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ความเปนมา 

ดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ขอท่ี 13.2.1, 13.2.2 และ 13.3.1, 13.3.2 (สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 2549: 28-30) ไดกำหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธหรือบางสวนของผลงาน

วิทยานิพนธ ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือการเสนอผลงานบางสวนตอที่ประชุมวิชาการท่ี

มีรายงานการประชุม (Proceeding) ในกรณีของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมี

กรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) ในกรณีของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต เปน

สวนหน่ึงของเกณฑการสำเร็จการศึกษา และตามมติของการประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก ครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันพุธท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2551 

ไดเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก มีภาระงานรวมกัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี รับผิดชอบจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม รับผิดชอบจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับผิดชอบการจัดประชุมทางวิชาการ 

ตอมาที่ประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก  

ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันอังคารท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 ไดมีมติรับหลักการตามรางโครงการจัดทำ

วารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก และใหมหาวิทยาลัย

ราชภัฏแตละแหงที่รับผิดชอบภาระงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2551 จัดทำรางโครงการเพ่ือเสนอ

ตอที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก ในวันเสารที่ 6 ธันวาคม 2551 ซึ่งท่ี

ประชุมอธิการบดีในครั้งน้ันมีมติเห็นชอบในหลักการตามเสนอ 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือเผยแพรผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตรของนักศึกษา  

   คณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก มหาวิทยาลัย และ 
   สถาบันการศึกษาอื่นๆ และผูสนใจทั่วไป 

 

เจาของ  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏกาญจนบุรี) 
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Book Review: MANAGEMENT STRATEGIES AND ORGANIZATIONAL 

ADAPTABILITY IN CRISIS 
นิภาพรรณ เจนสันติกุล/NIPAPAN JENSANTIKUL1  

 
บทคัดยอ 

 

บทความน้ีเปนบทความแนะนำหนังสือที่นาสนใจ โดยเปนหนังสือเรื่องกลยุทธการจัดการ

และการปรับตัวขององคการในสภาวะวิกฤต ที่เรียบเรียงโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  

ภัทรนรากุล ป 2546 จำนวน 404 หนา ปจจุบันพิมพครั้งที่ 6 กรกฎาคม 2553 จัดพิมพที่ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งในหนังสือเลมนี้เปนการถายทอด

เน้ือหาจากประสบการณการวิจัยของผูเขียนท่ีมุงนำเสนอการปรับตัวขององคการดานโครงสราง 

บทบาท ภารกิจและระบบการจัดการ และสังเคราะหตัวแบบการจัดการในสภาวะวิกฤต ที่จะชวยให

ทุกทานเขาใจถึงบริบท สถานการณและการปรับตัวขององคการไดเปนอยางดี โดยแตละบท 

ของหนังสือเลมน้ีกำหนดโครงสรางการเขียนและลำดับเน้ือหาใหงายตอผูอานในการศึกษาถึงระเบียบ 

วิธีการศึกษาและแนวคิดสำคัญของการจัดการภาวะวิกฤตพรอมทั้งกรณีศึกษาท่ีเปนหนวยงานของ

รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งมีความแตกตางในการปรับตัวและกลยุทธใหมีความเหมาะสม 

กับองคการในสภาวะวิกฤต โดยไดถายทอดผานหนังสือเลมนี้ซึ่งประกอบดวย 7 บท 

 

คำสำคัญ: กลยุทธการจัดการ การปรับตัวขององคการ สภาวะวิกฤต 

 

Abstract 

This article is a review of the interesting book “Management Strategies and 

Organizational Adaptability in Crisis”. This book was written by Dr. Pairote Pathranarakul in 
2003, 404 pages, published by Graduate School of Public Administration, National Institute of 

Development Administration, in the present reprinted in 2010 (6th). The contents of this 

book were communicated from research experience of the author and presented adaptability 
of structure organization, role and management system and synthesized crisis management 

model. This book can help all reader to understand about context, situation and adaptability of 

1อาจารยประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
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organization very well. Each chapter of the book was determined easy structured writing 

and subsequence of detail for reader to study methodologies and concepts of crisis 

management and case study including public sector, state enterprise sector, private 

sector so different in adapting for suitable organization in crisis by explain in book including 7 

chapters. 

 

Keywords: management strategies, organizational adaptability, and crisis 

 

บทวิจารณ 
“วิกฤต” เปนตนเหตุของเหตุการณใหมีการขยายขอบเขตกวาง เน่ืองจากการจัดการ 

ดานโครงสรางและดานการปฏิบัติที่ไมมีประสิทธิภาพหรือความลมเหลวตอการปรับตัวในสภาวะ

วิกฤต ซึ่งอาจจำแนกตามประเด็นขององคการ ผูรวมงาน ความไมสามัคคี การใหรายและการเกิด

อาชญากรรมองคการซ่ึงลวนแตมีที่มาจากปจจัยภายนอก เชน ภัยธรรมชาติ (แผนดินไหว อุทกภัย 

และไฟไหม) และการกอการราย Parsons (1996 quote in Ritchie, 2004: 671) ไดจำแนกประเภท

ของวิกฤตไว 3 ประเภท 

1. เกิดข้ึนทันที มีลักษณะ คือ ไมมีการเตือนภัยในส่ิงท่ีเกิดข้ึน องคการไมสามารถศึกษา

ปญหาหรือเตรียมแผนสำหรับวิกฤตท่ีเขาโจมตี 

2. ปรากฏเปนวิกฤต มีลักษณะ คือ เกิดขึ้นอยางชาๆ อยูระหวางการกอตัว และพัฒนา อาจ

จะหยุดหรือถูกจำกัดโดยความสามารถขององคการ 

3. วิกฤตท่ีเกิดขึ้นอยางยาวนาน มีลักษณะ คือ เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางยาวนานอาจจะ

เปนสัปดาหสุดทาย เปนเดือนหรือป 
จากประเภทของวิกฤตขางตนจะเห็นไดวา วิกฤต กอใหเกิดผลกระทบทางบวกและทางลบ

ตอองคการและเปนความทาทายขีดความสามารถของหนวยงานและผูบริหารภาครัฐและภาคเอกชน

ใหตองมีการปรับตัวและมุงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการองคการใหผานวิกฤตท่ีเกิดขึ้นไป 

และหากกลาวถึงสถานการณในประเทศไทย คงหนีไมพนวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ท่ีเรียกวา “ตมยำกุง” จากวิกฤตดังกลาวทำใหประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางมาก เชน การวางงาน  

รายไดตอหัวลดลง การพัฒนาประเทศเปนไปอยางลาชา และสวัสดิการสังคมนอยลง เปนตน  
หนังสือ “กลยุทธการจัดการและการปรับตัวขององคการในสภาวะวิกฤต” เลมน้ีเปน 

การถายทอดเร่ืองราวของปรากฏการณวิกฤตดานเศรษฐกิจและการเงินในชวงปลายป พ.ศ. 2540  

ซึ่งสะทอนเรื่องราวของความอยูรอดขององคการ ในหนังสือเลมนี้ไดนำเสนอใหเห็นถึงผลกระทบ 

จากปรากฏการณดังกลาวและกรณีศึกษาท่ีนำมาประกอบน้ันจำแนกเปนหนวยงานภาครัฐ  
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หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานภาคเอกชน รวมท้ังหมด 24 หนวยงานไวอยางนาสนใจ 

ในบทท่ี 1 บทนำ เปนเสมือนการเลาท่ีมาท่ีไปของการศึกษาวิจัยของผูเขียน ในบทน้ี 

จึงเปนการใหรายละเอียดตามรูปแบบรายงานวิจัยท่ีมีองคประกอบการนำเสนอแบงออกเปน 6 สวน 

สวนท่ีหน่ึง กลาวถึงความสำคัญของเร่ืองท่ีศึกษาท่ีเนนไปท่ีการอธิบายถึงการประสบปญหาวิกฤติการณ

ทางดานเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทย ที่มีผลตอการปรับโครงสรางองคการ การปรับ 

รื้อระบบ การสรางธรรมาภิบาล การสรางองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู การเสริมพลังอำนาจ

ของพนักงาน ซึ่งแนวคิดทั้งหลายเหลาน้ีมีผลผลักดันใหเกิดการปรับตัวขององคการ สวนท่ีสอง 

กลาวถึง วัตถุประสงคของการศึกษา 3 ประการ ไดแก 1) การศึกษากลยุทธการจัดการในสภาวะ

วิกฤตเศรษฐกิจ 2) การศึกษากระบวนการปรับตัวขององคการในดานโครงสราง บทบาท ภารกิจและ

ระบบการจดัการ 3) การสังเคราะหตวัแบบการจัดการเชิงกลยุทธในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สวนท่ีสาม 

ขอบเขตและขอจำกัดในการศึกษา สวนท่ีสี่ แบบแผนในการศึกษาวิจัย สวนท่ีหา ประโยชนที่คาดวา

จะไดรับ สวนท่ีหก สรุปความ  

บทที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย เน้ือหาในบทท่ี 2 นี้เนนหนักไปท่ีภาคทฤษฎีเก่ียวกับ

สภาวะวิกฤต โดยในสวนน้ีจะชวยใหผูอานเขาใจถึงแนวคิด ความหมายของวิกฤตมากข้ึน และเพ่ือ

เขาถึงการแสวงหาแนวทางการแกไขในชวงสภาวะวิกฤต เน้ือหาในบทน้ีไดอธิบายเพ่ิมเติมถึงแนวคิด

การจัดการตามสถานการณ ที่อธิบายใหเขาใจถึงสภาพแวดลอมท่ีมีความแตกตางกัน จุดเดนของ

แนวคิดนี้คือการทำความเขาใจวิธีคิดเชิงระบบควบคูกับกระบวนการบริหารและการวิเคราะหปญหา

ทางการบริหาร โดยเลือกวิธีการแกไขปญหาเฉพาะเน่ืองจากวิธีการบริหารองคการในแบบเดิมอาจ 

ไมสามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เชน การบริหารทรัพยากรมนุษย 

ท่ีไมใชแคเพียงความตองการสวัสดิการ คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรมแลว การบริหารทรัพยากร

มนุษยที่ดียังตองคำนึงถึงความสามารถและเรียนรูบริหารคนเกงใหคงอยูกับองคการซ่ึงไมใชเร่ืองงาย
สำหรับองคการภาครัฐ ในขณะท่ีแนวคิดเก่ียวกับการจัดการการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม จะเปน
อีกแนวคิดท่ีชวยใหเขาใจถึงกลุมคนท่ีตอตานคัดคานและยอมรับ เพราะในทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

เกิดขึ้นนั้นมีผลตอการโยกยาย สับเปลี่ยน ลดขนาดองคการ ลดจำนวนบุคลากร ซึ่งอาจกอใหเกิด 
การตอตานจากพนักงาน และเกิดความไมเปนธรรมตอพนักงาน การจัดการท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ในลักษณะน้ีจึงตองอาศัยทักษะการเจรจาตอรองและการสรางผลิตภัณฑใหม แนวคิดใหมในการ

ทำงาน สำหรับแนวคิดตอมาเปนแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลกับการจัดการในสภาวะวิกฤต ที่แสดง
ใหเห็นถึงประเด็นสำคัญ ไดแก ความรับผิดชอบ ความโปรงใส การมีสวนรวม ซึ่งการแกไขสภาวะ

วิกฤตจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเกิดขึ้นจากสำนึกรับผิดชอบตอปญหารวมกันและเขามามีสวนรวม 
ในการแกไข และตองการเกิดข้ึนท้ังระดับบนลงลางและมีการสะทอนผลความคิดเห็นจากระดับลาง

ขึ้นบนเพ่ือใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอยางมีสวนรวม โดยแนวคิดทั้งหมดตางเปนแนวคิดพ้ืนฐาน 
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ในการทำความเขาใจสาระสำคัญของการปรับตัวและจัดเปนกลยุทธที่สำคัญของทุกองคการในการ

ปรับตัวขององคการในสภาวะวิกฤต 

บทท่ี 3 กลยุทธการจัดการและการปรับตัวขององคการภาครัฐในสภาวะวิกฤต โดยในบทน้ี

เปนการนำเสนอภูมิหลังความเปนมาของหนวยงานภาครัฐ จำนวน 6 หนวยงาน ที่มีบทบาท ภารกิจ

และหนาท่ีแตกตางกัน และสะทอนใหเห็นถึงปญหาสำคัญรวมกันขององคการภาครัฐ คือ งบประมาณ 

รายไดภาครัฐลดลงอันเปนผลจากวิกฤตเศรษฐกิจ จุดเดนของเน้ือหาในบทน้ีคือ การวิเคราะห 

การทำงานของหนวยงานภาครัฐดวยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคามของ 

หนวยงานภาครัฐทั้ง 6 หนวยงานไวอยางชัดเจน 

บทท่ี 4 กลยุทธการจัดการและการปรับตัวของหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสภาวะวิกฤต เปนการ 

นำเสนอภูมิหลังความเปนมาของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 หนวยงาน ซึ่งไดนำเสนอใหเห็น

แนวทางการปรับตัวของหนวยงานรัฐวิสาหกิจไวอยางนาสนใจโดยแตละหนวยงานคำนึงถึงความมี

ประสิทธิภาพในการบริหารงานใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจสามารถอยูรอดได  

บทท่ี 5 กลยุทธการจัดการและการปรับตัวขององคการภาคเอกชนในสภาวะวิกฤต บทน้ี 

ยังคงเปนการนำเสนอภูมิหลังความเปนมาของหนวยงานภาคเอกชนจำนวน 11 หนวยงาน ซึ่งแตละ

หนวยงานมีวิธีการแกไขสภาวะวิกฤตท่ียังคงถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและการเพ่ิม

ศักยภาพของบุคลากร และเน่ืองจากภาคเอกชนไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอยูในระดับสูง 

เกิดปญหาขาดสภาพคลอง หน้ีสินและภาวะลมละลาย สาระท่ีผูอานจะไดรับในบทน้ีไมใชเพียงแค

การแกไขในสภาวะวิกฤตเทาน้ันแตจะไดหลักการและแนวคิดการเจรจาตอรอง การประนีประนอม

และการสรางพันธมิตร ซึ่งเปนการสรุปจากประสบการณจริงของแตละหนวยงาน 

บทที่ 6 เปนการสะทอนความคิดเห็นของผูบริหารและพนักงานเก่ียวกับการจัดการในสภาวะ

วิกฤต ซึ่งจำแนกเปนเจาหนาท่ีภาครัฐ ผูบริหารและเจาหนาท่ีภาคเอกชน ผูบริหารและเจาหนาท่ี

รัฐวิสาหกิจ ในดานการจัดการปฏิบัติการ การตลาด การเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนา
ผลิตภัณฑและนวัตกรรม ความสามารถที่โดดเดนขององคการ ตลอดจนกลยุทธการดำเนินงาน 

ของหนวยงาน 3 ประเภทขางตน โดยกลยุทธขององคการประเภทหนวยงานภาครัฐและหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจใหความสำคัญกับการรักษาระดับกำไร และการพัฒนาระบบขอมูลในการวิเคราะห

ทางการเงิน ขณะท่ีหนวยงานภาคเอกชนใหความสำคัญกับการจัดการเร่ืองความเส่ียงและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนจุดเดนสำคัญของหนวยงานภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหมีความรู ความสามารถและสามารถจัดการความเส่ียงได 

บทท่ี 7 สรุปและเสนอแนะ ในบทปดทายน้ีเปนการทบทวนถึงผลของสภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้น

กับองคการ ตลอดจนจำแนกใหเห็นถึงวิธีการจัดการของหนวยงานภาครัฐ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานภาคเอกชน ตอสภาวะวิกฤตท่ีแตกตางกันในดานการปรับโครงสราง การปรับกลยุทธการ

จัดการ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยม เพ่ือความอยูรอดขององคการ การรักษาสถานะของ
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องคการในสภาพแวดลอมที่ผันผวนเปลี่ยนแปลง จะเห็นไดวาในสภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้นน้ันสงผล 

กระทบดานบวกตอองคการคือ ความกระตือรือรนและการเตรียมความพรอมที่จะเผชิญกับความ 

ไมแนนอนทางเศรษฐกิจ และสงผลกระทบดานลบตอองคการ ในดานความอยูรอดขององคการ 

สถานะทางการเงินขององคการ  

อยางไรก็ตามในหนังสือเลมน้ีสวนใหญเนนไปท่ีการศึกษาวิกฤตทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก 

จึงไมไดสะทอนผลท่ีเกิดข้ึนในดานอ่ืน อาทิ ดานสังคม ดานวัฒนธรรมการทำงาน และดานส่ิงแวดลอม 

เปนตน จึงเปนจุดออนของการถายทอดเร่ืองราวดานสังคม ดานวัฒนธรรมการทำงาน เพราะวิกฤต

เศรษฐกิจที่เกิดข้ึนใน พ.ศ. 2540 ไมไดสงผลกระทบตอดานเศรษฐกิจขององคการเพียงอยางเดียว 

ยังสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมการทำงานของพนักงาน และยังสงผลไปถึง

คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจดวย เชน การถูกไลออกจากงาน 

สภาพความขัดแยงของประชาชน ภาวะขาวยากหมากแพง จำนวนคนจนเพ่ิมสูงขึ้น ภาวะลมละลาย

ของบริษัทเอกชน การกออาชญากรรมและภาวะหน้ีสินของประชาชนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น เปนตน 

 

บทสรุป 
หนังสือเลมนี้มีฐานความรูจากการวิจัยท่ีมีจุดเดนคือ เปนการศึกษาท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ

ควบคูกับการวิจัยเชิงคุณภาพและการหยิบยกประเด็นทั้งในภาคทฤษฎีและกรณีศึกษาเก่ียวกับการ

จัดการสภาวะวิกฤตซ่ึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจและมีงานท่ีศึกษาในดานน้ีจำนวนไมมากนัก และเม่ือ

นำมาศึกษาเปนกรณีศึกษาในแตละหนวยงานน้ันย่ิงแสดงใหเห็นถึงแงคิดในการปรับตัวขององคการ

ทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในสภาพแวดลอมที่มีการเปล่ียนแปลงแบบพลวัตและ 

การไดรับอิทธิพลจากวิกฤตเศรษฐกิจที่กดดันตอองคการ ทำใหองคการตองมีการขับเคล่ือนองคการ

ดวยการใชความรูและการผลิตนวัตกรรมเพ่ือการรักษาไวซึ่งความอยูรอดขององคการ แตละองคการ
อยูรอดในสภาวะวิกฤตไดอยางไร หนังสือเลมนี้จะไขคำตอบใหผูอานทุกทานไดเขาใจถึงท่ีมาที่ไปและ

การดำรงอยูขององคการ ตลอดจนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของหนวยงาน

ไวอยางนาสนใจ  
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การพัฒนาแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ เร่ือง ทองถ่ินนครปฐมสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตกำแพงแสน 
THE DEVELOPMENT OF SUPPLEMENTARY ENGLISH READING MATERIAL 

ON CONTENTS OF NAKHON PATHOM FOR MATTAYOMSUKSA-TWO 
STUDENTS AT KASETSART UNIVERSITY LABORATORY SCHOOL ON 

KAMPHAENGSAEN CAMPUS 

 

ปราณี  สุทธิพงศเกียรติ/PRANEE SUTTIPONGKIAT1 

วิไลรัตน คีรินทร/WILAIRAT KIRIN2 

ณัฐกาญจน อางทอง/NATTAKARN ANGTONG3 

 

บทคัดยอ 
  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ

เร่ืองทองถ่ินนครปฐมท่ีไดพัฒนาข้ึน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 
กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน 

ที่มีตอแบบฝกเสริมการอานท่ีสรางข้ึน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียน 

ที่ 2  ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1)  แบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ือง

ทองถ่ินนครปฐม  2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง 
และ 3) แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ืองทองถ่ิน

นครปฐม การวิเคราะหขอมูลใชการทดสอบคาที เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษา

อังกฤษ ของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝกท่ีผู วิจัยสรางขึ้น และ 

ใชคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมตีอแบบฝกเสริม

1นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2รองศาสตราจารย ดร., คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร., ขาราชการบำนาญ, อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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การอานภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ

เร่ืองทองถ่ินนครปฐมมีคา 80.53/83.44 ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพดีมาก 2) ความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ อยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีตอแบบฝกเสริมการอาน

ภาษาอังกฤษ 

 

คำสำคัญ: สื่อการอาน เร่ืองทองถ่ินนครปฐม ภาษาอังกฤษ 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to construct and test the efficiency of 

supplementary English reading material for Mattayomsuksa – two students; to compare 

students’ English reading ability before and after using the supplementary English reading 

material, and to study students’ opinions toward the supplementary English reading 

material .The sample consisted of one randomly selected class of 40 Mattayomsuksa-two 

students of Kasetsart University Laboratory School, Kamphaengsaen Campus, Nakhon 

Pathom, studying during the second  semester of  academic  year  2011. The instruments 

were eight reading lessons based on contents of Nakhon Pathom, an English reading 

achievement test and a questionnaire used for surveying students’ opinions toward the 

supplementary English reading material.  Statistics used were percentage, mean, standard 

deviation and t-test. The results of the study were: 1) The overall efficiency of the 

supplementary English reading material based on contents of Nakhon Pathom was 80.53/

83.44, which was considered a very high level. 2) The  students’  English  reading ability  

after  using the supplementary English reading material was significantly higher than 
before using the  supplementary English reading material  at  a  .05  level. 3) The students’ 

opinions toward the constructed supplementary English reading material were high. 

 
Keywords: reading material, contents of nakhon pathom, English 
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บทนำ 
 ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมี 

ความสำคัญอยางย่ิง เน่ืองจากเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู  

การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจ และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ 

มุมมองของสังคมโลก นำมาซ่ึงมิตรไมตรีและความรวมมือระหวางประเทศตาง ๆ อันจะชวยพัฒนา 

ผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น สามารถเรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษา 

และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง รวมท้ังเขาถึง 

องคความรูตาง ๆ ไดงายและกวางข้ึน และมวิีสยัทัศนในการดำเนินชวิีต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 220) 

 การอานเปนทักษะท่ีผูเรียนใชในชีวิตประจำวันมากกวาทักษะฟง พูด และเขียน เชน 

ตองอานเอกสารส่ิงพิมพ ปายประกาศ ฉลากสินคา ตลอดจนตำราวิชาการหรือหนังสือเพ่ือความรู 

ความบันเทิงตาง ๆ ที่เปนภาษาอังกฤษ การอานยังเปนทักษะที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ 

กับทักษะอื่น ๆ ไดงาย เพราะผูอานยอมจะนำเอาขอมูลจากสิ่งที่อานมาใชประโยชนในการสื่อสาร 

กับผูอื่นในรูปแบบตาง ๆ ได แอลเลน และริเบคกา (Allen and Rebecca, 1979: 249) กลาววา 

การอานเปนทักษะท่ีชวยพัฒนาบุคคล ชวยเสริมสรางประสบการณ อีกท้ังเปนทักษะที่ผูเรียนมีโอกาส

ไดใชมากในการเสริมสรางความรู ความเขาใจและความกระตือรือรนในการเรียน 

  วิสาข จัติวัตร (2543: 1) กลาววาความตองการในการใชภาษาอังกฤษเนนหนักท่ีทักษะ

การอาน แตผลการสอนอานยังไมเปนท่ีนาพอใจ ในโรงเรียนตาง ๆ ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จากงานทะเบียนของ

โรงเรียนพบวานักเรียนสวนมากมีระดับความสามารถในดานการอานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑที่ 

ไมนาพอใจ อีกท้ังการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 

2553 พบวานักเรียนมีคะแนนโอเน็ทเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษต่ำท่ีสุด (สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษานครปฐม เขต 1, 2554: 35) การท่ีนกัเรียนสวนมากมีความสามารถในทักษะการอานไมสงูน้ัน 

อาจเปนเพราะยังขาดวิธีการหรือเทคนิคทีเ่หมาะสมในการท่ีจะชวยใหมปีระสิทธิภาพในการอานเพ่ิมขึน้ 

(สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2536: 157) โกวิทย ไกยสิทธ์ิ (2531 อางถึงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย, 2544: 
70) ไดกลาวถึงปญหาของการอาน สรุปไดวานักเรียนบางคนอานแลวไมเขาใจ จับใจความไมได  

เปนเหตุใหเกิดความรูสึกเบ่ือหนาย มีเจตคติที่ไมดีตอการอาน 
 ในการเรียนภาษาตางประเทศ โพสต และแร็ทเท็ต (Post and Rathet, 1996: 12) เสนอ

แนวคิดวา การใชสื่อที่มีเน้ือหาท่ีนักเรียนคุนเคยจะชวยใหนักเรียนทำความเขาใจเน้ือหาไดดีกวา

เน้ือหาท่ีนักเรียนขาดความรูพ้ืนฐาน การใชเน้ือหาท่ีนักเรียนรูจักมากอน จะทำใหนักเรียนไดประโยชน 

และสามารถใชภาษาบอกเร่ืองราวท่ีอยูใกลตัวได เชน เร่ืองราวเก่ียวกับครอบครัวของตัวนักเรียนเอง 

คานิยมและความเช่ือในสังคมท่ีนักเรียนอาศัยอยู ซึ่งจะเปนการเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนภาษา 
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แกนักเรียน อีกท้ังยังชวยใหนักเรียนยังไดเรียนรูจุดมุงหมายของการเรียนภาษาวาเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือ

ในการติดตอสื่อสาร ซึ่งจะทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูภาษาไดงายข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

รูเมลฮารท (Rumelhart, 1981: 22-23) ที่อธิบายเก่ียวกับทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema theory) 

วาความเขาใจในการอานจะเกิดขึ้นไดหากผูอานมีความรูทางภาษาศาสตร (linguistic knowledge) 

และความรูทั่วไป (gerneral knowledge of the world) ในขณะอาน ผูอานใชโครงสรางความรูเดิม

ทั้งดานภาษาและความรูทั่วไปท่ีมีอยูพรอมแลวมาชวยในการทำความเขาใจเรื่องที่อาน 

  การนำเน้ือหาท่ีนักเรียนสนใจและเก่ียวของกับวัฒนธรรมของตนเองมาสอนเปนวิธีหน่ึงท่ี

สามารถแกปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียนได เพราะมีเน้ือเร่ืองดังกลาวมีตัวละคร 

สถานท่ี สถานการณ และประวัติศาสตรที่นักเรียนคุนเคย (Brock, 1990: 23) นอกจากน้ี เนส (Ness, 

1997: 49) พบวาปญหาท่ีครูผูสอนภาษาอังกฤษในตางประเทศพบมากก็คือ การขาดส่ือการสอน

ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับทองถิ่นตามความสนใจของผูเรียน จึงไดเสนอวิธีการแกปญหาโดย 

การนำส่ือ เชน แผนพับประชาสัมพันธการทองเท่ียว หรือแผนท่ีของทองถ่ินน้ัน ๆ มาใชในการเรียน 

การสอน เพ่ือใหนักเรียนไดสัมผัสเน้ือหาท่ีคุนเคยและเปนภาษาอังกฤษท่ีไมยากนัก ซึ่งสอดคลองกับ

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2544: 16) ที่เสนอใหนำวัฒนธรรมทองถ่ินมาสรางเปนแบบฝกพัฒนา 

การสอนอานของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลในสังคมท่ีอยูในทองถ่ินน้ัน วัฒนธรรมทองถ่ิน

ของบุคคลในสังคมเหลาน้ันสามารถนำมาใชเปนส่ือพัฒนาการอานไดเปนอยางดี 

  ปจจุบันหลักสูตรเปดโอกาสใหผูสอนปรับเปล่ียนเน้ือหาหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพ

ทองถ่ินอยูแลว โดยใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินอยางกวางขวางและมีอิสระพอสมควร ดังปรากฏ

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือ
การศึกษาตอ ใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทำสาระของหลักสูตรในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพ
ปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน และคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของ

ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1, 2551: 3) 

ซึ่งขอกำหนดของหลักสูตรดังกลาวสอดคลองกับการวิจัย และติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร 

ในชวงระยะ 6 ปที่ผานมา (สำนักวิชาการและมาตรฐาน, 2546 ก., 2546 ข., 2548 ก., 2548  

ข.; สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547; สำนักผูตรวจราชการและติดตามการประเมินผล, 2548; 
สุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย, 2547; Nutravong, 2002; Kittisunthorn, 2003) ที่พบวา

หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดเดนหลายประการ เชน ชวยสงเสริมการกระจายอำนาจ

ทางการศึกษา ทำใหทองถิ่นและสถานศึกษามีสวนรวมและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร

ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น มีแนวคิดและหลักการในการสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

แบบองครวมอยางชัดเจน   
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  กลาวไดวานครปฐมเปนจังหวัดท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตรมายาวนาน มี

โบราณสถานและโบราณวัตถุ มีศิลปวัฒนธรรม และความเจริญในดานตาง ๆ ทั้งภาคเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และการทองเท่ียว สามารถนำเน้ือหาท่ีนาสนใจมาใชประกอบการเรียน 

การสอนได การสรางและพัฒนาแบบฝกเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากเรื่องใกลตัว 

ในทองถิ่นของผูเรียนในจังหวัดนครปฐมจะสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ รักทองถิ่น 

รูซึ้งถึงคุณคา ความหมาย และเห็นความสำคัญของเรื่องราวในจังหวัดบานเกิดของตน อีกท้ัง 

ยังเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียน กอใหเกิดความเขาใจในบทเรียนมากข้ึน สามารถนำความรู 

ที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันโดยการเผยแพรขอมูลใหแกนักทองเท่ียวท่ีมาเย่ียมชมจังหวัด

ของตนไดอยางภาคภูมิใจ 

  จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนำเร่ืองราวตาง ๆ ที่นาสนใจในทองถ่ิน

จังหวัดนครปฐม จากคำขวัญประจำจังหวัดท่ีกลาววา “สมโอหวาน ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ขาวหลาม

หวานมัน สนามจันทรงามลน พุทธมณฑลคูธานี พระปฐมเจดียเสียดฟา สวยงามตาแมน้ำทาจีน” 

(องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม, 2554) มาสรางเปนบทเรียนในแบบฝกเสริมการอานประกอบ

การเรียนการสอนวิชาอังกฤษ (อ 22101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิต 

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เน่ืองจากเปนคำขวัญท่ี

ประกอบดวยส่ิงสำคัญและมีชื่อเสียง เปนท่ีรูจักกันดีของชาวจังหวัดนครปฐม มีความหลากหลาย 

สามารถนำมาสรางเปนหนวยการเรียนรูท่ีมีความหมาย (meaningful unit of learning) ไดซ่ึงสอดคลอง

กับมาตรฐานและความตองการท่ีหลากหลายของผูเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

นอกจากน้ียังเปนการพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินตามจุดมุงหมายของ

หลักสูตร เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินทำใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ เห็นคุณคาในเร่ืองวัฒนธรรม

ทองถ่ินของตน ซึ่งสามารถนำความรูดังกลาวมาชวยในการอานภาษาอังกฤษไดงายข้ึน    

 

วัตถุประสงค 
  1.  เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ืองทองถ่ิน

นครปฐมสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ, 2520: 136) 

  2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กอนและ

หลังการใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

  3.  เพ่ือสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัย

สรางข้ึน 
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วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (quasi-experimental design) โดยมีขั้นตอน 

การวิจัยดังน้ี 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนรายวิชาภาษา 

อังกฤษ (อ22101) ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน 

รวมจำนวนนักเรียนท้ังสิ้น 120 คน          

  กลุมตวัอยาง   คอื นกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่2 ทีเ่รียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ 22101) 

ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กำแพงแสนจังหวัดนครปฐม ไดมาโดยการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมอยางงายมา 1 หอง ไดนักเรียน

กลุมตัวอยางจำนวน 40 คน  

 ตัวแปรที่ศึกษา  

  ตัวแปรตน คือ แบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ืองทองถ่ินนครปฐม 

  ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

2 กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึน และความคิดเห็นของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึน  

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1.   แบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ืองทองถ่ินนครปฐม จำนวน 8 บท  และแผน 

การจัดการเรียนรูประกอบการใชแบบฝก จำนวน 8 แผน 

 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ เพ่ือใช

ทดสอบกอนและหลังการเรียน 
 3.  แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ    
 ผูวิจัยมีวิธีการสรางและพัฒนาแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ืองทองถ่ินนครปฐม 

ดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษาแนวการสรางสื่อการเรียนการสอนของนูแนน (Nunan, 1995) และเสงี่ยม 

โตรัตน (2534, 2538) รวมทั้งศึกษาลักษณะการสรางแบบฝกหัดการอานภาษาอังกฤษจากแบบเรียน 

ตำราระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดแก To the Top 2 (Mitchell), Project 2 (Hutchinson) โดยศึกษา
ดานการกำหนดจุดประสงค และการวางกรอบเน้ือหาบทเรียน 

 2. ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน (จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) ซึ่งเปนระดับกาวหนาตามหลักสูตรการศึกษา 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 16

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เก่ียวกับมาตรฐานการเรียนรูชวงขั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ 

คำอธิบายรายวิชาจากสาระหลักและมาตรฐานการเรียนรูภาษาตางประเทศ เพ่ือเรียบเรียงเปน 

จุดประสงคที่เก่ียวกับทักษะการอานสำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ 22101) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2  

 3. คัดเลือกบทอานภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับเร่ืองทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม จาก

เอกสารตาง ๆ ไดแก แผนพับประชาสัมพันธ หนังสือ นิตยสาร วารสาร ที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใหสอดคลองกับคำขวัญประจำจังหวัดคือ “สมโอหวาน ขาวสารขาว 

ลูกสาวงาม ขาวหลามหวานมัน สนามจันทรงามลน พุทธมณฑลคูธานี พระปฐมเจดียเสียดฟา 

สวยงามตาแมน้ำทาจีน” ไดบทอาน ที่มีลักษณะหลากหลาย และสอดคลองกับหัวเร่ืองตาง ๆ 

(Topics) ของแกนสาร (theme) สำหรับผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยจัดทำเปน 

หัวขอบทเรียนจำนวน 7 หัวขอ และเพ่ิมหัวขอเก่ียวของกับเรื่องทั่ว ๆ ไปเพ่ือแนะนำจังหวัดนครปฐม 

อีก 1 หัวขอรวมท้ังสิ้น 8 หัวขอ หรือ 8 บทเรียน     

 4. ศึกษาองคประกอบทางภาษาท่ีสอดคลองกับบทอานแตละบท เ พ่ือกำหนด 

จุดประสงคการเรียนรูทักษะการอานใหสัมพันธกับจุดประสงคที่เกี่ยวกับทักษะการอานสำหรับ

รายวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

  5. สรางตารางกำหนดเน้ือหาท่ีประกอบดวยช่ือเร่ือง ความสอดคลองของบทอาน 

กับสาระและมาตรฐานการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู องคประกอบทางภาษา กิจกรรมการเรียน

การสอน และการประเมินผล    

  6. นำตารางกำหนดเน้ือหาและบทอานท้ัง 8 บทไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ

อาจารยชาวตางชาติตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของบทอานกับสาระและมาตรฐาน

การเรียนรู จดุประสงคการเรียนรู องคประกอบทางภาษา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล 

จากน้ันนำเสนอใหผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา
มากกวา 10 ป และผูเชีย่วชาญชาวตางชาติรวมจำนวน 3 ทาน พิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ 

เพ่ือคำนวณคาดัชนีของความสอดคลอง (IOC)  

 7. สรางแบบฝกเสริมการอานตามตารางกำหนดเนื้อหาของแตละบทเรียนจำนวน 8 บท 

โดยมีขั้นตอนการสอนของแตละบทท่ีวิเคราะหจากแนวการสอนของบารเนต (Barnett, 1989: 113 -

143) ฮารเมอร (Harmer, 1990: 45-46)  และลิว และคินเซอร (Leu and Kinzer, 1995: 78-79) ดังน้ี 
   7.1 ขัน้เตรยีมการกอนการอาน (Pre-reading) เพ่ือแจงจดุประสงค กระตุนความรูเดิม 

เรียนรูคำศัพทใหมและฝกฝนเทคนิคการอานแบบตาง ๆ ดวยกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร เชน 

การอภิปรายในช้ันเรียน การจับคู การระดมสมอง การเติมขอมูลในชองวางหรือตาราง 

  7.2 ขั้นการอาน (While-reading) โดยการอานบทอานแลวจับคูและเลือกคำตอบที่

ถูกตองเปนรายบุคคล เปนคู หรือเปนกลุม เพ่ือใหเกิดความเขาใจเร่ืองท่ีอานดวยทักษะการอานแบบ
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ตาง ๆ ไดแก การหาใจความสำคัญและรายละเอียด การเดาคำศัพทจากบริบท การหาความหมาย

จากคำสรรพนาม การเรียงลำดับเหตุการณ การหาจุดมุงหมายของผูเขียน  

   7.3 ขั้นหลังการอาน (Post-reading) เปนกิจกรรมตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน 

กิจกรรมที่ทำอาจเปนการถายโอนไปสูทักษะอ่ืน ๆ เชน ทักษะการพูดและเขียนได ซึ่งอาจใหนักเรียน

ฝกทำงานเด่ียว เปนคู หรือกลุมเล็กเพ่ือตรวจสอบความเขาใจในการอาน หรือถายโอนขอมูลจาก

เน้ือหาท่ีอานเพ่ือทบทวนเน้ือหาหรือทักษะท่ีไดเรียนไปแลว  

   7.4 ขั้นประเมินผล (Evaluation) โดยการทดสอบความสามารถในการอานจากเร่ือง 

ที่อาน  

 8. นำแบบฝกเสริมการอานท้ัง 8 บทท่ีสรางข้ึนพรอมกับตารางกำหนดเน้ือหาไปตรวจ

สอบความเหมาะสมและถูกตองตามจุดประสงคที่กำหนดไว จากน้ันนำไปปรับปรุงแกไขใหถูกตอง

สมบูรณกอนนำไปทดลองใช 

 

 แผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ ผูวิจัย

มีวิธีการสรางและพัฒนาดังตอไปนี้ 

 1. สรางแผนการจัดการเรียนรูตามแนวทางการสรางจากคูมือการจัดการเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน) ใหสอดคลองกับตารางกำหนดเน้ือหา ซึ่งประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู 

สาระและมาตรฐานการเรียนรูที่เก่ียวของ สาระการเรียนรู (Vocabulary, Language Function, 

Language Form) และกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมการกอนการอาน ขั้นการอาน 

ขั้นหลังการอาน และข้ันประเมินผล      

 2. นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึน เสนอใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสม 

ในการใชภาษา และนำขอเสนอแนะท่ีไดมาปรับปรุงแกไข     
   

 แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาองักฤษ ผูวิจยัมวิีธีการสรางและพัฒนา 

ดังตอไปนี้      
 1. ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบของอัจฉรา วงศโสธร (2539) ฮีตัน (Heaton, 

1990) และแฮริส และแมคแคน (Harris and McCan, 1994)      

 2. สรางตารางกำหนดเนื้อหาแบบทดสอบ (Table of Test Specifications) ให

สอดคลองกับองคประกอบทางภาษาในตารางกำหนดเน้ือหา   

 3. สรางขอสอบวัดความสามารถในการอานจากตารางกำหนดเน้ือหาขอสอบ โดย
ขอสอบเปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ รวม 

40 คะแนน  
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 4. นำแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบวาแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนมาน้ัน

สอดคลองกับเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรูที่กำหนดในตารางกำหนดเน้ือหาขอสอบหรือไม จาก

นั้นนำไปปรับปรุงแกไข      

 5. นำแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ที่ไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 3 คน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมทางดานเวลา ความชัดเจนของคำส่ัง 

ความยากงายของภาษา จากน้ันปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม แลวจึงนำไปใชกับนักเรียนท่ีไมใชกลุม

ตัวอยางจำนวน 10 คน เปนครั้งที่สอง โดยนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัด

นครปฐม        

  

 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ 

ผูวิจัยมีวิธีการสรางดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษากรอบการประเมินแบบฝกตามวิธีการของเบสท (Best, 1986: 181) 

 2. สรางขอความที่สอบถามความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษใน 

ดานเน้ือหา กิจกรรมตามขั้นตอนการเรียน และคุณประโยชน รวมจำนวนท้ังสิ้น 14 ขอ โดยมี 5 ระดับ  

 3. นำแบบสอบถามที่สรางข้ึน ไปตรวจสอบความเหมาะสมของคำถามและรูปแบบของ 

ภาษา 

 4. นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผานการตรวจแกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ไมใช 

กลุมตัวอยาง ในขั้นทดลองรายบุคคลและกลุมยอย โดยใหนักเรียนทำแบบสอบถามหลังการเรียน

จากแบบฝกแตละบท รวม 8 ฉบับ           

 5.  นำแบบสอบถามความคดิเห็นท่ีผานการทดลองใชในขัน้ทดลองรายบคุคลและกลุมยอย
มาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach)    

 6.  นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดหาคาความเช่ือมั่นและปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับ

นักเรียนกลุมตัวอยางในขั้นการทดลองภาคสนาม จำนวน 40 คน โดยใหนักเรียนทำแบบสอบถาม

หลังการเรียนจากแบบฝกการอาน เพ่ือนำผลจากความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางไปใชปรับปรุงและ

พัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษตอไป 
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 การวิเคราะหขอมูล 

 1.  คำนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานตามเกณฑ 75/75 จากสูตร E1/E2 

(ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ, 2520: 136-137)  

  2.  เปรียบเทียบความสามารถดานการอานของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝก 

โดยใชการทดสอบที (t-test) 

               3.  วิเคราะหขอมลูจากแบบสอบถามความคดิเห็นรายขอซึง่มลีกัษณะเปนแบบประมาณคา 

โดยการนำคาระดับที่ไดมาหาคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวนำไปแปลความหมาย 

คาระดับตามเกณฑของเบสท (Best, 1986: 181-182)  

 

ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ืองทองถิ่นนครปฐม

สำหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน” 

นำเสนอ 3 ตอน ดังตอไปนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานเรื่องทองถ่ิน

นครปฐมสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  

  ผูวิจัยไดดำเนินการหาประสิทธิภาพแบบฝก 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

  1.1  ใหกลุมตัวอยางท้ัง 40 คน ทำแบบทดสอบทายบทของแบบฝกเสริมการอาน

ภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแตละบทท้ัง 8 บท ซึ่งมีคะแนนเต็มบทละ 10 คะแนน จากน้ันผูวิจัย 

จึงวิเคราะหคะแนนเฉล่ีย (   ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละของคะแนนและจัด

ลำดับคะแนนเฉล่ียของแบบฝกแตละบท ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 1  

 

X 
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X ตารางที่ 1 คะแนนเฉล่ีย (  ) จากแบบทดสอบทายบทเรียนในแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ 

 แตละบท 

    จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวานักเรียนกลุมตัวอยางทำแบบทดสอบทายบทเรียน

ในแบบฝก 8 บท โดยมีบทเรียนท่ีไดคะแนนเฉล่ียสูงสุดตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป  6 บทเรียนตามลำดับ

ดังน้ี คือ บทที่ 5 Delicious Khaolam (83.5%) บทที่ 3 White Fragrant Rice (82.00 %) บทที่  4 

Beautiful Maiden (81.25%) บทท่ี 7 Putta Monthon Buddhist  Center บทท่ี 8 Skyline Prapathom 
Chedi and The beautiful Thacheen River (80.75%) และบทท่ี 2 Sweet Pomelo  (80.25%) สวน

บทเรียนท่ีนักเรียนทำคะแนนเฉล่ียต่ำสุดคือ บทที่ 1 Amazing Nakhon Pathom (77.5 %) รองลงมา

คือ บทที่ 6 Fascinating Sanamchan Palace (78.25%) 

  1.2 วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ โดยหาคารอยละ

ของคะแนนจากการทำแบบทดสอบรายบทในแบบฝกท้ัง 8 บท และคารอยละของคะแนนจากการ 
ทำแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยางท้ัง 40 คน ผลการวิเคราะห แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง

ทำคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดคะแนน 2,577 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3,200 คะแนน คิดเปน

รอยละ 80.53 และทำคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนรวม 1,335 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

1,600 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.44  ดังนั้นประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ 

บทที่ เนื้อหา คะแนน
เต็ม 

x  S.D รอยละ ลําดับ
ที ่

1 Amazing Nakhon Pathom 10 7.75 1.01 77.5 8 

2 Sweet Pomelo 10 8.03 1.03 80.25 6 

    3 White Fragrant Rice 10 8.20 0.99 82.00 2 

4 Beautiful Maiden 10 8.13 0.88 81.25 3 

5 Delicious Khaolam 10 8.35 1.08 83.5 1 

6 Fascinating Sanamchan  

Palace 

10 7.83 0.81 78.25 7 

7 Putta Monthon Buddhist   

Center 

10 8.08 0.83 80.75 4 

8 Skyline Prapathom Chedi  

and The Beautiful Thacheen  

River 

10 8.08 0.92 80.75 5 
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ในขั้นทดลองภาคสนามมีคาเทากับ 80.53/83.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว 75/75 แสดงวาแบบ

ฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมาก 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพี่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษา

อังกฤษกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

  ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางท้ัง 40 คน ทำแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

จากน้ันจึงหาผลตางของคะแนน (   ) จากการทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมการอานภาษา

อังกฤษและนำคะแนนท่ีไดจากการทดสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษา

อังกฤษของกลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 2  

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย (  ) จากแบบทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝกเสริม 

 การอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางโดยการทดสอบที (t-test)  

 

X 

X 

X 

การทดสอบ คะแนนเต็ม x  S.D. D  t Sig 

กอนเรียน 40 22.35 6.06 11.05 15.16 0.00 

หลังเรียน 40 33.38 3.09    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

  จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉล่ียความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 

ของกลุมตัวอยางหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยคาเฉล่ียของคะแนนหลังการทดลองใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเทากับ 33.38 ซึ่ง 

สูงกวาคาเฉล่ียของคะแนนกอนการทดลองใชแบบฝกภาษาอังกฤษท่ีมีคาเทากับ 22.35 

 3. ผลการวเิคราะหขอมูลเพือ่ศึกษาความคิดเหน็ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
ท่ีมีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ืองทองถ่ินนครปฐม  

  ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอแบบฝกเสริมการอาน

ภาษาองักฤษในดานเน้ือหา กิจกรรมและคณุประโยชน จำนวน 14 ขอ หลังจากเรยีนจากแบบฝกเสรมิ

การอานภาษาอังกฤษจบในแตละบท รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง จากน้ันนำคาระดับคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย 

(   ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนำไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่กำหนดไว 
ผลการวิเคราะหสรุปโดยภาพรวมไดวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอแบบฝกเสริมการอานภาษา

อังกฤษ เมื่อพิจารณาเปนรายบทเรียน จะเห็นไดวาบทเรียนท่ีมีคาระดับเฉลี่ยสูงสุดคือ บทที่ 8 
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X 
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X 

X 
X 

X 

X 

X 
X X 

X 

X Skyline Prapathom Chedi and the Beautiful Thacheen River (    = 4.19)  รองลงมาเปนบทท่ี 7 

Buddhamonthon Buddhist Center (  = 4.05) บทท่ี 6 Fascinating Sanamchan Palace 

(  = 4.01)  บทท่ี 5 Delicious Sticky Rice in Bamboo (  = 3.95) บทท่ี 4 Beautiful Maiden 

(  = 3.95) บทท่ี 3 White Fragrant Rice (  = 3.90) บทที่ 2 Sweet Pomelo (  = 3.85) 

ตามลำดับ และบทท่ีไดคาเฉล่ียต่ำสุดคือบทที่ 1 Amazing Nakhon Pathom (   = 3.78)   

 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอแบบฝกเสริมการอานภาษา

อังกฤษพบวา ขอที่ไดรับคาระดับเฉล่ียสูงสุดจากท้ัง 8 บท คือ ขอที่ 4 เน้ือหาท่ีคุนเคยทำใหขาพเจา

สนใจที่จะเรียนมากข้ึน (  = 4.24) สวนขอที่ไดรับคาระดับเฉลี่ยต่ำสุดจากท้ัง 8 บท คือ ขอท่ี 8 

ขั้นหลังการอาน มีกิจกรรมเพียงพอท่ีจะฝกฝนใหขาพเจามีความรูดานการอานเพ่ิมขึ้น (  = 3.67)   

นอกจากน้ีความคิดเห็นของนักเรียนมีคาระดับเฉล่ีย (  ) อยูระหวาง 3.67 – 4.24 มีคาระดับเฉลี่ย 

(  ) รวมทั้ง 8 บทคือ 3.96 แสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ 

ที่ผูวิจัยสรางข้ึน  

 

อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหขอมูล สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน 

มีประสิทธิภาพเทากับ 80.53/83.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กำหนดไวคืออยูในเกณฑดีมาก 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษของกรุณา  

จันทรงาม (2548: ก) เสาวนีย ลิขิตพงษวิทย (2549: ก) อมรรัตน นัดดาหลง (2551: ก) เปนตน  

ที่พบวาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว ทั้งนี้ 

อาจวิเคราะหไดวาเปนเพราะแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษพัฒนาข้ึนจากแนวคิดของ 
นักการศึกษา จากตัวอยางแบบเรียน ตำรา งานวิจัยท้ังภายในและตางประเทศ จากการวิเคราะห 
การจัดสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับชัน้ท่ี 3 ตามหลักสูตร 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และไดผานการทดลองและปรับปรุงตามคำแนะนำของ

ผูเชี่ยวชาญ ทำใหไดแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีมีความเหมาะสม ตั้งอยูบนแนวทางการ

เรียนรูภาษาเพ่ือการส่ือสาร สงเสริมใหนักเรียนกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสม

และมีเปาหมาย ตรงตามความตองการของนักเรียน และเปนภาษาท่ีเปนตัวอยางภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจำวัน (เสงี่ยม โตรัตน, 2534: 95) ทำใหนักเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร

อยางมีหลักเกณฑและหลักการ เปนข้ันตอน ตองใชความคิดอยางเปนระบบขณะท่ีมีปฏิสัมพันธกับ

บทเรียน เพ่ือนและครูผูสอน ทำใหเกิดการเรียนรู เกิดความเขาใจดวยตนเองและสามารถถายโอน

ความรูไปใชในการทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังจาก

เรียนโดยใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษสูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 

กอนเรียนโดยใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีอาจมีเหตุผลมาจากแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ 

เร่ืองทองถ่ินนครปฐมน้ีเปนแบบฝกเก่ียวกับทองถ่ินของนักเรียน ทำใหนักเรียนมีความสนใจในบทเรียน 

ทำใหสามารถเช่ือมโยงความรูเดิมที่เก่ียวกับทองถิ่นได และแบบฝกเสริมการอานน้ีพัฒนาข้ึน 

จากเอกสารจริง ทำใหสามารถจูงใจใหนักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะอาน 

  แบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ืองทองถ่ินท่ีพัฒนาข้ึนมีบทอานท่ีคัดเลือกให

สอดคลองกับคำขวัญประจำจังหวัดนครปฐมซึ่งเปนทองถิ่นของนักเรียนเองและผานการตรวจสอบ

ความเหมาะสมดานเน้ือหา หนาท่ี และความเหมาะสมของระดับภาษาจากผูเช่ียวชาญ ทำใหนักเรียน 

ไดทำกิจกรรมขั้นกอนอานและไดอานบทอานภาษาอังกฤษท่ีคุนเคยเปนภาษาไทยแลวสามารถ

เช่ือมโยงความรูเดิมที่มีอยูบูรณาการผานกระบวนการเรียนรูที่ครูเตรียมไว ทำใหนักเรียนเกิด 

การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตามแนวคิดในการจัดกิจกรรมขั้นกอนการอานของบารเน็ต (Barnett, 

1989: 113-143) และฟลลิปส (Phillips, 1984 quoted in Hadley 2001: 207-208) ที่เสนอใหใช

กิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียนไดใชโครงสรางความรูเดิม และสอดคลองกับหลักทฤษฎีโครงสรางความรู 

(Schema theory) ของเพียเจต (Piaget, 1952 cited in Flavell, 1963: 47-58) ที่กลาววาความรูเดิม

ของบุคคลเก่ียวกับเน้ือหาของเร่ืองท่ีจะนำมาอานจะชวยใหบุคคลเขาใจในการอานไดดีขึ้น ผูอานท่ีมี

โครงสรางเน้ือหาทางปญญาท่ีสอดคลองกับเร่ืองท่ีจะอานจะรับรูไดเร็วกวาผูอานท่ีไมเคยมีประสบการณ

