหม เปนการสรางชิ้นงานขึ้นใหมใหดีกวาเดิม ตลอดจนความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถนี้มีอยูในตัวของแตละบุคคล ในระดับที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถพัฒนาขึ้นไดถาไดรับ
การจัดประสบการณที่เหมาะสม บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคเปนที่ตองการของสังคมปจจุบัน
ครูสามารถชวยใหลูกศิษยเปนเด็กที่มีความคิดสรางสรรคไดดวยการนำสื่อและเทคนิควิธีการสอน
แปลก ๆ ใหม ๆ มาใหเด็กไดฝกฝน จัดกิจกรรมกระตุนใหเด็กเกิดความคิดจินตนาการ จะสามารถ
ชวยใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคได การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคมีความสำคัญในการชวย
สงเสริมพัฒนาการของเด็กในดานตาง ๆ ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ซึ่งจะทำใหเด็ก
มี พั ฒ นาการที่ ส มบู ร ณ เ จริ ญ เติ บ โตเป น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพ ช ว ยพั ฒ นาสั ง คมให เ จริ ญ ก า วหน า
เปนทรัพยากรบุคคลที่สำคัญตอไป
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทียนแฟนซี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเปนวิชาเพิ่มเติม ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยแบงเปน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนนกระบวนการปฏิบัติงานและการออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง
ภาคทฤษฎีนั้นใชวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบกับหนังสือ เอกสารประกอบการสอนและตัวอยาง
ของจริง สวนภาคปฏิบัติใชวิธีการสาธิตและใหนักเรียนลงมือปฏิบัติตามนั้น ผูวิจัยไดศึกษาปญหา
ที่พบจากบันทึกผลหลังสอนและขอมูลอื่น ๆ ของการเรียนที่ผานมา และไดศึกษาวิเคราะหขอมูล
เพิ่ ม เติ ม ตามประเด็ น ต า ง ๆ พบว า ผลการผ า นมาตรฐาน ตั ว ชี้ วั ด ช ว งชั้ น รายวิ ช าเที ย นแฟนซี
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 ในปการศึกษา 2554 มาตรฐาน ง 1.1 ตัวชีว้ ดั ม.4-6/2 สรางผลงาน
อยางมีความคิดสรางสรรคและมีทักษะการทำงานรวมกัน มีนักเรียนรอยละ 45 อยูในระดับพอใช
ซึ่งถือวาอยูในระดับไมดีเทาที่ควร และจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
(สมศ.) พบวาผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียน
มี ค วามใฝ รู แ ละเรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ ง ได ค ะแนน 7.37 และตั ว บ ง ชี้ ที่ 4 ผู เ รี ย นคิ ด เป น ทำเป น
ไดคะแนน 7.25 อยูในระดับดี ซึ่งโรงเรียนราชโบริกานุเคราะหไดตั้งเปาหมายในการพัฒนาถึงขั้น
ดีมาก สมศ. ไดใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
วาสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสำคัญอยูแ ลวแตควรสงเสริมใหครูใชสอ่ื เทคโนโลยี
ใหมากขึ้น จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นักเรียนมีปญหาดานการปฏิบัติและการเรียนรูชา
ปฏิบัติงานตามแบบโดยไมใชความคิดสรางสรรค ศึกษาดานการจัดกระบวนการเรียนรู พบปญหา
ดานสือ่ การเรียนการสอนวา สือ่ การเรียนการสอนทีใ่ ชในการพัฒนานักเรียน ใหมผี ลการผานมาตรฐาน
ตั ว ชี้ วั ด ยั ง ไม ดี เ ท า ที่ ค วร กล า วคื อ หนั ง สื อ วารสาร เอกสารประกอบการเรี ย น และตั ว อย า ง
ของจริงนั้นไมทันสมัย ไมเปนที่นาพอใจ ยังไมหลากหลาย ไมกระตุนใหนักเรียนตองการเรียนรู ยังไม
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สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางถาวร จนสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได ประกอบกับ
การที่โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งมักจะขอความรวมมือใหนำนักเรียนไปรวมกิจกรรมอยูเสมอ
ทำใหเสียเวลาเรียนในชั่วโมงปกติ ตองใชการสอนซอมเสริมนอกเวลา
จากการศึกษาปญหาที่พบจากบันทึกผลหลังสอน และศึกษาวิเคราะหขอมูลดังกลาว สรุป
ไดวาปญหาสำคัญในการจัดการเรียนการสอนคือ ขาดสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย
ที่จะกระตุนใหนักเรียนเกิดความตองการเรียนรู เกิดความรูความเขาใจ ไมสามารถปฏิบัติงานไดเสร็จ
ทันเวลา ไมเกิดทักษะเทาที่ควร ผลงานที่ไดไมแปลกใหม ไมมีความคิดสรางสรรค เมื่อผูวิจัยไดสำรวจ
ความตองการของนักเรียนพบวา นักเรียนสวนใหญมีความตองการที่จะเรียนรูเพิ่มเติมจากที่ครูไดจัด
ใหเรียน โดยเฉพาะเรื่องการออกแบบผลงานเทียนแฟนซีดวยความคิดสรางสรรค
ผลจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสรางสื่อการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค
เพื่อหาวิธีการแกไขปญหาดังกลาว พบวา ครูควรใชสื่อการสอนชวยจัดและเสริมประสบการณของ
ผูเรียน สื่อการสอนเปนเครื่องมือสำคัญในการถายทอดความรู ความเขาใจ ความรูสึก เพิ่มพูนทักษะ
ประสบการณ สรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิด
ไดแก การคิดไตรตรอง การคิดสรางสรรค และการคิดอยางมีวิจารณญาณ ตลอดจนสรางเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมใหแกผูเรียน สื่อการสอนเปนพาหะที่ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ความรู ทักษะและเจตคติ ใหบรรลุผลตามจุดประสงคการเรียนการสอน และตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตรไดดียิ่งขึ้น การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จึงจำเปนตองนำสื่อและนวัตกรรม
มาใชประกอบการเรียนการสอน เลือกสื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคและเนื้อหาที่สอน
เพราะสือ่ และนวัตกรรมแตละอยางยอมมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะทีแ่ ตกตางกัน การเลือกใชสอ่ื และนวัตกรรม
ที่เหมาะสมจะชวยใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางสื่อประสมเรื่อง สรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน เพื่อนำไปใช
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนการประดิษฐเทียนแฟนซี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ในชั้ น เรี ย น และสามารถใช ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ด ว ยตนเองได ต ลอดเวลา สามารถโต ต อบย อ นกลั บ
ตรวจสอบระหวางครูและนักเรียนได โดยเนนการฝกปฏิบัติจริง สงเสริมการใชความคิดสรางสรรค
ในการสรรคสรางผลงานเทียนแฟนซีใหหลากหลาย ทำใหสามารถปฏิบัติงานดวยความคิดสรางสรรค
ไดดีขึ้น ชิ้นงานมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เปนที่ตองการของทองตลาด สามารถจำหนายเพื่อเปนรายได
ระหว า งเรี ย น หรื อ พั ฒ นาเป น อาชี พ และเพื่ อ ปลู ก ฝ ง เจตคติ ที่ ดี ต อ วิ ช าชี พ ให นั ก เรี ย นมี นิ สั ย
รักการทำงาน เต็มใจทำงานรวมกับผูอื่น รวมถึงการมีทักษะในการจัดการซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญ
ในการทำงานใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
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วัตถุประสงค

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อสรางสื่อประสมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยสื่อประสม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อประสมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบเทียนแฟนซี

วิธีดำเนินการ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
ปการศึกษา 2555 จำนวน 2 หองเรียน จำนวน 100 คน
2. กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ที่เลือก
เรียนรายวิชาเทียนแฟนซี ปการศึกษา 2555 ทีไ่ ดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
จำนวน 50 คน
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย
1. ตัวแปรตน คือ การเรียนดวยสื่อประสม
2. ตัวแปรตาม คือ
2.1 ความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอสื่อประสมเรื่องสรรคสราง
แนวคิดประดิษฐเทียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. สื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน
2. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่อประสม
การสรางและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
การสรางและการหาคุณภาพเครือ่ งมือ ผูว จิ ยั ไดดำเนินการพัฒนาเครือ่ งมือแตละประเภท ดังนี้
1. สื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน ประกอบดวยสื่อตาง ๆ ดังนี้
1.1 E-Learning เรื่ อ งเทคนิ ค เบื้ อ งต น ในการประดิ ษ ฐ เ ที ย นแฟนซี และ
E-Learning เรื่องหลักการออกแบบ ไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด จัดทำคำอธิบายรายวิชาและโครงสรางรายวิชาเทียนแฟนซี โดยแบง
เนื้อหาเรื่อง การประดิษฐเทียนแฟนซีเบื้องตน ออกเปน 9 หนวย ดังนี้
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หนวยที่ 1 เทียนแฟนซีประเภทหลอไมถอดแบบ
หนวยที่ 2 เทียนแฟนซีประเภทหลอถอดแบบ
หนวยที่ 3 เทียนแฟนซีประเภทหลอกดแบบ
หนวยที่ 4 เทียนแฟนซีประเภทการชุบ
หนวยที่ 5 เทียนแฟนซีประเภทการปน
หนวยที่ 6 เทียนแฟนซีประเภทการตีใหขึ้นฟู
หนวยที่ 7 เทียนแฟนซีประเภทการแกะสลัก
หนวยที่ 8 เทียนแฟนซีประเภทเทคนิคผสม
หนวยที่ 9 เทียนแฟนซีประเภทเทคนิคพิเศษ
เนื้ อ หาเรื่ อ งหลั ก การออกแบบ คื อ เรื่ อ งองค ป ระกอบศิ ล ปะ ประกอบด ว ย
จุด เสน รูปรางรูปทรง ลักษณะผิว สี จังหวะ ความกลมกลืน ความสมดุล และเอกภาพ
2) หาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งของเครื่ อ งมื อ (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองดานมัลติมีเดียเทากับ 0.94 ดานเนื้อหาเทากับ 1.00
โดยขอที่มีคาระหวาง 0.67-1.00 เปนขอที่นำไปใชได
3) นำ E-Learning ที่ผานการตรวจสอบและแกไขขอบกพรองแลวไปทดลองใช
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 50 คน
เพื่อหาประสิทธิภาพ ใหได E-Learning ที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใชไดจริงกับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95
1.2 แบบฝกความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซี
การสรางแบบฝกความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซี ตามแนวของ
ทอแรนซ (Torrance, 1962) มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้
1) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตำรา บทความ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับความคิดสรางสรรค
และการสรางแบบทดสอบความคิดสรางสรรค
2) เขียนนิยามความคิดสรางสรรค ประกอบดวยความคิด 4 ลักษณะ ตามแนว
ของกิลฟอรด คือ
2.1) ความคิดริเริ่ม
2.2) ความคิดคลอง
2.3) ความคิดยืดหยุน
2.4) ความคิดละเอียดลออ
3) สรางแบบฝกความคิดสรางสรรคตามแนวของกิลฟอรด (Guilford, 1971)
เปนแบบเขียนตอบเรื่อง การวาดภาพจากเสน การประกอบภาพจากรูปทรง การตั้งชื่อภาพ การใช
ประโยชนจากธรรมชาติ ความคลายคลึง ผลที่จะเกิดตามมา การสรางคำศัพท การตอเติมภาพ
การออกแบบเทียนแฟนซี รวม 9 ชุด จำนวน 27 ขอ
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4) นำแบบฝกความคิดสรางสรรคเรือ่ งการออกแบบเทียนแฟนซี ทีผ่ า นการตรวจสอบ
และแกไขขอบกพรองแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โรงเรียน
ราชโบริกานุเคราะห จำนวน 50 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝก เพื่อใหไดแบบฝกที่นำไปใช
ไดจริง ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.93
2. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่อประสม
ผูวิจัยไดนำแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจากงานวิจัยและไดนำมาปรับปรุง
แกไขเพื่อใหเหมาะสมกับนักเรียนโดยดำเนินการดังนี้
1) ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจากงานวิจัยตาง ๆ
2) ดำเนินการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยปรับเปลี่ยนขอความ
บางขอใหเหมาะสม ชัดเจน จำนวน 10 ขอ ใชระดับการประเมินของเบสท (Best, 1981: 179-182)
เปนลักษณะมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
ซึ่งสอดคลองกับชวงคะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด
3) นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนไปใหผเู ชีย่ วชาญตรวจสอบความสอดคลอง
ดานเนื้อหาและการใชภาษา ซึ่งคาดัชนีความสอดคลองดานเนื้อหาและการใชภาษาเทากับ 1.00
4) นำแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย น ที่ ผ า นการตรวจสอบและแก ไ ข
ขอบกพรองแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไมใชกลุมตัวอยางโรงเรียนราชโบริกา
นุเคราะห จำนวน 50 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ ที่นำไปใชไดจริง ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดกำหนดตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยไดใหนักเรียนทดสอบความคิดสรางสรรคกอนการเรียนแตละดาน โดยใชแบบฝก
ความคิดสรางสรรคกอนเรียน และเก็บรวบรวมคะแนนเพื่อคิดคำนวณคาทางสถิติ
2. ดำเนินการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสม
3. เมื่อจบบทเรียนใหนักเรียนทำแบบฝกความคิดสรางสรรคหลังเรียนแตละดาน และทำ
แบบวัดความคิดสรางสรรค เก็บรวบรวมคะแนนเพื่อคิดคำนวณคาทางสถิติ
4. ใหนักเรียนสอบถามความพึงพอใจ เพื่อใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและเก็บรวบรวม
คะแนนเพื่อคิดคำนวณคาทางสถิติตอไป
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ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของสื่อประสม ตามเกณฑ 80:80
ผลการหาคาประสิทธิภาพของสื่อประสมมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 การหาคาประสิทธิภาพของสื่อประสม ตามเกณฑ 80:80 รายวิชาเทียนแฟนซี
¦µ¥µ¦
³Âªµ¤·¦·Á¦·É¤
³Âªµ¤·¨n°
³Âªµ¤·¥º®¥»n
³Âªµ¤¨³Á°¸¥¨°°
³Âªµ¤·¦oµ¦¦r
¦ª¤
Á¨¸É¥
¦o°¥¨³

³Âµ¦·´··¦¦¤
50 ³Â
381
467
376
408
454
2086
41.72
83.44

³Â°®¨´Á¦¸¥
50 ³Â
376
463
371
397
442
2049
40.98
81.96

จากตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของสื่อประสม ตามเกณฑ 80:80 พบวาสื่อประสมเรื่อง
สรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 83.44/ 81.96 ซึ่งแสดงใหเห็นวา
สื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80:80 จึงสงผลให
นักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น
2. เปรียบเทียบผลความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซี หลังเรียน
ดวยสื่อประสม
ผลการหาคาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซี ระหวาง
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อประสม มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 2 การเปรี ย บเที ย บคะแนนความคิ ด สร า งสรรค ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซี
(n=50)

³Âªµ¤·¦·Á¦·É¤
³Âªµ¤·¨n°
³Âªµ¤·¥º®¥»n
³Âªµ¤·¨³Á°¸¥¨°°
³Âªµ¤·¦oµ¦¦r
³Â¦ª¤
³ÂÁ¨¸É¥ ( X )
³ÂÁ¨¸É¥¦o°¥¨³ ( X )

³Ân°Á¦¸¥
50 ³Â
238
346
280
243
311
1418
28.36
56.72

³Â®¨´Á¦¸¥
50 ³Â
376
463
371
397
442
2049
40.98
81.96

ªµ¤oµª®oµ
138
117
91
154
131
631
12.62
25.24

จากตารางที่ 2 แสดงวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนทดสอบกอนเรียนมีคา
เฉลี่ยรอยละ 56.72 คะแนนทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละ 81.96 ผลความกาวหนามีคาเฉลี่ย
รอยละ 25.24 จะเห็นไดวานักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น และสูงกวาเกณฑความกาวหนา
รอยละ 20 ทุกคน
เมื่อพิจารณาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนโดยใชแบบฝก
ความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซีเปนรายดาน พบวานักเรียนมีความคิดสรางสรรค
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุกดาน โดยอันดับที่หนึ่ง ไดแก ดานความคิดละเอียดลออ (คาเฉลี่ย
รอยละ 30.80) รองลงมา ไดแก ดานความคิดริเริ่ม (คาเฉลี่ยรอยละ 27.60) ดานความคิดสรางสรรค
(คาเฉลี่ยรอยละ 26.20) ดานความคิดคลอง (คาเฉลี่ยรอยละ 23.40) และดานความคิดยืดหยุน
(คาเฉลี่ยรอยละ18.20) เปนอันดับสุดทาย
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนรายวิชา
เทียนแฟนซี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบ
เทียนแฟนซี
(n=50)
S.D.
³Â
X
n°Á¦¸¥
28.36
3.53
®¨´Á¦¸¥
40.98
3.19
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จากตารางที่ 3 แสดงวา ความคิดสรางสรรคของนักเรียนรายวิชาเทียนแฟนซี ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกความคิดสรางสรรคเรือ่ งการออกแบบเทียนแฟนซีหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. หาคาคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอสื่อประสม
การหาคาคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอสื่อประสมเรื่อง
สรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียนมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อประสม
¸É

¦µ¥µ¦¦³Á¤·

oµµ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦°
1 ´Á¦¸¥¡°Än°ºÉ°¦³¤ nª¥¦³»o Ä®o¤¸ªµ¤Ä
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2 ´Á¦¸¥¡°Än°ªµ¤®¨µ®¨µ¥ °¦¼Â
µ¦ÎµÁ°ÁºÊ°®µÂ¨³µ¦°°
oµ¦¼Âª·¸µ¦
3 ´Á¦¸¥¡°ÄÄª·¸ µ¦Á¦¸¥Ã¥ÄoºÉ°¦³¤
¹ÉÅ¤n¥»n¥µ®¦º°´o°Á·Å
4 ´Á¦¸¥¡°Än°µ¦ª»¤Á¦¸¥µ¤ªµ¤o°µ¦
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จากตารางที่ 4 แสดงวา ความพึงพอใจนักเรียนตอสื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิด
ประดิษฐเทียนโดยรวมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ ( x̄ = 4.51) เมือ่ พิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่สุด 6 ขอ และมาก 4 ขอ เรียงตามลำดับจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรกดังนี้
วิธีการเรียนโดยใชสื่อประสมทำใหเกิดความคิดสรางสรรคมากขึ้น ( x̄ = 4.75, S.D. = 0.43)
นักเรียนสามารถควบคุมบทเรียนตามความตองการของตน สามารถใชไดไมจำกัดเวลาและสถานที่
(x̄ = 4.60, S.D.= 0.49) และสื่อประสมชวยกระตุนใหมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนมากขึ้นมั่นใจ
วาจะนำความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนกับตนเอง ( x̄ = 4.55, S.D.= 0.59) ตามลำดับ ขอที่ต่ำ
ที่สุดคือนักเรียนพอใจตอการสงเสริมใหไดใชความสามารถของตนเอง ( x̄ = 4.35)
จากการที่ ผู วิ จั ย ได สั ง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ด ว ยสื่ อ ประสมเรื่ อ งสรรค ส ร า งแนวคิ ด
ประดิษฐเทียนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี สำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวา นักเรียนสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมไดทกุ ขัน้ ตอนเปนอยางดี ดวยความสนุกสนาน
สภาพการเรียนรูที่มีบรรยากาศหลากหลาย สื่อประสมที่มีความสะดวกในการใช เปดโอกาสให
นักเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ ไดปฏิบัติกิจกรรมที่เราใจ ไดประสบการณดวยตนเอง ทำให
นักเรียนไดเรียนรูตามความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล การไดรวมกิจกรรมกับผูอื่นทำให
เกิดประสบการณในการเรียนรูอยางกวางขวาง การที่นักเรียนไดรับขอมูลยอนกลับทันทีในขณะที่
เรียน ทำใหนักเรียนเกิดความพยายามยิ่งขึ้น เปนการเสริมแรงจากความสำเร็จที่เกิดจากตัวของ
นักเรียนเอง และชวยแกปญหานักเรียนบางคนที่ไมกลาถามขอสงสัยหรือตอบคำถามในหองเรียน
ใหมคี วามกลามากกวาเดิม เนือ่ งจากไมตอ งแสดงตนตอหนาครู และเพือ่ นรวมชัน้ ผลงานการออกแบบ
เทียนแฟนซีของนักเรียนมีความคิดริเริม่ โดยประยุกตดดั แปลงสิง่ ตาง ๆ ใหมคี วามแปลกใหม นักเรียน
มีความมั่นใจในการทำงาน มีอิสระในการคิดและการแสดงออก ทำใหไดผลงานที่แปลกใหม ดีกวา
ที่มีอยูแลว ทำใหเกิดเอกลักษณใหมที่ไมเหมือนของใคร
จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว า การพั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค ใ นการออกแบบเที ย นแฟนซี
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชสื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียนนั้น
จำเปนตองมีเครื่องมือ อุปกรณ และระบบเครือขายที่พรอมและสมบูรณ เพื่อใหนักเรียนสามารถเลือก
เรียนไดทุกชวงเวลาตามที่ตองการ นักเรียนและครูตองมีความรูและทักษะทั้งดานคอมพิวเตอรและ
เครือขายอินเทอรเน็ต นักเรียนจะตองมีความพรอมทั้งทางจิตใจและความรู คือจะตองยอมรับ
ในเทคโนโลยีรปู แบบนี้ ยอมรับการเรียนรูด ว ยตนเอง มีความกระตือรือรน ตืน่ ตัว ใฝรู มีความรับผิดชอบ
กลาแสดงความคิดเห็นและศึกษาความรูใหม ๆ ครูจะตองเปลี่ยนบทบาทจากผูแนะนำ มาเปน
ผูอำนวยความสะดวก โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง กระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น
อยากเรียนรู กระตุนการทำกิจกรรม เนื้อหาบทเรียนจะตองเหมาะสมกับนักเรียนใหมากกลุมที่สุด
มี ห ลากหลายให นั ก เรี ย นแต ล ะกลุ ม เลื อ กเรี ย นได ด ว ยตนเอง มี กิ จ กรรมวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ชั ด เจน
การลำดับเนื้อหาไมซับซอน และไมกอใหเกิดความสับสน การพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยใช

62

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
Vol. 5 No. 1 January - June 2014

สื่อประสมสามารถบูรณาการรวมกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ไดอีกดวย เชน กลุมสาระการเรียนรู
ศิ ล ปะ กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร จึ ง พอสรุ ป ได ว า ควรนำสื่ อ ประสมมาใช ใ นการพั ฒ นา
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนตอไป

อภิปรายผล

ผูวิจัยไดดำเนินการแกปญหาและพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี
โดยใชสื่อประสม ซึ่งประสบความสำเร็จ และไดมีสิ่งที่คนพบสมควรนำมาอภิปรายดังนี้
1. สื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ
80:80 เปนไปตามวัตถุประสงคขอที่ 1 เนื่องจากผูวิจัยไดมีการวิเคราะหศึกษาหลักสูตร คูมือตาง ๆ
เกีย่ วกับการจัดทำสือ่ ประสมเพือ่ ใหเกิดความรู ความเขาใจทีถ่ กู ตองชัดเจนตามหลักวิชา ซึง่ ประกอบดวย
E-Learning เรือ่ งเทคนิคเบือ้ งตนในการประดิษฐเทียนแฟนซี และ E-Learning เรือ่ งหลักการออกแบบ
และแบบฝกความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซีมาบูรณาการเขาดวยกัน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามที่กำหนดไว สื่อประสมประกอบดวยภาพกราฟก วีดีทัศน
และเสียง ดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี ชวยในการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียน มี
ความสะดวกในการใช มีการตรวจสอบและพัฒนาแลว สามารถยืดหยุนได สื่อประสมชวยใหผูเรียนมี
ประสบการณจากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกัน ไดพบวิธีที่จะเรียนในสิ่งที่ตองการไดดวยตนเองมาก
ยิ่งขึ้น ทำใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมที่เราใจ ไดประสบการณดวยตนเอง ไดเรียนรูตามความสามารถ
และความถนัดของแตละบุคคล สื่อประสมรายวิชาเทียนแฟนซี ที่มีประสิทธิภาพ จึงสงผลใหนักเรียน
มีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของแสงอรุณ สุขเกษม (2549: 100) ศึกษาวิจัย
เรื่องการพัฒนาแบบฝกสื่อประสมเพื่อการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย พบวา แบบฝกสื่อประสมเรื่องการคิดวิเคราะหที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
89.68/84.80 ดังที่ อัษฏา วรรณกายนต (2551: 93) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดทดลองสื่อประสม
เรื่องการอินเทอรเฟสพอรตขนานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พบวา
ชุดทดลองสื่อประสมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 90.67/90.11 เปนไปตามเกณฑ 90/90
สอดคลองกับพิมพภัทร ศิริเม (2553: 97) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการสะกดคำอักษรนำ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สรุปผล
การวิจัยพบวา สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเรื่องการสะกด
อักษรนำ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 87.04/84.20 เชนเดียวกับ
ประภาวดี กองมั่ง และคณะ (2552: 106) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเรื่อง
การพัฒนาความคิดสรางสรรคทางศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดกิจกรรม
การสอนแบบ 4 MAT พบวาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพ 75.55/79.94 สอดคลองกับ
พรสวรรค ปราบภัย (2551: 91) ไดศึกษาผลการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนเปนกลุม
รวมมือแบบ Jigsaw ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถม
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ศึกษาปที่ 3 พบวาโปรแกรมบทเรียน มีประสิทธิภาพ 90.10/89.60 และสอดคลองกับเสาวลักษณ
กอผจญ (2548: 103) ได ศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู แ ละความคิ ด สร า งสรรค เ รื่ อ ง
งานประดิษฐคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ระหว า งเรี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร กั บ การเรี ย นตามคู มื อ ครู พบว า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร
มีประสิทธิภาพ 85.83/86.22 สรุปไดวา นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนดวยสื่อประสม ดังนั้น
สื่อประสมจึงมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80:80 สอดคลองกับสมมติฐาน
2. ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนความคิ ด สร า งสรรค ข องนั ก เรี ย นรายวิ ช าเที ย นแฟนซี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกความคิดสรางสรรค พบวานักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกวา
กอนเรียน และสูงกวาเกณฑรอ ยละความกาวหนา 20 ทุกคน เปนไปตามวัตถุประสงคขอ ที่ 2 เนือ่ งจาก
ผูวิจัยไดสรางแบบฝกความคิดสรางสรรคตามแนวของกิลฟอรด (Guilford, 1971) ประกอบดวย
ความคิด 4 ลักษณะคือ ความคิดริเริ่ม ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ
เปนแบบเขียนตอบเรื่องการวาดภาพจากเสน การประกอบภาพจากรูปทรง การตั้งชื่อภาพ การใช
ประโยชนจากธรรมชาติ ความคลายคลึง ผลที่จะเกิดตามมา การสรางคำศัพท การตอเติมภาพ
การออกแบบเทียนแฟนซี รวม 9 ชุด จำนวน 27 ขอ นักเรียนไดทำแบบฝกดวยการใชความคิด
จินตนาการอยางอิสระ สนุกสนาน ตื่นเตน นักเรียนมีคะแนนกอนเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละ 56.72
คะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละ 81.92 ผลความกาวหนามีคาเฉลี่ยรอยละ 25.20 ตามตารางที่ 2
จะเห็ น ได ว า นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด สร า งสรรค สู ง ขึ้ น สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของนริ น ทร สุ ม มาตร
(2548: 87) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรค ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการเรียนจากวีดีทัศนแบบปฏิสัมพันธกับการสอนแบบปกติ เรื่อง
การออกแบบผลิตภัณฑ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 เชนเดียวกับเสาวลักษณ กอผจญ
(2548: 103) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรคเรื่องงานประดิษฐ
คิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรกับการเรียนตามคูมือครู พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีความคิด
สรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 สอดคลองกับอุทัย เสนารักษ (2548: 79) ไดศึกษา
ผลของการใชซอพตแวรคอมพิวเตอรกราฟกตอความคิดสรางสรรคและเจตคติตอการเรียนวิชา
ออกแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวานักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ดังที่ พรสวรรค ปราบภัย (2551: 92) ไดศึกษาผลการเรียนดวยโปรแกรม
บทเรียนกับการเรียน เปนกลุมรวมมือแบบ Jigsaw ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิด
สรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวานักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และสอดคลองกับประภาวดี กองมั่ง และคณะ (2552: 108) ไดศึกษา
การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเรื่องการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางศิลปะสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT พบวานักเรียนมีความคิด
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สรางสรรคสูงขึ้น อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ดังนั้น การกระตุนใหนักเรียนไดใชความคิดโดยใช
สื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน ทำใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอสื่อประสมเรื่องสรรคสราง
แนวคิดประดิษฐเทียน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เปนไปตามวัตถุประสงคขอที่ 3 เนื่องจากสื่อ
ประสมประกอบดวยภาพกราฟก วีดีทัศน และเสียงจะดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี
สามารถเรียนไดตลอดเวลา ทุกสถานที่ เรียนตามความสนใจไมจำเปนตองเรียนไปตามลำดับเนื้อหา
เขาใจงาย นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน สามารถตรวจสอบคำตอบได ตื่นเตนสนุกสนาน
ในการทำกิจกรรมทำใหเกิดการเรียนรูไดตามความสามารถของตนเอง จากตารางที่ 4 พบวานักเรียน
มีความพึงพอใจตอสื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
( x̄ = 4.51, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 6 ขอ
และมาก 4 ขอ แสดงใหเห็นวานักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจสอดคลองกันวา วิธีการเรียนโดยใช
สื่อประสมทำใหเกิดความคิดสรางสรรคมากขึ้น นักเรียนสามารถควบคุมบทเรียนตามความตองการ
ของตน สามารถใชไดไมจำกัดเวลาและสถานที่ และสื่อประสมชวยกระตุนใหมีความสนใจในกิจกรรม
การเรียนมากขึ้นมั่นใจวาจะนำความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนกับตนเอง สอดคลองกับนรินทร
สุมมาตร (2548: 88) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการเรียนจากวีดีทัศนแบบปฏิสัมพันธกับการสอนแบบปกติ
เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต อ วี ดี ทั ศ น อ ยู ใ นระดั บ มาก เช น เดี ย วกั บ เสาวลั ก ษณ กอผจญ (2548: 103) ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
การเปรียบเทียบผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรค เรื่องงานประดิษฐคิดสรางสรรค กลุมสาระ
การเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 4 ระหวางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
กับการเรียนตามคูมือครู สรุปผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรอยูในระดับมาก สอดคลองกับประภาวดี กองมั่ง และคณะ (2552: 109) ไดศึกษา
การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางศิลปะสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT พบวานักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจตอบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต อยูในระดับมาก (x̄ = 4.23)
และสอดคลองกับพิมพภทั ร ศิรเิ ม (2553: 98) ศึกษาวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาสือ่ ประสมบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการสะกดคำอักษรนำ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สรุปผล
การวิจัยพบวานักเรียนมากกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการใชสื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทยเรือ่ ง การสะกดคำอักษรนำ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2 ในระดับมาก
ดังนัน้ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 จึงมีความพึงพอใจตอสือ่ ประสมเรือ่ งสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน
อยูในระดับมากที่สุด
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ขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนำไปใช
1.1 จากการวิ จั ย พบว า ก อ นนำสื่ อ ประสมไปใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน ควร
อธิบายวิธีการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมใหผูเรียนเขาใจอยางถองแท เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
1.2 การเรียนรูดวย E-Learning ผูเรียนควรมีความรูเกี่ยวกับการใชงานคอมพิวเตอร
และระบบอินเทอรเน็ต เพื่อความสะดวกและคลองตัวของผูเรียน ควรมีความพรอมของหองเรียนและ
เครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถเชื่อมตอกับระบบเครือขาย ตองมีประสิทธิภาพที่ดี เปนอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงที่สามารถโหลดขอมูลไดเร็ว เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดรวดเร็ว ไมเบื่อหนายกับการรอ
การแสดงผล
1.3 การจัดกิจกรรมเพื่อฝกความคิดสรางสรรคควรมีลักษณะกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อสนองพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน โดยยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
จากการวิจัยเรื่องการสรางสื่อประสมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบ
เทียนแฟนซี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไปดังนี้
2.1 ควรมีการศึกษาลักษณะของสื่อประสมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคที่เหมาะสม
กับความตองการและสภาพการเรียนรูข องผูเ รียน เพราะผูเ รียนแตละคนมีระดับสติปญ
 ญา มีศกั ยภาพ
ที่แตกตางกัน
2.2 ควรมีการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อประสมกับการจัดการ
เรียนการสอนดวยวิธีอื่น ๆ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูตอไป

สรุป

การสรางสื่อประสมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ใหนักเรียนมีทักษะการออกแบบงาน สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมอยางสรางสรรค
มีความคิดสรางสรรค ในการแกปญหา หรือสนองความตองการในงานที่ผลิตเอง หรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ผูอื่นผลิต โดยการใชสื่อหลากหลายมิติที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี
ทำใหนักเรียนสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดกวางขวางและหลากหลายอยางรวดเร็ว โดยไมจำเปนตอง
เรียนไปตามลำดับเนื้อหา นักเรียนและสื่อมีปฏิสัมพันธกัน สามารถตรวจสอบยอนหลังและแกไข
จุดออนในการเรียนได เปนการสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนของนักเรียน สื่อประสมจะทำใหผูเรียนเกิด
ความสนใจ เขาใจ และมีสวนรวมในการเรียนการสอน ทำใหเกิดการเรียนรูไดตามความสามารถของ
ตนเอง ซึ่งจะสงผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ACADEMIC ADMINISTRATION AFFECTING LEARNING ORGANIZATION
IN EDUCATIONAL INSTITUTION UNDER THE JURISDICTION OF RATCHABURI
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
ยุพิน ภารนันท/ YUPIN PHARANANT1
พิชญาภา ยืนยาว/ PITCHAYAPA YUENYAW 2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
2) ระดั บ การเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ข องสถานศึ ก ษา 3) การบริ ห ารงานวิ ช าการที่ ส ง ผล
ต อ การเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ข องสถานศึ ก ษา และ 4) ป ญ หาอุ ป สรรคและข อ เสนอแนะ
ที่มีตอการบริหารงานวิชาการและการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา กลุมตัวอยาง
ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
จำนวน 276 คน ไดมาโดยการสุม แบบแบงชัน้ ตามสัดสวน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก แบบสอบถาม
ที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน
2. การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน
3. การบริหารงานวิชาการสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 6 ดาน ไดแก 1) การนิเทศและการแนะแนวการศึกษา
2) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรู 3) การวางแผนงานวิชาการ
4) การพัฒนาหลักสูตร 5) การสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมืองานดานวิชาการ และ
6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ
85.60
1
2

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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4. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและการเปนองคการ
แหงการเรียนรู พบวา สถานศึกษาขาดแคลนครู งบประมาณ สื่อ และอุปกรณสนับสนุนในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ครูมีภาระหนาที่นอกเหนืองานสอนมาก ดังนั้น สถานศึกษาควรเพิ่ม
งบประมาณ สือ่ และเทคโนโลยีใหเพียงพอ สรางความรวมมือกันในการทำงานทัง้ ภายในและภายนอก
เพื่อปรับปรุงการทำงานใหดียิ่งขึ้น
คำสำคัญ : การบริหารงานวิชาการ องคการแหงการเรียนรู สถานศึกษา ประถมศึกษา

ABSTRACT
This research aimed to study: 1) the level of academic administration of educational
institutions; 2) the level of learning organization of educational institutions; 3) academic
administration affecting learning organization in educational institutions; and 4) problems
and suggestions for academic administration and learning organization in educational
institutions. The research samples were 276 administrators and teachers in educational
institutions under the Jurisdiction of Ratchaburi Primary Educational Service Area Office
2 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. Academic administration of educational institutions was at a high level in both
overall and individual aspects.
2. Learning organization of educational institutions was at a high level in both
overall and individual aspects.
3. Academic administration affected learning organization in educational
institutions with statistical significance at .05 level in 6 aspects: 1) supervision and guidance; 2)
development of media, innovations and technologies for education and learning sources;
3) academic planning; 4) curriculum development; 5) academic support and coordination;
and 6) the development of an internal quality assurance system and educational standards,
accounting for 85.60% of variance explained.
4. Regarding problems and suggestions for academic administration and learning
organization of educational institutions, it was found that institutions lacked teachers,
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funding, media, and educational devices for learning and learning development. Teachers
also had excessive workloads. Therefore, educational institutions should provide sufficient
funding, media, and technology. Educational institutions should also encourage both
internal and external collaborations in order to enhance their performance.
Keywords: academic administration, learning organization, educational institution, primary
education

