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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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FROM THE  BABYLONIAN CAPTIVITY TO THE  GREAT SCHISM  :   

THE GREAT CHAOS OF CHRISTENDOM 

ธิติพงศ มีทอง / DHITIPHONG  MEETHONG1  

บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องราวความเปนมาของคริสตศาสนาในยุคกลาง

ในกรณีการคุมขังแหงบาบิโลนจนถึงมหาศาสนเภท ผลของการศึกษาพบวานับจากการคุมขังแหง 

บาบิโลน ณ เมืองอาวิญองในฝรั่งเศสจนถึงยุคมหาศาสนเภททำใหคริสตจักรซึ่งเปนสถาบันท่ีเขมแข็ง

ที่สุดในสังคมเสื่อมลงตามลำดับ นับแตการคุมขังแหงบาบิโลนมีอำนาจทางการเมืองเขาแทรกแซง

อำนาจของพระสันตะปาปาเปนอยางมาก สถานภาพของพระองคจึงดูไมตางจากหุนเชิดของกษัตริย

ฝรั่งเศสเทาใดนัก กลาวไดวาการคุมขังแหงบาบิโลนบั่นทอนความศักด์ิสิทธ์ิของพระสันตะปาปา 

ผูเปนจอมราชันในยุโรป ในยุคของมหาศาสนเภทยังทำใหเกิดการแบงขางออกเปนสองฝาย ฝายแรก

เปนอาณาจักรที่ยังคงนับถือพระสันตะปาปาแหงกรุงโรมและเปนสายของความภักดีโรม ฝายหลัง

เปนอาณาจักรท่ีนับถือพระสันตะปาปาแหงอาวิญองและเปนสายของความภักดีในอาวิญองทำให

วิกฤตการณคร้ังนี้เปนการแบงแยกทางการเมืองไปโดยปริยาย อีกท้ังยังมีขบวนการตอตานการใช

อำนาจเผด็จการของพระสันตะปาปาอีกดวย แมวาภายหลังการแตกแยกคร้ังนี้จะยุติลงซึ่งเปนผล 

มาจากมติการประชุมแหงคอนสแตนซ แตทวาการประชุมก็ไมสามารถแกไขปญหาท่ีเรื้อรังมานานได

จนในที่สุดการปฏิรูปทางคริสตศาสนาโดยมารติน ลูเธอร ไดเกิดขึ้นในเวลาตอมา 

 
คำสำคัญ : การคุมขังแหงบาบิโลน  มหาศาสนเภท  อาวิญอง  โรม  พระสันตะปาปา 

 

ABSTRACT 
This  article  has  a purpose  to  study  the status  of  papacy  in  the  late  middle  

ages since the event of  the Babylonian Captivity to the Great Schism. The findings  
showed  that the  period from the time of Babylonian  Captivity to  the Great  Schism  

continuously caused  the christendom decline. The Babylonian Captivity was  the  result from  

intervention  of  French  monarch, and  papacy  seemed  to be the  puppet  of the  French   

1อาจารยประจำโปรแกรมสงัคมศกึษา, คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 อาจารยพิเศษ ภาควิชาประวัตศิาสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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king. This  event also undermined  the  holiness  of  the  pope who was  the King of  kings  

in  Europe.  

The Great  Schism  also  divided  Europe  into  two  sides  :  one  side  still  respected  

the pope of  Rome  or  held  the  Rome  Obedience  doctrine, while the other  side  respected  

the pope of Avignon or held the Avignon Obedience doctrine. Moreover, while these  

crises are implicitly concerned with  the politic, there were movements resisting the  

absolute  power of  the pope all over Europe.  Even  after the deterioration of Christianity  

had been stopped because of the council of Constance. That council however, could  not  

resolve  the  temporary problems  and  the  discontent  toward  the pope still go on.  At  last 

the Christian  Reformation by Martin  Luther took place.     

 

Keywords : Babylonian  Captivity, Great  Schism,  Avignon, Rome, Papacy 

 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือศึกษาวิกฤตการณทางสถาบันทางศาสนาคริสตนับตั้งแตการคุมขังแหงบาบิโลน

จนถึงยุคมหาศาสนเภท 

2. เพ่ือศกึษาความสมัพันธตอเนือ่งนบัจากกรณกีารคุมขงัแหงบาบโิลนจนถงึสมยัมหาศาสนเภท

ซึ่งนำมาสูการปฏิรูปศาสนาคริสตในเวลาตอมา 

 

วิธีดำเนินการศึกษา 
การศึกษาบทความเร่ืองน้ีอาศัยหลักฐานช้ันทุติยภูมิซึ่งไดแกหนังสือภาษาตางประเทศ

เน่ืองจากไมมีหนังสือภาษาไทยเร่ืองใดท่ีศึกษาประเด็นเร่ืองน้ีในเชิงลึก การศึกษาบทความเร่ืองน้ี 

ผูเขียนศึกษานับแตการเส่ือมอำนาจของพระสันตะปาปาโบนิเฟซท่ี 8 ซึ่งเปนประมุขศาสนจักรท่ีทรง

อำนาจสูงสุดจวบจนการยายศาสนสถานไปสูเมืองอาวิญองแทนกรุงโรม การแทรกแซงทางการเมือง

ทำใหสถาบันคริสตศาสนาเส่ือมลงมาก แมภายหลังพระสันตะปาปาองคสุดทายจะยายมาพำนัก 
ที่โรมแตก็เปนเพียงระยะเวลาส้ัน จากน้ันไมนานความแตกแยกคร้ังใหญของสถาบันศาสนาก็อุบัติขึ้น  

การเส่ือมครั้งน้ียังทำลายพระเกียรติภูมิของพระสันตะปาปาอยางมากดวย ผูเขียนนำขอมูลตางๆ 

จากเอกสารตางประเทศท่ีเก่ียวของเพ่ือศึกษาอยางละเอียด รวมท้ังวิเคราะหขอมูลและนำมาเรียบเรียง
พรรณนาเพ่ือใหเกิดความเขาใจทางประวัติศาสตร 
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บทนำ 
ในชวงปลายยุคกลางเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมครั้งใหญในยุโรป เมื่อศาสนจักรซึ่งแต

กอนมอีำนาจสูงสดุคอยๆ หมดบทบาทลง ในขณะท่ีแนวคิดของรัฐชาติโดยเฉพาะแนวคิดราชาธิปไตย

ไดกอตัวข้ึนและทำใหเกิดการเผชิญหนาระหวางพระสันตะปาปากับกษัตริย เหตุการณนี้นำไปสูความ

ขัดแยงระหวางสถาบันทางศาสนาและสถาบันทางการเมืองรวมท้ังยังกลายเปนจุดเร่ิมตนคร้ังสำคัญ

ของความตกต่ำทางคริสตศาสนาเร่ือยมา 

เหตุการณความขัดแยงท่ีสำคัญเกิดข้ึนเม่ือพระเจาฟลิปท่ี 4 หรือฟลิปผูทรงสงา (Philip the 

Fair ค.ศ.1285–1314) แหงฝรั่งเศสทรงทำสงครามติดพันกับอังกฤษจนนำไปสูสงครามรอยป 

(Hundred Years’ War ค.ศ.1337-1453) ในเวลาตอมา การทำสงครามท่ียาวนานคร้ังน้ีทำใหมีความ

จำเปนตองใชงบประมาณเปนจำนวนมาก พระองคทรงเรียกเก็บภาษีจากเหลานักบวชในฝรั่งเศส 

ซึ่งประเด็นน้ีกลายเปนชนวนใหเกิดความขัดแยงกับพระสันตะปาปาโบนิเฟซท่ี 8 (Boniface VIII ค.ศ. 

1235 –1303) ซึ่งประกาศบัพพาชนียกรรมพระองคพรอมทั้งทรงประกาศเจตจำนงวาทรงอยูในฐานะ

อำนาจสูงสุดเหนือกษัตริยทุกพระองคในยุโรป เหตุการณรุนแรงมากข้ึนเม่ือพระเจาฟลิปทรงสงกอง

ทหารเขาจับกุมพระสันตะปาปาโบนิเฟซจนนำไปสูการทำสงครามระหวางกันพระเจาฟลิปทรงไดรับ

ชัยชนะเหนือพระสันตะปาปาโบนิเฟซ อีกท้ังความพายแพของพระสันตะปาปายังนำมาสูยุคสมัย 

“การคุมขังแหงบาบิโลน” ในเวลาตอมาดวย 

 

ยุคสมัยการคุมขังแหงบาบิโลน : สายสัมพันธระหวางกษัตริยฝรั่งเศสและพระสันตะปาปา  

สมัยการคุมขังแหงบาบิโลนเร่ิมตนข้ึนภายหลังจากพระสันตะปาปาเบเนดิกตท่ี 11 ส้ินพระชนม

ลงท่ีเมืองเพรูเกีย (Perugia) ในอิตาลีเม่ือ ค.ศ. 1304 หลังจากทรงครองตำแหนงประมุขแหงศาสนจักรได

เพียง 9 เดือนเทาน้ัน เก่ียวกับการส้ินพระชนมของพระองคมีขาวลือวานายทหารชาวฝร่ังเศสเปน 

ผูลอบวางยาพิษปลงพระชนม ทำใหทีป่ระชมุแหงพระคารดนิลัมกีารประชุมลบั (conclave) ทีเ่มอืงเพรู

เกียเพ่ือเลือกต้ังพระสันตะปาปาองคใหม ที่ประชุมมีมติเลือกอารชบิชอปแหงบอรโด (archbishop of 

Bordeaux) ซึ่งเปนชาวฝร่ังเศสดำรงตำแหนงเปนพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 (Clement V 
ค.ศ. 1264-1314) ในค.ศ. 1305 โดยมีพระเจาฟลิปแหงฝร่ังเศสใหการสนับสนุนอยูเบ้ืองหลัง   

ภายหลังจากไดรับตำแหนงทรงประกอบพิธีทางศาสนาท่ีเมืองลียองในฝรั่งเศส ขณะเดียวกัน

ทรงเลือกประทับอยูที่อาวิญองแทนโรม ทั้งนี้ เนื่องจากในโรมยังคงเกิดการแกงแยงตำแหนง 

พระสันตะปาปาระหวางตระกูลโคลอนนา (Colonna) กับออรซินี (Orsini) ทั้งสองตระกูลตางผูกขาด

ตำแหนงพระสันตะปาปามาอยางยาวนาน (Rollo-Knoster, Izbicki 2009: 61) นอกจากน้ียังมี
ปญหาการทำสงครามแยงชิงอำนาจระหวางพรรคเกลฟ (Guelphs) กับพรรคกิเบลลีนส (Ghibellines) 

โดยท้ังสองพรรคพยายามคุกคามเสถียรภาพอำนาจดินแดนรัฐแหงพระสันตะปาปา (Papal States) 
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ในกรุงโรม และท่ีสำคัญคือความปลอดภัยในพระพลามัยเน่ืองจากโรมยังคงเกิดปญหาโรคระบาด

มาลาเรียอีกดวย  (Blumenfeld-Kosinski, 2006: 37) 

ดังน้ันการยายพระราชฐานจากกรุงโรมมาสูเมืองอาวิญองจึงกลายเปนยุคเส่ือมของศาสนจักร

คาทอลิกในฐานะท่ีพระสันตะปาปาทรงเปนศูนยกลางสากลแหงยุโรปท้ังยังทำใหชาวโรมเกิดการขาด

ผูนำทางจิตวิญญาณ ขณะเดียวกันอาวิญองยังถูกใชเปนท่ีพำนักของ 

พระสันตะปาปาตอเนื่องถึง 7 องคนับแตค.ศ. 1305-1378 การท่ี 

พระสันตะปาปาเสด็จมาประทับยังอาวิญองจึงทำใหเกิดการเรียกยุคสมัย

น้ีวา “การคุมขังแหงบาบิโลน” (Babylonian Captivity) ซ่ึงถูกใชเปรียบเทียบ

เม่ือครั้งท่ีชาวยิวถูกกักขังไวเปนทาสในอาณาจักรบาบิโลนตามบันทึกของ

พระคัมภีรไบเบิล คำเรียกขานน้ีฟรานเชสโก เพตราก (Francesco Petrarch  

ค.ศ. 1304–1374) บัญญัติขึ้นเพ่ือเปนการหวนรำลึกถึงสัญลักษณที่เมืองอาวิญองเปนนครบาบิโลน

แหงยุโรปน่ันเอง (Blumenfeld-Kosinski, 2006: 43) 

แตเดิมกอนหนาท่ีพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 จะมาประทับยังอาวิญองน้ัน อาวิญองเปน

เพียงสวนหน่ึงของดินแดนกองตา เวเนแซง (Comtat Venaissin) ซึ่งรวมคารปองตรา (Carpentras) 

และเวซอง ลา โรแมง (Vaison la Romaine) เขาไวดวยกัน โดยผูปกครองดินแดนกองตา เวเนแซงคือ

เคาทอัลฟองส (Count Alphonse) เจาผูครองเคาทีแหงตูลูส (County of Toulouse) ซึ่งตอมาไดเสีย

ชวิีตลงโดยปราศจากทายาทในสมยัสงครามครเูสดเมือ่ ค.ศ. 1271 ทำใหตอมาดนิแดนแหงน้ีตกไปอยู

ในอำนาจของราชวงศอองจู (House of Anjou) ซึ่งปกครองดัชชี่แหงโปรวองซ (Duchy of Provence) 

และมีสายสัมพันธใกลชิดกับราชสำนักฝรั่งเศสดวย   

พระสันตะปาปาคลีเมนตทรงเลือกอาวิญองเปนท่ีพำนักรวมท้ังยังใชเปนสันตะสำนักบริหาร

แหงพระสันตะปาปา (papal curia) เชนเดียวกับกรุงโรมเน่ืองจากทรงเล็งเห็นวาอาวิญองเปนดินแดน
ที่สงบรวมท้ังปลอดภัยจากการสูศึกแยงชิงระหวางเจาครองรัฐดวยกัน ตอจากน้ันมาพระสันตะปาปา

อีกหลายองคก็ประทับในนครแหงนี้นับต้ังแตพระสันตะปาปาจอหนท่ี 22 (Pope John XXII 1316–

1334) เบเนดิกทที่ 12 (Pope Benedict XII 1334–1342) คลีเมนตที่ 6 (Pope Clement VI 1342–
1352) อินโนเซ็นตที่ 6 (Pope Innocent VI 1352–1362) เออรบันท่ี 5 (Pope Urban V 1362–1370) 

และพระสันตะปาปาเกรเกอร่ีที่ 11 (Pope Gregory XI 1370–1378) ซึ่งเปนประมุขแหงคริสตจักร

อาวิญององคสุดทายกอนยายสำนักกลับสูกรุงโรมอีกคร้ัง   
นอกจากน้ีที่สำคัญพระสันตะปาปาซ่ึงพำนักในอาวิญองท้ัง 7 องคตางลวนเปนชาวฝร่ังเศส 

ทั้งส้ินแสดงใหเห็นวาอำนาจของศาสนจักรในอาวิญองตกอยูภายใตอิทธิพลของราชสำนักฝร่ังเศส

เปนอยางย่ิง (Rollo-Knoster, Izbicki 2009: 46) อีกท้ังในเวลาเดียวกันการยายท่ีประทับจากโรมมา

สูอาวิญองยังกลายเปนชองวางใหนักเทววิทยารวมท้ังนักปฏิรูปทางศาสนาใชเปนขออางกลาวโจมตี 
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สถาบันครสิตจกัรท่ีเร่ิมตกตำ่ลง โดยเฉพาะอยางย่ิงพฤติกรรมของพระสันตะปาปาท่ีอาวิญอง 

มีสวนสำคัญทำใหศาสนจักรหมนหมองมากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะความประพฤติทางโลกของ 

พระสันตะปาปาเองนับแตการขึ้นครองบัลลังกอาวิญองของพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 พระองค

ทรงเคยดำรงตำแหนงเปนอารชบิชอปแหงบอรโดในฝรั่งเศสมากอน ดวยเหตุนี้จึงทรงมีสายสัมพันธ

อันดีกับราชสำนักฝรั่งเศสโดยเฉพาะในรัชสมัยพระเจาฟลิปเปนอยางดี (Ullmann, 1967: 161) ใน  

ค.ศ. 1305  หลังจากข้ึนดำรงตำแหนงเปนพระสันตะปาปาไมนานทรงประกาศยกเลิกโองการ Unam 

Sanctam ของพระสันตะปาปาโบนิเฟสท่ี 8 ที่มีตอพระเจาฟลิปทั้งยังประกาศปลดปลอยพระเจาฟลิป

จากการบัพพาชนียกรรม ในสมัยพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 ราชสำนักฝร่ังเศสยังคงมีอิทธิพล 

อยูเหนือคริสตจักรอาวิญองอยางมากจนกลาวไดวาพระเจาฟลิปเองทรงใชราชสำนักแหงอาวิญอง

เปนเคร่ืองมือสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองไดอยางชอบธรรม ดังเห็นไดจากกรณีที่ 

พระเจาฟลิปทรงมีรับสั่งออกโองการยึดทรัพยสินของชาวยิวรวมท้ังยังทรงขับไลชาวยิวออกจาก