ความรูทางเน้ือหาน้ัน ๆ มากอน    

   แบบฝกท่ีพัฒนาข้ึน เปนบทอานท่ีเปนเอกสารจริง (Authentic texts) ที่มาจากแหลง

ที่มีความหลากหลาย เชน แผนพับ นิตยสาร วารสาร ขาวสาร อินเทอรเน็ต ซึ่งเปนบทอานท่ีมีเน้ือหาท่ี
ใหขาวสาร ขอมูล ความรู ความบันเทิง อีกท้ังยังสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได ทำใหนักเรียน
เกิดความสนใจ ต้ังใจท่ีจะอาน เน่ืองจากมีภาพประกอบท่ีนักเรียนคุนเคย เชน ภาพของแหลงทองเท่ียว

หรอืสนิคาท่ีมชีือ่เสยีงของจงัหวัด เปนตน จงึทำใหรปูแบบของสือ่มคีวามนาสนใจ ซึง่แนวคดิดังกลาวน้ี
สอดคลองกับงานวิจัยของกรุณา จันทรงาม (2548) ทำการศึกษาเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝก

เสริมทักษะการอานเพ่ือการส่ือสารท่ีสรางโดยใชเอกสารจริงจากอินเทอรเน็ตท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ

ทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวา แบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือการส่ือสารท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพดีมาก 

นักเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษสูงขึ้น และมีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะ 

การอานเพ่ือการสื่อสารที่สรางโดยใชเอกสารจริงจากอินเทอรเน็ตท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับทองถิ่นอยูใน
ระดับสูงทุกบทเรียน นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของเสาวนีย ลิขิตพงษวิทย (2549: ก) ที่ทำ 

การวิจัยเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถ่ิน
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โดยใชเอกสารจริงเก่ียวกับทองถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนปากทอวิทยาคม 

จังหวัดราชบุรี เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลัง 

การใชแบบฝกเสริมทักษะอานเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการอาน  

ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นโดยใช

เอกสารจริงเก่ียวกับทองถ่ินมีประสิทธิภาพดีมาก ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน

กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะอานสูงกวากอนการใชแบบฝกและนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดี

ตอแบบฝกทักษะการอาน 

 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ

พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอแบบฝกท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยมีคาเฉล่ีย (  ) อยูระหวาง 3.67-

4.24 และมีคาความคิดเห็นเฉล่ียรวม 3.96 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบ

ฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเปนรายบทพบวาโดยภาพรวมในทุกบทนักเรียนมีระดับความคิดเห็น

อยูในระดับดี โดยมีคาระดับเฉลี่ย (   ) อยูระหวาง 3.78 - 4.19 และมีคาระดับความคิดเห็นเฉล่ียรวม 

3.96 (   =3.96) ซึ่งแตละบทสามารถจัดลำดับระดับความคิดเห็นไดดังน้ี บทที่ 8 Skyline Prapathom 

Chedi and the Beautiful Thacheen River (   = 4.19) มคีาเฉล่ียสูงสดุอนัเน่ืองมาจากบทเรียนน้ีเปน

เร่ืองเก่ียวกับประวัติของพญากง พญาพาน ซึ่งเปนตำนานท่ีเก่ียวของกับองคพระปฐมเจดีย พระเจดีย 

พระประโทน และตำบลดอนยายหอม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งผูเรียนสวนใหญสนใจ

ประวัติของพญากง พญาพานกอนเรียนจึงมีแรงจูงใจไปศึกษาหาขอมูลจากหนังสือ สิ่งพิมพ นิตยสาร

ตาง ๆ มากอนเรียนดวยแบบฝก ดังน้ันเม่ือไดอานบทอานท่ีมีภูมิหลังมากอน ผูเรียนสามารถคาดเดา

คำศัพทใหม เรียงลำดับเหตุการณตามเร่ืองที่อาน ในแบบฝกได และยังสงเสริมใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ

ในการเรียน และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นดวย ดังเชนผลงานวิจัยมานพ  

พุมจิตร (2544: ก) ที่ทำการวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถ่ิน 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดหนองแก จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา แบบฝก

ทักษะภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึนประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กำหนด ความสามารถในการใชภาษา

อังกฤษของนักเรียนหลังการใชแบบฝกสูงกวากอนการใชแบบฝก และนักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบ
ฝกอยูในระดับสูงทุกบทเรียน 

 สวนบทเรียนท่ีมีคาระดับความคิดเห็นเฉล่ียต่ำสุด ไดแก บทท่ี 1 Amazing Nakhon 

Pathom (  = 3.78) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเปนการเรียนบทเรียนแรก แมจะเปนเน้ือหาท่ีคุนเคย 

ผูเรียนสามารถใชความรูเดิมได แตเปนบทอานท่ีนำมาจากเอกสารจริงซึ่งมีเน้ือหาคอนขางยาว และ

คำศัพทคอนขางยาก ทำใหตองใชความอดทนและความพยายามสูงกวาปกติ ทำใหนักเรียน 
เกิดความรูสึกหมดกำลังใจที่จะทำความเขาใจ ซึ่งสอดคลองกับสุรพล พยอมแยม (2540: 19) ที่เสนอ

แนวคิดเก่ียวกับจิตวิทยาพ้ืนฐานการศึกษาวาบุคคลจะเรียนรูไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากนอย

X 

X 
X 

X 

X 
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เพียงใดขึ้นอยูกับความพรอมทางจิตใจของผูเรียน ถาผูเรียนยังไมพรอม การฝกฝนใหเกิดการเรียนรู

จะเปนไปไดยาก การรอใหพรอมหรอืสรางความพรอมใหเกิดกับผูเรียนเปนประเด็นสำคัญประการหน่ึง

ที่ทำใหการเรียนรู ดังน้ันครูผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมการอาน โดยคำนึงถึงการเร่ิมตนจัดเน้ือหา

บทเรียนจากระดับงาย ๆ กอนจะถึงเน้ือหาท่ีซับซอน เพ่ือทำใหผูเรียนรูสึกวาอานงาย ประสบ 

ความสำเร็จงาย มีความพรอมและกำลังใจที่จะเรียนรูการอานตอไป (Leu and Kinzer, 1995: 191)    

 ผลการวิเคราะหพบวาความคิดเห็นท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานเน้ือหา เน้ือหาท่ีคุนเคย

ทำใหขาพเจาสนใจท่ีจะเรียนมากข้ึน ซึ่งมีคาเฉล่ีย เทากับ 4.24 อาจเปนผลมาจากการท่ีแบบฝกเสริม

การอานภาษาอังกฤษพัฒนาข้ึนจากเร่ืองในทองถ่ินของผูเรียนซ่ึงผูเรียนมีความรูเดิมบางสวนเก่ียวกับ

เร่ืองที่เรียน ทำใหมีแรงจูงใจในการเรียน จากประสบการณของผูวิจัยในการสอนภาษาอังกฤษ พบวา 

นักเรียนสวนใหญไมชอบเรียนการอาน เน่ืองจากเปนทักษะท่ียากและหากเน้ือหาของบทอานไมเรา

ความสนใจของผูเรียนดวยแลว ย่ิงสงผลใหการฝกอานไมประสบความสำเร็จเทาท่ีควร ดังน้ัน 

การสอนอานท่ีดีนั้น เน้ือหาท่ีนำมาสอนควรเปนเน้ือหาท่ีคุนเคย ดังท่ีเนส (Ness, 1997: 49) ไดเสนอ

ไววาควรจัดเน้ือหาที่เก่ียวของกับทองถิ่นตามความสนใจของผูเรียน ทั้งนี้ผูวิจัยไดเห็นประโยชน 

ของแบบฝกเสริมการอานท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับทองถิ่นแลววาจะสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรู 

ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับทองถ่ินของตน อีกท้ังกอใหเกิดความผูกพันกับทองถ่ินท่ีอาศัยมากย่ิงขึ้น 

  ความคิดเห็นท่ีไดรับคาเฉล่ียต่ำสุดคือดานกิจกรรม หลังการอานมีกิจกรรมเพียงพอท่ีจะ

ฝกฝนใหขาพเจามคีวามรูดานการอานเพ่ิมขึน้ (  =3.67) อาจเน่ืองมาจากแบบฝกเสริมการอานภาษา

อังกฤษน้ีเปนแบบฝกท่ีมีวัตถุประสงคปลายทางใหผูเรียนสามารถอานไดภายในเวลาอันจำกัด ทำให

ความนาสนใจกิจกรรมลดลง โดยแตละบทเรียนจะมีกิจกรรมที่ไมแตกตางกันมากนักเพ่ือฝกฝน 

ใหผูเรียนเกิดความคลองแคลวในการอาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอ็ดเวิรดส (Edwards, 1997)  

ราส (Rass, 2001) มานพ พุมจิตร (2544) แฮริส และซิเพย (Harris and Sipay, 1979: 141-142) 

และนูแนน (Nunan, 1995: 4-7) ที่เสนอแนะใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย 

สนุกสนาน นาสนใจ ยืดหยุนเวลาได และสถานการณในบทเรียนสามารถเกิดขึ้นไดในชีวิตจริง 
   

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ผู วิจัยมีขอเสนอแนะท่ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงและพัฒนาแบบฝก และการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ในครั้ง 
ตอไป ดังน้ี 

 1. ควรทำส่ือเทคโนโลยีที่มีในโรงเรียนเขามาชวยเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียน 

ตอแบบฝกเสริมทักษะ เชน การเช่ือมระบบคอมพิวเตอรเขากับโทรทัศนเพ่ือใหนักเรียนท้ังหอง 

ไดมองเห็น ถาโรงเรียนมีเคร่ืองฉาย (projector) หรือ เคร่ืองฉายภาพทึบแสง (visualizer) ก็ย่ิง 

เราความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี 

X 
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 2. ควรบูรณาการการเรียนรูเร่ืองราวเก่ียวกับทองถ่ินกับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือ

ใหนักเรียนไดความรูที่กวางข้ึนและเกิดทักษะในการเรียนรูที่หลากหลายและเปนประโยชนมากย่ิงขึ้น 

 3. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกเน้ือหาท่ีแตละคนสนใจหรือตองการ เพ่ือ

สงเสริมใหผูเรียนกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสมและมีเปาหมายและสามารถ

นำไปใชในชีวิตประจำวันไดจริง โดยอาจทำการวิเคราะหความตองการของผูเรียน (need analysis) 

เพ่ือเลือกเรื่องหรือหัวขอที่แตละคนสนใจกอนตามแนวทางการสรางแบบฝกของนักการศึกษา อาทิ

เชน อมรรัตน นัดดาหลง  (2551: 170) และนูแนน (Nunan, 1995: 131-132)  

 4. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อเสริมภาษาอังกฤษจากเร่ืองทองถิ่นของนักเรียนใหเปน

บทเรียนสำเร็จรูป (module) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) หรือการเรียนรูดวยตนเอง (self 

learning) 

  

สรุป 
 แบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ืองทองถ่ินนครปฐม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ผูวิจัย

ไดพัฒนาขึ้นจำนวน 8 บท มีประสิทธิภาพเทากับ 80.53/83.44 อยูในเกณฑดีมาก นักเรียนมีความ

สามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองทองถ่ิน

นครปฐม สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และโดยภาพรวมนักเรียนมีความ

คิดเห็นท่ีดีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองทองถ่ินนครปฐม  

 

เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2551).  หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ: 
  โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

กรุณา จันทรงาม. (2548). การพัฒนาแบบฝกเสริมการอานเพื่อการสื่อสารโดยใชเอกสารจาก 

 อินเทอรเน็ตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทองถิ่น สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธปริญญาศึกษา 
 ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ บัณฑิต 

 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ.  (2520). ระบบส่ือการสอน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
มานพ พุมจิตร. (2544). การพัฒนาแบบฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถ่ิน 

 สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวัดหนองแก สังกัดสำนักงานการ 
 ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 

 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 27

วิสาข  จัติวัตร.  (2543).  การสอนอานภาษาอังกฤษ (พิมพครั้งท่ี 2).  นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1.  (2551).  เอกสารกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน    

 นครปฐม. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ.  

________. (2554). เอกสารกลุมนโยบายและแผนลำดับที ่6/2554. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ.  

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  (2547). ขอเสนอยุทธศาสตรการปฏริปูการศกึษา. กรุงเทพฯ:    

 เซ็นจูรี่. 

สำนักผูตรวจราชการและติดตามประเมินผล. (2548). การติดตามปญหาอุปสรรคการใชหลักสูตร               

 ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544.  กรุงเทพฯ:  สำนักผูตรวจราชการและติดตามประเมินผล. 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2548). รายงานการวิจัยการใชหลักสูตรการศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐานตามทัศนะของผูสอน. กรุงเทพฯ:  องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 

________. (2548 ). รายงานการวิจัยโครงการวิจัยเชิงทดลองกระบวนการสรางหลักสูตร 

 สถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน.  กรุงเทพฯ:  องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 

________.  (2546). สรุปความคิดเห็นจากการประชุมเสวนาหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน 5 จุด.   

 กรุงเทพฯ: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 

________. (2546). สรุปผลการประชุมวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ:    

 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 

สนุนัทา มัน่เศรษฐวิทย. (2544). เทคนิคการวจัิยดานการอาน (พิมพครัง้ท่ี 3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุมิตรา อังวัฒนกุล. (2536). แนวคิดและเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา.   

 กรุงเทพฯ: สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
สุรพล พยอมแยม. (2540). จิตวิทยาพ้ืนฐานสำหรับการศึกษา.  นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย.  (2547). การประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู ตามพระราช 
 บัญญัติการศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2542 พหุกรณีศึกษา. ใน เอกสารการประชุมทาง 

 วิชาการการวิจัยเก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู (19-20 กรกฎาคม). กรุงเทพฯ:  

 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  (อัดสำเนา). 
เสงี่ยม โตรัตน. (2534). การวิเคราะหแบบเรียนภาษาอังกฤษ. นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัย 

 ศิลปากร.  
________. (2538, ตุลาคม-ธันวาคม). แนวคิดในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ.   

 สารพัฒนาหลักสูตร, 15 (123), 48-56. 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 28

เสาวนีย ลิขิตพงษวิทย.  (2549). การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษตามหลักสูตร 

 ทองถ่ินโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 (อ33101) โรงเรียนปากทอวิทยาคม อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ 

 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา 

 ตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

องคการบริหารสวนจงัหวัดนครปฐม. (2554). คูมือทองเท่ียวนครปฐม. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ. 

อมรรัตน นัดดาหลง. (2551). การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษท่ีมีเนื้อหา 

 เกีย่วกับทองถ่ิน จังหวดัตราด สำหรบันกัเรียนระดบัชวงชัน้ท่ี 4 โรงเรยีนเนินทราย 

 วิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตราด. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

 ศิลปากร. 

อัจฉรา วงศโสธร. (2539). เทคนิคการสรางขอสอบภาษาอังกฤษและการประเมินการใชภาษา 

 เพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรเจริญทัศน. 

Allen, E. D. & Rebecca, M. (1979). Classroom techniques: foreign language and English  

 as a second language.  New York: Harcourt Brace Jovanovich. 

Barnett, M. A.  (1989).  More than meets the eyes.  New Jersey: Prentice Hall.  

Best, W. J.  (1986). Research in education (5th ed).  Englewood Cliffs: Prentice Hall. 

Brock, N. M.  (1990, July). The case for localized literature in the ESL classroom. English  

 Teaching Forum, 28 (3), 20-25. 

Edwards, S. A. (1997, August). A writing box for every child changing strategies for teaching  

 writing in a first and second grade classroom. Dissertation Abstracts  

 International, 55 (8), 374A. 
Flavell, J. H. (1963). The development psychology of Jean Piaget. New York: D.Van Nostrand.  

Hadley, O. A. (2001). Teaching language in context (3rd ed.). USA: Heinle & Heinle Publishes. 

Harmer, J. (1990). The practice of English language teaching. London: Longman Group.  

Harris, A. J. & Sipay, E. R.  (1979).  How to teach English.  New York: Longman.  

Harris, M. & McCann, P.  (1994).  Assessment.  Oxford: Heinemamm. 
Heaton, B. J.  (1990). Classroom testing. London: Longman Group.  

Kittisunthorn, C. (2003). Standards-based curriculum: The first experience of Thai teachers.  

 Delhi, India: Jamia Islamia University. 
Leu, D. J. & Charles, K. K. (1995). Effective reading instruction K-8. New Jersey:  

 Prentice-Hall.  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 29

Ness, V. M. (1997, January). Using local materials to teach writing. English Teaching  

 Forum, 35 (1),  49-50. 

Nunan, D.  (1995). Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge: Cambridge  

 University Press. 

Nutravong, R. (2002). School-based curriculum decision-making: A study of the Thailand  

 reform experiment.  Bloomington: Indiana University. 

Post, R. & Rathet, I.  (1996, July-October).  On their own terms using student native culture   

 as content in the  EFL classroom. English Teaching Forum, 34 (3-4), 12-17. 

Rass, R. A. (2001, January). Integrating Reading and Writing for Effective Language  

 Teaching.  English  Teaching Forum, 39, (1), 30-35. 

Rumelhart, D. E. (1980). Schemata: The building blocks of cognition. in R.J. Spiro etal. 

 (eds). Theoretical Issuer in Reading Comprehension.  Hillsdale, NJ.: Lawrence  

 Erlbaum.  

   

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 30

การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญา
ของกิลฟอรด สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

THE DEVELOPMENT OF A DRILL PACKAGE ON CREATIVE 
 WRITING SKILLS BY USING GUILDFORD’S STRUCTURE 

 OF THE INTELLECT FOR THIRD GRADE PUPILS 
 

สุกัญญา มณีโชติ / SUKANYA MANEECHOTE1 

สมจิต จันทรฉาย / SOMCHIT JANJAI2 

วัลลภา จันทรเพ็ญ / WALLAPA CHANTRPEN3 

 

บทคัดยอ 
  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตาม

ทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนกอนและ

หลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 3 ที่มีตอชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานบางเลน สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดฝกทักษะ

การเขียนเชิงสรางสรรค แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ การเขียนเชิงสรางสรรค และแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 3 สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  

  ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค มีประสิทธิภาพ 83.52/82.44  
2) ผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 

.05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับมากท่ีสดุ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to 1) develop a drill package on creative 

writing skills by using Guilford’s Structure of the intellect for third grade pupils; 2) compare 

the pupils’ achievement of creative writing before and after using a drill package on 

creative writing skills; and 3) study the satisfaction of third grade pupils by using a drill 

package on creative writing skills. The samples were 30 third grade pupils in the second 

semester of academic year 2011 at Banbanglane School, under the supervision of Nakhon 

Pathom Educational Service Area office 2. The research instruments were a drill package 

on creative writing skills, an achievement test and a satisfaction questionnaire. The statistics 

used to analyze the data were mean, standard deviation and t-test dependent.  

 The results of this research revealed as follows: 1) the drill package on creative 

writing skills was on the standard criteria of 83.52 /82.44; 2) the pupils’ achievement of 

creative writing after learning was higher than before learning with statistical significant 

difference at the .05 level; and 3) the satisfaction of third grade pupils was at the highest 

level. 

 

Keywords: development of a drill package, creative writing, Guilford’s structure of intellect,  

 third grade pupils  

 

บทนำ 
 ทักษะการเขียนมีความสำคัญมากท้ังในดานการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวัน

เพราะเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารซึ่งการเขียนเกิดจากความสามารถดานการฟง การพูดและการอาน

ท่ีจะถายทอดความรูความคิดออกมาเปนงานเขียนเพ่ือส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจและเปนลายลักษณ

อักษรที่จะปรากฏเปนหลักฐานไดอยางชัดเจน การเขียนจึงเปนงานศิลปะประเภทหนึ่งท่ีเกิดจาก

ความคิดสรางสรรคของมนุษย บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคสูงก็สามารถเขียนสิ่งที่แปลกใหมได 

ดังน้ันในการพัฒนาการเขียนจึงตองพัฒนาควบคูไปกับความคิดสรางสรรคดวย และการเขียนท่ี 
แสดงถึงความคิดริเร่ิมและภูมิปญญาของตนเอง ก็คือ การเขียนเชิงสรางสรรค การสอนการเขียน 

เชิงสรางสรรคเปนเร่ืองที่ยากสำหรับครูซึ่งมักพบกับปญหาดานการสอนการเขียนมาก ดังท่ี 
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อัจฉรา ชีวพันธ (2553: 4) กลาววา “ปจจุบันครูสวนใหญมักประสบปญหากับการที่เด็กเขียนไมไดดี 

มีความเบ่ือหนายในการเขียนจนกลาวกันวาการเขียนเรียงความของนักเรียนมีลักษณะเปน “โทรเลข” 

บอย ๆ คือ ขาดการจัดลำดับความท่ีดี ใชภาษาหวน ขาดความมีสุนทรียภาพทางภาษา ใชภาษาไม

ถูกตองกับกาลเทศะและบุคคล” ซึ่งสอดคลองกับบันลือ พฤกษะวัน (2536: 12) ซึ่งกลาววา ปญหา

การเขียนของนักเรียนน้ันมีสาเหตุจากนักเรียนนำภาษาพูดมาใชในการเขียน ใชถอยคำไมเหมาะสม             

ไมสามารถลำดับความคิดในการเขียนท่ีสำคัญ นักเรียนไมสามารถเขียนสรางสรรคไดเพราะใน 

การเขียนน้ันตองอาศัยทักษะอื่นเปนพ้ืนฐาน เชน อาศัยการคิดและจินตนาการ ทักษะการอาน และ

ทักษะการฟง เพราะผูที่สามารถเขียนไดดีจะตองเปนผูรอบรู มีประสบการณมาก รวมทั้งการคิด 

อยางสรางสรรคจึงเขียนส่ิงท่ีตนคิดออกมาได ผูวิจัยซึ่งเปนครูผูสอนภาษาไทยในระดับชั้นประถม

ศึกษา พบวา ในการเขียนเลาเร่ืองจากภาพน้ัน นักเรียนเขียนบรรยายไดเพียง 3-4 ประโยคและ 

ความยาวของเน้ือหาไมถึง 10 บรรทัดซึ่งต่ำกวาเกณฑกำหนดไว เน้ือหาท่ีเขียนไมครอบคลุมและไม

ตรงประเด็นกับเร่ืองและภาพ มีใจความวกวน สื่อความไดยากใชภาษาไมถูกตอง ไมสามารถเขียน
เปนขอความที่ไพเราะและตรงกับชื่อเรื่องหรือภาพท่ีกำหนดใหได และไมสามารถแสดงความคิด

สรางสรรคที่เปนประโยชนตอการนำไปใชในชีวิตประจำวันได 

 จากความสำคัญและปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงคิดหาวิธีการแกไขและพัฒนาทักษะ 

ดานการเขียนเชิงสรางสรรคใหกับผูเรียนเพราะทักษะน้ีเปนสิ่งท่ีสามารถฝกปฏิบัติได และสามารถ

พัฒนาไดดีกับเด็กในวัยเรียนจึงจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองหากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิด ความสามารถ 

ในการเขียนเชิงสรางสรรค จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวา ครูเปนบุคคลสำคัญท่ีจะทำให

การพัฒนาทักษะดานการเขียนเชิงสรางสรรคประสบผลสำเร็จ ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดสรางส่ือการสอน 

ใหกับผูเรียนไดฝกและพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในรูปของชุดฝกทักษะเพราะเช่ือวา 

ชุดฝกทักษะเปนนวัตกรรมที่ชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นดังที่เรืองรัตน โคสะสุ (2551: 64) 
ไดกลาวถึงประโยชนของชุดฝกวา “ชุดฝกเปนสิ่งท่ีชวยลดภาระการสอนของครูเปนเคร่ืองมือ 
ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติและเขาใจบทเรียนมากย่ิงข้ึน” และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของพัชรา  

ไชยพันธ (2550: ก) ซึ่งไดสรางชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนเชิงสรางสรรค 

ระหวางนักเรียนท่ีใชชุดฝกทักษะกับนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแผนการสอนปกติ พบวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียนในทุก ๆ ดานของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะสูงกวานักเรียน 

ที่เรียนดวยการสอนแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 นอกจากน้ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับกระบวนการคิดโดยไดศึกษา
แนวคิดทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรดเปนลักษณะโครงสราง 3 มิติ คือ มิติดานเน้ือหา 

มิติดานวิธีการคิดและมิติดานผลของการคิดซึ่งมิติวิธีการคิดท่ีเก่ียวของกับความคิดสรางสรรค คือ 

การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) การคิดแบบอเนกนัยน้ีก็คือความคิดสรางสรรค (Creative 
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thinking) ซึ่งมีองคประกอบของการคิด 4 ลักษณะ ไดแก คิดคลองแคลว คิดยืดหยุน คิดริเร่ิมและคิด

ละเอียดลออซ่ึงการคิดแบบอเนกนัยเม่ือไดรับเน้ือหาท่ีเปนภาพและภาษาเปนสิ่งเราจะแสดงผลของ

การคิดออกเปน 6 ลักษณะ ไดแก หนวย จำพวก ความสัมพันธ ระบบ การแปลงรูปและการประยุกต 

จากการศึกษางานวิจัยของลัดดา พลหาญ (2550: 28) และ ลัดดา แกวประเสริฐชัย (2544: บทคัดยอ)  

ที่นำแนวคิดทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด มาใชในการพัฒนาทักษะการเขียน 

เชิงสรางสรรค ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนสูงข้ึน ดวยเหตุนี้

ผูวิจัยจึงสนใจนำแนวคิดทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรดมาสรางเปนชุดฝกทักษะ 

การเขียนเชิงสรางสรรค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และดำเนินการวิจัยเร่ืองการพัฒนา 

ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพราะเช่ือวาการใชภาพและภาษาเปนสิ่งเราจะกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิด

แบบอเนกนัยสงผลใหผูเรียนแสดงความสามารถในการคิดสรางสรรคและเขียนเชิงสรางสรรคไดดี

เปนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคใหแกผูเรียนไดเปนอยางดี 

   

วัตถุประสงค 
 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 3 ประการ ดังตอไปนี้ 

 1. เพ่ือพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญา

ของกิลฟอรด สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนกอนและหลังเรียน

ดวยชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอชุดฝกทักษะ 

การเขียน เชิงสรางสรรค  

 

วิธีดำเนินการ 
 การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของ

กิลฟอรดสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ในงานวิจัยน้ีมีขั้นตอนในการดำเนินการดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

 1)  ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือนำมากำหนดโครงสรางเน้ือหาของชุดฝกทักษะ 

และกิจกรรม การฝก ขอมูลพื้นฐานที่ใช ไดแก หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และแนวคิดทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรด มาสรางชุดฝกทักษะ

การเขียนเชิงสรางสรรค ซึ่งจากการศึกษาทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของกิลฟอรดน้ันพบวา
สติปญญาเกิดจากการทำงานรวมกันของมิติทั้ง 3 คือ มิติที่ 1 เน้ือหา (Content) หมายถึง เน้ือหา
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ขอมูลหรือสิ่งเราท่ีเปนสื่อในการคิด แบงออกเปน 4 ลักษณะ ไดแก ภาพ สัญลักษณ ภาษา และ

พฤติกรรม มิติที่ 2 วิธีการคิด (Operation) หมายถึง ลักษณะกระบวนการคิดของสมอง แบงออก 

5 ลักษณะ ไดแก การรูจัก การเขาใจ การจำ การคิดแบบอเนกนัย การคิดแบบเอกนัยและการประเมินคา 

และมิติที่ 3 ผลของการคิด (Products) หมายถึง ผลท่ีไดจากกระบวนการคิดของสมองแบงออกเปน 

6 ลักษณะ ไดแก หนวย จำพวก ความสัมพันธ ระบบ การแปลงรูปและการประยุกต ซึ่งในงานวิจัยน้ี 

ผูวิจัยไดพัฒนาการคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) ของผูเรียน คือ คิดคลองแคลว 

คิดยืดหยุน คิดริเริ่ม และคิดละเอียดลออ โดยใชภาพและภาษาเปนสิ่งเราในการคิด เพ่ือใหผูเรียน

สามารถแสดงผลของการคิดสรางสรรคในรูปของการเขียนท่ีมีลักษณะเปน หนวย จำพวก ความ

สัมพันธ ระบบ การแปลงรูปและการประยุกต และสามารถบูรณาการผลของการคิดน้ีแสดงเปน 

ผลงานการเขียนเชิงสรางสรรค 

 ขั้นตอนท่ี 2 การสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัยน้ี ไดแก 1) ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 2) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรค และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 3 ที่มีตอชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค เคร่ืองมือแตละอยางมีกระบวนการสรางและ

หาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือดังน้ี 

 1. ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค  

     1.1  ผูวิจัยออกแบบชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ตามทฤษฎีโครงสรางทาง

สติปญญาของกิลฟอรด เพ่ือฝกการคิดแบบอเนกนัย (D) โดยใชสิ่งเราท่ีเปนภาพ (F) และภาษา (M) 

เพ่ือฝกการคิดจนผูเรียนสามารถแสดงผลของการคิด 6 ลักษณะ ไดแก ลักษณะ หนวย (U) จำพวก 

(C) ความสัมพันธ (R) ระบบ (S) การแปลงรูป (T) และการประยุกต (I) ซึ่งชุดฝกทักษะการเขียน 

เชิงสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางข้ึน จำนวน 6 ชุด มีโครงสรางดังปรากฏในตารางท่ี 1 ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 โครงสรางชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของ 

 กิลฟอรด สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
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   จากตารางที่ 1 แสดงวาการออกแบบชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 

ทั้ง 6 ชุด แตละชุดจะใชภาพและภาษาเปนสิ่งเราเพ่ือกระตุนใหผูเรียนใชวิธีการคิดแบบอเนกนัยสงผล

ของการคิดออกมาในรูปของการเขียนเปน 6 ลักษณะ  

  1.2 นำชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคที่สรางข้ึนไปตรวจสอบความถูกตองและ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และรูปแบบของชุดฝกทักษะแตละชุดโดยผูเช่ียวชาญ 

จำนวน 4 คน ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง IOC = 0.93 แลวนำไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 3/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานบางเลน (บางเลนวิทยาคาร) ที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ โดยดำเนินการดังน้ี 

   1) แบบเดี่ยว (individual tryout) ทดลองกับนักเรียน 3 คน ตามสัดสวน

นักเรียน เกง: ปานกลาง: ออน = 1:1:1 คน ผลการทดลองไดคาประสิทธิภาพ E
1
 / E

2
 = 66.30/64.44  

   2) แบบกลุมยอย (small group tryout) ทดลองกับนักเรียน 9 คน ตามสัดสวน

นักเรียน เกง: ปานกลาง: ออน = 3:3:3 คน ผลการทดลองไดคาประสิทธิภาพ E
1
 / E

2
 = 76.11/74.07                       

   3) แบบภาคสนาม (field tryout) ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 

จำนวน 30 คน ที่เปนกลุมตัวอยาง ผลการทดลองไดคาประสิทธิภาพ E
1
 / E

2
 = 83.52/82.44 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรค  

  2.1 ผูวิจัยศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 

การเขียนเชิงสรางสรรคและสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคเพ่ือทดสอบ 

ความสามารถในการเขียนเร่ืองจากภาพท่ีกำหนดใหใชเวลา 40 นาที และสรางเกณฑการประเมิน

การเขียนเชิงสรางสรรคแบบรูบริก (scoring rubrics) จำนวน 1 ชุด         

      2.2 นำแบบทดสอบไปตรวจสอบความถูกตองและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(content validity) โดยผูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 คน ตรวจสอบความสอดคลองของเน้ือหาและเกณฑ
การประเมินซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง IOC = 0.82 แลวนำไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 3/2 จำนวน 32 คน จากน้ันนำคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (reliability) ของ

แบบทดสอบโดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (     - Coefficient) ไดคาความเช่ือมั่น = 0.81  
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอชุดฝก

ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  

     3.1 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเปน มาตราสวนประมาณคา 
(rating scales) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด จำนวน 15 ขอ ซึ่งมี 

ขอคำถามแบงออกได 3 ดาน คือ ดานลักษณะของชุดฝกทักษะ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ

ดานประโยชนที่ไดรับดานละ 5 คำถาม แลวนำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนน้ีไปตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเน้ือหาของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 คน ไดคาดัชนีความสอดคลอง 

IOC = 1.00  

α
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 ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค  

 ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองรูปแบบ กลุมเดียวมีการวัดผลกอนและหลังการทดลอง 

(one group pretest - posttest design) (Campbell and Stanley, 1973: 8) ดังน้ี 

   

 

 

  3.1  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง 

        ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 

โรงเรียนบานบางเลน (บางเลนวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 มีจำนวน 2 หองเรียน 

        กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2554 โรงเรียนบานบางเลน (บางเลนวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 จำนวน 1 หองเรียน ซึ่งมีจำนวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย  

     ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรตน ไดแก ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 

                 ตัวแปรตาม ไดแก 1) ผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคของ

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดฝกทักษะการเขียน 

เชิงสรางสรรค    

  3.2  วิธีดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

       ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 17 

กุมภาพันธ 2555 ในชั่วโมงกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รวมเวลา 18 ชั่วโมง ดำเนินการทดลอง

ดังน้ี 
   1. กอนการทดลองผูวิจัยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรค 

ทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3/1 ที่เปนกลุมตัวอยางโรงเรียนบานบางเลน (บางเลน

วิทยาคาร) โดยทดสอบกอนเรียน  
        2.  ในการทดลองผูวิจัยนำชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคไปใชกับนักเรียนท่ี

เปนกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 3 ขั้น ดังน้ี 

            ขั้นท่ี 1 ขั้นนำ ผูวิจัยแจกชุดฝกทักษะ แจงจุดประสงคและกิจกรรมในชุด 
ฝกทักษะ อธิบายขอตกลงในการใชชุดฝกทักษะพรอมอธิบายตัวอยาง เปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม

จนเขาใจวิธีการตอบ ใชเวลา 15 นาที  
              ขั้นท่ี 2 ขั้นฝก ใหนักเรียนลงมือทำกิจกรรมในชุดฝกทักษะพรอมกัน ภายใน

เวลาท่ีกำหนด   โดยใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม กิจกรรมละ 20 นาที 

O1 X O2
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              ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป ผูวิจัยเก็บรวบรวมใบกิจกรรมและสุมนักเรียนออกมานำ

เสนอผลงานในกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติหนาชั้นเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนรวมอภิปราย แสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับคำตอบ เพ่ือเปนแนวทางในการคิดหาคำตอบในการฝกคร้ังตอไป ใชเวลา 25 นาที 

ดำเนินการทดลองตามข้ันตอนท้ัง 3 ขั้น จนครบทั้ง 6 ชุด     

   3.  หลังการทดลอง ผูวิจัยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรค

ฉบับเดิม ทดสอบกับนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยทดสอบหลังเรียนแลวผูวิจัยนำผลการทดสอบไป

วิเคราะห 

        4.  ผูวิจัยนำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดฝกทักษะการ

เขียนเชิงสรางสรรคไปใหนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามแลวนำผลจากแบบสอบถาม

ไปวิเคราะห 

 ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินผลและปรับปรุงแกไข 

 ผูวิจัยนำขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสรางสรรคและแบบสอบถาม            

ความพึงพอใจมาวิเคราะห 

 1.  เปรียบเทียบความแตกตางของแบบทดสอบการเขียนเชิงสรางสรรคกอนเรียนและ

หลังเรียนดวยการทดสอบคาที พบวา ผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2.  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดฝกทักษะ 

การเขียนเชิงสรางสรรคโดยคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานซ่ึงไดคา   = 4.54 และ S.D. = 0.31 

มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบความเรียง จำแนกเปน 3 ตอน                   
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 

ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย รอยละของคะแนนท่ีไดจากชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 

X 

(n=30) 

                                                         80/80 

                      180           146.27                    83.52   

                              15                       12.30                     82.44    
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 จากตารางท่ี 2 พบวาชดุฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคมปีระสทิธิภาพ E
1
/E

2
 = 83.52/

82.44 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว  

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคของ

นักเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ปรากฏผลดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบที ผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรค 

 ของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 
(n=30) 

                                     S.D.                    t                Sig                         

                      15               8.60            2.54          

                         15             12.37            1.85 
000 12.80* 

 (n=30) 

                                                                               S.D.                  

1.                                      4.40        0.41                                                  

2.           4.58        0.34                                            

3.                                                   4.64                             0.31                                            

                                4.54                       0.31                      
 

 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

 จากตารางที่ 3 พบวา ผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอ

ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ในภาพรวม และรายดาน ปรากฏผลดังตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 4 คาเฉล่ีย (  ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของนักเรียน 
 ชัน้ประถมศึกษาปที ่3 ทีม่ตีอชดุฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ในภาพรวมและรายดาน 

X 
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X X 

X 

 จากตารางท่ี 4 พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียน 

เชิงสรางสรรคมีความพึงพอใจตอชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคโดยภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด (   = 4.54) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามลำดับจากมากไป

นอย ดังน้ี ดานประโยชนท่ีไดรับ (   = 4.64) ดานกิจกรรมในชุดฝกทักษะ (   = 4.58) และดานลักษณะของ

ชุดฝกทักษะ (   = 4.40) ตามลำดับ 

  

อภิปรายผล 
 การวิจัย เร่ืองการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทาง

สติปญญาของกิลฟอรดสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค 

ที่กำหนดไวคือ  

 1.  ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.52/82.44 ซึ่ง

เปนตามเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุผลดังน้ี 

      1.1  การสรางชุดฝกทักษะผูวิจัยไดศึกษาหลักการและกระบวนการสรางท่ีเปนข้ันตอน

และผานกระบวนการในการทดลองหาคุณภาพของชุดฝกทักษะโดยเร่ิมตั้งแตขั้นตอนการศึกษา

หลักสูตร วิเคราะหหลักสูตร กำหนดโครงสรางเน้ือหาและจุดประสงค อีกท้ังออกแบบชุดฝกทักษะ 

ใหสอดคลองกับจุดประสงคที่กำหนดไว และมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหคำปรึกษาแนะนำ 

ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคลองของเน้ือหากับ 

จุดประสงคและรูปแบบของชุดฝกทักษะ และไดผานการพัฒนาตามขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ 

จนชุดฝกทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว ซึ่งเปนไปตามข้ันตอนการสรางชุดฝกทักษะดังท่ี 

กรมวิชาการ (2545: 37-38 ) และถวัลย มาสจรัส (2546 ข: 20) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางชุดฝกไว 

คือ ศึกษาเน้ือหาและวิเคราะหเน้ือหาเพ่ือกำหนดจุดประสงคและออกแบบชุดฝกใหสอดคลองกับ

เน้ือหาและจุดประสงคแลวจึงนำชุดฝกไปทดลองใชและหาคุณภาพเพ่ือใหไดชุดฝกท่ีสมบูรณ ดังนั้น
ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางข้ึนจึงมีคุณภาพและสามารถพัฒนาการเรียนรูของ 

ผูเรียนสูงขึ้น 

      1.2  ชุดฝกทักษะท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีความสอดคลองกับความสนใจ ความสามารถและ              
ความแตกตางระหวางบุคคล เน้ือหาไมยากเกินไปแตทาทายความสามารถของผูเรียนและกิจกรรม

การฝก เร่ิมจากงายไปยาก กลาวคือลักษณะของชุดฝกทักษะเร่ิมตนจากการฝกเขียนคำ ประโยค 
ขอความไปจนถึงเขียนเปนเร่ืองราว จึงเปนการดึงดูดความสนใจของผูเรียนทำใหเกิดความสำเร็จใน

การฝกและยังย่ัวยุใหติดตามตอไป การฝกเชนน้ีจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองทีละนอย ชวยให 

ผูเรียนถายทอดความคิด ความรูสึกและจินตนาการแสดงออกมาในลักษณะท่ีเปนตัวของตัวเอง ดังท่ี 

จุติตา คงดวง (2549: 22) ไดกลาวถึงหลักจิตวิทยาในการสรางชุดฝกท่ีตองนำมาใชในการสรางชุดฝก 

X 
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คือ 1) สรางตามกฎการเรียนรูของธอรนไดค โดยใหมีการฝกหัดซ้ำ ๆ และทำบอย ๆ ทำใหผูเรียนเกิด

ทักษะเพ่ิมขึ้น 2) คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งแตละคนมีความรู ความสามารถและความ

สนใจที่ตางกันจึงควรสรางชุดฝกท่ีไมยากหรืองายจนเกินไป 3) จูงใจผูเรียนโดยจัดกิจกรรมจากงายไป

หายากและ 4) นำส่ิงท่ีใกลตัวและเปนสิ่งท่ีมีความหมายตอการดำเนินชีวิตมาสรางกิจกรรมจะทำให 

ผูเรียนไดความรูและนำไปใชในชีวิตประจำวันได จากเหตุผลดังกลาวขางตนทำใหชุดฝกทักษะ 

การเขียนเชิงสรางสรรคมีประสิทธิภาพ 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย

สำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะชุดฝกทักษะท่ีผูวิจัย

สรางขึ้น มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนเห็นความสำคัญของ

ความคิดสรางสรรควาสามารถนำไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวันไดดี สอดคลองกับแนวคิดของ 

สมพิศ คงทรง (2549: 37) ที่กลาววา ความคิดสรางสรรคมีความสำคัญและมีผลตอการพัฒนาทักษะ

ของผูเรียนทุก ๆ ดานกอใหเกิดการเรียนรูไมมีที่สิ้นสุดจุดประกายความฝนอันนำมาซ่ึงสิ่งแปลกใหมที่

เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม ผูวิจัยจึงพัฒนาการคิดแบบอเนกนัยใหกับผูเรียน กลาวคือใน

ทุกกิจกรรมจะใชภาพและภาษาเปนสิ่งเรากระตุนใหผูเรียนไดฝกคิดแบบอเนกนัย คือ ดานความคิด

คลองแคลว เนนใหผูเรียนใชความคิดและหาคำตอบจากส่ิงเราท่ีกำหนดใหไดปริมาณมากท่ีสุด

ภายในเวลาท่ีกำหนด ซึ่งผูเรียนสามารถคิดไดอยางอิสระ สนุกสนาน ไมเครงเครียด ดานความคิด

ยืดหยุน เนนใหผูเรียนคิดหาคำตอบท่ีหลากหลาย มไีหวพริบ สตปิญญาตอบสนองตอสิง่เราหลายแงมมุ 

ดานความคิดริเริ่ม เนนใหผูเรียนใชความคิดจินตนาการแสดงออกอิสระอยางเต็มที่ สวนดานความ

คิดละเอียดลออเนนใหผูเรียนฝกการสังเกต การพิจารณารายละเอียดของส่ิงตาง ๆ รวมถึงการเขียน

ขอความท่ีเช่ือมโยงเปนความเรียงท่ีสละสลวยและมีความละเอียดรอบคอบในการเขียนสะกดคำให

ถูกตองซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยหลายเร่ืองที่พบวากิจกรรมที่มีพ้ืนฐานจากแนวคิดทฤษฎีของ
กิลฟอรด (Guilford,1959: 389) ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคสูงขึ้น เชน 

สภุานันท ชาทอง (2551: ก) และลัดดา แกวประเสริฐชยั (2544: ก) จากงานวิจยัพบวา นักเรียนท่ีได

รับการฝกการคิดแบบอเนกนัยมีความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ.05 และจากการทดลองใชชุดฝกทักษะผูวิจัยสังเกตพบพฤติกรรมของ 

ผูเรียนในชวงแรกมีผูเรียนบางคนคิดไดชา เขียนคำไมคลอง แตหลังจากท่ีไดรับการฝกโดยใชวิธี 

การคิดแบบอเนกนัยแลวผูเรียนสามารถคิดไดคลอง เขียนภาษาไทยเชิงสรางสรรคไดดีขึ้น และ 
การคิดของผูเรียนแตละคนมีการพัฒนาข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน มีความม่ันใจย่ิงข้ึน ทั้งน้ีเพราะ 

ผูเรียนไดรับการฝกคิด ฝกเขียนและแรงเสริมอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องจนทำใหผูเรียนมีความ

สามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคสูงขึ้น 
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 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนดวยชุดฝก

ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกวา

สมมติฐานท่ีตั้งไวในระดับมากเทาน้ัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ 

    3.1  ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีลักษณะดึงดูดความสนใจ 

ทาทายใหคิดและสอดคลองกับวัยของผูเรียนเพราะมีภาพและภาษารวมท้ังตัวอยางของกิจกรรม

กระตุนใหผูเรียนแสดงความสนใจและกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูและคิดอยางสรางสรรคสงผลให 

มีความสามารถดานการเขียนเชิงสรางสรรคไดดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับกนกวรรณ สมโต (2549: 12) 

ไดกลาววา ลักษณะของชุดฝกท่ีดีตองคำนึงถึงการสรางเพ่ือใหผูเรียนไดฝกในสิ่งที่สอนและผูเรียน

พบเห็นซึ่งขอความในแตละกิจกรรมจะตองไมสั้นหรือยาวเกินไป ขณะเดียวกันเน้ือหาและโครงสราง

ตองเหมาะสมสมัพนัธกันดวย อกีท้ังรปูแบบของชดุฝกตองมภีาพประกอบ มกีารวางรูปแบบทีด่ ีมทีีว่าง

สำหรับใหผูเรียนฝกเขียน รวมทั้งตองทาทายความสามารถของผูเรียนและสามารถนำไปฝก 

ดวยตนเองได การฝกบอย ๆ ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเองจะเกิดความสนุกสนานในการทำชุดฝกทักษะ 

  3.2  ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคมีลักษณะสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความคิด

และเขียนอยางอิสระ สรางความม่ันใจใหกับผูเรียนซ่ึงถือเปนการฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคได

เปนอยางดี เวลาท่ีใชฝกกิจกรรมละ 20 นาที ซึง่เหมาะสมกับวยัของผูเรียนท่ีไมนานเกินไปซึง่แนวคิดน้ี

ไปสอดคลองกับลัดดา พลหาญ (2550: 31) และสุภานันท ชาทอง (2551: 28) ไดกลาววาชุดฝก 

ที่ดีตองมีหลาย ๆ รูปแบบ หลาย ๆ กิจกรรม ควรมีระยะเวลาส้ัน ๆ ในการฝกปฏิบัติ เน้ือหาที่ใช 

ตองไมยากจนเกินความสามารถของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนใชสติปญญาแสดงความคิดเห็น 

ในการตอบคำถามมากกวาเนนเน้ือเรื่องความรูและความจำ  

 

ขอเสนอแนะ 
 การนำชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดควรดำเนินการดังน้ี 

 1.  ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 
   1.1  ในการนำชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคนี้ไปใช ผูสอนจะตองศึกษาและ

ทำความเขาใจกจิกรรมในชดุฝกทักษะท้ัง 6 ชดุ ใหเขาใจแลวจงึปฏิบตักิิจกรรมตามคำชีแ้จงทุกข้ันตอน 

     1.2  ผูสอนควรจัดบรรยากาศในการจัดกิจกรรมใหนาเรียนโดยเปดโอกาสใหผูเรียนได

คิดและตอบคำถามอยางอิสระ ใชคำถามกระตุนใหผูเรียนไดคิด ไดตอบจากตัวอยางในกิจกรรม

แตละกิจกรรมและคำตอบนั้นจะไมมีผิดแตควรใหผูเรียนไดมีเหตุผลของความคิดในการตอบดวย 
     1.3  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมในแตละกิจกรรมผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงผลท่ีได

แตละกิจกรรมนำเสนอหนาชั้นเรียน และควรตรวจใบกิจกรรมหลังจากผูเรียนทำเสร็จทันที เพราะอยู

ในชวงความสนใจของผูเรียน การใหขอแนะนำแกไขขณะท่ีผูเรียนสนใจชวยใหผูเรียนมีแนวคิด 
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ที่พัฒนาข้ึน และควรนำผลงานท่ีดีไปติดไวที่ปายนิเทศเพ่ือใหผูเรียนไดเห็นผลงานท่ีประสบความ

สำเร็จของผูอื่นเพ่ือจะนำมาเปนแนวทางในการแกไขงานของตนเองอีกท้ังควรมีสิ่งจูงใจใหกับผูเรียน 

ที่ไดคะแนนสูง มีผลงานที่ดี ผูเรียนท่ีมีคำตอบแตกตางจากผูอื่นเพ่ือเปนส่ิงกระตุนใหผูเรียนไดแสดง

ความคิดแบบอเนกนัยใหไดมากท่ีสุดและเม่ือพบคำท่ีผูเรียนเขียนสะกดคำผิดหรือขอบกพรองผูสอน

ควรชี้แนะใหผูเรียนไดแกไขใหถูกตองทันที 

 
สรุป 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวา ชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคตามทฤษฎีโครงสรางทาง

สติปญญาของกิลฟอรดสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ี

ตั้งไว คือ E
1
/E

2
 = 83.52/82.44 และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเขียนเชิงสรางสรรคของ

นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอชุดฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  

ซึ่งสูงกวาสมมติฐานท่ีตั้งไวในระดับมาก 
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ความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 
กับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
RELATIONSHIPS BETWEEN CONFLICT MANAGEMENT OF SCHOOL 

ADMINISTRATORS AND TEAMWORK OF TEACHERS IN SCHOOLS UNDER 
THE OFFICE OF KANCHANABURI PRIMARY EDUCATIONAL  

SERVICE AREA 1 

 

นันทวรรณ นิลวรรณา/NANTAWAN  NILWANNA1 

อรรณพ จีนะวัฒน/ANNOP JEENAWATTHANA2 

ประสิทธ์ิ เขียวศรี/PRASIT  KHEOWSRI3 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาแบบของการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 2) ศึกษาระดับ 

การทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 1 และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 

กับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กาญจนบุรี เขต 1 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 108 คน และครูจำนวน 

324 คน รวม 432 คน กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม 
เก่ียวกับแบบการบริหารความขัดแยง และแบบสอบถามเก่ียวกับการทำงานเปนทีมในสถานศึกษา 

ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง มีคาความเท่ียง .98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ 

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาไคสแควร 

1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3 อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญใชแบบการบริหารความขัดแยง 

เปนแบบการรวมมือ  2) ระดับการทำงานเปนทีมของผูบริหารและครูในโรงเรียน อยูในระดับมาก 

ทั้งโดยรวมและรายดาน และ 3) ความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษามีความสัมพันธกับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบวา การบริหารความขัดแยง แบบการรวมมือมีความสัมพันธ

กับการทำงานเปนทีมมากท่ีสุดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

คำสำคัญ:  การบริหารความขัดแยง  การทำงานเปนทีม 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study the conflict management styles 

of school administrators under the Office of Kanchanaburi Primary Educational Service 

Area1; 2) to study the teamwork level of teachers in schools under the Office of Kanchanaburi 

Primary Educational Service Area 1; and 3) to study the relationship between conflict 

management style of school administrators and teamwork of teachers in schools under the 

Office of Kanchanaburi Primary Educational Service Area 1. 

 The research sample totaling 432 school personnel consisted of 108 school 

administrators and 324 teachers, all of which were obtained by stratified random sampling.  

The employed research instrument was a questionnaire on conflict management style and 

a questionnaire on teamwork in school, developed by the researcher, with reliability 
coefficient of .98. Statistics for data analysis were the frequency, percentage, mean, 

standard deviation, and chi-square test. 

 Research findings were that 1) the majority of school administrators employed 
the cooperative style of conflict management; 2) the overall and by-aspect teamwork 

levels of administrators and teachers in school were at the high level; and 3) the conflict 

management style as a whole of school administrators and teamwork as a whole of teachers 

correlated significantly at the .01 level, with the cooperative conflict management style 

having the highest correlation with teamwork, which was significant at the .05 level. 
 