บทนำ

การศึกษานับวามีความสำคัญกับสภาพสังคมไทยในปจจุบันอยางยิ่ง เนื่องจากการจัด
การศึกษาเปนกระบวนการในการพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถที่จะปรับตัวได
อยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ การศึกษาจึงเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนามนุษยและสังคม
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2545
ตามหมวด 1 กำหนดบททั่วไปความมุงหมายและหลักการมาตรา 6 “การจัดการศึกษาตองเปนไป
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรม
และวั ฒ นธรรมในการดำรงชี วิ ต สามารถอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี ค วามสุ ข ” และตามมาตรา 8
“การจัดการศึกษาใหยึดหลักการดังนี้ 1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 2) ใหสังคม
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู ใหเปนไปอยางตอเนื่อง
เปนการเปลี่ยนแปลงองครวมทางการศึกษาทั้งแนวคิดโครงสรางกระบวนการจัดการศึกษาการปฏิรูป
การจัดระบบการศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น” (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2545: 1)
การพัฒนาสถานศึกษาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูเปนการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึ ก ษาเพื่ อ การสร า งสรรค ค วามรู ความสามารถของผู เ รี ย นให มี ค วามหลากหลายตาม
ความตองการของผูเรียน ซึ่งเปนการจัดการศึกษาที่จะตอบสนองตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสังคมแหงการเรียนรู และสรางคานิยมแบบประชาธิปไตย โดยมีจุดหมาย
ที่จะทำใหการจัดการศึกษาที่มีรูปแบบเปนการศึกษาเพื่อสรางคน สรางงาน และสรางชาติในอนาคต
ตอไป ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ระบุ
ใหมีการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกลยุทธการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได การจัดกระบวนการเรียนรู แสวงหาและสรางองคความรูไดนั้น การเปนองคการ
แหงการเรียนรูเปนการบริหารรูปแบบหนึ่งที่ใชเปนพื้นฐานในการกาวไปสูความสำเร็จขององคการ
โดยอาศั ย รู ป แบบการทำงานเป น ที ม และการเรี ย นรู ร ว มกั น ตลอดจนมี ค วามคิ ด ความเข า ใจใน
เชิงระบบที่จะประสานสัมพันธเพื่อใหเกิดความไดเปรียบที่ยั่งยืนตอการแขงขัน ทามกลางกระแส
โลกาภิวัตนตลอดไป (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547: 96) สอดคลองกับ
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ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 2001: 98) กลาววาโรงเรียนควรเปนองคการแหงการเรียนรู
มากกวาองคการประเภทใด ๆ ทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียนเปนแหลงในการสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
ใหเกิดกับบุคลากรทุกระดับใหมีการใฝรูใฝเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การทำงานรวมกันเปนทีม
รวมถึงการปรับปรุงความคิดและการทำงานอยางเปนระบบ วัฒนธรรมการทำงานเปนทีม และ
เครือขายบรรยากาศที่สนับสนุนระบบการเอื้ออำนาจ (empowerment) ใหแกบุคลากรในองคการ
การเคารพศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย การยอมรั บ ในความแตกต า งของบุ ค คลความเท า เที ย มกั น
ความมีอิสระในการตัดสินใจแกปญหาของตนเองการกระจายความรับผิดชอบและการตัดสินใจ
แกปญหาไปสูผูปฏิบัติ
สำหรับในสถานศึกษานั้น การบริหารงานวิชาการเปนพันธกิจหลักของสถานศึกษาที่กำหนด
ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 36
และกำหนดให ก ารศึ ก ษาเป น กระบวนการเรี ย นรู เ พื่ อ ความเจริ ญ งอกงามของบุ ค คลและสั ง คม
โดยการถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความกาวหนา
ทางวิ ช าการ การสร า งองค ค วามรู อั น เกิ ด จากการจั ด สภาพแวดล อ มทางสั ง คมแห ง การเรี ย นรู
และป จ จั ย เกื้ อ หนุ น ให บุ ค คลเกิ ด การเรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ดั ง นั้ น การจั ด การศึ ก ษา
ในสถานศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสำคัญในพันธกิจนี้ อยางมุงมั่นและทุมเท เพราะงาน
วิชาการถือเปนหัวใจของการบริหารการศึกษาสวนงานอื่น ๆ เปนไปเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหงาน
วิชาการและการเรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตามจุดประสงคการศึกษา
ที่กำหนดไว (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 24)
ดังนั้น จากคำกลาวในขางตนจึงแสดงใหเห็นวา การบริหารงานวิชาการเปนองคประกอบ
สำคัญในการที่จะพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพนั้น จำเปนตองพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการ
แหงการเรียนรู เพราะการบริหารงานวิชาการเปนการบริหารงานที่สำคัญ และเปนภารกิจหลักใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน เพราะเปนการบริหารที่สงผลตอคุณภาพของนักเรียนโดยตรง สามารถ
สะทอนถึงคุณภาพของโรงเรียน และความสามารถในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ในการนำ
สถานศึกษาไปสูความเปนองคการแหงการเรียนรู ผูวิจัยในฐานะของครูผูสอนในโรงเรียนสถานศึกษา
สนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อที่ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
ทางการศึกษาอันจะเปนขอมูลพืน้ ฐานทีส่ ำคัญในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากร เกิดประสิทธิผล
ของผูเ รียน และเพือ่ เปนประโยชนตอ สถานศึกษา ชุมชน วงการการศึกษาและการพัฒนาประเทศตอไป
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วัตถุประสงค

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
2. เพื่อศึกษาระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
3. เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารงานวิ ช าการที่ ส ง ผลต อ การเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ข อง
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
4. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะที่มีตอการบริหารงานวิชาการและการเปน
องคการแหงการเรียนรูข องสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ

1. การบริ ห ารงานวิ ช าการ หมายถึ ง กระบวนการจั ด กิ จ กรรมต า ง ๆ ของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2 ที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมสนับสนุนและปรับปรุงการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร ประกอบดวย
และเกิดประโยชนสงู สุดแกผเู รียน มีคณ
1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การวางแผนงานวิชาการ 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรูและการจัด
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 5) การวิจัย
เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา 6) การนิ เ ทศและการแนะแนวการศึ ก ษา
7) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 8) การสงเสริม สนับสนุน
และประสานความร ว มมื อ งานด า นวิ ช าการ และ 9) การพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม เทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษาและแหลงเรียนรู
2. องค ก ารแห ง การเรี ย นรู หมายถึง กระบวนการดำเนินการของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใชการเรียนรู เปนเครื่องมือสำคัญเพื่อกาว
ไปสูความสำเร็จขององคการ สงเสริมใหเกิดการเรียนรูในทุกระดับขององคการคือ ระดับปจเจกบุคคล
ระดั บ กลุ ม และระดั บ องค ก าร ที่ ส มาชิ ก ทุ ก คนจะต อ งเรี ย นรู ร ว มกั น และเรี ย นรู อ ย า งมี พ ลั ง แล ว
ปรับเปลีย่ นตัวเองอยางตอเนือ่ งในการพัฒนาใหดขี นึ้ เกีย่ วกับการแสวงหาความรู การจัดการกับความรู
การใชความรูเพื่อความสำเร็จขององคการ และใชเทคโนโลยีเพื่อกอใหเกิดการเรียนรูและผลิตผลงาน
ให สู ง สุ ด สร า งความเป น เลิ ศ แก อ งค ก ารอย า งยั่ ง ยื น ประกอบด ว ย 1) พลวั ต แห ง การเรี ย นรู
2) การปรับเปลี่ยนองคการ 3) การเสริมอำนาจบุคคล 4) การจัดการความรู และ 5) การใชเทคโนโลยี
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วิธีดำเนินการ

การวิ จั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารงานวิ ช าการที่ ส ง ผลต อ การเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ข อง
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงพรรณนา
(descriptive research) โดยใชผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)
ประชากร
ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2556 จำนวน 1,666 คน
กลุมตัวอยาง
ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2556 ในเขตอำเภอโพธาราม อำเภอบานโปง อำเภอบางแพ และอำเภอ
ดำเนินสะดวก ไดมาโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970
อางถึงใน สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ, 2542: 84) กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบแบงชั้น
ตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) ซึ่งจำแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา
จำนวน 30 คน และครูผูสอน จำนวน 283 คน รวมผูใหขอมูลทั้งหมด 313 คน จากสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ดังปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
และการเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ
ตัวแปรที่ศึกษา และกำหนดดัชนี
ขั้นที่ 2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามนิยามตัวแปรใหครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา
ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา
ขั้นที่ 3 นำแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบแกไข
ขั้นที่ 4 นำสงผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองและตรวจสอบคาของความตรงดาน
เนื้อหา (content validity) โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (Index of
Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.671.00 ไดขอ กระทงคำถามทั้งหมด 92 ขอ
ขัน้ ที่ 5 แกไขปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคำแนะนำของผูเ ชีย่ วชาญ จำนวน 3 ทาน
กอนนำไปทดลองใช
ขั้ น ที่ 6 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กั บ ผู บ ริ ห ารและครู ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารสอน
ในสถานศึกษา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพื่อหาคาความเที่ยง (reliability)
ขั้นที่ 7 นำแบบสอบถามความคิดเห็นจากการทดลองใชกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบับดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1974 อางถึงใน พวงรัตน
ทวี รั ต น , 2546: 125) แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ด า นการบริ ห ารงานวิ ช าการได ค า ความเที่ ย ง
เทากับ 0.98 และแบบสอบถามความคิดเห็นดานการเปนองคการแหงการเรียนรู ไดคาความเที่ยง
เทากับ 0.97
ขั้นที่ 8 ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถาม ในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตอง โดย
ผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณเพื่อนำไป
ใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามความคิดเห็นเปนเครื่องมือสำหรับ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชเก็บขอมูลจากตัวอยาง 2 กลุมคือ กลุมผูบริหารสถานศึกษาและกลุมครู
ที่ปฏิบัติการสอน แบบสอบถามมี 1 ฉบับ แบงออกเปน 4 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ มีลักษณะเปน
แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
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แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating
scale) 5 ระดับ กำหนดเกณฑการใหระดับดังนี้
5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การเปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก
3 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การเปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การเปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับนอย
1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การเปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของ
การบริหาร งานวิชาการและการเปนองคการแหงการเรียนรูเ ปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 313 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาที่มีผูบริหารสถานศึกษา
และครูที่ปฏิบัติการสอนที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
โดยผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาที่นัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มี
ความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 276 ฉบับ คิดเปนรอยละ 88.18
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามในแตละตอน ดังนี้
1. การวิ เ คราะห ส ถานภาพทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม ด ว ยวิ ธี ก ารแจกแจงความถี่
(frequency) และคารอยละ (percentage)
2. การวิเคราะหระดับเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาใชการหาคาเฉลี่ย ( x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการและการเปนองคการแหง
การเรียนรูข องสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient: rxy)
4. การวิ เ คราะห ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการที่ ส ง ผลต อ การเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ข อง
สถานศึกษา ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression
analysis)
5. วิเคราะหคำถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการบริหารงาน
วิชาการและการเปนองคการแหงการเรียนรูข องสถานศึกษาใชการวิเคราะหเนือ้ หา (content analysis)
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ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและขอมูลมีการกระจายตัวนอย ( x̄ = 4.43, S.D.
= 0.44) และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า การพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
และมาตรฐานการศึ ก ษาอยู ใ นลำดั บ สู ง ที่ สุ ด ( x̄ = 4.54, S.D. = 0.52) รองลงมา ได แ ก
การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู แ ละการจั ด การเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษา ( x̄ = 4.48,S.D.
= 0.45) และการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาอยูในลำดับต่ำสุด ( x̄ = 4.33,
S.D. = 0.59) ดังปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับและลำดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
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µ¦ªµÂµª·µµ¦
µ¦¡´µ¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¨³µ¦´µ¦Á¦¸¥
µ¦°Äµ«¹¬µ
µ¦ª´¨ ¦³Á¤·¨ Â¨³µ¦Á¸¥Ã°¨
µ¦Á¦¸¥¦¼o
µ¦ª·¥´ Á¡ºÉ°µ¦¡´µ»£µ¡µ¦«¹¬µ
Äµ«¹¬µ
µ¦·Á«Â¨³Â³Âªµ¦«¹¬µ
µ¦¡´µ¦³µ¦¦³´»£µ¡£µ¥Ä
Â¨³¤µ¦µµ¦«¹¬µ
µ¦nÁ¦·¤ ´» ¦³µªµ¤¦nª¤¤º°µ
oµª·µµ¦
µ¦¡´µºÉ° ª´¦¦¤ ÁÃÃ¨¥¸Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ
Â¨³Â®¨nÁ¦¸¥¦¼o
¦ª¤

4.40
4.47

S.D.
0.54
0.50

¦³´
¤µ
¤µ

(n = 276)
¨Îµ´
6
3

4.48

0.45

¤µ

2

4.41

0.46

¤µ

5

4.33
4.45

0.59
0.52

¤µ
¤µ

9
4

4.54

0.52

¤µ¸É»

1

4.38

0.55

¤µ

7

4.36
4.43

0.54
0.44

¤µ
¤µ

8

X
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการเปนองคการแหงการเรียนรู
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและขอมูลมีการกระจายตัวนอย ( x̄ = 4.47, S.D.
= 0.45) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
ดานพลวัตแหงการเรียนรูอยูในลำดับสูงที่สุด ( x̄ = 4.56, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ ดานการจัด
การความรู ( x̄ = 4.49, S.D. = 0.53) และด า นการใช เ ทคโนโลยี อ ยู ใ นลำดั บ ต่ ำ ที่ สุ ด
( x̄ = 4.40, S.D. = 0.52) ดังปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับและลำดับ การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
°o
1.
2.
3.
4.
5.

µ¦Á}°r¦Â®nµ¦Á¦¸¥¦¼o
¡¨ª´Â®nµ¦Á¦¸¥¦¼o
µ¦¦´Á¨¸É¥°rµ¦
µ¦Á¦·¤°Îµµ»¨
µ¦´µ¦ªµ¤¦¼o
ÁÃÃ¨¥¸®¦º°µ¦¦³¥»rÄoÁÃÃ¨¥¸
¦ª¤

X

4.56
4.43
4.48
4.49
4.40
4.47

S.D.
0.51
0.50
0.53
0.53
0.52
0.45

(n = 276)
¦³´
¨Îµ´
¤µ¸É»
1
¤µ
4
¤µ
3
¤µ
2
¤µ
5
¤µ

ตอนที่ 3 การบริหารงานวิชาการทีส่ ง ผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูข องสถานศึกษา
คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของการบริหารงานวิชาการ ซึง่ มีความสัมพันธ
ทางบวกอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดยมี ค า สหสั ม พั น ธ ร ะหว า ง .472-.825 และ
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการบริหารงานวิชาการกับการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา (Ytot) พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คาสหสัมพันธระหวาง .635 -.858 ดังปรากฏในตารางที่ 4
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µ¦¡´µ®¨´¼¦ (X1)
µ¦ªµÂµª·µµ¦ (X2)
µ¦¡´µ¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼o
Â¨³µ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦°
Äµ«¹¬µ (X3)
µ¦ª´¨ ¦³Á¤·¨Â¨³
µ¦Á¸¥Ã°¨µ¦Á¦¸¥ (X4)

µ¦ª·´¥Á¡ºÉ°µ¦¡´µ
»£µ¡µ¦«¹¬µÄ
µ«¹¬µ (X5)
µ¦·Á«Â¨³µ¦Â³
Âªµ¦«¹¬µ (X6)
µ¦¡´µ¦³
µ¦¦³´»£µ¡
£µ¥ÄÂ¨³¤µ¦µ
µ¦«¹¬µ (X7)
µ¦nÁ¦·¤ ´»
Â¨³¦³µªµ¤¦nª¤¤º°
µoµª·µµ¦ (X8)
µ¦¡´µºÉ° ª´¦¦¤
ÁÃÃ¨¥¸Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ
Â¨³Â®¨nÁ¦¸¥¦¼o (X9)
µ¦Á}°rµ¦Â®n
µ¦Á¦¸¥¦¼o °
µ«¹¬µ (Ytot)

µ¦Á}°rµ¦Â®nµ¦Á¦¸¥¦¼o °
µ«¹¬µ(Ytot)

µ¦¡´µºÉ° ª´¦¦¤ ÁÃÃ¨¥¸Á¡º°É
µ¦«¹¬µÂ¨³Â®¨nÁ¦¸¥¦¼o (X9)

µ¦nÁ¦·¤ ´» Â¨³¦³µªµ¤
¦nª¤¤º°µoµª·µµ¦ (X8)

µ¦¡´µ¦³µ¦¦³´»£µ¡£µ¥Ä
Â¨³¤µ¦µµ¦«¹¬µ (X7)

µ¦·Á«Â¨³µ¦Â³Âªµ¦«¹¬µ (X6)

µ¦ª·´¥Á¡ºÉ°µ¦¡´µ»£µ¡µ¦«¹¬µÄ
µ«¹¬µ(X5)

µ¦ª´¨ ¦³Á¤·¨Â¨³µ¦Á¸¥Ã°¨
µ¦Á¦¸¥ (X4)

µ¦¡´µ¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¨³µ¦
´µ¦Á¦¸¥µ¦°Äµ«¹¬µ (X3)

µ¦ªµÂµª·µµ¦ (X2)

´¤¦³··Í®´¤¡´r¦³®ªnµ
´ªÂ¦

µ¦¡´µ®¨´¼¦ (X1)

ตารางที่ 4 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร

1.000
.813**

1.000

.711**

.723**

1.000

.572**

.613**

.685**

1.000

825**

.714**

.722**

.615**

1.000

.776**

.733**

.759**

.672**

.769**

1.000

.577**

.580**

.545**

.472**

.547**

.574**

1.000

.742**

.698**

.725**

.612**

.741**

.736**

.581**

1.000

.755**

.747**

.745**

.666**

.767**

.781**

.621**

.819**

1.000

.821**

.810**

.766**

.667**

.790**

.858**

.635**

.795**

.847**

** ¤¸¥´ Îµ´µ··¸É¦³´ .01

1.000
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การบริ ห ารงานวิ ช าการ ด า นการนิ เ ทศและการแนะแนวการศึ ก ษา (X 6) การพั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรู (X9) การวางแผนงานวิชาการ (X2) การพัฒนา
หลักสูตร (X1) การสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมืองานดานวิชาการ (X8) และการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (X7) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการ
ถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (Ytot) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.856 ซึ่งแสดงวา ดานการนิเทศ
และการแนะแนวการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรู
การวางแผนงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การสงเสริม สนับสนุนและประสานความรวมมืองาน
ดานวิชาการ และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาสงผลตอ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา และสามารถทำนายการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาไดรอยละ 85.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ

 tot= 0.509 + 0.293 (X6) + 0.195 (X9) + 0.165 (X2) + 0.106 (X1) + 0.083 (X8) + 0.054 (X7)
ࢅ
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

 tot = 0.335 (Z6) + 0.234 (Z9) + 0.182 (Z2) + 0.126 (Z1) + 0.101 (Z8) + 0.061 (Z7)
ࢆ
ดังปรากฏในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอนการบริ ห ารงานวิ ช าการที่ ส ง ผลต อ การเป น องค ก าร
แหงการเรียนรู
df

SS

MS

F

(n = 276)
Sig.

Regression
Residual
Total
´ªÂ¦¸ÉÅo¦´µ¦´Á¨º°Á oµ¤µ¦

6
269
275
b

48.145
8.131
56.276
Beta

8.024
0.030

265.465*

.000

SEb

t

Sig.

nµ¸É

0.509

0.108

4.723*

.000

0.335

0.037

7.862*

.000

0.234
0.182
0.126

0.040
0.039
0.039

4.874*
4.218*
2.720*

.000
.000
.007

0.101

0.036

2.322*

.021

0.061

0.027

1.976*

.049

Â®¨nªµ¤Â¦¦ª

µ¦·Á«Â¨³Â³Âªµ¦«¹¬µ (X6)
0.293
µ¦¡´µºÉ° ª´¦¦¤ ÁÃÃ¨¥¸
Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µÂ¨³Â®¨nÁ¦¸¥¦¼o (X9)
0.195
0.165
µ¦ªµÂµª·µµ¦ (X2)
0.106
µ¦¡´µ®¨´¼¦ (X1)
µ¦nÁ¦·¤ ´» Â¨³¦³µ
0.083
ªµ¤¦nª¤¤º°µoµª·µµ¦ (X8)
µ¦¡´µ¦³µ¦¦³´»£µ¡
0.054
£µ¥ÄÂ¨³¤µ¦µµ¦«¹¬µ (X7)
* ¤¸¥´ Îµ´µ··¸É¦³´ .05
R = 0.925
R2 = 0.856 SEE. = 0.173

ตอนที่ 4 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ และ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาราชบุรี เขต 2
ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สวนใหญเกิดจากบุคลากร
ครูไมเพียงพอ ทำใหมีครูสอนไมครบตามกลุมสาระการเรียนรู หรือครูสอนไมตรงกับสาขาที่จบ
การศึกษามา และปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สวนใหญ
เกิดจากขาดงบประมาณ ขาดสื่อ อุปกรณสนับสนุนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เรียงลำดับจากมากไปหานอย
ดั ง นี้ ข อ เสนอแนะมากที่ สุ ด คื อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งควรเพิ่ ม งบประมาณ สื่ อ และเทคโนโลยี
ใหเพียงพอและขอเสนอแนะเกีย่ วกับการเปนองคการแหงการเรียนรูข องสถานศึกษา คือ เพิม่ งบประมาณ
ใหเพียงพอตอการวิจัยและพัฒนา
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1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การบริหารงาน
วิชาการโดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษาอยูในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูและ
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการนิเทศและการแนะแนว
การศึกษา ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตร
ดานการสงเสริม สนับสนุน ประสานความรวมมืองานดานวิชาการ ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาและแหล ง เรี ย นรู และด า นการวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ในสถานศึกษาตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากงานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจาย
อำนาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษา
ดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน
ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษา
มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจน
การวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่นไดอยาง
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสมพร พรมชินวงศ (2550: 132) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมทั้ง 12 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจยั
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ดานการพัฒนา
แหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการสงเสริมความรูท างวิชาการแกชมุ ชน ดานการประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคการอื่น และดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แกบุคคล ครอบครัว องคการหนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาพบวาสภาพการบริหารงาน
วิชาการอยูในระดับมากทุกดาน
2. ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับ
การเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ข องสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด า นพลวั ต แห ง การเรี ย นรู อ ยู ใ น
ลำดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการจัดการความรู ดานการเสริมอำนาจบุคคล ดานการปรับเปลี่ยน
องคการและดานการใชเทคโนโลยี ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ระบุใหมีการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกลยุทธ การจัดกระบวนการเรียนรู
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ใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได การจัดกระบวนการเรียนรู แสวงหาและสราง
องค ค วามรู ไ ด นั้ น การเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู เ ป น การบริ ห ารรู ป แบบหนึ่ ง ที่ ใ ช พื้ น ฐาน
ในการกาวไปสูความสำเร็จขององคการ โดยอาศัยรูปแบบการทำงานเปนทีมและการเรียนรูรวมกัน
ตลอดจนมีความคิดความเขาใจในเชิงระบบที่จะประสานสัมพันธ เพื่อใหเกิดความไดเปรียบที่ยั่งยืน
ตอการแขงขัน ทามกลางกระแสโลกาภิวตั นตลอดไป (คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2547: 96)
ดังที่ อภิชัย เทิดเทียนวงษ และคณะ (2547: 17) ที่กลาวไววา องคการแหงการเรียนรูคือ องคการที่มี
กระบวนการที่มุงเนนกระตุนเรงเราและจูงใจใหสมาชิกทุกคนในองคการกระตือรือรนที่จะเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ เพื่อเพิ่มและขยายสมรรถภาพของตนเองและขององคการในการปฏิบัติ
ภารกิจตาง ๆ ใหสำเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยรูปแบบของการทำงาน
เปนทีมและการเรียนรูรวมกัน ตลอดจนมีความคิดความเขาใจเชิงระบบที่จะประสานกัน เพื่อใหเกิด
เปนความสามารถความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืนตลอดไป สอดคลองกับธีรยุทธ จิ่มอาษา
(2550: 101-103) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 ผลการวิจัยพบวา ระดับการเปนองคการแหง
การเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 อยูในระดับมากทั้งภาพ
รวมและรายดาน
3. การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก
ดานการนิเทศและแนะแนวการศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ
แหลงเรียนรู ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการสงเสริม สนับสนุน และ
ประสานความรวมมืองาน ดานวิชาการ และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา เปนปจจัยที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยจะสามารถทำนายการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาไดรอยละ 85.60 โดยอภิปราย
ผลเปนรายดานดังนี้
3.1 การบริ ห ารงานวิ ช าการด า นการนิ เ ทศและการแนะแนวการศึ ก ษาส ง ผลต อ
การองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2 อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาสรางความตระหนักใหแกครูและผูเกี่ยวของ
เขาใจกระบวนการนิเทศและแนะแนวการศึกษาภายในวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน
วิชาการ และการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานของแตละบุคคลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับวัชรา เลาเรียนดี (2553: 27) ที่กลาววาการนิเทศเพื่อใหโรงเรียนพัฒนา
ตนเองจะตองดำเนินการอยางเปนระบบ ตั้งแตการวิเคราะหสภาพปญหาและสาเหตุของปญหา
เพื่อการนิเทศ การหาทางเลือกและตัดสินใจใชยุทธศาสตร การนิเทศ การกำหนดระยะเวลาและ
การปฏิบัติงาน การจัดทำสื่อและเอกสารประกอบการนิเทศ การสรุปและรายงาน และการดำเนินงาน
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พัฒนากอนและหลังการพัฒนา พบวา ครูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชวิธีการประเมิน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการประเมิน และการดำเนินการประเมิน เมือ่ นำมาเปรียบเทียบกัน ครูลดการประเมินผล
การเรี ย นรู ด ว ยแบบทดสอบน อ ยลง โดยไปประเมิ น ตามแนวทางเลื อ กใหม เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากมี
การประชุมรวมกัน สังเกตการสอนและการประเมินการใชขอมูลสะทอนกลับทันที จึงทำใหครูผูสอน
นักเรียนเกิดความเขาใจในการประเมินผลการเรียนรูตามแนวทางเลือกใหม
3.2 การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และแหล ง เรี ย นรู ส ง ผลต อ การองค ก ารแห ง การเรี ย นรู ข องสถานศึ ก ษา สอดคล อ งกั บ กิ ด านั น ท
มลิทอง (2548: 12-16) ที่ไดกลาววา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบันเปน
การนำเทคโนโลยีมาใชในการปฏิรูปการเรียนการสอนใหผูเรียนเปนจุดศูนยกลางของการเรียนหรือ
เปนสำคัญ เปนการเปลี่ยนบทบาทของผูเรียนจากผูรับแตเพียงฝายเดียวมาเปนผูกระตือรือรน รวมถึง
การมีสวนรวมในการเรียน ขณะเดียวกันผูสอนเปลี่ยนจากเปนจุดศูนยกลางของการเรียนการสอนมา
เปนผูคอยชี้แนะผูสนับสนุนใหความรวมมือและบางครั้งจะเปนผูเรียนรูรวมไปกับผูเรียนดวย
3.3 การบริ ห ารงานวิ ช าการด า นการวางแผนงานวิ ช าการ ส ง ผลต อ การองค ก าร
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2542: 4) ไดกำหนด
เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540 ที่เกี่ยวของกับการวางแผนงานวิชาการไวดังนี้
เกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการวางแผนงานวิชาการมีบางประการดังนี้ มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผน
งานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง คือผูบริหารมืออาชีพวางแผนงานขององคการไดอยาง
มียทุ ธศาสตร เหมาะสมกับเงือ่ นไขขอจำกัดของผูเ รียน ครู ผูร ว มงาน ชุมชน ทรัพยากรและสิง่ แวดลอม
สอดคลองกับนโยบาย แนวทาง เปาหมายของการพัฒนา เมื่อนำไปปฏิบัติจะเกิดผลตอการพัฒนา
อยางแทจริง แผนงานตองมีกิจกรรมสำคัญที่นำไปสูผลของการพัฒนาความสอดคลองของเปาหมาย
กิจกรรม และผลงานถือเปนคุณภาพ สำคัญทีน่ ำไปสูก ารปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง มีความคุม คา
และเกิดผลอยางแทจริงระดับคุณภาพ
3.4 การบริ ห ารงานวิ ช าการด า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ส ง ผลต อ การเป น องค ก าร
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แสดงใหเห็นวาสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษามีบทบาท
ในเรื่ อ งของหลั ก สู ต รมากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะการจั ด ทำสาระของหลั ก สู ต รที่ ส อดคลอ งกั บ ท อ งถิ่ น
และตองปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู รวมทั้งการประเมินผลใหสอดคลองกับเนื้อหาตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายดั ง กล า ว ดั ง นั้ น ครู อาจารย ใ นสถานศึ ก ษาจำเป น ต อ งมี ค วามรู ค วามเข า ใจใน
การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ เปนอยางดี จึงจะทำใหการจัดการศึกษาสามารถดำเนินไปตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติฉบับนีไ้ ดตอ ไป และสอดคลองกับณัฏฐิกา วอแพง (2548: 83)
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจยั พบวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกีย่ วกับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย
เขต 2 อยูในระดับมาก
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3.5 การบริ ห ารงานวิ ช าการด า นการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานความร ว มมื อ
งานดานวิชาการ สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูข องสถานศึกษา ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอำนาจใน
การบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดำเนินการได
โดยอิสระ คลองตัว รวดเร็วสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถาบันศึกษา ชุมชน ทองถิ่น
และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง
ในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล สอดคลองกับสมพร พรมชินวงค (2550: 132) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหาร
งานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ผลการวิจัย
พบวาการบริหารงานวิชาการดานการสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคการอื่น
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐเอกชนและ
องคการปกครองสวนทองถิ่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการบริหารงานอยูในระดับมาก และดาน
การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคการ และหนวยงานอื่น ที่จัดการศึกษา
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
3.6 การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในและมาตรฐาน
การศึกษา สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ไดกำหนดจุดหมายและหลักการของ
การจัดการศึกษาที่ตองมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยกำหนดรายละเอียดไวในหมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และในวรรคสองบัญญัติวา ระบบหลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ไดออกกฎกระทรวง คือ กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2546 ข อ 2 วรรคสองบั ญ ญั ติ ว า ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
สำหรับการวิจัยครั้งนี้พบวา การบริหารงานวิชาการดานการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ไมสง ผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูข องสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งนี้เนื่องจากปญหาครูขาดความชำนาญในการจัด
การเรียนการสอน ใชวธิ กี ารสอนแบบบรรยาย ขาดการใชสอ่ื ประกอบการสอน และหนวยงานตนสังกัด
มอบหมายภาระงานใหสถานศึกษาและครูมากมายทั้งงานเอกสาร การจัดแผนงาน และการจัดอบรม
ต า ง ๆ ทำให ค รู ต อ งสละเวลาสอนเพื่ อ ไปปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ดอกฝ า ย ทั ศ เกตุ
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(2553: 58) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ งแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน
การปฏิบัติของผูบริหารที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด พบวา ผูบริหารตองหาวิธีการใหม ๆ แนวทางใหม ๆ และ
สรางสรรคในการปฏิบัติงานครู โดยใชเทคนิคดานการพูด และการสรางขวัญกำลังใจ ผูบริหารตอง
ยอมรับผลการปฏิบัติงานของครู โดยชื่นชมงาน ถึงแมวาคุณภาพงานจะต่ำ และเปดโอกาสใหครูได
ปรับปรุงแกไข ตองสงเสริมพลังอำนาจใหแกครู ซึ่งเปนกระบวนการจัดการภายในองคการ เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะใหกับครู เนื่องจากครูมีภารกิจดานงานอื่น ๆ อีกมาก จึงมีเวลาไมมากนักในการคิดวางแผน
สงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา
ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาคือ สวนใหญเกิดจาก
บุคลากรครูไมเพียงพอ ทำใหมีครูสอนไมครบตามกลุมสาระการเรียนรู และปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา คือ สวนใหญเกิดจากขาดงบประมาณ ขาดสื่อ
อุปกรณสนับสนุนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขอเสนอแนะมากที่สุด คือ
หนวยงานที่เกี่ยวของควรเพิ่มงบประมาณ สื่อและเทคโนโลยีใหเพียงพอ และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ข องสถานศึ ก ษา ข อ เสนอแนะมากที่ สุ ด คื อ เพิ่ ม งบประมาณ
ใหเพียงพอตอการวิจัยและพัฒนา

ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
1.1 การบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ควรเปดโอกาสใหครูในการสรางองคความรูทักษะการทำวิจัย การประยุกตใช การตระหนักถึง
ทางเลือกที่เปนไปไดที่จะเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนใหดีขึ้น เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู
ของครู
1.2 การบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ
แหล ง เรี ย นรู ส ถานศึ ก ษาจึ ง ควรให ค วามสำคั ญ ในการใช แ ละพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู เพื่ อ ให เ กิ ด
การเรียนรูตอผูเรียนอยางจริงจัง เพิ่มงบประมาณทรัพยากร ดานสื่อและเทคโนโลยีใหเพียงพอ
ตอความตองการของผูเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา
1.3 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานการใชเทคโนโลยีสถานศึกษา
ควรมีเทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุนการเรียนรู โดยการนำวิทยาการคอมพิวเตอรอนั ทันสมัย เขามาสนับสนุน
การปฏิบัติงานใหเกิดการเรียนรูและเพิ่มพูนสมรรถนะที่จะกอเกิดความกาวหนาในการดำเนินกิจการ
ไปสูเปาหมายรวมกันขององคการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ
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1.4 ในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให เ ป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู สถานศึ ก ษาควรให
ความสำคัญในการบริหารงานวิชาการ โดยพิจารณาจากดานการนิเทศและแนะแนวการศึกษา
การพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาและแหล ง เรี ย นรู การวางแผนงานวิ ช าการ
การพัฒนาหลักสูตร การสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมืองานดานวิชาการ การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากเปนปจจัยที่เปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารงานวิชาการ
2.2 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
2.3 ควรศึกษากลยุทธการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู

สรุป

การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา การบริหารงานวิชาการอยูระดับมาก
ทั้งในภาพรวมและรายดาน การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูระดับมากทั้งในภาพ
รวมและรายดาน การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 6 ดาน ไดแก 1) ดานการนิเทศและการแนะแนว
การศึกษา 2) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรู 3) การวางแผนงาน
วิชาการ 4) การพัฒนาหลักสูตร 5) การสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมืองานดานวิชาการ และ
6) และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ
85.60 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและการเปนองคกรแหง
การเรียนรู พบวา สถานศึกษาขาดแคลนครู งบประมาณ สื่อ และอุปกรณสนับสนุนในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ครูมีภาระหนาที่นอกเหนืองานสอนมาก ดังนั้น สถานศึกษาควรเพิ่ม
งบประมาณ สือ่ และเทคโนโลยีใหเพียงพอ สรางความรวมมือกันในการทำงานทัง้ ภายในและภายนอก
เพื่อปรับปรุงการทำงานใหดียิ่งขึ้น
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รูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
TYPES OF ORGANIZATIONAL CULTURE AFFECTING KNOWLEDGE
MANAGEMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER
THE JURISDICTION OF SECONDARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA OFFICE 8
ราเชนทร แกวพิทักษ / RACHEN KAEWPITAK1
พิชญาภา ยืนยาว / PITCHAYAPA YUENYAW2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการปฏิบัติตามรูปแบบวัฒนธรรมองคกร
ของสถานศึกษา 2) ระดับการจัดการความรูของสถานศึกษา 3) รูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่สงผล
ตอการจัดการความรูของสถานศึกษา และ 4) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ
วั ฒ นธรรมองค ก รและการจั ด การความรู ข องสถานศึ ก ษา กลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก ผู บ ริ ห ารและครู
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 335 คน ไดมาโดย
การสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. รูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้งภาพรวมและ
รายดาน
2. การจัดการความรูของสถานศึกษาอยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน
3. รูปแบบวัฒนธรรมองคกรสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษาอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน ไดแก ดานวัฒนธรรมแบบเนนการตลาด ดานวัฒนธรรม
แบบเนนสายการบังคับบัญชา และดานวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 74.80
4. ปญหาและอุปสรรคของรูปแบบวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูของสถานศึกษา
ได แ ก บุ ค ลากรไม ใ ห ค วามสำคั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านร ว มกั น ขาดสื่ อ และแหล ง สื บ ค น ความรู ใ น
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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การพั ฒ นา การจั ด การความรู ดั ง นั้ น สถานศึ ก ษาควรส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรทำหน า ที่ อ ย า งเต็ ม
ความสามารถจั ด ที ม งานนิ เ ทศ กำกั บ ติ ด ตาม และอบรมในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสรางสื่อที่ทันสมัย
คำสำคัญ: วัฒนธรรมองคกร การจัดการความรู สถานศึกษา มัธยมศึกษา