ฝรั่งเศสใน ค.ศ.1306 แมวาพระสันตะปาปาคลีเมนตจะไมทรงเห็นดวยแตทวาพระองคก็ไมไดแสดง

ปฏิกิริยาตอการกระทำของพระเจาฟลิปแตอยางใด   

แมกระท่ังในปถัดมาคือใน ค.ศ. 1307 พระเจาฟลิปทรงนำทหารเขาจับกุมปราบปรามเหลา

อัศวินเทมพลาร (Templar) ในฝรั่งเศส ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากในสมัยสงครามครูเสด พระองคทรงกูยืมเงิน

จากเหลาอัศวินเทมพลารเปนจำนวนมาก อัศวินเหลาน้ีสวนใหญเปนนายธนาคารท่ีสำคัญเชนเดียว

กับชาวยิว พระเจาฟลิปทรงใชขออางลัทธินอกรีต (heresy) ยุบองคกรอัศวินเทมพลารเพ่ือเปนการ

ปลดภาระหน้ีสินของพระองค ตอมาพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 ทรงมีรับส่ังวาอัศวินเทมพลารนี้

เปนองคกรนอกรีตของศาสนจักรเชนเดียวกับลัทธิคาทาร (Catharianism) ในฝรั่งเศสทางตอนใตซึ่ง

ถูกปราบปรามไปกอนหนาน้ี ทำใหชวงเวลาดังกลาวอัศวินเทมพลารฝร่ังเศสจำนวนมากถูกประหารชีวิต  

(Smith, 1970: 123-125) แมกระท่ังหัวหนาอัศวินเทมพลารคือจาคก เดอ โมเลย (Jacques de 
Molay) ซึ่งถูกเผาท้ังเปน 

สายสัมพันธอันแนบแนนระหวางพระเจาฟลิปกับพระสันตะปาปาคลีเมนตยังเห็นไดจาก

กรณีที่พระองคทรงประสบปญหาทางดานการคลัง พระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 ทรงนำทรัพยสิน
พระคลังในอาวิญองมาชวยเหลือพระองค สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นวาพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 

ทรงมีความสัมพันธกับราชสำนักฝร่ังเศสมากเพียงใด จวบจนกระท่ังพระสันตะปาปาคลีเมนตส้ินพระชนม

ใน ค.ศ. 1314 เชนเดียวกับพระเจาฟลิปที่สวรรคตในปเดียวกัน 
ความตกต่ำของศาสนจักรแหงอาวิญอง 

สมัยการปกครองคริสตจักรแหงอาวิญองน้ันยังคงเต็มไปดวยเร่ืองอื้อฉาวอยางตอเน่ือง โดย

เฉพาะการใชอำนาจสิทธิของพระสันตะปาปารวมท้ังพระคารดินัลชั้นสูงในการแตงตั้งควบคุมดำรง

ตำแหนงทางศาสนาและการซื้อขายตำแหนงผลประโยชนจากศาสนา (simony) การซื้อขาย 
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ตำแหนงสมณศักด์ิชั้นสูงสวนใหญเปนการเอ้ือประโยชนใหกับบุคคลหรือญาติที่ใกลชิด นอกจากน้ียัง

รวมถึงการท่ีพระสันตะปาปาทรงเขามามีสวนเก่ียวของกับการจัดเก็บภาษีทศางค (tithes)2 ซึ่ง

ราชสำนักพระสันตะปาปาในอาวิญองเขาไปเปนผูดแูลในการจัดเก็บภาษดีงักลาวโดยตรง การกระทำ

ในรูปแบบตางๆ เหลาน้ีนำความม่ังคั่งมาสูราชสำนักอาวิญองเปนอยางมาก   

นับแตสมัยพระสันตะปาปาจอหนท่ี 22 เปนตนมา พระสันตะปาปายังทรงพัวพันกับราชสำนัก

ฝรั่งเศสอยางตอเน่ือง ทรงสานความสัมพันธที่ดีกับราชสำนักฝร่ังเศสในสมัยพระเจาชารลที่ 4 

(Charles IV 1294-1328) ซ่ึงไดรับการสถาปนาเปนกษัตริยพรอมกับพระองค ดังน้ันอิทธิพลราชสำนัก

ฝรั่งเศสจึงหลั่งไหลเขาสูสำนักพระสันตะปาปาแหงอาวิญองอยางตอเนื่องนับจากพระสันตะปาปา

พระองคกอน ศาสนจักรในอาวิญองใชเงินจำนวนมากสำหรับการตกแตงประดับประดาพระตำหนัก

ของพระสันตะปาปา (Rollo-Knoster, Izbicki, 1979: 70-72) การจัดงานเล้ียง แมกระท่ังเคร่ืองจานชาม

สวนพระองคที่ใชในพระตำหนักอาวิญองก็ลวนทำมาจากเงินและทองคำท้ังสิ้น  เวลาน้ันราชสำนัก

สันตะปาปาจึงดูไมตางจากวิถีของบรรดาเจามากนัก ขณะเดียวกันราชสำนักอาวิญองดูเหมือนวาจะ

ตกต่ำกวาเมื่อครั้งที่พระสันตะปาปาประทับอยูในกรุงโรมเสียอีก นักบวชเถระชั้นสูงในอาวิญองยังคง

ใชชีวิตที่ฟุงเฟอและทุจริตตอหนาท่ี ศาสนจักรคาทอลิกในยุคสมัยอาวิญองจึงเต็มไปดวยการมุงหวัง

ตอทรัพยสินเงินทองมากกวาการประพฤติตามหลักคำสอนของศาสนาโดยเฉพาะการยึดถือความ

ยากจนเปนสรณะ สิ่งเหลาน้ีเปดชองทางใหบรรดานักเทววิทยาตางวิจารณสถาบันสันตะปาปาแหง

อาวิญองอยางหนักโดยเฉพาะมาซิลิอุสแหงปาดัว (Marsilius of Padua) และวิลเลียม ออคคัม 

(William Ockham) ซึ่งตางก็วิจารณถึงความตกต่ำของสถาบันพระสันตะปาปาในอาวิญอง 

ขณะเดียวกันยังเกิดขบวนการตอตานคริสตจักรแหงอาวิญอง เชน ขบวนการฟราติเซลลี (Fraticelli 

Movement) และขบวนการวัลเดนเซียน (Waldensian Movement) ในอิตาลี เปนตน 

พระสันตะปาปาคลีเมนตที ่ 6 ทรงพยายามฟนฟูอำนาจของสถาบันพระสันตะปาปาข้ึนอกีคร้ัง
ดวยการประกาศโองการ Unigenitus ใน ค.ศ. 1343 โองการฉบับนี้เปนความพยายามท่ีจะร้ือฟน

อำนาจของพระสันตะปาปาใหเทียบเทาเม่ือคร้ังสมัยพระสันตะปาปาองคกอนๆ ซึ่งยืนยันอำนาจ

สูงสุดของประมุขแหงคริสตจักรคาทอลิกเหนือกษัตริยท้ังปวง แตถึงกระน้ันก็ตามเจาผูปกครองหลาย 
พระองคตางก็เพิกเฉยตอโองการฉบับนี้รวมท้ังมองวาพระองคทรงเปนเพียงหุนเชิดของราชสำนัก

ฝรั่งเศสเทาน้ัน ขณะเดียวกันพระเกียรติภูมิของราชสำนักแหงอาวิญองก็เส่ือมลงอยางตอเน่ือง 

 
 

2ภาษีทศางคเปนพระราชบัญญัติของพระเจาสำหรับชาวยิวนับแตสมัยโมเสส ชาวยิวถวายผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ังปศุสัตวเปน

จำนวน 1 ใน 10 แดพระเจา สำหรับคริสตชนทุกคนตองถวายทาน 1 ใน 10 ใหแกศาสนจักรเพ่ือใชในกิจการตางๆ ตลอดจนชวยเหลือ

ผูคนท่ียากแคนในสังคม 
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โดยเฉพาะอยางย่ิงการท่ีพระองคทรงประกาศสนับสนนุการขายใบพระการุญคุณ (Indulgences)3 

สำหรับบุคคลท่ัวไปท่ีตองการไดรับการอภัยบาป (Creighton, 2004: 71) สิ่งน้ีกลายเปนชองทาง 

ใหเหลานักบวชแสวงหาผลประโยชนจากคริสตชนเปนอยางมาก การประกาศขายใบพระการุญคุณ 

ของพระองคยังทำใหศาสนจักรอาวิญองถูกโจมตีอยางหนักย่ิงขึ้น   

ทรัพยสินจำนวนมากจากการขายใบพระการุญคุณทำใหพระองคสามารถซ้ือที่ดินอาวิญอง

จากสมเด็จพระราชินีนาถโจแอนนาที่ 1 แหงเนเปลส (Joanna I of Naples ค.ศ. 1328-1382) ซึ่ง

ดำรงตำแหนงเปนเคาทเตสแหงโปรวองซ (Countess of Provence) ดวย พระนางทรงขายอาวิญอง

ใหพระสันตะปาปาคลีเมนตเปนจำนวนเงิน 80,000 ฟลอรินส  การขายท่ีดินอาวิญองใหพระสันตะปาปา

คลีเมนตยังเปนการขายท่ีดินในฐานะทรัพยสินตางตอบแทนซึ่งกอนหนาน้ีพระสันตะปาปาคลีเมนต 

ที่ 6 ทรงมีสวนชวยพระราชินีโจแอนนาซึ่งถูกกลาวหาวามีสวนรูเห็นเก่ียวกับการส้ินพระชนมของ 

พระเชษฐาพระองค เมื่อพระนางถูกเรียกตัวมาสอบสวนยังราชสำนักอาวิญองแลวปรากฏวาทรงได

รับการปลอยตัว เพ่ือเปนการตอบแทนความชวยเหลือครั้งน้ี ราชินีโจแอนนาจึงทรงขายอาวิญองให

พระสันตะปาปา ทำใหอาวิญองกลายเปนธรณีสงฆแหงสันตะปาปาอยางสมบูรณรวมทั้งยังเปน

เขตแดนอสิระจากการปกครองของเจาราชรฐัทัง้ปวงดวยซึง่กอนหนาน้ีเพียง 4 ป พระสันตะปาปาคลเีมนต

ทรงซื้อที่ดินรอบกองตา เวเนแซงเพ่ิมเติมจากเคาทฮัมเบิรตท่ี 2 (Humbert II) แหงตระกูลอัลบอง 

(Albon House) ดวยเชนกัน 

อยางไรก็ตาม ใน ค.ศ. 1367 นิมิตหมายท่ีดีแหงการส้ินสุดยุคสมัยแหงอาวิญองเกิดขึ้นใน

สมัยพระสันตะปาปาเออรบันท่ี 5 ซึ่งมีพระประสงคเสด็จกลับยังกรุงโรม พระดำริของพระองคไดรับ

การตอตานอยางหนักจากพระคารดินัลฝรั่งเศสรวมท้ังพระเจาชารลที่ 5 (Charles V ค.ศ. 1364-

1380) เปนอยางย่ิง แตกระน้ันก็ตามพระองคยังทรงยืนกรานพระดำริเดิม การเสด็จนิวัติกลับครั้งน้ีได

รับการตอนรับอยางย่ิงใหญจากประชาชนในกรุงโรมแตถึงกระน้ันก็ตามเจานครรัฐอีกหลายแหงตาง

ไมพอใจในการเสด็จกลบัครัง้น้ี  โดยเฉพาะเจานครรัฐแหงฟลอเร็นสซึง่หวาดเกรงวาจะสูญเสียอำนาจไป 
อยางไรก็ตามการพำนักของพระองคก็เปนไปเพียงระยะส้ันๆ เทาน้ัน ใน ค.ศ. 1370 พระองคก็เสด็จ

กลับคืนสูอาวิญองอีกคร้ังเน่ืองจากบรรดาพระคารดินัลในอาวิญองวิงวอนใหพระองคเสด็จกลับอีกท้ัง
ปญหาการเกิดสงครามระหวางรัฐในอิตาลีทางตอนเหนือซึ่งลวนตองการครอบครองดินแดนธรณีสงฆ

ในกรุงโรมของพระองค 

3ใบพระการุญคุณเปนการกำหนดการบริจาคทรัพยสินเพ่ือสาธารณกุศลแกคริสตศาสนาเพราะถือวาการใหทานเปนการเสียสละ 

อยางหน่ึง อยางไรก็ดีตามหลักเทววิทยากุศล กุศลกรรมมากนอยขึ้นอยูกับความตั้งใจในการสละทรัพย อยางไรก็ดีในเวลาตอมา 

ใบพระการุญคุณกลายเปนชองทางใหกับเจาหนาท่ีทางศาสนาแสวงหาผลประโยชนจากผูตองการไดบุญ 
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การสิ้นสุดแหงการคุมขังบาบิโลน 

ความพยายามท่ีจะเสด็จกลับกรุงโรมเกิดขึ้นอีกครั้งในสมัยพระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 11 ซึ่ง

เปนหลานลุงของพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 6 พระองคทรงมีดำริเชนเดียวกับพระสันตะปาปา

พระองคกอนท่ีตองการยุติการพำนักในอาวิญอง อีกท้ังยังทรงไดรับการโนมนาวจากแคทเทอรีน 

แหงเซียนา (Catherine of Siena) ซึ่งไดติดตอผานทางพระลิขิตกับพระสันตะปาปาเกรกอร่ี 

มายาวนาน (Blumenfeld-Kosinski, 2006: 43) โดยมุงหวังใหพระองคเสด็จกลับมาประทับยังโรม

แทนอาวิญองเพ่ือฟนฟูความเปนเอกภาพแหงศาสนจักรในยุโรป การเสด็จกลับสูโรมของพระองค 

ตองพบกับอุปสรรคทั้งจากการตอตานของกษัตริยแหงฝรั่งเศสและพระคารดินัลแหงราชสำนัก 

อาวิญอง โดยเฉพาะอยางย่ิงแรงตอตานจากเจารัฐในอิตาลีที่มีตอพระองคในการเสด็จกลับครั้งน้ี 

สงครามคร้ังสำคัญระหวางพระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 11 กับเจานครรัฐอิตาลีอุบัติขึ้นเม่ือ 

เจาผูครองนครรัฐฟลอเร็นสแหงพรรคเกลฟตองการรักษาอำนาจของตนในอิตาลีตอนกลางทำใหเกิด

การขัดแยงกับพระสันตะปาปาในโรมอยางหลีกเล่ียงไมได การเสด็จนิวัติกลับของพระสันตะปาปา

ยอมเปนการส่ันคลอนอำนาจฐานท่ีม่ันทางตอนกลางท่ีพรรคเกลฟมีอยูอยางมาก เจานครรัฐฟลอเร็นส

หว่ันเกรงวาพระสันตะปาปาเกรกอร่ีอาจยึดแนวพรมแดนบริเวณลูนิเกียนา (Lunigiana) ผนวกเขากับ

ดินแดนรัฐของพระองคซึ่งพ้ืนท่ีดังกลาวเปนดินแดนท่ีนครรัฐฟลอเร็นสอางสิทธ์ิครอบครองอยู ทำให

เจานครรัฐฟลอเร็นสจำตองสกัดก้ันการขยายอำนาจของพระองคไว  

ขณะเดียวกันพระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 11 ยังทรงไมพอพระทัยเจานครรัฐฟลอเร็นส เมื่อ

ฟลอเร็นสปฏิเสธชวยพระองคทำสงครามกับตระกูลวิสคอนติ (Visconti) แหงมิลาน ตระกูลวิสคอนติ

ตอตานไมใหพระองคกลับมายังโรมเชนกันอีกท้ังเจานครรัฐมิลานยังพยายามรุกล้ำดินแดนรัฐของ

พระสันตะปาปาในโรมอีกดวย สงครามระหวางโรมกับเจานครรัฐมิลานส้ินสุดลงใน ค.ศ. 1375 โดย

พระองคไดรับความชวยเหลือจากเจานครรัฐหลายแหงโดยเฉพาะเมืองตางๆ ที่เปนพันธมิตรกับพรรค
กิเบลลีนซึ่งเปนอริกับพรรคเกลฟ นครรัฐเหลาน้ีตองการใหพระองคกลับมาพำนักในโรมรวมท้ังยัง

เปนการคานอำนาจระหวางอิทธิพลท้ังสองพรรคไวดวย ชัยชนะคร้ังน้ีของพระองคทำใหเจานครรัฐ 

 

การเสด็จกลับคืนสูโรมของพระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 11 
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ฟลอเร็นสคิดวาพระสันตะปาปาเกรเกอรรี่อาจรองขอใหบรรดานครรัฐพันธมิตรในอิตาลียกกองทัพมา

โจมตีฟลอเร็นส   

ดังน้ันใน ค.ศ. 1375 นครรัฐฟลอเรนสจึงสงทูตไปยังเมืองตางๆ ในอิตาลีเพ่ือรวมตัวจัดตั้ง

เปนสันนิบาตกับพรรคเกลฟ มีนครรัฐที่เขารวมทั้ง โบโลญญา เพรูเกีย ปซา ลคุคา และเจนัว เพ่ือสูกับ