Keywords: conflict management, teamwork 
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บทนำ 
 การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย 

การถายทอดความรู การฝก อบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา 

ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรู และปจจัยเก้ือหนุน 

ใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ือง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 4 เพ่ือหวังท่ีจะเห็นนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาออกมา เปนคนดี คนเกง 

และสามารถท่ีจะอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และตามมาตรา 6 ที่กลาววา “การจัดการศึกษา

ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”  

ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษามีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความ

หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ดังปรากฏ 

ในบทบัญญัติมาตรา 39 คือ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 6-7) กำหนดใหกระทรวงกระจายอำนาจ

การบริหารและจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป  

ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง 

และเพ่ือใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระและความเขมแข็ง รัฐใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล 

เพ่ือกระจายอำนาจการบริหารงานซ่ึงจะทำใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริหาร 

เปนไปตามหลักการจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school based management) เปนการสราง

รากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน

และสามารถพัฒนาอยางตอเน่ือง ดวยหนาท่ีที่โรงเรียนจะตองมีการขับเคล่ือนใหเปนไปตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งบุคคลที่จะดำเนินการจัดการศึกษาใหเปนไปตามนั้น ไดแก ผูบริหาร 

และคร ูซึง่ตองรวมมอืกนัทำงาน เพ่ือใหองคการสามารถดำรงอยูได ดงันัน้ผูบรหิารซึง่เปนผูรบัผดิชอบ

งานตาง ๆ ในสถานศึกษาจำเปนตองนำสถานศึกษาท่ีตนเปนหัวหนาไปสูการเปนสถานศึกษาท่ีมี

คุณภาพมาตรฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จึงตองหาแนวทางหรือวิธีการท่ีจะเปล่ียนแปลง

รูปแบบการบริหาร รวมทั้งการสรางวิสัยทัศน กำหนดทิศทาง คานิยม และวัตถุประสงคขององคการ 
พรอมทั้งกอใหเกิดแรงดลใจ และแรงจูงใจขึ้นในตัวบุคลากรเพ่ือใหการทำงานรวมกันอยางเต็ม 

ความสามารถและมีชีวิตชีวาพรอมที่จะพาองคการใหอยูรอดและย่ังยืนได 
 การท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถนำพาองคการและจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

สูความเปนเลิศไดนั้น ผูบริหารจะตองนำแนวคิด หลักการและทฤษฎีมาใชในการบริหารสูเปาหมาย 

ที่กำหนดซึ่ง Peter Drucker (Administrator, 2007 อางถึงใน ทิวาภรณ มุทะจันทร, 2550: 2)  

ใหความหมายของการบริหารวา “Management is getting things done through people”  

หมายถึง การใชคนใหสำเร็จ ลลุวงเปาหมายท่ีกำหนด ผูบรหิารจะตองใชความรูความสามารถและวิธีการ

ในการใชคนใหทำงาน การบริหารจัดการจะประสบความสำเร็จไดดีขึ้นอยูกับเทคนิควิธีการบริหาร 
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ซึ่งการบริหารองคการน้ันความขัดแยงเปนสิ่ง ท่ีผูบริหารตองเผชิญหนาอยูทุกวันเน่ืองจาก 

ผูบริหารจะตองทำงานรวมกับคน ซึ่งพ้ืนฐานของชีวิต มีความตองการ ความรูสึกนึกคิด มีความรู 

ประสบการณ มีลักษณะนิสัย และความพอใจท่ีแตกตางกัน เม่ือตองมาอยูรวมกัน ทำงานรวมกัน 

ดวยธรรมชาติของความแตกตางก็เปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหเกิดความขัดแยงได ดังนั้นความขัดแยง 

จึงเปนสิ่งที่ผูบริหารไมสามารถท่ีจะหลีกเล่ียงได และเม่ือเกิดขึ้นแลวผูบริหารไมสามารถเพิกเฉย หรือ

ทำเปนไมสนใจ และปลอยใหเหตุการณตาง ๆ ในองคการรุนแรงข้ึนโดยไมไดรับการแกไข จากงาน

วิจัยตางประเทศ (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ, 2534: 9) พบวาผูบริหารระดับสูง ใชเวลาประมาณรอยละ 

20-25 ของเวลาทำงานเพ่ือจัดการกับความขัดแยงในองคการ สำหรับผูบริหารระดับปานกลางน้ัน 

ใชเวลาถึงรอยละ 30 ในการจัดการกับความขัดแยง ดังน้ันการบริหารความขัดแยงจึงเปนภารกิจ 

ที่จำเปนของผูบริหาร ผูซึ่งนำพาองคการไปสูจุดประสงคที่ตั้งไว หากผูบริหารสามารถแกปญหา 

ความขัดแยงและสามารถทำงานรวมกับผูใตบังคับบัญชาดวยดีแลว ยอมมั่นใจไดวางานท่ีทำจะ

บรรลุผลสำเร็จที่ดี 

 นอกจากน้ีการบริหารงานในสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีวางไว

อยางมีคุณภาพตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา เชน ผูบริหาร ครู 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง เปนตน ผูบริหารในฐานะหัวหนาหนวยงานท่ีจัดการ

ศึกษาตามนโยบายระดับชาติ แลวนำมาขยายผลสูการปฏิบัติใหถึงนักเรียน ซึ่งเปนจุดหมายสูงสุด

ของการบริหารสถานศึกษา และจากสภาพปจจุบันไดมีการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งทำใหสถานศึกษา 

มีภารกิจในการบริหารจัดการเพ่ิมมากขึ้น ไมวาจะเปนระบบการทำงานท่ีเปล่ียนไป การดำเนินงาน

ตาง ๆ ภายในสถานศึกษาจำเปนอยางย่ิงท่ีตองมีการทำงานเปนทีมท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับของสังคมท่ัวไป การทำงานเปนทีมเปนปจจัย 

ที่สำคัญอยางหน่ึงของความสำเร็จ ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็น Blasé and Blase (อารี สัณหฉวี, 
2545: 67) ที่กลาววา “ในการปรับปรุงโรงเรียน คณะครูจะตองมีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุง

โรงเรียน” ซึ่งบุคคลที่ทำงานรวมกัน มีปฏิสัมพันธกัน ชวยกันทำงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน
อยางมีประสิทธิภาพ และผูรวมทีมตางมีความพึงพอใจในการทำงาน ท้ังน้ีภายในองคการประกอบดวย

กลุมบคุคลท่ีมคีานิยม เปาหมาย ความสนใจทีแ่ตกตาง ซึง่บอยคร้ังท่ีความแตกตางดังกลาวไดนำไปสู

ความขัดแยง โดยเฉพาะในการท่ีจะใหไดทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัด (ปญญา พัฒนศูนย, 2545: 14) 
คนซึ่ งจัดว า เปนทรัพยากร ท่ีสำคัญเปนอันดับหนึ่ งมีคุณคาสู งสุดและมีประโยชนสู งสุด 

เปนทรัพยากรท่ีมีความพิเศษกวาทรัพยากรอ่ืน ๆ ในบรรดาทรัพยากรพ้ืนฐาน ดังน้ันผูบริหารจึงตอง
ใชทั้งศาสตรและศิลป ในการท่ีจะจัดการกับความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนอยางเหมาะสม และเปนท่ีพึงพอใจ

ของครู ก็จะทำใหครูรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน การทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพก็เกิดขึ้น 

มีความเอ้ืออาทรตอกัน ปญหาตาง ๆ ก็จะนอยลงและหมดไปในท่ีสุด 
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 จากประเด็นดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวา การทำงานเปนทีมมีความสัมพันธกันกับ 

ความขัดแยง คือ ถาองคการใดมีความขัดแยงแลวการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพก็เกิดขึ้นไดยาก 

ซึ่งความขัดแยงมักเกิดข้ึนไดในองคการตาง ๆ และเปนส่ิงท่ีมิอาจหลีกเล่ียงไดพน ดังน้ันหากเรา

สามารถเรียนรู ศึกษา เพ่ือใหเขาใจถึงปญหาลักษณะความขัดแยง และการบริหารความขัดแยงได

อยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ ความขัดแยงก็อาจกอใหเกิดประโยชนตอการบริหารงาน 

เปนทีมใหมีประสิทธิภาพได ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารความขัดแยงของ 

ผูบริหารสถานศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เพ่ือนำไปใชในการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแยงของ 

ผูบริหารสถานศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาแบบของการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา  

 2. เพ่ือศึกษาระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา  

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา

กับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา  

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวิธีการศึกษา ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

         ประชากรในการวิจัย ไดแก โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 148 โรงเรียน ซึ่งมีผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหาร จำนวน 148 คน และ
ครู จำนวน 1,502 คน  กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำมากำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางกำหนดขนาดกลุม

ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Mogan, 1970: 608) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 108 

โรงเรียน ในจำนวน 4 อำเภอ จากน้ันจำแนกโรงเรียนตามอำเภอโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น โดย

มีผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหารจำนวน 108 คน และครู จำนวน 324 คน ซึ่งเลือกโดยการสุม

อยางงายรวมเปนกลุมตัวอยาง จำนวน 432 คน จาก 108 โรงเรียน 
 2. เครื่องมือการวิจัย 

  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ฉบับ ดังน้ี 

  2.1  แบบวัดแบบของการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา เปนแบบวัด

มาตรฐานตามแนวคิดของโธมัสและคิลแมนน (Thomas and Killmann) แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 
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              ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพของผูบริหาร คือ เพศ อายุ ประสบการณใน 

การทำงาน ระดับการศึกษา วุฒิทางการศึกษา และตำแหนงปจจุบัน 

    ตอนที่ 2 วัดการบริหารความขัดแยง ซึ่งเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ

กำหนดสถานการณใหเลือก (forced choices) แบบ 2 ตัวเลือก เก่ียวกับการบริหารความขัดแยง 

ของผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 30 ขอ 

  2.2  แบบสอบถามระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา ซึง่ผูวิจยัสรางข้ึนเอง

ตามแนวคิดของทิศนา  แขมมณี ซึ่งเปนแบบสอบถามครูในสถานศึกษาโดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

              ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพของครูในสถานศึกษา คือ เพศ อายุ ประสบการณ

ในการทำงาน ระดับการศึกษา วุฒิทางการศึกษา และตำแหนงปจจุบัน 

    ตอนท่ี 2 สอบถามระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา เปนแบบ 

สอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (ratting scale) 5 ระดับ มีคาความเท่ียงเทากับ .98 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

  3.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เพ่ือขอความรวมมือไปยังผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

เพ่ือขอความอนุเคราะหในการสงแบบสอบถามใหแกผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา 

ที่เปนประชากร ตามที่ระบุที่ซองแบบสอบถาม พรอมทั้งกำหนดสงแบบสอบถามคืนภายใน 1 เดือน                   

  3.2 เม่ือครบกำหนดเวลาแลว ผูวิจัยไปรับแบบสอบถามคืนท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 1 และสามารถเก็บแบบสอบถามไดทัง้หมด จำนวน 432 ฉบบั  

คิดเปนรอยละ 100   

  3.3 นำแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ และนำไปดำเนินงาน

ตามขั้นตอนวิธีการวิจัยตอไป 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 

  การวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม   
  ตอนท่ี 2 การวิเคราะหแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา   

  ตอนท่ี 3 การวิเคราะหระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา   

  ตอนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางแบบบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา  

  4.1  การวิเคราะหแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำแนกการวิเคราะหขอมูลออกเปน 
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    4.1.1  วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัว ใชคาสถิติ ความถ่ี และรอยละ 

    4.1.2  วิเคราะหขอมูลแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ใชคาสถิติ ความถ่ี และรอยละ 

 4.2  การวิเคราะหระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำแนกการวิเคราะหขอมูลออกเปน 

    4.2.1  วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัว ใชคาสถิติ คาความถ่ี และคารอยละ  

    4.2.2 วิเคราะหขอมูลระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ใชคาสถิติ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

 4.3  การวิเคราะหความสมัพนัธระหวางแบบการบรหิารความขัดแยงกับการทำงานเปนทีม

ในสถานศึกษา โดยใชการทดสอบแบบไค-สแควร (Chi-Square) 

 

ผลการวิจัย 
 1. แบบของการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สวนใหญมีวิธีการจัดการความขัดแยง 

แบบการรวมมือมากที่สุด (รอยละ 50.93) รองลงมาคือ แบบการหลีกเล่ียง (รอยละ 23.15) แบบ 

การประนีประนอม (รอยละ 15.74) แบบการยอมให (รอยละ 9.25) และแบบเอาชนะนอยที่สุด  

(รอยละ 0.93) ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  คาความถี่ และรอยละของแบบการบริหารความขัดแยงในสถานศึกษาสำนักงานเขต 

 พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 
 

การบริหารความขัดแยง ความถ่ี รอยละ 
แบบการเอาชนะ  1 0.93 
แบบการรวมมือ  55 50.93 
แบบการประนีประนอม  17 15.74 
แบบการหลีกเล่ียง  25 23.15 
แบบการยอมให  10 9.25 

รวม  108 100 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 52

 2. ระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมมีการทำงานเปนทีมอยูในระดับมาก 

ดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา 

  

 การทํางานเปนทีม X  S.D. ระดับที่ปรากฏ 
การมีเปาหมายรวมกัน 
การติดตอสื่อสารกันในกลุม 
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
การตัดสินใจรวมกัน 
การมีมนุษยสัมพันธ  
การมีผลประโยชนรวมกัน 

4.21          
4.14 
4.17 
4.16 
4.15 
4.11          

0.75 
0.77 
0.78 
0.80 
0.86 
0.80 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.15 0.79 มาก 

 3. ความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษากับ 

การทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางแบบบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษากับ

การทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธกันกับการทำงานเปนทีมที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
เน่ืองจากคา x2 cal  มีคา = 37.15 มากกวาคาวิกฤต x2 0.01 , 8  = 20.09  และถาพิจารณารายแบบ

การบริหารความขัดแยง พบวา แบบการบริหารความขัดแยงท่ีมีความสัมพันธกับการทำงานเปนทีม

มากท่ีสุดที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ แบบการรวมมือ (x2= 16.80) ซึ่งมีโรงเรียนท่ีมี
ระดับการทำงานเปนทีมมากที่สุด 40 โรงเรียน (รอยละ 72.72) ระดับมาก จำนวน 13 โรงเรียน 

(รอยละ 23.63) และระดับปานกลาง จำนวน 2 โรงเรียน (รอยละ 3.63) ดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางแบบบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษากับการทำงาน 

 เปนทีมของครใูนสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 1 

  

แบบการบริหารความ
ขัดแยง 

ระดับการทํางานเปนทีม 
รวม 

ไค-
สแควร 
x 2 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

     แบบการเอาชนะ 
     แบบการรวมมือ 
     แบบการประนีประนอม 
     แบบการหลีกเล่ียง 
     แบบการยอมให 

0 
40 
4 
3 
2 

1 
13 
13 
19 
8 

0 
2 
0 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
55 
17 
25 
10 

0.50 
 16.80* 

4.16 
12.48 
3.21 

ภาพรวม 49 54 5 0 0 108  37.15** 
 

*  p<.05 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

**p<.01 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

อภิปรายผล 
 การวิเคราะหขอมูลแบบการบริหารความขัดแยง ขอคนพบในการวิจัยในครั้งนี้มีประเด็น

ที่มีความสำคัญ ควรแกนำมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังน้ี คือ 

 1.  การศึกษาแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ในสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จากผลการวิจัยมีดังน้ี 

  ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  

เขต 1 ใชแบบของการบริหารความขัดแยงเปนแบบการรวมมือมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ 
ความคิดเห็นของสมพงศ  เกษมสิน (ธีระ รุญเจริญ, 2548: 112) ที่กลาววา “การบริหารแบบการมี

สวนรวมคือ การท่ีบุคคลไดมีสวนเก่ียวของท้ังในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติงาน การมี

สวนรวมชวยสรางพลังจิตใหรวมกันปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี มีประสิทธิภาพมากกวาการยินยอมให

ปฏิบัติตามคำส่ัง” ทั้งน้ีเน่ืองจากแบบการบริหารความขัดแยงเปนสิ่งท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะตองใช

เหมาะสมกับผูรวมงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทั้งสองฝาย เปนการกระทำท่ีมุงใหเกิดความ 
พึงพอใจทั้งแกตนเอง และผูรวมงาน ซึ่งผลการวิจัยน้ีไดไปสอดคลองกับผลการวิจัยของณรงค กังนอย 

(2545) ทำการศึกษาเร่ืองยุทธวิธีการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ไดผลการวิจัยวา ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถม

ศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ใชยุทธวิธีการจัดการความขัดแยง แบบรวมมือ มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
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แบบการประนีประนอม แบบการหลีกเล่ียง แบบการยอมให และแบบที่ใชนอยท่ีสุด คือ แบบการ

เอาชนะ และสอดคลองกับผลการวิจัยของไพฑูรย นามบุญลือ (2544) ไดทำการวิจัยเร่ือง การจัดการ

ความขัดแยงในโรงเรียนประถมศึกษาของผูบริหารโรงเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู ผลการวิจัยพบวา 

การจัดการความขัดแยงของผูบรหิารโรงเรียนประถมศึกษาใชวิธีการรวมมอืในการจัดการความขัดแยง

เปนอนัดับแรก รองลงมา คือ วิธีการหลีกเล่ียง การประนีประนอม การยอมให และการเอาชนะ  

 2. การศึกษาระดับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

  การทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศกึษากาญจนบุรี เขต 1 ทั้ง 6 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของรัชนีกร  

สมทรัพย (2550) ทำการศึกษาเร่ืองการทำงานเปนทีมของผูบริหารและครูในโรงเรียนท่ีไดรับรางวัล

พระราชทานประจำปการศึกษา 2547-2548 ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดผลการวิจัยวา ผูบริหาร 

และครูในโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา 2547-2548 มีระดับการทำงาน 

ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.04 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารและ

ครูมีระดับการทำงานเปนทีมในดานการมีเปาหมายรวมกันมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.14 รองลงมา คือ 

ดานการมีสวนรวมในการดำเนินงาน คาเฉล่ีย 4.08 ดานการมีมนุษยสัมพันธ คาเฉลี่ย 4.07 

ดานการติดตอสื่อสารกันในกลุม คาเฉล่ีย 4.02 ดานการตัดสินใจรวมกัน คาเฉล่ีย 4.01 ตามลำดับ 

และดานท่ีมีระดับการทำงานเปนทีมนอยท่ีสุด คือ ดานการมีผลประโยชนรวมกัน คาเฉล่ีย 3.97  

  ครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

มีการทำงานเปนทีมอยูในระดับมาก อาจมีสาเหตุมาจากท่ีผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญใชแบบ 

การบริหารความขัดแยงเปนแบบการรวมมือมากกวา แบบการประนีประนอม แบบการหลีกเล่ียง 

แบบการยอมให และแบบการเอาชนะ ซึ่งทำใหครูรูสึกวาเปนสวนหน่ึงของการมีสวนรวมใน 
การดำเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งมีลักษณะการทำงานเปนทีมที่ดี มีทิศทาง 
การทำงานท่ีสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกำหนดขึ้น เกิดความชัดเจนเขาใจตรงกัน เพ่ือนำไปสู

จุดหมายปลายทางท่ีหนวยงาน องคการท่ีไดรวมมือกำหนดไวอยางชัดเจนและเขาใจตรงกัน และมี

กำลังใจในการทำงานมากกวาผูบริหารท่ีใชแบบการบริหารความขัดแยงแบบอื่น ๆ อยางเห็นได

ชัดเจน 

 3. การศึกษาความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถาน
ศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 พบวา  

  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร 

สถานศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
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ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ที่วา 

แบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับการทำงานเปนทีมของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะการใชแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับสถานการณสงผลตอการทำงานเปนทีมของครูโดยการเอ้ือประโยชน และ

การเขาใจซึ่งกันและกัน สอดคลองกับความคิดเห็นของรอบบินส (Robbins, 1998) ไดทำการศึกษา 

พบวา วิธีการแกปญหาเปนวิธีการจัดการความขัดแยงที่มีประสิทธิผล แตขึ้นอยูกับเง่ือนไขของ 

ความขัดแยงดวย และในทางตรงกันขามยังมีวิธีการท่ีมีประสิทธิผลอีกมากมาย เทคนิคท่ีเลือกใช 

ขึ้นอยูกับสถานการณจากสาเหตุของความขัดแยงและคุมทุนท่ีจะเลือกใชวิธีการเหลาน้ัน และผล 

การศึกษาของผองใส ศรีวังพล (2548: ก) ซึ่งไดศึกษาพฤติกรรม การบริหารของผูบริหารท่ีสงผล 

ตอองคประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา การวิจัยน้ีเพ่ือศึกษา 1) ระดับ

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) องคประกอบของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอองคประกอบของทีมงาน 

ที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ใชแนวคิดของไลเคิรท (Likert) กลาวถึงพฤติกรรม 

การบริหารของผูบริหาร และองคประกอบของการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ ใชแนวคิดของอุทัย  

บุญประเสริฐ และทิศนา แขมมณี ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) องคประกอบของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพอยูใน 

ระดับมาก ทั้งภาพรวมและแยกพิจารณาเปนรายดาน 3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผล 

ตอองคประกอบของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 ดังน้ันการบริหารความขัดแยง การทำงานเปนทีม และความสัมพันธระหวางการบริหาร

ความขัดแยงกับการทำงานเปนทีม พบวา การบริหารในปจจุบัน ตามที่นักทฤษฎีตาง ๆ ตลอดจนงาน
วิจัย ตาง ๆ ที่ไดศึกษามาตางก็มีการบริหารในหลายรูปแบบขึ้นอยูกับหลักการและทฤษฎีที่นำมา 

เปนตัวแปรในการศึกษา แตในการบริหารก็มีความจำเปนท่ีผูบริหารจะตองศึกษาวิธีการ หรือกระบวนการ

ในการบริหาร เพ่ือที่จะสามารถนำมาใชในการบริหารองคการใหดำเนินไปได ประสบผลสำเร็จ 
ตามความมุงหวังขององคการ ความขัดแยงในองคการเปนสวนประกอบหน่ึงท่ีคอยเปนตัวทำงาน

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการทำงานเปนทีม ดังน้ันผูบริหารจึงจำเปนตองมีแบบ 

การบริหารความขัดแยงเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน อยางทุมเทเต็มความสามารถ 

เพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอองคการ และบรรลุเปาหมายขององคการในทุกดาน ตลอดจนใหครูและ

บุคลากรทุกคนรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน มีความม่ันคงปลอดภัยในการทำงาน  
เพ่ือจะไดมีความพอใจในงานท่ีปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ ประสบความสำเร็จในการทำงาน และ 

กอใหเกิดความสัมพันธที่ดีในหนวยงาน ผลที่เกิดข้ึนก็คือความมีประสิทธิภาพขององคกรซึ่งตรงกับ

สมมติฐานและผลการวิจัยท่ีไดกลาวไวขางตน 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
  จากผลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในครั้งน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
  1.1 ขอเสนอแนะระดับสถานศึกษา การใชแบบการบริหารความขัดแยงที่เหมาะสม
แลว ผูบริหารพึงรักษาไวซึ่งแบบการบริหารความขัดแยงที่เหมาะสมเพ่ือเปนการรักษา การทำงาน
เปนทีมของครูในโรงเรียนตามขอเสนอแนะ คือ 
    1)   ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนำผลการวิจัยเปนขอมูลเพ่ือเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาตนเองใหเปนผูนำท่ีดี และเหมาะสมกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 
    2) ผูบริหารใชผลการวิจัยมีความเขาใจถึงลักษณะการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยรวมเพ่ือนำไปพิจารณาวางแผนแกไขและปรับปรุงในสวนท่ีสมควรปรับปรุงใหพัฒนาข้ึน 
    3) ผูบริหารสถานศึกษานำผลการวิจัย ท่ี ได ไปพัฒนาแบบการบริหาร 
ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาใหสอดคลองกับลักษณะการทำงานเปนทีมของครูในสถาน
ศึกษา 
  1.2 ขอเสนอแนะระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
    1)  ระดับการทำงานเปนทีมอยูในระดับมากทุกรายการ แสดงใหเห็นวา  
แบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่มีหนาท่ีดูแลผูบริหารและครูควรสงเสริม สนับสนุนใหมี
การดำรงไวซึ่งแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือครูจะไดมีการทำงานเปนทีม
ที่ดี มีการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสมในสถานการณปจจุบันของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
    2)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ควรให 
ความสำคัญกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยมีการวางแผนงานในการพัฒนาทักษะ
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอการพัฒนาสถานศึกษา 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใชแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษาโดยใชหลักการทฤษฎีอ่ืน ๆ นำมาเปรียบเทียบ 
ผลการวิจัย 
  2.2 ควรมีการศึกษาการทำงานเปนทีมของครูในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งจะทำใหทราบถึงบริบทในการใชแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
แตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือนำผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาแบบการบริหารความขัดแยงให
ประสบความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาตอไป 
  2.3 ควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ที่สงผลตอการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษา 
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สรุป 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวา ความสัมพันธระหวางแบบการบริหารความขัดแยงของ 

ผูบริหารสถานศึกษากับการทำงานเปนทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันซึ่งแบบการบริหารท่ีเปนการสงเสริม

การทำงานเปนทีมของครูนั้นผูบริหารควรใชแบบการบริหารความขัดแยงแบบการรวมมือมากท่ีสุด 

เพราะเปนการท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงานในสถาน

ศึกษา และกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการทำงานเปนทีม ดังน้ันผูบริหารจึงจำเปน

ตองมีแบบการบริหารความขัดแยงเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน อยางทุมเทเต็มความ

สามารถเพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอองคการ และบรรลุเปาหมายขององคการในทุกดาน ตลอดจน 

ใหครูและบุคลากรทุกคนรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน มีความม่ันคงปลอดภัยใน 

การทำงาน เพ่ือจะไดมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ ประสบความสำเร็จในการ

ทำงาน และกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีในหนวยงาน ผลท่ีเกิดขึ้นก็คือความมีประสิทธิภาพขององคกร 
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ผลการใชสื่อของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ                
ทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร  

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
THE IMPACTS OF USING THE SCIENTIFIC FOLK TOYS TO DEVELOP 

SCIENCE PROCESS SKILLS AND SCIENTIFIC ATTITUDES OF      
GRADE – 5  STUDENTS 

 

อารีรัตน สะอาดเอี่ยม/ AREERAT SA-ARDAIUM1   

เนติ เฉลยวาเรศ/ NETI CHALOEYWARES2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจาก
การใชสื่อของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนเรียนกับ
หลังเรียน และ 2) ศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชสื่อของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนวัดบางบอน กลุมโรงเรียน หัวโพธ์ิ ศรีสำราญสองพ่ีนอง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 1 หองเรียน จำนวน 32 คน โดย 
การสุมอยางงาย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร 2) แผนการ
จัดการเรียนรู 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และ 4) แบบสอบถามเจตคติ 
ทางวิทยาศาสตรวิเคราะห ขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการใชสื่อของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  เจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชสื่อของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรของนักเรียน                  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to 1) compare of the science process skills 

of grade–5 students before and after using the scientific folk toys in science and 2) 

to study the students’ scientific attitudes after using the scientific folk toys. The sample 

used in this study was 32 grade-5 students sciceted by simple random sampling from 

Watbangbon School, during the second semester of the academic year 2011. The instruments 

used were 1)  scientific folk toys, 2) lesson plans, 3) the science process skills test, and 4) 

the students’ scientific attitudes questionnaire. The data were analyzed in terms of mean, 

standard deviation and t-test. 

 The research results were as follows: 

 1.   The students’ science process skills after implementing the scientific folk 

toys was higher at a significance level of .05.    

 2.  The students’ scientific attitudes was positive  after using  the  scientific folk 

toys and overall attitude was at high level. 

 

Keyword :  scientific folk toys, science process skill, scientific attitudes 

 

บทนำ 
 การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความ

สำคัญตอการดำเนินชีวิตของมนุษย ซึ่งมนุษยไดใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการปรับปรุง

คุณภาพชีวิต ใหมีความสะดวกสบายข้ึน ถาพิจารณาส่ิงท่ีอยูรอบตัวเราจะพบวาลวนแตพัฒนาข้ึนมา
จากความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งสิ้น วิทยาศาสตรจึงเก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูของ

บุคคลทุกเพศทุกวัย และนับวันจะมีความสำคัญมากย่ิงขึ้น จึงจำเปนอยางย่ิงท่ีประชากรในประเทศ
จะตองมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รูจักใช

ความรูและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล พรอมท่ีจะรับและใช

วิทยาศาสตรอยางถูกตองเหมาะสมทันตอสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงและพัฒนาอยูตลอดเวลา 

กระบวนการทางวิทยาศาสตรชวยใหคนพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค  

คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะท่ีสำคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยาง
เปนระบบ สามารถตัดสินโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตร

เปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู การพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในสถานศึกษา ดวยการจัดแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือเปดโอกาสใหมี 
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การแสวงหาความรูอยางเสมอภาค มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหไดมาตรฐานและ

ทันตอความกาวหนาของโลก รวมทั้งนำภูมิปญญาทองถิ่นมาใชรวมกับเทคโนโลยีสมัยใหมตามวิถี

ชีวิตของสังคมไทย เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเปนการพัฒนาที่ย่ังยืน (สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546: 1) 

 จากผลการทดสอบการประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2553 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร 

รอยละ 42.32 เมื่อพิจารณารายดาน ดานความรู รอยละ 45.21 ดานทักษะกระบวนการ รอยละ 

41.36 และ ดานเจตคติ รอยละ 32.15 มีนักเรียนท่ีอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง รอยละ 24.50 อยูใน

เกณฑพอใช รอยละ 66.73 อยูในเกณฑระดับดี รอยละ 8.77 ในระดับกลุมโรงเรียนหัวโพธ์ิ ศรีสำราญ

สองพี่นอง นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร รอยละ 48.97 เมื่อพิจารณารายดาน ดานความรู

รอยละ 52.81 ดานทักษะกระบวนการ รอยละ 47.69  และดานเจตคติ รอยละ 39.21 นักเรียนอยูใน

เกณฑที่ตองปรับปรุง รอยละ 13.05 อยูในเกณฑพอใช รอยละ 70.06 อยูในเกณฑระดับดี รอยละ 

16.89 และในระดับโรงเรียน พบวาโรงเรียนวัดบางบอนมีคะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร รอยละ 

44.50 เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานความรู รอยละ 44.00 ดานทักษะกระบวนการ รอยละ 42.00 

และดานเจตคติ รอยละ 32.45 นักเรียนโรงเรียนวัดบางบอนอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง รอยละ 

13.33 อยูในเกณฑพอใช รอยละ 73.33 และอยูในเกณฑดี รอยละ 13.33 จะเห็นไดวาผลคะแนน

เฉล่ียวิชาวิทยาศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ทั้งระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ระดับกลุมโรงเรียนและในระดับโรงเรียนมีผลการประเมินคอนขางต่ำ และจาก 

การประเมินคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนหัวโพธ์ิ ศรีสำราญสองพ่ีนอง (สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2, 2554: 17) และในวิชาวิทยาศาสตรชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 พบวาอยูในเกณฑดี รอยละ 16.89 อยูในเกณฑพอใช รอยละ 70.06 และอยูในเกณฑ 
ที่ตองปรับปรุง รอยละ 13.05 ซึ่งภาพรวมผลการประเมินยังไมเปนท่ีนาพอใจเพราะถือวาคะแนน 

ยังต่ำอยู และไมเปนไปตามเปาหมายท่ีต้ังไว นอกจากน้ีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร

ภายในกลุมโรงเรียนหัวโพธ์ิ ศรีสำราญสองพ่ีนองยังพบปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรคือ 

ครูยึดตนเองเปนศูนยกลาง การเรียนเนนการทองจำ เรียนเน้ือหาเฉพาะในบทเรียนทำใหลืมงาย 

นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการปฏิบัติกิจกรรม และไมสามารถนำความรูและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหาในการดำรงชีวิตประจำวันได ทำใหนักเรียน 

เกิดความเบ่ือหนายในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และสรางทัศนคติที่ไมดีตอวิทยาศาสตร ดังน้ัน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนอกจากการพัฒนาดานความรูแลวควรพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติตอวิทยาศาสตรใหเพ่ิมสูงขึ้นดวย 
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 การเรียนวิทยาศาสตรไมใชเปนการสอนใหจดจำในเน้ือหา แตตองมีการฝกปฏิบัติการใช

กระบวนการแสวงหาความรู การทำงาน การตัดสินและการปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงและ

ความกาวหนาของวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ตองการใหผูเรียนไดมีโอกาสในการสรางองคความรูดวย

ตนเอง ไดเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง เนนในเรื่องบทบาทของผูเรียนเปนสำคัญท่ีสุดในการจัด 

การเรียนการสอน การศึกษาในระดับประถมศึกษาเปนการใหการศึกษาแกผูเรียนท่ีอยูในชวงวัย

เจริญเติบโต มีการพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญา การใหความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร

ควรจะใหทั้งความรูและฝกใหผูเรียนไดรับการพัฒนากระบวนการคิด รวมทั้งวิธีการแสวงหาความรู

แบบวิทยาศาสตรใหสอดคลองไปกับชีวิตจริงอยางเปนระบบเปนข้ันตอน ใชวิธีการสอนท่ีเนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนประการสำคัญ เพราะการเตรียมผูเรียนใหมกีารพัฒนาแนวความคิด
และสติปญญายอมเปนการเตรียมสรางประชากรที่มีคุณภาพใหแกประเทศชาติในอนาคตการสอน

วิทยาศาสตรสำหรับเด็กประถมศึกษาไมควรเนนวิชาการเพียงดานเดียว แตควรเนนการพัฒนา 

ความสามารถพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรใหกับเด็กๆ ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับ

ประถมศึกษาจึงควรใหเด็กๆ เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติผานกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลิน ดังท่ี 

จำริต กำจาย (2544: 18) และบุปผา นราภาร (2548: 3) ไดกลาวถึงความสัมพันธของเด็กและ 

การเลนวา การเลนเปนอาชีพถาวรของเด็ก เพราะฉะน้ันการเรียนการสอนตองไมแยกการเลน 

ออกจากการเรียน ตองเปดโอกาสใหเด็กไดเลนและเรียนรูไปพรอมๆ กัน จะทำใหเด็กต่ืนตัวอยูเสมอ 

แมนวาเด็กแตละคนจะมีความรูสึกนึกคิดท่ีตางกัน แตสิ่งหน่ึงท่ีเด็กชอบเหมือนกันคือการเลน ซึ่งมี

หลากหลายรูปแบบ และการเลนของเด็กจะมีความหมายและเกิดประโยชนสูงสุดถามีอุปกรณ

ประกอบการเลนหรือของเลนท่ีเหมาะสม ประสาท เนืองเฉลิม (2546: 70) ไดกลาวสรุปไววา “ของเลนชวย

สงเสริมสติปญญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางย่ิงทักษะกระบวนการ 
ขั้นพ้ืนฐานโดยผานประสบการณทางประสาทสัมผัสและเกิดการเช่ือมโยงสัมพันธทางวิทยาศาสตร” 

การนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพ้ืนบานมาเปนสาระในการเรียนวิทยาศาสตรในชั้นเรียนทำให 

ไดรับประโยชนสองทาง คือเปนท้ังการแสวงหาความรูเชิงวิทยาศาสตร และการอนุรักษภูมิปญญา
ทองถ่ิน เปนการเช่ือมโยงความรูสมัยเกากับความรูสมัยใหมไดอยางกลมกลืน ของเลนพ้ืนบานไทย

บางชนิดก็แฝงดวยความคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร บางชนิดก็ใชในการฝกทักษะดานตางๆ 

ของผูเลน กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (2544: คำนำ) ไดกลาววา ของเลน
พ้ืนบานไทยแสดงถึงความคิดสรางสรรคของภูมิปญญาไวอยางนาภาคภูมิใจ และยังสามารถอธิบาย

ไดดวยหลักการวิทยาศาสตรซ่ึงจะเปนประโยชนตอครู พอ แม ผูปกครอง ไดนำความรูเชิงวิทยาศาสตร

จากของเลนพ้ืนบานไปถายทอดแกเด็กๆ ใหเกิดการเรียนรูคุณคาของวัฒนธรรมพ้ืนบานและรวมกัน

อนุรักษของเลนพ้ืนบานใหคงสืบไป 
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 จากเหตุผลที่กลาวมาแลวน้ีผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการนำของเลนพ้ืนบานมาใชเปนสื่อ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือท่ีจะพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยเนนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ขั้นพ้ืนฐานคือ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคำนวณ ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะ
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทำและส่ือความหมาย
ขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการทำนายหรือการพยากรณ 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการใชสื่อของเลนพ้ืนบาน
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
 2.  เพ่ือศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใช
ของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากรไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ของกลุมโรงเรียนหัวโพธ์ิ ศรีสำราญ
สองพ่ีนอง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2554 จำนวน 12 โรงเรียน นักเรียนท้ังหมด 371 คน 
 2.  กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดบางบอน กลุมโรงเรียน
หัวโพธ์ิ  ศรีสำราญสองพ่ีนอง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2554 ไดมาจากการสุมอยางงาย (simple random sampling) ดวยวิธีจับสลาก
โรงเรียนมา 1 แหง ไดโรงเรียนวัดบางบอน ซึ่งมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 1 หองเรียน 
จำนวนนักเรียน 32 คน 
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
  ตัวแปรตน ไดแก ของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร 
  ตัวแปรตาม ไดแก 
  1.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  2.  เจตคติทางวิทยาศาสตร 
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คำนิยามศัพทเฉพาะ 
 ของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร หมายถึง การนำแนวคิดภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกต

ใหสอดคลองกับหลักการทางวิทยาศาสตรโดยใชเศษวัสดุที่หางายในทองถ่ินหรือเศษวัสดุที่เหลือใช

มาประดิษฐเปนของเลน เพ่ือใหเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน และนำไปสูทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร ชวยใหเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิทยาศาสตรพัฒนาความคิดและทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร ไดแก ของเลน 8 ชนิด กงจักร ลูกขาง กังหันกระบอก (กำหมุน) เรือกาบมะพราว 

แหวแว (จักจั่น) ไมโพละ (อีโปะ) คอปเตอรไมไผ (ใบพัดแมลงปอ) กระบอกฉีด 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติและฝกฝน

จนเกิดความชำนาญ คลองแคลวแมนยำ และความสามารถในการคิดเพ่ือคนหาความรู มาใช 

แกปญหาในการศึกษาคนควา และแกปญหาตางๆ ซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรนี้ 

เปนทักษะข้ันพ้ืนฐาน ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคำนวณ ทักษะการจำแนก

ประเภท ทักษะความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทำและ 

สื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล ทักษะการทำนายหรือการพยากรณ  

 เจตคติทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความรูสึกภายในของบุคคลท่ีมีตอกิจกรรมที่เก่ียวของ

กับวิทยาศาสตร ทั้งในดานบวกและดานลบ อันเปนผลมาจากประสบการณที่เคยไดรับ เจตคติทาง

วิทยาศาสตรจะเก่ียวกับ ความอยากรูอยากเห็น ความเพียรพยายาม ความมีเหตุผล ความซ่ือสัตย 

ความมีระเบียบรอบคอบและความใจกวางอันเปนผลมาจากประสบการณการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

 เนื้อหาท่ีใช 

 เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาเปนเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับชั้นประถม

ศึกษาปที่ 5 สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนที่ เร่ืองแรงและความดัน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

 ระยะเวลาที่ใช 

 ในการทำวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดทำการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 ระยะเวลาใน
การศึกษา 5 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมเวลาในการศึกษา 15 ชั่วโมง 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย                                                                                             

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย มีดังน้ี 
  1.  ของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร 

  2.  แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง แรงและความดัน 

  3.  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  4.  แบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตร 
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 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย มีดังน้ี 

 1.  ของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร 

  ในการประดษิฐของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรทีใ่ชเปนสือ่ในการจดัการเรียนการสอน

เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีขั้นตอน ดังน้ี 

  1.1  ศึกษาเอกสาร วารสาร หนังสือ ตำรา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ของเลนพ้ืนบานกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคนิค 

การสรางส่ือที่เปนของเลนพ้ืนบานท่ีมีความสอดคลองกับระดับชั้นและวัยของนักเรียน ที่นาจะนำมา

ประดิษฐเปนของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร 

  1.2  สำรวจรายช่ือของเลนพ้ืนบานท่ีเด็กๆ หรือประชาชนในทองถ่ินนิยมเลนกัน 

เมื่อสมัยยังเปนเด็ก และยังนิยมเลนกันอยู และปรากฏอยูในทองถ่ินของอำเภอสองพ่ีนองโดยวิธี 

การสัมภาษณ 

  1.3  รวบรวมของเลนพ้ืนบานจากภูมิปญญาชาวบาน มาพัฒนาเปนของเลนพ้ืนบาน

ทางวิทยาศาสตร เพ่ือนำมาพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร 

  1.4  นักเรียนไดรวมกันพิจารณาคัดเลือกของเลนในทองถิ่นที่สอดคลองกับเน้ือหา

และเหมาะสมตอการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนจำนวน 8 ชิ้น และมีเกณฑ 

ในการคัดเลือกของเลนดังน้ี 1) ของเลนตองมีความสัมพันธกับเรื่องที่ตองการใหนักเรียนไดเรียนรูและ

ตรงกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว 2) ของเลนตองเหมาะสมกับวัย เพศ ระดับความรูและประสบการณเดิม 

3) ของเลนน้ันตองผานประสาทสัมผัสทั้งหา 4) วัสดุที่ใชเปนวัสดุที่เหลือใช หางาย มีในทองถ่ิน 

  1.5  นักเรียนทดลองประดิษฐของเลนตามตัวอยาง และตามความสนใจของนักเรียน

เปนรายบุคคล 

  1.6  นักเรียนไดประดิษฐของเลนตามลักษณะการเลนและหลักการทางวิทยาศาสตร 
พรอมทั้งเขียนวิธีเลน กลุมแรงลัพธ ไดแก กงจักร ลูกขาง กังหันกระบอก (กำหมุน) กลุมแรงลอยตัว 
ไดแก เรือกาบมะพราว กลุมแรงเสียดทาน ไดแก แหวแว (จักจั่น) กลุมแรงดันอากาศ ไดแก ไมโพละ 

(อีโปะ) คอปเตอรไมไผ (ใบพัดแมลงปอ) และกลุมดันของของเหลว ไดแก กระบอกฉีด 

  1.7  รวบรวมของเลน วิเคราะหความสัมพันธของของเลนกับทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะข้ันพ้ืนฐาน 

  1.8  นำของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรพรอมเอกสารประกอบไปใหผูเช่ียวชาญ 

5 ทานตรวจสอบประเมินความสอดคลอง (IOC) กับเน้ือหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  1.9  นำคะแนนจากผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทานมาวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง 
พบคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ทั้ง 10 ขอ 

  1.10 นำของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรไปทดลองแบบเด่ียว (1:1) กับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไผขาด จำนวน 3 คน เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลไปวิเคราะหหาคา
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ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ โดยใชสูตร E1 / E2 พบวาของเลนพ้ืนบานทางวิทยาสาสตรมีคาประสิทธิภาพ

เทากับ 78.00/ 76.67 ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑ 80/80 จึงไดปรับปรุงแกไขใหม โดยเพ่ิมคำอธิบาย 

เพ่ิมรูปภาพ จากน้ันจึงนำไปทดลองแบบกลุม (1:10) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน 

บานหนองโพธ์ิ จำนวน 9 คน พบวา ของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรมีคาประสิทธิภาพเทากับ 

80.89/80.74 ปรับปรุงแกไขโดยตรวจสอบความชัดเจนของเน้ือหา แลวจึงนำไปทดลองภาคสนาม 

(1:100) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของท้ังสองโรงเรียนๆ ละ 30 คน พบวาของเลนพ้ืนบาน

ทางวิทยาศาสตรมีคาประสิทธิภาพเทากับ 84.30/81.17 
  1.11  นำของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรมาทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 กับกลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนวัดบางบอน จำนวน 32 คน 

 2.  แผนการจัดการเรียนรู 

  2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แบบเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นประถม

ศึกษาปที่ 5 สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนที่ เร่ืองแรงและความดัน 

  2.2  สรางแผนการจัดการเรียนรูจำนวน 5 แผน ในแตละแผนการจัดการเรียนรู

ประกอบดวย ชื่อเร่ือง มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระสำคัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู  

สื่อ/แหลงการเรียนรู การวัดผลประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู 5 แผนมีรายละเอียด ดังน้ี 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง แรงลัพธ ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 3 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เร่ือง แรงลอยตัว ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 3 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที ่3 เร่ือง แรงเสียดทาน ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 2 ชัว่โมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที ่4 เร่ือง แรงดนัอากาศ ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 2 ชัว่โมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที ่5 เร่ือง แรงดนัของของเหลว ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 2 ชัว่โมง 

  2.3  นำแผนการจัดการเรียนรูทีส่รางข้ึนไปใหผูเชีย่วชาญ 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง 
ความครอบคลุมเน้ือหา และโครงสราง เพ่ือปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ และหาคาดัชนีความสอดคลอง

ของแผนการจัดการเรียนรูเร่ือง แรงและความดัน 

  2.4  ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูใหสมบูรณตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ

และนำมาทดลองใช เพ่ือนำมาพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยการใชของเลนพ้ืนบาน 

ทางวิทยาศาสตร กอนจะนำไปใชจริงกับกลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน 
วัดบางบอนตอไป 

 3.  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชคำถามเพ่ือใหเกิดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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  3.2  ศึกษาขอบเขตและระดับของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เหมาะสม 

กับวัย ความสนใจ และความสามารถทางสติปญญาของผูเรียน 

  3.3  สรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ 

(multiple choice) ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ขอ เพ่ือวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ คือทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคำนวณ ทักทักษะการจำแนก

ประเภท ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทำ

และส่ือความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล ทักษะการพยากรณ   

  3.4  นำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหผูเชี่ยวชาญจำนวน  

5 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมเนื้อหา ลักษณะการใชคำถาม ตัวเลือก 

ความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด ความถูกตองดานภาษา ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับลักษณะพฤติกรรม 

  3.5  นำคะแนนท่ีไดไปบันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน 

ในแตละขอและหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับพฤติกรรม พบวา แบบทดสอบ 

วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีคา IOC ตั้งแต 0.80-1.00 

  3.6  นำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ปรับปรุงแลวไปทดลอง

ใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหนองโพธ์ิ จำนวน 30 คน โรงเรียนวัดไผขาด 

จำนวน 30 คน รวม 60 คน 

  3.7  นำแบบทดสอบไปตรวจใหคะแนน ขอที่ถูกให 1 คะแนน ขอที่ผิด ไมตอบหรือขอ

ที่ตอบมากกวาหน่ึงตัวเลือกให 0 คะแนน 

  3.8  คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20-0.80 และหาคาอำนาจ

จำแนกต้ังแต 0.20 ข้ึนไปจากจำนวน 50 ขอ ใหไดขอสอบจำนวน 30 ขอ เพ่ือนำไปใชกับกลุมตัวอยาง 

  3.9  หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
โดยใชสูตร  KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson Formula 20) ไดคาความเช่ือมั่น

เทากับ 0.887 

  3.10  นำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ตรวจสอบปรับปรุง

แกไขแลวไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดบางบอนตอไป 

 4.  แบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  4.1  ศึกษาคนควาวิธีการสรางแบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรจากหนังสือ

หลักการวิจัยทางการศึกษา เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และงานวิจัยท่ีสรางแบบวัดเจตคติท่ีคลายคลึงกัน 

  4.2  ศึกษาคนควารวบรวมเก่ียวกับเจตคติทางวิทยาศาสตรเพ่ือนำมาใชเปนขอมูล 

ในการสรางและปรับปรุงแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวยขอคำถามท่ีมีลักษณะเปน

มาตรสวนประมาณคาของลิเคอรท (Likert) ประกอบดวยขอความเชิงบวกและเชิงลบ 
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  4.3  สรางแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตร ลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 

จำนวน 20 ขอ กำหนดมาตรสวนเปน 5 ระดับ และกำหนดเปนคาคะแนนในแตละรายการท่ีประเมิน 

  4.4  นำแบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามเปนรายขอ เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม 

พบวาแบบสอบถามมีคาดัชนีความสอดคลองรายขออยูระหวาง 0.60-1.00 และดัชนีความสอดคลอง

รวมทั้งฉบับเทากับ 0.97 แสดงวาแบบสอบถามมีความตรงตามเน้ือหา 

  4.5  นำแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถม

ศกึษาปที ่5 โรงเรียนบานหนองโพธ์ิ จำนวน 30 คน และโรงเรียนวัดไผขาด จำนวน 30 คน รวม 60 คน 

ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง และไดเรียนหนวยการเรียนรูเร่ือง แรงและความดันโดยใชของเลนพ้ืนบาน 

ทางวิทยาศาสตรในการจัดการเรียนการสอนมาแลว 

  4.6  นำผลการตรวจสอบแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตรมาเทียบคะแนน 

ตามเกณฑซึ่งเปนมาตรสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 100) 

โดยมีเกณฑ ดังน้ี 

   คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับมากท่ีสุด 

   คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับมาก 

   คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับปานกลาง 

   คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับนอย 

   คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

  4.7  หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยใชสูตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (    -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.816 

  4.8  นำแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตรที่ตรวจสอบคุณภาพแลวมาเก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยาง นักเรียนโรงเรียนวัดบางบอนตอไป 

 การวิเคราะหขอมูล 
 1. ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติพ้ืนฐาน คาเฉลี่ย (  ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

 2. เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรโดยใชคาที (t-test) 
 3. ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอความกับเจตคติ 

ทางวิทยาศาสตร (IOC) 

 4. หาคาความยากงาย (p) และคาอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

X 

α
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  5.  หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดย

คำนวณจากสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson Formula 20) 

                     6.  หาคา E1 และ E2 ของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใช

ของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร  

    7.  วิเคราะหหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยหา 

คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (    -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเร่ือง ผลการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

ผูวิจัยขอนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลน

พืน้บานทางวิทยาศาสตร สำหรบันกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรยีน

รายละเอียด ดังตาราง 1 

ตารางที ่1 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนพ้ืนบาน 

 ทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

 (จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 

 จากตารางท่ี 1  พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 5 ที่เรียนโดยใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรยีน อยางมนียัสำคัญทาง

สถิตทิีร่ะดับ .05 

 
การทดสอบ n X  t p 
กอนเรียน 
หลังเรียน 

32 
32 

17.156 
22.438 18.543 .000* 

*p  .05 

α
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 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนพ้ืนบาน 

ทางวิทยาศาสตรสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 รายละเอียด ดังตาราง 2 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร  

 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  

 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา เจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนทางวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ในภาพรวมอยูในระดับมาก (   = 4.10, S.D. = 0.77)  

 

อภิปรายผล     
 1.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จากการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีอาจเน่ือง 

มาจากนักเรียนไดเรียนรูวิธีคิดการใชของเลนพ้ืนบานมาเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียน เรียนแลวมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน นักเรียนไดมีการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ของเลน

พ้ืนบานเปนส่ือกลางท่ีทำใหเด็กไดออกกำลังกาย ฝกความวองไวของอวัยวะตางๆ มีความสามารถ 

ในการใชประสาทสัมผัสทั้งหา พัฒนาทักษะการควบคุมการใชกลามเน้ือทำใหรางกายแข็งแรง 

นอกจากน้ีของเลนพ้ืนบานยังเปรียบเสมือนอาหารใจทำใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยัง

เสริมสรางพัฒนาการทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนความคิดสรางสรรค การเลน
ของเด็กพัฒนาไปตามข้ันตอนของการพัฒนาสติปญญาซ่ึงเกิดขึ้นเปนลำดับ สอดคลองกับทฤษฎีของ 

จอหน ดิวอี้ ที่กลาววา การเรียนรูโดยการลงมือกระทำหรือ learning by doing คือการเรียนรูจาก

 
ขอที่ 

 
รายการประเมิน X  S.D. ระดับ 

เจตคติ 
1 ดานความอยากรูอยากเห็น 4.07 0.57 มาก 
2 ดานความเพียรพยายาม 3.99 0.64 มาก 
3 ดานความมีเหตุผล 3.87 0.60 มาก 
4 ดานความซ่ือสัตย 4.10 0.52 มาก 
5 ดานความมีระเบียบรอบคอบ 4.28 0.52 มาก 
6 ดานความใจกวาง 4.34 0.52 มาก 
 รวม 4.10 0.77 มาก 

X 
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การกระทำเปนการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง หรือการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและ

สามารถทำใหเกิดการเรียนรูได เมื่อเขาใจแลวก็จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรูที่ดี รูจักคิดแกปญหารูจัก

แสวงหาความรู การคิดเปน แกปญหาเปน และยังสอดคลองกับแนวคิดของ มาโลน ไมเคิล (Malone, 

Michael, 2009: 344) ซึ่งไดใชของเลนพ้ืนบานในการจัดการเรียนการสอนกับเด็ก ทำใหเด็กมี 

ความสามารถในดานความคิดและทักษะในการแกปญหา และในการใชของเลนท่ีแตกตางกันทำใหมี

ผลตอความสามารถทางดานความคิดของเด็กและของเลนชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดกระบวนการ

เรียนรูควบคูไปกับสุนทรียภาพ เกิดความงดงามทางสติปญญา และยังสอดคลองกับประสาท 

เนืองเฉลิม (2546: 70) ซึ่งไดกลาวไววา ของเลนชวยสงเสริมสติปญญาและทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรโดยเฉพาะอยางย่ิงทักษะกระบวนการข้ันพ้ืนฐานโดยผานประสบการณทางประสาท

สัมผัสและเกิดการเช่ือมโยงสัมพันธทางวิทยาศาสตร บุปผา นราภาร (2548: 3) ไดกลาวถึง 

ความสัมพันธของเด็กและการเลนวาเปนอาชีพถาวรของเด็กเพราะฉะน้ันกิจกรรมการเรียนการสอน

ตองไมแยกการเลนออกจากการเรียน ตองเปดโอกาสใหเด็กไดเลนและเรียนรูไปพรอมๆ กันการเลน

ของเด็กจะมีความหมายและเกิดประโยชนสูงสุดถามีอุปกรณการเลนหรือของเลนท่ีเหมาะสม 

พวงทอง มีม่ังค่ัง (2537: 123) ไดกลาวถึงการนำของเลนและเกมมาใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

ในระดับประถมศึกษาชวยใหเด็กไดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตร

ในระดับประถมศึกษาผูสอนควรฝกใหเด็กไดนำเอาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชใน 

การแสวงหาความรู การใหเด็กเลนเกมและของเลนจะชวยใหเด็กพัฒนาทักษะเหลาน้ีเปนอยางดี 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2543: 2) ไดกลาวถึงการนำของเลนมาใชใน

กิจกรรมการเรียนการสอนทำใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการประดิษฐสิ่งตางๆ เปนของเลนเพ่ือ

ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ (2537: 124) ไดกลาวถึงของเลน

ทางวิทยาศาสตร นอกจากจะเปนของเลนท่ีสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใหแกผูเรียนแลวยังได
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหแกผูเรียนดวย และสอดคลองกับงานวิจัยของจามรี  
สินจรูญศักด์ิ (2548: ก) ไดศึกษาผลการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานท่ีประดิษฐจากพืช ปรากฏวาคะแนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังการใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานสูงกวาคะแนนทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรกอนใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน รสริน พันธุ (2550: ก) ไดศึกษาเรื่อง 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน 
ตามหลักการเรียนเพ่ือรอบรูโดยใชของเลนเชิงวิทยาศาสตร ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามหลักการเรียนรูโดยใชของเลนเชิงวิทยาศาสตร 
เร่ืองสารในชีวิตประจำวัน คะแนนหลังการสอนสูงกวากอนสอน ยุพิน ใจตรง (2552: ก) ไดศึกษา 

เรื่องผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติ 

ทางวิทยาศาสตรโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เร่ืองของเลนพ้ืนบานสำหรับนักเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปรากฏวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใช

โครงงานเร่ืองของเลนพ้ืนบานคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อรวรรณ เตชะโสด (2552: ก)  

ไดศึกษาเรื่องการใชของเลนพ้ืนบานเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที ่ 4/10 ปรากฏวานักเรียนไดคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใช

ของเลนพ้ืนบานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 2.  เจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการเรียนการสอนท่ีใชของเลน

พ้ืนบานทางวิทยาศาสตรสามารถพัฒนาเจตคติตอการเรียนการสอนได เด็กไดรับความสนุกสนาน

เพลิดเพลินและเปนการชวยผอนคลายความเครียดทางอารมณและยังเปนการปลุกเราใหเกิด 

ความคิดสรางสรรค และในระหวางการเลนเด็กยังรูจักการปรับตัวและฝกการยอมรับในความคิดของ

ผูอื่น ของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรสามารถพัฒนาเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนเด็กไดรับ 

ความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะท่ีเรียนเด็กมีความสุขอยากเรียน การนำเกมและของเลนมาใชใน

การเรียนการสอนวิทยาศาสตรทำใหเด็กรูสึกวา วิทยาศาสตรเปนวิชาที่งาย นาสนใจ และสนุก ความ

รูสึกเชนน้ีจะชวยสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร เจตคติทางวิทยาศาสตรที่ใชของเลน

พ้ืนบานทางวิทยาศาสตรในการจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับทฤษฎีของสกินเนอร (Skinner) 

ซึ่งเปนผูกอตั้งทฤษฎีการเรียนรู การวางเง่ือนไขแบบการกระทำ (Operant Conditioning Theory) 

ทฤษฎนีีม้หีลกัการวาพฤติกรรมของผูเลนเกิดขึน้จากการเห็นผลทีไ่ดรบัการเสรมิแรง (reinforcement) 

เชนเม่ือเลนเกมไดดีแลวไดรับคำชมเชยจากผูสอน ทำใหผูเลนอยากเลนเกมใหดีย่ิงขึ้นไปอีก การเสริม

แรงตองทำทันทีหลังจากมีพฤติกรรมการตอบสนองตามตองการ สอดคลองนักการศึกษา พวงทอง 

มีม่ังค่ัง (2537: 123) ไดกลาวถึงการใชของเลนและเกม มาใชในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใน

ระดับประถมศึกษา ของเลนชวยใหเด็กไดพัฒนาเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร   ทำใหเด็ก 
ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ขณะเรียนเด็กมีความสุขอยากเรียน การนำเกม ของเลนมาใชใน 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรทำใหเด็กรูสึกวาวิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีงาย นาสนใจ และสนุก  

ความรูสึกน้ีชวยสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร เลขา ปยะอัจฉริยะ (2524: 18) ไดกลาว

วาการเลนชวยใหเด็กไดมีโอกาสตอบสนองความกระตือรือรนใครรูของตนเองซ่ึงจะนำเด็กไปสูการ 

คนพบและเรียนรูเก่ียวกับตนเองและส่ิงรอบๆ ตัว การเลนทำใหเด็กไดเกิดความรูสึกเปนอิสระสนุกสนาน

เพลิดเพลิน และพรอมที่จะทำซ้ำเม่ือเกิดความพอใจและสนใจโดยไมตองมีสิ่งอื่นมากระตุน เพ็ญศรี 
เบาทอง (2537: 26) ไดกลาวถึงของเลนเปรียบเสมือนอาหารใจชวยใหเด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน

และยังเปนการชวยผอนคลายความเครียดทางอารมณท้ังยังเปนการปลุกเราใหเกิดความคิดสรางสรรค 
อีกดวย และในระหวางการเลนเด็กยังรูจักปรับตัวและฝกการยอมรับในความคิดของผูอื่น  
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จามรี สินจรูญศักด์ิ (2548: 36) ไดกลาวถึงของเลนเปนส่ือที่สามารถนำมาฝกฝนใหเด็กไดเรียนรูเก่ียว

กับความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตรและยังสรางความพึงพอใจความสนุกสนานใหแกเด็กอีกดวย 

สอดคลองกับงานวิจัยของไอโวรี (Ivory, 2008:  238-243) ซึ่งไดทำการวิจัยเร่ืองผลของการเลน 

เปนทีม (เปนกลุม) กับการเลนคนเดียวในสังคมของการเลนท่ีเกิดขึ้น ซึ่งการเลนของเลนมีผลตอระดับ

ของการตอบสนองตอสิ่งท่ีเด็กเลน การใชของเลนเรียนเพ่ิมความรู การเลนของเลนมี 2 แบบ คือ 

เลนรวมกันและเลนคนเดียวและจากการสังเกตพบวาการเลนของเลนเปนทีมจะเกิดประโยชนและ

เปนท่ีนาพึงพอใจมากกวาการเลนคนเดียว เกเมส, ฟโอลฮาส และฟโอลฮาส (Guemez, Fiolhais 

and Fiolhais, 2009: 53-64) ไดทำการวิจัยเร่ืองการแสดงและการบรรยายของเลนทางกายภาพ  

โดยการใชของเลนสอนทักษะทางกายภาพและผลพบวาของเลนไมเพียงแตใหประโยชนในเร่ืองของ

การแสดงเทาน้ัน แตยังใหความสนใจเปนอยางมากเก่ียวกับมุมมองทางดานวิทยาศาสตรของเด็ก 

สอดคลองกับงานวิจัยของสายสุนีย หมอดู (2549: ก) ที่ไดทำการวิจัยเร่ือง การใชภูมิปญญาทองถ่ิน

ในการจัดการเรียนรูเร่ืองของเลนพ้ืนบาน กลุมตัวอยางท่ีใชเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4/2  

พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียนดานความรูความเขาใจ ทักษะการปฏิบัติงานและ 

ชิ้นงานอยูในระดับดีมาก และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญา

ทองถิ่น เร่ืองของเลนพ้ืนบานอยูในระดับเห็นดวยดีมาก ยุพิน ใจตรง (2552: ก) ไดทำการวิจัยเร่ือง

การเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติ 

ทางวิทยาศาสตรโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรเร่ืองของเลนพ้ืนบานสำหรับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 5 พบวานักเรียนมีเจตคติเชิงบวกตอวิทยาศาสตรอยูในระดับมากและคะแนนเจตคติ 

ตอวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1  ครผููสอนวิทยาศาสตร สามารถนำแผนการจัดการเรียนรูนีไ้ปใชในการจัดการเรียน

การสอนได และสามารถนำวิธีการไปประยุกตใชกับนักเรียนระดับชั้นอื่นได หรือการเรียน 

การสอนวิชาอ่ืน เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน และ
เห็นคุณคาของของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร 

  1.2  การสอนวิทยาศาสตรมีความจำเปนท่ีผูสอนจะตองมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการดำรงชีวิตและสภาพแวดลอมของนักเรียน 

ความสำคัญของความมุงหมายในการสอนเจตคติทางวิทยาศาสตร (scientific attitude) เปน 

สวนสำคัญอยางย่ิง ผูสอนควรเสริมหรือเสริมสรางใหผูเรียนไดพัฒนาควบคูไปกับความรู (knowledge) 

และกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล (rational thinking process) 
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  1.3  กอนจัดการเรียนการสอนในแตละครั้งท่ีใชของเลนตางๆ ครูควรใหนักเรียน

ทำความเขาใจเก่ียวกับวิธีการเลนหรือการประดิษฐ โดยอานคำช้ีแจง วิธีการเลน คำเตือนในใบงาน

ใหเขาใจอยางชัดเจน แลวลงมือเลนหรือประดิษฐ เพราะในของเลนบางอยางมีอันตราย หากเลนผิด

วิธีหรือหากนักเรียนไมศึกษาวิธีเลนใหเขาใจและเลนอยางไมมีจุดหมาย 

  1.4  จากการวิจัยพบวาของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรสามารถเสริมสรางเจตคติ

ทางวิทยาศาสตรใหสูงข้ึนได ดังน้ันครูผูสอนจึงควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง

และสัมพันธควบคูกันไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ 

 2.  ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1  ควรทำการวิจยัเก่ียวกับของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรชนดิอืน่ๆ ทีห่ลากหลาย 

และแตกตางไปจากงานวิจัยน้ี เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติ 

ทางวิทยาศาสตร 

  2.2  ควรทำการวิจัยในลักษณะเดียวกันน้ีกับนักเรียนในระดับชั้นอื่น โดยปรับรูปแบบ

การเลน เลือกของเลน และกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของนักเรียน 

  2.3   ควรศึกษาเก่ียวกับเรื่องของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรกับการเสริมสราง 

ความคิดสรางสรรคในรูปแบบใหมๆ 

  2.4  ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาผลการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรที่มีตอ 

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ และเจตคติทางวิทยาศาสตร วาอยูใน

ระดับมากเชนเดียวกันหรือไม 

  2.5   ควรมีการศึกษาวิจัยผลการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรและเจตคติ 

ทางวิทยาศาสตรในดานอื่นๆ อีก นอกเหนือจากดานความอยากรูอยากเห็น ความเพียรพยายาม 

ความมีเหตุผล ความซื่อสัตย และความละเอียดรอบคอบ 
 

สรุป 
 1.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  เจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
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ความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

THE  STRENGTH  OF  THE  STUDENT  COUNSELING  SYSTEM  OF        
THE SCHOOLS IN  PRACHUAPKHIRIKHAN PROVINCE UNDER              
THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 10 

 
ศุภกิตติ์  ปานสวย/SUPAKIT  PANSUAY 1  

สุมาลี  พงศติยะไพบูลย/SUMALEE  PONGTIYAPAIBOOL2  

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการดำเนินงานและสังเคราะหบทเรียน             

การดำเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา ในการดำเนินงาน 

ความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมท้ังสิ้น 144 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาความถ่ี 

คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหเน้ือหา  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการดำเนินงานของผูบริหาร ครูแนะแนว และครูประจำช้ัน/         

ครูที่ปรึกษา ในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวมอยูใน 

“ระดับคุณภาพข้ันความสำเร็จ” 2) การสังเคราะหบทเรียนการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา พบวา 

รูปแบบท่ีเหมาะสมในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีย่ังยืน คือ 
LAMP ซึ่งประกอบดวยกระบวนการเรียนรู การบริหารจัดการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการมี

สวนรวม  

 

คำสำคัญ :  ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน, มัธยมศึกษา 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study the level of the strength of the 

Student  Counseling System Management and to synthesize the lesson learned from the 

school administrators, guidance teachers and advisors of the schools in Prachuapkhirikhan 

Province under The Secondary Educational Service Area Office 10. The samples were 

school administrators, guidance teachers and advisors, with the total of 144 subjects. The 

research instruments were questionnaire and interview. The data were compiled, analyzed 

and presented as frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis.   

The analysis revealed that: 1) The strength of the Student  Counseling System  Management  of 

the school administrators, guidance teachers and advisors, as a whole was “ successful”.  

2) Synthesis of the lesson learned from the school administrators, guidance teachers and 

advisors revealed that a model of sustainability of the strength of the Student Counseling 

System Management was LAMP, denoting Learning Process, Administration, Monitoring 

and Participation. 
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บทนำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ทั้ง 3 ฉบับ ไดกำหนดความมุงหมายและหลักการ

จัดการศึกษาไววาจะตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา  

ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข (มาตรา 6)  และแนวทางการจัดการศึกษายังไดใหความสำคัญแกผูเรียนทุกคน โดยยึดหลัก

วาทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสดุ (มาตรา 22) 

ในการจัดการศึกษาตองเนนความสำคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ 

ความเหมาะสมของ แตละระดับการศึกษา ซึ่งเรื่องหนึ่งท่ีกำหนดใหดำเนินการคือ เรื่องความรูและ

ทักษะในการประกอบอาชีพและ การดำรงชีวิตอยางมีความสุข (มาตรา 23 ขอ 5) ดังนั้นการจัด

กระบวนการเรียนรูใหคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนรูจักประยุกตความรูมาใชเพ่ือ

ปองกันและแกไขปญหา ใหรูจักคิดเปน ทำเปน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรมคานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงคไวในทุกวิชา อีกท้ังมีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครองและบุคคล 

ในชมุชนทกุฝาย  เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 20) 
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 การพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ีสังคมมุงหวังไว โดยผานกระบวนการ

ทางการศึกษาน้ัน นอกจากจะดำเนินการดวยการสงเสริมสนับสนุนนักเรียนแลว การปองกันและ 

การชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนก็เปนส่ิงสำคัญ เน่ืองจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งดานการส่ือสาร เทคโนโลยีตาง ๆ ซึ่งนอกจากจะสงผลตอผูคนในเชิงบวก

แลวในเชิงลบก็ปรากฏเชนกัน เปนตนวา ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาการระบาดของสารเสพติด ปญหา

ครอบครัว ปญหาการแขงขันในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งกอใหเกิดความทุกข ความวิตกกังวล ความเครียด  

มีการปรับตัวท่ีไมเหมาะสมหรือเปนผลกระทบตอสุขภาพจิต และสุขภาพกายของผูที่เก่ียวของ ดังนั้น

ความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนใหเปนไปตามความมุงหวังน้ัน จึงตองอาศัยความรวมมือ

จากผูที่มีสวนเก่ียวของทุกฝายทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน  ซึ่งมีครูประจำชั้น / ครู

ที่ปรึกษาเปนหลักสำคัญในการดำเนินการตาง ๆ เพ่ือการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิด ดวย

ความรัก ความเมตตาท่ีมีตอศิษย และมีบทบาทสำคัญตอ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให

เติบโตงอกงาม เปนบุคคลที่มีคุณคาตอสังคมตอไป (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 

2551ก: 5) 

 กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นถึงความจำเปนท่ีจะตองสนองเจตนารมณของการจัด 

การศึกษา และหาทางแกไขปญหาดังกลาว จึงไดประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

โดยเฉพาะอยางย่ิง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนข้ึนต้ังแต

ป 2543 ตอมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกำหนดนโยบายใหสถานศึกษา

ทุกแหงในสังกัดดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักเรียนทุกคนได

รับการดูแลชวยเหลือจากครูประจำช้ัน ครูที่ปรึกษาอยางท่ัวถึง โดยมีผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน 

และองคกรท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวม (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547:  
คำชี้แจง) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานคือ 1) ปรับเปล่ียนบทบาทและเจตคติของผูบริหารและครู  
ใหสงเสริมดูแลพัฒนานักเรียนท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา อารมณ และสังคม 2) วางระบบท่ีสราง

ความมั่นใจวานักเรียนทุกคนมีครูอาจารยอยางนอยหนึ่งคนท่ีจะคอยดูแลทุกขสุขอยางใกลชิดและ

ตอเนื่อง 3) สนับสนุนใหครูอาจารยมีความสัมพันธใกลชิดกับผูปกครองเพื่อใหบาน โรงเรียน และ

ชุมชนเช่ือมประสานและรวมกลุมกันเปนเครือขาย ชวยกันเฝาระวังดูแลชวยเหลือ 4) ประสานสัมพันธ

ระหวางนักเรียน ชุมชน และผูชำนาญในสาขาตาง ๆ เพ่ือใหมีการสงตอและรับชวงการแกไข สงเสริม 
พัฒนานักเรียนและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงมี

คุณคาและจำเปนท่ีสถานศึกษาจะตองนำไปปฏิบัติใหเกิดผลกับนักเรียนอยางเปนระบบ ตอเนื่อง
และย่ังยืน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547: คำนำ)   
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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547: 14) กลาววา ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนเปนกระบวนการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีขั้นตอนพรอมดวยวิธีการและ

เคร่ืองมือการทำงานท่ีชัดเจน โดยมีผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการ

ดำเนินการ มีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครูที่เก่ียวของ หรือบุคคลภายนอก รวมท้ัง 

การสนับสนุนสงเสริมจากสถานศึกษา กระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

เริ่มตั้งแตการวางแผนการดำเนินงาน กำหนดเปาหมายลำดับความสำคัญ กำหนดกิจกรรม/โครงการ 

กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมอบหมายหนาท่ีการดำเนินงานตามแผน ไดแก รูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล การคัดกรอง การสงเสริมพัฒนา การปองกัน แกไข ชวยเหลือและการสงตอ การนิเทศ

กำกับติดตามและการประเมินผล สถานศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบในการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตผูเรียน และแกวิกฤตสังคม จึงควรนำกระบวนการบริหารจัดการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนมาประยุกตใช และพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยมุงหวังใหบุคลากร

ที่เก่ียวของทุกคนรวมมือกันดำเนินงาน และที่สำคัญท่ีสุดบทบาทของผูบริหารและครูที่ตองเอาใจใส

ดูแลนักเรียนในความดูแลทุกคนอยางเต็มความสามารถดวยความรัก ความเอื้ออาทร และ 

ความเขาใจอยางกัลยาณมิตร ทั้งนี้เพ่ือสามารถใหความชวยเหลือนักเรียนได ทั้งในเชิงสรางเสริม

ภูมิคุมกัน การปองกันมิใหเกิดปญหา การสงเสริม การพัฒนาตามศักยภาพ ตลอดจนสามารถแกไข

ปญหาเบ้ืองตนได 

 เปนท่ีตระหนักดีวาการเปล่ียนแปลงอยางกาวกระโดดในเกือบทุกมิติในยุคโลก 

ไรพรมแดน ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิง

อิทธิพลของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการส่ือสารเปนปจจัยเรงท่ีสำคัญทำใหเกิด

การไหลทะลักของขอมูลขาวสารและวัฒนธรรมขามชาติทั้งทางบวกและทางลบ สงผลใหสังคมไทย  

ณ วันน้ีมีความสับสนวุนวายและนับวันจะทวีความซับซอนและรุนแรงอยางนาเปนหวง ปรากฏการณ 
ดังกลาวสงผลกระทบตอวิถีการดำรงชีวิตของบุคคลอยางหลีกเล่ียงไมได กอใหเกิดปญหานานัปการ 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เชน ปญหาสุขภาพจิต การละเมิดสิทธิเสรีภาพ การกล่ันแกลง รังแก 

ความรุนแรงและการทารุณกรรมในรูปแบบตาง ๆ การลักขโมย ปญหายาเสพติด การไมประสบ 

ความสำเร็จดานการเรียนและอาชีพ รวมทั้งปญหาเร่ืองเพศหลากหลายลักษณะ เปนตน (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551ก:  คำนำ)   

 การสรางภูมิคุมกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนใหไดรับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตดวยวิถีแหงปญญาอยางมีคุณคาตอตนเองและสังคมใหมี 

ความปลอดภัยจาก ภาวะวิกฤติดังกลาวขางตน นับเปนพันธกิจสำคัญของหนวยงานการศึกษาและ
สถานศึกษาทุกระดับ ซึ่งตองดำเนินการอยางเปนระบบ ทุกฝายท่ีเก่ียวของตองรวมพลังสรางสรรค

และรวมรับผิดชอบในรูปของเครือขายพันธมิตรที่เขมแข็ง อยางไรก็ตาม แมวากระทรวงศึกษาธิการใช
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ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนซ่ึงอาศัยองคความรูดานจิตวิทยาและกระบวนการแนะแนวเปน

กลไกหลักในการปองกัน แกไขปญหาและเสริมสรางทักษะการดำรงชีวิตของผูเรียน ตั้งแตป  

พ.ศ. 2543 เปนตนมา แตดวยขอจำกัดดานบุคลากรแนะแนว และชองวางระหวางวัยของผูใหและ

ผูรับบริการทำใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนไมทั่วถึงทุกกลุมเปาหมายของการขับเคลื่อนระบบ 

ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551ก: คำนำ) 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดประสานความรวมมือกับผูทรง

คุณวุฒิ จากกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยท้ัง 4 ภูมิภาค คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จัดทำหลักสูตรการพัฒนาความเขมแข็งระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน สำหรับผูบริหารสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว ตัวแทนนักเรียน และเครือขาย 

ผูปกครอง เพ่ือรวมกันพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับบานและสถานศึกษา  ในการสรางภูมิคุมกัน

และแกไขปญหาตาง ๆ ใหกับเด็กและเยาวชน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551ก: 

คำนำ)   

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เปนองคกรหลักในการจัดและสงเสริม

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหประชากรวัยเรียนไดเรียนอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

ดังน้ันการดำเนินความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ

ของโรงเรียนในสังกัด จึงเปนพันธกิจที่สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จะตอง

พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียน และทุกกลุมเปาหมายท่ีมีสวนในการขับเคล่ือนระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือสรางภูมิคุมกันและปองกันแกไขปญหาตาง ๆ ใหกับเด็กและเยาวชน  

อยางเปนระบบและย่ังยืน   

 จากความเปนมาและความสำคัญดังกลาว สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจงัหวัดประจวบครีขีนัธ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียน ตองดำเนินการศึกษาและพัฒนา

รูปแบบการสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ศึกษาวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

จากการลงมือปฏิบัติใหเห็นผลอยางจริงจังในโรงเรียน ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะทราบถึง
สภาพของการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพ่ือนำ

เสนอหนวยงานตนสังกัด ในการกำหนดนโยบายและวางแผนดำเนินการและพัฒนาการดำเนินงาน
ความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นตอไป 
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วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตาม        

ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา ของสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  

 2. เพ่ือสังเคราะหบทเรียนการดำเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครู

ประจำช้ัน/ครูที่ปรึกษา ในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง การดำเนินการของสถานศึกษาในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะชีวิต

ในการดำรงตนในสังคมไดอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานของการเปนคนดี  โดยมีบุคลากรซ่ึงประกอบดวย 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ตาม 5 ขั้นตอน คือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล            

การคัดกรอง การสงเสริมและพัฒนา การปองกันชวยเหลือและแกไข และการสงตอ 

 ความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง สภาพการดำเนินงาน

ของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ตัวชี้วัด 
4 ดาน ที่นักเรียนไดรับ  คือ 

 1.  การพิทักษคุมครองและดูแลอยางท่ัวถึง หมายถึง การใหความคุมครองและการดูแล

นักเรียนในเร่ืองเมื่อนักเรียนมีปญหาแลวไดรับการแกไข ซึมเศรา (แยกตัวเองจากกลุม รูสึกวาตนเอง       
ไมเปนท่ียอมรับของสังคม) ทำราย (ทะเลาะวิวาท รังแกเพ่ือน รีดไถขมขู) ทำผิดระเบียบวินัย (มาสาย   

หนีเรียน การแตงกาย) และเด็กพิเศษ  (Ld. สมาธิสั้น  ออทิสติก พิการ) 
 2.  การสงเสริมใหเกิดภูมิคุมกันในการดำรงชีวิตและการปรับตัว หมายถึง การสนับสนุน

ใหนักเรียนมีความรูและทักษะโดยการจัดการเรียนรูในเรื่องเพศศึกษา (เชน มีเพศสัมพันธกอนวัย 
อันควร การเบ่ียงเบนทางเพศ) การปองกันปญหาสารเสพติด (เชน  ใชสารเสพติดอื่น ๆ บุหร่ี เหลา) 

ทักษะการดำรงชีวิตดานการเรียนรู (รักการอานและคนควา ใชแหลงเรียนรูหลากหลาย สรุปสาระ

สำคญั) ทกัษะการดำรงชวิีตดานสงัคม (การสือ่สาร สามคัค ีซือ่สตัย ตระหนกัในปญหาสิง่แวดลอม)  

และทักษะการดำรงชีวิตดานการจัดการตนเอง (บริโภคสินคา บริการ และขอมูลขาวสาร การเงิน  

การจัดการกับตนเอง) 
 3.  การมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองและสังคม หมายถึง การท่ีนักเรียนไดมีสวนรวม 

ในการดูแลชวยเหลือเพื่อน การมีจิตสาธารณะ (บำเพ็ญประโยชน รักษาทรัพยสมบัติของสวนรวม)  
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และรูจักใชสิทธิและปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสม (ปฏิบัติตอพอแม ครูอาจารย และบุคคลในครอบครัว) 

 4.  การมีพัฒนาการอยางรอบดาน หมายถึง การท่ีนักเรียนไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ 

ไดแก ดานการเรียน (ผลการเรียนไมต่ำกวา 1.00) ดานการแสดงออกทางอารมณ (ควบคุมอารมณ)  
และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ (พหุปญญา 8 ดาน) 

 ระดบัความเขมแขง็ของระบบการดแูลชวยเหลอืนักเรียน ตามตวัแปรตามท้ัง 4 ดาน 

ผูวิจัยกำหนดระดับความเขมแข็งไว 4 ดานตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (2551ก: 4) ดังน้ี คือ 

 1. ระดับตระหนักในความสำคัญ หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงขอมูลในการดำเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 2. ระดับความพยายามในการดำเนินการ หมายถึง การดำเนินการของการแกไขปญหา  

หรือพัฒนาของผูบริหาร ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว  ผูปกครอง และนักเรียน 

 3. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ หมายถึง มีขอมูลของผลการดำเนินงานของครู

และสถานศึกษา 

 4. ระดับความย่ังยืนของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง การพัฒนาการ

ดำเนินการอยางตอเน่ือง และมีขอมูลความกาวหนาของการพัฒนา 

 

วิธีดำเนินการ 
 ผูวิจัยมีวิธีการดำเนินการเปน 2 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือตอบวัตถุประสงคในขอท่ี 1 คือศึกษา

ระดับการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของ 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

 ขั้นตอนท่ี 2 การดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการเก็บขอมูลแบบการอภิปราย 

กลุมยอย (focus group) และการสัมภาษณเชงิลกึ (in-depth interview) เพ่ือตอบวตัถุประสงคขอที ่2 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากรท้ังหมดจำนวน 702 คน (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, 

2553: 5) ซึ่งแบงเปน 2 กลุม คือ 
  1)  ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ปฏิบัติราชการแทนผูบริหารสถานศึกษาของสถาน

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

ซึ่งมีจำนวนท้ังหมด 18 คน   
  2) ครูสายงานปฏิบัติการสอนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ    

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซึ่งมีจำนวนท้ังหมด 684 คน 
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     กลุมตัวอยางสำหรับข้ันตอนท่ี 1 

   การวิจัยในคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม โดยใชวิธีเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) และสุมอยางงาย (simple sampling) ไดกลุมตัวอยาง

ทั้งหมด 144 คน ดังน้ี 

  1) ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติราชการแทนผูบริหารสถานศึกษาของ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10  ใชประชากรท้ังหมด จำนวน 18  คน  

  2)  ครูแนะแนวของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงโรงเรียนละ 1 

คน  จำนวน  18  คน  

  3)  ครูสายงานปฏิบัติการสอนที่ไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเปน         

ครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1- 6  ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใชวิธีสุมอยางงายช้ันละ 1 คน กลุมตัวอยาง

โรงเรียนละ 6 คน จำนวน 108  คน  

     กลุมตัวอยางสำหรับข้ันตอนท่ี 2  

     ผูวิจยัใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากกลุมตวัอยางผูบรหิาร ครูแนะแนว และครูประจำช้ัน

หรือครูที่ปรึกษา กลุมละ 6 คน จากสถานศึกษาท่ีมีผลงานเดนดานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 2. วิธกีารเก็บขอมูล 

     2.1 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยในวิจัยคร้ังน้ี มี 2 ประเภท ดังน้ี 

    เคร่ืองมือประเภทท่ี 1 เปนแบบสอบถามสำหรับผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว 

และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา ซึ่งผูวิจัยไดนำแบบเก็บขอมูลเพ่ือศึกษาสภาพของระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาตามโครงการการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสรางความเขมแข็ง
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 4 ภูมิภาค : ระยะท่ี 1 การศึกษาและพัฒนารูปแบบ

การสรางความเขมแข็งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  

2551 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551ก: 3) และแบบสอบถามของ เสรี ชวนวัน 
(2548: 256-261) และจิรพันธ สายสรอย (2552: 194-205) มาปรับปรุงใหสอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดประจวบคีรขีนัธ สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

เพ่ือสอบถามการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ตาม

ตัวชี้วัด 4 ดาน คือ การพิทักษ คุมครองและดูแลอยางท่ัวถึง การสงเสริมใหเกิดภูมิคุมกันในการ

ดำเนินชีวิตและการปรับตัว การมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองและสังคม และการมีการพัฒนาอยาง

รอบดาน เคร่ืองมือที่ใชแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
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    ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบสำรวจรายการ (checklist) ประกอบดวยคำถาม

เก่ียวกับ เพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพ  

    ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบ 

การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด 4 ดาน จำนวน 25 ขอ ดังน้ี 

    1) การพิทักษคุมครองและดูแลอยางท่ัวถึง จำนวน 7 ขอ 

    2) การสงเสริมใหเกิดภูมิคุมกันในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว จำนวน 9 ขอ   

    3) การมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองและสังคม จำนวน 6 ขอ    

    4) การมีการพัฒนาอยางรอบดาน จำนวน 3 ขอ                      

    แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบขอท่ีดำเนินการและมี

รองรอย การดำเนินงานมากท่ีสุด เพียงขอเดียว ที่เก่ียวของกับการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยตัวเลือกไดเรียงลำดับและใหคาคะแนนตามเกณฑ 

ในการพิจารณาดังน้ี 

    1) ความตระหนัก หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงขอมูลในการดำเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    2) ความพยายาม หมายถึง การดำเนินงานของการแกไขปญหาและหรือพัฒนา

ของผูบริหาร  ครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว  ผูปกครอง  และนักเรียน  

    3) ความสำเร็จ หมายถึง มีขอมูลของผลการดำเนินงาน การดำเนินงาน และ

กำกับ  ติดตามผลการดำเนินงานของครูและสถานศึกษา 

    4) ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาการดำเนินงานอยางตอเน่ืองและมีขอมูล

ความกาวหนาของการพัฒนา 

    เครื่องมือประเภทท่ี 2 เปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเก่ียวกับแนวทาง 
การดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ปญหาอุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ   

  2.2  ขั้นตอนการสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
        การดำเนินการเก่ียวกับแบบสอบถาม   

    1)  ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนำมากำหนด

โครงสรางและรูปแบบของคำถาม สรางขอคำถามใหครอบคลุมนิยามของตัวแปรตาม จากน้ันนำไป
ใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบในเบื้องตน 

     2) นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว เสนอผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทาน พิจารณา

ตรวจสอบความเที่ยงตรงทางดานเน้ือหา (content validity) รวมถึงภาษาและสำนวนที่ใช จากน้ัน 

นำผลของผูเชี่ยวชาญแตละทานมารวมกันคำนวณหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ซึ่งคำนวณ 
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ความสอดคลองระหวางประเด็นท่ีตองการวัดกับขอคำถามท่ีสรางข้ึนโดยใชดัชนีความสอดคลอง 

ระหวาง ขอคำถาม และองคประกอบเชิงโครงสราง (Item-objective Congruence Index: IOC) 

(สุวิมล ติรกานนท, 2546: 176) โดยคัดเลือกขอคำถามท่ีมีคาต้ังแต 0.6 ขึ้นไป    

    3) จัดทำแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา 

แลวนำไปทดลองใช (try out) กับผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 

โรงเรียนคงคาราม โรงเรียนพรหมานุสรณ โรงเรียนหนองหญาปลองวิทยา และโรงเรียนเขายอยวิทยา  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง รวมจำนวน 

30 คน (ผูอำนวยการโรงเรียน 4 คน ครูแนะแนว 4 คน ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 22 คน) แลวนำ

แบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเช่ือมั่น (reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (    – 

coefficient) (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2536: 170-171) ไดคาความเช่ือมั่นแบบสอบถาม

เทากับ .98 

    การดำเนินการเก่ียวกับแบบสัมภาษณ   

    1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหลักการในการ

สัมภาษณ 

    2) นำผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามท่ีมีคาเฉล่ียต่ำในแตละดานนำมา

เปนประเด็นในการสนทนาและการสัมภาษณ 

    3) สรางแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตอง 

    4) นำแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหมีความสมบูรณแลวนำไปสัมภาษณ

กับกลุมตัวอยางท่ี 2 

  2.3 การเก็บรวมรวมขอมูล 

         ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดำเนินการ ดังน้ี 

    1) การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยนำสงและเก็บคืนดวยตนเอง
และสงทางไปรษณีย 

    2) ในสวนของการสนทนากลุมและการสัมภาษณ ผูวิจัยนัดหมายกำหนด 

วัน เวลา และสถานท่ีในการสัมภาษณ และผูวิจัยดำเนินการสัมภาษณดวยตนเอง 

 3.  การวิเคราะหขอมูล 
      ผูวิจัยไดดำเนินการจัดทำขอมูลตามลำดับ ดังน้ี 

      3.1 หาคาความถ่ีและคารอยละ สำหรับวเิคราะหขอมลูทีไ่ดจากแบบสอบถามในตอนท่ี 1   

     3.2 หาคาเฉล่ีย (  ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวม รายดานและรายขอ

ของแบบสอบถามตอนท่ี 2 โดยใหคาคะแนนระดับคุณภาพการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียน ดังน้ี 

X 

α
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  ความตระหนัก                            ใหคะแนน 1 

  ความพยายาม   ใหคะแนน 2 

  ความสำเร็จ   ใหคะแนน 3 

  ความย่ังยืน    ใหคะแนน 4 

  3.3 การแปลความหมายคาเฉลี่ย ผูวิจัยเทียบระดับความเขมแข็งของระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนกับเกณฑการแปลความหมายของวิเชียร เกตุสิงห (2538: 9) โดยกำหนดเปน 

4 ระดับ ดังน้ี 

    1.00  -  1.49 หมายถึง มีการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแล

ชวยเหลืออยูในระดับนอย  ในการวิจัยคร้ังน้ีเทียบกับระดับความตระหนัก  

    1.50  -  2.49 หมายถึง มีการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแล

ชวยเหลืออยูในระดับปานกลาง ในการวิจัยคร้ังน้ีเทียบกับระดับความพยายาม 

    2.50  -  3.49 หมายถึง มีการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแล

ชวยเหลืออยูในระดับมากในการวิจัยคร้ังน้ีเทียบกับระดับความสำเร็จ 

    3.50  -  4.00 หมายถึง มีการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแล

ชวยเหลืออยูในระดับมากท่ีสุดในการวิจัยคร้ังน้ีเทียบกับระดับความย่ังยืน 

  3.4 ในสวนของการสนทนากลุมและการสัมภาษณ ผูวิจัยรวบรวมขอมูลท่ีไดมา

ทำการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) โดยนำขอมูลมาสรุปหาใจความสำคัญ โดยตีความหมาย

และแยกแยะขอมูลที่มีความหมายเดียวกันอยูในแนวเรื่องเดียวกัน แลวสรุปเปนผลของการวิจัย และ

นำเสนอขอมูลในรูปความเรียง 

 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1.  ระดับการดำเนินงานของผูบริหาร ครูแนะแนว และครูประจำช้ัน/ครูที่ปรึกษาใน 

การดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแล 

 ชวยเหลือนักเรียน ของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 

  

การดําเนินงานความเขมแข็งของ 
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา/       
ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา 

(n = 144) 
x  S.D. ระดับ 

1. การพิทักษคุมครองและดูแลอยางท่ัวถึง 2.42 .96    พยายาม 
2. การสงเสริมใหเกิดภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตและการปรับตัว 2.55 .84 สําเร็จ 
3. การมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองและสังคม 2.74 .88 สําเร็จ 
4. การมีการพัฒนาอยางรอบดาน 2.51 .87 สําเร็จ 

เฉลี่ย 2.55 .86 สําเร็จ 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษามี

ความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยภาพรวม

อยูในระดับความสำเร็จ (   = 2.55) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับความสำเร็จ ไดแก ดานการมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองและสังคม (  = 2.74) ดานท่ีมีคา

เฉลีย่ต่ำสดุอยูในระดับความพยายาม ไดแก  ดานการพิทกัษคุมครองและดแูลอยางท่ัวถึง (   = 2.42)  

 2. การสังเคราะหบทเรียนการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำช้ันหรือครูท่ีปรึกษา

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 พบวารูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีย่ังยืน คือ LAMP 
ประกอบดวย 

   L  หมายถึง กระบวนการเรียนรู (learning  process)  

    - การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีหลากหลาย   

    - จัดกิจกรรมที่สนองตามศักยภาพของนักเรียน 

   A  หมายถึง การบริหารจัดการ (administration)   
    - แตงตั้งคณะกรรมการ จัดสรางทีมทำงาน 

    - ใชแนวคิดการบริหารเชิงระบบ 

    - สนบัสนนุเอ้ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบตังิานท้ังดานงบประมาณและบุคลากร 

X 

X 

X 
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    - สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของใหมีความรู ความชำนาญในทักษะ

เก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    - สรางขวัญและกำลังใจใหกับผูปฏิบัติงานดีเดน  

  M  หมายถึง การนิเทศ กำกับ ติดตาม (monitoring) 

    - ประชุม แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ เชื่อมโยงขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน 

    - ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล ความรูหรือเทคนิควิธีที่เปนประโยชน 

  P  หมายถึง การมีสวนรวม (participation) 

    - การมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายท้ังในและนอกโรงเรียน 

    - การสรางเครือขาย มีกิจกรรมประสานงานระหวางโรงเรียนกับหนวยงาน 

ทั้งภายในและภายนอก 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย สามารถนำมาอภิปรายผล ไดดังน้ี 

 1. ระดับการดำเนินงานของผูบริหาร ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา 

ในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10       

  จากการวิเคราะหระดับการดำเนินงานของผูบริหาร ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครู 

ที่ปรึกษาในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบวา 

ผูบริหาร ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา มีการดำเนินงานโดยรวมอยูในอยูระดับ 

ความสำเร็จ อาจเปนเพราะผูบรหิารสถานศึกษา และครใูนสถานศึกษาใหความสำคัญกับการดำเนินงาน

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเน่ืองจากเปนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ อีกท้ังผูบริหารและครูสวนใหญมีโอกาสในการเขารวมโครงการ

ศึกษาและพัฒนารูปแบบการสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนทำใหมีความรู 

มีความพรอมและประสบการณในการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และไดนำไปเปนกรอบ 
ในการปฏิบัติและพัฒนา สงผลใหสภาพของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยรวมอยูในระดับ

ความสำเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย จุลวงศ (2546: 89) ไดวิจัยเก่ียวกับการดำเนินงาน

ในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกระบ่ี  

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกระบ่ี ผลการวิจัยพบวา 1) ดานการรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคล มีการดำเนินงานมากในเร่ืองการบันทึกหลักฐานในรายการอาชีพและรายไดของบิดา 
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มารดา ผูปกครอง 2) ดานการคัดกรองนักเรียน มีการดำเนินงานมากในเร่ืองการบันทึกหลักฐาน 

ดานความสามารถในการเรียน 3) ดานการสงเสริมนักเรียน มีการดำเนินงานมากในเร่ืองการประชุม

ชี้แจงทำความเขาใจ ในการจัดประชุมผูปกครองช้ันเรียนอยางนอย ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 4) ดานการ

ปองกันและแกไขปญหามีการดำเนินงานมากในเร่ืองการประชุมชี้แจงทำความเขาใจในการฝกทักษะ 

ในการแกปญหานักเรียนดานการเรียน 5) ดานการสงตอมีการดำเนินงานมากในเร่ืองการประชุม

ชี้แจง ทำความเขาใจการดำเนินงานสงตอภายใน และสอดคลองกับงานวิจัยของโชวนันต มารุตวงศ 

(2546: 85-87) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับการดำเนินงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวาการดำเนินงานระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา มีการดำเนินงานอยูในระดับมาก 

และสอดคลองกับงานวิจัยของเสรี ชวนวัน (2548: 118-120) ไดทำการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจ 

ในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของครู นักเรียนและผูปกครอง 

ในการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมและรายดาน

อยูใน ระดับมาก  

 2.  การดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็น

ของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบวารูปแบบ 

ที่เหมาะสมในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีย่ังยืน คือ LAMP ซึ่งประกอบดวย 

  L หมายถึง กระบวนการเรียนรู (learning process) ที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมและพัฒนา

นักเรียนใหนักเรียนเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ โดยบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู การจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนใหตรงกับปญหาและความตองการของนักเรียน ใชรูปแบบที่หลากหลายตามสภาพและ
ความเหมาะสม ดังท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2551ข: 5-7) ไดกลาวถึงสภาพ

ความสำเร็จการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไววา โรงเรียนตองจัดระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนอยางเขมแข็งรอบดาน โดยนักเรียนทุกคนตองไดรับการพัฒนาตามศักยภาพตาม
ความแตกตางระหวางบุคคล 

  A หมายถึง การบริหารจัดการ (administration) การสรางความเขมของระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ผูบริหารตองมีความรูและความเขาใจในกระบวนทัศนของระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมีความตระหนัก เห็นความสำคัญและประโยชนของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

มีการบริหารจัดการท่ีดี ดังที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2547: 55) กลาววาการนำ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไปใชในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น 

ตองอาศัยการทำงานท่ีมีหลักการบริหารอยางเปนระบบ 
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  M หมายถึง การนิเทศ กำกับ ติดตาม (monitoring) สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาแหงชาติ (2547: 55) กลาววาการนำระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไปใชในสถานศึกษา 

ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นตองอาศัยการทำงานท่ีมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการดำเนินงาน นำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง สรุปรายงาน และเผยแพร

ประชาสัมพันธ            

  P หมายถึง การมีสวนรวม (participation) ซึง่ยุทธศาสตรการมีสวนรวมเปนกระบวนการ 

ที่เปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน และเครือขาย เขามามีสวนรวมในการวางแผน รวมดำเนินกิจกรรม 

รวมตัดสินใจ และรวมติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย ดังท่ี คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553: 88) 

กลาวถึงหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวมวาเปนรูปแบบของการทำงานท่ีเกิดจากการประสาน

ความรวมมือกันระหวางผูเก่ียวของในลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีมีเปาหมายการทำงานรวมกัน ดวย

การรวมกันดานความคิด กำลังคน ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ รวมกันแกปญหาการดำเนินงาน

ในองคกรดวยระบบเครือขาย โดยการรวมกันสรางเปาหมาย เปนการรวมคิด รวมทำ เปดโอกาส 

ใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูขาวสาร ประสบการณ การรวมมือกันทำงานดังกลาวจะทำใหงาน 

มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาแหงชาติ (2547: 55) กลาววาการนำระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไปใชในสถานศึกษา

ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ันตองสรางบรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวม บุคลากร 

ทุกฝายท่ีมีสวนเก่ียวของตองรวมกันดำเนินงาน โดยอาศัยความสัมพันธระหวางโรงเรียน องคกร 

สถาบัน และผูชำนาญการในสาขาวิชาชีพตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการแกไขปญหา 

และพัฒนานักเรียนในรูปแบบสหวิชาชีพ ดังนั้นเพ่ือใหการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ประสบผลสำเร็จและทุกฝายมีความพึงพอใจ จึงตองสรางเครือขายและการมีสวนรวมของผูมี 

สวนเก่ียวของ 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช 

     โรงเรียนควรดำเนินการสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดย

เนนดานการพิทักษคุมครองและดูแลอยางท่ัวถึง เพราะเน่ืองจากขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยพบวา  
โดยภาพรวมดานการพิทักษคุมครองและดูแลอยางท่ัวถึง  มีคาเฉล่ียต่ำสุด 

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรทำการวิจัยการดำเนินการสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนจากกลุมเปาหมายท่ีมีสวนรวมในการดำเนินงานใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย เพ่ือจะไดนำ

ผลไปพัฒนากลุมเปาหมายใหสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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  2.2  ควรทำการวิจัยการดำเนินการสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในเร่ืองท่ีเปนปญหา/ อุปสรรคในการดำเนินงาน สภาพความตองการ หรือปจจัยเสริมที่ชวย

ใหการดำเนินงานสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จอยาง

ย่ังยืนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

สรุป 
 การดำเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และครูประจำชั้น/ ครูที่ปรึกษา 

ในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูใน

ระดับความสำเร็จ และรูปแบบในการดำเนินงานความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

ใหย่ังยืน คือ LAMP ซึ่งประกอบดวยกระบวนการเรียนรู (learning process) การบริหารจัดการ 

(administration) การนิเทศ กำกับ ติดตาม (monitoring) และการมีสวนรวม (participation) 
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 การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 

CONFLICT MANAGEMENT OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE 
OFFICE OF UTTARADIT PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA 1 

 
อรสา คำแสน/ORASA KHAMSAEN1 

อรรณพ จีนะวัฒน/ANNOP JEENAWATTHANA2 

ประสิทธ์ิ เขียวศรี/PRASIT KHEOWSRI3 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร 
สถานศึกษา 2) เปรียบเทียบวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตาม 
อายุ ประสบการณทางการบริหาร และระดับการศึกษาตางกัน และ 3) เสนอแนวทางในการบริหาร 
ความขัดแยงท่ีเหมาะสม 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาจำนวน 123 คน ไดมาโดยการสุม
แบบแบงชั้น เคร่ืองมือที่ใชคือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง โดย
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .85 และแนวคำถามในการสนทนากลุม สถิติที่ใช คือ รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษาดำเนินการบริหารความขัดแยงในระดับ
ปานกลาง โดยใชการปองกันและแกไขความขัดแยงท่ีทำลายในระดับสูง และใชวิธีการกระตุนความ
ขัดแยงที่สรางสรรคในระดับปานกลาง 2) ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุและประสบการณทางการ
บริหารแตกตางกัน มีวิธีการบริหารความขัดแยง แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีวิธีการบริหารความขัดแยงไมแตกตางกัน 
และ 3) แนวทางในการบริหารความขัดแยงท่ีเหมาะสมของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูบริหาร 
สถานศึกษาควรมีการบริหารความขัดแยงดวยวิธีการกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรคดวยวิธีการ
บริหาร ที่เปนประชาธิปไตย ปองกันความขัดแยง ที่ทำลายดวยวิธีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนธรรม 
และมีการแกไขความขัดแยงท่ีทำลายดวยวิธีการประนีประนอม การเจรจาตอรองอยางสันติวิธี 
 
คำสำคัญ  การบริหารความขัดแยง ผูบริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ เขต 1 
__________________________________ 
1 นกัศึกษาหลักสูตรปรญิญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบรหิารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อาจารยที่ปรึกษาหลัก  
3 อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อาจารยที่ปรึกษารวม 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study methods of conflict 

management of school administrators; 2) to compare methods of conflict management of 

school administrators, as classified by age, administrative experience, and educational 

level; and 3) to propose appropriate guidelines for conflict management of school 

administrators. 

 The research sample consisted of 123 school administrators, obtained by 

stratified random sampling.  The instrument was a 5-scale rating questionnaire, developed 

by the researcher, with reliability coefficient of .85; and a focus group discussion guidelines 

form.  The statistics for data analysis were the percentage, mean, standard deviation, 

t-test, and one-way analysis of variance. 

 The research findings were that 1) the school administrators employed 

moderate the conflict management  by employing prevention and settlement of highly 

destructive conflicts at the high level,  and the method of stimulating constructive conflicts 

at the moderate level; 2) school administrators with different ages, and administrative 

experiences differed significantly at the .05 level in their employed methods of conflict 

management; while school administrators with different educational levels did not significantly 

differ in their employed methods of conflict management; and 3) regarding appropriate 

guidelines for conflict management of school administrators, the school administrators 

should employ stimulating constructive conflicts with the democratic style of administration

, employ the conflict management method of prevention and settlement of highly destructive 

conflicts with the fair allocation of resources, and settle the destructive conflicts with the 

method of compromise and peaceful negotiation. 
 