ABSTRACT
This research aimed to study: 1) the implementation level of organizational culture
types of educational institutions; 2) the level of knowledge management of educational
institutions; 3) types of organizational culture affecting knowledge management in educational
institutions; and 4) problems and suggestions for organizational culture and knowledge
management in educational institutions. The research samples were 335 administrators
and teachers from educational institutions under the Jurisdiction of Secondary Educational
Service Area Office 8, 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. Types of organizational culture implemented by educational institutions were
at a high level in both overall and individual aspects.
2. Knowledge management of educational institutions was at a high level in both
overall and individual aspects.
3. Three types of organizational culture that affected knowledge management in
educational institutions with statistical significance at .01 level were market culture, hierarchy
culture and adhocracy culture, accounting for 74.80% of variance explained.
4. Regarding problems on types of organizational culture and knowledge
management in educational institutions, it was found that the staff did not view work
collaboration as important. The findings also revealed that the educational institutions
lacked media and educational sources for developing knowledge management. Therefore,
the educational institutions should encourage their staff to perform their duties at full
capacity and appoint team supervisors to monitor and train their staff in how to use information
technologies and create modern media.
Keywords: organizational culture, knowledge management, educational institution, secondary
education
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ในสภาวการณปจจุบัน ความเจริญกาวหนาในวิทยาการดานตาง ๆ ดำเนินไปอยางรวดเร็ว
ดังนั้น สถานศึกษาไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนตองเตรียมพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง นั บ ว า เป น สิ่ ง ที่ ต อ งเผชิ ญ ไม ว า จะเป น บุ ค คล หรื อ องค ก ร การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น
อยางรวดเร็วในโลกปจจุบันนั้น มีปจจัยมาจากการกาวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนา
อยางตอเนื่อง และความซับซอนของระบบเศรษฐกิจซึ่งสงผลกระทบกับการดำเนินการทั้งภายใน
และภายนอกองคกร การแขงขันจากที่เคยจำกัดอยูในวงแคบ ๆ ก็ไดขยายขอบเขตออกไปครอบคลุม
ทั่วโลก นอกจากนี้แลวแนวคิดในการบริหารจัดการสมัยใหม ไมวาจะเปนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การจัดการคุณภาพ การจัดการหวงโซอุปทาน รวมถึงการจัดการความรู ทำใหองคกรและหนวยงาน
ทั้งหลายตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด โดยมีคนเปนพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ เพราะในตัวคนมีทักษะ
และประสบการณ ที่กอใหเกิดความชำนาญซึ่งเปนทุนความรู จึงจำเปนตองสรางคานิยมขององคกร
และวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองและปรับตัวไดตามสภาวะเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อความอยู
รอดและการพัฒนาที่กาวหนาและสามารถบรรลุผลที่ตั้งไวได (สรัสนันท ธิรศริโชติ, 2554: 1)
ปจจุบนั การบริหารงานภาครัฐ มีเปาหมายเพือ่ มุง ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และความคุม คา
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา
11 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู
อยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนำมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้ง
ตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนเจตคติของขาราชการ
ในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547: 4) และเพื่อใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2548: 8) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของชาติไว 3 มาตรฐาน ในสวนของมาตรฐานที่ 3 ไดแก แนวการสรางสังคม
แหงการเรียนรู หรือสังคมแหงความรูการสรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง การเรียนรู
ความรู นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีนั้น ลวนเปนปจจัยสำคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงความรู
ทั้งสิ้น ซึ่งสถานศึกษาทุกแหงจำเปนตองมีกระบวนการพัฒนาองคกรของตนโดยใชวิธีการจัดการ
ความรู ดังที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกำหนดกระบวนการการจัดการความรู
ขององคกรวา ควรประกอบดวย การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดความรูใหเปน
ระบบการประมวลและกลั่ น กรองความรู การเข า ถึ ง ความรู ก ารแบ ง ป น แลกเปลี่ ย นความรู แ ละ
การเรียนรู
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ดังนั้น วัฒนธรรมองคกรนับวาเปนปจจัยสำคัญยิ่ง ที่จะสงเสริมกระบวนการการจัดการ
ความรู ข องสถานศึ ก ษาให ก ลายเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ไ ด ดั ง ที่ สำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึ ก ษา (สกศ.) ได ร ว มกั บ สำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สวก.) และสถาบั น ส ง เสริ ม
การจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคกรทางการศึกษาดวยการจัดการความรู เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบ และกระบวนการจัดการ
ความรูขององคกรทางการศึกษา ไดแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่ อ ทำให อ งค ก รมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น ทั้ ง ในด า นการทำงานตามบทบาทหน า ที่ แ ละภาระงาน
ขององค ก ร รวมไปถึ ง การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด การเรี ย นรู ที่ มี คุ ณ ภาพให กั บ ผู เ รี ย น ทั้ ง ยั ง
ขยายผลไปสูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น ๆ อีกดวย และที่สำคัญ
เพือ่ ใหไดขอ เสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางการสงเสริมการใชกระบวนการการจัดการความรูเ พือ่ ประโยชน
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหพัฒนา
เพิ่มมากขึ้น โดยมีนโยบายและงบประมาณสนับสนุนใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประเทศ
ดำเนินการจัดการความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานขององคกร ตามขอตกลงของการปฏิรปู
ระบบราชการ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 4)
สรุปไดวา การสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีความเขมแข็งและยั่งยืนนั้น องคกรจำเปนตอง
กำหนดเปาหมายการปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อเปนวิถีปฏิบัติที่บุคลากรเห็นคุณคารวมกันตระหนักและ
เขาใจตรงกัน นั่นคือคานิยมขององคกรนั่นเอง แตในสภาพความเปนจริงปจจุบันมีขอคนพบที่เปน
แนวโนมของวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา ซึ่งพบวา ผูบริหารระดับสูงมีแนวโนมใหคะแนน
ดานวัฒนธรรมสัมพันธเกื้อกูล สูงกวาผูบริหารระดับกลาง คะแนนดานวัฒนธรรมการปรับเปลี่ยน
มีแนวโนมนอยที่สุด และหลาย ๆ องคกรมีแนวโนมที่เนนวัฒนธรรมสายบังคับบัญชาและการตลาด
ดังทีค่ าเมรอน และควิน (Cameron and Quinn, 1999: 121) แสดงใหเห็นวาองคกรตาง ๆ จำนวนนอย
ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมองคกรเปนวัฒนธรรมการปรับเปลีย่ น เพราะมีลกั ษณะวัฒนธรรมทีม่ กี ารกระจายอำนาจลงสู
ผู ป ฏิ บั ติ โ ดยตรง เนื่ อ งจากผู น ำองค ก รกล า เสี่ ย งและมี ก ารคาดการณ อ นาคต โดยจุ ด หมายคื อ
การพั ฒ นาองค ก รและสร า งนวั ต กรรมใหม ๆ ให เ กิ ด ขึ้ น กั บ องค ก รของตนเอง ซึ่ ง แตกต า งจาก
สถานศึกษาสวนใหญในประเทศไทยที่จะมีลักษณะของวัฒนธรรมสายบังคับบัญชาเปนวัฒนธรรม
หลัก เนื่องจากหนวยงานของทางราชการมีโครงสรางที่เปนทางการ มีกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน ผูนำองคกรมีทักษะในการจัดการและการประสานงานที่ดี เพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น
จุดหมายคือ ความสำเร็จของงานทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือและตนทุนต่ำ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 247)
ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรม
องคกรที่สงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 เพื่อนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป
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วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาระดับรูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2. เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8
3. เพื่อศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
4. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะรูปแบบวัฒนธรรมองคกรและการจัดการ
ความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

สมมติฐานการวิจัย

รูปแบบวัฒนธรรมองคกรสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ

1. วัฒนธรรมองคกร หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความเชื่อ คานิยม รูปแบบแผนความคิด ธรรมเนียมปฏิบัติที่ไดปฏิบัติ
สืบทอดกันมาเปนทีย่ อมรับโดยสมาชิกองคกรและมีการถายทอดใหแกสมาชิกจากรุน หนึง่ สูอ กี รุน หนึง่
โดยผานกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษา ประกอบดวย 4 รูปแบบ ไดแก 1) วัฒนธรรมองคกร
แบบครอบครัว 2) วัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ 3) วัฒนธรรมองคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชา
และ 4) วัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด
2. การจั ด การความรู หมายถึ ง กระบวนการที่ ผู บ ริ ห ารและครู ใ นสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีการแสวงหาความรูอยางเปนระบบ รวบรวม
พัฒนาใหเปนระบบอยูในลักษณะที่เปนแหลงความรู ที่ทุกคนในสถานศึกษาสามารถเขาถึงความรู
ไดงาย และแลกเปลี่ยนความรูกันได เพื่อพัฒนาใหเปนผูรู สงผลใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแก 1) การบงชี้ความรู 2) การสรางและแสวงหาความรู 3) การจัดความรู
ใหเปนระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู 5) การเขาถึงความรู 6) การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู และ 7) การเรียนรู
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วิธีดำเนินการ

การวิ จั ย เรื่ อ ง วั ฒ นธรรมองค ก รที่ ส ง ผลต อ การจั ด การความรู ข องสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive
research) ผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)
โดยมีวิธีดำเนินการตามลำดับหัวขอดังตอไปนี้
1. ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ในปการศึกษา 2556 จำแนกตามที่ตั้งของจังหวัดคือ จังหวัดกาญจนบุรี และ
จังหวัดราชบุรี และแบงตามขนาดของสถานศึกษา 4 ขนาด โดยใชเกณฑการแบงขนาดสถานศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยผูบริหาร 158 คน ครู 3,065 คน
รวมทั้งสิ้น 3,223 คน
2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 3,223 คน ใชตารางกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่และ
มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) และได
จำนวนกลุมตัวอยาง 346 คน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีขั้นตอนการสรางและการพัฒนาดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบวัฒนธรรม
องคกรและการจัดการความรู แลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถาม
ขั้นที่ 2 กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามตัวแปรและนำมาจัดทำเปนขอกระทง
คำถามสำหรับการวิจัยโดยผานคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา
ขั้นที่ 3 นำกระทงคำถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ
ความตรงดานเนื้อหา (content validity) ของขอกระทงคำถามแลวหาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มี
คาดัชนีตั้งแต 0.5- 1.00 ไดขอกระทงคำถามทั้งหมด 64 ขอ
ขั้นที่ 4 แกไขขอกระทงคำถามแลวจัดแบบสอบถามความคิดเห็นตามขอเสนอแนะของผูทรง
คุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา
ขั้นที่ 5 นำแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารและครูผูสอนซึ่งไมใช
กลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน
ขั้นที่ 6 นำแบบสอบถามความคิดเห็นที่รับกลับคืนมา ตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยง
(reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Į – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161
อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 156) คุณภาพดานความเที่ยงของรูปแบบวัฒนธรรมองคกรไดคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.97 และคุณภาพดานความเที่ยงของการจัดการความรูไดคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาเทากับ 0.97
ขั้นที่ 7 ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษา ใหมคี วามเหมาะสมและถูกตอง โดยผาน
การแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา และจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ เพื่อนำไปใช
เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ มี 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
สำรวจรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามวั ด ระดั บ รู ป แบบวั ฒ นธรรมองค ก ารของสถานศึ ก ษา เป น
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)
ตอนที่ 3 เป น แบบสอบถามระดั บ การจั ด การความรู ข องสถานศึ ก ษา มี ลั ก ษณะเป น
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)
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ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับของรูปแบบ
วัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูข องสถานศึกษา เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended)

การเก็บรวบรวมขอมูล

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 346 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับ
คืนมา จำนวน 335 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.82

การวิเคราะหขอมูล

1. การวิเคราะหเกี่ยวกับระดับของรูปแบบวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูของ
สถานศึกษาใชการหาคาเฉลี่ย ( x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางรูปแบบวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูของ
สถานศึกษาใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product-moment
correlation coefficient: rxy)
3. การวิเคราะหของรูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา
ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression)
4. การศึ ก ษาป ญ หาอุ ป สรรคและข อ เสนอแนะในรู ป แบบวั ฒ นธรรมองค ก รและการจั ด
การความรูของสถานศึกษาใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดังนี้
ตอนที่ 1 ระดับรูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
รูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและขอมูลมีการกระจายตัวนอย ( x̄ =3.90, S.D.=0.58) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยวัฒนธรรม
แบบครอบครัวอยูในลำดับสูงที่สุด ( x̄ = 3.97, S.D. = 0.56) รองลงมา ไดแก วัฒนธรรมองคกร
แบบเนนสายการบังคับบัญชา ( x̄ = 3.94, S.D. = 0.66) วัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ ( x̄ = 3.85,
S.D. = 0.63) และวัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด ( x̄ = 3.85, S.D. = 0.67) ตามลำดับ
ดังปรากฏในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ระดั บ และลำดั บ รู ป แบบวั ฒ นธรรมองค ก รของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

¦¼Âª´¦¦¤°r¦
1. ª´¦¦¤°r¦Â¦°¦´ª
2. ª´¦¦¤°r¦ÂÁ¡µ³·
3. ª´¦¦¤°r¦ÂÁoµ¥µ¦´´´µ
4. ª´¦¦¤°r¦ÂÁoµ¦¨µ
¦ª¤

x̄
3.97
3.85
3.94
3.85
3.90

S.D. ¦³´
0.56 ¤µ
0.63 ¤µ
0.66 ¤µ
0.67 ¤µ
0.58 ¤µ

(n=335)
¨Îµ´
1
3
2
4

ตอนที่ 2 ระดับการจัดการความรูสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8
การจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
โดยภาพรวมอยูในระดับมากและขอมูลมีการกระจายตัวนอย ( x̄ = 3.87, S.D. = 0.60) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการจัดการความรูอยูในระดับมากทุกดาน โดยการจัดการความรู
ดานการเรียนรูอยูในลำดับสูงที่สุด ( x̄ = 3.95, S.D. = 0.64) รองลงมา ไดแก ดานการบงชี้ความรู
( x̄ = 3.93, S.D. = 0.66) และดานการจัดความรูใหเปนระบบอยูในลำดับต่ำที่สุด ( x̄ = 3.79,
S.D. = 0.77) ดังปรากฏในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ระดับและลำดับการจัดการความรูของสถานศึกษา
µ¦´µ¦ªµ¤¦¼o
1. µ¦n¸Êªµ¤¦¼o
2. µ¦¦oµÂ¨³Âª®µªµ¤¦¼o
3. µ¦´ªµ¤¦¼oÄ®oÁ}¦³
4. µ¦¦³¤ª¨Â¨³¨´É¦°ªµ¤¦¼o
5. µ¦Á oµ¹ªµ¤¦¼o
6. µ¦Ân{Â¨Á¨¸É¥ªµ¤¦¼o
7. µ¦Á¦¸¥¦¼o
¦ª¤

x̄
3.93
3.88
3.79
3.81
3.79
3.89
3.95

S.D. ¦³´
0.66 ¤µ
0.63 ¤µ
0.77 ¤µ
0.71 ¤µ
0.75 ¤µ
0.67 ¤µ
0.64 ¤µ

3.87 0.60

(n=335)
¨Îµ´
2
4
7
5
6
3
1

¤µ

ตอนที่ 3 รูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรภายในของรู ป แบบวั ฒ นธรรมองค ก รซึ่ ง มี
ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง .702-.793
และเมื่ อ พิ จ ารณาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องวั ฒ นธรรมองค ก รกั บ การจั ด การความรู ข อง
สถานศึ ก ษา (Y tot) พบว า มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดยมี
คาสหสัมพันธระหวาง .653-.821 ดังปรากฏในตารางที่ 4
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ª´¦¦¤°r¦ÂÁo
µ¦¨µ (X4)
µ¦´µ¦ªµ¤¦¼o °
µ«¹¬µ (Ytot)

ª´¦¦¤°r¦ÂÁo
µ¥µ¦´´´µ (X3)

¦³®ªnµ´ªÂ¦

ª´¦¦¤°r¦Â
Á¡µ³· (X2)

´¤¦³··Í®´¤¡´r

ª´¦¦¤°r¦Â
¦°¦´ª (X1)

ตารางที่ 4 ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ร ะหว า งวั ฒ นธรรมองค ก รส ง ผลต อ การจั ด การความรู ข อง
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ª´¦¦¤°r¦Â¦°¦´ª (X1)

1.00

ª´¦¦¤°r¦ÂÁ¡µ³· (X2)

.780**

1.00

ª´¦¦¤°r¦ÂÁoµ¥µ¦´´´µ (X3) .722**

.756**

1.00

ª´¦¦¤°r¦ÂÁoµ¦¨µ (X4)

.702**

.782**

.793**

1.00

µ¦´µ¦ªµ¤¦¼o °µ«¹¬µ (Ytot)

.653**

.776**

.793**

.821**

1.00

** ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .01

ผลการวิ เ คราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน พบว า รู ป แบบวั ฒ นธรรมองค ก รด า น
วัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด (X4) วัฒนธรรมองคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชา (X3)
วัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ (X2) เปนตัวแปรทีไ่ ดรบั เลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปราย
ความผันแปรของการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 (Ytot) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2)
เทากับ 0.748 ซึ่งแสดงวา ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด วัฒนธรรมองคกรแบบเนนสาย
การบังคับบัญชา และวัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา
และสามารถทำนายการจัดการความรูของสถานศึกษาไดรอยละ 74.80 โดยสามารถเขียนสมการ
พยากรณได ดังนี้
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ
ܻtot = 0.62 + 0.36 (X4) + 0.26 (X3) + 0.22 (X2)
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
ܼመtot = 0.40 (Z4) + 0.29 (Z3) + 0.24 (Z2)
ดังปรากฏในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
Â®¨nªµ¤Â¦¦ª
Regression
Residual
Total
´ªÂ¦¸ÉÅo¦´µ¦´Á¨º°Á µo ¤µ¦
nµ¸É
ª´¦¦¤°r¦ÂÁoµ¦¨µ (X4)
ª´¦¦¤°r¦ÂÁoµ¥µ¦´´´µ (X3)
ª´¦¦¤°r¦ÂÁ¡µ³· (X2)
**¤¸¥´ Îµ´µ·· ¸É¦³´ .01
R = 0.865
R2 = 0.748 SEE. = 0.303

df
3
331
334
b
.62
.36
.26
.22

SS
90.41
30.53
120.94
Beta
.40
.29
.24

MS
30.14
.09
SEb
.11
.05
.04
.04

(n=335)
F
Sig.
326.77** .00

t
5.81**
7.83**
6.06**
5.08**

Sig.
.00
.00
.00
.00

ตอนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห ป ญ หาอุ ป สรรคและข อ เสนอแนะรู ป แบบวั ฒ นธรรม
องคกรและการจัดการความรูข องสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8
ผลการวิเคราะหพบวาปญหาและอุปสรรคของรูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา
ขอที่เปนอุปสรรคมากที่สุด คือ บุคลากรไมใหความสำคัญในการปฏิบัติงานรวมกัน รองลงมาคือ
1) บุคลากรไมมีความผูกพันกับสถานศึกษา 2) บุคลากรขาดความเคารพในสิทธิและหนาที่ซึ่งกัน
และกัน 3) บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง 4) บุคลากรขัดแยงและ
ไมยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และ 5) บุคลากรทำงานไมเปนไปตามลำดับขั้นตอนและ
ระเบียบ
ขอเสนอแนะมากที่สุด คือ สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรทำหนาที่ของตนเองตาม
ความถนัดอยางเต็มความสามารถ รองลงมาตามลำดับ คือ 1) สถานศึกษากำหนดขอบขายหนาที่
ของแตละงานลงในคูมือการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 2) สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรไดเรียนรู
เพิ่มเติมตามภาระหนาที่และจัดใหมีทีมงานนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
3) สถานศึกษาควรจัดทีมนิเทศ กำกับ ติดตาม ใหความรูกับบุคลากรในแตละดานและจัดทำคูมือ
การปฏิบัติงานในแตละงานอยางละเอียด 4) ผูบริหารควรจัดการกับความขัดแยงอยางยุติธรรม
และคำนึงถึงการพัฒนาของสถานศึกษารวมกัน 5) สถานศึกษาควรใหบุคลากรไดมีสวนรวมใน
การกำหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและมีการสรางขวัญกำลังใจอยูเสมอ
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ปญหาและอุปสรรคของการจัดการความรูของสถานศึกษาขอที่เปนอุปสรรคมากที่สุด คือ
ขาดสื่อและแหลงสืบคนความรูที่หลากหลายและเพียงพอตอการจัดการความรู รองลงมาตามลำดับ
คือ 1) มีกิจกรรมอื่น ๆ สอดแทรกเขามาทำใหบุคลากรมีภาระงานมาก 2) บุคลากรที่มีประสบการณ
มักจะขอยายกลับภูมิลำเนาเดิมทำใหการจัดการความรูในสถานศึกษาไมตอเนื่อง 3) หลังจากที่
บุคลากรไดเขารับการอบรมแลวไมไดนำความรูที่ไดรับมาขยายผลตอใหกับบุคลากรในหนวยงานของ
ตนเอง 4) บุคลากรสวนใหญมอี ายุราชการไมมากขาดประสบการณ ขาดทักษะในการทำงานเนือ่ งจาก
บรรจุใหม และ 5) สถานศึกษายังไมไดดำเนินการในการจัดการความรูใหเปนระบบ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการความรูของสถานศึกษา เรียงลำดับจากมากไปหานอย
ดังนี้ขอเสนอแนะมากที่สุดคือ สถานศึกษาควรจัดทีมงานนิเทศ กำกับ ติดตามและอบรมในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางสือ่ ใหกบั บุคลากร รองลงมา คือ 1) ผูบ ริหารควรจัดการการบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานที่ซ้ำซอนหรือไมจำเปน 2) สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณ
ในการติดตั้งระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหมีจำนวนเพียงพอกับความตองการและมีการจัดเก็บสื่อ
อยางเปนระบบและจัดทำชองทางในการสืบคนความรูที่หลากหลาย 3) สถานศึกษาควรเปดโอกาส
ให บุ ค ลากรได มี ส ว นร ว มในการกำหนดแผนกลยุ ท ธ พั ฒ นาการจั ด การความรู ข องสถานศึ ก ษา
4) สถานศึกษาควรสรางทีมงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในแตละดานเปนทีป่ รึกษาแกบคุ ลากรในสถานศึกษา
เปดโอกาสใหมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูก บั ผูท มี่ คี วามเชีย่ วชาญภายนอกสถานศึกษา และ 5) สถานศึกษา
ควรสงเสริมใหบุคลากรสรางความรูที่ไดรับมาจากการอบรม โดยจัดทำเปนผลงานทางวิชาการและ
เผยแพรความรูใหกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

อภิปรายผล

การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยมีดังนี้
1. รูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มากและเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า วั ฒ นธรรมองค ก รของ
สถานศึกษาดานวัฒนธรรมองคกรแบบครอบครัวอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานวัฒนธรรม
องคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชา ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ และดานวัฒนธรรม
แบบเนนการตลาด ตามลำดับ ทั้งนี้เพราะผูบริหาร และบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของหนาที่
ความรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายการปฏิบัติงานรวมกันเพื่อเปนวิถีปฏิบัติที่บุคลากร
เห็นคุณคารวมกัน ตระหนักและเขาใจตรงกัน รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2555: 14) ไดตระหนักถึงความสำคัญของการสรางวัฒนธรรมองคกรใหเขมแข็ง และพัฒนาศักยภาพ
องคกรใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได
จัดทำเอกสารแนวทางการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไดใชเปนแนวทางในการดำเนินการเสริมสราง และพัฒนาวัฒนธรรมองคกรใหมีเปาหมาย รวมทั้ง
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สรางคานิยมขององคกรที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคาดหวังที่
จะยึดถือปฏิบัติ จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาในแตละแหง ซึ่งจะชวยผลักดัน
ใหการปฏิบัติงานบรรลุผล สอดคลองกับนพมาศ ประภา (2552: 89-101) ไดศึกษาเรื่อง วัฒนธรรม
องคกรที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ระดับวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกน เขต 1 โดยรวมสถานศึกษาทุกขนาดมีระดับวัฒนธรรมองคกรอยูในระดับมาก
เมือ่ พิจารณารายดานพบวา ระดับวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา ทุกขนาดอยูใ นระดับมากทุกดาน
2. การจัดการความรูข องสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การจัดการความรูของสถานศึกษา
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการเรียนรู ดานการบงชี้
ความรู ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ดานการสรางและแสวงหาความรู ดานการประมวลและ
กลัน่ กรองความรู ดานการเขาถึงความรู และดานการจัดความรูใ หเปนระบบ ตามลำดับ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2547: 4) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธี
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ระบุวา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรู
ในสวนราชการ เพือ่ ใหมลี กั ษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู อยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูข อ มูลขาวสาร
และสามารถประมวลผลความรูใ นดานตาง ๆ เพือ่ นำมาประยุกตใชในการปฏิบตั ริ าชการไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สราง
วิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรี ย นรู ร ว มกั น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการของส ว นราชการให ส อดคล อ งกั บ
การบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา อีกทั้ง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2548: 8) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของชาติไว 3 มาตรฐาน ในสวนของมาตรฐานที่ 3 ไดแก แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู หรือ
สังคมแหงความรู การสรางวิถีการเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง การเรียนรู ความรู นวัตกรรม
สื่อและเทคโนโลยี ลวนเปนปจจัยสำคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงความรูทั้งสิ้น ซึ่งสถานศึกษา
ทุกแหงจำเปนตองมีกระบวนการ พัฒนาองคกรของตนโดยใชวิธีการจัดการความรู ดังที่สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกำหนดไว สอดคลองกับปญญา มาศวรรณา (2551: 117-119)
ไดศึกษาเรื่อง ระดับการปฏิบัติการจัดการความรูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจยั พบวา ระดับการปฏิบตั กิ ารจัดการความรูข องโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีการปฏิบัติการจัดการความรูโดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน มีระดับการปฏิบัติงานจากมากไปนอย 3
อันดับแรก ไดแก ดานการจัดเก็บขอมูลและการสืบคนความรู ดานการสรางความรู และดานการถาย
โอนความรูและการใชประโยชน ตามลำดับ
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3. รูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 8 เรี ย งลำดั บ ตามอิ ท ธิ พ ลจากมากไปหาน อ ย ซึ่ ง ได แ ก
ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชา
และดานวัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจเปนปจจัยที่สงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 8 อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
โดยจะสามารถทำนายการดำเนินงานของสถานศึกษาไดรอยละ 74.80 ซึ่งสอดคลองกับกัญญาณัฐ
บุ ญ พวง (2551: 98-99) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง วั ฒ นธรรมองค ก รที่ ส ง ผลต อ การจั ด การความรู ข อง
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การจัดการความรู
ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาราชบุ รี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด า น
อยูในระดับมาก เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ การเรียนรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
การสรางและแสวงหาความรู การคนหาความรู การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู
และการจั ด การความรู ใ ห เ ป น ระบบ วั ฒ นธรรมองค ก รโดยภาพรวมส ง ผลต อ การจั ด การความรู
ของสถานศึกษา เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความหลากหลายของบุคลากรและความมุงประสงค
ของสถานศึกษา สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยอภิปรายผลวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการจัดการความรู จำแนก
เปนรายดานเรียงตามลำดับอิทธิพลไดดังนี้
3.1 ด า นวั ฒ นธรรมองค ก รแบบเน น การตลาด ส ง ผลต อ การจั ด การความรู ข อง
สถานศึกษามากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาใหความสำคัญกับความสำเร็จของสถานศึกษา
ตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจและใชหลักเหตุและผลในการบริหารงานอยางเหมาะสม มี
การประเมินผลโดยการเปรียบเทียบผลงานของบุคลากรอยางยุติธรรม ดวยเหตุนี้บุคลากรรูสึกวางาน
ที่ทำทาทายความสามารถในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหมีการแขงขันกันสรางผลงานเพื่อเปนการวัด
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานสูง บุคลากรจึงตองพัฒนาในดานทักษะ ความรู ความสามารถ เพื่อ
การแขงขันในองคกรของตนสอดคลองกับจิราภรณ พงษศรีทัศน (2553: 264) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัย
ดานวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ผลการวิจยั พบวาดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด มีอทิ ธิพลทางออมตอประสิทธิผล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกดาน โดยผานการระบุความรูใหเปนระบบ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู และการประยุกตใชความรู ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตองดำเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึง่ มีการกำหนดเปาหมายในแตละองคประกอบ
หรื อ แต ล ะตั ว บ ง ชี้ ที่ แ น น อนและต อ งดำเนิ น งานให บ รรลุ เ ป า หมาย ซึ่ ง รู ป แบบวั ฒ นธรรมองค ก ร
แบบเนนการตลาดนั้นใหความสำคัญกับเปาหมายขององคกรเชนกัน
3.2 ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชา สงผลตอการจัดการความรู
ของสถานศึกษาในอันดับรองลงมา ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษามีโครงสรางสายการบังคับบัญชา
ที่ แ สดงอำนาจ หน า ที่ ข องแต ล ะสายงานอย า งชั ด เจน ผู บ ริ ห ารสนั บ สนุ น ให ก ารดำเนิ น การของ
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สถานศึ ก ษาเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ก ารตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านที่ รั ด กุ ม บุ ค ลากร
มี ค วามมั่ น คงในหน า ที่ ก ารงานโดยได รั บ สวั ส ดิ ก ารด า นต า ง ๆ อย า งเพี ย งพอต อ การดำรงชี วิ ต
ดวยเหตุนี้ทำใหบุคลากรยึดถือการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบอยางเครงครัด ทุมเท แรงกาย แรงใจ
ในการปฏิบัติงานของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ
เพื่อปองกันความผิดพลาด สอดคลองกับจิราภรณ พงษศรีทัศน (2553: 263) ไดศึกษาเรื่องปจจัย
ดานวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ผลการวิจัยพบวา ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนสายบังคับบัญชา มีอิทธิพลทางออม
ตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในทุกดาน โดยผานการระบุความรู การจัด
การความรูใหเปนระบบ การแลกเปลี่ยนความรู และการประยุกตใชความรู ทั้งนี้เนื่องจากการทำงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนั้น คณบดีจะเปนผูควบคุมดูแลประสานงานใหอาจารย
ในคณะของตน ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึง่ ในการเปนมหาวิทยาลัยนัน้
มีเปาหมายหลักอยูท คี่ วามรู
3.3 ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา
เปนลำดับสุดทาย จากการศึกษาประเภทของวัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ ไดมีนักวิชาการหลาย
ทานไดนิยามคำจำกัดความไวแตกตางกัน เชน วัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ วัฒนธรรมองคกร
แบบเนนการพัฒนา ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดใชคำวา “วัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ” ทั้งนี้เนื่องจาก
สถานศึกษามุงเนนและสงเสริมใหองคกรประสบความสำเร็จตามเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ
มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตำแหน ง หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรเพื่ อ ให ก ารดำเนิ น การประสบ
ความสำเร็จและผูบ ริหารสงเสริมใหบคุ ลากรสนับสนุนแนวความคิดทีท่ า ทายและสรางสรรคนวัตกรรม
ใหม ๆ อยูเสมอ ดวยเหตุนี้บุคลากรจึงมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญกาวหนา
ในวิชาชีพและพัฒนาตนเองใหมีการนำความรูใหม ๆ เขามาใชในการปฏิบัติงานมีการแขงขันสูง
ทัง้ ภายนอกและภายในเพือ่ สงเสริมความกาวหนาของสถานศึกษาสอดคลองกับจิราภรณ พงษศรีทศั น
(2553: 263) ไดศกึ ษาเรือ่ งปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูท ม่ี อี ทิ ธิพลตอประสิทธิผล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบวา ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนการพัฒนา
มีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิผลของมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในทุกดาน โดยผานการระบุความรู
การจัดการความรูใ หเปนระบบ การแลกเปลีย่ นความรู และการประยุกตใชความรู เนือ่ งจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ตองดำเนินการการจัดการความรู ตามเปาหมายการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
3.4 สำหรับการวิจัยครั้งนี้พบวา วัฒนธรรมองคกรแบบครอบครัวไมสงผลตอการจัดการ
ความรูข องสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทั้งนี้เนื่องจากปญหา
วัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษายังไมใหความสำคัญตอการยอมรับฟงความคิดเห็นของเพือ่ นรวมงาน
จึ ง ทำให ข าดความไว ว างใจซึ่ ง กั น และกั น แสดงถึ ง การไม เ ป น กั ล ยาณมิ ต ร อี ก ทั้ ง วั ฒ นธรรม
องคกรแบบครอบครัว มีรูปแบบที่ไมสงเสริมการแขงขันระหวางบุคลากรในองคกร ขาดการสงเสริม
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ความคิดสรางสรรคในบุคลากร และการที่ไมยึดถือกฎระเบียบอยางเครงครัด ขาดความเกรงใจซึ่งกัน
และกัน การสั่งการไมมีอำนาจเพียงพอ เนื่องจากความเปนกันเองระหวางผูบริหารกับครูสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของจิราภรณ พงษศรีทัศน (2553: 263) ไดศึกษาเรื่องปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรและ
การจัดการความรูที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบวา
วัฒนธรรมองคกรแบบครอบครัว ไมมีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลในทุกดาน โดยผานกระบวนการการจัดการความรู
4. ปญหาและอุปสรรคของรูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 8 พบว า ป ญ หาและอุ ป สรรคเรี ย งลำดั บ จากมากไปหาน อ ยดั ง นี้
บุคลากรไมใหความสำคัญในการปฏิบัติงานรวมกัน รองลงมาคือ 1) บุคลากรไมมีความผูกพันกับ
สถานศึ ก ษา 2) บุ ค ลากรขาดความเคารพในสิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ซึ่ ง กั น และกั น 3) บุ ค ลากรขาด
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง 4) บุคลากรขัดแยงและไมยอมรับฟงความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน 5) บุคลากรทำงานไมเปนไปตามลำดับขั้นตอนและระเบียบ สอดคลองกับจิตราภรณ
ทองไทย (2552: 103-104) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ย ด า นวั ฒ นธรรมที่ ส ง ผลต อ การจั ด การความรู
ในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ในการดำเนินงาน
ดานการจัดการความรูข องสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมีปญ
 หาอุปสรรคดานวัฒนธรรม
เกิดขึ้นทั้ง 6 ดาน โดยเรียงตามลำดับปญหาอุปสรรคที่มีผูตอบมากที่สุดไดแก 1) ปญหาอุปสรรค
ดานการมีสวนรวมนั้นเปนปญหาอุปสรรคที่พบมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 67.44 2) ปญหา
อุปสรรคดานการเรียนรูเปนปญหาอุปสรรคที่พบในลำดับรองลงมา คิดเปนสัดสวนรอยละ 31.78
3) ปญหาอุปสรรคดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม คิดเปนสัดสวนรอยละ 27.90 4) ปญหา
อุปสรรคดานความรวมมือและเครือขายความรู คิดเปนสัดสวนรอยละ 26.35 5) ปญหาอุปสรรค
ดานการวางแผน คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.95 และ 6) ปญหาอุปสรรคดานการกระตุนและการให
รางวัลเปนปญหาอุปสรรคที่เปนลำดับสุดทายคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.97
ขอเสนอแนะในการพัฒนาวัฒนธรรมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยดังนี้ คือ สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรทำ
หนาที่ของตนเองตามความถนัดอยางเต็มความสามารถ รองลงมา คือ 1) สถานศึกษากำหนด
ขอบขาย หนาที่ของแตละงานลงในคูมือการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 2) สถานศึกษาควรสงเสริมให
บุคลากรไดเรียนรูเพิ่มเติมตามภาระหนาที่และจัดใหมีทีมงานนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน 3) สถานศึกษาจัดทีมนิเทศ กำกับ ติดตาม ใหความรูกับบุคลากรในแตละดานและ
จัดทำคูม อื การปฏิบตั งิ านในแตละงานอยางละเอียด 4) ผูบ ริหารจัดการกับความขัดแยงอยางยุตธิ รรม
และคำนึ ง ถึ ง การพั ฒ นาของสถานศึ ก ษาร ว มกั น 5) สถานศึ ก ษาควรให บุ ค ลากรได มี ส ว นร ว ม
ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและมีการใหขวัญกำลังใจซึ่งกันและกันอยูเสมอ
สอดคลองกับจิราภรณ พงษศรีทัศน (2553: 270) ไดศึกษาเรื่องปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรและ
การจัดการความรูที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบวา
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วัฒนธรรมองคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชามีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลโดยรวม วัฒนธรรม
องคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชามีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลดานการสอน วัฒนธรรมองคกร
แบบครอบครั ว มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ ประสิ ท ธิ ผ ลด า นการวิ จั ย และวั ฒ นธรรมองค ก รแบบเน น
สายการบังคับบัญชามีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลดานการบริการวิชาการ ผูบริหารควรกำหนด
นโยบายปรับโครงสรางการทำงานใหมีการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรใหเหมาะสมกับบริบทของแตละ
หน ว ยงาน เพื่ อ ให บ รรลุ ป ระสิ ท ธิ ผ ลในทุ ก ๆ ด า น เช น ประสิ ท ธิ ผ ลโดยรวมนั้ น ผู บ ริ ห ารต อ งให
ความสำคัญกับการทำงานตามสายการบังคับบัญชาการสั่งการหรือการรายงานในมหาวิทยาลัย
ตองยึดตามลำดับขั้นสายการบังคับบัญชา และมีการกำหนดระเบียบขอบังคับไวอยางชัดเจน
5. ปญหาและอุปสรรคการจัดการความรูข องสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยดังนี้ ขาดสือ่ และแหลงสืบคนความรูท ห่ี ลากหลาย
และเพียงพอตอการจัดการความรู รองลงมาคือ 1) มีกิจกรรมอื่น ๆ สอดแทรกเขามาทำใหบุคลากร
มีภาระงานมาก 2) บุคลากรที่มีประสบการณมักจะขอยายกลับภูมิลำเนาเดิมทำใหการจัดการความรู
ในสถานศึกษาไมตอเนื่อง 3) หลังจากที่บุคลากรไดเขารับการอบรมแลวไมไดนำความรูที่ไดรับ
มาขยายผลตอใหกับบุคลากรในหนวยงานของตนเอง 4) บุคลากรสวนใหญมีอายุราชการไมมาก
จึงขาดประสบการณ และทักษะในทำงาน 5) สถานศึกษายังไมไดดำเนินการจัดการความรูใหเปน
ระบบสอดคลองกับชลธิชา โตลาภ (2552: 66) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการดำเนินงาน ปญหา
และแนวทางแกไขในการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา
ป ญ หาในการจั ด การความรู ข องสถานศึ ก ษา สั ง กั ด เทศบาลในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ในภาพรวม
พบปญหาในการจัดการความรูในสถานศึกษาเพียง 3 ดาน คือ 1) ดานกระบวนการจัดการความรู
2) ดานวัฒนธรรมการจัดการความรู 3) ดานเทคโนโลยีการจัดการความรู และอีก 2 ดาน ที่ยังไมเปน
ปญหาสำหรับสถานศึกษา คือ ดานภาวะผูนำในการจัดการความรู และดานมาตรการการจัดการ
ความรู
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยดังนี้ สถานศึกษาควรจัดทีมงาน
นิเทศ กำกับ ติดตามและอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางสื่อใหกับบุคลากร รองลงมา
คือ 1) ผูบริหารควรจัดการการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานที่ซ้ำซอนหรือไมจำเปน
2) สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ใหมีจำนวน
เพียงพอกับความตองการและมีการจัดเก็บสื่ออยางเปนระบบและควรจัดทำชองทางในการสืบคน
ความรู ที่ ห ลากหลาย 3) สถานศึ ก ษาควรเป ด โอกาสให บุ ค ลากรได มี ส ว นร ว มในการกำหนด
แผนกลยุ ท ธ พั ฒ นาการจั ด การความรู ข องสถานศึ ก ษา 4) สถานศึ ก ษาควรสร า งที ม งานที่ มี
ความเชี่ยวชาญในแตละดานเปนที่ปรึกษาแกบุคลากรในสถานศึกษาเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู กั บ ผู ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญภายนอกสถานศึ ก ษา 5) สถานศึ ก ษาควรส ง เสริ ม ให บุ ค ลากร
สรางความรูที่ไดรับมาจากการอบรม โดยจัดทำเปนผลงานทางวิชาการและเผยแพรความรูใหกับ
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บุคลากรในและนอกสถานศึกษาสอดคลองกับชลธิชา โตลาภ (2552: 66) ไดเสนอแนวทางแกไข
ปญหาไววาปญหาสวนใหญที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษายังขาด
ความรูความเขาใจในเรื่องของการนำการจัดการความรูเขามาใชในสถานศึกษาแนวทางในการแกไข
ที่สำคัญที่สุดคือการใหความรูแกผูที่ปฏิบัติใหมีความเขาใจการจัดการความรูและควรที่จะสราง
ความตระหนักใหเห็นถึงคุณคาและความสำคัญของการจัดการความรู สวนการขาดความรูในเรื่อง
การใชเทคโนโลยีมีแนวทางในการแกไขปญหาที่สำคัญคือ การใหผูปฏิบัติไดรับความรูจากการที่
ลงมือปฏิบัติจริงไมใชการไดรับความรูจากการเขารับการอบรมเพียง อยางเดียว ทั้งนี้การจัดการ
ความรูยังตองอาศัยการทำงานเปนทีมอีกดวย