กองกำลังทัพของพระสันตะปาปาเกรกอร่ี ขณะเดียวกันเจานครรัฐฟลอเร็นสยังสงจดหมายสนเทห 

ไปทั่วนครรัฐอิตาลีเพ่ือปลุกระดมและโจมตีปญหาการเกิดฉอราษฎรบังหลวงรวมทั้งการใชอำนาจ

เผด็จการของพระสันตะปาปานับแตสมัยอาวิญองเร่ือยมา  

นอกจากน้ีนครรัฐฟลอเร็นสยังมีการมอบหมายแตงตั้งคณะมนตรีที่ปรึกษา 8 คนเพื่อทำ

หนาท่ีตอบโตการกระทำของพระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 11 มนตรีที่ปรึกษาน้ีมาจากการแตงตั้งของ 

รัฐบาลในฟลอเร็นสดวยเหตุนี้สงครามครั้งนี้จึงไดชื่อวา “สงครามแหงนักบุญท้ังแปด” (The War of 

the Eight Saints) (Smith, 1970: 118-121) มนตรีที่ปรึกษาท้ังแปดในรัฐบาลฟลอเร็นสจะทำหนาท่ี

บังคับเก็บเงินจากนักบวชในทองที่ทั้งบิชอป เจาอาวาส และอารามทั่วท้ังฟลอเร็นส รวมทั้งตอบโต

พระสันตะปาปาดวยการไมเก็บภาษีใหกับศาสนจักร นอกจากน้ียังมีการจัดเตรียมกองกำลังทหาร

และทูตเพ่ือใชติดตอระหวางสมาชิกในสันนิบาต  

เหตุการณนี้ทำใหพระองคตกอยูในสถานภาพท่ีเสียเปรียบฝายสันนิบาตฟลอเร็นสเปน 

อยางย่ิง คณะมนตรีที่ปรึกษาท้ังแปดในฟลอเร็นสยังย่ัวยุการกอกบฏในเมืองตางๆ ที่อยูใตการ

ปกครองของดินแดนรัฐแหงพระสันตะปาปาในโรม แตปรากฏวาเมืองหลายแหงในดินแดนของ

พระองคตางยอมจำนนตออำนาจพระองค ใน ค.ศ. 1376 พระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 11 จึงทรง

ประกาศบัพพาชนียกรรมเจาผูครองฟลอเร็นสรวมทั้งคณาเปหิกรรมสมาชิกสันนิบาตท่ีกบฏตอ

พระองค    

พระสันตะปาปาเกรกอรี่ท่ี 11 ยังทรงประกาศหามนักบวชของคริสตศาสนารับใชนครรัฐ

ฟลอเร็นสรวมท้ังสมาชิกในสันนิบาต ดวยเหตุนี้นครรัฐฟลอเร็นสจึงตอบโตการกระทำของพระองค
โดยพยายามปลุกปนองคกรใตดินโดยเฉพาะขบวนการฟราทิเซลลีซ่ึงพระองคประณามวาเปนขบวนการ

นอกรีต คณะมนตรีทั้งแปดยังออกกฎหมายริบทรัพยของนักบวชเขาเปนทรัพยสินของหลวงจำนวน
มากรวมท้ังยังมีการทำลายศาสนกรรมอินควิสิชั่น (inquisition) หรือการเผาท้ังเปนซึ่งถูกประณามวา

เปนเคร่ืองมือรับใชพระสันตะปาปาอีกดวย แมวารัฐบาลฟลอเร็นสจะบังคับใหเหลานักบวช 

เขาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามเดิม แตนักบวชจำนวนมากตางเกรงกลัวพระบัญชาและไมให
ความรวมมือ บางสวนไดหลบหนีออกจากฟลอเร็นสเพราะปรารถนาใหพระองคกลับมาพำนักยังโรม

แทนอาวิญอง 
ใน ค.ศ. 1377 สถานการณเร่ิมเปลี่ยนไป พระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 11 ทรงใชมาตรการท่ี

หนักข้ึนโดยการเขาแทรกแซงทางเศรษฐกิจดวยการส่ังหามนครรัฐตางๆ ในอิตาลีรวมท้ังดินแดนตางๆ  
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ในศาสนจักรติดตอกับพอคาฟลอเร็นสทำใหพอคาชาวฟลอเร็นสซึ่งสวนมากเปนพอคา เดินทาง

คาขายตางแดนไดรับผลกระทบอยางย่ิง นอกจากน้ีกองกำลังทหารของพระสันตะปาปายังสามารถ

ยึดเมืองโบโลญญาพันธมิตรท่ีสำคัญของฟลอเร็นสไวได ขณะเดียวกันรอเบิรตแหงเจนีวา (Robert  

of Geneva) ซึ่งเปนพระคารดินัลที่ใกลชิดรวมท้ังยังเปนญาติกับตระกูลซาวอยไดใชนโยบายตอบโต

อยางแข็งกราวตอสันนิบาตฟลอเร็นส รอเบิรตเปนผูที่อยูเบื้องหลังในการจางทหารรับจางชาวเบรตัน 

(Breton) ปราบจลาจลในเมืองเซเซนา (Cesena) ซึ่งเปนพันธมิตรของฟลอเร็นสทำใหประชาชน 

ในเซเซนาถูกฆาตายเปนจำนวนหลายพันคน เหตุการณการนองเลือดท่ีเซเซนาทำใหประชาชนรูสึก

ตอตานพระสันตะปาปาชาวฝร่ังเศสองคนี้อยูไมนอย 

กอนสงครามท้ังสองฝายจะยุติลงไมนาน พระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 11 ทรงโดยสารทางเรือ

จากทาเรือมารเซยล (Marseille) ทางตอนใตของฝรั่งเศสและเสด็จเขาสูกรุงโรมใน ค.ศ. 1377 ขณะ

เดียวกันสงครามที่บานปลายกลายเปนผลเสียตอทั้งสองฝาย ในที่สุดท้ังสองฝายตางยินยอมยุติการ

ทำสงครามระหวางกันโดยตางฝายยอมรับสถานภาพอำนาจท่ีมีอยูเดิม ฟลอเร็นสยินยอมจายคา

ปฏิกรรมสงคราม ขณะท่ีพระสันตะปาปาทรงยอมยกเลิกการบัพพาชียกรรมรวมท้ังใหนักบวชใน

ศาสนาปฏิบัติศาสนกิจในฟลอเร็นสไดตามปกติ   

การเสด็จกลับคืนสูกรุงโรมคร้ังน้ีของพระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 11 พรอมดวยบรรดา 

พระคารดินัลจึงถือเปนการปดฉากสมัยแหงการคุมขังแหงอาวิญองท่ียาวนานกวา 72 ป (Rollo-Knoster, 

Izbicki, 2009: 9) รวมทั้งยังเปนการสลัดออกจากอิทธิพลราชสำนักฝรั่งเศสเชนกัน  แตอยางไรก็ตาม

หลังจากพระองคพำนักท่ีกรุงโรมไดเพียงปเดียวก็สิ้นพระชนมลง ชาวโรมันจำนวนมากซึ่งกลัววา

บรรดาพระคารดินัลซึ่งสวนมากเปนชาวฝร่ังเศสอาจเลือกพระสันตะปาปาชาวฝรั่งเศสใหมอีกคร้ังและ

อาจทำใหพระองคหวนเสด็จกลับคืนสูอาวิญองซึ่งเร่ืองน้ีกลายเปนชนวนใหญคร้ังใหมของความ

ตกต่ำแหงคริสตจักรตอจากสมัยแหงการคุมขังบาบิโลน  
 

การอุบัติของมหาศาสนเภท: ความแตกแยกของคริสตศาสนา 

การประชุมลับเพ่ือเลือกพระสันตะปาปาองคใหมเกิดขึ้นใน ค.ศ.1378 โดยขณะน้ันเกิด
สถานการณความตึงเครียดคร้ังใหญในกรุงโรม ฝูงชนชาวโรมันซึ่งตองการเรียกรองใหพระคารดินัลท่ี

สวนใหญเปนชาวฝร่ังเศสเลือกพระสันตะปาปาชาวอิตาลีรวมทัง้ยังตองพำนักในกรุงโรมดวย การรวมตัว

ครั้งใหญสรางความกดดันแกบรรดาพระคารดินัลซึ่งตางเกรงกลัวภัยจากการจลาจลคร้ังน้ี ดวยเหตุนี้
ที่ประชุมจึงมีมติเลือกอารชบิชอปแหงบารี (Archbishop of Bari) บารโทโลมิว พริกนาโน 

(Bartholomew Prignano) ดำรงตำแหนงเปนพระสันตะปาปาเออรบันท่ี 6 (Urban VI ค.ศ. 1318-
1389) (Rollo-Knoster, Izbicki, 2009: 2) อยางไรก็ดีพระองคทรงมีความหางเหินกับบรรดา 

พระคารดินัลชาวฝรั่งเศสเปนอยางย่ิง 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 15

เพียงหกเดือนหลังจากการข้ึนครองตำแหนงประมุข พระองคมีดำริจะปฏิรูปศาสนาจักร

คาทอลิกใหมโดยเฉพาะในยุคสมัยพระสันตะปาปาแหงอาวิญองท่ีทำใหพระเกียรติภูมิแหงประมุข 

คริสตจักรมัวหมองอยางมาก ทรงเปนผูสนับสนุนสำคัญท่ีตองการใหพระสันตะปาปาองคตอไป 

ตองพำนักท่ีกรุงโรมอยางถาวร พระองคยังแสดงความเปนปฏิปกษตอพระคารดินัลชาวฝรั่งเศส 

อยางเปดเผยดวยการแตงต้ังพระคารดินัลชาวอิตาลีเพ่ิมมากข้ึน ทำใหพระคารดินัลสายฝร่ังเศส 

ไมพอใจพระองคซึ่งเร่ิมเปนผูลุแกอำนาจ (Rollo-Knoster, Izbicki, 2009: 4) นอกจากน้ียังมีขาวลือ

วาพระองคทรงมีพระสติวิปลาศโดยสั่งประหารพระคารดินัลจำนวนมากที่ไมเห็นดวยกับพระองค  

สถานการณที่เลวรายน้ีทำใหพระคารดินัลฝรั่งเศสรวมตัวกันท่ีเมืองฟอนดี (Fondi) ใน ค.ศ. 1378 

(Rollo-Knoster, Izbicki, 2009: 13) และประกาศการเลือกต้ังพระสันตะปาปาคร้ังกอนเปนโมฆะ 

รวมท้ังมีมติเลือกต้ังพระสันตะปาปาองคใหมคือรอเบิรตแหงเจนีวาซ่ึงเปนผูท่ีใกลชิดกับพระสันตะปาปา 

เกรกอร่ีที่ 11 ขึ้นดำรงตำแหนงเปนพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 7 และเม่ือทรงเขารับตำแหนงประมุข

ศาสนาจึงมีพระดำริยายท่ีประทับมายังกรุงอาวิญองอีกเปนคร้ังท่ีสองใน ค.ศ. 1379 เวลาน้ีคริสตจักร

คาทอลิกจึงมีพระสันตะปาปาดวยกันถึงสององคที่ตางพำนักในองคละแหง ทั้งยังกลายเปนชนวนให

เกิดมหาศาสนเภท หรือ Great Schism การแตกแยกคร้ังใหญในคริสตศาสนาดำเนินเร่ือยมานับ

ตั้งแต ค.ศ. 1379 -1417   

เหตุการณมหาศาสนเภทท่ีเกิดข้ึนคร้ังน้ีสืบเน่ืองจากพระสันตะปาปาท้ังสององคซึ่งดำรง

ตำแหนงประมุขสูงสุดของคริสตจักรตางอางความชอบธรรมปกครององคกรศาสนาดวยกันท้ังคู  

ขณะเดียวกันการแตกแยกของพระสันตะปาปาท้ังสองพระองคยังทำใหเกิดความราวฉานระหวาง 

ดินแดนท่ีตางยอมรับพระสันตะปาปาของแตละองคขึ้น โดยท่ีอังกฤษ เดนมารก แฟลนเดอร ฮังการี 

ไอรแลนด นอรเวย โปแลนด สวีเดน จักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ รวมท้ังนครรัฐทางตอนเหนือในอิตาลี

ยังคงสนับสนุนพระสันตะปาปาเออรบันที่ 6 และยังเปนสายของ “การภักดีแหงกรุงโรม” (Roman 
obedience) ในขณะท่ีฝรัง่เศส เบอรกันดี ซาวอย สกอตแลนด กาสตีล อารากอน นาวาร และโปตุเกส 
ซิซีลีและเนเปลสใหการสนับสนุนพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 7 รวมท้ังยังกลายเปนสายของ 

“การภักดีแหงอาวิญอง”  (Avignon obedience) (Blumenfeld-Kosinski, 2006: 61) 

การเสด็จกลับยังอาวิญองของพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 7 ไดรับการสนับสนุนจากพระเจา-
ชารลที่ 5 แหงฝรั่งเศส ดังนั้นการแตกแยกทางศาสนาจึงกลายเปนการแตกแยกทางการเมืองไปโดย

ปริยาย (Rollo-Knoster, Izbicki, 2009: 2-3) อีกท้ังการแตกแยกทางศาสนาในครั้งนี้ยังเปนผล
สืบเน่ืองจากการแตกแยกทางการเมืองมากกวาขอพิพาททางแนวคิดศาสนา ยุคมหาศาสนเภท 

ในคร้ังนี้ยังถือเปนการทำลายช่ือเสียงของศาสนจักรคาทอลิกเพ่ิมขึ้นไปอีกไมตางจากสมัยยุคการ 

คุมขังแหงบาบิโลน  ขณะเดียวกันความขัดแยงท้ังสองสายยังทำใหเกิดความสับสนท่ัวท้ังอารามยุโรป

เน่ืองจากสถาบันโครงสรางทางศาสนาตลอดจนถึงนิกายอาราม นักบวชตางไมแนใจวาพระสันตะปาปา 
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ภาพลอเลียนการแยงตำแหนงพระสันตะปาปาท้ังสององค 

องคใดเปนผูที่ชอบธรรมสูงสุดในคริสตศาสนา การอยูภายใตความกดดันทางการเมืองทำใหสถาบัน

ทางศาสนาในแตละดินแดนจำเปนตองเลือกภักดีตอพระสันตะปาปาเพียงองคเดียว มหาศาสนเภท

ดำเนินไปเปนเวลาเกือบสี่ทศวรรษ โดยมีพระสันตะปาปาสายโรมัน 4 องคและพระสันตะปาปา 

สายอาวิญองอีก 2 องค   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความขัดแยงของศาสนจักรท้ังสองยังคงดำเนินตอไป แมเมื่อพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 7 

สิ้นพระชนมลง อารชบิชอปแหงเบเนเว็นโต (archbishop of Benevento) ขึ้นดำรงตำแหนงเปน 

พระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 13 แหงอาวิญององคใหมใน ค.ศ. 1394 เชนเดียวกับพระสันตะปาปา 
โบนิเฟซท่ี 9 ซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนประมุขคริสตจักรแหงโรมหลังจากพระสันตะปาปาเออรบันท่ี 6 
สิ้นพระชนม  ศาสนจักรท้ังสองฝายตางยังคงประกาศอัปเปหิกรรมตอกัน การวุนวายท่ีเกิดขึ้นเชนน้ีย่ิง

ทำใหคริสตศาสนาหมนหมองเหมือนดังเชนยุคการคุมขังบาบิโลน แมวาเจาผูปกครองบางองค

พยายามท่ีจะประนีประนอมการแตกแยกดังเชนกรณีพระเจาริชารดท่ี 2 แหงอังกฤษท่ีทรงออนวอน
พระสันตะปาปาโบนิเฟซท่ี 9 ใหสละบัลลังก แตก็ทรงไดรับการปฏิเสธหรือแมกระท่ังในท่ีประชุมสภา

แฟรงเฟรต (Diet of Frankfurt) แหงจักรวรรดิแหงโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิใน ค.ศ. 1397 พระเจา 
เวนเชสเลาส (Wenceslaus) ดุกโบฮีเมียรวมท้ังยังทรงเปนจักรพรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิพยายาม 

เปนตัวกลางไกลเกล่ียเจรจายุติความบาดหมางกับทั้งสองฝาย แตทวาใน ค.ศ. 1400 เกิดปญหา

ทางการเมืองเยอรมันนับตั้งแตขุนนางในเแควนบาวาเรียของพระองคกอการกบฏคร้ังใหญ  

ขณะเดียวกันพระองคยังทรงมคีวามขัดแยงกับเจารัฐเยอรมนัในแควนอืน่ๆ ดวย ทำใหบรรดาอเิล็กเทอร 
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ของเยอรมันตั้งขอหาในกรณีที่พระองคไมสามารถสรางความเปนเอกภาพของดินแดนเยอรมันได ที่

ประชุมของเหลาอิเล็กเทอรจึงมีมติเลือกรูเปรตท่ี 3 ดุกแหงบาวาเรีย (Rupert III Duke of Bavaria) 

ขึ้นดำรงตำแหนงจักรพรรดิแหงโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิแทนพระเจาเวนเชสเลาส (Swanson, 1979: 18) 

ดวยเหตุนี้พระสันตะปาปาโบนิเฟซทรงถือโอกาสน้ีอนุมัติและยินยอมตามโองการของบรรดาเจาอิเล็ก