Keywords: conflict management, school administrator, Uttaradit Primary Educational 

Service Area 1 
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บทนำ 
 มนุษยตองการความสำเร็จ การกระทำของมนุษยเพ่ือที่จะใหเกิดความสำเร็จนี้ สวนหน่ึง

นำไปสูความขัดแยงโดยมีการแขงขันกันในรูปแบบตาง ๆ เชน การแขงขันกีฬา การศึกษาเลาเรียน 

ธุรกิจและกิจกรรมในสังคม การแขงขันทำใหเกิดการแพหรือชนะ ความสำเร็จมักถูกวัดดวย 

การเอาชนะ หลักฐานเหลาน้ีเห็นไดจากการไดมา หรือการมีกรรมสิทธ์ิในสินคา การไดรับบริการ 

การทำใหบรรลุเปาหมาย ที่แตกตางกัน การควบคุมบุคคล การควบคุมทรัพยากรและการมีอำนาจ 

ที่ตัดสินใจซึ่งมีผลกระทบตอคนอ่ืน เปนตน สาเหตุหลักสำคัญของการแขงขันก็เน่ืองมาจาก 

ความขาดแคลน หรือความไมเพียงพอของส่ิงท่ีตองการ คนก็จะถูกกระตุนและมีแรงจูงใจเพ่ือที่จะ

แขงขันและเพ่ือใหประสบความสำเร็จ ความขัดแยง เกิดเพ่ิมมากขึ้น เมื่อคนเราพยายามตอสูเพ่ือ 

ใหไดมากท่ีสุดในส่ิงท่ีตนเองตองการ (กัมปนาท มีสวนนิล, 2545: 5) ในสภาพของสังคมไทยเรา 

ในปจจุบันน้ี จะพบวามีความขัดแยงคอนขางสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากคนมีความแตกตางกันในดาน 

ความคิด ความเช่ือ คานิยม ความสนใจ ความตองการ ความปรารถนา ซึ่งความแตกตางดังกลาว

เปนผลใหเกิดความขัดแยงในสังคมได (ประกาทิพย ผาสุก, 2551) ความขัดแยงเปนปรากฏการณ

ธรรมชาติอยางหน่ึงของมนุษย เพราะมนุษยมีความแตกตางกันท้ังความคิดและการกระทำ ดังนั้น 

ในทุกองคการยอมมีความขัดแยงเกิดขึ้น อาจเปนความขัดแยงระหวางบุคคลตอบุคคล หรือระหวาง

กลุมตาง ๆ ความขัดแยงเปนสิ่งท่ีผูบริหารตองเผชิญอยูทุกวัน การบริหารความขัดแยงเปนภารกิจ 

ที่ยากท่ีสุดอยางหน่ึงของผูบริหาร เพราะการปฏิบัติงานจะทำใหถูกใจคนทุกคนไมได หากยึด 

ความถูกตองมักไมถูกใจคน หากจะใหถูกใจคนก็มักไมถูกตอง ดังนั้น แมวาความขัดแยงเปนส่ิงที่

หลีกเล่ียงไมได แตถาผูบริหารรูจักวิธีการบริหารและวิธีการแกไขท่ีดีจะกลายเปนใหคุณประโยชน เชน 

ชวยปองกันความเฉื่อยชา ชวยทำใหเห็นเปาหมายท่ีชัดเจน ชวยกระตุนความสนใจและความอยากรู

อยากเห็นของบุคคล เปนพ้ืนฐานทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงของบุคคลและสังคม ซึ่งจะเปนประโยชน

อยางย่ิงตอองคการ (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ, 2540: 7-9) ความขัดแยงเปนพฤติกรรมของมนุษย 

ในองคการ ดังน้ันกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารองคการจำเปนตองพบกับความขัดแยง  

ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย (พรรณราย ทรัพยะประภา, ม.ป.ป.: 80) ผูบริหารสถานศึกษาตองพบกับ 
ความขัดแยงอยูบอยครั้ง ถาผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารความขัดแยงใหเกิดผลดีครูมี 

ความพึงพอใจความขัดแยงนั้นก็จะเปนประโยชน และเปนไปในทางที่สรางสรรค แตถาบริหาร 

ความขัดแยงไมเหมาะสม ความขัดแยงน้ันก็นำไปสูความขัดแยงอีกอยางหน่ึง และความขัดแยงอื่น ๆ 

ก็จะตามมา  

 การท่ีผูบริหารจะใชวิธีการบริหารความขัดแยง ใหความขัดแยงอยูในระดับที่เหมาะสม
และสงผล ใหองคการมีประสิทธิภาพไดนั้น ผูบริหารจะตองมีวิธีการบริหารความขัดแยงท่ีเหมาะสม 

รังสรรค ประเสริฐศรี (2554: 16-18) เสนอวิธีการบริหารจัดการความขัดแยง 3 แนวทาง คือ (1) วิธี
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การกระตุนความขัดแยง ใชเมื่อองคการมีความขัดแยงในระดับต่ำ จึงตองมีการกระตุนใหเกิด 

ความขัดแยงท่ีสรางสรรคขึ้น (2) ปองกันความขัดแยง เมื่อกระตุนใหเกิดความขัดแยงแลว และเร่ิม

มองเห็นวาอาจมคีวามขดัแยงทีร่นุแรงและไมสรางสรรคในอนาคต ผูบรหิารจะตองรูจกัหาทางปองกนั 

มิใหเกิดข้ึน (3) วิธีการแกปญหาความขัดแยง เม่ือมีความขัดแยงสูงมากเกินไป หรือความขัดแยง 

เชิงทำลายจนสงผลเสียตอองคการ ผูบริหารตองมีการแกไข ชะลอหรือลดความขัดแยงใหอยูในระดับ

ที่เหมาะสมเชนเดียวกับเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล (2540: 273) กลาวถึงแนวทางในการบริหารความ

ขัดแยงในองคการเปน 3 แนวทาง (1) การกระตุนหรือสนับสนุนใหเกิดความขัดแยงที่มีลักษณะ

สรางสรรค (2) การปองกันหรือลดความขัดแยงท่ีมีลักษณะทำลาย (3) การแกไขความขัดแยงท่ีมี

ลักษณะทำลาย แตอยางไรก็ตาม ในการบริหารความขัดแยงของผูบริหารแตละคนยอมแตกตางกัน 

โดยท่ัวไปบุคคลจะคิดถึงความขัดแยงในแงลบ และพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึน หรือ

ปองกันความขัดแยงไมใหเกิดข้ึน แตแทที่จริงแลวความขัดแยงกอใหเกิดท้ังผลดีและผลเสีย 

ตอองคการท้ังน้ีขึ้นอยูกับการจัดการความขัดแยงของบุคคลซ่ึงเกิดจากการรับรู และความสามารถ

ของบุคคลในการปรับตัวตอความขัดแยงที่เกิดขึ้น อายุ และประสบการณที่มากขึ้นจะทำใหบุคคล

สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ไดดี (มณฑิกา แกวทองคำ, 2539: 17) การแกปญหาความ

ขัดแยงโดยวิธีตาง ๆ ของผูบริหารสวนใหญไมเหมือนกัน ถึงแมจะเปนปญหาในลักษณะเดียวกัน

ก็ตาม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ ประสบการณ ความรู  ความสามารถ อายุ และบุคลิกภาพเฉพาะตัว และ

ปญหาความขัดแยงบางอยางผูบริหารคนหน่ึงอาจแกได แตอีกคนหน่ึงอาจแกไมได หรือถาแกได 

อาจใชเวลาแตกตางกัน (ภิญโญ สาธร, 2519: 217) หากพิจารณาดานสถานภาพสวนตัวของ 

ผูบริหารโรงเรียน ในการบริหารความขัดแยงมีขอสรุปไมตรงกันกลาวคือ เจริญ โคกสีอำนวย (2530) 

ศึกษาวิธีแกความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 

พบวา ผูบรหิารท่ีมเีพศ อายุ วุฒทิางการศึกษา ประสบการณ ในตำแหนง และขนาดโรงเรียนแตกตางกัน 
จะมีวิธีแกความขัดแยงไมแตกตางกัน เชนเดียวกับสุรางค โลสัมฤทธ์ิชัย (2536: ก) ศึกษาสาเหตุ 

ของความขัดแยงและวิธีการจัดการกับความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม

สามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา วิธีการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ และขนาดโรงเรียนตางกัน ไมมีความแตกตาง และสมยศ ปรีเปรม 
(2545: 74) ศึกษาเร่ืองการบริหารความขัดแยงของผูชวยผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ

มัธยมศึกษา จงัหวัดอบุลราชธานี พบวา เมือ่เปรียบเทียบวิธีการบริหารความขัดแยงของผูชวยผูบรหิาร

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี โดยจำแนกตาม อายุ วุฒิการศึกษา 

ระยะเวลาในการดำรงตำแหนง และขนาดของโรงเรียน ไมพบความแตกตาง สวนพิพิธ สุวรรณสิงห  

(2550: 71) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอุดรธานี พบวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี จำแนก 
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ตามวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญา พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ดังน้ัน ในการศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สถานภาพสวนตัวจึงเปน

ประเด็นท่ีนาสนใจ 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดท้ังส้ิน 

จำนวน 179 โรงเรียน การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนยอมมีปญหาเกิดข้ึน 

ไมวาจะเปนปญหาความขัดแยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานโดยตรง ปญหาความขัดแยงสวนบุคคลหรือ

ปญหาความขัดแยงระหวางกลุม ผูบริหารสถานศึกษามีหนาท่ีโดยตรงท่ีจะแกปญหาอยางหลีกเล่ียง

ไมได ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ซึ่งผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยจะเปน

ขอมูลเพ่ือนำไปวางแผน และประยุกตใชในการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาอันจะ 

สงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานในสถานศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค  3 ประการ ไดแก 

 1.  ศึกษาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา  

 2. เปรยีบเทียบวิธีการบรหิารความขดัแยงของผูบรหิารสถานศกึษา ทีม่อีายุ ประสบการณ

ทางการบริหาร และระดับการศึกษาตางกัน 

 3. เสนอแนวทางในการบริหารความขัดแยงท่ีเหมาะสมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย                                                       
 กรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดสังเคราะหมาจากแนวคิด ทฤษฎีของนักทฤษฎี

และนักวิชาการหลายทาน มาเปนกรอบ เพ่ือกำหนดวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ตามตัวแปร ดังตอไปนี้ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานขอที่ 1 ผูบริหารสถานศึกษา ที่มีอายุตางกัน มีวิธีการบริหารความขัดแยง

แตกตางกัน 

 สมมติฐานขอที่ 2 ผูบริหารสถานศึกษา ที่มีประสบการณทางการบริหารตางกันมีวิธี 
การบริหารความขัดแยงแตกตางกัน 

 สมมติฐานขอที่ 3 ผูบริหารสถานศึกษา ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีวิธีการบริหาร 

ความขัดแยงแตกตางกัน 
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วิธีดำเนินการ 
              การวิจยัคร้ังน้ี เปนการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีขัน้ตอนการวิจยั ดงัน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

               ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ัง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 จำนวนท้ังสิ้น 179 คน    

             กลุมตวัอยาง กลุมตวัอยางผูวิจยัไดกำหนดกลุมตวัอยางตามวธีิของเครจซีแ่ละมอรแกน 

ไดจำนวนกลุมตัวอยาง จำนวน 123 คน และสุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (stratified 

random sampling)  จำแนกตามรายอำเภอโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

  1.1  คำนวณหาจำนวนกลุมตัวอยาง ตามสัดสวนของประชากรในแตละอำเภอ   

  1.2 ทำการสุมอยางงาย (simple random sampling) ดวยการจับสลากใหไดจำนวน

ครบตามสัดสวนท่ีกำหนดไว   

 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  2.1  แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือใชถามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

เก่ียวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวยคำถาม 2 ตอน ดังน้ี 

    ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลเก่ียวกับ อายุ ประสบการณ

ทางการบริหาร ระดับการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ลักษณะของคำถามเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (check list) 
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 

ลักษณะของคำถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

  2.2 แนวคำถามในการสนทนากลุม เก่ียวกับแนวทางในการบริหารความขัดแยงท่ี

เหมาะสมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
ซึ่งเปนแบบสัมภาษณชนิดก่ึงมีโครงสราง 

 3.  การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

  3.1  การดำเนินการเก่ียวกับแบบสอบถาม 

    1)  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำมากำหนดโครงสรางและรปูแบบ

ของคำถามในแบบสอบถาม 
    2)  สรางขอคำถามใหครอบคลุมนิยามของตัวแปรตาม จากน้ันนำไปใหอาจารย 

ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบในเบื้องตน แลวนำแบบสอบถามที่สรางใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน 

ตรวจสอบความเปนปรนัยเชิงภาษาและความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ระหวางขอคำถาม

กับตัวบงชี้ตามนิยาม  
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    3) จัดทำแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา 

แลวนำไปทดลองใช (try out) กับผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือหาความความเท่ียง 

(reliability) พบวามีคาสัมประสิทธ์ิความเท่ียงแบบแอลฟา (    -Coefficient) เทากับ  0.85   

  3.2  การดำเนินการเก่ียวกับการจัดสนทนากลุม 

    1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหลักในการสัมภาษณ 

    2)  นำผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามผูบริหารสถานศึกษาเก่ียวกับ

บริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุดของทุกกระทงคำถามใน

ทุกดาน มากำหนดเปนประเด็นคำถามในแบบสัมภาษณ  

    3)  ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษา ใหมีความเหมาะสมถูกตอง

ย่ิงขึ้น โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวจัดทำแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ 

เพ่ือนำไปใชเก็บขอมูลกับกลุมผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ เขต 1 กลุมผูใหขอมูล จำนวน 10 คน ซึ่งใชการสุมแบบเจาะจง (purposive random 

sampling) ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุแตกตางกัน จำนวน 5 คน และผูบริหารสถาน

ศึกษาท่ีมีประสบการณทางการบริหารแตกตางกัน จำนวน 5 คน   

 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

     4.1  การดำเนินการเก่ียวกับการเก็บแบบสอบถาม 

        1) ผูวิจัยไดทำหนังสือขอความรวมมือจากผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 เพ่ือติดตอประสานงานในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี  

แลวดำเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง ระหวางวันท่ี 1-30 สิงหาคม 2554   

    2) ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถาม และไดแบบสอบถาม 
ที่สมบูรณรอยละ 100.00 แลวนำมาวิเคราะหขอมูล 

  4.2  การดำเนินการเก่ียวกับการจัดสนทนากลุม 

    ผูวิจัยไดทำหนังสือขอความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 จำนวน 10 ทาน เพ่ือเชิญรวมการสนทนากลุม โดยใช

แบบสัมภาษณชนิดก่ึงมีโครงสราง และดำเนินการจัดสนทนากลุม (focus group discussion) 

ในวันท่ี 25 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น. สถานท่ี ณ หองประชุมพระอาทิตย เทศบาลตำบล
หาดกรวด  

 5.  การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยคร้ังน้ี แบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

     5.1 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป

วิเคราะหคาสถิติ ดังน้ี 

α
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    1)  การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคล โดยการหาคารอยละ 

    2)  การวิเคราะหระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 โดยการหาคาเฉล่ีย 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    3)  การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถาน

ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ตามความคิดเห็นของ 

ผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตาม ระดับการศึกษา โดยการทดสอบคาที สวนอายุ ประสบการณ

ทางการบริหาร ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance)  

การทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) 

  5.2  การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการจัดสนทนากลุม 

    1)  นำขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมกับผูบริหารสถานศึกษา ที่เปนกลุม

ตัวอยาง มาจัดทำเปนความเรียงในแตละประเด็นตามตัวแปร 3 ดาน แลวนำไปใหผูบริหารแตละคน

ยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณไปแลว 

    2)  ใชการวิเคราะหเน้ือหาโดยการจำแนกประเภทการวิเคราะหแบบอุปนัย  

โดยสรุปความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับสาระสำคัญในประเด็นท่ีศึกษาเปนรายดาน  

 

ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยเร่ืองการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  เขต 1 มีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. ระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายวิธี พบวาวิธีการกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรค มีระดับการ
ปฏิบัติการบริหารความขัดแยงอยูในระดับปานกลาง สวนวิธีการปองกันความขัดแยงท่ีทำลายและวิธี

การแกไขความขัดแยงท่ีทำลายมีระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงอยูในระดับสูง 

  1.1.  ระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา เมื่อพิจารณา

วิธีการบริหารความขัดแยงแตละวิธี ไดผลการวิจัย ดังน้ี 
     1)  วิธีการกระตุนความขัดแยงที่สรางสรรค ผูบริหารสถานศึกษานำวิธีบริหาร 

ที่เปนประชาธิปไตยมาปฏิบัติมากท่ีสุด 
     2)  วิธีการปองกันความขัดแยงท่ีทำลาย ผูบริหารสถานศึกษานำวิธีการจัดสรร

ทรัพยากรท่ีเปนธรรมมาปฏิบัติมากท่ีสุด 

     3) วิธีการแกไขความขัดแยงท่ีทำลาย ผูบรหิารสถานศึกษานำวิธีการประนีประนอม 
มาปฏิบัติมากท่ีสุด   
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 2.  การเปรียบเทียบวิธีการบริหารความขัดแยง ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลของผูบริหารสถาน

ศึกษา ไดผลการวิจัย ดังน้ี 

  2.1 ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุตางกัน มีวิธีการบริหารความขัดแยงในภาพรวม

แตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน 3 วิธี ไดแก วิธีการ

กระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรค และวิธีการปองกันความขัดแยงท่ีทำลาย โดยคูที่มีความคิดเห็น

แตกตางกันไดแก กลุมผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป กับกลุมผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 

41-50 ป สวนอีกหน่ึงวิธี คือการแกไขความขัดแยงท่ีทำลาย โดยคูที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน ไดแก 

กลุมผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 41-50 ปขึ้นไป กับกลุมผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 31-40 ป   

  2.2  ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทางการบริหารตางกัน มีวิธีการบริหาร

ความขัดแยงในภาพรวมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน 

3 วิธี ไดแก วิธีการกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรค และวิธีการปองกันความขัดแยงท่ีทำลาย โดยคูที่

มีความคิดเห็นแตกตางกันไดแก กลุมผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทางการบริหารจำนวน 

16 ปขึ้นไป กับกลุมผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทางการบริหารจำนวน 6-10 ป สวนอีกหน่ึง

วิธี คือการแกไขความขัดแยงท่ีทำลาย โดยคูที่มีความคิดเห็นแตกตางกันไดแก กลุมผูบริหารสถาน

ศึกษาท่ีมีประสบการณทางการบริหารจำนวน 11-15 ป กับกลุมผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ

ทางการบริหารจำนวน 6-10 ป   

  2.3  ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอวิธีการบริหาร
ความขัดแยงท้ังในภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน 

 3.  แนวทางในการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา จากการจัดสนทนากลุม 

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ไดขอคนพบ
ดังน้ี 

  3.1  การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สามารถทำไดหลายวิธี ซึ่ง

แตละวิธีมีจุดเดนและจุดดอยแตกตางกันไป ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรศึกษาสภาพปญหาใหชัดเจน
กอน แลวจึงเลือกวิธีการบริหารความขัดแยงท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยแยกเปนราย

วิธี ดังน้ี 

    1)  วิธีการกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรค ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริม 
สนับสนุนใหเกิดความขัดแยงระดับปานกลางขึ้นในสถานศึกษา กอนผูบริหารสถานศึกษาจะกระตุน

ความขัดแยงที่สรางสรรค ควรศึกษาสภาพความขัดแยงและบริบทของสถานศึกษา แลวจึงสนับสนุน
ใหมีการกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรค เพ่ือใหสถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเน่ือง วิธีการท่ี 

ผูบริหารนำมาปฏิบัติมากท่ีสุดคือ วิธีการบริหารท่ีเปนประชาธิปไตย 
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    2) วิธีการปองกันความขัดแยงท่ีทำลาย ผูบริหารสถานศึกษาควรปองกันมิให

สถานศึกษามีความขัดแยงในระดับท่ีสูงเกินไป ซ่ึงวิธีท่ีนำมาปฏิบัติมากท่ีสุดคือ วิธีการจัดสรรทรัพยากร 

ที่เปนธรรม เพราะเปนวิธีที่สามารถปองกันความขัดแยงท่ีตนเหตุของปญหา สวนวิธีการหลีกเล่ียง 

การแขงขันเปนวิธีปองกันความขัดแยงท่ีผูบริหารนำมาปฏิบัติเปนเปนลำดับสุดทาย หากผูบริหาร

สถานศึกษาปองกันปญหาความขัดแยงดวยวิธีอื่นไมไดผล 

    3)  วิ ธีการแกไขความขัดแยง ท่ีทำลายผูบริหารสถานศึกษาควรจัดการ 

ความขัดแยงในสถานศึกษามิใหมีระดับสูงมากเกินไป ซ่ึงวิธีท่ีนำมาปฏิบัติมากท่ีสุดคือ วิธีประนีประนอม 

เพราะเปนวิธีการท่ีทุกฝายสามารถตกลงกันได เปนการรักษาน้ำใจซึ่งกันและกัน ซึ่งวิธีการน้ี 

จะชวยใหสองฝายท่ีมีปญหาความขัดแยงทำงานรวมกันไดอยางสันติ สวนวิธีการเอาชนะผูบริหาร

สถานศึกษานำมาแกปญหาความขัดแยงนอยท่ีสุด เน่ืองจากเปนวิธีการท่ีมุงเอาผลแพชนะ ฝายท่ีเกิด 

ความรูสึกวาตนแพอาจกลับมาสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นภายหลังได 

 

อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยเก่ียวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารความ

ขัดแยงโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การบริหารความขัดแยงมีทั้งขอดี

และขอเสีย ผูบริหารสถานศึกษาใชวิจารณญาณในการเลือกท่ีจะแกปญหาความขัดแยงตามความ

เหมาะสมแกบุคคล เวลา สถานการณ ความรูทางวิชาการท่ีมี ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ นพปฎล 

บรรณทอง (2547: 61) ไดศึกษาเร่ืองการแกปญหาความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันบุรี เขต 1 พบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีพฤติกรรม

การแกปญหาความขัดแยงในการรับรูของครูผูสอนอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ 

ผลการศึกษาของสุกัญญา เพาะแปน (2552: 62) ไดศึกษาเร่ือง วิธีแกปญหาความขัดแยงของ 
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา วิธีการแกปญหา

ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ในภาพรวม

อยูในระดับปานกลาง 
  1.1 เมื่อพิจารณาตามรายดานของการบริหารความขัดแยง พบวา ผูบริหารสถาน

ศึกษามีระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงอยูในระดับสูง 2 วิธีการ คือ วิธีการปองกัน 
ความขัดแยงที่ทำลายและการแกไขความขัดแยงท่ีทำลาย และมีระดับการปฏิบัติการบริหาร 

ความขัดแยงอยูในระดับปานกลาง คือ วิธีการกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรค ทั้งน้ีเปนเพราะวา  

ผูบริหารสถานศึกษาไมนิยมกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรค ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาอาจเห็นวา 

การไมเกิดความขัดแยงข้ึนในสถานศึกษาเปนส่ิงท่ีดีกวาการท่ีสถานศึกษามีความขัดแยงเกิดขึ้น  
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ซึ่งแตกตางจากการบริหารความขัดแยงดวยวิธีการปองกันความขัดแยงท่ีทำลาย และวิธีการแกไข

ความขัดแยงท่ีทำลายท่ีมีระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงอยูในระดับสูง อาจเปนเพราะ 

ผูบริหารสถานศึกษาตองการท่ีจะปองกันและแกไขความขัดแยงไมใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา  

ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสุภาพ ประพันธ (2548: ก) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารความขัดแยง

ของคณะกรรมการบริหารในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแกน พบวา ระดับการบริหาร 

ความขัดแยงของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแกนโดยภาพรวมอยูในระดับ

สูง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ระดับการบริหารความขัดแยงท่ีอยูในระดับสูงคือ วิธีการปองกัน

ความขัดแยง และวิธีการแกปญหาความขัดแยง สวนการกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรคอยูในระดับ

ปานกลาง 

  1.2 เมื่อพิจารณาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในแตละวิธี  

ซึ่งพบวา 

    1) วิธีการกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรคโดยวิธีการบริหารที่เปนประชาธิปไตย

นำมาปฏิบัติมากที่สุด อาจเปนเพราะวา วิธีการบริหารท่ีเปนประชาธิปไตย เปนวิธีกระตุน 

ความขัดแยงท่ีสรางสรรค เปนวิธีที่มีขั้นตอนและวิธีการท่ีไมยุงยาก เพียงแตผูบริหารตองมีลักษณะ 

ที่เปนประชาธิปไตย มีพฤติกรรมสงเสริม หรือสนับสนุนหรือกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความคิด 

ที่สรางสรรค ทัศนคติที่แตกตาง ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล  

(2538: 277) กลาววา สมาชิกหรือกลุมในองคการบางครั้งอาจจะมีความเฉ่ือยชาหรือไมมีความ

กระตือรือรนที่จะแสดงความคิดริเริ่มใหม ๆ ใหกับองคการ อันเน่ืองมาจากวาฝายบริหารมีลักษณะ

เปนเผด็จการเกินไปไมยอมใหเกิดความคิดเห็นท่ีแตกตางข้ึนในองคการ ลักษณะผูบริหารท่ีเหมาะสม

กับกลุม สามารถกระตุนใหเกิดความขัดแยงท่ีมีลักษณะสรางสรรคไดก็คือ ลักษณะท่ีเปนประชาธิปไตย 

  2) วิธีการปองกันความขัดแยงท่ีทำลาย โดยวิธีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนธรรมนำมา
ปฏิบัติมากที่สุด อาจเปนเพราะวาการบริหารงานดานการศึกษานั้นจำเปนตองใชทรัพยากรจำนวน

มาก จึงตองมีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันปญหาความขัดแยงท่ีอาจเกิดตามมา 

ในภายหลังได เชน การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ผูบริหารตองพิจารณาอยางเปนกลาง 
ปรากฏการณความขัดแยงก็จะเกิดข้ึนในสถานศึกษาอยางหลีกเล่ียงไมได วิธีการจัดสรรทรัพยากร 

ที่เปนธรรมจึงมีการปฏิบัติมากท่ีสุด ซึ่งเช่ียวชาญ อาศุวัฒนกูล (2538: 283-285) ไดกลาวถึง 

การปองกันความขัดแยงวา เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้น การแกไขจะเปนไปไดดวยความยากลำบาก 
ดังนั้นผูบริหารควรหาวิธีการปองกันความขัดแยงที่มีลักษณะทำลายน้ีไวกอนท่ีจะสายเกินแก ทั้งนี้

เพ่ือปองกันความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน จึงมีวิธีการตาง ๆ ที่ชวยปองกันความขัดแยงท่ีมีลักษณะ
ทำลาย ไดแก การกำหนดเปาหมายองคการ รวมท้ังกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบใหมีความชัดเจน 

สมาชิกในองคการตองเขาใจบทบาทและหนาท่ีของตนเอง การสับเปล่ียนหมุนเวียน หรือแลกเปล่ียน
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สมาชิกระหวางกลุม หลีกเล่ียงการแขงขันของสมาชิกในองคการท่ีมีลักษณะฝายหน่ึงเปนผูชนะ  

อีกฝายหน่ึงเปน ผูแพ ผูบริหารยังตองจัดหาทรัพยากรขององคการใหเพียงพอ และควรต้ังผูประสาน

งานเพ่ือติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานหรือกลุมซึ่งวิธีการปองกันความขัดแยงเหลาน้ี  ผูบริหาร

สามารถประยุกตใชอยางเหมาะสมกับธรรมชาติขององคการน้ัน ๆ ได สอดคลองกับผลการวิจัย 

ของสุภาพ ประพันธ (2548: 65) ซึ่งศึกษาเร่ือง การบริหารความขัดแยงของคณะกรรมการบริหาร 

ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวาการปองกันความขัดแยงโดยการจัดหา

ทรัพยากร การทำใหมเีปาหมายรวมกัน การกำหนดเปาหมายท่ีชดัเจนรวมกันและการต้ังผูประสานงาน 

มีคาเฉล่ียอยูในระดับสูงตามลำดับ   

  3) วิธีการแกไขความขัดแยงท่ีทำลาย โดยวิธีการประนีประนอมนำมาปฏิบัติมากท่ีสุด 

อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ 

เขต 1 สวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ วัฒนธรรมการแสดงออกเปนคนออนนอมถอมตน 

ถอยทีถอยอาศัย มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น การหักหาญน้ำใจเปนส่ิงท่ีไมนิยม

กัน จึงมีพฤติกรรมเลือกใชวิธีการบริหารความขัดแยงแบบประนีประนอม ซึ่งเปนพฤติกรรมการแก

ปญหาความขัดแยงท่ีเนนการตอรอง มุงใหทุกฝายไดรับความพึงพอใจ ยอมเสียสละและยอมได 

ในบางสวน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวัชรพล มนตรีภักดี (2550: 49) ที่ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรม

การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1 พบวา พฤติกรรม

การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมพบวา มีพฤติกรรมการบริหารความ

ขัดแยงเปนแบบประนีประนอมมากท่ีสุด สอดคลองกับผลการศึกษาของประกาทิพย ผาสุก (2551: 

53) ที่ศึกษาเร่ือง การจัดการกับความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาลำพูน เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการจัดการกับความขัดแยง

แบบประนีประนอมมากที่สุด และยังสอดคลองกับแนวคิดของกับวรนารถ แสงมณี  (2544: 12) 
กลาวถึงการประนีประนอมคือ การใชวิธีการเจรจาตอรองเปลี่ยนความยินยอม ถอยทีถอยอาศัย 

คูกรณีแตละฝายตางก็ไดประโยชนและตองยอมเสียสละประโยชนบางมิใชฝายหน่ึงไดหรือเสียแต

อยางเดียว   
 2.  ผลการวิจัยเก่ียวกับการเปรียบเทียบวิธีการบริหารความขัดแยง ของผูบริหาร 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 จำแนกตามสถานภาพ 

สวนบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งพบวา  
  2.1 ผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุแตกตางกัน มีความเห็นตอการบริหารความขัดแยง 

ในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ทั้งน้ีเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุตางกัน ยอมมี

ประสบการณในการทำงานแตกตางกัน ทำใหมีมุมมองและความคิดเห็นท่ีละเอียดลึกซึ้งตางกัน  

โดยพบขอสังเกตจากคาเฉล่ียท่ีแสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 41-50  ป มีพฤติกรรม
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การกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรคและมีพฤติกรรมการปองกันความขัดแยงท่ีทำลายมากกวา 

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 51 ขึ้นไป และผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 31-40  ป มีพฤติกรรม 

การแกไขความขัดแยงที่ทำลายมากกวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 41-50 ป ซึ่งสอดคลองกับ 

การวิจัยของพรศักด์ิ โชติพินิจ (2543: ก) ไดศึกษาเรื่องการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร 

ในองคการคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พบวา ผูบริหารท่ีมีอายุตางกันมีการกระตุนความขัดแยง การปองกันความขัดแยงท่ีทำลาย การแกไข

ความขัดแยงท่ีทำลายแตกตางกัน  

  2.2  ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณทางการบริหารแตกตางกัน มีความเห็น 

ตอการบริหารความขัดแยง ในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ทั้งน้ีเปนเพราะวา ผูบริหาร 

สถานศึกษาท่ีมีประสบการณทางการบริหารแตกตางกันยอมมีประสบการณในการปฏิบัติงานและ 

มีมุมมองและความคิดเห็นท่ีละเอียดลึกซึ้งแตกตางกัน โดยพบขอสังเกตจากคาเฉล่ียท่ีแสดง 

ใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทางการบริหาร 6-10  ป มีพฤติกรรมการกระตุน

ความขัดแยงท่ีสรางสรรคและปองกันความขัดแยงมากกวาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ

ทางการบริหาร 16 ปขึ้นไป และผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทำงาน 6-10 ป มีพฤติกรรม

การแกปญหาความขัดแยงที่ทำลายมากกวาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทำงาน 11-15 ป 

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุภาพ ประพันธ (2548: 68) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารความขัดแยง

ของคณะกรรมการบริหารในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแกน สรุปวาคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ชุมชนที่มีประสบการณการทำงานในตำแหนงคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลชุมชนตางกัน  

มีการบริหารความขัดแยงแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการวิจัยของพรศักด์ิ โชติพินิจ  

(2543: 86) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารความขัดแยงของผูบริหารในองคการคณะกรรมการประสาน

งานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาจากการศึกษาในสวนของ
ผูอำนวยการโรงพยาบาลท่ีมีประสบการณบริหารท่ีตางกันมีการแกไขความขัดแยงแตกตางกัน 

  2.3 ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความเห็นตอการบริหาร

ความขัดแยง ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งน้ีเปนเพราะวา ผูบริหารมีการพัฒนาตนเอง
ในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมทักษะเกิดจากการผานการเรียนดวยรูปแบบตาง ๆ มิใชจากวุฒิ 

การศึกษาเพียงประการเดียว ไดแก การเรียนรูทฤษฎีในการตัดสินใจ การแกปญหาความขัดแยง 

เพ่ือสรางความชำนาญทางความคิดรวบยอดใหเกิดขึ้น สงผลถึงทักษะการบริหารความขัดแยงของ 
ผูบริหารสถานศึกษา (เกศนา พันทาเดช, 2543: 45) การนำความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชใน

การปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน (วีระชัย ศรหีร่ิง, 2542: 85) การเล่ือนตำแหนง

เปนผูบริหาร จะโดยวิธีใดก็ตาม ผูบริหารจะไดรับการพัฒนา โดยเฉพาะปจจุบันการเขาสูตำแหนง 

ผูบริหารจะมีการแขงขันเขาสูตำแหนง ผูที่รักความกาวหนาจะพยายามศึกษาหาความรูโดย 
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การศึกษาดวยตนเอง การอบรมสัมมนาเขาคาย เพ่ิมพูนประสิทธิภาพเพ่ือกาวเขาสูตำแหนงสังคม

ปจจุบัน ขอมูลขาวสารรวดเร็ว การศึกษาหาความรูเปนไปไดงายและสะดวกทำใหผูบริหารมีความรู

ในดานตาง ๆ มากขึ้น (จรรยา เสี่ยงเทียนชัย, 2544: 73) ดังน้ัน การเขาสูตำแหนงผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตองผานการศึกษาอบรมของสถาบันพัฒนาขาราชการ

กรุงเทพมหานคร จึงทำใหผูบริหารมีความรูความสามารถทางทักษะการบริหารความขัดแยง 

ไมแตกตางกัน แมวุฒกิารศึกษาจะตางกัน สอดคลองกับงานวิจยัของอุษามาศ ระยาแกว (2538: 99) 

พบวาผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน ใชวิธีแกไขความขัดแยงไมแตกตางกัน เพราะการศึกษา

หาความรู ความสามารถพัฒนาศักยภาพดวยตนเองของผูบริหารทัดเทียมกัน จึงทำใหมีความรู 

ความเขาใจทักษะการบริหารความขัดแยงดวยตนเองไดดี และสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

พลอยทิพย ตันตระเธียร (2547: 70-71) ไดศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน 

ทักษะการบริหารความขัดแยงไมแตกตางกัน  

 3.  ผลการวิจัยเก่ียวกับแนวทางในการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ตาม

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา จะเห็นไดวาผูบริหารสถานศึกษาใหความสำคัญกับการบริหาร

ความขัดแยงในสถานศึกษา และไดเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารความขัดแยง ดังน้ี 

  3.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรค ดวยวิธีการบริหาร 

ที่เปนประชาธิปไตย อาจเปนเพราะวา วิธีการบริหารท่ีเปนประชาธิปไตย เปนวิธีกระตุนความขัดแยง

ที่สรางสรรค ที่มีขั้นตอน เทคนิคและวิธีการท่ีไมยุงยาก และผูบริหารสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง  

ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรนำวิธีการบริหารท่ีเปนประชาธิปไตยมาปฏิบัติเพ่ือกระตุนความขัดแยง

มากท่ีสุด 
  3.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรปองกันความขัดแยงท่ีทำลาย ดวยวิธีการจัดสรร

ทรัพยากรท่ีเปนธรรม อาจเปนเพราะวา วิธีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนธรรม เปนวิธีปองกันความ
ขัดแยงท่ีตนเหตุ ถาผูบริหารสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนธรรมกับทุกฝาย ความขัดแยงในสถาน

ศึกษาก็จะนอยลง 
  3.3 ผูบริหารสถานศึกษาควรแกไขความขัดแยงท่ีทำลาย ดวยวิธีการประนีประนอม 

อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ 

เขต 1 สวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ วัฒนธรรมการแสดงออกเปนคนออนนอมถอมตน 

ถอยทีถอยอาศัย มคีวามเอ้ือเฟอเผือ่แผ มคีวามเห็นอกเห็นใจผูอืน่ การหักหาญน้ำใจเปนส่ิงท่ีไมนยิมกัน 

เปนลักษณะท่ีสอดคลองกับวิธีแกปญหาความขัดแยงท่ีทำลายดวยวิธีการประนีประนอม ซึ่งเปน 
วิธีการท่ีทุกฝายสามารถตกลงกันได เปนการรักษาน้ำใจซึ่งกันและกัน ชวยใหทั้งสองฝายท่ีมีปญหา

ขัดแยงทำงานรวมกันไดอยางสันติวิธี 
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ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช  

  1.1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 

51 ปขึ้นไป เก่ียวกับการบริหารความขัดแยงโดยวิธีการกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรค ดวยวิธีการ

บริหารท่ีเปนประชาธิปไตย 

  1.2  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 

51 ป ขึ้นไป เก่ียวกับการบริหารความขัดแยงโดยวิธีการปองกันความขัดแยงที่ทำลาย ดวยวิธีการ

จัดสรรทรัพยากรท่ีเปนธรรม 

  1.3  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 

41-50 ป เก่ียวกับการบริหารความขัดแยงโดยวิธีการแกไขความขัดแยงท่ีทำลาย ดวยวิธีการ

ประนีประนอม 

  1.4  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดอบรม สัมมนาในเกี่ยวกับเรื่องการบริหาร

ความขัดแยงใหกับผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ 51 ปขึ้นไป 

  1.5  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดอบรม สัมมนาในเกี่ยวกับเรื่องการบริหาร

ความขัดแยงใหกับผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทางการบริหารมากกวา 10 ขึ้นไป 

 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาถึงปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษา เชน แบบของผูนำ เปนตน  

  2.2 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับความสัมพันธระหวางการบริหารความขัดแยง

ของผูบริหารศึกษากับความพึงพอใจของครู 

  2.3 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับการบริหารความขัดแยงโดยวิธีการบริหาร 

ที่เปนประชาธิปไตย วิธีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนธรรมและวิธีการประนีประนอม 

 

สรุป 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวา การบริหารความแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา 

รายวิธี พบวาวิธีการกระตุนความขัดแยงที่สรางสรรค มีระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยง 
อยูในระดับปานกลาง สวนวิธีการปองกันความขัดแยงท่ีทำลายและวิธีการแกไขความขัดแยง 

ที่ทำลายมีระดับการปฏิบัติการบริหารความขัดแยงอยูในระดับสูง ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุและ 
ที่มีประสบการณทางการบริหารท่ีแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอการบริหารความขัดแยงแตกตางกัน 

แตผูบริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารความขัดแยง 
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ไมแตกตางกัน สวนแนวทางในการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาน้ัน ไดขอคนพบวา  

ผูบริหารควรกระตุนความขัดแยงใหอยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรศึกษาสภาพความขัดแยง 

และบริบทของสถานศึกษากอน แลวจึงกระตุนความขัดแยงท่ีสรางสรรคใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา 

สวนการปองกันความขัดแยงท่ีทำลาย ผูบริหารสถานศึกษาควรปองกันมิใหสถานศึกษามี 

ความขัดแยงในระดับที่สูงเกินไป ซึ่งควรใชวิธีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนธรรม เพราะเปนวิธีที่ 

สามารถปองกันความขัดแยงท่ีตนเหตุของปญหา สวนวิธีการหลีกเล่ียงการแขงขันเปนวิธีปองกัน 

ความขัดแยงท่ีผูบริหารควรนำมาปฏิบัติเปนเปนลำดับสุดทาย เมื่อผูบริหารสถานศึกษาปองกัน

ปญหาความขัดแยงดวยวิธีอื่นไมไดผล และวิธีการแกไขความขัดแยงท่ีทำลาย ผูบริหารสถานศึกษา

ควรจัดการมิใหความขัดแยงในสถานศึกษามีระดับสูงมากเกินไป ซึ่งวิธีที่ควรนำมาปฏิบัติคือ  

วิธีประนีประนอม เพราะเปนวิธีการท่ีทุกฝายสามารถตกลงกันได เปนการรักษาน้ำใจซึ่งกันและกัน 

ซึ่งวิธีการน้ีจะชวยใหสองฝายท่ีมีปญหาขัดแยงทำงานรวมกันไดอยางสันติ สวนวิธีการเอาชนะ 

ผูบริหารสถานศึกษานำมาแกปญหาความขัดแยงนอยท่ีสุด เน่ืองจากเปนวิธีการท่ีมุงเอาผลแพชนะ 

ฝายท่ีเกิดความรูสึกวาตนแพอาจกลับมาสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นภายหลังได 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางและพัฒนาชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ  
เรื่องนครปฐมนารู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 2) เปรียบเทียบความสามารถดานการฟง
ภาษาอังกฤษ กอนและหลังการเรียนดวยชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึน กลุมตัวอยาง ไดแก 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2554 ที่ไดมาจากการสุมอยางงาย จำนวน 2 หองเรียน 
จำนวน 76 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู  
แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ และแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ ผูวิจัยจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกการฟง
เปนเวลา 6 สัปดาห สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
การทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษเร่ืองนครปฐมนารู มีคาเทากับ 82.21/
82.00 ถือวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กำหนด (75/75) 
  2. ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใช
ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3. นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษเร่ืองนครปฐมนารู 

คำสำคัญ: ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ นครปฐม 
__________________________________ 
1 นกัศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3 อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยศิลปากร; อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to: 1) develop an English listening 

package on “Interesting Nakhon Pathom” for grade four students; 2) compare the students

’ listening abilities before and after using the package; and 3) find out grade four students’ 

views on the package. The study sample consisted of 76 grade four students in the second 

semester, academic year 2011 at Kasetsart University Laboratory School, which were 

selected by random sampling. The research instruments were an English listening package on 

“Interesting Nakhon Pathom”; a lesson plan; the test of English listening abilities; and an 

opinionnaire of students’ views on the package. The students were taught by the researcher 

using the English listening package for six weeks. The obtained data were analyzed by 

mean, standard deviation and t-test. 

 The findings of the study were as follows: 

  1.  The efficiency of the English listening package was 82.21/82.00, which was 

higher than the packages’ stated effective criterion (75/75). 

  2. The students’ English listening abilities after being taught by the English 

listening package on “Interesting Nakhon Pathom” were higher than before being taught 

by the listening package at a statistically significant level of .01.  

  3. The students’ views after being taught by the English listening package on  

“Interesting Nakhon Pathom” were at a high level. 

Keywords: English listening package, English teaching, Nakhon Pathom 
 

บทนำ 
 ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ (International language) ซึ่งท่ัวโลกมีการใชภาษา

อังกฤษเปนส่ือกลางในการส่ือสารเพ่ิมข้ึน ซึ่งจำนวนผูใชภาษาอังกฤษท่ีมิใชเจาของภาษามีจำนวน

มากกวาเจาของภาษา (Kirkpatrick, 2007)  ภาษาอังกฤษใชในวงการธุรกิจ การศึกษา การทองเท่ียว 
(Crystal, 2001) และภาษาอังกฤษนับเปนภาษาตางประเทศท่ีไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย

มาเปนเวลาชานาน จนทำใหภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ไดรับการบรรจุอยูในหลักสูตรการสอนภาษา 
ตางประเทศ ประเทศไทยจึงจัดการเรียนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษาจนถึง

ระดับอุดมศึกษา (วิสิษฐ เกษมทรัพย, 2548: 83) ซึ่งมีวัตถุประสงคใหนักเรียนสามารถใชภาษา

อังกฤษในการสื่อสาร แสวงหาความรูเพ่ิมเติม และเพ่ือประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อใหเปนสวนหน่ึง 

ทีจ่ะสามารถนำประเทศไปสูการแขงขนัดานเศรษฐกจิ สามารถสือ่สารกบัชาวตางชาตไิดอยางถูกตอง
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เหมาะสมและมั่นใจ มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ นอกจากน้ียังมี 

ความสามารถถายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณไทยไปสูสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 

221) การเรียนรูภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีความสำคัญอยางย่ิงในชีวิตประจำวัน 

เน่ืองจากเปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ  

การสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ  

ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษา 

และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง รวมทั้ง

เขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงายและกวางข้ึน และมีวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551: 220) 

   การเรียนภาษาอังกฤษ แตกตางจากการเรียนวิชาอื่น ๆ เน่ืองจากผูเรียนไมไดเรียน

ภาษาเพ่ือความรูเก่ียวกับภาษาน้ัน ๆ แตเรียนภาษาเพ่ือใหสามารถใชภาษาเปนเคร่ืองมือใน 

การติดตอสื่อสารกับผูอื่นได การท่ีผูเรียนจะใชภาษาไดอยางถูกตอง คลองแคลวและเหมาะสมน้ัน 

ขึ้นอยูกับทักษะการใชภาษา ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนท่ีดี ผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะ

การใชภาษาใหมากท่ีสดุ  สอดคลองกับธรรมชาตแิละลักษณะเฉพาะของภาษา (กรมวิชาการ, 2546: 1) 

เมื่อพิจารณาถึงความสำเร็จในการเรียนรูและการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียน  

พบวาสวนใหญยังอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจนัก โดยเฉพาะความสามารถดานการฟง (สุภัทรา 

อกัษรานุเคราะห, 2539: 40) ซึง่ขัน้ตอนในการฝกความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษในหองเรียน 

ยังขาดส่ิงเราท่ีจูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือรนและมีความเพลิดเพลินในระหวางการฝก 

(พร้ิงพงษ  ไชยชาววงศ, 2535: 4)  

 การฟงนับวาเปนปจจัยสำคัญปจจัยหน่ึงในการรับสาร ในชีวิตประจำวันคนเรามี 
การรับฟงเร่ืองราวมากมาย การฟงคำพูดของคนท่ีคุนเคยหรือใกลชิดอาจจะไมกอใหเกิดปญหา 

มากนัก เพราะผูฟงทราบภูมิหลังของผูพูดและเรื่องที่รับฟง แตในปจจุบันการส่ือสารในดานตาง ๆ 

เจริญมากข้ึนไมจำกัดเพียงแตฟงคูสนทนา การฟงจากส่ืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน วิทยุ โทรศัพท 
เทปเสียง อินเทอรเน็ต ฯลฯ ซึ่งการฟงไมไดเห็นหนากัน บางครั้งเปนการส่ือสารทางเดียวมีแตรับฟง

เทาน้ัน ไมสามารถท่ีจะซักถามไดอยางละเอียดถ่ีถวน จึงกอใหเกิดความเขาใจที่ไมตรงกันได มอรเลย  

(Morley, 1991: 82) ไดกลาววาการฟงเปนทักษะท่ีใชในชีวิตประจำวันมากกวาทักษะดานอ่ืน ๆ  
โดยเฉล่ียแลวมนุษยใชการฟงเปนสองเทาของการพูด สี่เทาของการอาน และหาเทาของการเขียน  

ซึง่สอดคลองกับ รเิวอรและเทมเพอรเลย (Rivers & Temperley, 1978: 23) ทีก่ลาววาในชวิีตประจำวัน 
การฟงมีความสำคัญตอการส่ือสารคิดเปนรอยละ 45  
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 สุมิตรา อังวัฒนากุล (2540: 15) และธูปทอง กวางสวาสด์ิ (2549: 27) กลาววา การฟง

เปนทักษะรับสารท่ีสำคัญและเปนทักษะแรกของการส่ือสารท่ีตองทำการสอน เพราะผูพูดจะตองฟง

ใหเขาใจเสียกอนจึงจะสามารถพูดโตตอบ อาน หรือ เขียนได ซึ่งสอดคลองกับวิจิตร  อาวะกุล (2543: 

74) วรวรรณ  เปลี่ยนบุญเลิศ (2540: 73) และปเตอรสัน (Peterson, 1991: 106) ที่กลาววาทักษะ

การฟงเปนทักษะท่ีมีความสำคัญ และเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีไปสูการพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ การฟง 

ในระดับเริม่ตนเนนการฟงเสียง พยางค คำศัพท วล ีแลวสามารถออกเสียงไดถูกตอง (กุศยา แสงเดช, 

2548: 132)  

 อยางไรก็ตามแมการฟงจะเปนสิ่งสำคัญ แตคนสวนใหญมองวาทักษะฟงสามารถพัฒนา

ขึ้นมาไดเองตามธรรมชาติ ไมตองฝกฝนมากเทากับทักษะการส่ือสารดานอื่น ๆ ทั้งท่ีจริงแลวทักษะ 

การฟง เปนทักษะท่ีจำเปนตองไดรับการฝกฝนเชนเดียวกัน วิลลิส (Willis, 1981: 187) กลาววา 

การฟงเปนทักษะที่มีความสำคัญเทากับทักษะการพูดและการอาน ผูเรียนจำเปนตองเรียนวาจะฟง

อยางไร และมีโอกาสท่ีจะไดฟงภาษาอังกฤษในหลาย ๆ รูปแบบ เพ่ือที่ผูเรียนจะสามารถฟงภาษาพูด

นอกหองเรียนดวยความเขาใจ การฟงนอกจากจะมีความสำคัญตอการเรียนภาษาของตนเองแลวยัง

มีความสำคัญตอการเรียนรูภาษาอ่ืนดวย  

 จากขอความที่กลาวมาจะเห็นไดวา ทักษะการฟงเปนทักษะสำคัญท่ีจำเปนตองเรียนรู 

ไมนอยไปกวาทักษะการส่ือสารดานอ่ืน ๆ ทักษะการฟงท่ีดีนำมาซ่ึงความสำเร็จในชีวิต เน่ืองจากเปน

พ้ืนฐานสำคัญ ลดความเขาใจผิดและความขัดแยงในการปฏิสัมพันธกัน การพัฒนาทักษะการฟง 

สงผลตอการพัฒนาในดานสติปญญา ในแงของการฝกใชความคิด การจับประเด็น ฝกความจำ  

และฝกฝนการจดจอแนวแนกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีตองการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 มีผูวิจัยหลายทานไดทำวิจัยเก่ียวกับการฟงภาษาอังกฤษ พบปญหาเก่ียวกับการฟง

ภาษาอังกฤษ  เชน เออร (Ur, 1989) พบวาการฟงมีปญหาหลายอยาง ไดแก การฟงเสียงท่ีแตกตาง
จากภาษาท่ีหน่ึง เสียงเนนหนัก ทำนองเสียง การออกเสียง การพูดซ้ำ การคาดการณ ความเขาใจ 
คำศัพท  ความเหน่ือยลาจากการฟง สำเนียงภาษา และตัวชี้แนะท้ังภาพและเสียง โกฮ (Goh, 2002: 

8) ไดแบง ปญหาการฟงภาษาอังกฤษของผูเรียนออกเปนสามดาน คือ 1) ปญหาดานการรับรู เชน 

ไมสามารถจำคำท่ีเรียนรูแลวได ไมสนใจสวนตอไปของขอความเมื่อกำลังคิดถึงความหมาย  

ไมสามารถแบงกลุมคำพูดได จับใจความสวนแรกของขอความไมได จดจอตอการฟงมากเกินไป หรือ

ไมสามารถจดจอไดเลย 2) ปญหาดานการวิเคราะหคำในไวยากรณ เชน ลืมสิ่งท่ีไดฟงเร็ว ไมสามารถ
คิดการแสดงออกภายในจิตใจจากคำท่ีไดยินได ไมเขาใจสวนยอย ๆ ของสิ่งท่ีปอนเขาเพราะมีปญหา

ในตอนเร่ิมแรก และ 3) ปญหาดานการนำไปใช เชน เขาใจคำแตไมเขาใจขอมูลขาวสารท่ีผูสงสาร

ตองการ สับสนเก่ียวกับใจความสำคัญในตัวขอมูลขาวสาร แอนเดอรสันและลินช (Anderson & 

Lynch, 1988: 35-40) ไดแบงสาเหตุที่ทำใหผูเรียนเกิดการฟงไมเขาใจออกเปนสามประเภทใหญ ๆ 

คือ ปญหาดานพ้ืนความรูเดิม ปญหาดานภาษา และปญหาดานการฟง จารุณี  มณีกุล (2545: 11) 
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ไดศึกษาวิจัยปญหาการฟงของนักศึกษา พบปญหาในดานคำศัพท ไวยากรณ ตัวสะกด ศัพทสำนวน 
เสียงเนนหนัก น้ำเสียง อัตราเร็วในการพูดของเจาของภาษา ขอมูลการฟงกอนการโตตอบและการคิด
เปนภาษาท่ีหน่ึงกอนพูดภาษาอังกฤษ 
 เมนเดลสัน (Mendelson, 1995: 123-130) ใหเหตุผลวาปญหาเกิดจากทักษะการฟง 
ไมไดรับการสอนอยางแพรหลาย และจริงจัง เมื่อเปรียบเทียบกับทักษะอ่ืน ๆ ปจจัย คือ เน้ือหาการฟง
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศไมเหมาะสมกับผูเรียนไมไดชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะการฟง 
ในโลกแหงความจริง เน้ือหาท่ีเรียนเปนเน้ือหาท่ีดัดแปลงมาจากภาษาเขียนแลวนำมาบันทึกเสียง
ดวยสำเนียงภาษาท่ีแตกตางจากการใชภาษาในชีวิตจริง เชน การพูดอยางชา ๆ การใชเสียงสูง  
และการใชเสียงเนนท่ีไมเหมือนกับการใชจริง เน้ือหาไมนาสนใจ พันธณีย วิหคโต (2546: 25-28) 
กลาวถึงสาเหตุวามาจากการขาดแคลนครูผูสอนที่มีความรูความสามารถทางดานการสอน การฝก 
ไมเพียงพอ และขาดการพัฒนาส่ือการสอน  
 จากการศึกษาของผูวิจัยจะเห็นไดวาปญหาเก่ียวกับการฟงภาษาอังกฤษน้ันยังมีอยูมาก 
แตพบวางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการฟงภาษาอังกฤษน้ันยังมีจำกัด โดยเฉพาะการใชเน้ือหา
การฟงภาษาอังกฤษจากเร่ืองใกลตัวกับนักเรียนระดับประถมศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจการใชเน้ือหา
ทองถิ่นในการจัดการเรียนรู เพ่ือทำใหผูเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดเรียนรูศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปญญา เกิดความรักความผูกพันกับทองถ่ิน และมีความสัมพันธกับชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ไดกำหนดใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรตาม
หลักสูตรแกนกลางรอยละ 70 และจัดใหสอดคลองตามความตองการของทองถิ่นรอยละ 30 โดยจัด
เน้ือหาสาระการเรียนรูใหยืดหยุนตามความเหมาะสมของแตละวิชา (กรมวิชาการ, 2545) ในการวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยจึงพัฒนาชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 4 เพ่ือพัฒนาการฟงของนักเรียน โดยใชเน้ือหาของทองถ่ินตามสภาพแวดลอมจริง ฝกการใช
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพ่ือการศึกษาในระดับสูงข้ึนไป ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษจะเปนส่ือ 
ที่ชวยเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน ฝกประสบการณตรง และแสวงหาความรูใหตนเองได หาก 
ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว จะเปนประโยชนตอครูผูสอนและผูเรียนในการแกปญหา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษดานการฟง และเปนแนวทางในการสรางชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ
ในระดับชั้นอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางและพัฒนาชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู สำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กำหนดไว คือ 75/75 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนดวย 
ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ  