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
1.1 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาควรให ค วามสนใจวั ฒ นธรรมองค ก ารที่ เ น น
การแขงขันแบบรวมมือและกระตุนใหเกิดการแขงขันและสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึง
ความสำคัญและความสำเร็จของสถานศึกษาตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ
1.2 ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง สนั บ สนุ น การจั ด ให มี ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการจัดเก็บขอมูลและการนำความรูมาใช
ใหเกิดประโยชน
1.3 สถานศึกษาและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ควรนำผลการปฏิบตั งิ านมาปรับปรุงและวางแผน
ในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ สงเสริมและ
อบรมผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดเก็บความรูที่หลากหลายรูปแบบใหเปนระบบ
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการความรู
1.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรจัดใหมี
การอบรมผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานและสงเสริมใหสถานศึกษามีการจัดทำคูมอื การปฏิบัติงานอยางละเอียด
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาองคประกอบของวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
2.2 ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการจัดการความรูของสถานศึกษา
2.3 ควรศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา
2.4 ควรศึ ก ษาวิ เ คราะห รู ป แบบวั ฒ นธรรมองค ก รที่ เ หมาะสมกั บ การปฏิ บั ติ ง านใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของไทย โดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ
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สรุป

ผลการวิจัยสรุปไดวารูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา อยูระดับมากทั้งในภาพรวม
และรายดาน การจัดการความรูของสถานศึกษาอยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน รูปแบบ
วัฒนธรรมองคกรสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จำนวน 3 ดาน ไดแก ดานวัฒนธรรมแบบเนนการตลาด ดานวัฒนธรรมแบบเนนสายการบังคับบัญชาและ
วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 74.80 ปญหาและอุปสรรคของวัฒนธรรม
องคกรและการจัดการความรูของสถานศึกษา ไดแก บุคลากรไมใหความสำคัญในการปฏิบัติงาน
รวมกัน ดังนั้น สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรทำหนาที่ของตนเองตามความถนัดอยางเต็ม
ความสามารถ สวนการขาดสื่อและแหลงสืบคนความรูที่หลากหลายและเพียงพอตอการจัดการ
ความรูน น้ั สถานศึกษาควรจัดใหมที มี งานนิเทศ กำกับ ติดตามและอบรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสรางสื่อใหกับบุคลากร
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พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียน
เฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษา กลุม 1
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ADMINISTRATIVE BEHAVIORS OF ADMINISTRATORS AFFECTING GUIDANCE
SERVICES OF SPECIAL EDUCATION SCHOOLS FOR HEARING IMPAIRMENT
IN EDUCATIONAL INSTITUTION GROUP 1 UNDER THE JURISDICTION OF
THE OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION
วัลลี จันทรแจง / WANLEE CHANCHAENG1
โยธิน ศรีโสภา / YOTHIN SRISOPHA2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 2) ระดับ
การจัด บริการแนะแนว และ 3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการแนะแนว
กลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก ผู บ ริ ห าร หั ว หน า งานแนะแนว ครู แ นะแนว และครู ป ระจำชั้ น ในโรงเรี ย น
เฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 145 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวา
1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารอยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน
2. การจัดบริการแนะแนวอยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน
3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการจัดบริการแนะแนว อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ดาน ไดแก 1) การติดตอสื่อสาร และ 2) การตัดสินใจ โดยรวมกัน
ทำนายไดรอยละ 54
คำสำคัญ: พฤติ ก รรมการบริ ห าร การจั ด บริ ก ารแนะแนว โรงเรี ย นเฉพาะความพิ ก ารประเภท
ความบกพรองทางการไดยิน
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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ABSTRACT
This research aimed to study: 1) the level of administrative behaviors of
administrators; 2) the level of guidance services; and 3) the administrative behavior affecting
guidance services. The research sample, derived by proportional stratified random sampling,
consisted of administrators, heads of guidance sections, guidance teachers and classroom
teachers of special education schools for hearing impairment in Educational Institution
Group 1 under the jurisdiction of the Office of Basic Education Commission, totaling 145
respondents. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher.
The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation,
and stepwise multiple regression analysis.
The findings of this research were as follows:
1. Overall and in specific aspects, the administrative behavior of administrators
was at the high level.
2. Overall and in specific aspects, the guidance service was at the high level.
3. The administrative behaviors of administrators affected the guidance services
with the statistical significance at .05 level in 2 aspects, 1) communication and 2) decision
making, accounting for 54 % of variance explained.
Keywords: administrative behavior, guidance service, special education school for hearing
impaired students

บทนำ
กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหรูจัก เขาใจ รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอื่น สามารถตัดสินใจ แกปญหา เลือก และวางแผนชีวิต การเรียน อาชีพ และสามารถ
ปรับตัวไดอยางเหมาะสม อีกทั้งยังชวยใหผูบริหาร ครู รูจักและเขาใจนักเรียนเพื่อการสงเสริม ดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ตลอดจนใหคำปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนานักเรียนดวย ดังนั้น
การแนะแนวจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งตอการพัฒนาคนโดยองครวม ทั้งในดานสติปญญา อารมณ
สังคม และจิตใจใหเปนบุคคลที่สามารถบูรณาการความคิด คานิยม ประเพณี วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี เขาสูวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กำหนดใหทุกโรงเรียนตองจัดบริการและกิจกรรมแนะแนวใหแกนักเรียนทุกคน การจัดบริการ
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แนะแนวในโรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถจัดบริการแนะแนวอยางเปนระบบ โดยมีบริการครบหา
บริการ ไดแก บริการการศึกษาและรวบรวมขอมูล บริการสนเทศ บริการใหคำปรึกษา บริการ
จัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามและประเมินผล และครอบคลุมขอบขายงานแนะแนวทั้งสามดาน
คือ ดานการศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 1-3) โรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรอง
ทางการไดยินก็เชนกันตองจัดบริการและกิจกรรมแนะแนวใหกับนักเรียนใหสอดคลองเหมาะสม
ตามความตองการจำเปนของนักเรียน โดยพื้นฐานชีวิตนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
มีความแตกตางกัน มาจากตางพื้นที่ตางวัฒนธรรม ตางภาษา ทำใหมีพฤติกรรมที่หลากหลาย
ทั้ ง ด า นบวกและด า นลบ ซึ่ ง อาจก อ ให เ กิ ด ป ญ หาต า ง ๆ ตามมามากมายเมื่ อ มาอยู ร วมกั น
ในโรงเรียนประจำ งานแนะแนวในโรงเรียนจึงมีความสำคัญและจำเปนตอนักเรียนอยางยิ่ง เพราะจะ
เปนการชวยเหลือนักเรียนในการปรับตัวอยูรวมกันกับเพื่อนในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม สามารถ
พัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข อันเปนการปองกันปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทำใหนักเรียนสามารถเผชิญกับ
ปญหาทั้งในปจจุบันและอนาคตไดอยางเขมแข็ง
แตในปจจุบันการจัดบริการแนะแนวที่จัดขึ้นในโรงเรียนยังพบปญหาตาง ๆ หลายประการ
ดังที่จตุพร เถาวหิรัญ (2548: 116-117) ไดศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานแนะแนว โดยใชวงจร
เดมมิ่ง (PDCA) ของสถานศึกษาในหาดาน คือ ดานบริการรวบรวมขอมูลนักเรียน ดานบริการสนเทศ
ดานบริการใหคำปรึกษา ดานบริการจัดวางตัวบุคคล และดานบริการติดตามผล พบวาทุกรายดาน
อยูในระดับมาก ผลการศึกษาของอุไรภรณ บุดดี (2550: 78) ในอีกสองปตอมาก็สอดคลองกัน
คือ ปญหาการจัดบริการงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานบริการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนเปน
รายบุคคลอยูในระดับปานกลาง โรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน
ก็เชนกันยังขาดแคลนบุคลากรทางการแนะแนวที่มีความรูความสามารถโดยตรงดานการแนะแนว
ขาดสื่อและเครื่องมือทางการแนะแนวที่มีคุณภาพ หลากหลายและทันตอเหตุการณ ตลอดจน
หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการนำแผนพั ฒ นาการแนะแนวไปสู ก ารปฏิ บั ติ ใ นทุ ก ระดั บ ยั ง ขาด
ความเอาใจใสที่จะใหการสนับสนุนและติดตามผลอยางจริงจัง
อนึ่ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด บริ ก ารแนะแนวจะประสบผลสำเร็ จ ได นั้ น ต อ งอาศั ย
ความรวมมือและการประสานสัมพันธของผูบริหารกับครูผูสอน โดยผูบริหารโรงเรียนมีบทบาท
ในการเปนผูนำ เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลดวยความตั้งใจ
และเต็มใจ คุณภาพของการจัดบริการแนะแนวจึงขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารโรงเรียน
ผูบริหารที่ดีควรแสดงพฤติกรรมการบริหารเพื่อกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลดี
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พฤติ ก รรมของผู บ ริ ห ารจึ ง เป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสำคั ญ เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะทำให
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การบริหารหนวยงาน หรือสถาบันดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กลาวคือ
การกำหนดความสำเร็ จ หรื อ ความล ม เหลวของหน ว ยงานย อ มขึ้ น อยู กั บ พฤติ ก รรมการบริ ห าร
ของผูบริหารในหนวยงานนั้น ๆ และการบริหารที่ดียอมสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบ ริหารดวย พฤติกรรมของผูบ ริหารจะเปนปจจัยทีม่ ผี ลตอการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการทำงาน
และความพึงพอใจของผู ป ฏิ บั ติ ง านด ว ย ซึ่ ง ผลงานวิ จั ย ของรุ ง ชี ว า สุ ข ศรี (2556: 245-246)
ในปตอมาก็สอดคลองกัน คือ องคประกอบดานพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารมีอิทธิพลทางตรง
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก
การสร า งแรงจู ง ใจ การติ ด ต อ สื่ อ สาร การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ แ ละการมี อิ ท ธิ พ ลต อ กั น การตั ด สิ น ใจ
การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากร สอดคลองกับชุลีกร แกวระยับ (2548:
123-124) ได ศึ ก ษาพบว า พฤติ ก รรมการบริ ห ารของผู บ ริ ห ารส ง ผลต อ การปฏิ บั ติ ง านแนะแนว
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ไดแก ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน ดานสภาพการกำหนดเปาหมายหรือสั่งการ
ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน และดานลักษณะการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
การฝกอบรม ซึ่งการจัดบริการแนะแนวจะประสบผลสำเร็จลุลวงไปไดดีเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารโรงเรียนถือวาเปนกุญแจสำคัญในการจัดการศึกษา
ถาเปนผูที่มีความสามารถ มีเทคนิค ปรัชญา และมีหลักเกณฑในการทำงานที่ดี โรงเรียนนั้นก็จะมี
ความเจริญกาวหนา แตถาผูบริหารขาดคุณสมบัติดังกลาว ไมเอาใจใสในหนาที่ของตน โรงเรียนนั้น
ก็คงจะมีความเจริญไดยาก (ลักขณา สริวัฒน, 2543: 365) ดังนั้น ผูบริหารควรมีสวนเกี่ยวของกับ
งานแนะแนว ดั ง ที่ ส ำนั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน (2554: 5) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารกับการปฏิบัติงานแนะแนวไววา ผูบริหาร
โรงเรียนในฐานะผูบริหารซึ่งเปนผูนำที่จะตัดสินใจและสั่งการเพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานแนะแนว
ผูบริหารจึงมีความสำคัญสูงสุดตอความสำเร็จของงาน ผู บ ริ ห ารจึ ง ควรมี บ ทบาทความรั บ ผิ ด ชอบ
ดังตอไปนี้ เปนผูริเริ่มหรือสนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
เปนผูอำนวยความสะดวก และกระตุน จูงใจใหทุกฝายรวมมือกัน มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
เป น ผู ต รวจสอบ ดู แ ล นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผล วิ เ คราะห ป ญ หาและแก ไ ข และเป น ผู น ำ
ทางการแนะแนวอยางมีระบบและมาตรฐาน
จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานเปนครู
ผูส อนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยนิ จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาพฤติกรรม
การบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภท
ความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อจะไดนำผลการวิจัยไปเปนขอมูลใหหนวยงานระดับตาง ๆ ของสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนในสังกัดนำไปสงเสริม แกไข ปรับปรุงและพัฒนาผูบริหารโรงเรียน
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ใหมีพฤติกรรมการบริหารงานใหประสิทธิภาพ สามารถบริหารและนำพาใหครูปฏิบัติงานแนะแนว
อยางมีคุณภาพ อันจะสงผลถึงคุณภาพที่พึงประสงคทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงคและสุขภาพที่ดีของนักเรียนในที่สุด

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภท
ความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การจั ด บริ ก ารแนะแนวของโรงเรี ย นเฉพาะความพิ ก าร ประเภท
ความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ ห ารของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลต อ การจั ด บริ ก ารแนะแนวของ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมมติฐานการวิจัย
พฤติ ก รรมการบริ ห ารของผู บ ริ ห ารส ง ผลต อ การจั ด บริ ก ารแนะแนวของโรงเรี ย นเฉพาะ
ความพิ ก าร ประเภทความบกพร อ งทางการได ยิ น กลุ ม สถานศึ ก ษากลุ ม 1 สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ
แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษา
กลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชผลงานวิจัยของรุงชีวา สุขศรี
(2556: 245-246) ทีไ่ ดคน พบพฤติกรรมการบริหารของผูบ ริหารซึง่ มีองคประกอบสำคัญหกองคประกอบ
ไดแก 1) การสรางแรงจูงใจ 2) การติดตอ สื่อสาร 3) การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน
4) การตั ด สิ น ใจ 5) การกำหนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน และ 6) การพั ฒ นาบุ ค ลากร ส ว น
การจัดบริการแนะแนวใชการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมตามคูมือ
แนะแนวโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม (2552: 3-4) ประกอบดวยหาดาน คือ 1) การบริการ
การศึกษาและรวบรวมขอมูล 2) การบริการสนเทศ 3) การบริการใหคำปรึกษา 4) การบริการ
จัดวางตัวบุคคล และ 5) การบริการติดตามและประเมินผล ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ
1. พฤติกรรมการบริหาร หมายถึง ความคิดเห็นของผูบริหารและครูของโรงเรียนเฉพาะ
ความพิ ก ารประเภทความบกพร อ งทางการได ยิ น กลุ ม สถานศึ ก ษากลุ ม 1 สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการกระทำหรือการแสดงออก รวมถึงทาทีที่ผูบริหาร
ปฏิบัติและสามารถสังเกตไดของผูบริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทาง
การไดยนิ กลุม สถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานซึง่ ประกอบดวย
หกองคประกอบ ไดแก 1) การสรางแรงจูงใจ 2) การติดตอสื่อสาร 3) การมีปฏิสัมพันธและการมี
อิทธิพลตอกัน 4) การตัดสินใจ 5) การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 6) การพัฒนาบุคลากร
2. การจั ด บริ ก ารแนะแนว หมายถึ ง ความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารและครู ข องโรงเรี ย น
เฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานแนะแนวหาดาน ไดแก 1) บริการ
การศึกษาและรวบรวมขอมูล 2) บริการสนเทศ 3) บริการใหคำปรึกษา 4) บริการจัดวางตัวบุคคล
และ 5) บริการติดตามและประเมินผล
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วิธีดำเนินการ
การวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการแนะแนวของ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research)
โดยใชผูบริหารและครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร หัวหนางานแนะแนว ครูแนะแนว และครู
ประจำชั้นที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานแนะแนวในโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรอง
ทางการไดยนิ กลุม สถานศึกษา 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จำนวน 219 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารที่อยูในกลุมสถานศึกษากลุม 1 จำนวน
16 คน โดยใชทั้งประชากร สวนหัวหนางานแนะแนว ครูแนะแนว และครูประจำชั้นที่ปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับงานแนะแนวไดมาโดยการเปดตารางกำหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน
(Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2552: 48-49) ในการกำหนดขนาด
กลุมตัวอยาง หัวหนางานแนะแนว ครูแนะแนว และครูประจำชั้นที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานแนะแนว
ใชการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) โดยกระจายจำนวน
ตามโรงเรียน ไดกลุมตัวอยางซึ่งจำแนกเปนหัวหนางานแนะแนว ครูแนะแนวและครูประจำชั้น
ทีป่ ฏิบตั หิ นาทีเ่ กีย่ วกับงานแนะแนว จำนวน 136 คน ใชวธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
โดยผูใหขอมูลตองเปนหัวหนางานแนะแนว ครูแนะแนว และครูประจำชั้นที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงาน
แนะแนวตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 รวมใหขอมูลทั้งหมด 152 คน
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับ ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การพฤติ ก รรม
การบริหาร และการจัดบริการแนะแนว เพื่อวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ
ตัวแปรที่ศึกษา และกำหนดดัชนี
ขั้นที่ 2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามนิยามตัวแปรใหครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา
ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา
ขั้นที่ 3 นำแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบแกไข
ขั้ น ที่ 4 นำส ง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ งและตรวจสอบค า ของความตรง
ดานเนื้อหา (content validity) โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต
0.67-1.00 ไดขอกระทงคำถามทั้งหมด 90 ขอ
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ขั้นที่ 5 แกไขปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิจำนวน
สามทานกอนนำไปทดลองใช
ขัน้ ที่ 6 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับผูบ ริหารและครูทปี่ ฏิบตั กิ ารสอนในโรงเรียน
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพื่อหาคาความเที่ยง (reliability)
ขั้นที่ 7 นำแบบสอบถามความคิดเห็นจากการทดลองใชกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามความคิดเห็นทัง้ ฉบับดวยวิธขี องครอนบาค (Cronbach, 1974 อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี,
2551: 143) แบบสอบถามความคิดเห็นดานพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารไดคาความเที่ยง
เทากับ 0.97 และแบบสอบถามความคิดเห็นดานการจัดบริการแนะแนวไดคาความเที่ยงเทากับ 0.98
และไดคาความเที่ยงของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบับ เทากับ 0.98
ขั้นที่ 8 ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถาม ในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตองโดย
ผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณเพื่อนำไป
ใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามความคิดเห็นเปนเครื่องมือสำหรับเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยใชเก็บขอมูลจากตัวอยางสองกลุม คือ กลุมผูบริหารและกลุมครูที่ปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับงานแนะแนว แบบสอบถามความคิดเห็นมีหนึ่งฉบับ แบงออกเปนสี่ตอน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ
มีลักษณะเปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนว
แบบสอบถามความคิดเห็นตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลกั ษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(rating scale) หาระดับ กำหนดเกณฑการใหระดับดังนี้
5 หมายถึง พฤติกรรมการบริหาร/การจัดบริการแนะแนวอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง พฤติกรรมการบริหาร/การจัดบริการแนะแนวอยูในระดับมาก
3 หมายถึง พฤติกรรมการบริหาร/การจัดบริการแนะแนวอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง พฤติกรรมการบริหาร/การจัดบริการแนะแนวอยูในระดับนอย
1 หมายถึง พฤติกรรมการบริหาร/การจัดบริการแนะแนวอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของพฤติ
กรรรมการบริหารของผูบ ริหารและการจัดบริการแนะแนวเปนแบบสอบถามปลายเปด (open - ended)
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 152 ฉบับ ไปยังโรงเรียนที่มีผูบริหารและครูที่ปฏิบัติ
หน า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานแนะแนวที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งเพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห ต อบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นโดยผูว จิ ยั ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณีย
ระหวางผูวิจัยถึงโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษา
กลุม 1 ที่เปนกลุมตัวอยางไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 145 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 95.39
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามในแตละตอน ดังนี้
1. การวิ เ คราะห ส ถานภาพทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม ด ว ยวิ ธี ก ารแจกแจงความถี่
(frequency) และคารอยละ (percentage)
2. การวิเคราะหระดับเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการจัดบริการแนะแนว
ใชการหาคาเฉลี่ย ( x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการแนะแนวโรงเรียน
เฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยนิ โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
(stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการแนะแนว
โรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทาง
การไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม
อยูในระดับมากและขอมูลมีการกระจายตัวนอย ( x̄ = 4.01, S.D. = 0.57) และเมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกันมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 4.10, S.D.
= 0.65) รองลงมา ไดแก ดานการตัดสินใจ ( x̄ = 4.07, S.D. = 0.63) ดานการพัฒนาบุคลากร
( x̄ = 4.05, S.D. = 0.63) ดานการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( x̄ = 4.02, S.D. = 0.67)
ดานการติดตอสื่อสาร ( x̄ = 3.94, S.D. = 0.66) และดานการสรางแรงจูงใจ ( x̄ = 3.90, S.D.
= 0.68) มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ดังปรากฏในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ระดับ และลำดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
¡§·¦¦¤µ¦¦·®µ¦ °¼o¦·®µ¦
1. µ¦¦oµÂ¦¼Ä
2. µ¦·n°ºÉ°µ¦
3. µ¦·´¤¡´rÂ¨³µ¦¤¸°··¡¨n°´
4. µ¦´·Ä
5. µ¦Îµ®¤µ¦µµ¦·´·µ
6. µ¦¡´µ»¨µ¦
¦ª¤

S.D.
0.68
0.66
0.65
0.63
0.67
0.63
0.57

Xത
3.90
3.94
4.10
4.07
4.02
4.05
4.01

¦³´
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

(n = 145)
¨Îµ´
6
5
1
2
4
3

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการจัดบริการแนะแนว
การจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน
กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก และขอมูลมีการกระจายตัวนอย ( x̄ = 4.05, S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบว า ด า นบริ ก ารการศึ ก ษาและรวบรวมข อ มู ล มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ( x̄ = 4.19, S.D. = 0.50)
รองลงมา ได แ ก ด า นบริ ก ารจั ด วางตั ว บุ ค คล ( x̄ = 4.17, S.D. = 0.56) ด า นบริ ก ารสนเทศ
( x̄ = 4.12, S.D.= 0.57) ด า นบริ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล ( x̄ = 3.97, S.D. = 0.67)
และดานบริการใหคำปรึกษา ( x̄ = 3.91, S.D. = 0.70) มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ดังปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับ และลำดับการจัดบริการแนะแนว
µ¦´¦·µ¦Â³Âª
1. ¦·µ¦µ¦«¹¬µÂ¨³¦ª¦ª¤ o°¤¼¨
2. ¦·µ¦Á«
3. ¦·µ¦Ä®oÎµ¦¹¬µ
4. ¦·µ¦´ªµ´ª»¨
5. ¦·µ¦·µ¤Â¨³¦³Á¤·¨
¦ª¤

Xത
4.19
4.12
3.91
4.17
3.97
4.05

S.D.
0.50
0.57
0.70
0.56
0.67
0.55

(n = 145)
¦³´ ¨Îµ´
¤µ 1
¤µ 3
¤µ 5
¤µ 2
¤µ 4
¤µ
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบ ริหารทีส่ ง ผลตอการจัดบริการ
แนะแนว
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ซึ่งมี
ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอยูระหวาง 0.58-0.84 และเมื่อ
พิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหพันธของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับการจัดบริการแนะแนว
(Ytot) พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธ
ระหวาง 0.58-0.72 ดังปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร

µ¦´·Ä (X4)

µ¦Îµ®¤µ¦µ
µ¦·´·µ (X5)

µ¦¡´µ»¨µ¦ (X6)

1.00
0.84**
0.66**
0.64**
0.63**
0.65**
0.57**

1.00
0.75**
0.74**
0.71**
0.73**
0.72**

1.00
0.76**
0.58**
0.73**
0.61**

1.00
0.59**
0.77**
0.62**

1.00
0.58**
0.57**

1.00
0.58** 1.00

¡§·¦¦¤µ¦¦·®µ¦
(Ytot)

µ¦·´¤¡´rÂ¨³
µ¦¤¸°··¡¨n°´ (X3)

µ¦¦oµÂ¦¼Ä (X1)
µ¦·n°ºÉ°µ¦ (X2)
µ¦·´¤¡´rÂ¨³µ¦¤¸°··¡¨n°´ (X3)
µ¦´·Ä (X4)
µ¦Îµ®¤µ¦µµ¦·´·µ (X5)
µ¦¡´µ»¨µ¦ (X6)
µ¦´¦·µ¦Â³Âª (Ytot)

µ¦·n°ºÉ°µ¦ (X2)

´¤¦³··Í®´¤¡´r¦³®ªnµ
´ªÂ¦

µ¦¦oµÂ¦¼Ä (X1)

(n = 145)

** ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .01

พฤติ ก รรมการบริ ห ารของผู บ ริ ห าร ด า นการติ ด ต อ สื่ อ สาร (X 2) และการตั ด สิ น ใจ (X 4)
เป น ตั ว แปรที่ ไ ด รั บ เลื อ กเข า สมการถดถอยและสามารถอธิ บ ายความผั น แปรของการจั ด บริ ก าร
แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม (Ytot) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.540 ซึ่งแสดงวา ดานการติดตอ
สื่อสาร และการตัดสินใจสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภท
ความบกพรองทางการไดยินกลุมสถานศึกษากลุม 1 ในภาพรวม และสามารถรวมกันทำนายการจัด
บริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษา
กลุม 1 ในภาพรวมไดรอยละ 54.00 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ
ܻ tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4)
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
ܼመ tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)
ดังปรากฏในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัด
บริการแนะแนว
SS
MS
Â®¨nªµ¤Â¦¦ª
df
Regression
2
24.30 12.154
Residual
142
20.67 0.146
Total
144
44.98
´ªÂ¦¸ÉÅo¦´µ¦´Á¨º°Á oµ¤µ¦
b
Beta
SEb
nµ¸É
1.47
0.21
µ¦·n°ºÉ°µ¦ (X2)
0.49
0.59
0.07
µ¦´·Ä (X4)
0.15
0.18
0.07
** ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .01
* ¤¸¥´ Îµ´µ··¸É¦³´ .05
R = 0.735
R2 = 0.540 SEE = 0.381

(n = 145)
F
Sig.
83.45** 0.00

t
6.94**
6.89**
2.09*

Sig.
0.00
0.00
0.03

ตอนที่ 4 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกีย่ วกับพฤติกรรมการบริหารของผูบ ริหาร
และการจั ด บริ ก าร แนะแนวของโรงเรี ย นเฉพาะความพิ ก ารประเภทความบกพร อ ง
ทางการไดยินกลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ป ญ หาอุ ป สรรคเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการบริ ห ารของผู บ ริ ห ารส ว นใหญ เ กิ ด จากผู บ ริ ห าร
ขาดการนิเทศ กำกับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และ
ผูบริหารไมสามารถจูงใจใหครูในโรงเรียนเกิดความกระตือรือรนในการทำงาน และปญหาอุปสรรค
เกีย่ วกับการจัดบริการแนะแนว สวนใหญเกิดจากการขาดครูแนะแนวในโรงเรียน ครูไมมคี วามชำนาญ
ในการใชภาษามือในการสื่อสารกับนักเรียน และครูไมเห็นความสำคัญของงานแนะแนว
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ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การจั ด บริ ก ารแนะแนวโดยเรี ย งลำดั บ จากมากไปหาน อ ยดั ง นี้
ขอเสนอแนะมากทีส่ ดุ คือ ผูบ ริหารควรจัดใหมหี อ งแนะแนวทีเ่ ปนสัดสวนเฉพาะในโรงเรียน หนวยงาน
ตนสังกัดควรมีการสงเสริมความรู ความเขาใจ ทักษะ และประสบการณตาง ๆ ใหกับบุคลากร
ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง โดยการจัดอบรม และหนวยงานตนสังกัดควรมีการบรรจุครูวุฒิแนะแนว
หรือจิตวิทยาใหมีในทุกโรงเรียน