เทอร        

ในรัชสมัยของพระสันตะปาปาท้ังโรมและอาวิญองตางเกิดความอ้ือฉาวและทำใหเกิดการ

ตอตานข้ึนท่ัวยุโรป กรณีสำคัญเกิดข้ึนเม่ือพระสันตะปาปาโบนิเฟซท่ี 9 แหงโรมทรงแตงต้ัง 

พระคารดินัลจำนวนมากซ่ึงสวนใหญเปนผูใกลชิดกับพระองคโดยตรง ขณะเดียวกันยังทรงนำภาษี

ชนิดใหมที่เรียกวา annates perpetu โดยเงินเดือนคร่ึงหน่ึงของปแรกท่ีนักบวชในคริสตจักรไดรับน้ัน

จะตองจายใหกับราชสำนักของพระสันตะปาปาในโรม นอกจากน้ีนักบวชสมณศักด์ิชั้นสูงยังทำเร่ือง

เส่ือมเสียดวยการขายตำแหนงสมณศักด์ิรวมท้ังมีการฉอราษฎรบังหลวงในวงการนักบวชเชนเดียว

กับเมือ่ครัง้อดตีพระสันตะปาปาองคเกาแหงอาวิญอง การซ้ือขายตำแหนงสมณศกัด์ิในยุคมหาศาสนเภท

จึงกลายเปนหนทางในการกอบโกยผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากกวาไดมาดวยความสามารถทั้ง 

ยังทำใหเกิดการโจมตีอยางกวางขวาง โดยขบวนการตอตานความประพฤติมิชอบของพระสันตะปาปา 

ในโรมปรากฏเพิ่มมากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอยางย่ิงการเคลื่อนไหวของจอหน วิกลิฟฟ (John 

Wycliff ค.ศ.1328–1384) ซ่ึงกลาวโจมตีพระสันตะปาปาโบนิเฟซท่ี 9 รวมท้ังประจานความเหลวแหลก 

ที่เกิดข้ึนในคริสตจักรอยางตอเน่ือง การกระทำของเขามีทั้งกษัตริยและนักบวชช้ันสูงเปนจำนวนมาก 

ที่ใหการสนับสนุนอยูเบ้ืองหลัง (Swanson, 1979: 20) 

เชนเดียวกับพระเกียรติภูมิแหงราชสำนักอาวิญองท่ีเส่ือมลงตามลำดับ ใน ค.ศ. 1398 ความ

วุนวายท่ีเกิดขึ้นระหวางราชสำนักท้ังที่โรมและอาวิญองทำใหราชสำนักฝรั่งเศสประกาศถอนตัวจาก

การเปนพันธมิตรกับพระสันตะปาปาแหงอาวิญอง แตถึงกระน้ันก็ไมเขารวมกับกรุงโรมแตอยางใด
และในปเดียวกันกองทัพท่ีนำโดยจีออฟฟรีย บูซิโกท (Geoffrey Boucicaut) ฉวยโอกาสเม่ือฝรั่งเศส

ประกาศความเปนกลางจากราชสำนักอาวิญองนำกองทัพบุกยึดเมืองอาวิญองรวมทั้งพระตำหนัก

พระสันตะปาปาทำใหพระสันตะปาปาเบเนดิกตตองเสด็จลี้ภัยไปยังดินแดนของพระเจาหลุยสที่ 2 
แหงอองจู ดวยเหตุนี้อำนาจของพระองคในอาวิญองจึงหมดส้ินลง อำนาจของพระองคในตอนน้ีไมได

รับการยอมรับจากฝรั่งเศส โปรตุเกส หรือนาวารอีกตอไป มีเพียงอาณาจักรสกอตแลนด ซิซีลี 

อารากอน และคาสตีลเทาน้ันท่ียังยอมรับอำนาจของพระองค 
นอกจากภัยคุกคามทางการเมืองที่ทำใหคริสตจักรแหงอาวิญองเสื่อมลงแลวท่ีคริสตจักร 

แหงโรมก็ประสบชะตากรรมเชนเดียวกัน  หลังจากท่ีพระสันตะปาปาโบนิเฟซท่ี 9 สิ้นพระชนมลงใน 
ค.ศ. 1404 พระคารดินัลแหงโรมตางมีมติเลือกอารชบิชอปแหงราเว็นนา.(archbishop of Ravenna) 

ขึ้นดำรงตำแหนงเปนพระสันตะปาปาอินโนเซ็นท่ี 7 แหงโรม ในสมัยพระองค พระเจาลาดิสเลาส 

(Ladislaus) แหงเนเปลสทรงฉวยโอกาสขณะท่ีกรุงโรมออนแอขยายอิทธิพลทางการเมืองครอบงำ 
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ศาสนจักรกรุงโรม พระเจาลาดิสเลาสทรงใชขอตอรองมิใหพระสันตะปาปาอินโนเซ็นทที่ 7 ทรง

ประนีประนอมกับพระสันตะปาปาเบเนดิกทที่ 13 รวมท้ังใหพระองคยืนยันสิทธิการปกครองใน

เนเปลสดวย  อยางไรก็ดีดินแดนเนเปลสยังคงเปนกรณีพิพาทซ่ึงพระเจาหลุยสที่ 2 แหงอองจูทรงอาง

สิทธิในบัลลังกเชนกันอีกท้ังพระสันตะปาปาเบเนดิกทแหงอาวิญองก็ทรงรับรองดวย ความขัดแยง

ทางศาสนจักรในชวงเวลาน้ีจึงมีเรื่องทางการเมืองเขาไปเกี่ยวของ เหตุการณบานปลายยิ่งขึ้นเมื่อ 

พระสันตะปาปาอินโนเซ็นทที่ 7 ทรงแตงตั้งนัดดาเปนพระคารดินัลในสันตะสำนักแหงโรมจึงทำให 

ถูกโจมตีอยางหนัก เพ่ือหลบหนีความวุนวายและขอครหาพระองคจึงตัดสินพระทัยล้ีไปพำนักยังเมือง

วิเทอโบ (Viterbo) อยูพักใหญ ตอมาชาวโรมรองขอใหพระองคเสด็จกลับมาประทับยังโรมอีกคร้ัง 

ใน ค.ศ. 1406 แตถึงกระน้ันการคุกคามทางการเมืองรวมท้ังการแตงตั้งเครือพระญาติพระองค 

ไดทำใหพระเกียรติยศลดลงอยางมาก 

ความพยายามท่ีจะแกไขปญหาศาสนเภทเกิดขึ้นอีกคร้ังเม่ือพระคารดินัลทั้งสองฝายตาง

พยายามจัดการประชุมโดยมีมติใหพระสันตะปาปาเบเนดิกตและพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 12 ซึ่ง

ดำรงตำแหนงประมุขศาสนจักรหลังจากพระสันตะปาปาอินโนเซ็นทที่ 7 สิ้นพระชนมเพียง 1 ปเขา

รวมประชุมพรอมกัน การประชุมเจรจารวมมือเพ่ือหาขอยุติเกิดขึ้นท่ีเมืองซาโวนา (Savona) ในแควน

ลิกูเรีย (Liguria) เม่ือค.ศ. 1407 แตในท่ีสุดท้ังสองพระองคก็ไมไดเสด็จมาในท่ีประชุมแตอยางใด

เน่ืองจากตางฝายเกรงวาจะไมไดรับความปลอดภัย 

 

ขบวนการประนีประนอมแหงคริสตจักร: จากการประชุมแหงปซาถึงคอนสแตนซ 

ยุคสมัยแหงมหาศาสนเภทดำเนินไปอยางยาวนานรวมท้ังยังบอนทำลายเสถียรภาพความ

มั่นคงของคริสตจักรคาทอลิกเปนอยางย่ิง ขณะเดียวกันประชาชนทั่วยุโรปตางเอือมระอาตอความ

ประพฤติมิชอบของประมุขศาสนจักร พระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 12 ทรงมีขอครหาในเร่ืองการแตงต้ัง

ระบบเครือญาติ เชนเดียวกับพระสันตะปาปาเบเนดิกตที ่13 ทียั่งทรงใชชวิีตฟุงเฟอในราชสำนักเชนกัน    
เหตุการณเชนน้ีสงผลกระทบตอภาพลักษณของศาสนจักรเปนอยางมากทำใหบรรดาเจาผู

ปกครองในดินแดนตางๆ พากันหว่ันวิตกเชนกัน ความพยายามท่ีจะแกไขปญหาเกิดข้ึนอีกคร้ังใน
รัชสมัยพระเจาชารลที่ 6 (Charles VI ค.ศ. 1368-1422) ของฝรั่งเศส พระองคทรงประกาศความ

เปนกลางดวยการไมเขาขางใดเชนเดียวกับพระเจาชารลท่ี 5 พระบิดา ขณะเดียวกันเพ่ือเปนการ

แกไขปญหาศาสนเภทท่ีเกิดข้ึน พระองคทรงจัดการประชุมแหงปซา (Council of Pisa) ขึ้นใน ค.ศ. 

1409 เพ่ือใหประมุขท้ังสององคทรงลาออกจากตำแหนงเพ่ือความเปนเอกภาพของคริสตจักรคาทอลิก 

(Smith, 1970: 173-175) การประชุมสภาในเมืองปซามีบรรดาพระเถระช้ันสูงท้ังพระคารดินัล อารช
บิชอปและบิชอปรวมทั้งนักเทววิทยาจากมหาวิทยาลัยปารีส ออกซฟอรดและโคโลญเขารวมประชุม

ดวยกัน ที่ประชุมมีสาสนถึงพระสันตะปาปาท้ังสองพระองคใหเขารวมประชุมครั้งน้ีแตถึงกระน้ัน 

ทั้งสองพระองคตางทรงเพิกเฉย  
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ดังนั้นการประชุมสภาแหงปซาจึงประณามท้ังพระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 13 แหงอาวิญอง

และพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 12 แหงโรมวาเปนผูที่ทำใหคริสตจักรเกิดการแตกแยกรวมทั้งยังมีมติ

ถอดถอนพระสันตะปาปาท้ังสองพระองค ท่ีประชุมแหงปซามีมติแตงต้ัง

อารชบิชอปปเตอร พิลายี (Peter Philarghi) ดำรงตำแหนงเปนพระสัน- 

ตะปาปาอเล็กซานเดอรท่ี 5 ทำใหเวลาน้ีคริสตจักรยุโรปมีพระสันตะปาปา

เพ่ิมขึ้นอีกองคเปน 3 พระองค 

 แมวาท่ีประชุมแหงปซาจะมีมติถอดถอนพระสันตะปาปา 

ท้ังสองพระองค แตอยางไรก็ดีประมุขคริสตจักรท้ังสององคตางยันยืนยันวา

ตนเปนประมุขที่ชอบธรรมแหงศาสนจักรอยูอยางเชนเดิม ดังนั้น 

การแตงตั้งพระสันตะปาปาองคใหมจึงไมสามารถแกไขปญหาไดเลย 

พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอรที่ 5 จึงกลายเปนพระสันตะปาปา 

สายปซา (Pisan pope) องคใหมไปโดยปริยายและยังทำใหศาสนจักรในยุโรปเกิดความอลหมาน

เพ่ิมขึ้นอีก พระสันตะปาปาแหงปซาไดรับการรับรองจากฝรั่งเศส อังกฤษ โบฮีเมีย ปรัสเซีย โปตุเกส 

รวมทั้งจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ นครรัฐบางสวนในอิตาลีทางตอนเหนือรวมทั้งฟลอเร็นสและเวนิส

ยอมรับพระองค ในขณะท่ีอารากอน กาสตีล และสก็อตแลนดยังคงสนับสนุนพระสันตะปาปาเบเนดิกต 

ที่ 13 สวนพระสันตะปาปาเกรเกอรรี่ที่ 12 ไดรับการสนับสนุนจากเนเปล บาวาเรีย โปแลนด และ

นครรัฐบางแหงในเยอรมันเทาน้ัน  

กลาวไดวาภายหลังการประชุมแหงปซาสิ้นสุดลง คริสตศาสนายังคงวุนวายหนักย่ิงขึ้น

เน่ืองจากมีพระสันตะปาปาที่อางการปกครองสูงสุดในสถาบันถึงสามพระองคดวยกัน ขณะเดียวกัน

กษัตริยหลายองคตางสนับสนุนพระสันตะปาปาของแตละองคซึ่งทำใหศาสนจักรราวฉานย่ิงขึ้น 

แมวาพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอรที่ 5 จะไดรับการยอมรับมากกวาแตก็ไมสามารถแกไขความ
แตกแยกท่ีมีอยูได แมภายหลังจากการส้ินพระชนมของพระองคและพระสันตะปาปาจอหนท่ี 23  

ทรงเปนประมุขแหงศาสนจักรองคใหม พระองคทรงยายพระราชฐานมาพำนักท่ีโบโลญญาเปนหลัก  

ขณะเดียวกันพระเจาลาดิสเลาสซึ่งมีความสัมพันธใกลชิดกับพระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 12  
ยังทรงทำสงครามทางตอนเหนือของอิตาลีอยางตอเนื่องรวมทั้งเขายึดดินแดนรัฐหลายแหง ทั้ง 

ออสเตีย (Ostia) เพรูเกีย รวมท้ังโบโลญญาซึ่งเปนท่ีประทับของพระสันตะปาปาจอหนท่ี 23 แมวา

พระองคจะทรงขอความชวยเหลือจากพระเจาหลุยสที่ 2 แหงอองจูรวมท้ังทรงยืนยันสิทธิในเนเปลส

แตทวาพระเจาหลุยสที่ 2 ก็สิ้นพระชนมเสียกอน ดังน้ันพระองคจึงทรงประกาศสงครามกับพระเจา

ลาดิสเลาส การทำสงครามในครั้งนี้มีการขายใบพระการุญคุณเปนจำนวนมากเพ่ือระดมเงินทุนใชใน
สงครามซึง่สรางความมัวหมองตอครสิตจกัรแหงปซา กรณีการขายใบพระการุญคุณถูกตอตานอยางหนัก

ตลอดเวลาจากเหลานักปฏิรปูทางศาสนาอีกท้ังยังชีใ้หเห็นวาการเลือกต้ังพระสันตะปาปาองคใหมไมได

เปนการแกไขปญหาไดเลย เวลาน้ีพระสันตะปาปาแหงปซายังถูกตอตานจากขบวนการใตดินท่ีตองการ 

พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอรที ่5 
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ปฏิรูปศาสนาใหมโดยเฉพาะขบวนการฮุสไซท (Hussite movement) ซึ่งมีจอหน ฮุส (Jan Hus/John 

Hus ค.ศ. 1369 – 1415) นักเทววิทยาในเยอรมัน รวมท้ังขบวนการลอลลารด (Lollards movement) 

ในอิตาลีเชนกัน ในที่สุดใน ค.ศ.1413 พระเจาลาดิสเลาสสามารถยึดโบโลญญาไดสำเร็จทำให 

พระสันตะปาปาจอหนตองหลบหนีไปยังฟลอเร็นสซึ่งเปนนครรัฐที่พระเจาลาดิสเลาสยังไมสามารถ

พิชิตได 

อิทธิพลของพระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 12 ซึ่งอยู

ภายใตอำนาจของพระเจาลาดิสเลาสเพ่ิมมากข้ึนทำให

พระสันตะปาปาจอหนท่ี 23 ตัดสินพระทัยล้ีภัยทางการเมือง

จากฟลอเร็นสไปยังเยอรมัน ซึ่งที่นั่นพระเจาซิกิสมุนด 

(Sigismund ค.ศ. 1368-1437) แหงอาณาจักรโรมัน 

อันศักด์ิสิทธ์ิทรงใหการคุมครองพระองค พระเจาซิกิสมุนด

จึงถือโอกาสน้ียุติปญหามหาศาสนเภทซ่ึงเวลาน้ันมีพระสันตะปาปาดวยกันถึงสามองคและทำใหเกิด

ความสับสนอยางหนักท่ัวยุโรป พระดำริของพระองคปรากฏเปนรูปธรรมเม่ือพระเจาซิกิสมุนดทรง

จัดการประชุมแหงคอนสแตนซ (Council of Constance) ขึ้นใน ค.ศ. 1414  โดยมีชอง เกอซัน (Jean 

Gerson) ซึ่งเปนนักเทววิทยาคนสำคัญใหคำปรึกษา การประชุมครั้งน้ีจัดขึ้นท่ีเมืองคอนสแตนซ 

[ปจจุบันคือเมือง Konstanz ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเยอรมัน] โดยมีจุดประสงคสำคัญเพ่ือ

ยุติความแตกแยกท่ีลุกลามมากข้ึน  ขณะเดียวกันการประชุมคร้ังน้ียังถือเปนขบวนการประนีประนอม 

ครั้งท่ีสองตอจากการประชุมที่เมืองปซา เมื่อ ค.ศ. 1409 การประชุมที่คอนสแตนซไดรับความรวมมือ

จากบรรดาพระคารดินัล อารคบิชอปและบิชอป เจาอาวาส รวมท้ังนักเทววิทยาจากมหาวิทยาลัย 

ตางๆ เปนจำนวนมาก ที่ประชุมมีมติเสนอใหปลดพระสันตะปาปาท้ังสามพระองค คือ สันตะปาปา 

เบเนดิกตที่ 13 แหงอาวิญอง พระสันตะปาปาเกรกอร่ีที ่ 12 แหงโรม และพระสันตะปาปาจอหนท่ี 23 