 3. เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4 ทีม่ตีอชดุฝกการฟงภาษาอังกฤษ  
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วิธีดำเนินการ 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต 

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่เรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษ 4 (อ 14101) ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 3 หองเรียน  

รวมนักเรียนท้ังส้ิน 118 คน    

 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 4  

(อ 14101) ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 2 หองเรียน รวมนักเรียน 76 คน  

ที่ไดมาโดยการสุมอยางงายดวยการจับสลาก  

 นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ชุดฝก หมายถึง ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ  เร่ือง นครปฐมนารู สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือเปนส่ือการเรียนรูที่ครูใชประกอบการสอน จำนวน 6 บท

ประกอบดวย     

   1.1  ชุดฝกการฟงเลมที่ 1 เร่ือง Nakhon Pathom Province     

  1.2  ชุดฝกการฟงเลมที่ 2 เร่ือง Statue of Ya-le 

  1.3  ชุดฝกการฟงเลมที่ 3 เร่ือง Wat Don Wai Floating Market 

  1.4  ชุดฝกการฟงเลมที่ 4 เร่ือง Phra Pathom Chedi 

  1.5  ชุดฝกการฟงเลมที่ 5 เร่ือง Thai Human Imagery Museum 

  1.6  ชุดฝกการฟงเลมที่ 6 เร่ือง Samphran Elephant Ground and Zoo  

    2. ประสิทธิภาพของชุดฝก หมายถึง คุณภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ือง

นครปฐมนารู  ซึ่งเมื่อนักเรียนไดฝกทำแบบฝกหัดแลวสามารถตอบคำถามของแบบฝกไดมากท่ีสุด 

ไมต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน คือ 75/75 ดังน้ี 

    75  ตัวแรก  หมายถึง  คาเฉล่ียรอยละของคะแนนท่ีนักเรียนกลุมตัวอยาง 

ทำแบบทดสอบระหวางเรียนรายบท ไดรอยละ 75 
     75  ตัวหลัง  หมายถึง  คาเฉล่ียรอยละของคะแนนท่ีนักเรียนกลุมตัวอยาง 

ทำแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงหลังจากการใชชุดฝก ไดรอยละ 75 

  3.  ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนความสามารถในการฟง

จับใจความสำคัญ และบอกรายละเอียดของเร่ืองตาง ๆ ท่ีไดจากการทำแบบทดสอบวัดความสามารถ 

ดานการฟงภาษาอังกฤษ  
 4. ความคิดเห็นท่ีมีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของ

นักเรียนท่ีมีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึนในดานรูปแบบ ดานเน้ือหา และดาน
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กิจกรรม โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นลักษณะเปนมาตราประมาณคาใหเลือก 5 ระดับ คือ เห็น

ดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางย่ิง 

 5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ปการศึกษา 2554 

 ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรท่ีศึกษามี 2 ตัวแปร คือ 

 ตัวแปรตน คือ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งในท่ีนี้ใชชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ 

เร่ืองนครปฐมนารู สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4   

 ตัวแปรตาม คือ 

  1. ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ จากชดุฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู 

  2. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษเร่ือง

นครปฐมนารู 

   

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย   

  1. ชุดการฟงภาษาอังกฤษ จำนวน 6 เลม ซึ่งประกอบดวยใบความรู แบบฝกหัด แบบ

ทดสอบ และซีดี 

  2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 30 ขอ 

 3. แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองนครปฐมนารู จำนวน 6 แผน 

  4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ  จำนวน  

1 ฉบับ จำนวน 10 ขอ 
 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 1.  ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู ดำเนินการตามข้ันตอน ตอไปนี้ 

   1.1 ศกึษาข้ันตอนการสรางแบบฝกตามแนวคิด ทอมลนิสัน (Tomlinson, 1998: 96-99) 

ชัยยงค พรหมวงศ (2545: 120) และกระทรวงศึกษาธิการ (2545: 36-38) ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) คำอธิบายรายวิชาภาษา

อังกฤษ  เน้ือหาทองถ่ินจังหวัดนครปฐม  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางชุดฝก ซึ่งผูวิจัยไดจัดทำ

ชุดฝก จำนวน 6 เลม โดยนำตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 4 สาระมาบูรณาการรวมกัน กลาวคือ นักเรียนจะมีความเขาใจและ

ตีความเร่ืองท่ีฟงและอานจากชุดฝกท่ีสรางข้ึน และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  เขาใจความ
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เหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย 

และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม รวมถึงการใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับ

กลุมสาระการเรียนรูอื่น เชน กลุมสารระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเปน

พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน และการใชภาษาตางประเทศ 

ในสถานการณตาง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

  1.2  นำชุดฝกไปหาประสิทธิภาพ โดยทดลองกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 

40 คน แบบรายบคุคล (individual tryout) ตามเกณฑมาตรฐาน 60/60 ไดคาคาประสิทธิภาพ E1/E2 

= 92.85/90.00 แบบกลุมเล็ก (small group tryout) ตามเกณฑมาตรฐาน 70/70 ไดคา 

คาประสิทธิภาพ E1/E2 = 90.00/91.67 และหาประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ แบบ

ภาคสนาม (field tryout) ตามเกณฑมาตรฐาน 75/75 ไดคาคาประสิทธิภาพ E1/E2 = 82.21/82.00 

ผลการหาประสิทธิภาพพบวาชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่

กำหนด สามารถนำไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 2.  แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองนครปฐมนารู แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองนครปฐมนารู 

จำนวน 6 แผน มีขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

   2.1  ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

จุดประสงคเน้ือหาและแบบเรียนท่ีสอดคลองกับขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดนครปฐม 

   2.2 จดัทำแผนการจัดการเรียนรู โดยมีหวัขอดงันี ้ 1) กำหนดสาระสำคัญ  2) จดุประสงค

การเรียนรู 3) เน้ือหา 4) กิจกรรมการสอนฟง มี 3 ขั้น ดังน้ี 4.1) ขั้นกอนการฟง Pre-Listening 

4.2) ขัน้การฟง While–Listening 4.3) ขัน้หลังการฟง Post–Listening 5) สือ่การเรียนรู และ 6) การวัด

และประเมินผล 

   2.3  นำเน้ือเรือ่งจากแผนการจัดการเรียนรูไปใหอาจารยชาวตางชาติบนัทึกเสียงลง CD 
  2.4  นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอน

ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบ และแกไขปรับปรุง 

  2.5 ไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีความตรงของเน้ือหา ภาษาท่ีใช ความเหมาะสมของ

เวลา สามารถนำไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดดำเนินการสรางตาม

ขั้นตอน ดังน้ี 

  3.1 ศึกษาแนวการสรางแบบทดสอบจากหนังสือแนวการสรางขอสอบภาษาอังกฤษ
ของอัจฉรา วงศโสธร (2538: 109-112) เอกสารหลักสูตร และเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

  3.2 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ โดย
เปนแบบปรนัยเลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ ขอคำถามยึดตามจุดประสงค และครอบคลุม

เน้ือหาท้ังหมดตามแผนการจัดการเรียนรู 
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   3.3 นำแบบทดสอบเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และภาษาท่ีใช

เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ไดคา IOC = 0.857       

   3.4 ใชตาราง CHUNG TEH FAN กลุมสูง กลุมต่ำ 27% วิเคราะหความยาก (p) และ

หาคาอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบเปนรายขอ จากน้ันจึงเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงาย 

ระหวาง 0.20 – 0.80 ไดคา p = 0.55 และคาอำนาจจำแนกต้ังแต 0.20 ขึ้นไป ไดคา r = 0.56  

ไดขอสอบที่ใชไดจำนวน 30 ขอ เพ่ือนำมาเปนแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 

   1.6 หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยวิเคราะหขอสอบดวยสูตรของเพียรสัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ = 0.8521 จึงได

ขอสอบที่ผานข้ันตอนท้ังหมด สามารถนำไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมและชุดฝกการฟง มีขั้นตอน

การสราง ดังน้ี 

  4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบวัดความคิดเห็นตามวิธีลิเคอรท (Likert) จากหนังสือวิธี

วิจัยของทวีป ศิริรัศมี (2534: 65-68) โดยมีรูปแบบ 3 ดาน คือดานรูปแบบ ดานเน้ือหา และดาน

กิจกรรม รวมจำนวน 10 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (rating scale) 5 ระดับ 

  4.2 นำแบบสอบถามความคิดเห็น ไปใหผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาดัชนีความสอดคลอง IOC ไดคา IOC = 1.00 สามารถนำไปใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

  1.  การหาประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ ใหไดตามเกณฑ โดยใชสตูร 75/75   

 2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษา
อังกฤษ  โดยการวิเคราะหคาสถิติ t–test (dependent sample t–test) 

   3. การหาระดับความคิดเห็นท่ีมีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษโดยการวิเคราะหคาเฉล่ีย  

(   ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของคาเฉล่ียตามเกณฑของเบสทและคาหน  
(Best and Kahn, 1993: 247) ดังน้ี 

  4.51 – 5.00  มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

  3.51 – 4.50  มีความคิดเห็นในระดับมาก   
  2.51 – 3.50  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

  1.51 – 2.50   มีความคิดเห็นในระดับนอย  

  1.00 – 1.50   มีความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด  

 

X 
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ผลการวิจัย 
  การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนยวิจัย

และพัฒนาการศึกษา”  ผูวิจัยไดนำเสนอผลการวิจัย เปน 3 ตอนดังตอไปนี้ 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ 

เร่ืองนครปฐมนารู สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  

 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษเร่ืองนครปฐม

นารู ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จำแนกตามคะแนนระหวางเรียน และคะแนนแบบทดสอบ

หลังเรียน ดังแสดงไวในตารางท่ี 1 ดังน้ี 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู ของ 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งทดลองกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 30 คน 

 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา รอยละของคะแนนเฉล่ียของการทดสอบระหวางเรียนมีคาเทากับ 

82.21 และรอยละของคะแนนเฉล่ียของการทดสอบหลังเรียนมีคาเทากับ 82.00  แสดงวาประสิทธิภาพ

ของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ 
82.21/82.00 เม่ือเทียบกับเกณฑ 75/75 ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวา

เกณฑที่กำหนด สามารถนำไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู 

กอนและหลังการใชชุดฝก 

  ผลการศึกษาความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังทดลองใชชดุฝกการฟง แสดงในตารางท่ี 2  

 

  
E1 E2 

75/75 
82.21 82.00 

  E1/E2 =   82.21/82.00 
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ตารางที่ 2  ผลการศึกษาความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู ของนักเรียน 

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังทดลองใชชุดฝกการฟง 

 

 

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษกอนเรียนมีคาเฉล่ีย 

20.85 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.10 (  =20.85, S.D. = 2.10) และคะแนนความสามารถดานการฟง

ภาษาอังกฤษหลังเรียนมีคาเฉล่ีย 23.71 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.92 (  = 23.71, S.D.= 1.92)  

และเม่ือเปรยีบเทียบโดยใชสถิต ิ t–test พบวา ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t=22.32, p<.01) 

 ตอนท่ี 3 วิเคราะหระดับความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีนักเรียนมี

ตอกิจกรรมและชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ 

  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ือง

นครปฐมนารู ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนดวยชุดฝกการฟง แสดงในตารางท่ี 3 

 
 N  X  S.D. t – test 

 76 30 20.85 2.10 2.2925* 

 76 30 23.71 1.92  

X 

X 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 124

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ือง 

 นครปฐมนารู ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  

 
 6 

  
(   ) (S.D.) 

 
1.     

 

 

4.11 

 

0.56 

 

 

2.  4.08 0.48  

3.  4.07 0.53  

         4.09 0.37  

 
4.  

 

4.07 

 

0.48 

 

5.  4.04 0.46  

6. 
 

4.14 0.49  

7.  4.17 0.52  

         4.10 0.40  

 
8. 

 

 

4.16 

 

 

0.51 

 

9. 
 

4.28 0.52  

10.  4.26 0.60  

 4.23 0.43  

 4.14 0.30  

X 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 125

X 

X 

X 

X 

X 
X 

 จากตาราง พบวา คะแนนความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝก

การฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู ในดานรูปแบบ เน้ือหา และกิจกรรม มรีายละเอียด ดงัตอไปนี ้

  1.  ดานรูปแบบ โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบของชุดฝกโดยเฉล่ียอยูใน

ระดับดี (  = 4.09, S.D.= 0.37) โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ 1 เสียงของผูพูดในบทเรียน  

การฟงชัดเจน เขาใจงาย และชวยพัฒนาการฟงของขาพเจา (   = 4.11, S.D. = 0.56) 

 2.  เน้ือหา โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นตอเน้ือหาของชุดฝกโดยเฉล่ียอยูในระดับ

ดี (   = 4.10, S.D. = 0.40) โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ 7 เน้ือหาของบทฟงนาสนใจสอดคลอง 

กับจุดประสงค (   = 4.17, S.D.= 0.52) 

 3.  ดานกิจกรรม โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของชุดฝกโดยเฉล่ีย 

อยูในระดับดี (  = 4.23, S.D.= 0.43) โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ 9 กิจกรรมข้ันขณะฟง 

มีกิจกรรมที่หลากหลายนาสนใจและสรางแรงจูงใจในการเรียน (    = 4.28, S.D.= 0.52) 

  สรุปไดวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู 

ที่ผูวิจัยสรางข้ึน  

 

อภิปรายผล  
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐม จากเกณฑ 

ที่ตั้งไว 75/75 พบวาชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 80.11/80.92 ทั้งน้ี

อาจมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

   1.1 ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปที่ 4 ไดรับการสรางและพัฒนาอยางเปนระบบ ขั้นตอน และมีเน้ือหาเหมาะสมกับความสามารถ

ของนักเรียน โดยผูวิจัยเร่ิมตนดวยการศึกษาเอกสารหลักสูตร เอกสารเก่ียวกับเน้ือหาทองถ่ิน 

จุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 แนวคิดและทฤษฎี 
ที่เก่ียวของกับการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวกับการสอนฟงภาษาอังกฤษ  

หลังจากน้ันสรางชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐม และแผนการจัดการเรียนรู โดยกำหนด

วัตถุประสงคใหสอดคลองกับความสนใจของนักเรียนในขณะสอนผูวิจัยไดทำการพัฒนาชุดฝก 
ใหสอดคลองกับสถานการณจริง จึงทำใหชุดฝกท่ีสรางข้ึนมีคุณภาพ สมบูรณ ถูกตอง ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ศิริรักษ ทัฬหะกุลธร (2544: 81-87) มานพ พุมจิต (2544: 112) และปวราย   
เรืองมณี (2549: 101) ที่พบวานักเรียนท่ีเรียนดวยส่ือการเรียนท่ีสรางอยางมีระบบ ทำใหนักเรียน

สนใจเรียนและทำกิจกรรมอยางกระตือรือรน ทำใหมีความสามารถดานการฟงของนักเรียนสูงขึ้น   

  1.2  ชุดฝกการฟงสรางข้ึนตามข้ันตอนการฝกทักษะการฟง เปนชุดฝกท่ีประกอบดวย

ขัน้ตอนท่ีเปดโอกาส ใหนกัเรียนไดฝกทักษะการฟงอยางตอเน่ืองตามลำดบั จากกิจกรรมทีง่ายไปหายาก 

และเหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยเร่ิมตั้งแต ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน  
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(Pre-listening) เปนการกระตุนใหนักเรียนทำส่ิงท่ีคุนเคยอยูแลวมาทำความเขาใจบทเรียน รวมทั้ง
การเตรียมความพรอมในเร่ืองคำศัพท โครงสรางไวยกรณ และสำนวนภาษาท่ีจำเปนตองใชใน 
การทำกิจกรรมข้ันตอไป เชน การระดมสมอง การจับคูรูปภาพกับคำศัพท เปนตน ในขณะการฟง  
(While-listening) นักเรียนไดฝกฟงอยางนอย 2 คร้ัง และทำกิจกรรมการฟงท่ีหลากหลาย เชน 
ฝกการกรอกขอมูล  การตอบคำถาม นอกจากน้ีนักเรียนไดฝกฟงโครงสรางประโยคท่ีมีความหมาย
เพราะเปนโครงสรางท่ีพบในบทฟง ทั้งน้ีเพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเน้ือหาและความสามารถ
ถายโอนความรูไปใชในข้ันนำภาษาไปใชในข้ัน (Post-listening) ซึ่งจะเปนข้ันท่ีฝกใหนักเรียนนำ
ภาษาไปใชไดอยางมัน่ใจในชวิีตประจำวัน และทบทวนส่ิงท่ีไดเรียนมา เมือ่นกัเรียนทำชุดฝกแตละบท
เสร็จสิ้น นักเรียนจึงไดทำแบบทดสอบเพ่ือประเมินสิ่งท่ีเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุนันทา  
เมฆสุทัศน (2548: 78-85) กลาวคือแบบฝกเปนเคร่ืองมือในการสอนฟงสามารถชวยเสริมความรู 
ความเขาใจ พัฒนาทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณใหดีขึ้น เพราะการเรียนดวยแบบฝก ผูเรียนไดมี
โอกาสฝกฝนและทำซ้ำหลายคร้ังกับแบบฝกท่ีมีความนาสนใจทั้งเน้ือหา และภาพประกอบ รวมทั้ง
กิจกรรมในแตละแบบฝกท่ีมีความหลากหลาย เน้ือหานาสนใจไมยากเกินไป จึงเปนเคร่ืองมือที่ชวย
ใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนดีขึ้น 
  1.3 การใหนักเรียนทราบขอมูลยอนกลับ (feedback) เม่ือนักเรียนทำแบบฝกแตละ
บทเสร็จสิ้น ครูเฉลยคำตอบของแตละกิจกรรม และไดตรวจใหคะแนนทันที ทำใหนักเรียนทราบ 
ความกาวหนาในการเรียนของตน ทำใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจ และกระตือรือรนในการพัฒนาการ
เรียนรูสงผลใหนักเรียนทำคะแนนแบบทดสอบทายบทเรียนไดสูงกวาคะแนนจากการทำแบบทดสอบ 
หลังเรียน ซึ่งสอดคลองกับความคิดของโคล และชาน (Cloe & Chan, 1994: 320-322) ที่กลาววา 
การใหการเสริมแรงทันที เมื่อนักเรียนทำภาระงานเสร็จเปนสิ่งท่ีสำคัญอยางย่ิง โดยเฉพาะในระยะ
เร่ิมตนคาบเรียน และขอมูลยอนกลับของครูที่เพ่ิมความเหมาะสม ชวยใหนักเรียนทราบวาไดเรียนรู
สิ่งใดไปบางแลว และยังมีสิ่งใดอีกท่ีเขายังตองรู เพ่ือจะไดไปสูเปาหมายท่ีผูเรียนตองการ 
 1.4  ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู ที่สรางข้ึนมีสวนในการพัฒนา 
ผลสัมฤทธ์ิในการฟงของนักเรียน นักเรียนสวนใหญมีความสนใจรูปแบบกิจกรรมแบบฝก เน้ือหาและ
รูปภาพประกอบ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากขอความและเน้ือหาท่ีนำมามีความแตกตางจากบทเรียนหรือ
บทฟงท่ัว ๆ ไป เน้ือหามีความหลากหลาย มีความทันสมัย มีความเก่ียวของกับชีวิตประจำวัน และ
ชวยใหผูเรียนเกิดความความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลของเมืองนครปฐมเปนอยางดี ทำใหนักเรียน 
เกิดความกระตือรือรน สนใจในการฟงขอมูลเปนภาษาอังกฤษและจูงใจใหนักเรียนทำกิจกรรมตาง ๆ 
ตอเน่ือง 
 1.5  ผูเรียนทราบจุดมุงหมายในการฟงอยางชัดเจน ทำใหผูเรียนทราบจุดประสงคในการฟง 
จึงทำใหผลสัมฤทธ์ิในการฟงสูงกวาผูเรียนท่ีไมทราบจุดมุงหมายในการฟง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของเนยมีเยอร (Neymeyer, 1983) ที่พบวา ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษากลุมที่ไดรับการสอนโดยวิธีที่มี
จุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาทักษะการฟง มีทักษะการฟงสูงกวาท่ีเรียนตามวิธีสอนแบบเกาสอนท้ังสี่
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ทักษะ  
 2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนดวยชุดฝกสูงกวาความสามารถดานการฟงกอนเรียน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้ 
   2.1 นักเรียนไดมีโอกาสในการฝกการฟงหลายๆ ครั้ง จนเกิดความคุนเคยกับรูปแบบ
ของชุดการฟง จึงทำใหผูเรียนสามารถรับรูในการฟงไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
ธูปทอง  กวางสวาสดิ์ (2549: 86-87) กลาววา ครูผูสอนควรที่จะเนนพัฒนาการในทักษะการฟง 
ใหเกิดขึ้นแกผูเรียนอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ เพราะทักษะการฟงเปนเคร่ืองมือเบื้องตนในการรับรู
สารท่ีจำเปนของมนุษยในการติดตอสื่อสารระหวางกัน 
   2.2 นักเรียนไดฝกการฟงจากเสียงของเจาของภาษา ซึ่งนักเรียนท่ีไมเคยไดรับการฝก
ทักษะการฟงในลักษณะน้ีมากอน สมบูรณ เจตนจำลอง (2530: 39) กลาววาสาเหตุที่นักเรียน 
ไมเขาใจเมื่อฟงภาษาอังกฤษ ไมเขาใจในภาษาพูดในสถานการณจริง เพราะนักเรียนฟงภาษา
อังกฤษจากครูผูสอนเทาน้ัน ซึ่งบางครั้งครูพูดชา ๆ เพ่ือชวยใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น และจับใจความ
ไดงายข้ึน นักเรียนจึงไมคุนเคยกับภาษาท่ีเปนธรรมชาติและประสบปญหาในการฟงเสียงของเจาของ
ภาษา ดังน้ันการท่ีนักเรียนไดฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษ โดยใชเทปท่ีทำการบันทึกเสียงจาก
เจาของภาษา ใชแบบฝกท่ีมีประสิทธิภาพจึงทำใหผูเรียนมีความกระตือรือรน มีความสนใจใน 
การเรียน ทำชุดฝกการฟงอยางต้ังใจ และเม่ือผลปรากฏวา ผูเรียนจับใจความจากการฟงได ผูเรียน
จะเกิดความรูสึกภูมิใจ และคิดวาการฝกฟงเชนน้ีมีประโยชน ซึ่งสอดคลองกับความคิดของสตีเฟน  
(Streven, 1980 อางถึงใน พิรุณ จันทวาศ, 2534: 46) ที่ระบุวาเม่ือผูเรียนเห็นความสำคัญและ
ประโยชนของการเรียนแลวผูเรียนจะเต็มใจเรียน ซึ่งจะมีผลทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 
จากการท่ีใหนักเรียนไดทำกิจกรรมตามสถานการณที่ใกลเคียงกับชีวิตจริง มีผลทำใหนักเรียนเห็นวา 
การเรียนดวยการฝกฟงภาษาอังกฤษมีประโยชนสามารถนำไปใชไดจริง จะเปนแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษมากข้ึน ซึ่งทำใหความสามารถดานการการฟงดีขึ้นหลังจากไดรับการฝกจากชุดฝก 
การฟง 
  2.3 นักเรียนไดฝกการฟงภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
เปนไปอยางมีขั้นตอน กลาวคือ ครูตองแจงจุดประสงคในการฟงกอนการฝกทำใหนักเรียน 
เห็นประโยชนของบทเรียน จากน้ันนักเรียนไดทำแบบฝกหัดเพ่ือจับใจความสำคัญของสิ่งที่ฟง 
เปนการสงเสริมใหการฟงน้ันมีความหมายมากข้ึน สำหรับหลังการฟงนักเรียนไดทำแบบฝกหัดอีก
เพ่ือประยุกตความรูเดิมกับความรูใหม สงผลใหนักเรียนจดจำไดนานข้ึน ใชภาษาไดคลองแคลว  
จึงทำใหนักเรียนทำคะแนนในแบบทดสอบหลังการฝกไดสูงกวากอนฝก  
  2.4 นักเรียนทำคะแนนกอนเรียนไดสูงอาจมีผลมาจากนักเรียนมีความรูเดิมเกี่ยวกับ
เน้ือหาในทองถ่ิน ทำใหคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนตางกันโดยเฉลียเทากับ 2.85 
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 3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอกิจกรรมชุดฝกการฟง
ภาษาอังกฤษ เรื่อง นครปฐมนารู ทั้ง 6 บท พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมและชุดฝก 
การฟงโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับความคดิเห็นท่ีด ีโดยมีคาระดับความคิดเห็น (   ) อยูระหวาง 
4.09–4.53 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสาเหตุ ดังตอไปนี้ 
    3.1 ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ มีลักษณะรูปแบบการสรางโดยใชซีดีบันทึกเสียง 
ของผูเจาของภาษา และมีคำชี้แจงในแตละตอนท่ีชัดเจน เขาใจงาย มีรูปภาพสวยงามนาสนใจ  
มีความเหมาะสมสอดคลองกับเน้ือหา และการนำเสนอกิจกรรมแตละข้ันตอนมีความชัดเจน ซึ่งสอด
คลองกับฟนอคเชียโรและโบโนโม (Finocchiaro & Bonomo, 1989: 11) ที่ระบุวาปจจัยในการฟง
ภาษาตางประเทศเพ่ือความเขาใจวาข้ึนอยูกับความคุนเคยกับคำพูดของผูฟง ความคาดหวัง (expectation)
ในคำพูดท่ีจะไดยินในสถานการณนั้นและความสามารถท่ีจะใชคำท่ีซ้ำซอน (redundant clues) ทาง
ภาษามาเปนตัวประกอบใหเกิดความเขาใจ นอกจากน้ีการท่ีผูฟงสามารถจดจำส่ิงท่ีไดฟงก็มีสวนชวย
ทำใหเกิดความเขาใจดีขึ้น 
  3.2 ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ มีลักษณะเน้ือหาแตกตางจากหนังสือเรียนตามปกติ  
ไดแก เน้ือหาเปนไปตามความตองการของนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหนักเรียน 
ไดฝกภาษาในสถานการณจริง นักเรียนสามารถนำไปใชในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นหรือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจำวัน เน้ือหาท่ีทำมาสรางเปนชุดฝกการฟงเปนเน้ือหาเก่ียวกับจังหวัดนครปฐม ซึ่งทำให
นักเรียนสวนใหญที่อยูในจังหวัดนครปฐมมีความรูความเขาใจมากข้ึน จึงทำใหนักเรียนเกิด 
ความสนใจในชุดฝกดังกลาว เชน บทที่ 5 Thai Human Imagery Museum เปนเรื่องราวเก่ียวกับ
พิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้ง ตั้งอยูในอำเภอนครชัยศรี เปนสถานท่ีจัดแสดงหุนจำลองท่ีทำจากไฟเบอรกลาส  
มีความคงทน ประณีต งดงาม และเหมือนจริงมาก และบทท่ี 6 เร่ือง Samphran Elephant Ground 
& Zoo เปนเร่ืองราวเก่ียวกับลานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน ตั้งอยูในอำเภอสามพราน เปน
แหลงอนุรักษชางและเพาะพันธุจระเข ภายในมีบรรยากาศที่รมรื่นนาพักผอนซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ ริชารดส (Richards, 2001: 51-80) นูแนน (Nunan, 1995: 131-132) และทอมลินสัน (Tomlinson, 
1998: 97) ที่กลาววาการสรางส่ือการสอนตองมีการวิเคราะหความตองการของผูเรียนกอนเพ่ือใหได
สื่อการสอนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียน  
  3.3 ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ มีลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีแบงเปนตอน ๆ 
แตละตอนมีจำนวนขอคำถามไมเกิน 10 ขอ ทำใหผูเรียนไมเบื่อหนายเปนการเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดแสดงความคิดเห็นและชวยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนท่ีเกงมีโอกาสชวยเหลือนักเรียน 
ที่เรียนออน ทำใหนักเรียนท่ีเรียนออนรูสึกวาไมถูกทอดท้ิง รูปภาพ ชัดเจน สวยงาม และในขณะท่ีทำ
แบบฝกหัด นักเรียนสามารถขอฟงซีดีไดอีก ซึ่งแสดงใหเห็นวากิจกรรมในชุดฝกมีลักษณะตอบสนอง 
ความตองการของผูเรียน ทำใหผูเรียนมีแรงจูงใจที่จะทำกิจกรรมในบทตอไป สามารถนำไปสื่อสาร
และประยุกตใชในชวิีตประจำวันได และครูผูสอนก็ไดใหแรงเสริมกบันกัเรียนทำใหเกิดความภาคภูมใิจ
ในตนเอง 

X 
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 สรุปไดวา ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ือง นครปฐมนารู นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดี 
ถึงดีมากตอกิจกรรม ท้ังน้ีเน่ืองมาจากลักษณะของกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารในบทเรียนมีความหลากหลาย 
เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถทางจินตนาการ 
ทำใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูและเขาใจภาษาไดดีย่ิงขึ้น อีกท้ังนำความรูที่ไดรับไปศึกษา
ตอในระดับที่สูงข้ึนหรือการนำไปใชในชีวิตประจำวันได 
 
ขอเสนอแนะ  
 1.  ขอเสนอแนะในการใชชุดฝก 
  1.1 ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรสงเสริมความรูความสามารถดานการฟงของนักเรียน
ใหมากข้ึน 
  1.2 ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรคัดเลือกเน้ือหาท่ีสอดคลองกับความรูเดิมของผูเรียน
มาใชในการสอนฟงเพราะนักเรียนจะสามารถจับใจความสำคัญของเร่ืองไดดีกวาการฟงเร่ืองที่ไม
คุนเคย และเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูเร็วย่ิงขึ้น 
   1.3 ผูบริหารควรใหการสนับสนุนและสงเสริมใหการสรางชุดฝกและควรมีการเผยแพร
หรือใชตอไป    
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  
   2.1 ควรมีการวิจัยโดยศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ผูเรียนใหความสนใจดวย เชน เร่ือง
ประเพณี กีฬา อาหาร เปนตน 
   2.2 ควรมีการศึกษาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการฟงภาษาอังกฤษดวยการสรางชุดฝก 
สำหรับนักเรียนทุกระดับ เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสามารถดานการฟงอังจะสงผลดีในการประกอบ
อาชีพตอไป 
   2.3 ควรมีการสรางชุดฝกในทุกรายวิชาเพ่ือใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูและมี 
 ความกระตือรือรนในการเรียน 
   2.4 ควรนำชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นไปทดสอบในบริบทอื่น ๆ เพ่ือศึกษา
ผลการใชเปรียบเทียบกับการสอนลักษณะอ่ืน ๆ ได 
สรุป  
 1.  ชดุฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู ทีส่รางข้ึนมปีระสทิธิภาพ เทากับ 82.21/
82.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่กำหนดไว 
 2.  ผลการศึกษาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังการเรียนดวยชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ สรุปไดวา ความสามารถ 
ดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนดวยชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู  
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2  
ที่กำหนดไว 
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  3.  ผลการวิจัยศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกการฟง

ภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู ในภาพรวมพบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดฝกการฟงอยูใน
ระดับดีทุกดาน  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 ที่กำหนดไว 
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สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ADMINISTRATORS COMPETENCIES AFFECTTING LEARNING ORGANIZATION 

IN BASIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
UNDER THE JURISDICTION OF NAKHON PATHOM  
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 

 

นิภา  ใจทัน/NIPA  JAITAN1 

ดวงใจ  ชนะสิทธ์ิ/DUANGJAI  CHANASIT2 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

2) ศึกษาระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) ศึกษาสมรรถนะของ 

ผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุมตัวอยาง 

ไดแก ผูอำนวยการสถานศึกษา จำนวน 19 คน รองผูอำนวยการสถานศึกษา จำนวน 9 คน และครู 

จำนวน 303 คน รวม 331 คน เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

และการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย  

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบหลายข้ันตอน 

แบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1) สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ  

การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเปนทีม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การส่ือสารและ
การจูงใจ การมุงผลสัมฤทธ์ิ การมีวิสัยทัศน และการวิเคราะหและสังเคราะห ตามลำดับ 2) การเปน

__________________________________  
1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน 

รายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ การมีวิสัยทัศนรวม  

รูปแบบวิธีการคิด การเรียนรูเปนทีม ความรอบรูแหงตน และการคิดอยางเปนระบบ และ 3) สมรรถนะ 

ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 มี 6 ดาน 

ไดแก การมุงผลสมัฤทธ์ิ การบริการท่ีด ีการพัฒนาตนเอง การส่ือสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร การมีวิสัยทัศน สงผลตอการเปนองคกรแหงการการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำสำคัญ: สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา การเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to: 1) study competency of school 

administrators; 2) study level of learning organization; and 3) study school administrators’ 

competency affecting  learning organization  The samples of the research consisted of 19 

school administrators, 9 deputy directors and 303 teachers, totaling 331 subjects. The 

instrument was the questionnaire. The statistics used  were frequency, percentage, mean 

and standard deviation, correlation coefficient, Stepwise Multiple Regression Analysis and 

content analysis. 

 The findings of this research were as follows: 1) The overall and individual 

aspects competency of school administrators was at the much level, including and the 

average level all, self-development, teamwork, development personnel, communication 

and motivation, The focus on achievement, vision, analysis and synthesis, respectively.  
2) The learning organization of schools, both overall and individual aspects, was much 

including, model of thinking, learning as a team of their knowledge and systematic thinking. 

3) 6 administrators competencies affected learning organization at the .05 level, good 

service, self-development, communication and motivation, development personnel and 

vision respectively. 

Keywords:  administrators competency, learning organization 
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บทนำ 
 คนเปนทรัพยากรอันมีคาท่ีหายากท่ีสุด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน 

เปนยอดปรารถนาของทุกองคกร การบริหารทรัพยากรบุคคล เปนเครื่องมือในการพัฒนา 

ความสามารถของบุคลากรในองคกรอยางมีระบบ ตอเน่ืองและสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงค วัฒนธรรมองคกร และยุทธศาสตรขององคกร เปนมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดี 

ในการทำงานของบุคลากร ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนพ้ืนฐานสำคัญของ ระบบการบริหารทรัพยากร

ในดานตาง ๆ เชน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติ

งาน การพัฒนาความกาวหนาทางอาชีพ การวางแผนการสืบทอดตำแหนง และการจายผลตอบแทน 

เปนตน ดังท่ี จีระ  งอกศิลป (2550: 4) กลาววา ดานหน่ึงในสามดานของการประเมินผูบริหารสถาน

ศึกษา คือ สมรรถนะ (competency) เปนเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีนำมาเปนพ้ืนฐานจัดทำระบบหรือ  

วางแนวทางในการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลขององคกรใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายใน 

การดำเนินงานขององคกร และนำมาใชกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ สมรรถนะ 

จึงมีความสำคัญตอการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร สวนคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดมีแนวทางการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ตองผานการประเมิน 3 ดาน คอื ดานท่ี 1 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี 2 คุณภาพการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจาก

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน คือ พิจารณาจากสมรรถนะหลักและ สมรรถนะประจำสายงาน  

สวนดานท่ี 3 ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองพัฒนาตน

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา สมรรถนะจึงมีความสำคัญตอ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร  

 อยางไรก็ตามในการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลน้ันผูบริหาร

จะตองใชเคร่ืองมือการบริหารท่ีหลากหลายโดยเฉพาะการเปนองคกรแหงการเรียนรูทั้งน้ีความรู เปน

คุณสมบัติประการหน่ึงในหลายๆ ประการท่ีมีอยูในตัวของมนุษยแตละคนซ่ึงเปนสิ่งพิสูจนใหเห็นได

วาบุคคลที่มีความรูในระดับที่ตางกัน จะนำไปสูการปฏิบัติงานหรือการดำเนินวิถีชีวิตท่ีแตกตางกัน 
โดยธรรมชาติแลวมนุษยเปนสัตวสังคม ไมสามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางโดดเด่ียวได จึงอยูรวมกัน

เปนกลุมเพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกันตามเหตุผลและความจำเปนในการดำรงชีวิต ทั้งในสวนบุคคล
และสังคมท่ีตนเองอาศัยอยูใหดำเนินไปไดอยางมีความสุข สำหรับในปจจุบันน้ีสังคมท่ีมนุษยอาศัย

อยูเปนสังคมแหงความรู (knowledge of society) การดำเนินชีวิตในทุกทางตองอาศัยความรูที่จะไป

ชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการทำงานใหดีขึ้น พรอมทั้งทำใหสังคมมนุษยที่อาศัยอยูรวมกันซึ่งเรียก

ชื่อทางการวา องคกร (organization) จะดำรงอยูคูกับสังคมมนุษยก็จะตองเปนองคกรสมาชิกท่ีมี

ความกระตือรือรนเรียนรูอยูเสมอ จึงจะทำใหองคกรน้ันเปน องคกรแหงการเรียนรู (learning 

organization: LO) (สันติ  บุญภิรมย, 2552: 19) 
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 ในสวนของสถานศึกษา จะหมายถึงองคกรแหงการเรียนรูที่มุงใหสมาชิกทุกคน รวมท้ัง 

ผูเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนและพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง

และองคกร เพ่ือการดำเนินงานตามภารกิจตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย โดยมีรูปแบบการทำงานเปนทีม

การเรียนรูรวมกัน และมีความคิดความเขาใจที่ประสานกัน ทำใหเกิดเปนประโยชนในการแขงขัน 

ในกระแสโลกาภิวัตน ความสำเร็จของการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูจะทำให

ทรัพยากรบุคคลในองคกรมีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และเปนมืออาชีพอยางแทจริงโดยมุงมั่น

พัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรู และพัฒนาอยางตอเน่ืองดวยกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ดังน้ัน  

การพัฒนาสถานศึกษาสูการเปนองคกรเรียนรูจึงเปนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพ่ือ 

การสรางสรรค (สำนักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549: 67-68) องคกร 

แหงการเรียนรูตองตระหนักถึงความสำคัญของการสะสมความรูหรือภูมิปญญาวายังไมเพียงพอ  

ผูบริหารจะตองบริหารฐานแหงความรูดวยความรอบคอบโดยใชการบริหารองคความรู การบริหาร

จัดการความรูในองคกรแหงการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตองประกอบไปดวย 

การแสวงหาความรู การสรางองคความรู การจัดเก็บความรู การวิเคราะหและการทำคลังความรู  

การถายโอนและเผยแพรความรู การประยุกตใชและการทำใหขอมูลถูกตอง เท่ียงตรง องคกรซึ่งมี 

การเรียนรูอยางตอเนื่องจะตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงวิธีการทำงาน โดยผูบริหาร 

จะตองแสดงบทบาทสำคัญในการวางแผน การจัดองคการและการเปนผูนำการเปล่ียนแปลง นอกจากน้ี  

ผูบริหารตองมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหาร เปนผูนำทีมงาน ศึกษาวิเคราะหปจจัยท่ีมีผล 

ตอการเรียนรูขององคกร เพ่ือวางแผนดำเนินการรวมท้ังพัฒนาองคกรใหสามารถเรียนรูและมี 

การพัฒนาอยางตอเน่ือง  

 ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

เขต 2 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ผูบริหารสถานศึกษานำไปใช 
ในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองเน่ืองจากใชวัดคุณภาพการปฏิบัติงานแตก็พบปญหามากมาย  
การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 มีนโยบายท่ีตองการใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู เมื่อผูบริหาร 

สถานศึกษานำไปปฏิบัติพบปญหาเชนกัน การพัฒนาใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู  

ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองเรียนรูเขาใจและปรับเปล่ียนยุทธวิธีกระบวนการท่ีเอ้ือและสงเสริม 

ใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูเพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการกาวไปสูความสำเร็จโดยศึกษา
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา ผูวิจัยจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหง 
การเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและยกระดับการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงค  
       1. เพ่ือศกึษาระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

       2. เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

      3.  เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

 

วิธีดำเนินการ 
            การวิจัยคร้ังน้ี  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีขั้นตอนการวิจัย 

ดังน้ี 

            1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

             ประชากรท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการ

สถานศึกษา และครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ประจำปการศึกษา 2554 มีผูอำนวยการสถานศึกษา 123 คน รองผูอำนวยการสถาน

ศึกษา 34 คน ครู 1,495 คน รวมทั้งสิ้น 1,652 คน จากโรงเรียน 123 โรง 

             กลุมตวัอยาง ประกอบดวย ผูอำนวยการสถานศึกษา จำนวน 19 คน รองผูอำนวยการ

สถานศึกษา จำนวน 9 คน และครูจำนวน 303 คน รวมทั้งส้ิน 331 คน โดยใชการกำหนดขนาด

ตัวอยางดวยตารางสำเร็จรูป ของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608) และใชวิธี

การสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) 

             2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
                    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี มี 1 ชุด คือ แบบสอบถาม 

                แบบสอบถาม มี 4 ตอน คือ 

                ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist) ซึ่งสอบถามเก่ียวกับ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหนงหนาท่ี

ปจจุบัน และประสบการณการทำงาน 

                ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับสมรรถนะของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 41 ขอ 
                ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับการปฏิบัติตนในการเปนองคกรแหงการเรียนรูของครู 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ลักษณะ

ของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 26 ขอ 
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                 ตอนท่ี 4 เปนคำถามปลายเปดเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับ

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 จำนวน 2 ขอ 

                 3.  การวิเคราะหขอมูล 

                     การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติ ดังน้ี 

                       3.1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใชการหาความถ่ี และการหา

รอยละ   
                       3.2 การวิเคราะหระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาและการเปนองคกร 

แหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 ใชการหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

                      3.3 การหาคาความสัมพันธระหวางสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษากับการเปนองคกร

แหงการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ใชสหสัมพันธพหุคูณ  

                       3.4 การวิเคราะหสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกร 

แหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบหลายข้ันตอน  

                      3.5 การวิเคราะหคำถามปลายเปดใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis)  

นำเสนอดวยความเรียงเชิงพรรณนา 

 

ผลการวิจัย 
                 ผลการวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังน้ี  

                1.  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ

มากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คอื การบริการท่ีด ีการพัฒนาตนเอง การทำงานเปนทีม 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การส่ือสารและการจูงใจ การมุงผลสัมฤทธ์ิ การมีวิสัยทัศน และ 
การวิเคราะหและการสังเคราะห ตามลำดับ 

 2. การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

เปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ ดานการมีวิสัย

ทัศนรวมรูปแบบวิธีการคิด การเรียนรูเปนทีม ความรอบรูแหงตน และการคิดอยางเปนระบบ 
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 3. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6 ดาน ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี  

การพัฒนาตนเอง การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน จากผล 

การวิเคราะหสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูใน 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในแตละดาน

พบวา 

  3.1 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ สงผลตอการเปน

องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต  2 ดานการคิดอยางเปนระบบ 

  3.2 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริการท่ีดี สงผลตอการเปนองคกร

แหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 ใน 2 ดาน คือ การเรียนรูเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ 

  3.3 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาตนเอง สงผลตอการเปน

องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ใน 5 ดาน คือ ดานความรอบรูแหงตน รูปแบบวิธีการคิด การมีวิสัยทัศนรวม  

การเรียนรูเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ 

                      3.4 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการส่ือสารและการจูงใจ สงผลตอการ

เปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ใน 2 ดาน คือ ความรอบรูแหงตน และการมีวิสัยทัศนรวม 

                       3.5 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สงผล 
ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ใน 3 ดาน คือ รูปแบบวิธีการคิด การมีวิสัยทัศนรวม การเรียนรูเปนทีม 

  3.6 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีวิสัยทัศน สงผลตอการเปนองคกร
แหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 ใน 2 ดาน คือ ดานการเรียนรูเปนทีม และดานการคิดอยางเปนระบบ  

 ผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการนำสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
ไปปฏิบัติโดยผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษา และครู สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีความคิดเห็นวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ขาดงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอตอการบริหาร การจัดหา และการพัฒนาบุคลากร ผูบริหาร 

บางคนขาดคุณลักษณะการเปนผูนำและขาดความเปนธรรมท่ีจะทำใหครูศรัทธาเช่ือถือ ครูบางคน

ยึดความคิดของตนเปนหลักและมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงทำใหไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
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ผูบริหารบางคนขาดความรูความเขาใจและประสบการณในการบริหารงานจึงไมไดรับการยอมรับ

จากครู การขัดแยงทางความคิดของครูทำใหการบริหารจัดการเปนไปอยางยากลำบากและทำให 

ไดงานท่ีไมดีเทาท่ีควร สวนขอเสนอแนะในการนำสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาไปปฏิบัติ 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูบริหารควรไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะการเปนผูนำอยางครบถวน 

ผูบริหารควรยอมรับฟงและนำความคิดเห็นของครูไปพิจารณาปรับใชในการพัฒนาสถานศึกษา 

ผูบริหารและครูควรไดรับการพัฒนาอยางสม่ำเสมอทั้งในดานระเบียบ กฎเกณฑ ขอปฏิบัติความรู

และเทคโนโลยีใหม ๆ ผูบริหารควรวินิจฉัย สั่งการ ตัดสินใจ ดวยความถูกตอง รวดเร็ว เด็ดขาด 

ผูบริหารควรนำหลักสมรรถนะ ทั้ง 8 ดาน มาปฏิบัติอยางจริงจัง และจริงใจเพื่อใหสถานศึกษา 

เปนเลิศในทุกดาน ควรสรางขวัญกำลังใจใหผูบริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาใหเกิดกำลังใจ

ในการทำงาน 

 

อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีสามารถนำมาอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. จากผลการวิจัยท่ีพบวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือ ดานการบริการท่ีดี ที่เปนเชนน้ีแสดงใหเห็นวา ผูอำนวยการ

สถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษา และครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 มีความตระหนักและใหความสำคัญตอการบริการท่ีดีแสดงออกในสิ่งที่ควรประพฤติ

ปฏิบัติอันเปนหนาท่ีที่ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษา และครูพึงกระทำ 

เพราะเปนสิ่งที่ทุกคนสามารถเห็นไดชัดเจนมากท่ีสุดโดยแสดงออกมาจากการกระทำ ซึ่งสอดคลอง

กับผลงานวิจัยของขุนวัง ณุวงศศรี (2550: ก) ที่ไดศึกษาเร่ืองสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิพบวา มีคาเฉล่ีย 

อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือ ผูบริหารมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาท่ีอยาง

เต็มความสามารถ การปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ไดเนนใหผูอำนวยการ

สถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษา ครู ไดตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางการจัดการศึกษา 
โดยพยายามใหทุกโรงเรียนรักษามาตรฐาน ขณะท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2549: 70) 

กลาววา ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ มีความคิด

ริเร่ิมสรางสรรคและมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง  ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบ

ของการมุงผลสัมฤทธ์ิ สุวิทย มูลคำ (2550: 291-295) กลาววา ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ คือ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 141

1) คุณภาพงานดานความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 2) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค การนำนวัตกรรม

ทางเลือกใหม ๆ มาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 3) ความมุงมั่นในการพัฒนาผลงานอยาง

ตอเน่ือง สวนขอที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ พัฒนาและจัดทำผลงานของ

ตนเองอยางตอเน่ือง อาจเน่ืองมาจากงานพัฒนาและจัดทำผลงาน ตองใชเวลาพอสมควร จึงทำให

ความมุงมั่นในการพัฒนางานจึงมีนอย  

 เมื่อพิจารณาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริการท่ีดีพบวา มีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือ ผูบริหารแสดงถึงความตั้งใจในการปรับปรุงระบบ

บรกิารของโรงเรียนใหมปีระสิทธิภาพ ทัง้น้ีอาจเปนเพราะวาการบริการท่ีดยีอมมผีลดตีอการปฏิบตังิาน 

ความลมเหลวในการบริการจะเปนผลเสียหายอยางรายแรงหากไมไดรับการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 

การใหบริการท่ีดีและมีคุณภาพตองอาศัยเทคนิค กลยุทธทักษะ ท่ีจะทำใหชนะใจผูรับบริการสอดคลอง 

กับที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2549:71) ใหความหมายการบริการท่ีดีวา หมายถึง  

ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 

ครอบครัว สวนขอที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารมีความตั้งใจปรับปรุง

ระบบการใหบริการบนพ้ืนฐานของความตองการของผูใชบริการ ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

หลักพ้ืนฐานของการบริการท่ีจีระ งอกศิลป (2550: 33) กลาวคือ 1) ทำใหผูรับบริการพอใจ  

2) อยาใหผูรับบริการอยูนานเกินไป 3) อยาทำผิดพลาดจนผูรับบริการเดือดรอน 4) สรางบรรยากาศ

ของหนวยบริการ 5) ทำใหผูรับบริการเกิดความคุนเคย 6) เตรียมความสะดวกใหพรอม    

 เม่ือพิจารณาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาตนเองพบวา มีคาเฉล่ีย 

อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือ ผูบริหารเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา  

ทางวิชาการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองสอดคลองกับ

ความเห็นของสุภา สุขวิบูลย (2549: 19) กลาววา การพัฒนาตนเองมีความสำคัญตอการปฏิบัติงาน
เปนอยางย่ิง การท่ีครูไดรับความรู ประสบการณ จะสามารถนำไปพัฒนางานของตนเองและพัฒนา

ตนเองไดเปนอยางดี และประสบความสำเร็จในชีวิต 

 การทำงานใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งสอดคลองกับแมกกินสัน และ 
เพดเลอร (Megginson and Pedler, 1992: 3) กลาววา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การท่ีผูเรียน 

ไดตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกวาจะเรียนอะไร เม่ือไร และอยางไร เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทักษะ

ความรู ความสามารถในการทำงานการเลือกพัฒนาตนเอง มีผลตอการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 

ของตน สวนผูบริหารศึกษาคนควาความรูจากการเขารับการอบรมหลักสูตรตาง ๆ หรือศึกษาตอ 

ในระดับที่สูงขึ้น มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย  
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 อาจเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความตองการทางปจจัยพ้ืนฐาน 

ในการดำรงชีวิต จึงทำใหบรรดาครูตองดิ้นรนไขวควาเพ่ือใหไดมาถึงสิ่งท่ีตองการ อันเปนสาเหตุ

ทำใหเกิดการใชจายเกินความจำเปน และการใชทรัพยากรอยางไมคุมคา ซึ่งสอดคลองกับเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพครูของสำนักงานเลขาธิการ 

 คุรุสภา (2533: 6-9) ที่ไดกลาวเก่ียวกับคุณลักษณะของครู ในดานความประหยัด  

โดยพฤติกรรมหลัก คือ  

 การรูจักประหยัดและออม และใชของใชคุมคา สวนพฤติกรรมบงชี้ คือ การชวยรักษา

และใชของสวนรวมอยางประหยัด ไมใชจายฟุมเฟอยเกินฐานะ 

 เม่ือพิจารณาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ดานการทำงานเปนทีมพบวา มีคาเฉลี่ย 

อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือผูบริหารเต็มใจใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารมีความเห็นวาความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานจะทำใหเกิด 

ขวัญกำลังใจและเปนการสรางสัมพันธภาพท่ีดีตอกันทำใหมีทีมงานท่ีแข็งแกรง สามารถผานอุปสรรค

ตาง ๆ และหนวยงานจะพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็ว ซึ่งตรงกับทัศนะในเร่ืองความสำคัญของ 