อภิปรายผล
1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรอง
ทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพล
ตอกันมากทีส่ ดุ รองลงมา ไดแก ดานการตัดสินใจ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการกำหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ดานการติดตอสื่อสาร และดานการสรางแรงจูงใจ ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวดที่ 1 ขอที่ 7 ผูประกอบวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษาตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิ
อื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและมาตรฐานประสบการณวิชาชีพผูบริหาร จึงจะสามารถ
สอบเขาสูระบบตำแหนงของผูบริหารได และทุกตำแหนงมีการสอบคัดเลือกโดยทดสอบความรู
ความสามารถทัว่ ไปและความรูค วามสามารถเฉพาะตำแหนง มีการประเมินประสบการณ การทำงาน
และการฝกอบรมขาราชการครูสายงานบริหารตามหลักสูตรของคณะกรรมการขาราชการครูทดี่ ำเนินการ
โดยสถาบันพัฒนาผูบริหาร ทำใหผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีความรู ความสามารถและมีประสิทธิภาพ
ในการทำงานมีความตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ
ในภารกิจการจัดการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้งยังมีจัดการประชุม อบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารอยูเปนประจำ ตลอดจนการใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ ตามกระบวนการบริหาร พรอมทั้ง
จูงใจใหผูใตบังคับบัญชา และผูเกี่ยวของรวมมือกันปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จึงทำใหผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และในปจจุบันเปนชวง
เวลาแหงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมีเปาหมายที่สำคัญคือ
ตองมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดวา การจัดการศึกษาตองถือวาผูเรียน
สำคัญที่สุด ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได การจัดการศึกษาตองสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นทุกโรงเรียนตองมีการเปลี่ยนแปลงดาน
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติดังกลาว ผูบริหารโรงเรียนถือเปนบุคคลสำคัญเนื่องจากเปน
หั ว หน า ส ว นราชการที่ มี บ ทบาทสำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นโรงเรี ย นของตนให ส ามารถปรั บ เปลี่ ย น
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การปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับรุงชีวา สุขศรี (2556: 245-246)
ที่ พ บว า องค ป ระกอบด า นพฤติ ก รรมการบริ ห ารของผู บ ริ ห ารมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ ประสิ ท ธิ ผ ล
ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก การสราง
แรงจูงใจ การติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน การตัดสินใจ การกำหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากร สอดคลองกับเฉลียว แสนสำราญ (2550: 124)
ไดศึกษา พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ทั้งโดย
ภาพรวมและรายด า น อยู ใ นระดั บ มาก โดยเรี ย งค า เฉลี่ ย จากมากไปหาน อ ย ดั ง นี้ ภาวะผู น ำ
การปฏิสัมพันธ การจูงใจ เปาหมายของผลการปฏิบัติงานการฝกอบรม การสื่อสาร การตัดสินใจ
การกำหนดเปาหมาย และการควบคุมการปฏิบัติงาน
2. การจั ด บริ ก ารแนะแนวของโรงเรี ย นเฉพาะความพิ ก ารประเภทความบกพร อ งทาง
การไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบริการการศึกษาและรวบรวมขอมูล
มากที่สุด รองลงมา ไดแก ดานบริการจัดวางตัวบุคคล ดานบริการสนเทศ ดานบริการติดตาม
และประเมินผล และดานบริการใหคำปรึกษา ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากสาระสำคัญของหลัก
การแนะแนวมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ กระบวนการแนะแนวเปนกระบวนการที่ชวยใหผูเรียนไดรูจักและเขาใจ
ตนเองอยางถูกตอง รูขอบเขตความสามารถของตน เห็นคุณคาของตน มีทักษะและวิจารณญาณ
ในการตัดสินแกปญหาไดดวยตนเองอยางฉลาด และวางแนวทางการดำเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและรูเทาทัน สามารถปรับตัวเขากับบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี มีสุขภาพจิต
ที่ดี เปนสมาชิกที่ดี มีประโยชนตอครอบครัวและสังคม ดังนั้นการแนะแนวจึงมีความสำคัญและ
จำเปนตอการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดใหการแนะแนวเปนภารกิจที่โรงเรียนตองดำเนินการ
เพื่อการสงเสริม ดูแล ชวยเหลือผูเรียน ใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนไดตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ และโรงเรียนตองจัดบริการแนะแนวใหเปนระบบ โดยมีบริการครบหาบริการ และครอบคลุม
ขอบข า ยงานแนะแนวทั้ ง สามด า น คื อ ด า นการศึ ก ษา อาชี พ ส ว นตั ว และสั ง คม ทั้ ง นี้ จ ะต อ งมี
การกำหนดผูร บั ผิดชอบอยูใ นโครงสรางการบริหารของโรงเรียน และตองมีโครงการ แผนงาน งบประมาณ
ที่แสดงถึงการปฏิบัติงานที่ตอเนื่องทั้งป โดยมีครูแนะแนวเปนผูนำในการดำเนินงานซึ่งสอดคลองกับ
นิรมล วิบูลมงคล (2551: 148-149) ไดศึกษาพบวา การปฏิบัติงานแนะแนวของครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาล โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การปฏิบัติงาน
แนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลอยูใ นระดับมากทัง้ 5 ดาน โดยเรียงคาเฉลีย่ จากมากไปหานอย
ดังนี้ งานใหคำปรึกษา งานศึกษารวบรวมขอมูล งานติดตามและประเมินผล งานจัดวางตัวบุคคลและ
งานสารสนเทศ ตามลำดับ
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3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะ
ความพิ ก ารประเภทความบกพร อ งทางการได ยิ น กลุ ม สถานศึ ก ษากลุ ม 1 สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเรี ย งตามลำดั บ การพยากรณ จ ากมากไปหาน อ ยดั ง นี้
ดานการติดตอสื่อสาร และดานการตัดสินใจเปนปจจัยที่สงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียน
เฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 สามารถทำนาย
การจั ด บริ ก ารแนะแนวของโรงเรี ย นเฉพาะความพิ ก ารประเภทความบกพร อ งทางการได ยิ น
กลุม สถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมไดรอยละ 54
โดยอภิปรายผลเปนรายดานดังนี้
3.1 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการติดตอสื่อสารสงผลตอการจัดบริการ
แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนให
ความสำคัญและเห็นคุณคาของการติดตอสื่อสาร เพราะการติดตอสื่อสารที่ดีกอใหเกิดการสราง
ความเขาใจตรงกันทำใหบุคลากรในโรงเรียนทำงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับสุพานี
สฤษฎ ว านิ ช (2552: 270) ได ก ล า วถึ ง ความสำคั ญ ของการติ ด ต อ สื่ อ สารในแง ข ององค ก ารว า
ในองคการสมัยใหมนั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิผลจะชวยสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพใหเกิดขึ้น และ
สรางความเขาใจตลอดจนความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารกับบุคลากร ทำใหเกิดการแรงงาน
สัมพันธที่ดี และนอกจากนั้นการสื่อสารยังชวยสรางสรรคจรรโลงวัฒนธรรมองคการใหแข็งแกรง
ตลอดจนสามารถสรางองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นได และถาองคการจะตอง
มี ก ารเปลี่ ย นแปลง การสื่ อ สารภายในองค ก ารจะเป น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ที่ จ ะช ว ยให ก ารบริ ห าร
การเปลี่ ย นแปลงประสบความสำเร็ จ ได ม ากยิ่ ง ขึ้ น สอดคล อ งกั บ อาคม วั ด ไธสง (2547: 99)
ไดกลาววา ผูบริหารโรงเรียนมีภารกิจสำคัญที่ตองปฏิบัติ 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ภารกิจทั้ง 4 ดาน จะสำเร็จไดผูบริหาร
ต อ งมี ค วามสามารถในการติ ด ต อ สื่ อ สาร เพื่ อ ให เ กิ ด ความร ว มมื อ ในการทำงานของบุ ค ลากร
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนั้นการติดตอสื่อสารจึงมีความสำคัญและเปนประโยชนใน
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของรุงชีวา สุขศรี (2556: 245-246)
ที่ พ บว า องค ป ระกอบด า นพฤติ ก รรมการบริ ห ารของผู บ ริ ห ารมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ ประสิ ท ธิ ผ ล
ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก การสราง
แรงจูงใจ การติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน การตัดสินใจ การกำหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากร และสอดคลองกับไพฑูรย อรุณศรีประดิษฐ
(2552: 92) ไดศึกษาพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาดานการกำหนดเปาหมาย
การติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ และการเปนผูนำ สงผลตอการปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
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3.2 พฤติ ก รรมการบริ ห ารของผู บ ริ ห าร ด า นการตั ด สิ น ใจส ง ผลต อ การจั ด บริ ก าร
แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในอันดับรองลงมา ทั้งนี้เนื่องจากการตัดสินใจ
เป น กระบวนการที่ จ ำเป น และมี ค วามสำคั ญ ต อ สภาวการณ ข องการเป น ผู น ำในการบริ ห ารงาน
อย า งมาก จนถื อ ว า เป น หั ว ใจของการบริ ห ารหน ว ยงาน ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นจะต อ งเกี่ ย วข อ งกั บ
การตัดสินใจอยูตลอดเวลาไมอาจหลีกเลี่ยงได ซึ่งสอดคลองกับนพพงษ บุญจิตราดุลย (2551: 99)
ที่กลาววา “การตัดสินใจเปนแกนสำคัญของการบริหาร ซึ่งงานหรือกระบวนการอยางอื่นทั้งหมด
ตองขึ้นอยูกับการตัดสินใจหรือสัมพันธหรือเกิดขึ้น เพื่อการตัดสินใจ” ดังนั้นผูบริหารจึงมีความจำเปน
ที่จะตองศึกษาใหเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งถึงกระบวนการและขั้นตอนของการตัดสินใจ เพื่อจะ
ไดวินิจฉัยสั่งการไดถูกตองและเหมาะสม เพื่อจะไดบริหารใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น สอดคลองกับ
สุพานี สฤษฎวานิช (2552: 139-140) ไดกลาวถึงการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพไววา ผูบริหาร
เมื่อตองทำการตัดสินใจจะตองเปนการตัดสินใจที่ดี การตัดสินใจที่ดีจะประกอบไปดวย 1) ตองมี
คุณภาพ เปนการตัดสินใจทีส่ ง ผลทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ เชน ทำใหองคการไดรบั กำไรเพิม่ ขึน้ ใหบริการทีด่ ขี นึ้
ผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น 2) ตองทันตอเวลา ผูบริหารตองตัดสินใจในกรอบเวลาที่เหมาะสมเพื่อให
เกิดผลของการตัดสินใจที่เปนประโยชนตอการใชงาน หรือตอองคการ การตัดสินใจที่ดีแตลาชา
ไมทันการณ การตัดสินใจนั้นก็ไมมีคุณคา 3) ไดรับการยอบรับ ถาการตัดสินใจอะไรที่จะตองเกี่ยวพัน
หรือตองการการยอมรับ และการรวมมือในการตัดสินใจ ควรใหผทู เ่ี กีย่ วของไดรว มรับรู และมีสว นรวม
ในการตัดสินใจดวย จะไดลดปญหาการตอตานไมรวมมือ และไมยอมรับในการตัดสินใจ และ
4) เหมาะสมตามหลักจริยธรรม ดวยการตัดสินใจที่ดีนั้นตองคำนึงถึงผลกระทบที่จะมีตอคนอื่น ๆ
ดวยไมใชคำนึงแตผลประโยชนสูงสุดของตนเองเปนที่ตั้งฝายเดียว แตควรเปนการตัดสินใจที่ไมทำให
คนอื่นเดือดรอนเสียหายดวย สอดคลองกับไพฑูรย อรุณศรีประดิษฐ (2552: 92) ไดศึกษาพบวา
พฤติ ก รรมการบริ ห ารของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาด า นการกำหนดเป า หมายการติ ด ต อ สื่ อ สาร
การตัดสินใจ และการเปนผูนำ สงผลตอการปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
1.1 จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ประเภท ความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมากทุกดาน แตเมื่อเรียงลำดับแลวพบวา ดานการสรางแรงจูงใจ
อยูในอันดับสุดทาย ฉะนั้นผูบริหารควรตระหนักวาการสรางแรงจูงใจในการจัดบริการแนะแนว
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ในโรงเรียนก็เปนเรื่องที่มีความสำคัญ ผูบริหารควรสรางแรงจูงใจใหกับครูที่ปฏิบัติหนาที่งานแนะแนว
โดยการจัดสภาพแวดลอมและจัดหาสิง่ อำนวยความสะดวกเอือ้ ตอการปฏิบตั งิ านแนะแนว มอบหมายงาน
ใหครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถและความถนัด และใหการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ งบประมาณ เพื่อชวยสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนว เพื่อเปนการสรางขวัญและ
กำลังใจใหครูมีแรงจูงใจในการทำงานอยางเต็มที่
1.2 จากผลการวิจัยที่พบวา การจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ประเภทความบกพร อ งทางการได ยิ น กลุ ม สถานศึ ก ษากลุ ม 1 สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน อยู ใ นระดั บ มากทุ ก ด า น แต เ มื่ อ เรี ย งลำดั บ กั น แล ว พบว า ด า นบริ ก าร
ใหคำปรึกษา มีการปฏิบัตินอยกวาดานอื่น ๆ ดังนั้นจึงขอเสนอแนะผูบริหารควรใหความสำคัญกับ
เรื่องนี้อยางจริงจัง โดยการสนับสนุนใหครูไดรับพัฒนาตนเอง โดยการเขารับการอบรม ประชุม
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำใหครูผูรับผิดชอบการจัดบริการใหคำปรึกษา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใหบริการใหคำปรึกษาแกนักเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากบริการ
ใหคำปรึกษาก็เปนอีกหนึ่งบริการที่ชวยสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนรูและเขาใจตนเอง สามารถ
ตัดสินใจเลือก หรือแกไขปญหาไดอยางถูกตอง ตามคำแนะนำของครู
1.3 จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ
แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา ดานการติดตอสื่อสารและ
ดานการตัดสินใจเปนปจจัยที่สงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภท
ความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง สามารถทำนายการจั ด บริ ก ารแนะแนวของโรงเรี ย นเฉพาะความพิ ก ารประเภท
ความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมไดรอยละ 54 ดังนั้น ผูบริหารตองมีพฤติกรรมการบริหารดานการติดตอ
สื่ อ สารและด า นตั ด สิ น ใจอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให ก ารจั ด บริ ก ารแนะแนวในโรงเรี ย นเฉพาะ
ความพิ ก ารประเภทความบกพร อ งทางการได ยิ น กลุ ม สถานศึ ก ษากลุ ม 1 สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต ามที่ ก ำหนด โดยการจั ด ทำแนวทาง
การพัฒนาดานการติดตอสื่อสารกับนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน อยางตอเนื่องสม่ำเสมอ
ใหครอบคลุมเนื้อหาและปริมาณ แตงตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ใหกับบุคคลที่เกี่ยวของไดรับทราบความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียนไดอยางทันเหตุการณ ตรงไป
ตรงมา เพื่ อ ความชั ด เจน ถู ก ต อ ง โปร ง ใส และนอกจากนี้ ด า นการตั ด สิ น ใจ ก อ นการตั ด สิ น ใจ
ในเรื่องใด ๆ ผูบริหารจะตองศึกษาหาขอมูลและมีขอมูลที่ถูกตองมาประกอบการตัดสินใจอยางมี
ขั้ น ตอน ชั ด เจน และยุ ติ ธ รรม เป ด โอกาสให นั ก เรี ย น ครู ผู ป กครองมี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ
ในการปฏิบัติงานแนะแนว เพื่อใหเกิดพลังจูงใจตอผูที่จะนำไปปฏิบัติ
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษะการติดตอสื่อสารของผูบริหารกับการจัดบริการ
แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินหรือประเภทอื่น ๆ สังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห ารกั บ การจั ด บริ ก าร
แนะแนวในโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินหรือประเภทอื่น ๆ สังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 ควรมีการศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุทมี่ อี ทิ ธิพลตอประสิทธิผลของการบริหารงาน
แนะแนวในโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุป
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผลการวิ จั ย พบว า พฤติ ก รรมการบริ ห ารของผู บ ริ ห ารอยู ร ะดั บ มากทั้ ง ใน
ภาพรวมและรายดานและการจัดบริการแนะแนวอยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน และ
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการติดตอสื่อสาร และดานการตัดสินใจสงผลตอการจัดบริการ
แนะแนวการของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษา
กลุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรวม
กันทำนายไดรอยละ 54.00 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญ
เกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ กำกับ ติดตามงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนว
อยางตอเนื่อง และปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวสวนใหญเกิดจากการขาดครู
แนะแนวในโรงเรียน ครูไมมีความชำนาญในการใชภาษามือในการสื่อสารกับนักเรียน และครูไมเห็น
ความสำคัญของงานแนะแนว ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวโดยเรียงลำดับจากมากไป
หานอยดังนี้ ผูบริหารควรจัดใหมีหองแนะแนวที่เปนสัดสวนเฉพาะในโรงเรียน หนวยงานตนสังกัด
ควรมีการสงเสริมความรูความเขาใจทักษะ และประสบการณตาง ๆ ใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของอยาง
ตอเนื่องโดยการจัดอบรม และหนวยงานตนสังกัดควรมีการบรรจุครูวุฒิแนะแนวหรือจิตวิทยาใหมีใน
ทุกโรงเรียน
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การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
DEVELOPMENT OF GRADE 2 STUDENT’S MATHEMATICS ACHIEVEMENT
USING PROJECT BASED LEARNING ACTIVITIES
สิริรัตน แพงเทียน / SIRIRAT PAENGTHIAN1
จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT SAENGLOETUTHAI2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดย
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบโครงงานระหว า งก อ นเรี ย นกั บ หลั ง เรี ย นและหลั ง เรี ย นกั บ เกณฑ
ที่กำหนด และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
ในวิ ช าคณิ ต ศาสตร ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 โรงเรี ย น
บานหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน 20 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ได แ ก 1) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
2) แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่สรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน และหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดรอยละ 70
2. ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบโครงงานในวิ ช า
คณิตศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
คำสำคัญ : การเรียนรูแบบโครงงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร

1
2

นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

130

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
Vol. 5 No. 1 January - June 2014

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) compare student’s mathematics
achievement before and after learning by using project based learning activities, as well
as to compare student’s mathematics achievement after learning by using project based
learning activities with the set criterion and 2) study student’s satisfaction towards the
project based learning activities in mathematics. The sample was 20 grade 2 student of
Ban Nongpaklong School in the second semester of the academic year 2013. The data
collection instruments constructed by the researcher consisted of 1) a learning achievement
test and 2) a student’s satisfaction questionnaire. The statistics used for data analysis
were mean and standard deviation.
The findings of this research showed that:
1. The student’s mathematics achievement after learning with the project based
learning activities was higher than that of before. Moreover the student’s mathematics
achievement after learning was 70% higher than the set criterion.
2. The student’s satisfaction towards the project based learning activities in
mathematics was at a high level.
Keywords: project based learning, learning achievement, mathematics

บทนำ
สภาพสังคมในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบใหวิถีการดำรงชีวิต
ตองเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน ดวยเหตุนี้การศึกษาไทยจึงไดมีการปฏิรูปการศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกคิดอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมคี ณ
ุ ภาพเปนพืน้ ฐานในการเรียนรูแ ละสามารถนำความรูไ ปใชในการดำเนินชีวติ ไดอยางเหมาะสม
คณิตศาสตรเปนวิชาหนึง่ ทีม่ คี วามสำคัญตอการดำเนินชีวติ ของมนุษยและยังเปนพืน้ ฐานของวิทยาการ
แขนงตาง ๆ เพราะการศึกษาวิชาคณิตศาสตรเปนกระบวนการหนึ่งในการชวยพัฒนาความคิดของ
นักเรียนใหเปนลำดับขัน้ ตอนอยางละเอียดถีถ่ ว น มีเหตุผลถูกตองแมนยำและรวดเร็วอีกทัง้ ยังสามารถ
ตรวจสอบไดตามวิธีการทางวิทยาศาสตรที่มีระเบียบหลักเกณฑที่แนนอนในการแกปญหา ดังที่
สิ ริ พ ร ทิ พ ย ค ง (2545: 1) ได ก ล า วถึ ง คณิ ต ศาสตร ว า เป น วิ ช าที่ ช ว ยก อ ให เ กิ ด ความก า วหน า
ทางเทคโนโลยี ทำใหโลกเจริญกาวหนาเพราะจากการคิดคนทางวิทยาศาสตรตองอาศัยความรู
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ทางคณิตศาสตร นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยใหบุคคลเปนคนที่สมบูรณเปนพลเมืองที่ดีเพราะชวย
สรางความมีเหตุผล เปนคนชางคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักทำงานที่เปนระบบระเบียบ มีการวางแผน
ในการทำงาน มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และมีลักษณะของความเปนผูนำในสังคม
ดังที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2548: 11) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตรควรจัดสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับวุฒิภาวะความสนใจและความถนัด
ของผูเรียนเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ ไดคิดวิเคราะห และแกปญหาอยางเปนกระบวนการ
ตลอดจนปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสมใหผูเรียนมีสวนรวมรู รวมคิด รวมทำ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงควรจัดอยางหลากหลาย ดังที่ยุพิน พิพิธกุล (2540: 2) ไดกลาวถึง
ความสำคัญในการเรียนคณิตศาสตรวา ผูเ รียนควรจะเรียนคณิตศาสตรในเรือ่ งทีส่ มั พันธกบั สิง่ แวดลอม
ที่ อ าศั ย อยู และสามารถนำความรู ท างคณิ ต ศาสตร ไ ปใช ใ นชี วิ ต ประจำวั น ให เ กิ ด ความชื่ น ชม
ตอสิ่งตาง ๆ ในโลกไดมากยิ่งขึ้น และวันเพ็ญ ผลอุดม (2546: 2) ไดกลาวถึงวิชาคณิตศาสตรเปนวิชา
ที่ตองใชทักษะและมีเนื้อหาสวนใหญเปนนามธรรม ยากแกการอธิบาย และยกตัวอยางใหชัดเจน
ทำใหการสอนบางครั้งไมบรรลุวัตถุประสงค และสงผลกระทบตอการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งจาก
การประเมินผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนบานหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห)
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ผานมาพบวาการสอบวัดความสามารถทางการคิดคำนวณไดคะแนน
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 24.17 ตองปรับปรุงคิดเปนรอยละ 33.33 (กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจั ด การศึ ก ษา สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1, 2553) ส ง ผล
ตอคุณภาพการประเมินที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรเห็น
ความสำคัญและตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดศึกษาสาเหตุและพบวาวิธีการสอนแบบปกติไมได
ฝกทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย ผูเรียนขาดความสนใจในการคิดแกปญหา ขาดการแสวงหา
ความรูดวยตนเองทำใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายและเกิดเจตคติที่ไมดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
จึงทำใหเกิดปญหาในการคิดคำนวณแกโจทยปญ
 หาตาง ๆ สงผลใหผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร
ไม เ ป น ไปตามมาตรฐาน จากป ญ หาดั ง กล า วมี ค วามจำเป น อย า งยิ่ ง ต อ งศึ ก ษารู ป แบบการจั ด
การเรียนรูหรือวิธีการสอนที่เหมาะสมโดยเลือกการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาใชใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (NT: National Test) ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่ ก ำหนดไว ใ นป ก ารศึ ก ษาถั ด ไป ดั ง ที่ พิ ม พ พั น ธ เดชะคุ ป ต (2548: คำนำ) ได ก ล า วถึ ง การจั ด
การศึกษาควรเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การสอนแบบโครงงานเปน
การสอนรูปแบบหนึ่งที่นาสนใจเปนการจัดการเรียนสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญอยางแทจริง และ
ประโยชนสำคัญอีกประการหนึ่งคือเปนวิธีสอนที่พัฒนาทักษะการคิดและกระบวนการคิด ในการสอน
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คณิตศาสตรแบบโครงงานนี้ ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2544: 5) ไดกลาวถึงการสอนแบบโครงงานวาจะ
สงเสริมและฝกฝนใหผูเรียนไดรูวิธีการศึกษาคนควาลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ภายใตการดูแลใหคำ
ปรึกษาของครูซึ่งทำใหนักเรียนแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรคไดประมวลความรูและนำความรู
ความสามารถ ความคิด การประดิษฐคดิ คนและการพัฒนาสิง่ ใหม ๆ เปนการนำความรูท างคณิตศาสตร
มาใชในชีวติ ประจำวันไดอยางแทจริง เปนสวนหนึง่ ในการเสริมทักษะการเรียนรู เปนการฝกปฏิบตั จิ ริง
ใหผูเรียนหาขอสรุป นำเสนอรายงานขอคนพบดวยตนเอง เปนพื้นฐานของการวิจัยที่ชวยพัฒนา
ทักษะและแสวงหาความรูเพื่อเปนการเตรียมสรางนักวิจัยอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นแลว การสอน
คณิตศาสตรแบบโครงงานเปนการสอนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2545 ทีต่ อ งการใหเนนผูเ รียนเปนสำคัญ ใหผเู รียนรูจ กั นำประสบการณ
และความรูมาใชแกปญหาหรือขอสงสัยในเรื่องที่ตนเองสนใจ ดังที่ วัฒนา เอี่ยวเส็ง (2544: 4)
ไดกลาวถึงการสอนแบบโครงงานเปรียบเสมือนเปนการจัดการเรียนรู ฝกการทำงานวิจัยเล็ก ๆ
สำหรับผูเรียน มีขั้นตอนการเขียนคลายกับรายงานการวิจัยแตเนื้อหาที่เขียนไมละเอียดเหมือนกับ
งานวิจยั ในระดับสูง มีเพียงการเขียนเฉพาะจุดทีผ่ เู รียนสนใจจะศึกษาเทานัน้ และจะศึกษาเพียงจุดเล็ก ๆ
ที่เหมาะสมกับความรูพื้นฐานของผูเรียน วัย และเวลาเทานั้น
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาผลการวิจัยของนักการศึกษาหลายทานสอดคลอง
และเปนที่ยอมรับกันวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวย
พัฒนาผูเรียนทั้งในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานทักษะกระบวนการ และดานเจตคติที่มีตอ
การเรียนรูของผูเรียน ดังมีผูใหความเห็นไว อาทิเชน ผลการวิจัยของราตรี ทองสามสี (2547: 98)
พบวาการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน นอกจากชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูแลว ยังชวย
สงเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคของนักเรียนได นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูแบบ
โครงงาน สอดคลองกับรุงทิวา สิงหัดชัย (2547: 90) พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความคงทนใน
การเรียน มีการพัฒนาความสามารถดานทักษะกระบวนการแกปญหา การสื่อสาร สื่อความหมาย
การนำเสนอ สอดคลองกับสยาม สิงหาทอง (2549: 70) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตรเรื่องการนำเสนอขอมูลสถิติ มีความคงทนในการเรียน และความพึงพอใจ
ตอวิธีสอนแบบโครงงานอยูในระดับมาก ดังที่ รุงนภา สวรรคสวาสดิ์ (2550: 84) พบวาผลการเรียนรู
เรื่องการดำรงชีวิตและครอบครัวกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งพบวานักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูคะแนนหลังเรียนสูงกวา
คะแนนกอนเรียน ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานโดยภาพรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก เชนเดียวกับ นหทัย นันทวิสุทธิ์ (2551: 91) พบวานักเรียนมีความสามารถ
ในการทำโครงงานอยูในระดับสูงมาก ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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แบบโครงงานโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก สอดคลองกับวรรณวิไล หงสทอง (2551: 182)
พบวาผลการเรียนรูส าระเรขาคณิตของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรู
แบบโครงงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
การจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่จัด
การเรียนรูแบบโครงงานโดยภาพรวมอยูในระดับสูง และสอดคลองกับศรัญญา มณีไตรรัตนเลิศ
(2553: 96-97) พบวาผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานมาใชในการวิจัย โดยผูวิจัยไดนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาทดลอง
ใชกับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2555 ในการสอนวิชาคณิตศาสตรเพื่อใหผูเรียน
เกิดกระบวนการในการเรียนรู ผลจากการทดลองพบวาผูเ รียนเกิดกระบวนการในการเรียนรู มีสว นรวม
ในการทำกิจกรรม ทำงานเปนขั้นตอน มีความสามารถในการสรางสรรคงานไดดี ผูเรียนเกิดความพึง
พอใจ สนุกสนานกับการเรียนรูโดยใชรูปแบบโครงงาน ดังนั้นผูวิจัยจึงนำรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงานมาใชในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2556 ที่ยังไมเคยไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงาน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดกระบวนการในการเรียนรู
สามารถนำความรูไปใชในการดำรงชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสมตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานใน
วิชาคณิตศาสตร

สมมติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและงานวิจัยตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ
ตอบสนองความตองการในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
ไดเปนอยางดี โดยมีขั้นตอนการทำโครงงานประกอบดวย 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) การคิด
การศึกษาคนควา การสำรวจ การสอบถามเพื่อนำไปสูการแกปญหา 2) การวางแผนการดำเนินงาน
ตั้งแตเริ่มตนจนจบใหเห็นภาพตลอดแนวแลวเขียนโครงงาน 3) การดำเนินงานเริ่มตั้งแตการนำ
เคาโครงงานไปสูการปฏิบัติ การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและประมวลผล 4) การเขียนรายงาน
และ 5) การนำเสนอผลงาน (นันทิยา คุมพล, 2545: 8-9) และราตรี ทองสามสี (2547: 6-7) ไดกลาว
ถึงการสอนแบบโครงงานมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนำ 2) ขั้นกำหนดจุดมุงหมาย 3) ขั้นวางแผน
4) ขั้นดำเนินการตามแผน 5) ขั้นนำเสนอและประเมินผล รุงทิวา สิงหัดชัย (2547: 8-9) ไดกลาว
ถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมี 5 ขั้นตอนคือ 1) การเลือกเรื่องหรือประเด็นปญหา
2) การกำหนดจุดประสงค 3) การกำหนดวิธีการศึกษา 4) ลงมือปฏิบัติ และ 5) การรายงานและ
นำเสนอข อ มู ล ผู วิ จั ย ได สั ง เคราะห ขั้ น ตอนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบโครงงานเพื่ อ พั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน คือ 1) การเลือกหัวขอ
เรือ่ งหรือปญหาทีจ่ ะศึกษา 2) การวางแผน 3) การลงมือปฏิบตั ิ 4) การเขียนรายงาน และ 5) การนำเสนอ
ซึ่งไดนำมาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงในแผนภูมิดังนี้
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ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2556 ของโรงเรียนบานหนองปากโลง จำนวน 20 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง

วิธีดำเนินการ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research)
ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปนแบบกึ่งทดลองแบบกลุมเดียว
สอบกอนและหลัง (one group pretest-posttest design)

T1

X

T2

สัญลักษณที่ใชในการทดลอง
T1 หมายถึง การทดสอบกอนเรียน
X หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แผนการจัดการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารและระคนพัฒนากิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงาน จำนวน 5 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับมาตรฐาน
การจัดการเรียนรูตัวชี้วัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
2. ศึกษาการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของสังเคราะหเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโครงงานดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การเลื อ กหั ว ข อ เรื่ อ งหรื อ ป ญ หาที่ จ ะศึ ก ษา นั ก เรี ย นนำเรื่ อ งราวหรื อ
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวันมาใชในการสรางโจทยปญหากำหนดเปาหมายในการแกปญหา
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการวางแผนการแกปญหา นักเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การวิเคราะหหาแนวทางในการแกโจทยปญหาเพื่อใหปญหาสำเร็จลุลวง
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นลงมือปฏิบัติ นักเรียนดำเนินการตามแผน จัดระบบและลงมือปฏิบัติตาม
ขั้นตอน
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ขัน้ ตอนที่ 4 ขัน้ การเขียนรายงาน แสดงวิธที ำในการแกโจทยปญ
 หาตาง ๆ ใหครบถวนถูกตอง
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการนำเสนอ นำเสนอผลงานการแกโจทยปญหา
3. สรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่องโจทยปญหาการบวก
ลบ คูณ หาร และระคน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 1) มาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัด 2) สาระสำคัญ 3) จุดประสงคการเรียนรู 4) สาระการเรียนรู 5) กิจกรรม
การเรียนรูที่เนนการมีสวนรวมของผูเรียน 5 ขั้นตอน ตามรูปแบบโครงงาน 6) สื่อการจัดการเรียนรู
7) การวัดผลประเมินผล และ 8) บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยจำนวนเวลาและสาระ
การเรียนรูที่ใชในการจัดการเรียนรู มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เวลาและสาระการเรียนรูที่ใชในการจัดการเรียนรู
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4. นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และนำมาหา
คาดัชนีความสอดคลองซึ่งผลพบวามีคา IOC ระหวาง 0.67 ถึง 1.00
5. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยไดเสนอแนะเกี่ยวกับ
การใชภาษาในการสือ่ สาร การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบโครงงาน ซึง่ ไดนำขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง
6. ผูวิจัยนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใช
กลุมเปาหมาย โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จำนวน 30 คน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน เวลาในการจัดกิจกรรมขอบกพรองตาง ๆ และบันทึกขอมูล
เพื่อตรวจสอบคุณภาพกอนนำไปใชจริง
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเปนแบบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ กำหนดเกณฑ
การให ค ะแนนโดยข อ ที่ ท ำถู ก ให ค ะแนนข อ ละ 1 คะแนน ข อ ที่ ผิ ด หรื อ ไม ต อบให ค ะแนนข อ ละ
0 คะแนน เพื่อนำไปใชในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีขั้นตอนในการดำเนินการสรางดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับมาตรฐาน
การจัด การเรียนรู ตัวชี้วัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของวิเคราะหขอสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จำนวนและ
การดำเนินการ เรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารและระคน ตามทฤษฎีการพัฒนาการคิด
ของบลูม (Bloom) (ทิศนา แขมมณี, 2553: 66-67) มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะหขอสอบปรนัยตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
จำนวนและการดำเนินการ เรื่องโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ การหารและระคน
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1.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทยปญหาการบวก การลบ
การคูณ การหารและระคน จำนวน 1 ฉบับ เปนแบบ 3 ตัวเลือก จำนวน 45 ขอ
1.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและตารางวิเคราะหแบบทดสอบเสนอ
ตออาจารยทป่ี รึกษาวิทยานิพนธและเสนอตอผูเ ชีย่ วชาญ จำนวน 3 ทาน เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิง
เนื้อหา และนำมาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือการวิจัย ซึ่งผลพบวามีคา IOC ระหวาง
0.67 ถึง 1.00
1.5 ปรับปรุงแบบทดสอบตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยไดเสนอแนะเกี่ยวกับ
การใชภาษาความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ตัวลวงในแตละขอ ซึ่งไดนำขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไขขอสอบทีส่ รางขึน้ ปรับคำถามและคำตอบใหชดั เจน แลวเสนออาจารยทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตอง
1.6 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ที่ผานการเรียนเนื้อหานี้มาแลวโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ จำนวน 50 คน
1.7 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรวจคำตอบใหคะแนนที่ตอบถูกตอง
ให 1 คะแนนและตอบผิดให 0 คะแนน นำมาหาคาคุณภาพของแบบทดสอบพบวาไดคา ความยากงาย
(p) ระหวาง 0.36-0.76 และคาอำนาจจำแนก (r) ระหวาง 0.22-0.66 จำนวน 30 ขอ
1.8 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตรวจสอบหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช
แบบทดสอบที่ผานเกณฑแลว จำนวน 30 ขอ นำมาหาคาความเชื่อมั่นแบบคูเดอร–ริชารดสัน (Kuder
Richardson) ใชสูตร KR–20 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ผานการเรียนเนื้อหานี้มาแลว
จำนวน 50 คน เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบอีกครั้ง ซึ่งผลการตรวจสอบความเชื่อมั่น
(reliability) มีคาเทากับ 0.86
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
1 ฉบับ จำนวน 10 ขอ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (rating scale) มี 3 ระดับของ
ลิ เ คิ ร ท คื อ 3=พึ ง พอใจมาก 2=พึ ง พอใจปานกลาง และ 1=พึ ง พอใจน อ ย ข อ คำถามแบ ง เป น
3 ประเด็น ดังนี้ 1) กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 2) บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน 3) ประโยชนทไี่ ดรบั จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบโครงงาน มีขนั้ ตอนการดำเนินการ
ดังตอไปนี้
2.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสารและงานวิจัย
2.2 สรางแบบสอบถามจำนวน 10 ขอ ที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
2.3 นำแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง เนื้อหา ภาษาและวัตถุประสงค และนำมาหา
คาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือการวิจัย ซึ่งผลพบวามีคา IOC ระหวาง 0.67 ถึง 1.00
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2.4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยไดเสนอแนะเกี่ยวกับ
การใชภาษาที่เขาใจงายเหมาะสมกับวัย ซึ่งไดนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข แลวเสนออาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง
2.5 นำแบบสอบถามความพึ ง พอใจไปทดลองใช กั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2
ทีไ่ ดรบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบโครงงานเพือ่ ตรวจสอบหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ
พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.83
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ทำการทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ดำเนินการทดลองสอนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมี 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน
ขั้นตอนที่ 3 การลงมือปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 4 การเขียนรายงาน
ขั้นตอนที่ 5 การนำเสนอผลงาน
3. ทำการทดสอบหลังเรียนซึ่งเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกันกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
4. สอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานกับนักเรียน
การวิเคราะหขอมูล
ในการดำเนินการวิจัยผูวิจัยไดวางแผนการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1. นำผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาดำเนินการหาคาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ( σ ) แลวเปรียบเทียบคาเฉลีย่ (μ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (σ ) ของผลการทดสอบ
กอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนและนำผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนเทียบกับเกณฑ
รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใชคาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( σ )
สถิติที่ใชในการวิจัย
ผู วิ จั ย ใช ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล ประกอบด ว ยร อ ยละ ค า เฉลี่ ย (μ) และส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ( σ )
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ผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน ผูวิจัยไดนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปใชทดสอบนักเรียนกอนและหลัง
จัดการเรียนรู โดยนำผลการทดสอบไปวิเคราะหเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
(N = 20)
µ¦°
n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥

³ÂÁÈ¤
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14.45
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2.21

จากตารางที่ 3 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
จากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานหลังเรียน ผูวิจัยไดนำผลคะแนนหลังเรียนไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนดไว
รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีรายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรี ย บเที ย บคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร โ ดยการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
(N = 20)
µ¦°
®¨´Á¦¸¥
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จากตารางที่ 4 แสดงวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว (μ =21.00)
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
ในวิชาคณิตศาสตรโดยภาพรวมที่ไดจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในวิชาคณิตศาสตร มีรายละเอียดดังตารางที่ 5

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
Vol. 5 No. 1 January - June 2014

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

141

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในวิชาคณิตศาสตร โดยภาพรวม
ªµ¤¡¹¡°Ä

ȝ

ı

¦³´ªµ¤¡¹
¡°Ä

(N = 20)
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จากตารางที่ 5 แสดงวาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานในวิชาคณิตศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (μ=2.52) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบว า อยู ใ นระดั บ มากทุ ก ด า นเรี ย งตามลำดั บ ดั ง นี้ ด า นบรรยากาศในการเรี ย นรู (μ=2.68)
ดานกิจกรรมการเรียนรู (μ=2.51) และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู (μ=2.38)

อภิปรายผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน จากผลการวิ จั ย พบว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร โ ดยการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงาน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีกระบวนการและขั้นตอนที่สามารถฝกให
นักเรียนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดดีขึ้น โดยผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานซึ่ง
ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 การเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา มาจากความสนใจของนักเรียน
ในการนำเรื่องราวหรือสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวันมาใชในการสรางโจทยปญหากำหนด
เปาหมายในการแกปญหา ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการวางแผนการแกปญหาจากปญหาที่สรางขึ้นมาอยาง
ทาทาย โดยการรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวิเคราะหหาแนวทางในการแกปญหาโจทย
ป ญ หาที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ ให ป ญ หาสำเร็ จ ลุ ล ว ง ขั้ น ตอนที่ 3 ขั้ น ลงมื อ ปฏิ บั ติ เ ป น ขั้ น ที่ ด ำเนิ น การ
ตามแผนที่ไดวิเคราะหแยกแยะไวมาจัดระบบลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการเขียน
รายงานตามขอมูลในการแกโจทยปญหาตาง ๆ ใหครบถวนถูกตอง ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการนำเสนอ
เปนการนำเสนอผลงานการแกโจทยปญหาจากโจทยปญหาที่นักเรียนสรางหรือกำหนดปญหาขึ้นมา
กลาที่จะแสดงความคิดเห็นตอหนาผูอื่นดวยความมั่นใจดวยการรายงานปากเปลา การจัดกิจกรรม
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การเรียนรูแบบโครงงานเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยพัฒนาผูเรียนทั้งในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติที่ดีตอการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของรุงนภา สรรคสวาสดิ์ (2550: 8485) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการทำโครงงานเรื่องการดำเนินชีวิตครอบครัวสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรู
เรื่องการดำรงชีวิตและครอบครัวกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานแตกตางกันอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณวิไล หงสทอง (2551: 181) ไดศึกษา
เรื่ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 โดย
การจัดการเรียนรูแบบโครงงานผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรูสาระเรขาคณิตของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู และสอดคลอง
กับงานวิจัยของศรัญญา มณีไตรรัตนเลิศ (2553: 96-97) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรูเรื่อง
โจทยปญหาการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู
จากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานหลังเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม พบวา คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนสูงกวา
เกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (μ=23.95) สูงกวาคะแนน
เฉลี่ยเกณฑ (μ=21.00) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่มีกระบวนการและขั้นตอนที่สามารถฝกใหนักเรียนวิเคราะหและแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรไดดีขึ้น สอดคลองกับลัดดา ภูเกียรติ (2544: 27) ไดกลาวถึงโครงงานเปนวิธีการเรียนรูที่
เกิดจากความสนใจใครรูของผูเรียนที่อยากจะศึกษาคนควาเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ สิ่งที่
สงสัยและอยากรูคำตอบใหลึกซึ้งชัดเจนหรือตองการเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ ใหมากขึ้นกวาเดิม โดยใช
ทักษะกระบวนการและแกปญหาหลาย ๆ ดานมีวิธีการศึกษาอยางเปนระดับและมีขั้นตอนตอเนื่อง
มีการวางแผนในการศึกษาอยางละเอียดแลวลงมือปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไวจนไดขอ สรุปหรือผลการศึกษา
หรือคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
ผลการวิจัยแสดงวาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตาม
ลำดับดังนี้
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ลำดั บ ที่ 1 ด า นบรรยากาศในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจใน
การมีสวนรวมกระตือรือรนในการสรางโจทยปญหารวมกัน พึงพอใจในการชวยเหลือกันและพึงพอใจ
ในการมีโอกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็นรวมกับเพือ่ น สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูอ ยางมีความหมาย
ตามแนวคิดของออซูเบล (Ausubel) ทิศนา แขมมณี (2553: 68-69) ไดกลาวถึงแนวความคิดของ
ทฤษฎีนี้โดยเชื่อวาความสำคัญของการใหการศึกษาคือการใหความรูที่ถูกตอง ชัดเจน และตอง
เป น ความรู ที่ ร วบรวมไว อ ย า งมี ร ะเบี ย บ วิ ธี ก ารที่ จ ะทำให ก ารเรี ย นการสอนบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค
ควรกระตุนใหผูเรียนมีความตองการเรียนรูใฝรู รักษาความรูไวใหไดนาน ใหความรูและวิธีการ
ในการแกปญหาตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
ลำดับที่ 2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนพึงพอใจในการทำงานรวมกับเพื่อนเปน
กลุม พึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น และพึงพอใจในการนำเสนอผลงานดวยตนเอง
สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวนปญญาตามแนวคิดของเพียเจต (Piaget) ทิศนา แขมมณี
(2553: 64-65) ไดกลาวถึงแนวความคิดของทฤษฎีนี้ที่เชื่อวาคนเราทุกคนตั้งแตเกิดมามีความพรอม
ที่จะมาปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยธรรมชาติแลวมนุษยเปนผูพรอมที่จะมีกริยากรรมหรือเริ่ม
กระทำกอน (active) ในการจัดการเรียนการสอนควรคำนึงถึงวุฒิภาวะของผูเรียนโดยจัดเนื้อหา
ใหเหมาะสมกับวัย ควรใหนักเรียนลองปฏิบัติและทำกิจกรรมใหมาก พยายามจัดกิจกรรมที่ใหมี
การทำงานเปนกลุมและกอนที่จะสอนเนื้อหาใหม ควรมีการทบทวนเรื่องเดิมกอนแลวจึงคอย ๆ ขยาย
ออกไปสูความรูใหมเพื่อใหนักเรียนมีความพรอมและสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมได
ลำดับที่ 3 ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในผลงาน สามารถนำความรูเชื่อมโยงกับความรูในวิชาอื่นได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการสรางความรู
(constructivism) ทิศนา แขมมณี (2547: 96-98) ไดกลาวถึงแนวคิดของทฤษฎีนี้วาการเรียนรูที่ดี
เกิดจากการสรางพลังความรูในตนเองดวยตนเองของผูเรียน หากผูเรียนมีโอกาสไดสรางความคิด
และนำความคิดของตนเองไปสรางสรรคชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะทำใหเห็น
ความคิดนั้นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และเมื่อผูเรียนสรางสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในโลกก็หมายถึงการสราง
ความรูขึ้นในตนเองนั่นเอง ความรูที่ผูเรียนสรางขึ้นในตนเองนี้จะมีความหมายตอผูเรียนจะอยูคงทน
ผูเรียนจะไมลืมงายและจะสามารถถายทอดใหผูอื่นเขาใจความคิดของตนเองไดดี
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ขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร ข องนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิ จั ย พบว า การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบโครงงานสามารถพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีกระบวนการและขั้นตอนที่สามารถฝกใหนักเรียน
แกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดดีขึ้น โดยขั้นตอนที่ 1 การเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา
มาจากความสนใจของนักเรียนในการนำเรื่องราวหรือสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวันมาใช
ในการสร า งโจทย ป ญ หา กำหนดเป า หมายในการแก ป ญ หา ขั้ น ตอนที่ 2 ขั้ น การวางแผน
การแก ป ญ หาจากป ญ หาที่ ส ร า งขึ้ น มาอย า งท า ทาย โดยการร ว มกั น แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ในการวิ เ คราะห ห าแนวทาง ในการแก ป ญ หาโจทย ป ญ หาที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ ให ป ญ หาสำเร็ จ ลุ ล ว ง
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นลงมือปฏิบัติเปนขั้นที่ดำเนินการตามแผนที่ไดวิเคราะหแยกแยะไวมาจัดระบบลงมือ
ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน ขั้ น ตอนที่ 4 ขั้ น การเขี ย นรายงานตามข อ มู ล ในการแก โ จทย ป ญ หาต า ง ๆ
ใหครบถวนถูกตอง และขั้นตอนที่ 5 ขั้นการนำเสนอ เปนการนำเสนอผลงานการแกโจทยปญหา
จากโจทย ป ญ หาที่ นั ก เรี ย นสร า งหรื อ กำหนดป ญ หาขึ้ น มา กล า ที่ จ ะแสดงความคิ ด เห็ น ต อ หน า
ผูอื่นดวยความมั่นใจดวยการรายงานปากเปลา ดังนั้นครูสามารถนำวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานไปเป น ทางเลื อ ก ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน
โดยคำนึ ง ถึ ง การจั ด เนื้ อ หาให เ หมาะสมกั บ วั ย เน น การจั ด กิ จ กรรมให มี ก ารทำงานเป น กลุ ม
มีการทบทวนความรูเดิมแลวขยายออกไปสูความรูใหม เพื่อใหนักเรียนมีความพรอมและสามารถ
เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมได
1.2 จากผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการมีสวนรวมในการทำกิจกรรมรวมกัน นักเรียนมีโอกาสได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันเปนกลุม มีการนำเสนอผลงานดวยตนเองและสรางโจทยปญหาจาก
ขอมูลที่สำรวจได ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานครูควรคำนึงถึงความสนใจ อยาก
เรียนรูข องนักเรียน เนนนักเรียนเปนสำคัญจะทำใหการเรียนการสอนนัน้ บรรลุผลตามเปาหมายทีต่ งั้ ไว
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนทางคณิตศาสตรเพื่อเปนการสงเสริม
ทักษะกระบวนการคิดแกปญ
 หา ทักษะการใหเหตุผล ทักษะการสือ่ สารสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร
ทักษะการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และทักษะกระบวนการคิดริเริ่มสรางสรรค
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2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมควบคูไปกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เชน แบบฝก ชุดการสอน บทเรียนสำเร็จรูป เปนตน

สรุป
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร โ ดยการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบโครงงาน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน หลังเรียนสูงกวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
2. ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบโครงงานในวิชาคณิตศาสตร
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
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การใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกราง: กรณีศกึ ษาจังหวัดนครปฐม
UTILIZATION OF THE UNUSED SANDFIELD AREAS: A CASE STUDY OF
NAKHON PATHOM PROVINCE
อรรถกร ดอกสายหยุด/ ATTAKORN DOKSAIYUD1
วิชยั ลำใย/ WICHAI LAMYAI2
สมชาย ลักขณานุรกั ษ/ SOMCHAI LAKANANURUK3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สำรวจสภาพการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง
ในจังหวัดนครปฐม 2) ศึกษารูปแบบการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกราง และ 3) นำเสนอรูปแบบ
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ การใชประโยชนพน้ื ทีแ่ หลงทรายบกราง ในจังหวัดนครปฐม กลุม ตัวอยางคือ ประชาชน
ที่ อ ยู ใ นอำเภอกำแพงแสน อำเภอเมื อ งนครปฐม อำเภอดอนตู ม และอำเภอบางเลน จำนวน
384 ครัวเรือน กลุมเอกชนผูประกอบธุรกิจทราย 16 คน เจาหนาที่ของรัฐ 16 คน ผูเชี่ยวชาญและ
นักวิชาการเฉพาะดาน 5 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสำรวจ แบบสอบถาม ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็นการสนทนากลุม การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกราง
โดยผูเ ชีย่ วชาญและนักวิชาเฉพาะดาน การวิเคราะหขอ มูลใชคา รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะหเนือ้ หา
ผลการวิจยั พบวา
1. พื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐมถูกนำมาใชประโยชนเปนรานอาหาร บอเลี้ยง
ปลา บอตกปลา และรีสอรต
2. รูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง จากความคิดเห็นของประชาชน เอกชน
ผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาที่ของรัฐ คือ เปนแหลงกักเก็บน้ำในชุมชน รีสอรต รานอาหาร
บอเลีย้ งปลา บอตกปลา สวนสาธารณะ แหลงกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ ตลาดกลางน้ำ ทีฝ่ ง กลบขยะ
ปาชุมชนสำหรับปลูกไมเศรษฐกิจ ที่ผลิตสินคา และรานคาในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ
สวนน้ำและเปนทีร่ วบรวมพันธุไ มนำ้

นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
อาจารย ดร. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1
2
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3. รูปแบบการใชประโยชนทเี่ หมาะสมสำหรับพืน้ ทีแ่ หลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม ทีม่ ี
ความเปนไปไดและมีความเหมาะสม ไดแก ใชเปนแหลงน้ำใชในชุมชน รีสอรตและรานอาหาร
คำสำคัญ: การใชประโยชนแหลงทราย แหลงทรายบกราง ทรายบกนครปฐม

ABSTRACT
The objectives of the research were to 1) survey the unused sandfield’s present
utilization condition in Nakhan Pathom area; 2) study utilization models of the unused sandfield;
and 3) present the suitable utilization models of the unused sandfield in Nakhon Pathom
area. The samples were 384 households in Kamphaeng Saen District, Mueang Nakhon
Pathom District, Don Tum District and Bang Len District; 16 people from private sand
business groups, 16 government officials, 5 specific specialists and academic persons.
The research instruments were a survey form, a questionnaire, issues for an interview,
issues for focus groups, and evaluation by the specific specialists and academic persons.
The collected data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and content
analysis.
The results of the research were as follows:
1. The unused sandfield areas in Nakhon Pathom were used as restaurants, fish
farms, fishing ponds, and resorts.
2. The utilization models of the unused sandfield according to all subject groups
were community reservoirs, resorts, restaurants, fish farms, fishing ponds, parks, recreation
sites, floating markets, wasted disposal site, community forest for economic plants growing,
factories and One Tambon One Product (OTOP) shops and water-plant collection sites.
3. The suitable utilization models for Nakhon Pathom’s unused sandfield that were
possible and appropriate were community reservoirs, resorts and restaurants.
Keywords: sandfield utilization, unused sandfield site, Nakhon Pathom sandfield site
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บทนำ
ปจจุบนั ประเทศไทยมีปญ
 หาดานทีด่ นิ อยู 2 ประเด็นใหญ ๆ คือ ปญหาดานการถือครอง และ
ปญหาดานการใชประโยชน ซึ่งเปนปญหาที่มีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศทั้งดานการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ทัง้ นีท้ ด่ี นิ ในประเทศไทยสวนใหญรอ ยละ 53.51 เปนพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
รองลงมารอยละ 32.25 เปนพืน้ ทีป่ า ไม โดยมีพนื้ ทีช่ มุ ชนรอยละ 4.71 และมีพนื้ ทีท่ งิ้ รางรอยละ 2.86
(สำนักสำรวจที่ดินและวางแผนการใชที่ดิน, 2553) ปญหาที่ดินเกิดจากการวางแผนพัฒนาประเทศ
ที่มีโครงสรางพื้นฐานเพื่อเรงรัดเศรษฐกิจสงออก ทำใหชนชั้นนำในรัฐและภาคทุนเขายึดครองจับจอง
ที่ดินของชุมชน กลุมอำนาจทางการเมืองผลักดันใหยกเลิกการจำกัดการถือครองที่ดินเพื่อเปดเสรี
แกเอกชนและตางชาติในการเขามาครอบครองที่ดิน ประกอบกับภาวะลมสลายในภาคเกษตรที่เกิด
จากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ขณะทีร่ ฐั สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมทำใหมลู คาทางอุตสาหกรรมสูง
ที่ดินจึงหลุดมือจากชาวไร ชาวนาไปสูกลุมทุน การสูญเสียที่ดินทำกิน การละทิ้งไรนา หรือการกลาย
เปนผูเ ชาทีด่ นิ ทำกิน ในการเชาทีน่ าทำกินอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะผูเ ชาทีท่ ำกิน
ไมมคี วามมัน่ ใจในการเชาทีท่ ำกินตลอดไป รวมถึงตองแบกภาระตาง ๆ ทำใหประสิทธิภาพในการผลิต
ต่ำลง ที่ดินเปลี่ยนบทบาทจากการเปนปจจัยในการผลิตกลายเปนสินคา ทำใหเกิดการเก็งกำไรที่ดิน
เกิ ด ขึ้ น และในภาวะวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ในป 2540 รั ฐ ได อ อกกฎหมายถึ ง 11 ฉบั บ ในการเป ด
ให ช าวต า งชาติ เ ข า มาครอบครองที่ ดิ น และประกอบธุ ร กิ จ เสรี (กฤษฎา บุ ญ ชั ย , 2556) ป ญ หา
การเก็งกำไรทำใหการบริหารจัดการที่ดินของผูถือครองทำใหเกิดความเหลื่อมล้ำแตกตางกันมาก
ระหวางผูที่มีที่ดินขนาดเล็ก (ต่ำกวา 5 ไร) กับผูถือครองที่ดินขนาดใหญ (มากกวา 200 ไร) และยัง
ทำใหเกิดทีด่ นิ ทิง้ รางเพิม่ ขึน้ เปน 9,179,624 ไร ในป 2552 ซึง่ สวนหนึง่ เลิกทำการเกษตร และการถือ
ครองที่ดินเพื่อเก็งกำไร การกระจุกตัวของการถือครองที่ดินสงผลใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ปละ 127,384,403 ลานบาท ทีค่ ำนวณโดยสถาบันทีด่ นิ นอกจากนีก้ ารถือครองทีด่ นิ ทีต่ กไปอยูใ นมือ
ชาวตางชาติ ยอมมีผลทำใหสัดสวนการถือครองของคนไทยลดลง และสูญเสียโอกาสในการถือครอง
ทีด่ นิ จากการทำธุรกิจอำพรางจากการถือกรรมสิทธิค์ รอบครองทีด่ นิ โดยผานความสัมพันธทางครอบครัว
(การสมรสกับผูที่มีสัญชาติไทย) การเชาหรือซื้อผานผูมีสัญชาติไทย การตั้งเปนนิติบุคคลไทยแลว
ถายโอนภายหลัง มีกฎหมายหลายฉบับในการปองกันและควบคุมคนตางชาติเปนกฎหมายเกี่ยวกับ
การถือครองทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย แตกฎหมายเหลานัน้ มีขอ จำกัดมากทำใหเกิดการเลีย่ งกฎหมาย
หรื อ แสวงหาผลประโยชน อั น มิ ช อบด ว ยการทำธุ ร กรรมผ า นตั ว แทนอำพราง ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต อ
ความมั่นคงของประเทศที่อาจเกิดจากการไดเปรียบทางการเงิน ทำใหเขามาแทรกแซงทางเศรษฐกิจ
และยึดเอาดินแดนที่เปนของคนไทยในทางออม (ปยะนุช โปตะวณิช, 2554) ปญหาและผลกระทบ
เหลานี้ไดมีการดำเนินการแกไขปญหาดวยมาตรการตาง ๆ อาทิ การกระจายการถือครองที่ดินซึ่งมัก
จะเปนไปในรูปแบบการนำเอาที่ดินของรัฐมาจัดสรร การเก็บภาษีที่ดินแบบกาวหนา และมีกฎหมาย
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ที่เกี่ยวของกับที่ดินถึง 16 ฉบับ (มนินธ สุทธิวัฒนานิติ, 2556) นอกจากนี้การมองปญหาที่ดินมี
ความแตกตางกัน เชน การมองวาปญหาทีด่ นิ มิใชเรือ่ งการกระจุกของขนาดการถือครองแตเปนปญหา
ทีด่ นิ ทางการเกษตรถูกทิง้ รกรางวางเปลา (นิพนธ พัวพงศกร, 2554)
พืน้ ทีท่ งิ้ ราง หมายถึง พืน้ ทีท่ ถี่ กู ปลอยทิง้ ไวโดยไมไดเขาไปทำประโยชนตอ เนือ่ งกันตัง้ แต 1 ป
ขึน้ ไป การปลอยทีด่ นิ ทิง้ รางไมทำใหเกิดประโยชนดว ยสาเหตุตา ง ๆ นัน้ มีถงึ 9,179,624 ไร เปนนาราง
ไรรา ง ปาละเมาะ ทีล่ มุ ต่ำ และทีเ่ ปนเหมืองแร บอลูกรัง และบอทรายมากอนมีจำนวนถึง 1,003,636 ไร
(มนินธ สุทธิวัฒนานิติ, 2556) ซึ่งมีผลกระทบในทางลบทั้งดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวมอีกดวย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2556) นอกจากนี้ กองประสานการจัด
การทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2556) ไดกลาวถึงผลกระทบ
ตอสิง่ แวดลอมทีเ่ กิดจากแหลงทรายบกรางของประเทศไทย ไววา การขุด ตัก และดูดทราย โดยเฉพาะ
ในสวนของการดูดทรายจากลำน้ำ จะกอใหเกิดผลดีในแงของการชวยปองกันการตืน้ เขินของแหลงน้ำ
ตามธรรมชาติและแหลงน้ำที่มนุษยสราง ซึ่งเปนประโยชนในแงของการคมนาคมทางน้ำ และเปน
การเพิม่ ศักยภาพในการเก็บกักน้ำในแหลงน้ำนัน้ ๆ แตหากไมมกี ารควบคุมการขุด ตัก และดูดทราย
ทีด่ จี ะมีผลกระทบโดยตรงตอสภาพแวดลอมอยางมาก ซึง่ ลักษณะผลกระทบตอสิง่ แวดลอมดังนีค้ อื
1. การผลิตทรายในลำน้ำ เปนตนเหตุสำคัญที่กอใหเกิดตะกอนแขวนลอยในน้ำ เนื่องจาก
ในกระบวนการผลิต เครือ่ งจักรจะดูดทัง้ ตะกอน กรวด ทรายและน้ำปะปนกัน แลวจึงสงเขากระบวนการ
แยกกรวดและทรายออกจากกัน โดยจะปลอยดินปนน้ำที่มีลักษณะขุน โดยทั่วไปจะมีสีเหลืองหรือ
น้ำตาลจางลงสูลำน้ำสาธารณะ ในบริเวณที่มีการผลิตทรายหนาแนนก็จะเกิดปญหาตะกอนแขวน
ลอยในน้ำมาก ไมสามารถเจือจางหรือตกตะกอนไดหมด ทำใหนำ้ สามารถพัดพาไปเปนระยะทางไกล
และจะกอใหเกิดผลกระทบตอการใชน้ำของประชาชนดานทายน้ำ ผลกระทบตอการผลิตน้ำประปา
ตลอดจนสงผลตอระบบนิเวศของสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ ยูใ นน้ำ แตในบริเวณทีม่ กี ารผลิตทรายไมหนาแนน และ
ผลิตทรายในลำน้ำขนาดใหญ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมก็จะเบาบางลง อีกปญหาหนึ่งที่พบได
ในบริเวณทีม่ กี ารดูดทรายเปนปริมาณมาก ดูดในแนวลึก หรือใกลกบั แนวตลิง่ ก็จะเปนสาเหตุทที่ ำให
ตลิ่งทรุดตัวหรือพังลง และเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ำ สงผลกระทบตอที่ดินและ
สิง่ ปลูกสรางริมตลิง่ ไมวา จะเปนบานเรือนราษฎรหรือถนนไดรบั ความเสียหาย
2. การผลิตทรายบก จะกอใหเกิดผลกระทบตอสิง่ แวดลอมมากหรือนอยขึน้ อยูก บั การจัดการ
ของผูประกอบ หากไมมีการควบคุมที่เขมงวดหรือมีการจัดการที่เหมาะสมก็จะกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอมโดยรอบอยางมาก ลักษณะของผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ไดแก
2.1 พื้นที่ขอบบอเกิดการพังทลายหรือยุบตัวของดิน สงผลกระทบตอที่ดินที่อยูขางเคียง
เนื่องจากมีการดูดทรายหรือขุดตักทรายลึกมากเกินไป หรือมีความลาดชันของขอบบอไมเหมาะสม
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ตลอดจนการกันระยะหางจากขอบบอกับทีด่ นิ ของบุคคลอืน่ หรือทีส่ าธารณะนอยเกินไป ไมสมั พันธกบั
ความลึกของขอบบอ
2.2 กระบวนการผลิตจะมีน้ำขุนขนเกิดขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนน้ำโคลน โดยปกติบอทราย
สวนใหญจะไมมกี ารระบายน้ำขุน ขนออกมาสูแ หลงน้ำภายนอก เนือ่ งจากเปนระบบปด คือใหนำ้ ไหล
หมุ น เวี ย นอยู ภ ายในบ อ แต ห ากน้ ำ ในบ อ มี ร ะดั บ น้ ำ สู ง มากจนเป น อุ ป สรรคต อ การดู ด ทราย
ผูป ระกอบการก็จะระบายน้ำออกสูแ หลงน้ำธรรมชาติโดยตรง ทำใหแหลงน้ำธรรมชาติเกิดความขุน ขน
มีตะกอนแขวนลอยอยูเปนจำนวนมาก สงผลกระทบตอการใชน้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำ
2.3 ในช ว งระหว า งการดำเนิ น งาน เมื่ อ มี ก ารเป ด บ อ ลึ ก จนถึ ง ระดั บ น้ ำ ใต ดิ น ทำให
น้ำใตดินไหลมารวมอยูในบอทราย สงผลกระทบตอบอน้ำตื้นของชุมชนในบริเวณโดยรอบ ทำใหมี
ปริมาณน้ำนอยลงหรือไมมเี ลยในฤดูแลง
2.4 การคั ด แยกทรายจะทำให เ กิ ด วั ส ดุ ที่ เ หลื อ ใช เช น กรวด ซึ่ ง วั ส ดุ เ หล า นี้ ถ า ไม มี
การจัดการใหถกู ตองและเหมาะสม จะกอใหเกิดปญหาจากการกองทิง้ วัสดุเหลือใชระยะยาว
2.5 การขนส ง ทราย ส ว นใหญ จ ะมี ป ญ หาของน้ ำ หนั ก การบรรทุ ก ทำให ถ นนเกิ ด
ความชำรุดเสียหาย เกิดปญหาฝุนฟุงกระจาย และการรวงหลนของทราย ตลอดจนเสียงดังรบกวน
สงผลกระทบตอชุมชนที่อยูตลอดเสนทางขนสง
2.6 บอทรายทีเ่ ปดดำเนินการ เมือ่ เลิกประกอบกิจการ ในบางบอไมมกี ารปรับปรุงสภาพ
พื้นที่โดยปลอยทิ้ง ทำใหไมสามารถใชประโยชนอื่น ๆ ไดอีก รวมถึงกอใหเกิดปญหาทัศนียภาพของ
พืน้ ที่
นอกจากนี้ ติณณพสิษฐ สุริดล (2549: 17) ไดกลาววา ทราย แมจะมีประโยชนหลายอยาง
หากขาดการควบคุมดูแลก็จะสงผลกระทบในหลาย ๆ ดาน ดังตอไปนี้
1. ผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ การดูดทรายขึ้นมาจากระดับฐานของพื้นที่
ทำใหขาดสมดุลทางธรรมชาติ เปนสาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง เกิดการชะลางพังทลาย เกิด
การทับถมทำใหแหลงน้ำตื้นเขิน กอใหเกิดการแพรกระจายของฝุนละอองจากทรายโดยเฉพาะในชวง
ฤดูแลง และเกิดมลภาวะทางเสียง
2. ผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางชีวภาพและนิเวศวิทยา การขุดตักและดูดทรายสงผลกระทบ
ตอระบบนิเวศวิทยาทางน้ำโดยตรง ทำใหสภาพแหลงน้ำ พืน้ ทีจ่ บั สัตวนำ้ หรือแหลงทีอ่ ยูอ าศัยของสัตว
น้ำเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลกระทบตอสัตวน้ำ และสัตวที่อยูอาศัยในหนาดิน คุณภาพของแหลง
น้ำผิวดินเปลีย่ นไป เนือ่ งจากตะกอนขุน ขนทีไ่ หลลงสูแ หลงน้ำธรรมชาติ
3. ผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย ทั้งในดานเกษตรกรรม การคมนาคม
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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4. ผลกระทบตอคุณภาพชีวติ ทำใหเกิดการยายถิน่ ทัง้ การอพยพเขาและออก เกิดการเจ็บปวย
จากการสูดเอาฝุน ละอองเขาไปหรือสมรรถภาพของการไดยนิ ลดลง และทำใหเกิด ผลกระทบดานลบ
ตอทัศนียภาพบริเวณทีท่ ำการขุดทราย
พืน้ ทีศ่ กึ ษาจังหวัดนครปฐม ตัง้ อยูบ ริเวณลุม แมนำ้ ทาจีน ซึง่ เปนพืน้ ทีบ่ ริเวณทีร่ าบลุม ภาคกลาง
โดยอยูร ะหวางเสนรุง ที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟลปิ ดา เสนแวงที่ 100 องศา 4 ลิปดา 28 ฟลปิ ดา
มีพนื้ ที่ 2,168,327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร เทากับรอยละ 0.42 ของประเทศ มีลกั ษณะ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบถึงคอนขางราบเรียบ ไมมีภูเขาและปาไม สภาพพื้นที่มีความลาดเท
ประมาณ 1-2 องศา โดยทั่วไปลาดจากทิศเหนือสูทิศใต และตะวันตกสูตะวันออกมีแมน้ำทาจีนไหล
ผานจากทิศเหนือลงสูทิศใต พื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญเปนที่ดอน
สวนพื้นที่ทางตอนกลางของจังหวัดเปนที่ราบลุม มีที่ดอนกระจายเปนแหงตาง ๆ และมีแหลงน้ำ
กระจาย สำหรับพื้นที่ดานตะวันออกและดานใตเปนที่ราบลุมริมฝงแมน้ำทาจีนมีคลองธรรมชาติและ
คลองซอยทีข่ ดุ ขึน้ เพือ่ การเกษตรและคมนาคมอยูม าก ระดับความสูงพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ ประมาณ 3 เมตร จาก
ระดับน้ำทะเล ขณะที่น้ำทะเลขึ้นสูงสามารถหนุนขึ้นมาตามแมน้ำทาจีน ทำใหเกิดน้ำทวมถึงบริเวณ
อำเภอสามพรานและอำเภอนครชัยศรี ลักษณะการใชที่ดินเพื่อการทำนา ทำไร ทำสวน (อุไรวรรณ
ทองบัวศิรไิ ล, 2554) และจากการศึกษาขอมูลของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม (สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม, 2556) พบวา เขตพืน้ ทีอ่ ำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน อำเภอ
ดอนตูม และอำเภอบางเลน มีผขู ออนุญาตประกอบกิจการดูดทราย จำนวนทัง้ สิน้ 124 ราย และเปน
บอทรายรางประมาณ 42 แหง คิดเปนพื้นที่ประมาณ 840 ไร เนื่องจากเมื่อผูประกอบกิจการเลิก
ดำเนินการดูดทรายแลว ไดปลอยพืน้ ทีเ่ ปนบอทรายรางเปนทีร่ กรางวางเปลา มีลกั ษณะเปนบอขุมน้ำ
ตามขนาดของพืน้ ทีท่ ไี่ ดขดุ ตักและดูด โดยไมมกี ารนำพืน้ ทีก่ ลับมาใชประโยชนในขณะทีท่ รัพยากรดิน
มีอยางจำกัด ขาดการฟนฟู การใชประโยชนจากพื้นที่บอทรายราง มิไดคำนึงถึงผลกระทบตอสภาพ
แวดลอม และยังขาดแผนการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน ทั้งดานการปองกันและการแกไข
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอม ซึง่ นำไปสูข อ ขัดแยงในการใชประโยชนทด่ี นิ กอใหเกิดผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
เชน มลภาวะทางเสียง การพังทลายของตลิ่งรอบบอทรายสงผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง คุณภาพ
ของน้ำ หรือสูญเสียความสมดุลและความสวยงามทางทัศนียภาพ และผลกระทบทางดานสังคม
เกิดความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชน (ติณณพสิษฐ สุริดล, 2549: 5)
จากปญหาดังกลาวจึงเปนมูลเหตุใหผวู จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงการนำพืน้ ทีบ่ อ ทรายราง
กลับมาใชประโยชน กอใหเกิดรายไดบนพืน้ ฐานของการอนุรกั ษควบคูก นั ไป ในการปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การใชประโยชนพื้นที่บอทรายรางของจังหวัดนครปฐม โดยมีพื้นฐานความตองการของชุมชนและ
ความเหมาะสมของพื้นที่ ตลอดจนชุมชนมีสวนรวมในการฟนฟูและการใชพื้นที่บอทรายรางใหเกิด
ประโยชนสงู สุด และอาจกลาวไดวา การใชประโยชนจากพืน้ ทีบ่ อ ทรายรางเปนการสรางเศรษฐกิจแบบ
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พึ่งตนเอง ซึ่งจะสอดคลองกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจพึง่ ตนเอง ซึง่ เปนคำตอบระยะยาวในการแกไขปญหาความยากจนไดอยางแทจริง
และยัง่ ยืน

วัตถุประสงค
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค
1. เพือ่ สำรวจสภาพการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม
2. เพือ่ ศึกษารูปแบบการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม
3. เพือ่ นำเสนอรูปแบบทีเ่ หมาะสมเพือ่ การใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม

กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ เอกสารและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ ประกอบกับ
การสังเคราะหจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน นำมากำหนดเปนกรอบที่ใชในการวิจัยดังนี้
ในการศึ ก ษาบริ บ ทจั ง หวั ด นครปฐม ผู วิ จั ย ศึ ก ษาจากเอกสาร สำรวจ และสั ม ภาษณ
ผูเ กีย่ วของเกีย่ วกับจังหวัดนครปฐม
สวนการศึกษารูปแบบการใชประโยชนของพื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม และ
สภาพการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง ผูวิจัยไดรวบรวมจากทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ
การประกอบธุ ร กิ จ ทราย ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม การประเมิ น ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มและ
การประเมินผลกระทบทางสังคม การจัดการทีด่ นิ โดยชุมชนทองถิน่ การมีสว นรวม และประโยชนทไี่ ด
รับจากเอกสาร งานวิจยั การสัมภาษณผเู ชีย่ วชาญเฉพาะดาน และการสนทนากลุม
รูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางและขอเสนอแนะ ผูวิจัยวิเคราะหและตรวจ
สอบความสอดคลองระหวางรูปแบบตามทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
และการสัมภาษณนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแบบมีโครงสราง วิเคราะหเนื้อหา ประกอบ
การบรรยายสรุปผล
ผลจากการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่ไดกลาวมาทั้งหมด ผูวิจัยนำมาใช
เปนกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธกี ารวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการดวยรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed methods research)
ซึง่ ใชวธิ กี ารเก็บขอมูลหลายวิธี (mix methods) เพือ่ ใหไดขอ มูลทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมี
ขัน้ ตอนการดำเนินการวิจยั ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทของจังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร สังคม
เศรษฐกิจ จากเอกสารรายงานขอมูลจังหวัดนครปฐม (อุไรวรรณ ทองบัวศิริไล, 2554: 1-4) แหลง
ประกอบธุรกิจทรายบก ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร การสำรวจจากสภาพจริงและสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ
พบวา จังหวัดนครปฐมมีผปู ระกอบกิจการบอทรายทีจ่ ดทะเบียนทัง้ หมด 124 ราย (สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครปฐม, 2556) กระจายอยูในทุกอำเภอดังนี้ อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 35 ราย อำเภอ
บางเลน จำนวน 20 ราย อำเภอกำแพงแสน จำนวน 40 ราย อำเภอดอนตูม จำนวน 23 ราย อำเภอ
สามพราน จำนวน 1 ราย อำเภอนครชัยศรี จำนวน 4 ราย และอำเภอพุทธมณฑล จำนวน 1 ราย
สวนใหญมบี อ ทรายขนาดกลาง โดยมีพนื้ ทีบ่ อ ทรายจำนวน 80-200 ไร บอทรายทิง้ ราง จำนวน 42 แหง
คิดเปนพืน้ ทีป่ ระมาณ 840 ไร
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ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษารูปแบบการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกราง ผูว จิ ยั ดำเนินการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับประกอบธุรกิจการบริหาร
จัดการทรัพยากรทรายและการประกอบธุรกิจทราย สิ่งแวดลอม การจัดการที่ดินโดยชุมชนทองถิ่น
ผลกระทบทางสังคม ทางสิ่งแวดลอม การมีสวนรวม และประโยชนที่เกิดจากการใชประโยชนพื้นที่
แหลงทรายบกราง การศึกษาสภาพจริง การสำรวจ การสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เจาหนาที่
ของรัฐ ผูป ระกอบการ ผูท รงคุณวุฒิ และผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะดาน เพือ่ ไดรปู แบบการใชประโยชนพนื้ ที่
แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม
ขั้นตอนที่ 3 นำเสนอรูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางที่เหมาะสมในจังหวัด
นครปฐม และขอเสนอแนะ ผูว จิ ยั ดำเนินการศึกษาโดยการสนทนากลุม และสัมภาษณนกั วิชาการและ
ผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะดาน
กลุม ตัวอยางในการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ไดกำหนดประชากรและกลุม ตัวอยางในการวิจยั รวมทัง้ สิน้ 4 กลุม
ประกอบดวย บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ ประชาชนในทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ดังนี้
1. บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ไดแก ผูบริหารหรือเจาหนาที่ในหนวยงานราชการของ
จังหวัดนครปฐม โดยผูว จิ ยั คัดเลือกเฉพาะหนวยงานภาครัฐทีด่ แู ลและเกีย่ วของกับพืน้ ทีแ่ หลงทรายบก
ในจังหวัดนครปฐมโดยตรง จำนวน 97 คน จาก 7 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน
อำเภอนครชัยศรี อำเภอดอนตูม อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล ผูว จิ ยั ใชวธิ ี
การเลือกแบบเจาะจงจากพืน้ ที่ 4 อำเภอ ทีม่ แี หลงทรายบกมากทีส่ ดุ ไดแก อำเภอกำแพงแสน อำเภอ
เมืองนครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอบางเลน อำเภอละ 4 คน รวมจำนวน 16 คน
2. ผูประกอบการ ไดแก เจาของพื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐมที่จดทะเบียน
ดำเนินการธุรกิจบอทราย จำนวน 124 ราย จาก 7 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน
อำเภอนครชัยศรี อำเภอดอนตูม อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล ผูวิจัย
ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากพื้นที่ 4 อำเภอที่มีแหลงทรายบกมากที่สุด ไดแก อำเภอกำแพงแสน
อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอบางเลน อำเภอละ 4 คน รวมจำนวน 16 คน
3. ประชาชนในท อ งถิ่ น ได แ ก ประชาชนที่ อ าศั ย อยู ใ นอำเภอกำแพงแสน อำเภอเมื อ ง
นครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอบางเลน จำนวน 93,292 ครัวเรือน กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ดวยตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 ไดขนาดตัวอยาง 384 ครัวเรือน และทำการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบงาย (simple
random sampling)
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4. ผูเ ชีย่ วชาญ/นักวิชาการเฉพาะดาน ไดแก ผูท มี่ คี วามรูค วามเชีย่ วชาญในดานสิง่ แวดลอม
จำนวน 5 คน ผูว จิ ยั ใชวธิ เี ลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
เครือ่ งมือและวิธกี ารเก็บขอมูล
เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย แบบสำรวจสภาพการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง
แบบสอบถามประชาชน ประเด็นสัมภาษณผปู ระกอบธุรกิจแหลงทราย ประเด็นสนทนากลุม เจาหนาทีร่ ฐั
และการประเมินรูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางที่เหมาะสมในจังหวัดนครปฐมจาก
ผูเ ชีย่ วชาญและนักวิชาการเฉพาะดาน
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยสำรวจบริบทของจังหวัดนครปฐม สภาพการใช
ประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางโดยการลงพื้นที่ สัมภาษณผูประกอบธุรกิจแหลงทรายบก และจัด
สนทนากลุมเจาหนาที่รัฐโดยนัดหมายลวงหนา การสอบถามประชาชนใชแบบสอบถามโดยขอ
ความอนุเคราะหจากองคการบริหารสวนตำบลในพืน้ ทีก่ ลุม ตัวอยาง ไดแบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ
ตามทีก่ ำหนด จำนวน 384 ชุด คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอ มูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล สถานภาพส ว นบุ ค คลของประชาชน ใช ค า ความถี่ แ ละค า ร อ ยละ
ขอมูลความคิดเห็นตอรูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง ใชคาความถี่ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลการสัมภาษณผูประกอบธุรกิจทรายและขอมูลจากการสนทนากลุม
เจาหนาที่รัฐใชการวิเคราะหเนื้อหา และการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการ
เฉพาะดานเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมในการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง ใชคาความถี่และ
คารอยละ