แหงปซารวมทัง้ใหทีป่ระชมุเลอืกพระสันตะปาปาองคใหม 
มติของท่ีประชุมแหงคอนสแตนซทำใหบรรดาพระสันตะปาปามีปฏิกิริยาตอตานนับตั้งแต

พระสันตะปาปาจอหนท่ี 23 แหงปซาทรงปฏิเสธมติที่ประชุมพรอมทั้งพยายามหลบหนีทำใหสภาท่ี

ประชุมประกาศอัปเปหิกรรมพระองคซึ่งมีผลใหพระองคสิ้นสภาพประมุขแหงศาสนา ขณะท่ีพระสัน

ตะปาปาเบเนดิกตที่ 13 แหงอาวิญองนั้นก็ทรงยืนกรานปฏิเสธเชนกัน ทำใหพระองคทรงถูกอัปเปหิ

กรรมจากท่ีประชุมแหงคอนสแตนซ อยางไรก็ดีพระองคทรงลี้ภัยไปยังอารากอนซ่ึงท่ีนั่นพระเจา 
อัลฟองโซที่ 5 ทรงใหความคุมครองพระองคและอารากอนเปนอาณาจักรเพียงแหงเดียวท่ียังคง

ยอมรับอำนาจพระองคจวบจนกระท่ังพระสันตะปาปาส้ินพระชนมใน ค.ศ. 1423 ในขณะท่ี 
พระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 12 ภายหลังจากการส้ินพระชนมของพระเจาลาดิสเลาสใน ค.ศ.1414 

ทำใหพระองคหมดผูคุมครองอำนาจ ดังนั้นพระองคจึงทรงยอมลาออกจากตำแหนงประมุขโดยดี 

 

 

ทีป่ระชมุสภาคอนสแตนซพิจารณาคดีของจอหน ฮสุ 
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ชวงทายสมัยของการประชุมแหงคอนสแตนซ ใน ค.ศ.1417 ที่ประชุมพระคารดินัลมีมติเลือก 

พระสันตะปาปามารตินท่ี 5 เปนประมุขแหงคริสตจักรองคใหมแทนอดีตพระสันตะปาปาท้ังสามองค 

(Swanson, 1979: 8) การข้ึนดำรงตำแหนงของพระองคยังเปนการปดฉากยุคสมยัของมหาศาสนเภท 

ที่ดำเนินมาเปนเวลายาวนานถึง 39 ปอีกดวย 

ในสมัยของการประชุมแหงคอนสแตนซ ศาสนจักรคาทอลิกยังคงถูกโจมตีอยางหนักตลอด

เวลาโดยเฉพาะขบวนการใตดินทางศาสนารวมท้ังเหลานักปฏิรูปศาสนาทำใหศาสนจักรจำเปนตองมี

ปฏิกิริยาโตตอบและปรับตัว เหตุการณสำคัญในสมัยการประชุมแหงคอนสแตนซเร่ิมตั้งแตการ

ประณามจอหน วิกลิฟฟ (John Wycliffe) ซึ่งไดลวงลับไปแลว เหตุการณที่สำคัญคือการเรียกตัว

จอหน ฮุส ใหมาปรากฏตัวในท่ีประชุม ฮุสเปนผูที่ทำใหศาสนจักรเกิดความกังวลเปนอยางมาก

เน่ืองจากเขาเปนผูที่วิจารณสถาบันศาสนาอยางรุนแรง ทายท่ีสุดท่ีประชุมมีมติพิจารณาโทษโดยการ

เผาท้ังเปน (Smith, 1970: 243-235) การประหารฮุสนั้นยิ่งทำใหกระแสความไมพอใจในศาสนจักร

โดยเฉพาะในดินแดนเยอรมันเพ่ิมขึ้นอยางมาก  

 

สรุป 
กลาวไดวาตลอดระยะเวลารอยกวาปนับแตสมัยการคุมขังแหงบาบิโลนจวบจนถึงสมัย 

มหาศาสนเภท คริสตศาสนาประสบกับความตกต่ำคร้ังใหญอยางตอเน่ือง วิกฤตการณทั้งสองเปนผล

จากพฤติกรรมของพระสันตะปาปาท่ีมีสวนสำคัญทำใหศาสนาเส่ือมลงอยางมาก นับแตสมัย 

การคุมขังแหงบาบิโลนท่ีพระสันตะปาปาทรงใชชีวิตหมกมุนในทางโลก การขายตำแหนงสมณศักด์ิ 

รวมทั้งสถาบันศาสนาตกอยูภายใตการครอบงำทางการเมืองซึ่งทำใหนักปฏิรูปทางศาสนาไมพอใจ

และตอตานพระองค ขณะเดียวกันในยุคสมัยมหาศาสนเภทน้ันคริสตศาสนาก็เส่ือมลงมากกวา 

แตกอน การแตกแยกของศาสนจักรยุโรปครั้งนี้เปนเหตุการณที่ไมเคยปรากฏมากอนรวมทั้งยังมีเร่ือง

ทางการเมืองเขามาเก่ียวของอีกดวย แมวาการแตกแยกแหงคริสตจักรจะไดขอยุติเมื่อมีการเลือกต้ัง 

พระสันตะปาปาองคใหม แตถึงกระน้ันก็ตามสถานการณของคริสตศาสนาในสมัยปลายยุคกลาง 
ก็เขาสูจดุวิกฤตเกินกวาท่ีศาสนจกัรจะแกไขไดและการปฏิรปูศาสนาคร้ังใหญก็กำลังจะเกิดขึน้ในไมชา 
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ภาษีสิ่งแวดลอม ศึกษากรณีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ENVIRONMENT TAX: CASE STUDY OF TAXATION OF WATER POLLUTION 

FROM INDUSTRAIL PLANTS   

สุนีรัตน ภุมวรรณ/SUNEERAT BHUMAWAN1  

บทคัดยอ 

ปจจุบันปญหาส่ิงแวดลอมนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาคตางๆ รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหามลพิษทั้งทางอากาศและทางน้ำจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสะทอนใหเห็นวามาตรการท่ีใชบังคับอยูนั้นยังไมสามารถแกไขปญหาท่ีเกิด
ขึน้ได และเม่ือมคีวามเสียหายเกิดข้ึนรัฐตองเปนผูแบกรับภาระคาใชจายในการเยียวยารักษาผลกระทบ
ทั้งตอสิ่งแวดลอมและชุมชน โดยผูประกอบการที่กอใหเกิดปญหามิไดเขามามีสวนรับผิดชอบอันมิได
เปนไปตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายแตอยางใด     

จากการศึกษาพบวาประเทศไทยมีกฎหมายส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวของโดยตรงอยู 2 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ไดกำหนดมาตรการ
ตางๆ ใหผูประกอบการปฏบิตัติามอนัเปนไปตามหลกักำกับและควบคมุ โดยมกีารนำหลักผูกอมลพษิ
เปนผูจายอยูในระดับนอยมาก จากการดำเนินการดังกลาวไมสามารถแกไขปญหามลพิษที่เกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบกับเมื่อเกิดปญหาข้ึน รัฐจะเปนผูมีหนาท่ีในการ
เยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นโดยใชงบประมาณแผนดิน ผูที่ปลอยมลพิษที่แทจริงไมไดมี 
สวนรับผิดชอบแตอยางใด ทั้งนี้ในตางประเทศทั้งในสหภาพยุโรปและอาเซียนไดมีการนำมาตรการ
ดานภาษีและคาธรรมเนียมมาใชบริหารจัดการส่ิงแวดลอม เชน ประเทศเยอรมันมีการเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียมจากมลพิษทางน้ำโดยเงินท่ีไดนั้นจะนำไปใชลงทุนเก่ียวกับการบำบัดน้ำเสีย ประเทศ
เวียดนามมีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยเงินท่ีไดจะนำเขากองทุนส่ิงแวดลอม
เพ่ือนำมาแกไขปญหาส่ิงแวดลอมตอไป ซึง่สงผลใหโรงงานปลอยมลพิษลดลงและสภาพแวดลอมดขีึน้    

ดวยเหตุดังกลาวจึงควรมีการนำภาษีสิ่งแวดลอมประเภทภาษีมลพิษทางน้ำโดยเก็บจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อชวยในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมอีกทางหน่ึง โดยออกกฎหมายภาษี
สิ่งแวดลอมเพื่อใชควบคูกับมาตรการเดิมที่มีอยูเพ่ือใหผูที่กอมลพิษเปนผูมีหนาท่ีจายภาษีอันเปนไป
ตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจายและเพ่ือใหการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนอันจะ
นำไปสูการพัฒนาส่ิงแวดลอมที่ย่ังยืนตอไป  

คำสำคัญ:  ภาษีสิ่งแวดลอม โรงงานอุตสาหกรรม  
 

1นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 24

ABSTRACT 
Nowadays, environmental problem has been playing significant role in relation to 

national level and global level. Concerning the problem in Thailand, air and water pollution 
launched from industrial plants have been recognized as a serious environmental problem. 
This reflects that the current measures cannot resolved such a problem; moreover, only 
governmental institution plays the role to be responsible for the cost of damage in the 
environmental harm and has the duty to remedy the impact on the environment and 
community. In contrast, the operators, who cause the serious action, neglect to pay attention to 
the problem solving. It is seen that this action is not consistent with the polluter paying 
principle.   

The studying from the past has been shown that Thailand has two sets of law 
relating to managing of pollution from industrial plants. The first is The Environment Quality 
Promotion Act B.E. 2535, and the second is The Factories Act B.E. 2535. By virtue of the 
law, the provisions set out the measures for the operators to follow under the principle of 
command and control; however, just a few provisions refer to the responsibility of polluters. 
Thus, the law addressed above cannot effectively be solved regarding the current 
environmental problem. In addition, the problem arising is the government has to be 
responsible for the damage by using their own budget while the polluters have to be 
responsible for their action so that both of European Country and Asian Country have the 
tax and charge for manage their environment such as wastewater charge in German; the 
income used for wastewater treatment system, water pollution in Vietnam; the income 
expressed to environment fund and used for solve the environment problem onward. As a 
result, the plant better reduced emissions and improved environment.  

Thus, it is suggested to impose an environmental tax in terms of water pollution tax 
from the industrial plants to manage an environment by implement the current law together 
with the new provision, the polluters should be responsible for the damage which they 
performed under the polluter pay principle in order to solve the problem more efficiently 
and achieve sustainable development onward.   

 

Keywords: environment tax, industrial plant 
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บทนำ 
ปญหาส่ิงแวดลอมของโลกในปจจุบันน้ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึนไมวาจะเปนปญหา 

มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษจากกากของเสียและมลพิษจากของอันตรายปญหาดังกลาว

ลวนแตทำใหสิ่งแวดลอมยิ่งเส่ือมโทรมซึ่งเปนผลอันเน่ืองมาจากหลายปจจัย ทั้งการเพ่ิมขึ้นของ

ประชากร กระบวนการพัฒนาประเทศ การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

กำลังพัฒนา ที่สำคัญท่ีสุดคือการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมและผูคนท่ี

อาจไดรับผลกระทบจากการดำเนินกิจการดังกลาว แตมุงเนนไปที่การลดตนทุนและเพ่ิมกำไรของ 

ผูประกอบการแตเพียงอยางเดียวผลกระทบเชนวาน้ีนอกกจากจะสงผลภายในประเทศแลวยังลุกลาม

ไปยังประเทศอ่ืนๆ ในสภาวการณของปญหามลพิษขามพรมแดน และในท่ีสุดก็จะกระจายไปท่ัวโลก 

ดวยเหตุนี้จึงไดมีการดำเนินการระหวางประเทศเพ่ือใหเกิดกลไกความรวมมือของประเทศตางๆ 

ในการพิทกัษสิง่แวดลอมและคุมครองทรพัยากรของโลก ภายใตหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน เพ่ิมมากขึน้ 

หลักการดังกลาวไดมีมาเปนเวลานานแลวแตเปนท่ีประจักษเม่ือเกิดปญหาส่ิงแวดลอมอยางรุนแรง
ขึ้น เชน เหตุการณ The Torrey Canyon Oil Spill Incident ที่น้ำมันดิบกวา 9,500 ตันร่ัวไหลลงทะเล

บริเวณนอกชายฝงของทะเลอังกฤษทำใหนกทะเลตายกวา 10,000 ตัว (Florencio J. Yuzon,1997;

61) เปนตน องคการสหประชาชาติ (United Nation) ไดใหความสนใจปญหาส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

โดยในป ค.ศ. 1972 ไดจัดใหมีการประชุมสหประชาชาติท่ีกรุงสตอกโฮม ประเทศสวีเดน เร่ืองส่ิงแวดลอม

มนุษย (Human Environment) และนำมาสูการประกาศ Stockholme Declaration ซึ่งเปนท่ีมาแหง

หลักการพัฒนาอยางย่ังยืน (sustainable development) ตอมาไดมีการจัดใหมีการประชุมสหประชาชาติ

วาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and 

Development: UNCED) หรือที่เรียกวา Earth Summit ที่กรุงรีโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ในป  

ค.ศ. 1992 การประชุมครั้งน้ีมีผูนำจากประเทศตางๆ ทั่วโลกเขารวมมากท่ีสุดเปนประวัติการณกวา 

179 ประเทศ และไดลงนามรับรองเอกสารสำคัญหลายฉบับ (กรองยุโรปเพ่ือไทย, 2554) เชน ปฏิญญา 

ริโอวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนาซ่ึงไดมีการกำหนดหลักการดานส่ิงแวดลอมหลายประการซ่ึง
เปนองคประกอบสำคัญเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน ไดแก หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays 

Principle) หลักระวังไวกอน (Precautionary Principle) และหลักการมีสวนรวมของสาธารณชน 

(public participation) หลักการดังกลาวตองนำมาบูรณาการกับส่ิงแวดลอมใหสอดคลองกับกระบวนการ

พัฒนาเศรษฐกิจ จากวาระการประชุมดังกลาวทำใหประเทศตางๆ ใหความสนใจนโยบายดานส่ิงแวดลอม

มากข้ึน อยางไรก็ตามแมวาประเทศตางๆ จะพยามแกไขปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึนแตปญหาการใช
ทรัพยากรอยางฟุมเฟอยและไรขีดจำกัดของมนุษยก็ยังไมสามารถแกไขได (สุนีย มัลลิกะมาลย, 

2542: 6-7) เชน กรณีของคารบอนเครดิตซึ่งเปนผลมาจากพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ก็ยังมี

ชองวางเกิดข้ึน กลาวคือ ประเทศมหาอำนาจสามารถซ้ือเครดิตในการปลอยกาซคารบอนจากประเทศ



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 26

กำลังพัฒนาและดอยพัฒนาไดทำใหการปลอยกาซไดปริมาณมากตราบเทาท่ีตนยังมีโควตา จึงไม

สามารถแกปญหาส่ิงแวดลอมไดอยางแทจริง เพราะไมใชมาตรการใหลดการปลอยมลพิษแตเปน

เพียงการจำกัดเทาน้ัน  

เม่ือมาตรการในการควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึนยังไมเพียงพอท่ีจะแกไขปญหา

สิ่งแวดลอมได  นักส่ิงแวดลอมจึงไดมีการนำเสนอแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอมโดยการประยุกต

ใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรที่เรียกวา เศรษฐศาสตรเขียว (Green Economy) ซึ่งเปนแนวทาง 

ในการจัดการส่ิงแวดลอมโดยใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร หรือ เคร่ืองมือทางการตลาดควบคูไปกับ

หลักกำกับและควบคุมที่มีมาอยางชานานในการจัดการกับปญหาส่ิงแวดลอมทั้งทางอากาศ ทางน้ำ

และกากของเสียตางๆ เชน การเก็บภาษีสิ่งแวดลอม อยางภาษีคารบอน (Carbon Tax) ภาษีมลพิษ

ทางน้ำ (Waste Water Tax) การออกใบอนุญาตปลอยมลพิษ (Tradable Permit) เปนตน หน่ึง 

ในเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรที่ไดรับความนิยมจากประเทศตางๆ คือ การเก็บภาษีสิ่งแวดลอม 

จะเห็นไดจากการท่ีกลุมประเทศที่พัฒนาแลวอยางสหภาพยุโรป (European Union: EU) ไดมีการ

ออกเอกสารท่ีชื่อวา Green Paper on market-based instruments for environment and related 

policy purpose สาระสำคัญคือการสนับสนุนใหประเทศสมาชิกนำเคร่ืองมือทางการตลาดมาใช 

ปจจุบันประเทศสมาชิกไดมีการนำภาษีสิ่งแวดลอมมาใชแลวทุกประเทศแตจะมีความแตกตางกันไป

ในเรื่องของวิธีการและวัตถุประสงค เชน ใชในการชดเชยตนทุนจากการใหบริการบางอยาง หรือเพ่ือ