การทำงานเปนทีมของวิภาพร มาพบสุข (2543: 314) กลาววา ทำใหองคการมีความเจริญเติบโต 

มีมาตรฐานงานท่ีดี มีบรรยากาศในการทำงานท่ีดีสมาชิกมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สมาชิกรักใคร

ชอบพอกัน และไมมีการขัดแยงในการทำงานสมาชิกของทีมมักจะเห็นดวยกับผูบริหารระดับสูง

มากกวาคิดถึงผลประโยชนเฉพาะตนและสมาชิกทุกคนรูบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตน ซึ่งจะ

สงผลดตีอความสำเร็จในประสทิธิภาพท่ัวท้ังองคการ สวนผูบริหารใหการยกยองชมเชยแกเพ่ือนรวมงาน 

มคีาเฉล่ียอยูในระดับมากเปนอันดับสดุทาย อาจเน่ืองมาจากการทำงานท่ีปราศจากความไมเขาใจกัน 

การทะเลาะเบาะแวง การแบงพรรคแบงพวก และการต้ังปอมเปนกลุมโจมตีกันเอง โดยสอดคลองกับ

การศึกษาผลงานการวิจัยตาง ๆ ถึงลักษณะของครูที่ดี ซึ่งธีรศักด์ิ อัครบวร (2542: 45-48) ไดสรุปวา
ลักษณะของครูที่ดีจากคุณลักษณะทางสังคมในแงของสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนครูในโรงเรียน  
ยอมประกอบดวยครูหลายคน แบงงานกันทำตามความถนัดและความสามารถ ครูจึงตองรูจักทำงาน

เปนทีม รับผิดชอบในสวนของตนใหดีที่สุด และรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธอันดี 

ตอกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการรวมกัน 
 เมื่อพิจารณาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ดานการวิเคราะหและการสังเคราะหพบวา 

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือผูบริหารสามารถทำความเขาใจ 
ในระเบียบ วิธีการ หลักการ กฎเกณฑขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และการบริหารสถานศึกษาท้ังน้ี 

อาจเปนเพราะผูบริหารตองใชวางแผนแกปญหาหรือพัฒนางาน ซึ่งสอดคลองกับท่ีจีระ งอกศิลป  

(2550: 142-154) กลาววา การวางแผนเปนพ้ืนฐานสำคัญของกระบวนการบริหารการจัดการใน
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องคการซ่ึงเปนกระบวนการแรกหรือจุดเร่ิมตนของการบริหารการจัดการและการวางแผนกลายเปน

งานท่ีสำคัญท่ีขาดไมไดสำหรับทุกองคการเพราะการวางแผนชวยใหองคการมีทิศทางและเปนส่ิงท่ี 

นักบริหารยุคปจจุบันจำเปนตองใหความสนใจและไมสามารถหลีกเล่ียงไดทั้งน้ีเพราะสภาพแวดลอม

ทีม่ขีอจำกัด ตลอดจนทรพัยากรตาง ๆ ก็มอียางจำกัดเชนกันทำใหองคการตองปรบัตวัเพ่ือความอยูรอด

จึงจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองจัดทำแผนงาน สวนผูบริหารสามารถแกปญหาขององคกรไดอยาง 

เปนระบบ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทายท้ังนี้อาจเปนเพราะการบริหารของระบบ

ราชการท่ี ภารดี อนันตนาวี (2553: 69) กลาววา เนนใหความสำคัญท่ีกฎ โดยบุคคลตองปรับพฤติกรรม

และบุคลิกภาพความตองการของระเบียบมาตรฐานท่ีกำหนดไวจึงทำใหขาดความกระตือรือรนใน

การทำงานโดยมุงทำเพียงมาตรฐานเทาน้ัน ขาดความคลองตัวและยืดหยุนเน่ืองจากกฎระเบียบ

มาตรฐานท่ีตายตัว เสียคาใชจายสูง และขาดการประสานงานในภาพรวมท้ังองคการ  

    เมือ่พจิารณาสมรรถนะผูบรหิารสถานศึกษา ดานการส่ือสารและการจูงใจ พบวา มคีาเฉล่ีย

อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือผูบริหารสามารถสั่งการ เขียนส่ือสารไดชัดเจน

และเขาใจงาย ผูบริหารนำเสนอแนวคิดในที่ประชุม หรือในโอกาสตาง ๆ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการ 

สัง่การดวยการพูดหรอืเขยีนส่ือสารมกีารนำระบบอเีลคโทรนิคมาใชในการตดิตอสือ่สาร สอดคลองกบั 

สมาน รังสิโยกฤษฏ (อางถึงใน ภารดี อนันตนาวี, 2553: 139) กลาวถึงประโยชนของการติดตอ

สื่อสารท่ีดีวา ชวยใหการวินิจฉัยส่ังการเปนไปโดยรวดเร็ว แมนยำ และถูกตองย่ิงข้ึนโดยใชระบบ 

อีเลคโทรนิคในการติดตอสื่อสาร สวนผูบริหารสามารถพูดจูงใจ โนมนาวใหผูอื่นเห็นดวยยอมรับ

คลอยตามเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายของการส่ือสารได มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทายท้ังน้ี

อาจเปนเพราะไมตองการเปล่ียนแปลงสอดคลองกับที่แมคเกรเกอร (McGreger อางถึงใน จีระ 

งอกศิลป, 2551: 50-53) กลาววา การจูงใจจะเกิดข้ึนยอมอยูกับทัศนคติของผูบริหารหรือผูนำท่ีจะมี

ตอผูใตบังคับบัญชาและ McGreger ยังไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนออกเปน 2 แบบ 
กลาวคือ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ทฤษฎี X เชน มนุษยมักตอตานการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ เห็นแกตัว 
ไมฉลาด เฉ่ือยชา 

   เมื่อพิจารณาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พบวา 

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือผูบริหารเปดโอกาสใหครูนำผลงานไป
แสดงนิทรรศการหรือประกวดความสามารถตามโอกาส ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการเปดโอกาสใหครู 

นำผลงานไปจัดนิทรรศการหรือประกวดความสามารถเปนการสงเสริม สนับสนุนใหโอกาสเพ่ือนรวมงาน 
ไดพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ สอดคลองกับสุวิทย มูลคำ (2548: 354-361) กลาววา การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ 

ที่ 1 การใหคำปรึกษา แนะนำและชวยแกปญหาแกเพ่ือนรวมงานและผูเก่ียวของ ตัวบงชี้ที่ 2 การมี

สวนรวมในการพัฒนาบุคลากร ตัวบงชี้ที่ 3 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสรางเครือขายการพัฒนา

บุคลากร ตัวบงชี้ที่ 4 การสงเสริม สนับสนุน ใหโอกาสเพ่ือนรวมงานไดพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ  
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สวนผูบริหารสามารถชวยแกปญหาใหแกเพ่ือนรวมงานและผูเก่ียวของ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก

เปนอันดับสุดทายท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารตองการใหเพ่ือนรวมงานแกไขปญหาดวยตนเอง

สอดคลองกับขอคำนึงที่พรพิศ อินทะสุระ (2551: 39) กลาววา ในการใหคำปรึกษาควรคำนึงถึง 

บรรยากาศตองเปนกันเอง เปนเอกเทศเปนที่นาไววางใจ เปนนักฟงท่ีดี มีความจริงใจไมเสแสรง 

เสนอแนะใหหรือชวยเหลือใหเขาแกปญหาดวยตัวของเขาเอง 

   เมือ่พิจารณาสมรรถนะผูบรหิารสถานศึกษา ดานการมีวิสยัทัศน มคีาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

โดยขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสูงสุด พบวา ผูบริหารนำแนวคิด วิธีการใหมซึ่งเปนท่ียอมรับมาใชในการ

ปฏิบัติงาน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะตองการใหผูรวมงานมีความสนใจและมุงม่ันในการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับที่สมศักด์ิ ดลประสิทธ์ิ (2543: 3-4) กลาวถึงลักษณะวิสัยทัศนที่ดีวาเปนการชวยใหสมาชิกทุกคน

มีความรูสึกสนใจ มีความผูกพัน มุงมั่นปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทาทาย เกิดความหมายในชีวิต

การทำงาน มีการทำงานและชีวิตอยางมีเปาหมายดวยความภูมิใจและทุมเทเพ่ือคุณภาพ 

ของผลงานท่ีปฏิบัติ สวนผูบริหารสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาองคกรท่ีเปนรูปธรรม มีคาเฉล่ีย

อยูในระดับมากเปนอันดับสุดทายท้ังน้ีอาจเปนเพราะขาดความตอเน่ืองและจริงจังสอดคลองกับ 

ที่สันติ บุญภิรมย (2552: 48) กลาวถึงประเด็นของความลมเหลว ประกอบดวย 1) บุคลากร 

ในองคกรไมมีความรูอยางจริงจังชัดเจน เน่ืองจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติบุคลากรในองคกร 

ทุกระดับ ทุกประเภท ตองมีความรูพ้ืนฐานเบ้ืองตนเทากันแลวจึงไปตอยอดตามลักษณะของงาน 

ที่รับผิดชอบในองคกรท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการและขาดความตอเนื่องและจริงจัง 

เปนผลสืบเน่ืองมาจากเม่ือกอตั้งข้ึนแลวผูนำองคกรผูนี้ยายไปหรือตองออกตามวาระก็ไมมีบุคคลใด

สานตอตอไป 

 2. ผลการวิจัยท่ีพบวา การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ 1) การมีวิสัยทัศนรวม 2) รูปแบบวิธีการคิด 3) การเรียนรู 
เปนทีม 4) ความรอบรูแหงตน และ 5) การคิดอยางเปนระบบ ตามลำดับ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา 

หากคนในองคกรเขาใจถึงการมีวิสัยทัศนรวมกันจะทำใหบุคคลตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจ

สอดคลองกับที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549: 68) ไดใหแนวคิดวา องคกรแหงการเรียนรู 

จะตองเปนองคกรท่ีสมาชิกทุกคนไดรับการพัฒนาวิสัยทัศนของตนเองใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

รวมขององคกรเพ่ือใหเกิดพลัง การท่ีคนในองคกรเขาใจถึงวิสัยทัศนรวมกันจะทำใหบุคคลตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจและพรอมที่จะทำใหองคกรบรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับ 

ผลงานวิจัยของ บุปผา พวงมาลี (2542 อางถึงใน ตติยา มวงม่ิงสุข, 2550: 70) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง 
การรับรูความเปนองคการแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อจำแนกเปนรายดาน พบวา การมี

วิสัยทัศนรวมกันอยูในระดับสูง  
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  ในประเด็นท่ีเก่ียวกับความรอบรูแหงตนพบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมี

คาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือ การมุงมั่นพัฒนาโรงเรียนไปสูความเปนเลิศ ซึ่งโรงเรียนจะประสบ 

ความสำเร็จไดนั้น เกิดจากบุคคลเกิดการเรียนรูสอดคลองกับที่พรทิวา วันตา (2553: 45) กลาวถึง

ความรอบรูแหงตนวา คือ การฝกฝนอบรมตนดวยการเรียนรูอยูเสมอเปนการเสริมสรางบุคลากร 

ใหมีการใฝรูเปรียบเสมือนเปนหลักประกันวาเกิดการเรียนรูในองคการน้ันเพราะการเรียนรูขององคการ 

จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคล มีการเรียนรูเทาน้ันหากองคการใดบุคลากรในองคการมีการฝกฝนตนเอง

ใหเปนผูใฝรูใฝเรียนอยูตลอดเวลาองคการน้ันก็จะเกิดการเรียนรูขึ้นทุกวันและในท่ีสุดก็จะประสบ 

ผลสำเร็จ สวนขอที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ การพัฒนาและจัดทำผลงาน 

ของตนเองอยางตอเน่ือง การศึกษาหาความรู วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงาน

อยางตอเนื่อง ทั้งนี้อาจเกิดจากความไมสนใจตอการศึกษาคนควาหาความรูใหม และไมมี 

การวางแผนเพ่ือพัฒนาตนเอง โดยสอดคลองกับการกลาวถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองที่ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 หมวดท่ี 7 วาดวยเร่ือง ครู คณาจารยและ

บุคลากรทางการศึกษาไดบัญญัติไววาใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมีระบบเก่ียวกับกระบวนการผลิต 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ

ชั้นสูง ใหเปนไปตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีคุณภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพจึงมีความสำคัญเพ่ือความกาวหนาในการทำงาน 

 ในประเด็นท่ีเก่ียวกับรูปแบบวิธีการคิดพบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมี 

คาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือ ยอมรับในเหตุผลหรือความคิดท่ีถูกตองของเพ่ือนรวมงานตรงกับแนวคิดท่ี 

รุงชีวา สุขศรี (2551: 18) กลาวถึงแบบแผนทางความคิดวา ไดแก ขอตกลงเบ้ืองตน ความเช่ือ

พ้ืนฐาน ขอสรุปหรือภาพลักษณที่ตกผลึกในความคิดอานของคนท่ีมีอิทธิพลตอความรูความเขาใจ 

ตอสรรพสิ่งในโลก อันจะมีผลตอการประพฤติปฏิบัติตอคานิยม เจตคติที่มีตอบุคคลและสถานการณ

ทั้งหลาย อยางไรก็ตาม ทาทีของแตละบุคคลที่มีตอเหตุการณเดียวกันอาจไมเหมือนกันทั้งน้ีเปนผล
จากความแตกตางของแบบแผนทางความคิดของแตละบุคคลดังน้ันงานหลักของหลักการฝกปฏิบัติ

ของแบบแผนทางความคดิคอื การแสดงสมมตฐิานและเจตคตขิองตนเองออกมาใหเห็นเพ่ือทีบ่คุคลอืน่

จะสามารถรวมกันคนหาและพูดคุยแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและแสดงความเขาใจที่อาจจะผิด

โดยท่ีแตละคนตางก็เปดใจและไมปกปองความเห็นของตนเองจนมากเกินไป ทั้งน้ีก็เพ่ือใหเขาถึง

ความจริงใหมากท่ีสุด สวนสามารถสรางคานิยมสวนตัวท่ีทันสมัยและสอดคลองกับความเปล่ียนแปลง
ของโรงเรียน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาคานิยมสวนตัว 

ที่ทันสมัยขัดตอความคิดความเช่ือเดิมที่มีอยูตรงกับที่ เชงก้ี (Senge อางถึงใน คมสัน  ณ รังสี, 2550: 
18) กลาววา โลกทัศนในสภาพความเปนจริงเราจะพบอยูเสมอวาความคิดท่ีดีที่สุดมักไมไดรับการนำ

ไปปฏิบัติเหตุผลประการหนึ่งเปนเพราะความคิดเหลาน้ันขัดแยงกับโลกทัศนหรือความคิดความเชื่อ 
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ที่มีอยูเดิม ดังน้ันผูนำองคการจึงตองทาทายโลกทัศนในประเด็นท่ีเก่ียวกับการมีวิสัยทัศนรวมพบวา 

มคีาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยขอทีม่คีาเฉล่ียอันดับสงูสดุ คอื ยินดีใหความรวมมอืทีจ่ะสรางหนวยงาน

ใหประสบความสำเร็จ ทั้งนี้อาจเปนเพราะหนวยงานจะประสบความสำเร็จไดทุกคนในหนวยงาน 

ตองรวมมือกัน สอดคลองกับท่ี สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

(2545: 62) กลาววาองคกรจะพัฒนาใหมีความกาวหนามีความเขมแข็งเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ไดนัน้ ทุกคนในองคกรตองชวยกันสรางภาพในอนาคตของหนวยงานหรือทีเ่รียกวาตองสรางวิสยัทัศน

ขององคกรรวมกันวิสัยทัศนที่ดีตองระบุภาพในอนาคตไดชัดเจน สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก

เปนอันดับสุดทาย คือ รวมกำหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาครูไมคอยมีสวนรวม

ในการกำหนดวิสัยทัศนของหนวยงานก็เปนได ซึ่งท่ีจริงแลว วิโรจน สารรัตนะ (2548 อางถึง 

ใน ดวงเดือน บุญศรี, 2552: 24-28) กลาวถึงปจจัยการมีวิสัยทัศนรวมวา ควรมีการประชุมปรึกษา

หารือกับคณะครูและผูเก่ียวของอยางสม่ำเสมอ รวมกันตัดสินใจหลังจากเสาะหาขอมูลและหรือ 

ทางเลือกจากคณะครูหรอืชมุชน รวมกันตัดสนิใจหลงัจากเสาะหาขอมลู ทางเลือก กำหนดเปนวิสยัทัศน

ของโรงเรียน 

 ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการเรียนรูเปนทีมพบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมี 

คาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือ มักจะนำเอาความรูท่ีไดอบรมมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน สอดคลอง

กับที่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545: 63) กลาวถึง การเรียนรูรวมกัน 

เปนทีมวา ผูบริหารโรงเรียนตองสงเสริมใหทุกคนในองคกรใหทำงานรวมกันเปนทีม มีการแลกเปล่ียน

เรียนรูประสบการณและทักษะเพ่ือพัฒนาภูมิปญญาและศักยภาพของทีมงานโดยรวมดวยวิธีการ

ตางๆ ไดแก การเสวนา อภิปราย การสรางการเรียนรูรวมกันเปนทีมจะทำใหบุคคลไดรับการเรียนรู

และมีการพัฒนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงคที่จะเกิดประโยชนตอองคกร สวนขอที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มากเปนอันดับสุดทาย คือ มีสวนรวมในการตัดสินใจปรับปรุงเปล่ียนแปลงการพัฒนางาน ทั้งน้ีอาจ
เปนเพราะครูมีมุมมองในเรื่องการตัดสินใจเปนหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนหรือผูบริหารโรงเรียนน้ัน 

ใชอำนาจในการตัดสินใจคนเดียวเสมอทำใหครูขาดการมีสวนรวมหรือไมกลามีสวนรวมตัดสินใจ

สอดคลองกับทีน่พพงษ บญุจติราดุลย (2551: 108) กลาวถึงเหตุทีท่ำใหการตัดสนิใจสัง่การผิดพลาดวา 
อาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน การตัดสินใจสั่งการดวยอารมณ การถือเอาความเห็น 

ของตนเปนใหญ การถือเอาประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ ที่จริงแลวครูควรมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

มีการเรียนรูรวมกัน ชวยเหลือเก้ือกูลเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันเพ่ือใหเกิดความสำเร็จของทีมงาน งานมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับทีวิ่โรจน สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ (2545: 10) กลาวถึงการเรียนรู

รวมกันเปนทีมไววา เปนไปตามหลักการความรวมมือ หลักการกระบวนการกลุมเชื่อวาสมาชิก 
เกิดการเรียนรูไดดีขึ้น แลกเปล่ียนประสบการณซึ่งกันและกันตองเปนไปท้ังโรงเรียนเปนการเนน 

การทำงานสรางบรรยากาศใหสมาชิกทุกคนในองคกรทำงานรวมกันเปนทีม การทำงานเปนหมูคณะ

โดยทุกคนในทีมงานจะตองมีวิจารณญาณรวมกันอยูตลอดเวลาวากำลังทำอะไร และจะทำใหเกิดขึ้น
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ไดอยางไรสมาชิกทุกคนในทีมเกิดการเรียนรูรวมกันเปนทีมเสมือนการเรียนรูในระหวางการทำงาน

ตองเนนความเปนระบบอะไรจะตองเรียนรูกอนอะไรหลังและเติบโตพรอม ๆ กันประเด็นสำคัญอยูที่

จะสะกิดความอยากรูหรอืจติสำนึกท่ีกอใหเกิดความตองการของแตละคนใหกลายเปนการเรียนรูรวมกัน 

  ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการคิดอยางเปนระบบพบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยขอที่มี

คาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือ สามารถมองเห็นปญหาในการทำงาน เชื่อมโยงไดอยางเปนระบบสอดคลอง

กับที่ทิพยวรรณ รอดคุม (2548: 24) กลาวถึงความสำคัญของการคิดเชิงระบบวา การคิดเชิงระบบ 

มีความสำคัญอยางมากกับสภาพการบริหารในยุคการเปล่ียนแปลงท่ีเต็มไปดวยการชิงไหวพริบ 

เปนตนทุนทางปญญาท่ีผูบริหารทุกคนจำตองมี หากใครไมมีจะเปนผูแพอยางถาวร สมองของ 

ผูบริหารคิดเขาใจสภาพองคประกอบยอยตาง ๆ ในองคการเขาใจปจจัยพ้ืนฐานประวัติศาสตรและ

การพัฒนาการแตอดีตจนถึงปจจุบัน เห็นความสัมพันธเก่ียวของกันของระบบยอย หากแกไขหรือ

ดำเนินการตรงท่ีใดที่หน่ึงของระบบจะกระทบสวนอ่ืนไดเชนไร ตองอานสถานการณไดและพรอมทั้งมี

แนวทางแกไขและพัฒนาท่ีดี สวนขอที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ สามารถคิด

และปฏิบัติงานท่ีซับซอนไดอยางเปนระบบ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาธรรมชาติของมนุษยไมคอย

ทะเยอทะยาน ขาดความรับผิดชอบ ไมชอบทำงาน สอดคลองกับ ทฤษฎีของ แมคเกรเกอร (McGreger)  

(อางถึงใน จีระ งอกศิลป, 2550: 53) กลาววา การจูงใจจะเกิดขึ้นยอมอยูกับทัศนคติของผูบริหารหรือ

ผูนำท่ีจะมีตอผูใตบังคับบัญชาและ McGreger ยังไดตั้งสมมุติฐานเก่ียวกับพฤติกรรมของคนออก

เปน 2 แบบ กลาวคือ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y โดยสามารถเปรียบเทียบได ดังน้ี ทฤษฎี X 1) มนุษย

โดยท่ัวไปมักจะไมชอบทำงานและพยายามหลีกเล่ียง 2) มนุษยสวนใหญจะไมคอยทะเยอทะยาน

ขาดความรับผิดชอบ ชอบการบังคับลงโทษและการควบคุม 3) มักตอตานการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 

4) เห็นแกตัว ไมฉลาด เฉ่ือยชา   

 3. จากผลการวิจัยท่ีพบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ทั้ง 6 ดาน สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยสามารถทำนาย

การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู ไดรอยละ 
51 ซึ่งหมายความวา ถาหากผูบริหารและครูผูสอนไดรับการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ใหอยู 

ในระดับสูงมากขึ้น อันจะสงผลใหการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มกีารพัฒนาและอยูในระดับสูงข้ึนตามมาดวย 

ดังน้ัน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จึงควรตระหนัก
และมุงเนนใหผูบริหารไดรับการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาอยางตอเน่ือง โดยการอบรม

ดวยความเอาใจใสเปนพิเศษ มีความรูทั้งดานความรูความสามารถ ทักษะ เจตคติ เพ่ือพวกเขา 

จะไดสรรพพรอมไปดวยสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 8 ดาน คือ ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ  
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การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเปนทีม การวิเคราะหและสังเคราะห การส่ือสารและ 

การจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน ของผูบริหารสถานศึกษา อันจะสงผลทำให 

ผูบริหารสถานศึกษา มีความรูความสามารถในการพัฒนางาน พัฒนาครู ประพฤติตนเปนแบบอยาง

ที่ดี และปฏิบัติหนาท่ีดานงานบริหารอยางสมบูรณดวยการรับใชสังคมอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับ

บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 6 บทบาท ที่คณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) กลาวไวคือ  

1) บทบาทหนาท่ีในการกำหนดวัตถุประสงคนโยบายของสถานศึกษา 2) บทบาทหนาท่ีในการจัด

กิจกรรมในการบริหารตาง ๆ เพ่ือใหสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมาย 

ที่กำหนดไว 3) บทบาทหนาท่ีในการนำการปฏิบัติงานของบุคคลในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 

4) บทบาทหนาท่ีในการสรางขวัญและกำลังใจและสรางความสุขในการทำงานใหกับบุคลากร 

ในสถานศึกษา 5) บทบาทหนาท่ีในการสรางความรวมมือ รวมสติปญญาของบุคลากรในสถาน

ศึกษาและชุมชนเพ่ือการบริหาร 6) บทบาทหนาท่ีในการจัดหาทรัพยากร และควบคุมกำกับติดตาม

บุคลากรใชทรัพยากรใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การอภิปรายในประเด็นขอคนพบ

ดังกลาว มีรายละเอียดในแตละปจจัยไดดังน้ี 

  3.1 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ สงผลตอการเปน

องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ดานการคิดอยางเปนระบบท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารและครูสามารถมองเห็น

ปญหาในการทำงาน เชื่อมโยงไดอยางเปนระบบสอดคลองกับท่ี ทิพยวรรณ รอดคุม (2548: 24) 

กลาวถึงความสำคัญของการคิดเชิงระบบวา การคิดเชิงระบบมีความสำคัญอยางมากกับสภาพ 

การบริหารในยุคการเปล่ียนแปลงท่ีเต็มไปดวยการชิงไหวพริบ เปนตนทุนทางปญญาท่ีผูบริหาร 

ทุกคนจำตองมี หากใครไมมีจะเปนผูแพอยางถาวร สมองของผูบริหารคิดเขาใจสภาพองคประกอบ

ยอยตาง ๆ ในองคการเขาใจปจจัยพ้ืนฐานประวัติศาสตรและการพัฒนาการแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
เห็นความสัมพันธเก่ียวของกันของระบบยอย หากแกไขหรือดำเนินการตรงท่ีใดท่ีหน่ึงของระบบ 
จะกระทบสวนอ่ืนไดเชนไร ตองอานสถานการณไดและพรอมทั้งมีแนวทางแกไขและพัฒนาท่ีดี 

  3.2  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริการท่ีดี สงผลตอการเปนองคกร

แหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 ใน 2 ดาน คือ การเรียนรูเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารและครู

มักจะนำเอาความรูที่ไดอบรมมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน สอดคลองกับที่สำนักงาน 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545: 63) กลาวถึง การเรียนรูรวมกันเปนทีมวา ผูบริหาร

โรงเรียนตองสงเสริมใหทุกคนในองคกรใหทำงานรวมกันเปนทีม มีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ 

และทักษะเพ่ือพัฒนาภูมิปญญาและศักยภาพของทีมงานโดยรวมดวยวิธีการตางๆ ไดแก การเสวนา 

อภิปราย การสรางการเรียนรูรวมกันเปนทีมจะทำใหบุคคลไดรับการเรียนรูและมีการพัฒนาพฤติกรรม 

ที่พึงประสงคที่จะเกิดประโยชนตอองคกร  
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  3.3 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาตนเอง สงผลตอการเปน

องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ใน 5 ดาน คือ ดานความรอบรูแหงตน รูปแบบวิธีการคิด การมีวิสัยทัศนรวม  

การเรียนรูเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ จะเห็นไดจากผูบริหารและครูมุงมั่นพัฒนาโรงเรียน 

ไปสูความเปนเลิศ ซึ่งโรงเรียนจะประสบความสำเร็จไดนั้นเกิดจากบุคคลเกิดการเรียนรูสอดคลอง 

กับที ่พรทิวา วันตา (2553: 45) กลาวถึงความรอบรูแหงตนวา คอื การฝกฝนอบรมตนดวยการเรียนรู 

อยูเสมอเปนการเสริมสรางบุคลากรใหมีการใฝรูเปรียบเสมือนเปนหลักประกันวาเกิดการเรียนรู 

ในองคการน้ันเพราะการเรียนรูขององคการจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคลมีการเรียนรูเทาน้ันหาก

องคการใดบุคลากรในองคการมีการฝกฝนตนเองใหเปนผูใฝรูใฝเรียนอยูตลอดเวลาองคการน้ันก็จะ

เกิดการเรียนรูขึ้นทุกวันและในท่ีสุดก็จะประสบผลสำเร็จยอมรับในเหตุผลหรือความคิดท่ีถูกตองของ

เพ่ือนรวมงานตรงกับแนวคิดท่ีรุงชีวา สุขศรี (2551: 18) กลาวถึงแบบแผนทางความคิดวา ไดแก 

ขอตกลงเบ้ืองตน ความเช่ือพ้ืนฐาน ขอสรุปหรือภาพลักษณที่ตกผลึกในความคิดอานของคนท่ีมี

อิทธิพลตอความรูความเขาใจตอสรรพสิ่งในโลก อันจะมีผลตอการประพฤติปฏิบัติตอคานิยม เจตคติ

ที่มีตอบุคคลและสถานการณทั้งหลาย 

  3.4  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการส่ือสารและการจูงใจ สงผล 

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต  2 ใน 2 ดาน คือ ความรอบรูแหงตน การมีวิสัยทัศนรวม ดังจะเห็นไดจาก 

ผูบริหารและครูมีการฝกฝน อบรมตนเอง ศึกษาคนควาหาความรูจากส่ือ เทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดความ

กาวหนา ทันตอเหตุการณ และใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมรวมทั้งครูและผูบริหารตางมีเปาหมาย

ตองการใหสถานศึกษาประสบความสำเร็จโดยยินดีใหความรวมมือในการปฏิบัติงานสอดคลองกับ 

ที่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 62) กลาววา
องคกรจะพัฒนาใหมีความกาวหนามีความเขมแข็งเปนองคกรแหงการเรียนรูไดนั้น ทุกคนในองคกร

ตองชวยกันสรางภาพในอนาคตของหนวยงานหรือที่เรียกวาตองสรางวิสัยทัศนขององคกรรวมกัน

วิสัยทัศนที่ดีตองระบุภาพในอนาคตไดชัดเจน 
    3.5  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สงผล 

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 2 ใน 3 ดาน คือ รูปแบบวิธีการคิด การมีวิสัยทัศนรวม การเรียนรูเปนทีม จะเห็น

ไดจากการท่ีผูบริหารและครูปรับแนวคิดวิธีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนพรอม

ที่จะปรับเปล่ียนความเช่ือเกาๆ ที่ลาสมัยใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของโรงเรียน มีการยอมรับ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามยุคสมัยในทางสรางสรรค มีการพัฒนาตนเองพัฒนางานเพ่ือใหเต็ม

ตามศักยภาพ สอดคลองกับที่ กรมวิชาการ (2545: 36) กลาวถึงการเรียนรูรวมกันเปนทีม วาเปน 
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การทำงานเปนทีมที่มีวิธีการสำคัญ ไดแก 1) การเสวนาเปนการแลกเปล่ียนขอคิดเห็นรวมกันสมาชิก

ยอมรับเหตุผลและขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน 2) การอภิปรายโดยมีขอสมมติฐานและทางเลือกไว

ลวงหนา 3) การบริหารงานเปนทีมโดยมีผูนำหรือหัวหนาทีมเปนผูดำเนินการเพ่ือใหเกิดการเรียนรู 

ความสำเร็จ หรือความผิดพลาดรวมกัน 
          3.6 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีวิสัยทัศน สงผลตอการเปนองคกร

แหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต  2 ใน 2 ดาน คือ ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการคิดอยางเปนระบบ เห็นไดจากผูบริหารและครู

ตองการเรียนรูจากความสำเร็จและความผิดพลาดในอดีตมาพัฒนาผลงาน สนับสนนุใหมีการทำงาน

เปนทีมงาน ใหทุกคนมีสวนรวมในการระดมสมอง สรางงานรวมมือกับมวลสมาชิก ปฏิบัติงานเพ่ือให

ไดผลงาน และทำงานเปน สอดคลองกับที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549: 18-19) กลาววา 

การสรางใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีการเปลี่ยนแปลง จะชวยใหองคกรสามารถปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอมทีเ่ปล่ียนแปลงไปอยางรวดเรว็ได ถาปฏิบตัไิดเชนน้ีวัฒนธรรมตางๆ จะปรับตวัไดงายข้ึน

จะทำให 1) ใหคุณคาในการปฏิบัติที่ดีสำหรับผูปฏิบัติงานทุกคนขององคกร 2) มีการสงเสริม 

การบริหารจัดการและความเปนผูนำท่ีมีความสามารถอยางจริงจัง 3) สนับสนุนใหผูบริหารทำงาน

เปนทีม 4) ลดข้ันตอนของกฎเกณฑการทำงาน หรือใชระบบราชการต่ำสุดเทาท่ีจะทำได ฉะน้ัน 

องคกรท่ีสามารถปรับตัวในวัฒนธรรมไดดี ถือวาเปนเคร่ืองมือสำคัญในการแขงขัน  

  4.  ผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการนำสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

ไปปฏิบัติโดยผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษา และครู สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีความคิดเห็นวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

ขาดงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอตอการบริหาร การจัดหา และการพัฒนาบุคลากร ผูบริหาร 

บางคนขาดคุณลักษณะการเปนผูนำและขาดความเปนธรรมท่ีจะทำใหครูศรัทธาเช่ือถือ ครูบางคน
ยึดความคิดของตนเปนหลักและมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงทำใหไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ผูบริหารบางคนขาดความรูความเขาใจและประสบการณในการบริหารงานจึงไมไดรับการยอมรับ

จากครู การขัดแยงทางความคิดของครูทำใหการบริหารจัดการเปนไปอยางยากลำบากและทำให 

ไดงานท่ีไมดีเทาท่ีควร   
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช 

  ขอคนพบท่ีไดจากวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดังน้ี  
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  1.1  ขอเสนอแนะในการนำสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาไปปฏิบัติในสถาน

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูบริหารควรไดรับการพัฒนาในดานความรู ความสามารถอยูเสมอเนื่องจากการ

ศึกษาในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดานคุณลักษณะการเปนผูนำอยางครบถวน  

ผูบริหารควรยอมรับฟงและนำความคิดเห็นของครูไปพิจารณาปรับใชในการพัฒนาสถานศึกษา  
ผูบริหารควรไดรับการพัฒนาอยางสม่ำเสมอทั้งในดานระเบียบ กฎเกณฑ ขอปฏิบัติความรูและ

เทคโนโลยีใหมๆ  

  1.2 ครูบางคนยึดความคิดของตนเปนหลักและมีความเช่ือมั่นในตนเองสูงทำให 

ไมยอมรับการเปล่ียนแปลง ควรมีการสรางจิตสำนึก กระตุนเตือน และเปนแบบอยางท่ีดีตอบรรดาครู 

ผูสอน โดยใหความสำคัญตอการวางตนในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม สงเสริมใหครูผูสอนไดปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมทางศาสนา ปลูกฝงใหครูผูสอนปฏิบัติตามหลักทางสายกลาง ลดความเชื่อมั่น 

ในตนเองหรือยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น โดยใชกระบวนการหรือกิจกรรมหลอหลอมเพ่ือสราง

ใหบรรดาครูมีลักษณะของความเปนครู มีความคิด ทัศนคติที่พรอมจะเปล่ียนแปลง ยอมรับ 

ความคิดเห็นแปลกใหม  

  1.3 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรมีนโยบายท่ี

ชัดเจนในการเสริมสรางผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือใหครู

เกิดการยอมรับ มีการจัดโครงการอบรมพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาอยางตอเน่ืองในดานความรู 

ความสามารถ เทคนิค กฎ ระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ และเหมาะสมกับสภาพความตองการของ

องคกร ควรจัดใหครูผูสอนทุกคนมีความรูหรือหลักธรรมทางศาสนา เพ่ือนำมาใชบูรณาการเช่ือมโยง

ใหเขากับหลักสูตรการสอนในทุกสาระการเรียนรู ควรจัดสัมมนาครูใหมีความรูทั้งศาสตรและศิลป

แหงการเปนครู สรางทัศนคติและความรูสึกท่ีดีตอโรงเรียน ผูบริหารและวิชาชีพครูของตนเอง  

ควรสงเสริมใหครูทำงานในบรรยากาศความเปนพ่ีนอง สงเสริมความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน โรงเรียน
ควรปลูกจิตสำนึกใหครูมีจิตอาสาพัฒนาสังคมเพ่ือประโยชนของสวนรวม และการเขารวมกิจกรรม 

ในสังคมดวยการยึดมั่นในความเปนประชาธิปไตย ควรมีการอบรมนิเทศภายในโรงเรียนหรือระหวาง

โรงเรียน ควรติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลพฤติกรรมของผูบริหาร ในดานสมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษา และครูผูสอนในการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและควรยกยอง

ชมเชยผูบริหารสถานศึกษา ครูที่เปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน   

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรทำการศึกษาวิจัยเชิงการพัฒนา เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะผูบริหารสถาน

ศึกษาใหกับผูบริหารและครูผูสอน เพ่ือการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.2 ควรทำการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการประเมินคุณภาพผูบริหารและครูผูสอนทั้งใน

ดานสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา และการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 152

  2.3 ควรทำการศึกษาเพ่ิมเติมแนวคิดเร่ืองสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาและการเปน

องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาทุกเขต 

 

สรุป 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน 

โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเปนทีม 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การส่ือสารและการจูงใจ การมุงผลสัมฤทธ์ิ การมีวิสัยทัศน และ 

การวิเคราะหและสังเคราะห ตามลำดับ การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยภาพ

รวมและรายดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ 

การมีวิสัยทัศนรวม รูปแบบวิธีการคิด การเรียนรูเปนทีม ความรอบรูแหงตน และการคิดอยางเปน

ระบบ สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6 ดานไดแก การมุงผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพัฒนา

ตนเองการส่ือสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน การนำสมรรถนะของ 

ผูบริหารสถานศึกษาไปใช ไดแก ดานการทำงานเปนทีม ผูบริหารควรไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะ 

การเปนผูนำ ควรยอมรับฟง และนำความคิดของครูไปพิจารณาปรับใชในการพัฒนาสถานศึกษา 

การยกยองชมเชยเพ่ือนรวมงาน และดานการวิเคราะหและสังเคราะห ผูบริหารควรไดรับการพัฒนา

ในการวิเคราะหงาน แกปญหาขององคกรไดอยางเปนระบบ  
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การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ประเพณีลอยกระทงสวรรค   
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3   

อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
THE DEVELOPMENT OF A LOCAL CURRICULUM ENTITLED ‘LOY KRATHONG 

SAWAN FESTIVAL’, IN FOREIGN LANGUAGES LEARNING AREAS  
FOR MATTHAYOMSUKSA 3 STUDENTS IN U-THONG DISTRICT,  

SUPHAN BURI PROVINCE 
 

สุมาลี  ดวงจินดา/SUMALEE DUANGJINDA1    
เนติ  เฉลยวาเรศ/NETI  CHALOEYWARES2 

 ประทุม  ศรีรักษา/PRATOOM SRIRUKSA3  

 

บทคัดยอ 
  

         การวิจยัคร้ังน้ีมคีวามมุงหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เร่ือง ประเพณีลอยกระทงสวรรค 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมี 4 ขั้นตอน คือ 

1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การประเมิน

ผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอูทอง อำเภออูทอง  

จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 52 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 

1) แบบสัมภาษณ 2) แบบสอบถาม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบประเมิน

ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห
เน้ือหา สถิติพ้ืนฐานและสถิติทดสอบที  

 ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษาสามารถพัฒนา

หลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของแตละทองถ่ิน  และผูมีสวนเก่ียวของ 
มีความคิดเห็นวาควรมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง ประเพณีลอยกระทงสวรรค 2) การพัฒนา

หลักสูตร ไดหลักสูตร (ฉบับราง) ประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง ขอบขายเน้ือหา 

การจัดเวลาเรียน  แนวทางการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดผลและการประเมินผล และแผน 
 
__________________________________  
1 นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2อาจารย ดร.  อาจารยคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยพิเศษ  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ)
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การจัดการเรียนรู ผลการประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) โดยผูเชี่ยวชาญพบวา หลักสูตรมีองคประกอบ

สอดคลองกันและเหมาะสมสำหรับใชในการเรียนการสอน 3) การทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียน

มีความสนใจ ตั้งใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียนรูเปนอยางดี 4) การประเมินผลและ

ปรับปรุงหลักสูตร พบวา คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังทดลองสูงกวากอนทดลองใช

หลักสูตร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ 

การส่ือสาร อยูในระดับดี นักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตร อยูในระดับพึงพอใจมาก   

คำสำคัญ:  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน, การสอนภาษาอังกฤษ, มัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 

 This research was aimed to develop a local curriculum entitled ‘Loy Krathong 

Sawan Festival’, in Foreign Languages Learning Areas for Matthayomsuksa  3  students. 

The curriculum development process consisted of 4 stages as follows: 1) A study of 

fundamental information, 2) A curriculum development, 3) The curriculum implementation, 

and 4) The curriculum assessment and improvement. The research sample included 52 

Matthayomsuksa 3 students of U-Thong School in U-Thong District, Suphan Buri Province.

The instruments used for data collection were: 1) an interview form, 2) a survey questionnaire, 

3) a learning achievement test, 4) an evaluation form for communication skills in English, 

and 5) a satisfaction questionnaire. Data were analyzed in terms of content analysis, 

descriptive statistics, and dependent samples   t – test.  

 The research findings were as follows: 1) A study of fundamental information 
revealed that the school was capable of developing a curriculum to suit its local problems 

and needs. All the stakeholders agreed that a curriculum development on ‘Loy Krathong 

Sawan Festival’ should be developed. 2) A curriculum development yielded a drafted 

copy of the curriculum which included principles, goals, the curriculum structure, scopes 
of the content, learning time, learning management trends, teaching aid/learning resources, 

evaluation and assessment,  and learning management plans.  The assessment of the 

drafted curriculum revealed that it was suitable for learning. 3) The curriculum implementation 
revealed that the students were interested and actively participated in learning activities.  

4) The curriculum assessment and improvement revealed that the students’ learning 

achievement scores after the curriculum implementation were statistically higher than 

those before the curriculum implementation at a significance level of .05. As regards the 
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students’ communication skills in English, it was found that the students’ skills were good. 

The students’ satisfaction was at a high level.  

Keywords:   local curriculum development, English teaching, secondary education 

 

บทนำ 
  ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสำคัญและจำเปนอยางย่ิง 

ในชีวิตประจำวัน เน่ืองจากเปนเคร่ืองมือสำคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู  

การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และใช

ภาษาตางประเทศเพ่ือการส่ือสารได สามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลก 

ไดอยางสรางสรรค (สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1) แตยังมปีญหาท่ีพบในการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย คือ ผูเรียนมักจะเกงแตไวยากรณ ไมสามารถใชภาษาอังกฤษ

สื่อสารกับชาวตางชาติได ทั้งที่ เรียนกันมาหลายป (ธูปทอง กวางสวาสดิ์, 2549: คำนำ)  

ในการเรียนภาษาอังกฤษ การใชสื่อการเรียนการสอนท่ีมีเน้ือหาท่ีนักเรียนคุนเคยจะทำใหนักเรียน

ทำความเขาใจเน้ือหาไดดีกวาเน้ือหาท่ีไมคุนเคย สอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2553: 133-134) ที่

กลาวถึง หลักการการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง (authentic learning) การเรียนรูเร่ืองใด ๆ ก็ตาม

ยอมมีความสัมพันธกับบริบทของเรื่องนั้น ๆ การเรียนรูโดยคำนึงถึงบริบทแวดลอมเปนการเรียนรู 

ที่สัมพันธกับความเปนจริง เปนการเรียนรูที่มีความหมายเพราะสามารถนำไปใชได  เปนประโยชน 

ตอผูเรียน จึงเปนสิ่งท่ีกระตุนใหผูเรียนเกิดความใฝรู อยากเรียนรู จึงสามารถนำไปใชไดในชีวิต 
ประจำวันได สอดคลองกับปราโมทย จันทรเรือง (2552: 451) กลาวถึง การเรียนรูสภาพความเปนอยู 

ชุมชน วัฒนธรรมประเพณี อาชีพ และคานิยมของตนเอง ทำใหผูเรียนสนใจท่ีจะศึกษาเพราะเปน
เร่ืองใกลตัว 

 อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญ มีประเพณีวัฒนธรรม

พ้ืนบานและส่ิงท่ีนาสนใจตาง ๆ มากมาย  จึงทำใหมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางเขา
มาชมสถานที่และประเพณีตาง ๆ และมีประเพณีหนึ่งท่ีชาวอูทองใหความสำคัญเปนอยางย่ิง คือ

ประเพณีลอยกระทงสวรรค เปนประเพณีที่เก่ียวเน่ืองกับพระพุทธศาสนาท่ีพุทธศาสนิกชนไดถือ

ปฏิบัติกันมานานจนถึงปจจุบัน เปนการลอยกระทงโดยลูกโปงผูกกับกระทงปลอยขึ้นฟา เพ่ือบูชา
หลวงพอสังขศรีสรรเพชญาราม อยูบนเขา ที่วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อำเภออูทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี เปนวัดสำคัญท่ีมีระยะทางหางจากโรงเรียนอูทองเพียง 1 กิโลเมตร นอกจากน้ีองคการ

บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (อพท.) รวมมือกับอำเภออูทอง ลงนาม

บันทึกขอตกลงรวมกัน เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2555 เพ่ือดำเนินกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวพ้ืนท่ี
เมอืงโบราณอูทอง ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงประวัตศิาสตรและวัฒนธรรม เน่ืองจากเปนเมอืงหลวงแรก
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ของอาณาจักรทวารวดี (องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

(องคการมหาชน, 2555: 1)  

   การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในการสอนภาษาอังกฤษ เปนการพัฒนาการจัดการศึกษา

อยางมีสวนรวมท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน สนองตอบตอความตองการและสภาพของชุมชนและผูเรียน  

ทำใหเกิดความรู  ความเขาใจ และความภาคภูมิใจในการพัฒนาตนเอง และสามารถนำเอาภูมิปญญา  

องคความรู และทรัพยากรของทองถิ่น มาใชใหเกิดประโยชนไดสูงสุด การเรียนรูเก่ียวกับประเพณี

ของตนเองเปนวิธีหน่ึงท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน สอดคลองกับแนวความคิด

ของใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2543: 15-16) ที่กลาวไววา หลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแมบทได

กำหนดจุดมุงหมาย เน้ือหาสาระ และกิจกรรมอยางกวาง ๆ เพ่ือใหทุกคนไดเรียนรูคลายคลึงกัน  

ทำใหกระบวนการเรียนการสอนมุงเน้ือหาสาระและประสบการณที่เปนหลักการท่ัว ๆ ไป ไมสามารถ

ประมวลรายละเอียดเก่ียวกับสาระความรูตามสภาพแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ ปญหาและความ

ตองการของทองถ่ินในแตละแหงไดทั้งหมด ดังน้ันจึงตองพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เพ่ือตอบสนอง

ความตองการในแตละทองถ่ิน นอกจากน้ีปราโมทย จันทรเรือง (2552: 451) ไดกลาวถึง การเรียน

เร่ืองของทองถ่ินทำใหผูเรียนไดรูจักตนเอง รูจักชีวิต มีความรูสึกท่ีดีตอสังคมและส่ิงแวดลอมรอบตัว  

มีความรัก ความผูกพัน เกิดความภาคภูมิใจทองถ่ินของตนและรูสึกรับผิดชอบในการมีสวนรวม 

เพ่ืออนุรักษและพัฒนาทองถ่ินตอไป นอกจากน้ีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเปนการเสริมพื้นฐานการ

เรียนรู ทัศนคติใหแกผูเรียนเพ่ือจะไดรูจักชีวิตจริงและประสบการณตรงเก่ียวกับทองถ่ินของตน 

เน่ืองจากการเรียนรูที่ดีควรจะเรียนจากส่ิงท่ีใกลตัวไปยังสิ่งท่ีไกลตัว เพราะเปนกระบวนการเรียนรู 

ที่ผูเรียนสามารถดูดซับไดเร็วกวา และจะไดมีความรัก ความภูมิใจและสงเสริมความเจริญใหกับ

ทองถ่ินของตนได  (เบญจวรรณ  ก่ีสุขพันธ, 2552: 134)  

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอูทอง พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (โรงเรียนอูทอง, 2552: 295) จัดการเรียนการสอน

วิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 6 รายวิชา ไดแก วิชาภาษาอังกฤษ 1 – 6 โดย

เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 5 วิเคราะหตัวชี้วัดพบวา นักเรียนตองมีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการ
พูดและเขียนบรรยายความรูสึก ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณและเหตุการณ 

ทีอ่ยูในความสนใจของสงัคม พรอมทัง้ใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม เมือ่พิจารณาหนวยการเรียนรู

ที่ 4 เร่ือง Festivals กำหนดเวลาเรียน 12 ชั่วโมง เปนเร่ืองราวของประเพณีทั่ว ๆ ไป ซึ่งไมอยูในชีวิต

ประจำวันของนักเรียน ทำใหนักเรียนรูสึกเบ่ือหนายมองภาพประเพณีตาง ๆ ไมชัดเจน นักเรียนไม

สนใจในบทเรียน จึงทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในหนวยท่ี 4 เร่ือง Festivals 
ต่ำกวาเกณฑที่กำหนด    
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  ดังน้ันเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน  

ตามเจตจำนงของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผูวิจัยจึงไดจัดทำ

หลักสูตรทองถิ่น เร่ือง ประเพณีลอยกระทงสวรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงสรางของหลักสูตรสถาน

ศึกษาโรงเรียนอูทอง เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสไดมีความรู ความเขาใจและฝกทักษะภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการส่ือสารท้ัง 4 ทักษะ ไดแก ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน เก่ียวกับเรื่องราว

ประเพณีลอยกระทงสวรรคอันดีงามในทองถ่ินของตนเอง ซึ่งดำเนินการตามข้ันตอนของการพัฒนา

หลักสูตรทองถิ่น ดังตอไปนี้ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร โดยการพัฒนา

หลักสูตรฉบับราง ประเมินผลหลักสูตรฉบับราง และปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง 3) การทดลองใช

หลักสูตร  4)  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น   

   

วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคการวิจัย มีดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาหลักสูตร

ทองถ่ิน วิชาภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน   

3) เพ่ือทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน  4) เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  

 

วิธีดำเนินการ 
 ขอบเขตการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง   

  1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอูทอง อำเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2555 

จำนวนนักเรียน 570 คน 

      1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/10 โรงเรียนอูทอง อำเภอ 

อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2555 จำนวน 52 คน โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  

 2. ตัวแปรในการวิจัย ไดแก หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง ประเพณีลอยกระทงสวรรค  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ความพึงพอใจตอหลักสูตรทองถ่ิน  
 3. ระยะเวลา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใน ภาคเรียนท่ี 1  

ปการศึกษา 2555 ใชระยะเวลาสอนสัปดาหละ 3 ชั่วโมง เปนเวลา 4  สัปดาห  รวมเวลา 12  ชั่วโมง 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แบบสัมภาษณความตองการการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน จากผูบริหารสถานศึกษา   

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสาระตางประเทศ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภูมิปญญา

ทองถ่ิน  ผูปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 

 2. แบบสอบถามความตองการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจากนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 3.  หลักสูตรทองถ่ิน  เร่ือง  ประเพณีลอยกระทงสวรรค 

 4.  แผนการจัดการเรียนรู  จำนวน  4  แผน   

 5.  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตวัเลือก  

จำนวน  30 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.26 - 0.80 คาอำนาจจำแนก  ระหวาง  0.22 – 0.63  

คาความเช่ือมั่น  เทากับ  0.803 

 6.  แบบประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษ ประเมินการพูดและการเขียน โดยอิงเกณฑ

ประเมิน (rubric assessment)  กำหนดเกณฑการประเมินเปนระดับคะแนน  4  ระดับ (4, 3, 2, 1)  

 7. แบบสอบถามความพึงพอใจตอหลักสูตร ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) แบบ

มาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี  5  ระดับ   

 การดำเนินการวิจัย 

 การดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง ประเพณี ลอยกระทงสวรรค  

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  ดำเนินการตามวิธีวิจัยและพัฒนา 4 ข้ันตอน คือ 

 ขั้นตอนท่ี  1 การวิจัย  (research 1) :  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  

 การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาเพ่ือจัดเตรียมขอมูล ดานหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ศึกษา
เอกสาร ตำราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และศึกษาความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

รวมท้ังเน้ือหาสาระเก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคท่ีควรจัดไวในหลักสูตรทองถ่ิน  เร่ือง  ประเพณี

ลอยกระทงสวรรค โดยการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษา

ตางประเทศ จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 คน ภูมิปญญาทองถิ่น 2 คน  

ผูปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 3 คน รวมท้ังหมด 14 คน โดยใชการสัมภาษณแบบ

มีโครงสราง และใชแบบสอบถามกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอูทอง จำนวน 52 คน 

ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) และ
นำเสนอแบบพรรณนาความ                                                            
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 ขั้นตอนท่ี  2 การพัฒนา (development  1) : การพัฒนาหลักสูตร   

 1. การพัฒนาหลักสูตร (ฉบับราง) โดย 1) นำขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณ  

แบบสอบถาม และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 

รางโครงรางหลักสูตรทองถ่ิน  เร่ือง  ประเพณีลอยกระทงสวรรค  ซ่ึงประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย

โครงสราง การจัดเวลาเรียน สาระมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ขอบขายสาระการเรียนรู แนวทาง 

การจัดการเรียนรู  สื่อ/แหลงเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล  แผนการจัดการเรียนรู  2) นำหลักสูตร

มาใชประกอบการสรางแผนการจัดการเรียนรู โดยการกำหนดเน้ือหา สาระสำคัญและเวลา  

จุดประสงคการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู แหลงเรียนรู  สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมิน

ตามโครงสรางหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน 3) สรางแผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชหลักสูตรทองถิ่น  

จำนวน 4 แผน ซึ่งประกอบดวย สาระสำคัญ มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด จุดประสงค สาระ 

การเรียนรู ชิน้งาน/ภาระงาน การวัดผลและประเมินผล สือ่/แหลงการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 2. การประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) นำโครงรางหลักสูตรทองถ่ิน และแผนการจัดการ

เรียนรูประกอบการใชหลักสูตรที่ผูวิจัยสรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ 

จำนวน 5 ทาน ที่มีความชำนาญดานการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และดานการ

พัฒนาหลักสูตร พิจารณาตรวจสอบโดยใชการประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีความ

สอดคลองเทากับ 1.00 

 3. การปรับปรุงหลักสูตร (ฉบับราง) นำผลการประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) และ 

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข  เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการทดลองตอไป 

 ขั้นตอนท่ี  3  การวิจัย (research  2) : การทดลองใชหลักสูตร 

 การดำเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี เปนการนำหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนและไดปรับปรุงแกไข

เรียบรอยแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยกอนการทดลองทำการทดสอบกอนเรียน หลังจากน้ัน
จึงดำเนินการสอน ดวยหลักสูตรทองถ่ินท่ีพัฒนาข้ึน โดยใชแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 4 แผน 

มีรายละเอียดดังน้ี   

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง U-Thong District and Wat Khao Phra Si 
Sanphetchayaram (ขอมลูพ้ืนฐานและสภาพท่ัวไปของอำเภออูทองและวัดเขาพระศรีสรร-เพชญาราม)  

จำนวน  3 ช่ัวโมง  มีจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียนสามารถอานออกเสียงคำศัพทไดถูกตอง  บอกความหมาย

คำศัพทไดถูกตอง พูดบรรยายขอมูลเก่ียวกับถิ่นท่ีอยูของตนเอง อานบทความแลวจับใจความและ
สรุปใจความได เขียนประโยคไดถูกตองตามโครงสรางไวยากรณ กิจกรรมการเรียนรู ใหนักเรียนได

เรียนรูคำศัพทและโครงสรางประโยค ฝกอานจับใจความ สรุปใจความเกี่ยวกับขอมูลทองถิ่นของตน  
ฝกจับคูสนทนาถาม–ตอบตามสถานการณที่กำหนด ฝกใชภาษาอังกฤษในการพูดและเขียนเพ่ือ

ถายทอด เผยแพร และประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับทองถ่ินของตน สื่อที่ใชในการจัดการเรียนรู  

ไดแก  รูปภาพ ใบความรู ใบงาน 
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   แผนการจัดการเรียนรูที่  2 เร่ือง Loy Krathong  Festival (ประเพณีลอยกระทง) จำนวน  

3 ชั่วโมง มีจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียนสามารถอานออกเสียงคำศัพทไดถูกตอง บอกความหมาย 

คำศัพทไดถูกตอง ฟงและอานบทความแลวจับใจความและสรุปใจความได พูดแสดงความคิดเห็น 

ไดเขียนประโยคไดถูกตองตามโครงสรางไวยากรณ กิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนใหนักเรียนดู Video 

Clip เพลงลอยกระทง ฟงและฝกรองตาม แลวตอบคำถาม นักเรียนอานบทความเก่ียวกับ History of 

Loy Krathong  แลวจับคูคำศัพทกับภาพ จับใจความและสรุปใจความสำคัญ  นักเรียนศึกษาความหมาย

ของคำศัพทที่กำหนดให  ฝกอานออกเสียงคำศัพทตามครูแลวจับคูคำศัพทกับความหมายใหถูกตอง 

อานบทความ Loy Krathong and environment ครูตั้งคำถาม นักเรียนชวยกันตอบ แบงนักเรียน

เปนกลุม กลุมละ 4-5 คน ชวยกันเขียนเรียงความเก่ียวกับ ลอยกระทงกับการรักษาสิ่งแวดลอม 

ตัวแทนกลุมออกมาพูดนำเสนอหนาชั้นเรียน สื่อท่ีใชในการจัดการเรียนรู ไดแก Clip Video เพลง

ลอยกระทง รูปภาพ ใบความรู ใบงาน 

     แผนการจัดการเรียนรูที่  3  เร่ือง  Loy Krathong Sawan Festival  (ประเพณีลอยกระทง

สวรรค) จำนวน 3 ช่ัวโมง  มีจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียนสามารถพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเทศกาล

ประเพณีลอยกระทงสวรรค พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบส้ัน ๆ อานจับใจความสำคัญ และอานเพ่ือ

ศึกษารายละเอียดของเทศกาลประเพณีลอยกระทงสวรรค สนทนาแลกเปล่ียนขอมูลและพูดแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับเทศกาลประเพณีลอยกระทงสวรรคพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบสั้น ๆ เขียน

บรรยายเก่ียวกับเทศกาลประเพณีลอยกระทงสวรรคพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบส้ัน ๆ กิจกรรม 

การเรียนรูใหนักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเทศกาลประเพณีลอยกระทงสวรรค พรอมทั้ง 

ใหเหตุผลประกอบส้ัน ๆ  อานจับใจความสำคัญ และอานเพ่ือศึกษารายละเอียดของเทศกาลประเพณี

ลอยกระทงสวรรค สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลแลวพูดแสดงความคิดเห็นและเขียนบรรยายเก่ียวกับ

เทศกาลประเพณีลอยกระทงสวรรค พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบสั้น ๆ สื่อที่ใชในการจัดการเรียนรู  
ไดแก  ใบความรู  ใบงาน  รูปภาพเทศกาลประเพณีลอยกระทงสวรรค 

 แผนการจัดการเรียนรูที่  4  เร่ือง  What activities do we do on Loy Krathong Sawan 

Day? (กิจกรรมตาง ๆ ในประเพณีลอยกระทงสวรรค) จำนวน 3 ชั่วโมง มีจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียน
สามารถฟงบทสนทนาแลวจับใจความตอบคำถามได  อานออกเสียงคำศัพทไดถูกตอง  บอกความหมาย

คำศัพทไดถูกตอง อานบทความแลวจับใจความและสรุปใจความได เขียนประโยคไดถูกตองตาม

โครงสรางไวยากรณ กิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียน ฟงบทสนทนา บทความบรรยายบรรยากาศ 
งานประเพณีลอยกระทงสวรรค บทความแสดงความคิดเห็นและแสดงความรูสึกตองานประเพณี 

ลอยกระทงสวรรค พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรค สื่อที่ใชในการ

จัดการเรียนรู ไดแก CD บทสนทนาวิดิทัศนงานประเพณีลอยกระทงสวรรค รูปภาพ ใบความรู  

ใบงาน 
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 ขั้นตอนท่ี  4  การพัฒนา (development  2): การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

 ประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอานและการเขียน เก่ียวกับ

ประเพณีลอยกระทงสวรรค โดยการวัดความสามารถของนักเรียนในการใชภาษาเพ่ือสื่อความหมาย   

ในดานการฟงและการอานดวยแบบฝกทักษะระหวางใชหลักสูตร  ประเมินความสามารถของนักเรียน 

ในการใชภาษาเพ่ือสื่อความหมายในดานการพูดและการเขียนเพ่ือถายทอดความคิดและขอมูล 

เก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคไดอยางถูกตอง คลองแคลว ที่สามารถวัดไดโดยใชแบบประเมิน

ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานการพูด และการเขียน หลังเรียน ใชเกณฑการให

คะแนน (scoring rubrics) ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนชุดเดียวกันกับท่ีใชทดสอบกอนเรียนเปนการทดสอบความรู  ความเขาใจ  คำศัพท  โครงสราง

ไวยากรณภาษาอังกฤษ เก่ียวกับเรื่องประเพณีลอยกระทงสวรรค และใชแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนตอหลักสูตร หลังจากนั้นจึงวิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย (  ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(S.D.)  และการทดสอบคาที (t-test)  

  

ผลการวิจัย 
 จากการดำเนินตามข้ันตอนการวิจัย  4 ขั้นตอน  สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1.  ผลการศึกษาขอมลูพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เร่ือง ประเพณีลอยกระทงสวรรค 

การศกึษาหลกัสตูร เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวของกบัการพฒันาหลกัสตูร พบวา หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ที่กำหนดจุดหมายและ

มาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือใหสอดคลอง

กับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ และสงเสริม

ใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลางไดเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของแตละทองถ่ินซึ่งมีความแตกตางกัน ผูเรียนไดเรียนรูสิ่งท่ีใกลตัว สามารถนำไป
ใชในชีวิตประจำวันได ประเพณีลอยกระทงสวรรค เปนประเพณีที่ทองถิ่นปฏิบัติสืบทอดกันมานาน 

ในการประชาสัมพันธ เผยแพร ถายทอดขอมูล และเร่ืองราวเก่ียวกับเทศกาลและแหลงทองเท่ียวใน

ชุมชนทองถ่ินสูสังคมโลก ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสำคัญตอผูเรียนในดานความสามารถในการ

สื่อสารดานการพูด และการเขียน ถายทอดเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  

เก่ียวกับความหมาย ความสำคัญของหลักสูตร องคประกอบสำคัญ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
รวมทั้งงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 

เร่ือง ประเพณีลอยกระทงสวรรค เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียน มีทักษะในการส่ือสาร และ

มีความพึงพอใจตอหลักสูตร การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน โดยการสอบถาม สัมภาษณ เก่ียวกับขอมูล
พ้ืนฐานความตองการในการพัฒนาหลักสูตรกับผูที่เก่ียวของ เพ่ือนำมาเปนขอมูลในการพัฒนา

หลักสูตรตอไป 

X 
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  2. ผลการพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตรทองถิ่นฉบับราง เร่ือง ประเพณีลอยกระทงสวรรค  

ซึ่งประกอบดวย     

 หลักการ   

 การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสำคัญและจำเปนอยางย่ิงในชีวิตประจำวัน  

เน่ืองจากเปนเคร่ืองมือสำคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู  การประกอบอาชีพ  

การสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก  และตระหนักถึงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซ่ึงมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ชวย

พัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและ

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดี 

ตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพ่ือการส่ือสารได รวมท้ังเขาถึงองคความรู 

ตาง ๆ ไดงายและกวางข้ึน  และมีวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต   

 จุดมุงหมาย   

 หลกัสูตรทองถิน่ เร่ือง ประเพณีลอยกระทงสวรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  อำเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีจุดมุงหมายดังน้ี 

 1)  นักเรียนมีความรู ความเขาใจในเรื่องราวเก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรค 

 2) นกัเรียนสามารถใชทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร ถายทอดความคดิและเรือ่งราว

เก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคได       

 3)  ผูเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรประเพณีลอยกระทงสวรรค 

 โครงสราง  

 จากการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระ 

การเรียนรูภาษาตางประเทศ และศึกษาความตองการ เพ่ือนำมาเปนแนวทางในการจัดทำโครงสราง

ในการจัดประสบการณใหนักเรียน  ดังน้ี 
 1) ขอมูลพ้ืนฐานและสภาพท่ัวไปของอำเภออูทองและวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม 

(U-Thong District and Wat Khao Phra Si Sanphetchayaram) 

 2) ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival)   

 3) ประเพณีลอยกระทงสวรรค (Loy Krathong Sawan Festival) 

 4) กิจกรรมตาง ๆ ในประเพณีลอยกระทงสวรรค (What activities do we do on Loy 
Krathong Sawan Day?) 

 ขอบขายเนื้อหา   

 จากการวิเคราะหสาระมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยพิจารณาจากจุดมุงหมาย 

ของหลักสูตร นำขอมูลเก่ียวกับเน้ือหาประเพณีลอยกระทงสวรรคที่รวบรวมได มากำหนดขอบขาย



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 165

เน้ือหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และทักษะการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
ในสาระท่ี  1  ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  มาตรฐานและตัวชี้วัด ต 1.1, 1.2, 1.3 มีรายละเอียดดังน้ี   
 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร การใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียน  
แลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็น ตีความ นำเสนอขอมูล ความคิด 
รวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ  และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม 
 มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเร่ืองท่ีฟงและอานจากส่ือประเภทตาง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ต  1.3 นำเสนอขอมลูขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ  
โดยการพูดและการเขียน 
 การจัดเวลาเรียน   
 จากการวิเคราะหความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับจำนวน
มาตรฐานและตัวชี้วัด และพิจารณาจากโครงสรางของสาระการเรียนรู ในการกำหนดเวลาเรียน  
โดยกำหนดสัปดาหละ  3  ชั่วโมง  จำนวน  4  สัปดาห  กับเวลาสอบ 2 ชั่วโมง รวม 14 ชั่วโมง 
 แนวทางการจัดการเรียนรู   
 ใชแนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร กิจกรรมในหองเรียน 
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดรวมมือกันและไปกระตุนใหผูเรียนได
พัฒนาความมั่นใจในตนเอง เชน บทบาทสมมุติ การเติมขอมูลในชองวาง การแลกเปล่ียนภาษา 
โดยใชรูปแบบของการจับคูหรือการทำงานกลุม นอกจากน้ันแนวการสอนตาง ๆ ดังกลาว ทำใหเกิด
แนวคิดในการสอนภาษาวาควรนำเสนอภาษาใหมในรูปแบบภาษาท่ีพบในสถานการณจริง เพ่ือนำ
ไปสูการสอนคำศัพท โครงสรางการออกเสียง  มีการฝกฝนจนเกิดความเขาใจในเน้ือหา โครงสราง  
สามารถใชไดถูกตอง แลวจึงนำความรูที่ไดไปฝกใชในสถานการณจริง  การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
เปนการสอนท่ีไมไดเนนเฉพาะโครงสรางทางภาษา แตเนนท้ังการเรียนรูความหมาย การพัฒนาความ
สามารถในการส่ือสารและการใชภาษาในสถานการณจริงในบริบทท่ีหลากหลาย ในลักษณะการ
บูรณาการทักษะท้ัง  4 ทางภาษาคือ  การฟง  การพูด การอาน และการเขียน และควรจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดใชภาษาในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ไดอยางคลองแคลวและเหมาะสม  การสอน
ภาษาตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรู
อยางมีความหมาย ไดฝกใชภาษา ในสถานการณที่มีโอกาสพบไดจริงในชีวิตประจำวัน นำภาษาท่ี
คุนเคยน้ันไปใชในสถานการณตาง ๆ โดยครูเปนผูแนะนำ แนะแนวทาง การสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารนี้มีประโยชนตอผูเรียน พัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ความเขาใจ สามารถนำไปปรับใชตามความ
ตองการของตนเอง  และสามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไดเองอยางอิสระ ภายใตสถานการณตาง ๆ 
ที่พบในชีวิตจริง   



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 166

 สื่อ/แหลงเรียนรู    

 สื่อ/แหลงเรียนรูในการเรียนการสอน ไดแก ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรู Internet   

ภาพประกอบ  ใบความรู  ใบงาน  วีดิทัศน  พจนานุกรม   Audio CD 

   การวัดผลและประเมินผล   

 การวัดผลและประเมินผล ประเมินใหครอบคลุม 3 ดาน คือ ดานความรู ทักษะทางภาษา  

และความพึงพอใจ ประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) เปนการประเมินดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย เพ่ือใหไดผลการประเมินท่ีสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ใชการประเมิน 

การปฏิบัติ (performance assessment) รวมกับการประเมินดวยวิธีการอ่ืน  ภาระงาน (tasks) หรือ

กิจกรรมท่ีจะใหผูเรียนปฏิบัติในดานการพูดและการเขียน เพ่ือถายทอดความคิดและเร่ืองราว 

เก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรค  โดยใชเกณฑการใหคะแนน (scoring rubrics) ในการประเมิน

ทักษะการใชภาษาอังกฤษ สามารถประเมินตนเอง ประเมินโดยเพ่ือน หรือครูผูสอน มีรายละเอียด

การประเมินดังน้ี   

 1)  การประเมินผลกอนเรียนโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 

 2)  การประเมินผลหลังเรียน  มีรายละเอียดดังน้ี  

  2.1)  ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียน   

  2.2)  ประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ดานการพูดใชแบบประเมิน

ความสามารถในการพูดจากการจัดสถานการณใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมติ การพูดนำเสนอขอมูล  

หรือกิจกรรมคูพูดสนทนา โดยใชแบบประเมินทักษะการพูด ดานการออกเสียง การใชคำศัพท  

สำนวน  โครงสรางภาษา ความคลองแคลว การส่ือความหมาย ดานการเขียน ประเมินจากผลงาน  

ชิ้นงานในดานความสามารถในการเขียนบทความเก่ียวกับประเพณี ลอยกระทงสวรรคแลวเขียน

แสดงความคิดเห็น นำเสนอขอมูล โดยใชแบบประเมินทักษะ การเขียน ประเมินดานเน้ือหาสาระ  
การเรียบเรียงเน้ือหา การใชคำศัพท สำนวน โครงสรางภาษา การสะกดคำและเคร่ืองหมายวรรคตอน 

  2.3)   ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนตอหลกัสูตร โดยใชแบบสอบถาม ความพึงพอใจ  

 แผนการจัดการเรียนรู   

 แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย สาระสำคัญ มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  

จุดประสงค สาระการเรียนรู ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดผลและประเมินผล สื่อ/แหลงการเรียนรู 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู จำนวน 4  แผน ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานและ

สภาพท่ัวไปของอำเภออูทองและวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (U-Thong District and Wat Khao 

Phra Si Sanphetchayaram) แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong 

Festival) แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ประเพณีลอยกระทงสวรรค (Loy Krathong Sawan Festival) 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 กิจกรรมตาง ๆ ในประเพณีลอยกระทงสวรรค (What activities do we do 
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on Loy Krathong Sawan Day?) ผลการประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) โดยผูเช่ียวชาญ ไดคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 ดังน้ันองคประกอบในหลักสูตรฉบับรางและแผนการจัด 

การเรียนรูมีความสอดคลองกันและเหมาะสมสำหรับใชในการเรียนการสอน     

 3. ผลการทดลองใชหลักสูตร นำหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 3/10 โรงเรียนอูทอง จำนวน 52 คน ผูวิจัยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม 

แผนการจัดการเรียนรู จำนวน 4 แผน โดยใชเวลาทดลอง 12 ชั่วโมง พบวา นักเรียนมีความตั้งใจ 

สนใจ  ความกระตือรือรน  และใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียนรูเปนอยางดี 

   4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  พบวา   

  4.1  คะแนนเฉล่ียความรู ความเขาใจเก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคหลังทดลอง

สูงกวากอนทดลองใชหลักสูตร  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ดังตารางท่ี 1   

 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู ความเขาใจ 

 เก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคกอนและหลังการใชหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยม 

 ศึกษาปที่ 3/10   

 
  

(n) 
  

(  30) 
 

(S.D) 
t P 

 

 

52 

52 

11.00 

23.25 

3.83 

2.80 

23.77 .000 * 

* P < 0.05 

  4.2  ผลการประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในดานการอาน การฟง  

การพูด  และการเขียนถายทอดขอมูลเก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคอยูในระดับดี  ดังตาราง  2   

ตารางที่ 2 ผลคะแนนเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

 เพ่ือการส่ือสาร ดานการอาน  การฟง  การพูด  และการเขียน  

 
    

(  16) 
  

S.D. 
 

 13.00 0.49  

 12.73 0.56  

 12.50 0.52  

 12.71 0.49  
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  4.3 คาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง  

ประเพณีลอยกระทงสวรรค พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.01 อยูในระดับพึงพอใจมาก 

ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ผลคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ 

 หลกัสูตรทองถ่ิน  เร่ือง  ประเพณีลอยกระทงสวรรค  ของนกัเรียน ชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 3/10   

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีจะนำมาอภิปรายตามลำดับขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 1.  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษาจะตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการ สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2552: 3) ที่สงเสริมใหสถาน

ศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลางไดเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ 

ความตองการของแตละทองถิ่นซึ่งมีความแตกตางกัน ผูเรียนไดเรียนรูสิ่งท่ีใกลตัว สามารถนำไปใช

ในชีวิตประจำวันได  และเปนการปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักและผูกพันกับทองถ่ินของตน สอดคลอง

กับงานวิจัยของแกลลาเกอร (Gallagher, 2009: 145) ไดทำการวิจัยเก่ียวกับหนังสือที่รวบรวมงาน

 

   (S.D) 
 

1   

 

 

4.37 .65  

    2    4.04 .59  

3  3.94 .77  

4  4.00 .65  

5    4.12 .73  

 6    3.81 .90  

   7  3.98 .80  

8 

 3.92 .83  

9 /    3.77 .85  

10  4.17 .73  

  4.01 .76  

X 
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ศิลปหัตถกรรมไวในหองสมุดวินเทอรเตอร (Winterthur Library) จุดมุงหมายสวนหน่ึงก็เพ่ือถายทอด

ประเพณีดานศิลปหัตถกรรมไปยังเยาวชนของสหรัฐอเมริกา และสอดคลองกับงานวิจัยของ แฮ็กก้ิง, 

สกอต และบาราต (Hacking, Scott, & Barratt, 2007: abstract) ไดวิจัยหลักสูตรทองถ่ินท่ีนักเรียน

ชาวอังกฤษเขียนเลาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมของเด็ก ๆ โดยเด็ก ๆ ไดมีสวนรวม และยังสอดคลองกับ 

ผลการศึกษาของเบนเนท (Bennett, 2008: abstract) ที่ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของครูในการ

พัฒนาหลักสูตร พบวา ครูอาจารยไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรมากย่ิงขึ้น สำหรับ 

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินน้ี จะทำใหนักเรียนไดเรียนรูสิ่งท่ีอยูใกลตัว อันจะทำใหนักเรียนรูจัก

ทองถ่ินของตนเองมากย่ิงขึ้น  

 2.  ผลการพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตร (ฉบับราง) ซึ่งประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย  

โครงสราง ขอบขายเน้ือหา การจัดเวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดผล

และประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู จากการประเมินความสอดคลององคประกอบของหลักสูตร

ฉบบัรางโดยผูเชีย่วชาญ ไดคาดัชนคีวามสอดคลองเทากับ 1.00 ดงันัน้องคประกอบในหลกัสตูรฉบบัราง 

และแผนการจัดการเรียนรู มีความสอดคลองและเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวันดี 

จูพานิชย (2551: 143 - 144)  ไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง ทองเท่ียวเมืองแกงคอย จังหวัดสระบุรี  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการพัฒนาหลักสูตร พบวา  

หลักสูตรทองถ่ิน ประกอบดวย ความสำคัญ หลักการ วิสัยทัศน จุดมุงหมาย สาระมาตรฐาน 

การเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คำอธิบายรายวิชาขอบขายเน้ือหา 

โครงสรางหลักสูตร คุณภาพของผูเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอนส่ือสารการเรียนการสอน  

แหลงการเรียนรู และการวัดประเมินผล ผูเชี่ยวชาญประเมินองคประกอบของหลักสูตร พบวา เน้ือหา

ของหลักสูตรมีความสอดคลองกับจุดประสงคและมีความเหมาะสมท่ีจะนำไปใชในการเรียนรู 

สอดคลองกับทาบา (Taba, 1962: 14) หลักสูตรมีองคประกอบดังน้ี วัตถุประสงคท่ัวไปและวัตถุประสงค

เฉพาะวิชา เน้ือหาวิชาและจำนวนชั่วโมงสอนแตละวิชา กระบวนการเรียนการสอน และโครงการ
ประเมินผลตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 3-30) ไดกำหนดองคประกอบของหลักสูตร 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไวดังน้ี คือ วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู ตวัชี้วัด สาระการเรียนรู

แกนกลาง  โครงสรางเวลาเรียน การจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล เกณฑการ

วัดผลประเมินผลและจบหลักสูตร องคประกอบเหลาน้ีนำไปเปนแนวทางสำหรับการกำหนดทิศทาง 
ในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยใหผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร   

   3. ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจในกิจกรรมการเรียนรู  

ทำใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรคโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ ในดานคำศัพท การออกเสียง โครงสรางทางภาษา มีความสามารถดานทักษะการใช
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ภาษาอังกฤษตามจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตร ไดเรียนรูเร่ืองราวชีวิตจริง  สามารถนำ

ไปใชในชีวิตประจำวันไดตามจุดมุงหมายท่ีกำหนดไว สอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2553: 133-134) 

ที่กลาวถึง หลักการการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง (authentic learning) การเรียนรูเร่ืองใด ๆ ก็ตาม

ยอมมีความสัมพันธกับบริบทของเร่ืองนั้น ๆ การเรียนรูโดยคำนึงถึงบริบทแวดลอมเปนการเรียนรูที่

สัมพันธกับความเปนจริง เปนการเรียนรูที่มีความหมายเพราะสามารถนำไปใชได เปนประโยชนตอ 

ผูเรียน จงึเปนส่ิงท่ีกระตุนใหผูเรียนเกิดความใฝรู อยากเรียนรู จงึสามารถนำไปใชไดในชวิีตประจำวันได 

สอดคลองกับปราโมทย จันทรเรือง (2552: 453) กลาวถึง การเรียนรูสภาพความเปนอยู ชุมชน 

วัฒนธรรมประเพณี อาชพี และคานิยมของตนเอง ทำใหนกัเรียนสนใจท่ีจะศกึษาเพราะเปนเร่ืองใกลตวั 

นอกจากน้ีนักเรียนยังเกิดความภาคภูมิใจพึงพอใจในการเรียน การทดลองใชหลักสูตรผลเปนเชนน้ี  

อาจเน่ืองจาก เน้ือหาสาระเปนเร่ืองท่ีนาสนใจ และตรงตามความตองการของนักเรียน สอดคลองกับ

งานวิจัยของเตือนใจ นอยแกว (2552: 109-111) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นสุพรรณบานเรา “เท่ียว

ดอนเจดีย” กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผลการทดลองใช

หลักสูตร พบวา นักเรียนมีความสนใจและสนุกสนานกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย 

และสอดคลองกับงานวิจัยของนารีรัตน หลีนุกูล (2552: 142-144) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง

สามชุกตลาดรอยปสำหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 สหวิทยาเขตเมืองสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความสนใจและตั้งใจ มีความสนุกสนานกับการจัดกิจกรรม

การเรียนรูอยางหลากหลาย    

 4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังการใช

หลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตร ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนไดเรียนรูตามหลักสูตรที่นักเรียน

สนใจตรงตามความตองการของนักเรียน นักเรียนไดเรียนรูสิ่งท่ีอยูใกลตัว ทำใหมีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับประเพณีในทองถิ่นมากย่ิงขึ้น การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเปนการเสริมพื้นฐานการเรียนรู  
ทัศนคติใหแกผูเรียนเพ่ือจะไดรูจักชีวิตจริงและประสบการณตรงเก่ียวกับทองถ่ินของตน ซึ่งสอดคลอง

กับคำกลาวของเบญจวรรณ ก่ีสุขพันธ (2552: 134) การเรียนรูที่ดีควรจะเรียนจากส่ิงที่ใกลตัวไปยัง

สิ่งที่ไกลตัว เพราะเปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถดูดซับไดเร็วกวา และจะไดมีความรัก  
ความภูมิใจและสงเสริมความเจริญใหกับทองถิ่นของตนได ผลการประเมินทักษะการใชภาษา

อังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียน พบวา นักเรียนมีความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารในดานการพูดและการเขียนเพ่ือถายทอดเร่ืองราวเก่ียวกับประเพณีลอยกระทงสวรรค 
อยูในระดับดี ผลที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา นักเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะในเนื้อหาสาระตรงตาม

ความสนใจและความตองการ ไดเรียนรูจากประสบการณและเร่ืองราวในชีวิตจริงในกิจกรรมการ

เรียนการสอน เปนการสงเสริมใหนักเรียนรักและภูมิใจในทองถ่ินของตนนักเรียนไดฝกทักษะในการใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและถายทอดความคิดและเร่ืองราวตาง ๆ ได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
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ของวารี มะลิทอง (2550: 110-112) ไดพัฒนาหลักสูตรประเพณีทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูภาษา

ตางประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย 

พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจในหลักสูตรประเพณีทองถ่ินหลังใชหลักสูตรสูงกวากอนใช

หลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของรัฐศาสตร สุขสวัสดิ์ 

(2550: บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพ่ือถายทอดภูมปิญญาชาวบาน เร่ือง ประเพณีลากพระ 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานบางดาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สงขลา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอยูในระดับดี และผลดานความพึงพอใจตอหลักสูตร พบวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของเตือนใจ นอยแกว 

(2552: 109-111) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นสุพรรณบานเรา “เท่ียวดอนเจดีย” กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร พบวา  

นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร สอดคลองกับผลงานวิจัยของนารีรัตน  

หลีนุกูล (2552: 142-144) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง สามชุกตลาดรอยปสำหรับนักเรียนชวงชั้น

ท่ี 2 สหวิทยาเขตเมืองสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  

พบวา คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตร อยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมในการอนุรักษสามชุกตลาดรอยปโดยภาพรวม 

อยูในระดับดีมาก คะแนนเฉล่ียดานเจตคติตอสามชุกตลาดรอยป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 

 หลักสูตรทองถิ่นทีผูวิจัยสรางข้ึน สามารถนำไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับประเพณี 

อื่น ๆ ที่มีอยูในทองถ่ิน  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำหลักสูตรไปใช ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. การนำหลักสูตรไปใชในการจดักิจกรรมการเรียนรู ครูควรยึดหยุนเวลาการจัดการเรียนรู

ใหเหมาะสม 

 2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในภาคทฤษฎี ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 

จะทำใหนักเรียนไมเบื่อหนายตอการเรียนรู เชน การเลนเกม การแสดงบทบาทสมมติ การวาดภาพ 

การใชคอมพิวเตอร เปนตน 
 3. ในการจัดกิจกรรมการฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ควรใหนักเรียน 

ฝกทักษะการใชภาษามาก ๆ และเรียนรูความหมาย สำนวนภาษาในรูปแบบตาง ๆ ทีส่ามารถนำไปใช

ในชีวิตประจำวัน 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เก่ียวกับประเพณีอื่น ๆ ที่มี

อยูในทองถ่ิน เพ่ือใหนักเรียนมีความรู  ความเขาใจ และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษส่ือสาร

ถายทอดขอมูล  เร่ืองราว  และเกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 

 2. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินตาง ๆ ทีช่มุชนหรอืทองถ่ินน้ัน ๆ 

มีความตองการใหโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

สรุป 
 1.  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลอง 

กับสภาพปญหาและความตองการของแตละทองถ่ิน ผูเรียนไดเรียนรูสิ่งท่ีใกลตัวในชีวิตจริง และ

เปนการปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักและผูกพันกับทองถ่ินของตน 

 2. การพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตร (ฉบับราง) ประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย  

โครงสราง ขอบขายเน้ือหา การจัดเวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดผล

และประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู ผลการประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) โดยผูเชี่ยวชาญพบวา  

หลักสูตรมีองคประกอบสอดคลองกันและเหมาะสมสำหรับใชในการเรียนการสอน     

  3. การทดลองใชหลักสูตร เมื่อนำหลักสูตรทองถ่ินไปทดลองใชกับนักเรียน พบวา 

นักเรียนมีความสนใจ  ตั้งใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียนรูเปนอยางดี  

 4. การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวา คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังทดลองสูงกวากอนทดลองใชหลักสูตร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมิน

ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในดานการฟง การอาน การพูดและการเขียน อยูในระดับดี  

และคาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง ประเพณีลอยกระทง

สวรรค พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตร อยูในระดับพึงพอใจมาก ผลการปรับปรุงหลักสูตร 
พบวา มีขอปรับปรุงดานของระยะเวลาท่ีใชในการฝกทักษะภาษาอังกฤษและการประเมินทักษะ 

สามารถยืดหยุนเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน   
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คำแนะนำสำหรับผูเขียน 
 

วารสารสังคมศาสตรวิจัย (Journal for Social Sciences Research) เปนวารสารระดับ

บัณฑิตศึกษาดานสังคมศาสตรเกิดจากความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก  

4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนผูรับ

ผิดชอบดำเนินการ กำหนดตีพิมพวารสารราย 6 เดือน (จำนวน 2 ฉบับตอป) บทความวิจัยท่ีจะ 

ตีพิมพในวารสารตองผานการกล่ันกรองจากผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 คน ชื่อผู เขียนและ 

ผูทรงคุณวุฒิ ถือเปนความลับ และการประสานงานระหวางผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิตองผาน 

กองบรรณาธิการเทาน้ัน 

ผูประสงคสงบทความ ใหกรอกรายละเอียดในหนังสือนำสงบทความวิจัยเพ่ือรับรองวา 

ผลงานดังกลาวเปนของตนจริงและเปนผลงานใหมไมเกิน 2 ป ไมเคยเผยแพรในท่ีใด ไมอยูในระหวาง 

การพิจารณาเพ่ือเผยแพรในที่ใด และจะไมสงเพ่ือพิจารณาเผยแพรในท่ีใดภายใน 90 วัน จากวันท่ีรับ

บทความ การเรียงลำดับเน้ือหา จัดรูปแบบ และพิมพขนาดอักษร มีเกณฑดังตอไปนี้ 

การเรียงลำดับเนื้อหา 

1. ชื่อเร่ือง (Title) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. ชื่อผูเขียน (Author) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ใหระบุชื่อผูเขียนทุกคน) 

3. บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 15-20 บรรทัด (300-350 คำ) โดยใหสรุปเนื้อหาของ

บทความท้ังหมดใหเขาใจวัตถุประสงคที่มาของการทำวิจัย วิธีการโดยยอ ผลที่ไดจากการวิจัย และ

นำไปใชประโยชนอยางไร และไดผลลัพธอยางไร 

4. คำสำคัญภาษาไทย ไมเกิน 5 คำ (ไมใชวลี หรือ ประโยค) 

5. บทคัดยอภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดยอภาษาไทย มีขนาดและเน้ือหาเหมือนกับ

บทคัดยอภาษาไทย 
6. คำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) แปลจากคำสำคัญภาษาไทย 

7. บทนำ (Introduction) ชี้ใหเห็นความสำคัญของเร่ืองที่ทำ และขอบเขตของปญหาวิจัย 

8. วัตถุประสงค (Objective) ระบุวัตถุประสงคการวิจัย หรือวัตถุประสงคเฉพาะท่ีนำเสนอ
ในบทความวิจัยน้ี 

9. วิธีดำเนินการ (Material and Method) อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยในสาระสำคัญ 

ที่จำเปน ในลักษณะท่ีหากมีผูอื่นตองการทำงานวิจัยในลักษณะเดียวกัน สามารถอานและนำไป

ปฏิบัติตามไดโดยไมมีขอสงสัย 
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10. ผลการวิจัย (Result/Finding) แสดงผลท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยโดยตรง ซ่ึงอาจมีภาพประกอบ 

แผนภูมิ ตารางหรือการส่ือในลักษณะอ่ืน ๆ ที่เขาใจไดงาย 

11. อภิปรายผล (Discussion) อภิปรายและอางอิงใหเห็นวาผลการวิจัยดังกลาวน้ัน ได

สรางองคความรูใหม ในสวนใด และอธิบายปรากฏการณที่เกิดจากผลการดำเนินงานใหเห็นเปน

รูปธรรมไดอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากผลการวิจัยอ่ืน ๆ 

12. ขอเสนอแนะ (Suggestion) แนะนำการนำไปใช และแนะนำเพ่ือนำไปตอยอดการวิจัย 

13. สรุป (Conclusion) สรุปประเด็นขางตนทุกขอใหไดความกระทัดรัดประมาณ 1 ยอหนา 

14. เอกสารอางอิง (Reference)ใหดูการลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความประกอบ

ขางตน 

การพิมพ ขนาดตัวอักษร และความหางระหวางบรรทัด 

ใหพิมพตนฉบับดวยโปรแกรม Microsoft Word 2003 มีความยาวรวมทุกรายการ (ชื่อเรื่อง-
เอกสารอางอิง และตาราง) จำนวน 15-20 หนา (4,500-6,000 คำ) ขนาดกระดาษ A4 หางจากขอบ

ทุกดาน 1 นิ้ว ใชแบบอักษร AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางบรรทัด 

1 เคาะ (Single Space)โดยมีรายละเอียดแตละรายการดังตอไปนี้ 

1. ชื่อเรื่อง (Title) ขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ 

2. ชื่อผูเขียน (Author) และหัวขอ “บทคัดยอ” หรือ “Abstract” ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา 

จัดไวกลางหนากระดาษ 

3. คำสำคัญ (Keywords) และ หัวขอหลัก (Heading) ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา เน้ือหา

ของคำสำคัญขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดชิดขอบกระดาษดานซาย 

4. ชื่อขอหัวขอรอง (Sub-heading) และชื่อตารางขนาด 16 จุด/หนา ขอความในตาราง

ขนาดตัวอักษร 14 จุด จัดชิดขอบกระดาษดานซาย 
5. ความหางระหวางขอความ เมื่อสิ้นสุดเน้ือหาแลวข้ึนหัวขอหลักเคาะ 1 ครั้ง  

การลงรายการเอกสารอางอิงในเนื้อเรื่องของบทความ (Citation) 

การอางอิงในเน้ือหาของบทความ ใชการอางแบบนาม-ป (Author-year) ปรากฏแทรกอยูใน
เน้ือหาของบทความ (In-text Citation) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การอางอิงมี 2 แบบ คือ แบบท่ีชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ และท่ีชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ 

แบบที่ 1 ชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ขอความท่ีอางถึง...(ชื่อ//นามสกุลผูแตง,/
ปที่พิมพ:/หมายเลขหนาท่ีอาง)/ ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ ใชเฉพาะนามสกุล เชน 

...ชาวเขามีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น (ประไพ อุดมทัศนีย, 2530: 20) 

...จึงคนหาขอมูลโดยการใชหองสมุดอื่น ๆ (Taylor, 1968: 181-182) 

แบบท่ี 2 ชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ:/หมายเลขหนา 

ที่อาง)/ขอความที่อาง... ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ เมื่อนามสกุลของผูแตงอยูนอกวงเล็บ ตองเขียน
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นามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย เชน 

ประไพ อุดมทัศนีย (2530: 20) ไดกลาวถึงเปาหมายของการดำเนินงาน... 

เทเลอร (Taylor, 1968: 181-182) ไดแสดงความเห็นไววา เมื่อบุคคลตองการขอสนเทศ... 

2. การอางอิงที่ไมระบุหมายเลขหนา ใหเรียงเลียนตามขอ 1 ตางเพียงตัดหมายเลขหนา

ออกเทาน้ัน 

3. การลงรายการอางอิง 

 3.1  ใหตัดยศ ตำแหนงทางวิชาการ วิชาชีพ ฐานะการสมรสออก เชน ศาสตราจารย ดร.

เปลื้อง ณ นครใหเขียนวา (เปลื้อง ณ นคร, 2536: 42) 

 3.2  กรณีผูแตงใชนามแฝง ใหใชนามแฝงตามท่ีปรากฏจริง เชน (หยก บูรพา, 2525: 41-45) 

 3.3  กรณีผูแตงเปนชาวตางประเทศ ใหใชเฉพาะนามสกุลเทาน้ัน เชน Douglas 

Cockerell ใหเขียนวา (Cockerell, 1985: 56-60) หากนามสกุลของผูแตงอยูนอกวงเล็บ ตองเขียน

นามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย เชน คอกเกอรเรลล (Cockerell, 1985: 56-60) 

อธิบายวา... 

 3.4  กรณีผูแตงคนไทย เขียนเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหใสชื่อและนามสกุล เชน 

เกษม สุวรรณกุลใหเขียนวา (Kasem Suwanagul, 1982: 60-75) 

 3.5 กรณีผูแตงมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ หรือเปนองคกร หนวยงาน ใหคงไว

ตามเดิม เชน (กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ, 2516: 16-25), (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ [จวน 

อุฏฐายี], 2512: 95), (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, 2540: 27) 

 3.6  กรณีผูแตงหลายคน 

   ผูแตง 2 คน ใหระบุผูแตงทั้ง 2 คน โดยมีคำวาและค่ันระหวางกลาง เชน (ชุติมา  

สัจจานันท และนันทิพา มีแตม, 2530: 17-25), (Marks and Neilwson, 1991: 26-29) 
   ผูแตง 3-6 คน ใหระบุผูแตงทุกคน โดยใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่นผูแตงทุกคน 

ยกเวนคนสุดทายใหคั่นดวยคำวา “และ” เชน (เจือ สตะเวทิน, ฐะประนีย นาครทรรพ และประภาศรี 

สีหอำไพ, 2519: 98-100) 
   ผูแตงมากกวา 6 คน ใหระบุเฉพาะช่ือ 3 คนแรก และตามดวยคำวา “และคณะ” ถา

เปนภาษาตางประเทศใหตามดวยคำวา “and other” หรือ “et al” (กอบแกว โชติกุญชร, สุกานดา ดี

โพธ์ิกลาง, กาญจนา ใจกวาง และคณะ, 2540: 42), (Sarton, Saffdy, Gate et al., 1982: 67) 
 3.7  อางเอกสารของผูแตงคนเดียวกัน และมีหลายเร่ือง 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  กรณีอางอิงเน้ือหาท่ีเหมือนกัน สอดคลองกัน หรือ มีความหมายเดียวกัน ของผูแตง

หลายคน ใหระบุผูแตงและรายละเอียดทุกคนโดยใชเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) คั่น เชน (ธงชัย  
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สันติวงษ, 2533: 45-47; นิพนธ จิตตภักดี และทิพาพันธ สังฆพงษ, 2547: 15) 

 3.9  กรณีที่เอกสารไมปรากฏปที่พิมพ ใหลงรายการวา ม.ป.ป. หรือ n.d. ในกรณีภาษา

ตางประเทศ เชน (นริศรา ฐีตะธรรมานนท และคณะ, ม.ป.ป.: 12) 

 3.10 กรณีอางเอกสารตอจากเอกสารอ่ืน 

   1) หากใหความสำคัญกับเอกสารตนฉบับเดิมมากกวา ใหลงรายการของเอกสาร

ตนฉบับตามดวยคำวา “อางถึงใน” หรือ “quoted in” หรือ “cited by” ในกรณีเอกสารภาษาอังกฤษ 

แลวจึงอางรายการเอกสารรอง เชน (ม.ล.จอย นันทิวัชรินทร, 2514: 110 อางถึงใน วัลลภ สวัสดิ

วัลลภ, 2534: 171), (Felix, 1993: 17 qouted in Rampel, 1994:94) 

   2) หากใหความสำคัญกับเอกสารรองมากกวา ใหลงรายการเอกสารรองตามดวย

คำวา “อางจาก” หรือ “quoting” หรือ “citing” ในกรณีภาษาตางประเทศ แลวจึงอางรายการเอกสาร

ตนฉบับเดิม เชน (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2534: 171 อางจาก ม.ล.จอย นันทิวัชรินทร, 2514: 110),  

(Rampel, 1994: 94 citing Felix, 1993: 17) 

 3.11 กรณีเอกสารอางอิงไมปรากฏช่ือผูแตง แตปรากฏช่ือบรรณาธิการ (ed.) ผูรวบรวม  
(comp.) หรือ ผูแปล (trans.) ใหลงชื่อบรรณาธิการ ผูรวบรวม หรือผูแปล เชน (สัมพัฒน มนัสไพบูลย, 

บรรณาธิการ, 2541: 25), (Normans, ed., 1999: 68-72) 

การลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความ (Reference) 

ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological Association, 

APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเนื้อหาของบทความเทาน้ัน โดยใหเรียงเอกสารภาษาไทยไว

กอนภาษาอังกฤษ และใหเรียงเอกสารปฐมภูมิไวกอนเอกสารทุติยภูมิ แสดงการลงรายการเพ่ือเปน

ตัวอยางดังน้ี 

1.หนังสือท่ัวไป ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ.//ชื่อชุด

หนังสือและลำดับที่(ถามี).//เลมที่ใชอาง(ถามี).//(ครั้งท่ีพิมพ).//สถานท่ีพิมพ:/สำนักพิมพ. เชน 

เทพนารินทร ประพันธพัฒน. (2548). วิศวกรรมเคร่ืองมือ (Tool engineering). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

Longman, S.V. (2004). Page and stage: An approach to scrip analysis. Boston, MA: Pearson.
2.หนังสือรวมเร่ือง  ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนบทความ.//(ปท่ีพิมพ).//ช่ือบทความ./

ใน/ชื่อบรรณาธิการ, ตำแหนง(ถามี)//ชื่อหนังสือรวมเร่ือง//(หมายเลขหนาบทความ).//ชื่อจังหวัดท่ี

พิมพ:/ชื่อสำนักพิมพ. เชน 
สุปราณี แจงบำรุง. (2546). ปริมาณสารอาหารอางองิท่ีควรไดรับประจำวัน. ใน สุปราณี แจงบำรุง  

และคณะ,บรรณาธิการ. ปริมาณสารอาหารอางอิงท่ีควรไดรับประจำสำหรับคนไทย  
พ.ศ. 2546  (พิมพคร้ังท่ี 3 หนา 21-26). กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ  

(รสพ). 
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3. หนังสือแปล ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือแปล.//

แปลจาก/ชื่อหนังสือตนฉบับ//(พิมพครั้งท่ี).//โดย/ชื่อผูแปล.//สถานท่ีพิมพ:/สำนักพิมพ. เชน 

พารกินสัน, ซี บอรทโคท และรัสตอมจิ, เอ็ม เค.(2536). การบริหารยุคใหม. แปลจาก Rarlities in  

management. โดย เริงศักด์ิ ปานเจริญ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

4. วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนวิทยานิพนธ.//(ปที่

วิจัยสำเร็จ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//วิทยานิพนธปริญญา(ระดับ)/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของสาขาวิชา/

มหาวิทยาลัย. เชน 

เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2540). การวิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา 
เอกชนกรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร 

การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

5. รายงานการวิจัย ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูวิจัย.//(ปที่พิมพ).//รายงานการวิจัย

เร่ือง/...//สถานท่ีพิมพ:/ผูจัดพิมพ. เชน 

ชวนพิศ สุทัศนเสนีย. (2534). รายงานการวิจัยเรื่อง การใชและไมใชบริการกฤตภาคของ 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

6. วารสาร  ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ช่ือผูเขียนบทความ.//(ปท่ีพิมพ,/เดือน).//ช่ือบทความ./

ชื่อวารสาร,//ปที่/(ฉบับที่),เลขหนาบทความ. เชน 

ประหยัด หงษทองคำ. (2544, เมษายน). อำนาจหนาท่ีของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  

พ.ศ.2540. รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16. 

7. หนังสือพิมพและกฤตภาค ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ

,/เดือน/วันท่ี).//ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนาบทความ. เชน 
ทีมขาวเศรษฐกิจ. (2545, กันยายน 18). ผลพวงแหงการพัฒนา 4 ทศวรรษ บทเรียนแผน 9-กาวอยาง 

ย่ังยืน. มติชน, 7. 
8. อินเตอรเน็ตหรือเวิลดไวดเว็บ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูจัดทำเว็บไซต.//(ปที่

เขาถึง).//ชื่อเว็บไซต./<แหลงท่ีอยูที่เขาถึงได>/(วัน/เดือนที่เขาถึง). เชน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักหอสมุด. (2548). ฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด.<http://library.nu.ac.th/>  

(1 ตุลาคม) 
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ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารสังคมศาสตรวิจัย 

ผูเขียนแกแลวสงคืน 

ไมผานสงกลับ 

รับบทความ 

บรรณาธิการ 

ผูกล่ันกรองคุณภาพทางวิชาการ 

ตีพิมพโดยไมตองแกไข ตีพิมพโดยมีการแกไข 

ผูเขียนแกไขแลวสงคืนใหกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการสงใหผูเขียนแก 

กองบรรณาธิการสงใหผูกลั่นกรองตรวจสอบ 

ผูกลัน่กรองตรวจสอบแลวสงคืนกองบรรณาธกิาร 

โรงพิมพจัดทำตนฉบับแลวสงกองบรรณาธกิาร 

กองบรรณาธกิารสงโรงพมิพ 

กองบรรณาธกิารสงใหผูเขยีน 

กองบรรณาธกิารสงตพีมิพเผยแพร 

ผูเขยีนตรวจแลวสงคืนกองบรรณาธกิาร 

แจงใหผูเขียนทราบ 

ไมรับตีพิมพ 

กองบรรณาธิการกลั่นกรองเบ้ืองตน 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 183

หนังสือนำสงบทความวิจัย 
 

วันท่ี ....... เดือน .......... พ.ศ. .......... 

 

เรียน  บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตรวิจัย 

เรื่อง  นำสงบทความวิจัย 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. เอกสารบทความวิจัยจำนวน 3 ชุด 

   2. CD บทความวิจัยจำนวน 1 แผน (พิมพดวยโปรแกรม Microsoft word 2003) 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ชื่อ และ นามสกุล ………………………………………...........……………….…….....……… 

 I, Mr./Mrs./Miss Name & Surname ………………………………………………………………..…............................... 

(ชาวไทยระบุทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชาวตางชาติระบุเฉพาะช่ือภาษาอังกฤษ) 

ที่อยูเพ่ือการติดตอโดยละเอียด .................................................................................... แขวง/ตำบล............................................. 

เขต/อำเภอ ............................จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย ...................... โทรศัพท.................................................  

โทรศัพทเคล่ือนที่...........................................โทรสาร ............................................... E-mail: ………........................................... 

 ขอสงบทความวิจัย    ไมเปน หรือ    เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร.......................................................... 

สาขา......................................... มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา .............................................................. ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ชื่อบทความภาษาไทย ............................................................................................................................................................. 

2. ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................................................ 

3. เจาของผลงาน (ระบุคำนำหนาชื่อ นาย  นาง  นางสาว พระมหา เปนตน ซึ่งไมใชตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ) 

    คนท่ี 1 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................ 

 ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ .............................................................................................................................. 

 สถานท่ีทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................ 

    คนท่ี 2 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................ 

 ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ ............................................................................................................................... 

 สถานท่ีทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................ 

    คนท่ี 3 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................ 

 ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ .............................................................................................................................. 

 สถานท่ีทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................ 

    ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ นอกจากน้ี ผลงานดังกลาวยังไมเคยเผยแพรในท่ีใด 

ไมไดอยูในขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือเผยแพรในที่อื่น และจะไมสงเพ่ือเผยแพรในท่ีใดภายใน 90 วัน  

 

 จึงขอสงบทความมาเพ่ือพิจารณา 

 

 ขอแสดงความนับถือ รับบทความเม่ือวันท่ี........ เดือน........... พ.ศ. ............ 

                                                                          

 

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

        

                                                                                                                       (...................................................) 
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ใบสมัครสมาชิก 

วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

 
กำหนดออก   ปละ 2 ฉบับ 

คาสมัครสมาชิก  1 ป 220 บาท (รวมคาจัดสงทางไปรษณีย) 

จำหนายปลีก    ฉบับละ 120 บาท 

บอกรับตั้งแต    ปที่..........................ฉบับที่..............................เปนเวลา.......................ป 

ชื่อ.............................................................. นามสกุล........................................................... 

ท่ีทำงาน.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

โทรศัพท........................................................ โทรสาร........................................................... 

ท่ีบาน.................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

โทรศัพท........................................................ โทรสาร........................................................... 

สถานท่ีจัดสง 

                ที่ทำงาน                    ที่บาน 

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

............................................................................................................................................ 

 

ชำระคาสมาชิกโดย 

  เงินสด ในนาม................................................................................................... 

  ธนาณัติ (สั่งจาย ปณ. สนามจันทร) ในนาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท 0-3426-1021-36 โทรสาร 0-3426-1071 

  โอนเงินเขาบญัชอีอมทรพัย ในนาม วารสารสังคมศาสตรวิจยั (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)  

  ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขท่ีบัญชี 701-0-68818-4 พรอมแฟกซหลักฐาน 

  การโอนเงินและท่ีอยูสำหรับจัดสงวารสารฯ มาที่ โทรสาร 0-3426-1069 
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