ผลการวิจยั
ผลการวิจยั สรุปไดดงั นี้
1. จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่แหลงทรายบกราง 840 ไร โดยอำเภอที่พบมากที่สุด 3 อันดับ
ไดแก อำเภอกำแพงแสน อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอดอนตูม ผลกระทบที่เกิดจากพื้นที่แหลง
ทรายบกราง 3 อันดับ ไดแก ปญหาการถือครองทีด่ นิ ปญหาความยากจน และปญหามลภาวะทีเ่ กิด
จากกิจกรรมการใชแหลงทรายบก การใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม
พบมากทีส่ ดุ 3 อันดับ ไดแก รานอาหาร บอเลีย้ งปลา/บอตกปลา และรีสอรต มีรายละเอียดดังนีค้ อื
สภาพการใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกราง พบวา พื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม
ไดมีการนำรูปแบบการใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกราง ดังนี้ 1) รานอาหาร เนื่องจากจังหวัด
นครปฐม มีแหลงทองเที่ยวที่สำคัญหลายแหง ประกอบกับการคมนาคมที่สะดวก ทำใหเปนที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวใหมาเที่ยวชมและลิ้มรสอาหารที่อรอย ทำใหผูประกอบธุรกิจทรายนำพื้นที่ทิ้งราง
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มาปรับปรุงเปนรานอาหาร (อุไรวรรณ ทองบัวศิริไล, 2554: 1-4) 2) บอเลี้ยงปลา/บอตกปลา จาก
การศึกษาพบวา แหลงทรายบกรางสามารถนำมาใชประโยชนเปนบอเลีย้ งปลา สอดคลองกับกาญจนา
จันทรฟุง และคณะ (2545: 56) กลาววา การจัดการพื้นที่บอทรายรางเพื่อพัฒนาเปนบอเลี้ยงปลา
จะบรรลุวตั ถุประสงคหรือไมขน้ึ อยูก บั ความยากงายหรือความซับซอนของโครงสรางทรัพยากรสิง่ แวดลอม
ในพื้นที่และที่สำคัญที่สุดคือประสบการณ ความรู และวิสัยทัศนในการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนความจริงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากความสำเร็จในการฟนฟูและการจัดการอาจไมกอ
ใหเกิดประโยชนสงู สุดตามความตองการ แตเปนประโยชนตอ สวนรวม มีการใชประโยชนจากทรัพยากร
อย า งคุ ม ค า ซึ่ ง การจั ด การนี้ จ ะใช ห ลั ก การผสมผสานเพื่ อ สร า งความยั่ ง ยื น ให กั บ พื้ น ที่ และจาก
การศึกษาพบวาบอทรายรางมีหลายขนาด ดังนั้นเมื่อจะทำบอตกปลาควรมีพื้นที่ต้ังแตขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง (50-100 ไร) เพือ่ นำปลาน้ำจืดซึง่ มีคณ
ุ คาทางเศรษฐกิจมาเลีย้ งเพือ่ สงเสริมใหประชาชน
ผูเลี้ยงปลา เพื่อทำเปนบอตกปลามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สอดคลองกับติณณพสิษฐ สุริดล (2549: 87)
ประชาชนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการใชที่ดินเพื่อเปนบอตกปลาอยูในระดับสูง และ
กาญจนา จันทรฟุง และคณะ (2545: 56) พบวาแนวทางการฟนฟูและจัดการพื้นที่บอทรายราง
เปนการแนะนำและสงเสริมใหผูประกอบการขุดตักทราย และเกษตรกรมีแนวคิดหรือการลงทุนอยาง
ตอเนือ่ งภายหลังการขุดตักทรายโดยเฉพาะพืน้ ทีห่ ลังจากทีส่ นิ้ สุดการประกอบการแลว พืน้ ทีบ่ อ ทราย
มักจะถูกปลอยทิ้งรางไว พื้นที่โดยทั่วไปมีสภาพเปนหลุมหรือบอน้ำขนาดใหญซึ่งสามารถนำมาใชใน
การเลีย้ งปลาเพือ่ เปดเปนบอตกปลาได ดังนัน้ การวางแผนกอนการขุดตักทรายนี้ ผูป ระกอบการขุดตัก
ทรายตองวางแผนการขุดตักทรายใหลกั ษณะของพืน้ ทีภ่ ายหลังการขุดตักทรายแลวมีสภาพเหมาะสม
ตอการเลี้ยงปลา แนวทางนี้สามารถดำเนินการไปพรอม ๆ กับการขุดตักทรายในพื้นที่ ซึ่งจะทำให
ประหยัดเวลาและลดคาใชจา ยในการปรับปรุงพืน้ ที่ และ 3) รีสอรต การพัฒนาพืน้ ทีแ่ หลงทรายบกราง
เพื่อทำรีสอรตเปนอีกแนวทางหนึ่งที่กำลังไดรับความนิยมอยางสูง เนื่องจากเมืองไทยกำลังสงเสริม
การทองเที่ยวเปนอยางมาก พื้นที่ควรอยูใกลแหลงทองเที่ยว การคมนาคมสะดวก บรรยากาศดี เปน
ธรรมชาติ มี อุ ป กรณ อ ำนวยความสะดวกครบครั น และราคาไม แ พง ในการใช ป ระโยชน พื้ น ที่
แหลงทรายบกรางเพื่อทำรีสอรต สงผลกระทบตอชุมชนในทางบวกคือ ประชาชนในชุมชนมีรายได
มีความสัมพันธที่ดีในชุมชน มีสวนรวมในการคิด วางแผน และรับประโยชน สงเสริม การอนุรักษ
ธรรมชาติ อยู ร ว มกั บ ธรรมชาติ ไ ด อ ย า งมั่ น คง ส ว นผลกระทบในด า นลบ คื อ ความขั ด แย ง ทาง
การเมืองในทองถิ่น ความไมเขาใจกันระหวางผูประกอบการกับประชาชนในชุมชน เปนตน
2. รูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม จากความคิดเห็นของ
ประชาชน เอกชนผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาที่ของรัฐ ไดรูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลง
ทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม จำนวน 13 รูปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 รูปแบบการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม
(n = 384)
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จากตารางที่ 1 พบวา ประชาชน เอกชนผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาที่ของรัฐไดมี
ความคิดเห็นสอดคลองกันเกีย่ วกับรูปแบบการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม
จำนวน 5 รูปแบบ ดังนี้ รีสอรต รานอาหาร สวนสาธารณะ สถานทีฝ่ ง กลบขยะ และสวนน้ำ
ประชาชนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางในภาพรวม โดยมี
ความเห็นดวยอยูในระดับมาก ( x̄ = 3.84) เมื่อพิจารณารายดานพบวา การใชประโยชนพื้นที่
แหลงทรายบกรางในดานการเกษตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 4.19) รองลงมาเปนดานนันทนาการ
( x̄ = 3.91) ดานธุรกิจ ( x̄ = 3.48) และดานอืน่ ๆ ( x̄ = 3.18) ตามลำดับ ดังตารางที่ 2

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
Vol. 5 No. 1 January - June 2014

159

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนตอรูปแบบ
การใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกราง ในภาพรวม
(n = 384)
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การใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางจากการเสนอของประชาชน ไดแก ใชประโยชนพื้นที่
เปนปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ เปนสถานทีพ่ กั ผอนหยอนใจ แหลงนันทนาการทางน้ำ และตลาดกลางน้ำ
ตามลำดับ และประชาชนใหขอเสนอแนะวา ควรคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและควรเปน
รูปแบบทีเ่ อือ้ ประโยชนตอ ชุมชนดวย
การใช ป ระโยชน พื้ น ที่ แ หล ง ทรายบกร า งจากการเสนอของผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ทราย ได แ ก
ใช ป ระโยชน พื้ น ที่ เ ป น ที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจ บ อ เลี้ ย งปลา/เลี้ ย งปลาในกระชั ง ร า นอาหาร รี ส อร ต
ตลาดกลางน้ำ แหลงนันทนาการทางน้ำ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ เปนที่รวมพันธุไมน้ำและเปน
สวนน้ำ
การใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง จากการเสนอของเจาหนาที่รัฐ เนื่องจากที่ดิน
ทีป่ ระกอบธุรกิจทรายเปนทีด่ นิ กรรมสิทธิข์ องเอกชน ดังนัน้ ผูป ระกอบธุรกิจจะทำอะไรก็ไดตามขอบเขต
ที่มีอยูไมสามารถบังคับได แตควรฟนฟูพื้นที่ทันทีที่หยุดดำเนินการตามระเบียบที่ไดวางไวตั้งแต
ขออนุญาตเขาใชพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลในพื้นที่ประกอบธุรกิจทรายตองการใหผูประกอบ
ธุรกิจทรายพัฒนาพื้นที่เปนสาธารณะประโยชนบาง ไดแก การใชพื้นที่สวนสาธารณะไวใหประชาชน
พักผอนหยอนใจ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ แหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำหลาก
เปนที่รวบรวมพันธุไมน้ำ บอฝงกลบขยะ และเปนที่ผลิตสินคาและรานคาในโครงการหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของชุมชน และมีขอเสนอแนะวา การใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง
ในรู ป แบบใดควรคำนึ ง ถึ ง ความเหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม ผลกระทบ
ทางสังคมทีม่ ตี อ ประชาชนในชุมชน
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3. รูปแบบการใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางที่เหมาะสมในจังหวัดนครปฐม คือ
เปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเมือ่ มีนำ้ หลาก รีสอรต และรานอาหาร
การพิจารณารูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางทั้ง 13 รูปแบบจากผูเชี่ยวชาญ
และนักวิชาการเฉพาะดาน ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได และการใชประโยชนในภาพรวม
มีดงั นี้
ดานความเหมาะสม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ/นักวิชาการเฉพาะดานใหความเห็นวาทุกรูปแบบ
มีความเหมาะสม รูปแบบทีม่ คี วามเหมาะสมอยูใ นระดับมาก (รอยละ 100) จากการพิจารณา ไดแก
การใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางเปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงเก็บน้ำเมื่อมีน้ำหลาก รีสอรต
และรานอาหาร
ดานความเปนไปได ผูเ ชีย่ วชาญและนักวิชาการเฉพาะดานใหความเห็นวา รูปแบบการจัดการ
พื้นที่ทั้ง 13 แบบ มีความเปนไปไดทุกรูปแบบ รูปแบบดานความเปนไปไดอยูในระดับมาก (รอยละ
100) ไดแก การใชประโยชนพื้นที่เปนแหลงน้ำใชในชุมชนแหลงเก็บน้ำเมื่อมีน้ำหลาก บอเลี้ยงปลา
รีสอรต ตลาดกลางน้ำ รานอาหาร แหลงกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ และเปนสวนสาธารณะเพือ่ เปน
ทีพ่ กั ผอนหยอนใจ
ดานความเปนประโยชน ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการเฉพาะดาน ใหความเห็นวาทุกรูปแบบ
การใชพื้นที่แหลงทรายบกรางเปนประโยชน และรูปแบบดานความเปนประโยชนอยูในระดับมาก
(รอยละ 100) ไดแก การใชประโยชนพื้นที่เปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำหลาก
บอเลีย้ งปลา/เลีย้ งปลาในกระชัง รีสอรต และรานอาหาร
นอกจากนี้ ผูเ ชีย่ วชาญและนักวิชาการเฉพาะดานใหขอ เสนอแนะไวหลายประการ ดังนี้
1. พื้นที่แหลงทรายบกรางมีลักษณะเปนบอขนาดใหญ และลึกมาก อีกทั้งคุณภาพของน้ำ
ไมเหมาะที่จะทำบอเลี้ยงปลา การทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ และการทำสวนน้ำ ในน้ำที่ลึกมาก
อาจกอใหเกิดอันตรายในการทำกิจกรรม
2. การใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางเปนทีผ่ ลิตสินคาและรานคาในโครงการหนึง่ ตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ ไมมีความเหมาะสมกับสถานที่ที่มักอยูหางไกลจากชุมชน การคมนาคมไมดี และ
 หา
หางไกลจากวัตถุดบิ ทีใ่ ชในการผลิต จะทำการใชประโยชนรปู แบบนีม้ ปี ญ
3. การรวบรวมพันธุไ มนำ้ แหลงทรายบกรางกวางและลึกเกินไปจะทำใหไมไดผลเทาทีค่ วร
4. การปลูกปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ จะทำไดในบริเวณรอบ ๆ ตามขอบแนวบอเดิมเทานัน้
ถาขอบบอแคบเกินไปก็ไมเหมาะสม แตการปลูกปาเปนการพัฒนาสิ่งแวดลอม เพิ่มความหนาแนน
และขนาดของพืน้ ทีป่ า จึงนาจะพิจารณาถึงความคุม คาดวย
5. การใช ป ระโยชน พื้ น ที่ แ หล ง ทรายบกร า งเป น สวนสาธารณะเพื่ อ พั ก ผ อ นหย อ นใจนั้ น
สถานทีอ่ ยูไ กล ความปลอดภัยในการใชบริการอาจเปนปญหา ควรใชประโยชนพนื้ ทีห่ ลาย ๆ รูปแบบ
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ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน เชน เปนสวนสาธารณะ ปลูกปา เปนสวนสนุก หรืออืน่ ๆ จะทำใหเกิดประโยชนสงู สุด
หรืออาจทำเปนสวนพักผอนหยอนใจในรูปแบบเชิงธุรกิจทีม่ อี งคประกอบหลายอยางในทีเ่ ดียวกัน เชน
มีเครือ่ งเลน สวนสัตว และรานคาเปนสิง่ จูงใจเพิม่ ขึน้ จะสามารถดำเนินการได
6. การทำเปนรานอาหารมีความเหมาะสมหลายอยางถาอาหารอรอย บริการดี จะเปน
สิง่ จูงใจใหลกู คามาใชบริการ แมจะอยูห า งไกลก็ตามเนือ่ งจากบรรยากาศเอือ้ อำนวยอยูแ ลว

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบวา
1. จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่แหลงทรายบกราง 840 ไร โดยอำเภอที่พบมากที่สุด 3 อันดับ
ได แ ก อำเภอกำแพงแสน อำเภอเมื อ งนครปฐม และอำเภอดอนตู ม ผลกระทบที่ เ กิ ด จากพื้ น ที่
แหลงทรายบกราง 3 อันดับ ไดแก ปญหาการถือครองทีด่ นิ ปญหาความยากจน และปญหามลภาวะ
ทีเ่ กิดจากกิจกรรมการใชแหลงทรายบก การใชประโยชนจากพืน้ ทีแ่ หลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม
พบมากที่สุด 3 อันดับ ไดแก รานอาหาร บอเลี้ยงปลา/บอตกปลา และรีสอรต ทั้งนี้อภิปรายไดวา
สภาพการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม ถูกนำมาใชประโยชนเปนรานอาหาร
บอเลี้ยงปลา บอตกปลา และทำรีสอรต ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังนี้ มีการใชประโยชนพื้นที่เปน
รานอาหารมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะจังหวัดนครปฐมเปนเขตปริมณฑล มีการคมนาคมสะดวก
เปนทางผานที่จะไปแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัด
สุ พ รรณบุ รี อี ก ทั้ ง เป น แหล ง ปลู ก พื ช ผั ก และใกล แ หล ง อาหารทะเลจากมหาชั ย ทำให ไ ด วั ต ถุ ดิ บ
ที่สด รวมทั้งฝมือการประกอบอาหารที่อรอยและหลากหลายแลว พื้นที่ยังมีบรรยากาศที่ดี เนื่องจาก
เปนบอทรายรางที่มีน้ำทวมขังเมื่อไดรับการปรับปรุงใหรมรื่น สวยงาม จึงเปนที่ดึงดูดใจลูกคาที่มาใช
บริการ
การทำเปนบอเลี้ยงปลา เนื่องจากมีการขุด ตักทราย ทำใหพื้นที่เปนบอ/ขุมน้ำที่สามารถ
พัฒนาเปนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ำไดโดยเฉพาะปลาน้ำจืด (กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม, 2556) และบอเลีย้ งปลาในจังหวัดนครปฐมนัน้ สวนใหญเลีย้ งปลานิล
การใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางเปนบอตกปลา เปนธุรกิจทีม่ จี ำนวนมากและกระจาย
อยูใ นพืน้ ทีบ่ อ ทรายบกรางหลายแหง อาจเนือ่ งมาจากใชทนุ นอย ทำใหมคี แู ขงทางธุรกิจมาก ผูป ระกอบการ
ใชจำนวนปลา ความหลากหลายของชนิดปลามาเปนสิ่งจูงใจลูกคา และมีการทำธุรกิจอื่นรวมดวย
เชน ทำรานอาหาร โดยเฉพาะการนำปลาทีต่ กไดมาปรุงเปนอาหาร
สวนการใชประโยชนพื้นที่ทำรีสอรตนั้นเปนธุรกิจที่เริ่มไมนานนัก และเปนธุรกิจที่ประสบผล
สำเร็จดวยดี เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่เอื้อตอการดำเนินงาน และเกิดการขยายตัวของความเจริญทำให
กลายเปนพื้นที่ไมหางจากชุมชนมากนัก เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากการที่ชาวบานในชุมชน
ไดงานทำ มีการปรับปรุงถนนทางเขารีสอรตทีส่ ะดวกขึน้ กวาเดิม เกิดระบบการคมนาคมในชุมชนทีด่ ขี นึ้
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จากผลการศึกษาพบวา รูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง จากความคิดเห็น
ของประชาชน เอกชนผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาที่ของรัฐ ไดรูปแบบจำนวน 13 รูปแบบ คือ
เปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำหลาก รีสอรต รานอาหาร บอเลี้ยงปลา/เลี้ยงปลา
ในกระชัง บอตกปลา สวนสาธารณะ แหลงกิจกรรมนันทนาการจากน้ำ ตลาดกลางน้ำ ทีฝ่ ง กลบขยะ
ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ ทีผ่ ลิตสินคาและรานคาในโครงการหนึง่ ตำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ สวนน้ำ และ
เปนสถานทีร่ วบรวมพันธุไ มนำ้ อภิปรายไดวา
การใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม จากการเสนอของประชาชนที่อยู
ในพื้นที่ประกอบธุรกิจทราย ตองการใหเปนปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
สาธารณะ แหลงกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ และตลาดกลางน้ำ จะเห็นไดวา แนวคิดของประชาชน
จะเนนในภาพรวมที่เกิดประโยชนรวมกันในชุมชน และสอดคลองกับที่ผูวิจัยไดสอบถามประชาชน
พบวา ประชาชนเห็นดวยกับการนำพื้นที่มาใชประโยชนเปนปุมชน ปลูกไมเศรษฐกิจ สวนสาธารณะ
ไวพกั ผอนหยอนใจ แหลงกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ และเปนตลาดกลางน้ำ
การใช ป ระโยชน พื้ น ที่ แ หล ง ทรายบกร า งจากการเสนอของผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ทราย ได แ ก
ใชประโยชนพื้นที่เปนที่พักผอนหยอนใจ บอเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงปลาในกระชัง รานอาหาร รีสอรต
ตลาดกลางน้ำ แหลงนันทนาการทางน้ำ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ เปนทีร่ วมพันธุไ มนำ้ และสวนน้ำ
จะเห็นไดวาผูประกอบธุรกิจเสนอการใชประโยชนพื้นที่หลายรูปแบบตามความตองการ และจะเปน
ธุรกิจที่กอใหเกิดกำไร สอดคลองกับที่อรทัย วานิชดี (2545: 5-9) สุดาทิพย ตันตินิกุลชัย และศักดา
หงสทอง (2547: 1-17) อธิบายไววา ผูป ระกอบธุรกิจจะคำนึงถึงการลงทุน ผลตอบแทนทีไ่ ดรบั โดยเปน
ผลกำไรเปนหลัก
การใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางจากการเสนอของเจาหนาที่รัฐ ตองการใหผูประกอบ
ธุรกิจพัฒนาพื้นที่เปนสาธารณะประโยชนบาง ไดแก การใชพื้นที่เปนสวนสาธารณะไวใหประชาชน
พักผอนหยอนใจ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ แหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำหลาก
เปนที่รวมพันธุไมน้ำ บอฝงกลบขยะ และเปนที่ผลิตและรานคาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP) ของชุมชน ซึง่ เปนแนวคิดทีต่ อ งการใหประชาชนในชุมชนไดประโยชนสงู สุด
จากผลการศึกษาการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง จากความคิดเห็นของประชาชน
ผูป ระกอบธุรกิจ และเจาหนาทีร่ ฐั จะเห็นวานักธุรกิจจะมองทุกเรือ่ งเปนธุรกิจทีต่ อ งไดรบั ผลประโยชน
ตามทีอ่ รทัย วานิชดี (2545: 5-9) สุดาทิพย ตันตินกิ ลุ ชัย และศักดา หงสทอง (2547: 1-17) อธิบาย
ไววา ผูป ระกอบธุรกิจมีวตั ถุประสงคในการดำเนินธุรกิจเพือ่ ผลกำไร ความอยูร อด และความรับผิดชอบ
ตอสังคม แตประชาชนกับเจาหนาทีร่ ฐั ผูร บั ผิดชอบในทองทีจ่ ะมองใหเปนแนวทางสาธารณะ ซึง่ เปนไป
ได ย ากหรื อ น อ ยมาก เพราะพื้ น ที่ ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ เป น ที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องเอกชน การจะให เ ป น
ทีส่ าธารณะก็จะสูญเสียผลประโยชน ดังทีส่ นุ ี ไชยรส และศยามล ไกยูรวงศ (2551: 42-45) กลาวไววา
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ตามกฎหมายไทยกรรมสิทธิเ์ หนือทีด่ นิ ทุกแหงในประเทศไทยแบงเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก กรรมสิทธิ์
ของรัฐ และกรรมสิทธิข์ องเอกชน เอกชนมีสทิ ธิต์ ามกฎหมายเหนือทีด่ นิ ผืนใดก็ตามจะมีสทิ ธิเ์ บ็ดเสร็จ
เด็ดขาดในการกระทำการใด ๆ เหนือที่ดินและทรัพยากรตาง ๆ ในที่ดินผืนนั้น ไมวาจะเปนการใช
การไมใช การถายโอน แตพื้นที่แหลงทรายบกที่ถูกทิ้งรางมานานประชาชนอาจมีสวนรวมในการใช
ประโยชนจากพืน้ ทีโ่ ดยขอใชเปนพืน้ ทีส่ าธารณะไดตามขอบเขตทีก่ ฎหมายตามมาตรา 6 แหงประมวล
กฎหมายทีด่ นิ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยบัญญัตวิ า บุคคลใดทอดทิง้ ไมทำประโยชนในทีด่ นิ
หรือปลอยทีด่ นิ ใหเปนทีร่ กรางวางเปลาเกินกำหนดเวลา 10 ปตดิ ตอกัน เปนตน
การใช ป ระโยชน พื้ น ที่ แ หล ง ทรายบกร า งมี ห ลากหลายรู ป แบบ ซึ่ ง ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด
รูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง จำนวน 13 แบบ บางรูปแบบมีความสอดคลองกับ
ผลการศึกษาการพัฒนาฟนฟูแหลงทรายบกราง เชน กองประสานการจัดทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (กองประสานการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2556) ไดนำเสนอรูปแบบที่
เหมาะสมไว 5 รูปแบบ คือ การใชประโยชนเพือ่ การเพาะเลีย้ งสัตวนำ้ การใชประโยชนเพือ่ การเกษตร
การใชประโยชนเพื่อเปนแหลงน้ำสำหรับอุปโภค/บริโภค การใชประโยชนที่ดินเปนที่ฝงกลบขยะของ
เสียอันตราย และการใชประโยชนที่ดินเปนที่รองรับน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย ดังที่ ติณณพสิษฐ สุริดล
(2549: 38) ศึกษาความคิดเห็นของราษฎรเกี่ยวกับการใชพื้นที่เหมืองทรายบกรางเพื่อรูปแบบการใช
ที่ดินตำบลนรสิงห อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการใชประโยชนที่ดินเพื่อเปนปาเศรษฐกิจหรือปาชุมชนสูงที่สุด รองลงมา การใชที่ดินเพื่อเปน
ทีร่ องรับน้ำในฤดูนำ้ หลาก การใชทด่ี นิ เพือ่ เปนบอน้ำใชหรือเลีย้ งปลา การใชทด่ี นิ เพือ่ เปนพืน้ ทีส่ าธารณะ
ประโยชนหรือแหลงนันทนาการ ตามลำดับ และสอดคลองกับที่สุขโข นิจอนันตชัย (2549: 54)
ที่ ไ ด ศึ ก ษาแนวทางการจั ด การพื้ น ที่ แ หล ง ทรายบกอย า งมี ส ว นร ว ม กรณี ศึ ก ษาแหล ง ทรายบก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจยั พบวา แนวทางการจัดการพืน้ ทีบ่ อ ทรายบกรางทีม่ พี นื้ ที่
ขนาดเล็ ก ว า ควรนำมาเป น แหล ง รองรั บ กากตะกอนจากการขุ ด ลอกแม น้ ำ ลำคลอง ส ว นพื้ น ที่
ขนาดใหญควรพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวหรือสวนสาธารณะชุมชน เปนแหลงเพาะพันธุปลาและ
เลีย้ งสัตวนำ้ หรือปรับปรุงสภาพเปนอางเก็บน้ำ
ในการใชประโยชนพนื้ ทีเ่ ปนสวนสาธารณะนัน้ จรัสพิมพ บุญญานันต (ม.ป.ป.) อธิบายไวดงั นี้
สวนสาธารณะและสถานที่พักผอนหยอนใจที่ประสบความสำเร็จนั้น จะตองอาศัยการออกแบบที่เกิด
จากความรวมมือกันของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทุกฝาย ทำความเขาใจถึงความตองการของคนในชุมชน
และหนาที่ที่สวนสาธารณะแหงนี้จะใหบริการแกกลุมคนเหลานั้น สวนสาธารณะและสถานที่พักผอน
หยอนใจในชุมชน เปนสถานทีส่ ำคัญทีส่ ามารถใหผคู นไดเขามาพบประสบการณทแี่ ตกตางจากในชีวติ
ประจำวัน ไดพบบรรยากาศทีเ่ ปนธรรมชาติ และมุมมองทีส่ งบใชพนื้ ทีใ่ นการทำกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
เชน วิง่ ออกกำลังกาย ดูนก รับประทานอาหารกลางวัน จิบกาแฟ หรือนัง่ พักผอนเฉย ๆ ซึง่ สอดคลอง
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กั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ที่ ห น ว ยงานของรั ฐ (องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล) ต อ งการใช ป ระโยชน พื้ น ที่
แหลงทรายบกรางเปนสวนสาธารณะ
สวนความตองการในการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางเปนที่ฝงกลบขยะนั้น จากผล
การศึกษาครั้งนี้เปนทางเลือกที่เปนแนวคิดของเจาหนาที่ของรัฐเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากการกำจัดขยะ
โดยการฝงกลบจะมีคาใชจายถูกที่สุด แตหากขาดการจัดการที่ดีก็อาจสงผลตอสภาพแวดลอมหลาย
ประการ เชน เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนรอบขาง อาจเกิดการรั่วซึมของผายางปูพื้นซึ่งจะเกิดผล
กระทบตอสิง่ แวดลอม และเปนแหลงกักเก็บเชือ้ โรคตาง ๆ เปนตน ปจจุบนั ไดมกี ารพัฒนาการฝงกลบ
ใหเปนมิตรตอสภาพแวดลอมเพิ่มขึ้น เชน การบีบอัดเพื่อเอาน้ำชะขยะออก การมัดขยะใหเปนกอน
และหุม ดวยพลาสติกกอนนำไปฝงกลบ เปนตน และเมือ่ ฝงกลบขยะมูลฝอยในพืน้ ทีน่ นั้ เสร็จเรียบรอย
แลว อาจใชพื้นที่นั้นเปนประโยชน เชน เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ สนามเทนนิส สนามกอลฟ
ทีจ่ อดรถ สนามกีฬา ศูนยการคาหรือกอสรางอาคารทีพ่ กั อาศัยทีไ่ มสงู เกินไป หรืออาจปรับปรุงคุณภาพดิน
ใหเหมาะแกการปลูกพืชซึง่ อาจจะนำหญา ไมพมุ ไมยนื ตนมาปลูก เพือ่ ตกแตง ใหสวยงามเปนระเบียบ
ยิ่งขึ้น (บริษัท เอ็นทีซี เซฟตี้ แอนแนไวรอน แมนทอล เซอรวิส, 2556) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ศมลวรรณ วรกาญจน (2554: ง) ศึกษาเรื่อง การเลือกพื้นที่ฝงกลบขยะและการเตรียมการใชงาน
หลังการฝงกลบ กรณีศกึ ษาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พบวา พืน้ ทีฝ่ ง กลบขยะเมือ่ สิน้ สุดการใชงานแลว
จะมีการพัฒนาเพือ่ ใชงานเปนพืน้ ทีส่ าธารณะประโยชนอยู 3 ประเภทคือ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร
และสนามกีฬา
2. รูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง จากความคิดเห็นของประชาชน เอกชน
ผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาที่ของรัฐ คือ เปนแหลงน้ำใชในชุมชน แหลงกักเก็บน้ำเมื่อมี
น้ ำ หลาก รี ส อร ต ร า นอาหาร บ อ เลี้ ย งปลา เลี้ ย งปลาในกระชั ง บ อ ตกปลา สวนสาธารณะ
แหลงกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ ตลาดกลางน้ำ ที่ฝงกลบขยะ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ ที่ผลิต
สินคาและรานคาในโครงการหนึง่ ตำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ สวนน้ำ และเปนทีร่ วบรวมพันธุไ มนำ้ อภิปราย
ไดวา รูปแบบการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกราง 13 รูปแบบนัน้ ผูป ระกอบธุรกิจทรายหรือผูม สี ว น
ไดเสีย จะดำเนินการปรับปรุงหรือฟนฟูในรูปแบบใดนั้นขึ้นอยูกับความพอใจและความแตกตาง
ระหวางบุคคลจากการใหอรรถประโยชน (utility) หรือความพอใจที่จะไดรับจากสิ่งที่ตองการนั้น
เปนสำคัญ (เสารวติ รี สุขสมบัต,ิ 2556) สอดคลองกับกาญจนา จันทรฟงุ และคณะ (2545: 3) พบวา
การนำพืน้ ทีบ่ อ ทรายรางมาพัฒนาเพือ่ เปนบอเลีย้ งปลาเชิงการคาและอนุรกั ษ ซึง่ เปนการใชประโยชน
จากพืน้ ทีบ่ อ ทรายรางถือวาเปนการใชทรัพยากรใหมคี ณ
ุ คาและเกิดประโยชนสงู สุด ดังนัน้ ผูป ระกอบ
ธุรกิจทรายจะตัดสินใจใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางอยางไรในรูปแบบใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับ
อรรถประโยชนหรือความพอใจในการตัดสินใจเลือกรูปแบบทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ ใหเกิดความพอใจสูงสุด
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3. จากผลการศึกษารูปแบบการใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางที่เหมาะสมใน
จังหวัดนครปฐม คือ เปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำหลาก รีสอรต และรานอาหาร
การพิจารณาจากผูเ ชีย่ วชาญและนักวิชาการเฉพาะดาน ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได และ
การใชประโยชนนนั้ มีความสอดคลองกัน คือ การใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางเปนแหลงน้ำใช
ในชุมชน/เปนแหลงเก็บน้ำเมือ่ น้ำหลาก ใชพนื้ ทีท่ ำรีสอรต และใชพนื้ ทีท่ ำรานอาหาร อภิปรายไดดงั นี้
รูปแบบที่ 1 การใชประโยชนจากพืน้ ทีแ่ หลงทรายบกรางเปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำ
เมื่อมีน้ำหลาก เนื่องจากจังหวัดนครปฐมปจจุบันจะมีน้ำทวมทุกป ดังนั้น การใชประโยชนพื้นที่
แหลงทรายบกรางเปนแหลงน้ำใชในชุมชน/เปนแหลงเก็บน้ำเมือ่ น้ำหลาก จึงมีความเหมาะสม น้ำทวม
เปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไมใหเกิดได แตสามารถหาวิธีลดความรุนแรง
และบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดได โดยมาตรการปองกันความเสียหายและบริหาร
จัดการน้ำทวม เปนการพยามยามเรียนรูและเขาใจในผลกระทบจากน้ำทวมที่มีตอชุมชน สังคม
เศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ ผู ค นที่ อ าศั ย อยู ใ นบริ เ วณลุ ม น้ ำ และพื้ น ที่ น้ ำ ท ว มถึ ง แนวทาง
การปองกันความเสียหายจากน้ำทวมและการบริหารจัดการน้ำทวมประกอบไปดวยมาตรการที่นำ
สิ่งกอสรางมาใชลดขนาดความรุนแรงของน้ำทวม เชน การปรับปรุงสภาพลำน้ำ การใชอางเก็บน้ำ
เขือ่ น และพนังกัน้ น้ำ เปนตน นอกจากนัน้ ยังมีมาตรการไมใชสงิ่ กอสรางซึง่ ประกอบไปดวยมาตรการ
สำหรับการปองกันความเสียหายและการบรรเทาทุกข เชน การวางผังเมือง การพยากรณและเตือนภัย
น้ำทวม ซึ่งโดยทั่วไปควรใชมาตรการทั้งสองอยางรวมกันเพื่อประสิทธิภาพในการบรรเทาภัยพิบัติที่ดี
ยิง่ ขึน้ สวนการปรับปรุงพืน้ ทีเ่ พือ่ ใชเปนแหลงเก็บกักน้ำมีความคลายคลึงกับการสรางแหลงกักเก็บน้ำ
ในระบบทางน้ำเปด เชน การสรางอางเก็บน้ำในสวนสาธารณะหรือสนามเด็กเลน การออกแบบระบบ
ระบายน้ำบริเวณลานจอดรถซึ่งปรับมาใชในการผันน้ำเพื่อชะลอการเกิดน้ำทวม นอกจากนั้นยังมี
การออกแบบคูระบายน้ำและบริเวณเนินหรือที่ลาดเพื่อปองกันไมใหน้ำไหลเร็วเกินไป การขุดบอน้ำ
เพื่อดักน้ำแลวคาดผิวดวยหินหรือการกอสรางโดยใชวัสดุที่น้ำซึมผานผิวได หรืออาจมีการสรางและ
ปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ก็บน้ำทีเ่ รียกวา แกมลิง (monkey cheek) กระจายทัว่ ไป โดยแกมลิงมีขนาดแตกตางกัน
ดังนี้
1) แกมลิงขนาดใหญ (retarding basin) คือ สระน้ำหรือบึงขนาดใหญ ทีร่ วบรวมน้ำฝนจาก
พื้นที่บริเวณนั้น ๆ โดยจะกักเก็บไวเปนระยะเวลาหนึ่งกอนที่จะระบายลงสูลำน้ำ การจัดสรางพื้นที่
ชะลอน้ำ หรือพืน้ ทีเ่ ก็บกักน้ำจะมีหลายประเภท คือ เขือ่ น อางเก็บน้ำ ฝาย ทุง เกษตรกรรม เปนตน
2) แกมลิงขนาดกลาง เปนพืน้ ทีช่ ะลอน้ำทีม่ ขี นาดเล็กกวา ไดมกี ารกอสรางในระดับลุม น้ำ
3) แกมลิงขนาดเล็ก (regulating reservoir) เปนแกมลิงทีข่ นาดเล็ก อาจเปนพืน้ ทีส่ าธารณะ
สนามเด็กเลน ลานจอดรถ หรือสนามในบาน ซึ่งตอเขากับระบบระบายน้ำหรือคลอง โดยมีทั้งสวน
แกมลิงทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีเ่ อกชนและสวนทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีข่ องราชการและรัฐวิสาหกิจ
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ซึ่ ง ประโยชน ที่ ไ ด รั บ คื อ ประการแรก สามารถแก ไ ขป ญ หาการขาดแคลนน้ ำ สำหรั บ
การอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมของประชาชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนไดทัน
ตามความตองการ ปองกันและบรรเทา แกไขปญหาวิกฤตการณน้ำในเรื่องน้ำแลง รวมทั้งควบคุม
การใชน้ำใหเหมาะสมกับศักยภาพและความจำเปนโดยการมีสวนรวมของประชาชน ประการที่สอง
ประชากรหรือผูใชบริการไดรับผลผลิตที่ดี มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลดีตอเศรษฐกิจ
ของประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
รูปแบบที่ 2 การใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางเปนรีสอรต ซึ่งจะทำใหประชาชน
ในพืน้ ทีม่ งี านทำ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชน เกิดการขยายตัวของความเจริญ อภิปราย
ไดดังนี้ เนื่องจากในปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดน
เฉพาะตัว แตกตางจากอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ กลาวคือเปนอุตสาหกรรมที่ไมอาศัยทรัพยากร
ประเภทสิน้ เปลืองมาเปนวัตถุดบิ ในการผลิต แตอาศัยสภาพทางธรรมชาติ บรรยากาศ และวัฒนธรรม
ประเพณีที่สั่งสมกันมาชานานจนเปนเอกลักษณ ตลอดจนฤดูกาลซึ่งเปนจุดออนหรือขอจำกัดของ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน ภาคเกษตรกรรม กลับกลายเปนจุดขายที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่มีสวน
สงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย เนื่องจากจังหวัดนครปฐมมีสถานที่ทองเที่ยวหลากหลาย ไดแก
องคพระปฐมเจดีย พระราชวังสนามจันทร พุทธมณฑล พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พิพธิ ภัณฑหนุ ขีผ้ งึ้
วัดไรขงิ ตลาดน้ำดอนหวาย ตลาดน้ำลำพญา งานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน สวนสามพราน
(โรสการเดน) การลองเรือเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ เปนตน ซึ่งแตละรูปแบบก็จะมีจุดเดนแตกตางกันไป
ทำใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติใหเดินทางมาทองเที่ยวไดตลอดทั้งป
ดังนั้น การใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางเปนรีสอรต จึงมีความเหมาะสม ความเปนไปได
และการใชประโยชนสอดคลองกัน ณัฐา สามิตสมบัติ (2552: 123) กลาววา ในการจัดตั้งรีสอรต
จำเปนจะตองอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการและการวางแผนเขามามีสวนรวมเปนอยางยิ่ง
โดยสามารถจำแนกปจจัยที่มีสวนสำคัญตอการดำเนินงานได 2 สวน ดังนี้ 1) ปจจัยภายในองคกร
คือปจจัยตาง ๆ ที่จำเปนตอการดำเนินงานขององคกร ไดแก ปจจัยดานการบริหารจัดการ ปจจัย
ดานบุคลากร ปจจัยดานเงินทุน และ 2) ปจจัยภายนอกองคกร ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมือง
เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจและการเมืองที่ไมมั่นคงของประเทศในปจจุบันอาจสงผลตอการทองเที่ยว
และการใชจา ยของนักทองเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศลดลง ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม
ในปจจุบนั สังคมไทยมีการเปลีย่ นแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว อันเปนผลตอเนือ่ ง
มาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึง่ สงผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมในการรับขอมูลขาวสารของ
กลุม เปาหมาย เปนตน
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จากเหตุผลดังกลาว การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางเปน
รีสอรต ตองมีพื้นฐานความตองการของชุมชน มีความเหมาะสมของพื้นที่ ตลอดจนชุมชนมีสวนรวม
ในการฟน ฟู จะทำใหการใชประโยชนจากพืน้ ทีแ่ หลงทรายบกรางเกิดประโยชนสงู สุด
รูปแบบที่ 3 การใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางเปนรานอาหาร ทั้งนี้อภิปรายไดวา
จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดขนาดเล็กอยูในภาคกลาง อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรและแหลงน้ำ
การคมนาคมสะดวก และมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย อีกทั้งยังเปนเสนทางที่สามารถผานไปยัง
สถานที่ทองเที่ยวที่อยูใกลเคียงกันอีกดวย เหลานี้สามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศแวะเวียนมาพักผอนหยอนใจ ลิม้ รสอาหาร ผลไม เปนตน อีกทัง้ อาหาร ถือเปนปจจัย
หลักในการดำเนินชีวติ ของมนุษย ถาขาดอาหารมนุษยกไ็ มสามารถดำรงชีวติ อยูไ ด ในปจจุบนั อาหาร
มีหลากหลายประเภท หลากหลายชนิด เพราะมนุษยนนั้ ตองไดรบั สารอาหารตาง ๆ เขาไปในรางกาย
เพือ่ หลอเลีย้ งการเจริญเติบโตของรางกายทีม่ อี ยางตอเนือ่ ง อาหารจึงเปนสิง่ สำคัญทีม่ นุษยไมสามารถ
ขาดได สวนมากผูคนมักจะนิยมไปรับประทานอาหารนอกบานเพราะสะดวกกวาการที่ซื้อมาทำเอง
ที่บาน ซึ่งรานอาหารในปจจุบันมีอยูอยางมากมายทั่วทุกที่ รานอาหารที่เปนที่นิยมสวนมากจะเปน
รานอาหารทัว่ ไปทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั คือ รานอาหารริมทางหรือรานอาหารขางถนน เพราะอาหารมีรสชาติ
ทีอ่ รอยและราคาไมแพง จึงเปนสาเหตุใหรา นอาหารริมทางหรือรานอาหารขางถนนเปนทีน่ ยิ มของคน
ทุกเพศทุกวัย มากกวารานอาหารที่อยูในหางสรรพสินคาหรือโรงแรม (เชิดศักดิ์ เรือนคำ และคณะ,
2554: 1) ดังนั้น การใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางเปนรานอาหารจึงมีความเหมาะสม
ความเปนไปได และการใชประโยชนสอดคลองกัน โดยการใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกราง
จำเปนจะตองทราบจุดเดนและขอจำกัดของทรัพยากรที่มีอยูรวมทั้งลักษณะของสภาพแวดลอม
โดยผูที่มีสวนไดสวนเสียในการใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกราง ไดแก ประชาชนผูอยูอาศัย
นักธุรกิจ และผูประกอบการคา หนวยงานที่เกี่ยวของและผูเยี่ยมเยือนที่เขามาใชบริการ ซึ่งสามารถ
สรางใหเหมาะแกการเปนแหลงทองเทีย่ ว พักผอนหยอนใจ และไดรบั ความเพลิดเพลิน