ลดการใชผลิตภัณฑที่เปนอันตรายบางประเภท ตัวอยางของประเทศท่ีมีการเก็บภาษีมลพิษ คือ 

ประเทศเยอรมันมีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำ ประเทศเดนมารคมีการเก็บภาษีการปลอย CO
2
 และ 

SO
2
 กรณีของประเทศกำลังพัฒนาอยางประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ไดมีการเก็บภาษีมลพิษ

ทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเก็บจาก คา BOD (Biochemical Oxygen Demand, BOD), 

COD (Chemical Oxygen Demand) และ TSS (Total Suspended Solids) (มิ่งสรรพ ขาวสะอาด
และกอบกุล รายะนาคร, 2552: 15) กอนที่แตละประเทศจะนำมาตรการดานภาษีสิ่งแวดลอมมา

ใชไดมีการทบทวนและวิจัยถึงผลท่ีจะไดรับจากการเก็บภาษีส่ิงแวดลอม ในระยะแรกของแตละประเทศ

จะไดรับการคัดคานจากผูที่ตองเสียภาษีดังกลาวท้ังสิ้น อยางไรก็ตามเมื่อมีการบังคับใชแลวผลที่ได
คือประเทศน้ันมี GDP (Gross Domestic Product) มากข้ึนและการปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอมลดลง   

สำหรับประเทศไทยเปนประเทศกำลังพัฒนามีการสงเสริมใหมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

อันเปนฐานการผลิตเพ่ือสงออกสินคาไปยังประเทศตางๆนับวันย่ิงมีความเจริญกาวหนาเพราะ

สามารถสรางรายไดและภาพลักษณที่ดีของประเทศ ผลท่ีตามมาคือปญหาส่ิงแวดลอมที่ย่ิงทวีความ

รุนแรงข้ึนทุกวัน ปญหาสวนใหญเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมท้ังกรณีของการปลอยมลพิษ 
จากโรงงานโดยตรงในรูปของ น้ำเสีย อากาศเสีย และเกิดจากผลผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เชน 

กากของเสีย ซากผลิตภัณฑ ประกอบกับเทคโนโลยีที่ใชในอุตสาหกรรมในประเทศไทยสวนใหญมิใช
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เทคโนโลยีที่สะอาดเน่ืองจากเครื่องจักรสวนมากจะเปนเคร่ืองจักรท่ีผานการใชมานาน น้ำเสียท่ีเกิด

จากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม จึงมีทั้งโลหะหนักและสารประกอบอันตรายท่ีปนเปอนมากับ

น้ำเสียดวย อีกท้ังระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมบางแหงก็ไมไดมาตรฐานรวมถึงมีการ

ลักลอบปลอยน้ำเสียโดยจงใจของผูประกอบการ สงผลใหเกิดการปนเปอนของสารพิษในแหลงน้ำ

ตางๆ รวมถึงชุมชนที่อยูโดยรอบ เชน กรณีโรงงานน้ำตาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ที่ทางโรงงานได

ปลอยน้ำเสียลงสูแมน้ำไหลสูอางเก็บน้ำลำมูลบน ตนกำเนิดแมน้ำมูลของอำเภอครบุรี ทำใหน้ำมีสี

ขุนเหลอืงมกีลิน่ ประชาชนไมสามารถนำมาใชเพ่ือการอปุโภคและบรโิภคได นำมาอาบกจ็ะเกิดผืน่คนั

ตามตัว (มติชน ออนไลน: 2554) และกรณีการปนเปอนของสารตะก่ัวในหวยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี  

ที่เกิดจากการพังทลายของคันทำนบบอกักเก็บน้ำลางแรและตะกอนขุนขนจากโรงงาน เพราะไม

สามารถรองรับน้ำฝนทำใหน้ำไหลเขาสูหวยคลิตี้ตั้งแตจุดกำเนิดจนไปถึงทายน้ำ (กรมควบคุมมลพิษ,

2554:1) เปนตน รัฐตองเปนผูมีหนาท่ีแกปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีผูกอใหเกิดปญหามิไดเขามามีสวน

รับผิดชอบแตอยางใด ทั้งน้ี แมจะมีกฎหมายหลักไดแกพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่กำหนดใหผูเสียหาย

สามารถดำเนินคดีแกผูกอใหเกิดมลพิษได แตการดำเนินกระบวนการตางๆ ตองใชระยะเวลาท่ีนาน

ไมทันตอการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ัน ปญหาในการบังคับใชกฎหมายดานอ่ืนๆ เชน การขาด

การตรวจสอบท่ีมปีระสิทธิภาพของหนวยงานซ่ึงกำลังของเจาหนาท่ีกับจำนวนโรงงานท่ีตองตรวจสอบน้ัน

ไมเอ้ืออำนวยตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางท่ัวถึง การกำหนดโทษท่ีต่ำเกินไปหากมีการฝาฝนไมปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑที่เก่ียวของไมสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติตาม การกำหนดคามาตรฐานตางๆ ในการ

ควบคุมการปลอยมลพิษ แตไมไดมีการคำนึงถึงจำนวนโรงงานท่ีตั้งอยูดวย เพราะแมวาแตละโรงงาน

จะปลอยมลพิษตามมาตรฐานแตเมื่อมีการปลอยจากโรงงานจำนวนมากก็เปนผลใหมลพิษตางๆ อยู

ในระดับที่อันตรายเชนกัน ซึ่งตามหลักทางเศรษฐศาสตรนั้นการปลอยมลพิษในปริมาณเทาไรน้ัน
เปรียบเสมือนเปนคาเชาท่ีรัฐบาลจะตองเก็บจากผูปลอยมลพิษ (ยุทธศักด์ิ คณาสวัสดิ์, 2553) 

แตรัฐบาลไมไดมีการเก็บเงินดังกลาวแตอยางใด  

งานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงการนำมาตรการทางภาษีและคาธรรมเนียม 
อันไดแก การเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมควบคูกับการใชมาตรการกำกับและ

ควบคุม (command and control) ศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ำและ 

คาปลอยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศตางๆ ทั้งกลุมประเทศในสหภาพยุโรปและ
อาเซียน เปนแนวทางในการท่ีจะออกกฎหมายเพ่ือเก็บภาษีสิ่งแวดลอมตอไปในอนาคต อันจะนำไปสู

การพัฒนาระบบในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมและเหมาะสมเพื่อแกปญหาส่ิงแวดลอม
กับประเทศไทยซ่ึงเปนไปตามหลักของผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pay Principle) เสนอใหเก็บ

จากปริมาณมลพิษที่ปลอย ซึ่งใชอัตราคงที่และอัตราแปรผัน กรณีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 1  
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จะเก็บภาษีในอัตราคงที่และโรงงานประเภท 2 และ 3 จะเก็บในอัตราแปรผัน ใชพารามิเตอรตางๆ 

เปนฐานภาษี โดยใหกรมสรรพสามิตและองคกรปกครองสวนทองถ่ินทำหนาท่ีจัดเก็บ เงินท่ีได 

จากภาษีดังกลาวจะนำเขากองทุนสิ่งแวดลอมตอไป วิเคราะหถึงผลดีและผลเสียอาจท่ีเกิดขึ้นจาก

การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม เชน การเก็บภาษีจะทำใหผูประกอบการใหความสำคัญตอการใชระบบ

บำบัดน้ำเสีย และเทคโนโลยีที่สะอาดมากกวาเดิมเพราะเม่ือโรงงานอุตสาหกรรมมีระบบบำบัด 

น้ำเสียท่ีดีและไดมาตรฐานแลวก็จะทำใหเสียภาษีนอยลง เปนตน วิเคราะหการออกกฎหมายภาษี

สิ่งแวดลอมเพ่ือบังคับใชกับภาษีสิ่งแวดลอมทุกประเภทตองมีความชัดเจนมากเพียงพอท่ีจะนำไป

บังคับใช ท้ังน้ี มาตรการตางๆ จะชวยสงเสริมใหผูประกอบการใหความสำคัญกับการจัดการส่ิงแวดลอม

มากย่ิงขึ้นรวมถึงสรางความเชื่อมั่นใหกับประเทศตางๆ ที่นำเขาสินคาจากประเทศไทยดวย เพราะ

สินคาผานกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จะทำใหสินคาของไทยน้ันไมถูกกีดกัน 

การคาโดยมาตรการท่ีไมใชภาษีดวย นอกจากน้ัน การท่ีประเทศไทยเปนหน่ึงในสมาชิกอาเซียน 

กำลังจะกาวสูการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณในป พ.ศ. 2558 จึงจำเปนตองยก
ระดับการใหความคุมครองส่ิงแวดลอมใหอยูในระดับเดียวกับประเทศสมาชิก ท่ีไดมีการนำเอาหลักการ 

ทางเศรษฐศาสตรมาใชในการจดัการส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนตอไป     

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหามลพิษทางน้ำท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมของไทยในปจจุบัน 

2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎี ที่ใชในการจัดการปญหามลพิษทางน้ำ

จากโรงงานอุตสาหกรรมของไทย  

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ำและมาตรการอ่ืนท่ีเก่ียวของในการ

จัดการปญหามลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมของไทย  

4. เพ่ือศกึษาผลทีค่าดวาจะเกิดข้ึนจากการจดัเก็บภาษมีลพษิทางนำ้จากโรงงานอตุสาหกรรม
ของไทย 

 

สมมติฐาน 
ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการนำภาษีสิ่งแวดลอมมาใชในการจัดการกับปญหาส่ิงแวดลอม

ที่เกิดข้ึนในประเทศมีเพียงมาตรการทางกฎหมายท่ีใชในการกำกับและควบคุม (command and 

control) ซึ่งยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ อีกท้ังเมื่อเกิดปญหาส่ิงแวดลอมขึ้นรัฐตองใชงบประมาณ

สวนกลางมาใชในการเยียวยารักษาปญหา โดยผูที่กอใหเกิดปญหาดังกลาวไมมีสวนในการแกไข

ปญหาแตอยางใด ดังน้ัน หากมีการเก็บภาษีสิ่งแวดลอมจากมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม 

แลวน้ันก็จะทำใหผูที่กอมลพิษมีสวนรวมรับผิดชอบในสิ่งท่ีตนไดกอขึ้นซึ่งเปนไปตามหลักผูกอมลพิษ
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เปนผูจาย (Polluter pay Principle) เพ่ือจะชวยสงเสริมใหผูประกอบการลดการปลอยมลพิษและ

ชวยใหสภาพแวดลอมของประเทศโดยรวมดีมากย่ิงขึ้น   

 
ขอบเขตการวิจัย 

ศึกษาปญหาส่ิงแวดลอมของโลกท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันอันเปนผลใหนานาประเทศนำมาตรการ

ทางภาษีและคาธรรมเนียมมาใชรวมถึงปญหาส่ิงแวดลอมของประเทศไทยโดยศึกษาเฉพาะกรณีของ

ภาษีสิ่งแวดลอมที่เก็บจากมลพิษทางน้ำจากโรงานอุตสาหกรรม โดยวิเคราะหถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นจาก

การใชมาตรการกำกับและควบคุม (command and control) ตามพระราชบัญญัติสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึงมาตรการเก่ียวกับภาษีและ

คาธรรมเนียมของสหภาพยุโรปและอาเซียนในการจัดการกับปญหามลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม  

 

วิธีดำเนินการวิจัย  
ดำเนินการศึกษาโดยวิเคราะหจากเอกสาร อันไดแก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ บทความ 

หนังสือ เอกสารประกอบการสัมมนาและวิทยานิพนธที่เก่ียวของ เพ่ือหามาตรการที่เหมาะสม 

ชองวางของกฎหมาย ในการแกปญหามลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน 

 

ผลการวิจัย  
ผลการวิจัย มีดังน้ี 

1. เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีการสงเสริมใหมีการลงทุนในภาค

อุตสาหกรรมอันเปนฐานการผลิตเพ่ือสงออกสินคาไปยังประเทศตางๆ ผลท่ีตามมาคือปญหาส่ิงแวดลอม
ที่ย่ิงทวีความรุนแรงข้ึนทุกวัน ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากโรงงานอุตสาหกรรมท้ังกรณีของการปลอย

มลพิษจากโรงงานโดยตรงในรูปของน้ำเสีย อากาศเสีย และเกิดจากผลผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 
เชน กากของเสีย ซากผลิตภัณฑ เปนตน นอกจากนั้น น้ำเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 

ของอุตสาหกรรมจึงมีทั้งโลหะหนักและสารประกอบอันตรายท่ีปนเปอนมากับน้ำเสียดวย  

2. กฎหมายหลักท่ีใชในการบริหารจัดการปญหาส่ิงแวดลอมจากโรงงานอุตสาหกรรม 
อันไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 และพระราช

บญัญัตโิรงงาน   พ.ศ. 2535 ไมสามารถเยียวยารักษาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากส่ิงแวดลอมไดอยาง
ทันทวงทีโดยรัฐตองใชงบประมาณแผนดินในการเยียวยาเบ้ืองตนโดยผูที่กอใหเกิดมลพิษไมมีสวน

รับผิดชอบแตอยางใด   

3. กลุมประเทศท้ังในสหภาพยุโรปและอาเซียนไดมีการนำเอามาตรการดานภาษีและ

คาธรรมเนียมมาใชในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมควบคูกับการใชมาตรการกำกับและควบคุม 
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โดยกฎหมายแตเพียงอยางเดียว เชน ประเทศเยอรมันมีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำ ประเทศเดนมารค 

มีการเก็บภาษีการปลอย CO
2
 และ SO

2
 สวนในประเทศกำลังพัฒนาอยางประเทศเวียดนามและ

ฟลิปปนส ไดมีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม จาก คา BOD (Biochemical 

Oxygen Demand, BOD), COD (Chemical Oxygen Demand) และ TSS (Total Suspended 

Solids)  

4. การท่ีกลุมประเทศตางๆ ทั้งในสหภาพยุโรปและอาเซียนไดนำมาตรการทางดานภาษีและ

คาธรรมเนียมมาใชจัดการมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยออกกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอม

ควบคูกับการใชกฎหมายส่ิงแวดลอมที่มีอยูเดิมในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมทำใหผูประกอบการ

ลดการปลอยมลพิษลงสูแหลงน้ำสงผลใหสิ่งแวดลอมมีคุณภาพท่ีดีมากย่ิงขึ้นและรัฐมีงบประมาณ 

ในการแกปญหาส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

 

อภิปรายผลการวิจัย   
1. วิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมกรณีปญหามลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม  

     การท่ีประเทศไทยเปนประเทศกำลังพัฒนาจึงมีการสนับสนุนใหมีการลงทุนในประเทศ

เพ่ิมมากขึ้นทำใหมีการกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้นผลท่ีตามมาคือความเสียหายดาน

สิ่งแวดลอมในแตละปนับวันย่ิงมีความเสียหายมากข้ึนเม่ือคำนวณเปนมูลคาน้ันก็นับวามีมูลคาท่ี

มหาศาลมากซ่ึงทำใหรัฐตองสูญเสียรายจายไปกับการเยียวยารักษาปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนประกอบ

กับการท่ีผูประกอบการเล่ียงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย ยังคงมีการลักลอบปลอยน้ำเสียซึ่งปนเปอน

สารเคมีและโลหะหนักตางๆ อันสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบอยางมากมาย เชน

กรณีของน้ำปนเปอนสารตะก่ัวจากการปลอยมลพิษของเหมืองแรที่หวยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี 

ที่ศาลไดมีคำพิพากษาใหผูประกอบการชดใชคาเสียหายฐานละเมิดเปนจำนวน 36,050,000 บาท 
ซึ่งใชระยะเวลาในการดำเนินคดีกวา 10 ปกวา จะไดมาซึ่งคาเสียหายดังกลาว   

2. วิเคราะหการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 

 มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม อันไดแก พระราช-

บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ยังไมเพียงพอท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได ซึ่งมีประเด็นตางๆ ดังน้ี 

 ก.  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 

  รัฐตองใชงบประมาณสวนกลางในการเยียวยาแกไขปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึน 

โดยผูประกอบการไมมีสวนในการรับผิดชอบ โดยในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติไดกำหนดไววา 

เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือภยันตรายตอสาธารณชนอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติหรือภาวะเปนพิษ 
ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใดกระทำการหรือรวมกระทำการใดๆ เพ่ือเปนการควบคุม 
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ระงับหรอืบรรเทาผลรายจากอันตรายและความเสียหายดังกลาว ซึง่ผลคอืรฐัตองแบกรบัภาระคาใชจาย

ตางๆ ที่เกิดข้ึนผานหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ ดังจะเห็นไดจากปญหาส่ิงแวดลอม เกิดข้ึน เชน 

กรณีที่เรือบรรทุกน้ำตาลของบริษัทไทยมารีนซัพพลายลม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซ่ึงกอใหเกิด

ความเสียมูลคาราวกวา 200 ลานบาท ซึ่งรัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ตางๆ อนัไดแก กรมควบคุมมลพษิ กรมประมง องคกรปกครองสวนทองถิน่ จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวโดยเจาของเรือดังกลาวมิไดมีสวนในการรับผิดชอบเชนกัน  

  การดำเนินคดีทางแพงตามพระราชบัญญัติใชระยะเวลาท่ียาวนาน ไมทันตอการ

เยียวยาปญหาท่ีเกิดขึ้น  

      การดำเนินคดีเพ่ือที่จะไดมาซึ่งคาทดแทนและคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากผูประกอบการ

ซึ่งเปนผูกอมลพิษนั้นจะตองมีการดำเนินคดีทางแพงตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 โดยมาตรา 96 ไดกำหนดใหผูเปนเจาของหรือครอบครองแหลงกำเนิดมลพิษ

ทีก่อใหเกิดความเสียหายตองรบัผดิชอบในคาทดแทนหรือคาเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการกระทำน้ัน ไมวา

จะเกิดขึน้โดยจงใจหรอืประมาทเลินเลอก็ตามและมาตรา 97 กำหนดใหผูทีก่ระทำหรือละเวนการกระทำ

ซึ่งเปนการทำลายหรือกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติของรัฐหรือสาธารณะสมบัติของ

แผนดินตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกรัฐในความสูญหายหรือเสียหายน้ัน จะเห็นไดวา กฎหมาย

ไดกำหนดใหผูที่เปนตนเหตุซึ่งกอใหเกิดความเสียหายซ่ึงหมายถึงผูที่กอใหเกิดมลพิษในดานตางๆ 

ตองเปนผูรับผิดชอบในการกระทำของตนซ่ึงเปนไปตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย แตปญหาท่ีเกิดขึ้น

คือ ผูท่ีไดรับความเสียหายน้ัน สวนมากเปนชาวบานผูท่ีไมมีความรูวาตนมีสิทธิท่ีจะเรียกรองคาเสียหาย 

ดังกลาวได และถึงแมจะมีการใชสิทธิเพ่ือที่เรียกรองคาเสียหายกระบวนการดำเนินการพิจารณา 

ในชั้นศาลตองใชระยะเวลานานและไมเปนท่ีแนนอนวาผูที่ไดรับความเสียหายจะเปนผูชนะคดี 

และไดมาซึ่งคาทดแทนดังกลาว ประกอบกับผูเสียหายเปนผูที่รับภาระการพิสูจนถึงความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้น ซึ่งยากตอการพิสูจนใหเห็นถึงความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นดังกลาว 
จึงไมไดรับการเยียวยาอยางทันทวงที ท้ังตอผูเสียหายและตอส่ิงแวดลอม นอกจากน้ันกองทุนส่ิงแวดลอม

ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ก็ไมสามารถนำมาเยียวยารักษาความเสียหายในเบ้ืองตนได  
เน่ืองจากมิไดกำหนดไวในวัตถุประสงคของกองทุน ผูไดรับความเสียหายจึงมีทางเลือกเดียวคือ 

การฟองคดีเพ่ือใหไดมาซึ่งคาชดเชยเทาน้ัน ดังจะเห็นไดจากกรณีของหวยคลิตี้ ซึ่งไดมีการดำเนินคดี 

ทางแพงตอบริษัทเหมืองแรท่ีกอใหเกิดความเสียหายข้ึน โดยใชระยะเวลาดำเนินคดีกวา 10 ป ถึงจะ

มาซึ่งคาทดแทนและคาเสียหายดังกลาว    
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  การนำหลักของผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชยังมีนอยเกินไป  

  พระราชบัญญัติดังกลาวไดมีการนำหลักผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชเพียงประการ

เดียว คือ การกำหนดคาบริการจากการบำบัดน้ำเสียรวม โดยในเขตควบคุมมลพิษหรือทองท่ีที่ไดจัด

ใหมีการกอสรางและดำเนินการการระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมของทาง

ราชการโดยเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของราชการสวนทองถ่ินหรือเงินกองทุนซึ่งจัดสรร

ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งจากการศึกษาพบวา มีเพียงบางพ้ืนท่ีเทาน้ันท่ีมีการเก็บคาบริการจากการ

บำบัดน้ำเสียรวมถึงกรณีที่โรงบำบัดรวมไมไดเปดใช จากปญหาดังกลาว จึงควรที่จะนำมาตรการ

ดานภาษีและคาธรรมเนียมมาใชในการบริหารจัดการเพ่ิมมากขึ้น เชน การเก็บภาษีมลพิษ การออก

ใบอนุญาตการปลอยมลพิษ คาธรรมเนียมการใชน้ำ และพัฒนาใหระบบท่ีไดเคยใชอยูเดิมมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน   

 ข. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

  พระราชบัญญัติโรงงาน เปนกฎหมายท่ีกำหนดหลักเกณฑตางๆ เก่ียวกับโรงงาน 

ในดานตางๆ เชน ประเภทของโรงงานซ่ึงแบงตามกำลังการผลิต หลักเกณฑของการต้ังโรงงาน 

สภาพแวดลอมโรงงาน และส่ิงแวดลอมของโรงงานซึ่งมิไดมุงเนนถึงการแกปญหาหรือเยียวยาความ

เสียหายท่ีเกิดจากการประกอบการของโรงงานท่ีเกิดข้ึนตอทรัพยากรธรรมชาติหรือแหลงชุมชน

โดยตรง บทบัญญัติที่เปนไปตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจายมีเพียงบทบัญญัติที่กำหนดใหโรงงานท่ีมี

สภาพท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนแกบุคคลหรือทรัพยสินท่ีอยูใกลเคียง

โรงงานใหเจาหนาที่มีอำนาจในการส่ังใหปรับปรุงแกไขและหากไมปฏิบัติตาม ก็สามารถส่ังหยุด

ประกอบกิจการและปดโรงงานตามลำดับ ซึ่งมีผลเทากับการเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งน้ีหากมีเหตุ

ที่ทางราชการสมควรเขาไปดำเนินการแทนเพ่ือใหเปนไปตามคำส่ัง ผูประกอบการตองเสียคาใชจาย

ทั้งหมดตามจริงรวมเบ้ียปรับอีก 30 ตอป ซึ่งเปนไปตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจายเพียงมาตรการ

เดียวท่ีอยูในพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงควรมีการเพ่ิมมาตรการอ่ืนๆ ที่เปนไปตามหลักดังกลาว 
เพ่ือใหผูประกอบการเปนผูรับผิดชอบในสิ่งท่ีตนกอขึ้น เชน นอกจากการท่ีโรงงานประเภทท่ีสาม 

ตองขอใบอนุญาตแลว ควรมีการออกใบอนุญาตการปลอยมลพิษตามมาตรฐานน้ำท้ิงท่ีไดกำหนดไว 
เพ่ือใหผูประกอบการชำระคามลพิษท่ีตนมีสิทธิในการปลอยได หากมีการปลอยเกินก็ใหมีการกำหนด

อัตราโทษตามความเหมาะสม นอกจากน้ันแมวาพระราชบัญญัติดังกลาวจะไดกำหนดมาตรฐาน 

ตางๆ อันไดแก มาตรฐานการระบายน้ำท้ิง มาตรการควบคุมความสกปรก การกำหนดใหโรงงานท่ีมี

ระบบบำบัดน้ำเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษ  การกำหนดมาตรฐานการควบคุมความ

สกปรก และการรายงานปริมาณการระบายสารพิษแลวน้ัน แตเมื่อผูมีอำนาจหนาท่ีในการบังคับและ
ควบคุมใหผูประกอบการดำเนินการตามมาตรฐานดังกลาวน้ันมีจำนวนท่ีไมเพียงพอกับโรงงาน 
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การตรวจสอบก็มิไดเปนไปอยางสม่ำเสมอ ทำใหผูประกอบการจะทำการปรับปรุงกระบวนการผลิต

หรือดำเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานก็ตอเมื่อเจาหนาท่ีจะเขามาตรวจเทาน้ัน รวมถึง 

การกำหนดอัตราโทษทั้งทางแพงและทางอาญาท่ีต่ำเกินไป เชน หากไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง 

วาดวยหลักเกณฑตางๆ ตองระวางโทษปรับ 200,000 บาท หรือผูประกอบการท่ีไมปฏิบัติตามคำส่ัง

เจาพนักงานในการปรับปรุงโรงงาน ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับและใหปรับอีกวันละ 5,000 บาท จนกวาจะหยุดประกอบกิจการ เปนตน ผูศึกษา 

เห็นวา อัตราโทษดังกลาวน้ันยังต่ำเกินไปที่จะกอใหเกิดแรงจูงใจที่ผูประกอบการจะเกรงกลัวและ

ปฏิบัติตาม    

3. วิเคราะหขอดีและขอเสียของการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 ขอดีของการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 (1)  ดานเศรษฐกิจ 

   การเก็บภาษีจะชวยใหประเทศมีรายไดมากข้ึน ซึ่งนอกจากรัฐจะสามารถนำรายได

เพ่ือพัฒนาดานส่ิงแวดลอมแลว ยังสามารถนำเงินในสวนน้ีพัฒนาประเทศดานอ่ืนตอไป ตามวัตถุประสงค

ของการเก็บภาษีอากร คือ เพ่ือรายได กลาวคือ รัฐบาลตองทำหนาท่ีในการพัฒนาประเทศในดาน

ตางๆ และภาษีอากรก็เปนรายไดหลักของประเทศ ดังน้ัน เมื่อมีการเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นจึงทำใหรายได

ของประเทศเพ่ิมขึ้น 

   การใชมาตรการภาษีมีตนทุนในการบริหารจัดการนอยกวาการใชมาตรการบังคับ

และควบคุม ทำใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถลดงบประมาณไดในระยะยาว     

 (2)  ดานสังคม 

   เพ่ิมรายไดของประเทศใหมากข้ึน รัฐบาลสามารถนำรายไดที่เพ่ิมขึ้นน้ันมาจัดสรร

เพ่ือพัฒนาประเทศในดานตางๆ เชน ดานการศึกษา ดานการคมนาคม ดานสาธารณสุข อันเปนผล

ใหคุณภาพของความเปนอยูของคนในสังคมดีขึ้นตามลำดับ  
 (3)  ดานส่ิงแวดลอม  

      การเก็บภาษีสิ่งแวดลอมสามารถสรางแรงจูงใจใหผูผลิตลดการปลอยมลพิษนอยลง 

เน่ืองจากย่ิงปลอยมลพิษนอยเทาไร ผูประกอบการจะเสียภาษีนอยลงเทาน้ัน รวมถึงการเปล่ียนมาใช

กระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากย่ิงข้ึน ทำใหผลที่ตามมาคือ คุณภาพของส่ิงแวดลอม 

ก็จะดีมากข้ึน แหลงน้ำท่ีเคยมีมลพิษเจือปนเปนจำนวนมากก็จะมีจำนวนมลพิษลดลง 
 (4)  ดานสาธารณสุข 

   การท่ีมลพิษจากแหลงตางๆ ลดลง ยอมทำใหผลกระทบตอสุขภาพของผูคน 

ในชมุชนลดลงตามไปดวย และจากท่ีตองเสยีเงินในการรักษาพยาบาลก็เสียเงินจำนวนดังกลาวลดลง  
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 (5)  ดานการคาระหวางประเทศ 

   ประเทศท่ีมีการเก็บภาษีมลพิษหรือคาปลอยมลพิษ จะไมสามารถอางขอกีดกัน

ทางการคา (Non-Tariff) เพ่ือที่จะไมนำเขาสินคาจากไทยไดรวมถึงไมสามารถบังคับใหผูสงออก

สินคาไทยเสียภาษีมลพิษใหแกประเทศของตน ซึ่งแทนท่ีเราจะไดเงินเขาสูประเทศแตกลับตองเสีย 

ใหกับตางประเทศรวมท้ังสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยน้ันไดใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอมควบคู 

ไปกับการเจริญเติบโตกาวหนาของเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในประเทศท่ีพัฒนาแลวไดใหความสำคัญ

กับเร่ืองนี้ในการเลือกท่ีจะทำการคาดวย อยางเชน สหภาพยุโรปท่ีใหความสำคัญตอมาตรฐาน

สิ่งแวดลอมอยางมากและมักใชขอกีดกันทางการคา เปนตน 

 ขอเสียของการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม  

 (1)  ดานเศรษฐกิจ  

   การเก็บภาษีสิ่งแวดลอมที่เปนการสะทอนตนทุนความเสียหายตอสิ่งแวดลอมแตผล

ทีต่ามมา คอื ราคาสินคาท่ีเพ่ิมขึน้ ซึง่สรางภาระใหแกผูบรโิภคซ่ึงจะเปนผูรบัภาระคาใชจายท่ีแทจรงิ 

   การท่ีผูประกอบการตองเสยีคาใชจายในการปรับปรงุกระบวนการผลิตใหมปีระสทิธิภาพ

มากย่ิงขึ้น ซึ่งจะตองใชเงินจำนวนมากเพ่ือใหไดเทคโนโลยีที่สะอาดนั้นตองใชตนทุนในการปรับปรุง

อยางมาก ซึ่งผลที่ตามมาคือราคาสินคาก็จะเพ่ิมขึ้นและผูที่เปนผูจายจริงๆ ก็คือผูบริโภคน่ันเอง  

 (2)  ดานส่ิงแวดลอม 

   เมื่อไดนำมาตรการทางดานภาษีเพียงอยางเดียวอาจไมสามารถชวยแกปญหา

สิ่งแวดลอมไดอยางครบถวน ยังตองอาศัยมาตรการอ่ืนๆ ควบคูไปดวย  

 (3)  ดานการคาระหวางประเทศ  

   เมื่อตนทุนของผูประกอบการมากข้ึน ซึ่งโดยสวนใหญผูประกอบการในประเทศไทย

จะเปนผูลงทุนจากตางประเทศ อาจมีการตัดสินใจที่จะยายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีเครงครัด

ดานภาษีนอยกวา 
4. วิเคราะหวิธีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

 จากการศึกษาถึงโครงสรางการเก็บภาษีของประเทศในภูมิภาคยุโรปและอาเซียนแลวน้ัน

พบวาในแตละประเทศไดมีการเก็บคาปลอยมลพิษ ซึ่งมีทั้งท่ีอยูในรูปแบบของคาธรรมเนียมและภาษี 

ซึ่งความแตกตางจะอยูที่การจัดสรรรายได กลาวคือ หากเก็บในรูปแบบของภาษีนั้นเงินไดจะถูกนำสง

ไปยังงบประมาณสวนกลางมิใชมีวัตถุประสงคเพ่ือสิ่งแวดลอมเพียงอยางเดียว สวนคาธรรมเนียม 

นั้น การจัดสรรเงินไดจะถูกนำมาใชเพ่ือวัตถุประสงคเพ่ือสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะ เชน ประเทศใน

สหภาพยุโรปสวนมากท่ีนำรายไดที่จัดสรรนั้นเพ่ือการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย (ซึ่งยังมีการใชคำวา

ภาษีและคาธรรมเนียมปะปนกัน)  
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รางพระราชบัญญัติการจัดการมลพิษโรงงาน
และมลพิษจากผลิตภัณฑอุ ตสาหกรรม 
พ.ศ....ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 
 
 

1. รูปแบบของการจัดเก็บ 
 คาปลอยมลพิษ  

2.  ผูมีหนาท่ีชำระคาปลอยมลพิษ/ภาษีมลพิษ  
  โรงงานอุตสาหกรรม 

3.  ฐานการเก็บ/ อัตราการเก็บ 
  ฐานการเก็บใชคา BOD เทาน้ัน 
  - อัตราคงท่ี สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่มีปริมาณบีโอดีในน้ำเสียกอนการบำบัดนอย
กวา 100 กิโลกรัมตอวัน 
  - อตัราแปรผนัสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่มีปริมาณบีโอดีในน้ำเสียกอนการบำบัด
มากกวาหรือเทากับ 100 กิโลกรัมตอวัน 
 
 

4.  หนวยงานท่ีจัดเก็บ 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

5.  การจัดสรรรายได  
  กองทุนจัดการมลพิษโรงงาน 
ในกระทรวงอุตสาหกรรม 

รางพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือ
สิ่งแวดลอม พ.ศ...... โดยพระราชกฤษฎีกา
กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และอัตรา
การจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษทางน้ำ 
จากคาบีโอดี และปริมาณสารแขวนลอย 
พ.ศ. ….  
 

ภาษีมลพิษ 
 

โรงงานอุตสาหกรรม 

 
 ฐานการเก็บใชคา BOD และ TSS  
 - อัตราคงท่ี โดยโรงงานประเภท 1 
ปริมาณน้ำท้ิง 1-50 ม3/ วัน อัตราอยูที่ 1,000-
3,000 บาท ตอรายตอป และโรงงานประเภท 2 
ปริมาณท้ิง 50-500 ม3/ วัน อัตราอยูที่ 3,000-
10,000 บาท ตอรายตอป  
 - อัตราแปรผัน โรงงานประเภท 3 
 ปริมาณน้ำท้ิง เกินกวา 500 ม3/วัน อัตราแปรผัน
ตามมลพิษที่ปลอย  
   

 - สรรพสามิต 
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
กองทุนภาษีและคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม 
 

 ทั้งน้ีที่ผานมา ไดมีรางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเก็บคาปลอยมลพิษออกมาสองฉบับ 

ไดแก รางพระราชบัญญัติการจัดการมลพิษโรงงานและมลพิษจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ....