ขอเสนอแนะ
การศึกษาครัง้ นีผ้ วู จิ ยั มีขอ เสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพือ่ นำไปใช
1.1 จากผลการศึกษาที่พบวา การประกอบธุรกิจทรายบกในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีพื้นที่
แหลงทรายอยูม ากมาย แตไมมขี อ มูลทีช่ ดั เจนในหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน องคการบริหารสวนตำบล
ดังนั้นควรมีการสำรวจพื้นที่ในการประกอบธุรกิจทรายวามีประเภทใดบาง (ทรายบก ทรายน้ำ)
การประกอบกิจการขุด ตัก ดูดทรายตั้งอยูบริเวณใดบาง มีการทำแผนที่ตั้งและขอบเขตใหชัดเจน
พรอมทัง้ ระบุวา เปนทีข่ องรัฐหรือเอกชน เพือ่ ประโยชนในการวางแผนการใชทดี่ นิ ของจังหวัด
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1.2 รูปแบบที่ไดจากการศึกษานั้นในการนำไปปฏิบัติควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับ
บริบทชุมชน ขนาดของพื้นที่ และอยาละเลยความตองการการมีสวนรวมของชุมชนดวย เพื่อการใช
ประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกเมือ่ สิน้ สุดการดำเนินการแลวอยางยัง่ ยืนตอไป
1.3 หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งควรตรวจตรา ส ง เสริ ม ให มีก ารปรั บ ปรุ ง ฟ น ฟู ส ภาพพื้ น ที่
ประกอบธุรกิจทรายในขณะที่กำลังดำเนินการอยู และเตรียมความพรอมในการประกอบธุรกิจ
อยางตอเนือ่ ง เพือ่ เปนประโยชนตอ ทัศนียภาพของชุมชน อีกทัง้ ยังเปนประโยชนตอ ผูป ระกอบการอีกดวย
2. ขอเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครัง้ ตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาการประกอบธุรกิจทรายในทุกประเด็นตั้งแตแรกเริ่มดำเนินงาน
ปญหาของกระบวนการในการผลิต การซือ้ ขาย การขนสง ผลกระทบแตละดานทีม่ ตี อ ชุมชน และอืน่ ๆ
เพือ่ ใหเห็นกระบวนการ/การทำธุรกิจทรายทีช่ ดั เจน เปนตน
2.2 ควรมีการศึกษาบอทรายที่ทิ้งรางวามาจากสาเหตุใด และการพัฒนาพื้นที่ที่สิ้นสุด
การดำเนินการแลวมีผลเปนอยางไร

สรุป
จากการวิจยั การใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกราง กรณีศกึ ษาจังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั
พบวา
1. จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่แหลงทรายบกราง 840 ไร โดยอำเภอที่พบมากที่สุด 3 อันดับ
ไดแก อำเภอกำแพงแสน อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอดอนตูม ผลกระทบที่เกิดจากพื้นที่แหลง
ทรายบกราง 3 อันดับ ไดแก ปญหาการถือครองทีด่ นิ ปญหาความยากจน และปญหามลภาวะทีเ่ กิด
จากกิจกรรมการใชแหลงทรายบก การใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม
พบมากทีส่ ดุ 3 อันดับ ไดแก รานอาหาร บอเลีย้ งปลา/บอตกปลา และรีสอรต
2. รูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง จากความคิดเห็นของประชาชน เอกชน
ผูป ระกอบธุรกิจทราย และเจาหนาทีข่ องรัฐ คือ เปนแหลงน้ำใชในชุมชนแหลงกักเก็บน้ำเมือ่ มีนำ้ หลาก
รีสอรต รานอาหาร บอเลีย้ งปลา เลีย้ งปลาในกระชัง บอตกปลา สวนสาธารณะ แหลงกิจกรรมนันทนาการ
ทางน้ำ ตลาดกลางน้ำ ทีฝ่ ง กลบขยะ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ ทีผ่ ลิตสินคาและรานคาในโครงการ
หนึง่ ตำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ สวนน้ำ และเปนทีร่ วบรวมพันธุไ มนำ้
3. รูปแบบการใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางที่เหมาะสมในจังหวัดนครปฐม คือ
เปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเมือ่ มีนำ้ หลาก รีสอรต และรานอาหาร
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บทวิจารณหนังสือ: พฤติกรรมองคการ
BOOK REVIEW: ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
ผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.นิติพล ภูตะโชค
บทวิจารณโดย อาจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว*
บทคัดยอ
หนั ง สื อ พฤติ ก รรมองค ก ารเล ม นี้ แ ต ง โดย รองศาสตราจารย ดร.นิ ติ พ ล ภู ต ะโชค
เปนการจัดพิมพครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2557 จัดพิมพโดยสำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนื้อหาในหนังสือประกอบดวย 15 บท ไดแก บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการ
บทที่ 2 ทฤษฎีพฤติกรรมองคการ บทที่ 3 พื้นฐาน ความแตกตางสวนบุคคล บทที่ 4 ทัศนคติ บทที่ 5
การรับรู บทที่ 6 การเรียนรู บทที่ 7 คานิยม บทที่ 8 บุคลิกภาพ บทที่ 9 วัฒนธรรมองคการ บทที่ 10
กลุมในองคการ บทที่ 11 ความพึงพอใจในการทำงาน บทที่ 12 การจูงใจ บทที่ 13 ขาวสารและ
การติดตอสื่อสาร บทที่ 14 ภาวะผูนำ และบทที่ 15 ความขัดแยง ในหนังสือเลมนี้ ผูแตงไดรวบรวม
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการไดอยางครบถวน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอที่เกี่ยวของ
กับทฤษฎีพฤติกรรมองคการ เพื่อใหผูอานสามารถนำความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ
การปฏิบัติทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูแตงสามารถนำเสนอเนื้อหาที่อานเขาใจงาย มีตัวอยาง
ประกอบคำอธิบายชัดเจน ในแตละบทจะมีบทสรุปเพื่อใหเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น และทุกบทจะมี
คำถามทายบทเพื่อใหผูอานทบทวนความเขาใจของตนเอง ดังนั้นหนังสือเลมนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิต
นักศึกษา และอาจารยเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งผูทำงานในหนวยงานตาง ๆ และผูที่
สนใจทั่วไป เพื่อใหเขาใจถึงพฤติกรรมองคการไดอยางชัดเจน
คำสำคัญ: พฤติกรรมองคการ

อาจารย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

*
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ABSTRACT
The book of Organizational Behavior was written by Associate Professor Dr.
Nitipon Putachote. It was the 2rd edition which was published in 2014 by Chulalongkorn
University Press. The book consists of fifteen chapters: Chapter 1 Introduction to
Organizational Behavior, Chapter 2 Organizational Behavior, Chapter 3 Foundations of
Individual Differences, Chapter 4 Attitudes, Chapter 5 Perception, Chapter 6 Learning,
Chapter 7 Values, Chapter 8 Personality, Chapter 9 Organizational Culture, Chapter 10
Organization Groups, Chapter 11 Work Satisfaction, Chapter 12 Motivation, Chapter 13
Information and Communication, Chapter 14 Leadership, and Chapter 15 Conflict. The
authors completely compiled the introduction of organizational behavior. The subject
matters related to organizational behavior theory, the readers can apply their knowledge
for enhance their work performance. The author composes simply content and illustration.
In each chapter, there is the summary in order to understand the content and practice
questions for promoting the readers’ understanding. This book is suitable for undergraduate
students and instructors using for their learning and teaching. Moreover, the book can be
used for personnel in others organization and general interested person for understanding
the organizational behavior clearly.
Keywords: organizational behavior

บทนำ
พฤติกรรมองคการ เปนการศึกษาการกระทำของบุคคลในองคการ และผลกระทบของ
พฤติกรรมตอการแสดงออกขององคการ ดังนั้น พฤติกรรมองคการมักจะเกิดจากวิชาตาง ๆ โดยมี
พื้นฐานของการวิจัยเปนกรอบในการวิเคราะห และแกปญหา ซึ่งในการศึกษาพฤติกรรมองคการ
จำเปนตองทำความเขาใจเกี่ยวกับองคการและความเปลี่ยนแปลงตอความอยูรอดขององคการ
ในอนาคต เพื่ อ ส ง ผลให บุ ค คลสามารถปรั บ ตั ว ได อ ย า งเหมาะสม และสามารถนำพาองค ก าร
ใหประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคทวี่ างไว โดยแตละองคการจะสรางรูปแบบของการดำเนินงาน
ตลอดจนการปฏิบัติงานตาง ๆ ขึ้น เพื่อสนองตอบการเปลี่ยนของสิ่งแวดลอม และสภาวะที่เกิดจาก
การดำเนินงานของบุคคลและของกลุม หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา รูปแบบเฉพาะในการดำเนินงาน
ที่ อ งค ก ารสร า งขึ้ น นั้ น เป น ผลมาจากการปรั บ องค ป ระกอบต า ง ๆ ให ส อดคล อ งกั น และกั น ได
โดยผูเขียนนำเสนอไวทั้งหมด 15 บท ดังรายละเอียดดังนี้
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สังเขปเนื้อหา
บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการ
ผูเขียนไดนำเสนอความหมายของพฤติกรรมองคการจากนักวิชาการ ซึ่งเปนนักวิชาการ
ตางประเทศทั้งหมด ในหัวขอตอมา ผูเขียนไดสรุปความหมายของพฤติกรรมองคการตามความเห็น
ของตนเอง จากนั้นจึงนำเสนอหัวขอลักษณะของวิชาพฤติกรรมองคการ และ ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมองคการกับศาสตรอื่น เชน จิตวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม มานุษยวิทยา และ
รัฐศาสตร เปนการเชื่อมโยงใหเห็นถึงการนำศาสตรในสาขาตาง ๆ มาใชในการศึกษาพฤติกรรม
องคการไดอยางถูกตอง โดยผูเขียนไดนำเสนอเปนแผนภาพใหเห็นความสัมพันธไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
จากนั้น ผูเขียนนำเสนอการวิเคราะหพฤติกรรมองคการทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับ
องคการ สำหรับในบทสรุป ไดกลาวถึง ลักษณะและความสำคัญของพฤติกรรมองคการ ทั้งนี้ ผูเขียน
ไดนำเสนอดวยรูปภาพใหเขาใจงายและมีการสรุปใจความสำคัญทายบท โดยใชภาษาที่กระชับ
เขาใจงาย ผูอานจะไดเรียนรูความหมายของพฤติกรรมองคการในภาพรวมตามที่ผูเขียนนำเสนอมา
ซึ่งเหมาะสำหรับผูอานที่มีเวลาศึกษาไมมากนัก เพราะผูเขียนนำเสนอเพียงใจความสำคัญเทานั้น
บทที่ 2 ทฤษฎีพฤติกรรมองคการ
ผูเขียนไดนำเสนอทฤษฎีพฤติกรรมองคการตั้งแตสมัยกอน ค.ศ. 1900 เปนตนมา โดยได
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมองคการของวิชาการตาง ๆ ไวมากมาย จากบทนี้จะทำใหผูอานได
ทราบความเปนมา และวิวัฒนาการของทฤษฎีของพฤติกรรมองคการโดยไดสรุปเฉพาะใจความ
ที่สำคัญ ๆ ทำใหผูอานไดเรียนรูแนวความคิดหลักของพฤติกรรมองคการแบบตาง ๆ โดยที่ผูเขียน
ยังไมไดนำเสนอตัวอยาง หรือกรณีศึกษาใหผูอานไดเขาใจไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ หากผูอานประสงค
จะไดเนื้อหา หรือ ตัวอยางที่ละเอียดมากขึ้น ควรศึกษาเอกสารอื่น ๆ ประกอบเพิ่มเติม
บทที่ 3 พื้นฐานความแตกตางสวนบุคคล
ผูเขียนไดนำเสนอปจจัยพื้นฐานความแตกตางของบุคคล ซึ่งเปนมูลเหตุใหคนในองคการ
แสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบทีแ่ ตกตางกัน ทำใหพฤติกรรมองคการของแตละแหงแตกตางกันดวย
โดยนำเสนอให เ ห็ น ถึ ง ความฉลาดทางอารมณ (E.Q.) กั บ ความฉลาดทางด า นเชาว ป ญ ญา
(I.Q.) รวมถึงไดนำเสนอหลักการในการบริหารความแตกตางระหวางบุคคล เพือ่ ใหองคการไดดำเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จุดเดนของบทนี้คือผูเขียนไดนำเสนอคุณลักษณะและการพัฒนาทักษะของ
ความฉลาดทางอารมณ (E.Q.) กับความฉลาดทางดานเชาวปญ
 ญา (I.Q.) ไดอยางกระชับ เขาใจงาย
ผูอานสามารถเขาใจเนื้อหาโดยใชเวลาไมมากนัก แตยังขาดตัวอยางหรือกรณีศึกษาในการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ (E.Q.) กับ ความฉลาดทางดานเชาวปญญา (I.Q.) เพื่อใหผูอานนำไปเปน
ตัวอยางในการปรับใชไดอยางชัดเจนและถูกตอง
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บทที่ 4 ทัศนคติ
ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวของกับทัศนคติตั้งแต ความหมาย การแสดงทัศนคติ
หน า ที่ องค ป ระกอบ ลั ก ษณะ ประเภท วิ ธี ก ารเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ และลั ก ษณะของ
การเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ โดยผู เ ขี ย นได ส รุ ป เนื้ อ หาในแต ล ะส ว นอย า งสั้ น ๆ โดยเน น นำเสนอ
เฉพาะแนวคิดหลักเทานั้น ในแตละหั วขอยังไมมีการสรุปใจความสำคัญ แตไดนำเสนอสรุปใน
ภาพรวมไวในตอนทายของบท และเชนเดียวกับบทอื่น ๆ ที่ผานมา ที่ผูเขียนนำเสนอเฉพาะเนื้อหา
ในภาพรวมเทานัน้
บทที่ 5 การรับรู
ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการรับรูไวอยางครบถวน อาทิ ความหมาย
การตีความจากประสาทสัมผัส การจัดกลุมการรับรู ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู อุปสรรคการรับรู
เปนตน จุดเดนของบทนี้คือนำเสนอภาพลวงตาใหผูอานไดทดสอบประสาทสัมผัสการรับรู

ภาพที่ 1 ภาพลวงตา
ที่มา (นิติพล ภูตะโชติ, 2556: 62)
จากภาพใหผูอานพิจารณาวาเปนภาพหญิงสาว หรือ หญิงชรา
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ภาพที่ 2 ภาพลวงตา
ที่มา (นิติพล ภูตะโชติ, 2556: 62)
จากภาพลวงตานี้ ทำใหผูอานไดทดสอบประสาทการรับรูของตนเองวาสามารถเห็น
รูปอื่น ๆ ไดนอกเหนือจากประสาทสัมผัสแรกหรือไม นับวาเปนจุดเดนของบทนี้ ที่แตกตางจากบทอื่น
ที่สอดแทรกตัวอยางของการทดสอบประสาทสัมผัส ทำใหผูอานไดรับเนื้อหาในรูปแบบที่แตกตาง
จากบทที่ผานมา ทั้งนี้ ผูเขียนไมไดเฉลยในตอนทายของภาพวาภาพที่เห็นนั้น สามารถมองเห็น
ภาพใด ๆ ไดบาง และการนำภาพลวงตามานำเสนอในบทนี้ตองการใหผูอานไดเรียนรูอะไรและนำไป
ประยุกตใชอยางไร
บทที่ 6 การเรียนรู
ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการเรียนรู อาทิ ความหมาย ทฤษฎีการเรียน
รูในรูปแบบตาง ๆ กระบวนการเรียนรู องคประกอบในการสงเสริมการเรียนรู วิธีของการเรียนรู และ
การลืมของมนุษย เปนตน ในบทนี้ ผูเขียนไดใชรูปแบบการนำเสนอเชนเดียวกับบทอื่น ๆ โดยนำเสนอ
ในภาพรวม เนนเฉพาะใจความสำคัญ และมีบทสรุปเพียงตอนทายของบทเทานั้น ซึ่งเปนรูปแบบการ
นำเสนอที่ผูเขียนนำเสนอในบทอื่น ๆ หากผูอานตองการทราบรายละเอียดของเนื้อหาในเชิงลึกตอง
อานเอกสารอื่นควบคูไปดวยกัน จึงจะกอใหเกิดประโยชนมากขึ้น
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บทที่ 7 คานิยม
ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวของกับความหมาย ที่มา ประเภท และลักษณะของ
คานิยม ซึ่งนอกจากจะนำเสนอแนวคิดหลัก ๆ แลว ผูเขียนยังนำเสนอตารางเปรียบเทียบคานิยม
ในยุคตาง ๆ ทำใหผูอานเขาใจความแตกตางของคานิยมในแตละยุคไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดยนำเสนอ
ในรูปแบบที่กระชับ พรอมสรุปเนื้อหาในภาพรวมไวในตอนทายของบท หากผูเขียนไดนำเสนอคานิยม
ขององคการตาง ๆ ในประเทศไทยที่มีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ เชน บริษัทในเครือซีเมนตไทย หรือ SCG
หรือ บริษัทระดับแนวหนาของประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบคานิยมในการทำงาน ก็จะทำใหอรรถรส
ในหนังสือเลมนี้ดีมากยิ่งขึ้น
บทที่ 8 บุคลิกภาพ
ผู เ ขี ย นได น ำเสนอรายละเอี ย ดที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทั้ ง ในด า นความหมาย
องคประกอบ ปจจัยที่เปนตัวกำหนดบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพในแบบตาง ๆ รวมถึงอิทธิพลของ
การอบรมเลี้ยงดูที่มีผลตอบุคลิกภาพดวย ทำใหผูอานไดเรียนรูบุคลิกภาพ ที่มีความจำเปนตอทุกคน
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในองคการ ทั้งยังสงผลตอการทำงานรวมกันในสังคมอีกดวย ทั้งนี้
หากผูเขียนไดนำเสนอบุคคลตัวอยางที่มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมแกการนำมาเปนตนแบบในแวดวง
ตาง ๆ เชน นักการเมือง ดารา นักแสดง นักวิชาการ ฯลฯ ก็จะทำใหผูอานไดเห็นภาพของคนที่มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมไดชัดเจนขึ้น
บทที่ 9 วัฒนธรรมองคการ
ผู เ ขี ย นได น ำเสนอรายละเอี ย ดที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วั ฒ นธรรมองค ก าร อาทิ ความหมาย
องคประกอบ ประเภท ปจจัยที่มีผลกระทบตอวัฒนธรรมองคการ การสรางวัฒนธรรมองคการ
เป น ต น ผู อ า นจะได เ รี ย นรู ถึ ง วั ฒ นธรรมองค ก ารที่ เ ป น แบบแผนที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แนวคิ ด ค า นิ ย ม
ความเขาใจ ความเชื่อ ความรูสึกของสมาชิกในองคการเพื่อที่จะนำไปปรับองคการของตนเองใหเปน
องค ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป น เลิ ศ ได เพื่ อ เตรี ย มพร อ มที่ จ ะรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ในอนาคตได เชนเดียวกันกับขอคิดเห็นในบทอื่น ๆ ผูเขียนควรยกตัวอยางวัฒนธรรมองคการของไทย
ที่มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ วาองคการดังกลาว
มีการกำหนดวัฒนธรรมองคการอยางไร จนสามารถทำใหประสบความสำเร็จได

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
Vol. 5 No. 1 January - June 2014

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

177

บทที่ 10 กลุมในองคการ
ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวของกับกลุมในองคการ โดยนำเสนอหัวขอที่เกี่ยวกับ
ความหมาย ลักษณะ ประเภท องคประกอบของทั้งกลุมที่เปนทางการและกลุมที่ไมเปนทางการ รวม
ทั้งกระบวนการพัฒนากลุมและปจจัยพื้นฐานของประสิทธิผลของกลุมดวย ผูอานจะไดเรียนรูถึง
ลักษณะของกลุมที่มีประสิทธิภาพและกลุมที่ขาดประสิทธิภาพ เพื่อใหสมาชิกในกลุมไดรวมใจกัน
เพื่อใหงานของกลุมบรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ และมีบรรยากาศการทำงานที่ดี ดังนั้น จะเห็นวา
กลุมตาง ๆ ในองคการจึงมีอิทธิพลตอสมาชิกทุกคน รวมทั้งผูบริหารและบุคลากรในองคการดวย
ผูเ ขียนยังคงรูปแบบการนำเสนอทีเ่ นนแตใจความสำคัญ และยังขาดการยกตัวอยาง หรือการเชือ่ มโยงกับ
สภาพการณปจจุบัน ซึ่งอาจจะทำใหผูอานเขาใจเนื้อหาที่ผูเขียนไดนำเสนออยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น
บทที่ 11 ความพึงพอใจในการทำงาน
ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวของกับความหมาย องคประกอบ ผลกระทบของ
ความพึงพอใจในการทำงาน รวมถึงการแสดงความไมพึงพอใจในการทำงานของพนักงานและ
คุณภาพชีวิตในการทำงาน ผูเขียนไดนำเสนอวาความพึงพอใจในการทำงานที่สงผลโดยตรงตอ
คุณภาพชีวติ ซึง่ ความพึงพอใจในงานนีม้ ผี ลมาจากระบบบริหารจัดการ การบังคับบัญชา คาตอบแทน
เพื่อนรวมงาน ลักษณะของงาน สภาพแวดลอมในการทำงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงาน ดังนั้น
องคการควรสงเสริมและสนับสนุนปจจัยตาง ๆ ใหเหมาะสมเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
และคนในองคการเกิดความสุข กอใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคขององคการดวย ดังจะเห็นวา
ความพึงพอใจในการทำงานเปนปจจัยสำคัญ เพราะคนในสังคมปจจุบัน มักจะเรียกรองสิทธิ เสรีภาพ
ของตนมากยิ่งขึ้น เห็นไดจากการรองเรียนที่มีขึ้นมากมาย แตอยางไรก็ดี ผูเขียนก็ไดสรุปความสำคัญ
ของกำลังใจและความพึงพอใจในการทำงานที่จะสงเสริมใหพฤติกรรมองคการพัฒนาไปอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บทที่ 12 การจูงใจ
ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวของกับความหมายและกระบวนการจูงใจ โดยเนน
ทฤษฎีการจูงใจของนักวิชาการตางประเทศหลายทฤษฎี นอกจากนี้ยังเสนอทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจูงใจ อาทิ ทฤษฎีความคาดหวัง ทฤษฎีการเสริมแรง และทฤษฎีการกำหนดเปาหมาย
โดยผูเขียนไดสรุปวาการจูงใจเปนพลังที่เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคลและผลักดันในเกิดพฤติกรรม
ต า ง ๆ เพื่ อ ให บ รรลุ ต ามเป า หมายที่ ก ำหนดไว ซึ่ ง จะก อ ให เ กิ ด ความสำเร็ จ ในองค ก ารได ทั้ ง นี้
หากผูเขียนไดนำเสนอแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการไทยเพิ่มเติมดวย จะยิ่งสงเสริมใหผูอานไดเรียนรู
และสามารถนำแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ไปประยุกตใชไดอยางสมบูรณยิ่งขึ้น
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บทที่ 13 ขาวสารและการติดตอสื่อสาร
ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสาร โดยนำเสนอความหมาย
กระบวนการติ ด ต อ สื่ อ สารทั้ ง แบบเป น ทางการ กั บ ไม เ ป น ทางการ ช อ งทางการติ ด ต อ สื่ อ สาร
ในรูปแบบตาง ๆ วิธีการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล เครือขายการติดตอสื่อสาร และปญหาของ
การติดตอสื่อสาร ซึ่งผูอานจะไดเรียนรูถึงกระบวนการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะนับวาเปน
ปจจัยที่สำคัญอยางยิ่งตอการบริหารองคการ เพราะหากมีการติดตอสื่อสารที่ผิดพลาดก็จะสงผล
กระทบตอประสิทธิภาพขององคการได ในการนำเสนอเนื้อหาในบทนี้มีรูปแบบเหมือนกับบทอื่น ๆ
โดยสวนใหญ ที่ผูเขียนจะนำเสนอแนวคิดของนักวิชาการตางประเทศ และสรุปเนื้อหาเฉพาะใน
ภาพรวมจึงเหมาะแกการอานเพื่อศึกษาแนวคิดและใจความสำคัญ เทานั้น
บทที่ 14 ภาวะผูนำ
ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวของกับความหมาย รูปแบบ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกีย่ วของกับผูน ำ ทัง้ ผูน ำทีด่ แี ละผูน ำทีค่ วรหลีกเลีย่ ง โดยผูเ ขียนไดสรุปใจความสำคัญในคุณลักษณะของ
ผูนำแตละประเภท อาทิ ผูนำแบบญี่ปุน และผูนำแบบอเมริกา ผูเขียนไดนำเสนอเปนแผนภาพพรอม
คำอธิบาย เพื่อใหผูอานเขาใจงายขึ้น ผูอานสามารถศึกษาองคความรูเรื่องคุณลักษณะของภาวะผูนำ
เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมของผูนำในองคการไดอยางถูกตอง เชนเดียวกันกับบทอื่น ๆ เห็นควรวาผูเขียน
นาจะยกตัวอยางผูนำที่เปนที่ยอมรับในสังคม อาทิ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของปวงชนชาวไทย
ที่เปนผูนำชาติที่ยอมรับทั้งในประเทศและทั่วทั้งโลก และนำเสนอผูนำที่บริหารองคการลมเหลว
เพื่อใหผูอานเกิดการเชื่อมโยงกับทฤษฎีภาวะผูนำที่ผูเขียนนำเสนอในตอนตน
บทที่ 15 ความขัดแยง
ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวของกับความหมาย แนวคิด กระบวนการของความ
ขัดแยง รวมถึงประเภทของความขัดแยงและการบริหารความขัดแยง โดยผูเขียนไดนำเสนอเนื้อหา
ไดอยางชัดเจน ซึ่งนำเสนอทั้งแผนภาพประกอบคำบรรยาย และเนื้อหาทฤษฎีที่กระชับ เขาใจงาย
ผูอานสามารถนำองคความรูที่ไดไปขจัดปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในองคการของตนเองได แตใน
ทางกลั บ กั น หากองค ก ารใดปราศจากความขั ด แย ง ก็ จ ะเกิ ด การหยุ ด นิ่ ง เฉื่ อ ยชา และไม เ กิ ด
การเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ไี ด แตถา องคการใดมีความขัดแยงมากเกินไป ก็ไมสามารถพัฒนาองคการ
ไดเชนเดียวกัน และหากผูเขียนไดวิเคราะหขอดี ขอเสีย ของความขัดแยงในองคการ โดยเชื่อมโยงกับ
เหตุการณในปจจุบันจะทำใหผูอานเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น
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บทวิจารณ
ในปจจุบันหนังสือ หรือตำราวิชาการที่บรรยายถึงพฤติกรรมองคการมีมากมายหลายเลม
สำหรับหนังสือเลมนี้ ผูเขียนไดแบงเนื้อหาเปนหัวขอยอยถึง 15 บท ในแตละบท ผูแตงไดนำเสนอ
เนือ้ หาในแตละบทไดอยางสมบูรณ โดยเริม่ นำเสนอหัวขอจากความหมาย ความสำคัญ องคประกอบ
ทฤษฎี ห รื อ แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข อ ง พร อ มทั้ ง มี ก ารนำเสนอแผนภาพ ตาราง และตั ว อย า งประกอบ
คำบรรยายอยางเหมาะสม ชัดเจน งายตอการศึกษาและการทำความเขาใจ แตยังขาดรายละเอียด
ในเชิงลึก หรือตัวอยางของเนื้อหาในแตละประเภท ผูเขียนจะสรุปแตใจความหลักเทานั้น ไมมีสรุป
ท า ยของแต ล ะหั ว ข อ แต ผู เ ขี ย นจะมี ส รุ ป ความคิ ด รวบยอดไว ใ นท า ยบทของทุ ก บท สุ ด ท า ยนี้
ขอแนะนำวา หนังสือเลมนี้เหมาะสมและเปนประโยชนอยางยิ่งตอนักศึกษา คณาจารย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สนใจศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมองคการใหดีขึ้น หนังสือเลมนี้มีการเรียบเรียง
เนื้อหาที่งายตอความเขาใจ เหมาะสำหรับผูที่ตองการศึกษาเรียนรูลักษณะของพฤติกรรมองคการ
แบบเรงรัด หากผูอานตองการศึกษารายละเอียดในเชิงลึก หรือตัวอยางประกอบ ควรศึกษาหนังสือ
หรือตำราวิชาการอื่น ควบคูไปดวยจะเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น

เอกสารอางอิง
นิติพล ภูตะโชค. (2557). พฤติกรรมองคการ (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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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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หนังสือและลำดับที่ (ถามี).//เลมที่ใชอาง (ถามี).//(ครั้งที่พิมพ).//สถานที่พิมพ:/สำนักพิมพ. เชน
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แปลจาก/ชื่อหนังสือตนฉบับ//(พิมพครั้งที่).//โดย/ชื่อผูแปล.//สถานที่พิมพ:/สำนักพิมพ. เชน
พารกินสัน, ซี บอรทโคท และรัสตอมจิ, เอ็ม เค. (2536). การบริหารยุคใหม. แปลจาก Rarlities in
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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.

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
Vol. 5 No. 1 January - June 2014

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

185

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
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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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