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  และรางพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือ

สิง่แวดลอม พ.ศ......ของสำนักเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลัง ซึง่จากการศึกษารางท้ังสองฉบบัน้ัน

พบวามีรายละเอียดท่ีมีความใกลเคียงกันซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
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อนึ่ง จากการศึกษารางกฎหมายท่ีเก่ียวของท้ังสองฉบับและการเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียม

จากมลพิษของตางประเทศแลวน้ัน เห็นวา ในกรณีของประเทศไทยซึ่งเปนประเทศกำลังพัฒนาและ

ยังตองอาศัยเงินไดจากภาษีอากรเปนหลักในการพัฒนาประเทศ จึงเห็นควรใหเก็บคาปลอยมลพิษใน

รูปแบบของภาษีเชนเดียวกับประเทศในกลุมอาเซียน อยางประเทศเวียดนาม ซึ่งเงินไดจะถูกนำสง

เขางบประมาณกลางและจัดสรรใหกองทุนสิ่งแวดลอมตอไป ผูศึกษามีความเห็นวาในการท่ีประเทศ

มีการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม ควรมีโครงสรางดังน้ี  

ผูมีหนาที่เสียภาษี  

จากการศึกษาผูมีหนาท่ีเสียภาษีตามกฎหมายในแตละประเทศน้ัน ไดกำหนดใหโรงงาน

อุตสาหกรรม (industrial sector) ทุกประเภทเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม 

โดยไมไดมีการแบงประเภทโรงงานตามกำลังการผลิตเชนเดียวกับประเทศไทย แตทุกโรงงานอุตสาหกรรม

ตองเสียคาปลอยมลพิษตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับประเทศไทยน้ันมีการแบงประเภทโรงงาน

อุตสาหกรรมตามกำลังการผลิตโดยคำนึงถึงความจำเปน การควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอน

รำคาญ การปองกันความเสียหายและการปองกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ที่จะมีตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังน้ัน เพ่ือใหมีความ

เชื่อมโยงกับกฎหมายโรงงาน จึงเห็นควรใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีคือโรงงานท้ังสามจำพวกท่ีไดมี 

การกำหนดไวในพระราชบัญญัติดังกลาวซึ่งเปนผูกอมลพิษอันเปนไปตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย 

โดยไมวาผูกอมลพิษจะปลอยมลพิษในระดับใดก็ตามตองจายคาเสียหายท้ังหมดต้ังแตเร่ิมกอ

มลภาวะ แมวาระดับจะยังไมเกินมาตรฐานท่ีกำหนด (มาตรฐานการปลอยน้ำท้ิงตามกฎหมาย

โรงงาน) ก็ตาม แนวทางน้ีจะผลักดันใหผูประกอบการนำเทคโนโลยีไรมลพษิมาใชมากข้ึนดวย  

อัตราภาษี  

อัตราภาษีซึ่งมูลเหตุในการเสียภาษีนั้น ผูศึกษาเห็นวา จาการท่ีไดศึกษาอัตราท่ีใชใน 

ตางประเทศน้ัน แบงออกเปน 2 อัตรา กลาวคือ อัตราคงท่ี และอัตราแปรผันซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับ
อตัรากาวหนาท่ีผูมรีายไดมากย่ิงตองเสยีภาษีมาก แตในกรณีของภาษสีิง่แวดลอมนัน้ ย่ิงผูประกอบการ

ปลอยมลพิษมากยิ่งตองเสียภาษีมาก ดังน้ัน ในการจัดเก็บสำหรับประเทศไทยน้ันควรเปน 

อัตราแปรผันและคงท่ีเชนเดียวกับตางประเทศ กลาวคือ จากการท่ีไดมีการแบงประเภทโรงงาน 
ออกเปนสามประเภทตามกำลังการผลิตน้ัน เห็นวา ควรใหโรงงานประเภทท่ี 2, 3 ซึ่งเปนโรงงาน

ขนาดกลางและขนาดใหญเก็บในอัตราแปรผัน คือ เสียภาษีตามมลพิษที่ปลอยแมวาจะต่ำกวา
มาตรฐานก็ตาม และโรงงานประเภทท่ี 1 ควรเก็บในอตัราคงโดยอัตราคงท่ีนัน้ตองครอบคลมุคาใชจาย

ในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน การจัดเก็บ การบริหารจัดการและการตรวจสอบ 

เพื่อใหระบบยังคงอยูได  
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อยางไรก็ดี ในระยะแรกอาจเก็บโดยอัตราคงที่ทั้งสามประเภทโรงงานอุตสาหกรรมไปกอน

และเม่ือระบบการจัดเก็บเริ่มมีประสิทธิภาพมากข้ึนแลว จึงเก็บแบบแปรผันและคงท่ีตอไป    

ฐานภาษี 

ฐานภาษีที่ใชเปนเกณฑในการจัดเก็บภาษีนั้นจะพิจารณาจากส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึงความ

สามารถของผูเสียภาษี ซึ่งจากตารางท่ีไดอางอิงมาแลวจะเห็นวา มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ัน
จะพิจารณาจากวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตเปนสำคัญและจากการศึกษากฎหมายของประเทศ

ตางๆ ดัชนีหลักท่ีนำมาใชในการวัด ไดแก BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical 

Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solids) รวมถึงโลหะหนัก อันไดแก สารหนู แคดเมียม 

และตะก่ัว เน่ืองจากดัชนทีีใ่ชวัดดงักลาว เปนดัชนพ้ืีนฐานท่ีสามารถตรวจสอบไดโดยงายและมีขัน้ตอน

ที่ไมสลับซับซอนรวมถึงตนทุนในการดำเนินการก็ไมตองใชตนทุนท่ีสูงมากนัก ผูศึกษาเห็นวา หากมี

การจัดเก็บภาษี ควรใชฐานภาษีเชนเดียวกับกับประเทศเวียดนามกลาวคือ BOD (Biochemical 

Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solids) 

รวมถึงโลหะหนัก อันไดแก สารหนู แคดเมียม และตะก่ัว ทั้งน้ีในระยะเร่ิมแรกน้ัน อาจมีการจัดเก็บ 

จากดัชนีบางตัวกอน เชน BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen 

Demand), TSS (Total Suspended Solids) โดยยังไมตองมีการจัดเก็บจากโลหะหนักเน่ืองจาก 

การวัดและการตรวจสอบจะมีความยาก สลับซับซอนและใชตนทุนมากข้ึน    

วิธีการจัดเก็บ 

การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมนั้น ผูวิจัยเห็นวา ควรใชวิธีการประเมินโดยเจาพนักงาน 

(authoritative assessment) โดย ผูประกอบการมีหนาท่ีย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือแสดงรายละเอียด

ตางๆ ที่จำเปนสำหรับการคำนวณภาษีตอเจาพนักงานแตยังไมตองชำระภาษี ณ เวลาน้ัน 

เมื่อเจาพนักงานตรวจสอบรายละเอียดเสร็จจะทำการประเมินภาษีและแจงใหผูเสียภาษีทราบเพื่อมา
ชำระภาษีภายในวันเวลาและสถานท่ีที่กำหนดไว ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับภาษีบำรุงทองที่ ภาษี
โรงเรือนและภาษีที่ดิน เปนตน นอกจากนี้ หากวาผูประกอบการประเมินตนเองไมถูกตอง 

หรือไมสมบูรณ เจาพนักงานก็มีอำนาจประเมินใหผูประกอบการน้ันตองรับผิดชำระเงินเพ่ิมและหรือ

เบ้ียปรับเพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากภาษีที่ตองเสีย  
ทั้งนี้ การท่ีภาษีสิ่งแวดลอมประเภทภาษีมลพิษนั้นยังเปนภาษีใหม ฐานขอมูลของ 

แตละโรงงานที่หนวยงานซ่ึงรับผิดชอบมีอยูนั้นอาจยังไมครบถวนและเปนปจจุบัน จึงเห็นวา ควรให
โรงงานประเภทตางๆ ตองจดทะเบียนตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลาวคือ โรงงานประเภทท่ี 2, 3 นั้น 

ใหจดทะเบียนตอสำนักงานสรรพสามิตในสวนกลางและสวนภูมิภาคตามท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรม 

และโรงงานประเภทที่ 1 นั้น ใหจดทะเบียนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากน้ันระยะเวลา 

ของการประเมินควรแบงออกเปน 2 ครั้งตอป  
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หนวยงานท่ีมีหนาที่จัดเก็บ 

เน่ืองจากผูศกึษาเห็นวา การจัดเก็บคาปลอยมลพิษ ควรอยูในรปูแบบของภาษ ีดงัน้ัน หนวยงาน

ที่จัดเก็บจึงควรเปนหนวยงานสังกัดกระทรวงการคลังท้ังน้ีเห็นวา กรมสรรพสามิตเปนหนวยงาน 

ที่ เหมาะสมท่ีจะจัดเก็บรายไดในสวนกลางและเพ่ือใหเปนไปตามหลักการกระจายอำนาจ 

สูทองถ่ินและการมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ จึงเห็นควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เขามามีสวนรวมในการจัดเก็บภาษีดังกลาวดวย ทั้งน้ี จากการศึกษาหนวยงานท่ีมีหนาท่ีจัดเก็บของ

ตางประเทศน้ันจะเปนหนวยงานสวนกลาง โดยจะมีการจัดสรรรายไดใหกับทองถ่ินในภายหลัง มิได

ใหทองถิ่นมีการจัดเก็บกันเอง ผูศึกษาเห็นวา เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกระจายอำนาจสูทองถิ่น 

และเพ่ิมบทบาทการมีสวนรวมของประชาชน ประเทศไทยจึงควรใหการปกครองสวนทองถ่ินเขามามี

บทบาทในการจัดเก็บดวย    

อนึ่ง กรมสรรพสามิตโดยหลักแลวมีหนาที่เก็บภาษีจากสินคาและบริการเฉพาะอยางจาก 

ผูผลิตสินคาหลายประเภท เรียกวา ภาษีสรรพสามิต เพ่ือเปนรายไดใหรัฐในการนำไปบริหารประเทศ

และบำรุงทองถ่ินตางๆ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ทั้งน้ี ภาษีสรรพสามิต เปนภาษีที่เรียกเก็บ

จากสินคาท่ีบริโภคแลวอาจกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพและศีลธรรมอันดีและบริการท่ีมีลักษณะ

เปนการฟุมเฟอยหรือสินคาท่ีไดรับผลประโยชนพิเศษจากรัฐหรือสินคาท่ีกอใหเกิดภาระตอรัฐบาล 

ในการท่ีจะตองสรางส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ เพ่ือใหบริการผูบริโภครวมถึงสินคาท่ีกอใหเกิด

มลภาวะตอส่ิงแวดลอมดวย จึงเหมาะสมเปนหนวยงานท่ีมีความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษีส่ิงแวดลอม 

โดยมีหนาท่ีเก็บจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทท่ี 2, 3 ซึ่งเปนโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ  

ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันมีหนาท่ีหลักท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บภาษีบำรุงทองท่ี 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน รวมถึงคาบริการบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน

การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูแลว จึงเห็นควรใหเพ่ิมหนาท่ีในการจัดเก็บ
ภาษีสิ่งแวดลอม ประเภทภาษีมลพิษทางน้ำดวย โดยมีหนาท่ีเก็บจากโรงงานประเภท 1 ซึ่งเปน

โรงงานขนาดเล็ก ทั้งน้ี เน่ืองจากหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินยังเปนหนวยงานใหมและยังไมมี

ความพรอมในสวนของอัตรากำลังและความพรอมของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีและบังคับ 
ใชกฎหมาย การเก็บภาษีโรงงานประเภท 1 ซึ่งสวนมากจะต้ังอยูในชุมชนตางๆ และเปนการเก็บ 

ในอัตราที่คงท่ีไมตองมีการตรวจสอบที่ยุงยากเหมือนกับโรงงานประเภท 1, 2 จึงเห็นควรใหองคกร-

ปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีจัดเก็บนั้นมีความเหมาะสมแลว ทั้งยังเปนไปตามหลักการกระจาย
อำนาจและเพ่ิมการมีสวนรวมของประชาชนท้ังยังเปนการเพ่ิมรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อีกทางหน่ึงดวย    
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การจัดสรรรายได 
จากการศึกษาการจัดสรรรายไดของตางประเทศพบวา หากมีการจัดเก็บในรปูแบบภาษีเงินได

จะนำสงสูงบประมาณสวนกลางและจัดสรรใหแกหนวยงานตางๆ ตอไป แตหากเปนกรณีการเก็บ 

ในรูปแบบของคาธรรมเนียมแลว เงินไดจะถูกนำไปใชเพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะ 

เชน นำเงินไปสนับสนุนโครงการเก่ียวกับระบบบำบัดน้ำเสียอยางกลุมประเทศสหภาพยุโรป เปนตน 

สวนกลุมประเทศอาเซียน อยางเวียดนาม ไดมีการจัดเก็บในรูปแบบภาษีเงินไดท่ีไดถูกนำเขางบประมาณ

แผนดินและจัดสรรใหสวนตางๆ ตอไป  

สำหรับประเทศไทยน้ัน เห็นวา เมื่อมีการจัดเก็บในรูปแบบภาษีจึงควรนำการจัดสรรรายได

ของประเทศเวียดนามเปนแนวทางในการดำเนินการ ดังน้ี  

การจัดสรรรายไดจากการเก็บภาษีแบงออกเปน 2 สวน คือ  

(1)  จัดสรรใหองคกรท่ีมีหนาท่ีจัดเก็บ กลาวคือ กรมสรรพสามิตและองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินซึ่งจะนำไปใชสำหรับการบริหารจัดการ 

(2) ในสวนกลางจัดสรรเขางบประมาณแผนดินและจัดสรรใหกองทุนส่ิงแวดลอม ซึ่งเปน 

กองทุนระดับชาติโดยไมตองมีการต้ังกองทุนข้ึนใหมแตเพ่ิมเงินไดจากภาษีมลพิษทางน้ำเปนอีกแหลง

ที่มาของกองทุนตามพระราชบัญญัติรักษาและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 เพ่ือใชในการ

สงเสริมและพัฒนาดานส่ิงแวดลอมตอไปและไมตองมีปญหาในเร่ืองของความซ้ำซอนของกองทุน   

ในสวนทองถ่ินน้ันเห็นวาควรใหรายไดที่จัดเก็บมานั้นใหเปนรายไดของทองถิ่นท้ังหมด โดย

ไมตองนำสงเขาคลัง ทั้งน้ี อาจมีการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอมในระดับทองถ่ินข้ึนเพ่ือใหเงินท่ีไดนั้น

สามารถนำมาใชแกไขปญหาส่ิงแวดลอมไดโดยตรงและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น  

5. วิเคราะหการออกกฎหมายในการเก็บภาษีมลพิษและคาธรรมเนียมทางน้ำจาก

โรงงานอุตสาหกรรม  
 ที่ผานมาประเทศไทยพยายามท่ีจะผลักดันใหมีการออกกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอม 

โดยเฉพาะ โดยมีการมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ อันไดแก กระทรวงการคลัง ไดมีการศึกษา

แนวทางการนำภาษีสิ่งแวดลอมมาใชในระยะตางๆ จนเกิดรางพระราชบัญญัติมาตรการการคลัง 
เพ่ือสิ่งแวดลอม พ.ศ.....ซึ่งเดิมชื่อรางพระราชบัญญัติการใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรในการบริหาร

จัดการส่ิงแวดลอม พ.ศ.... สวนกระทรวงอุตสาหกรรมน้ันไดศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักการ
เศรษฐศาสตรจัดการมลพิษโรงงานและไดมีการรางพระราชบัญญัติการจัดการมลพิษโรงงานและ

มลพิษจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ....แตมิไดมีการนำเขาสูการพิจารณาในช้ันนิติบัญญัติแต

อยางใด ทั้งน้ี ในสวนของรางพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม พ.ศ.....และราง 

พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตรา การจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษทางน้ำ 

จากคาบีโอดีและปริมาณสารแขวนลอย พ.ศ......ซึ่งไดออกตามความของรางพระราชบัญญัติ 
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ดังกลาวน้ัน ไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แตไดถูกตีกลับเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังจากสำนัก

คณะกรรมการกฤษฎีกา ในหลายประเด็น  

ผูศึกษามีความเห็นวา หากมีการบัญญัติกฎหมายข้ึนใหมโดยใหภาษีและคาธรรมเนียมเปน

สวนหน่ึงของมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอมนั้น ผูศึกษาไมเห็นดวย เน่ืองจากมาตรการการคลัง

แตละประเภทมีรายละเอียดท่ีแตกตางกัน และหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบมีหลายหนวยงาน เชน 

สรรพสามิตมีอำนาจหนาท่ีเก็บภาษีมลพิษทางน้ำ หรือ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมศุลกากร 

มีอำนาจจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ ซึ่งทำใหขาดเอกภาพและการบูรณาการ

ในการทำงานรวมกันและเปนการไมสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานท่ีไดกำหนดไวในกฎกระทรวง

แบงสวนราชการอีกดวย จึงเห็นวา หากจะมีการบัญญัติกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอมขึ้นใหม ควรเปน

พระราชบัญญัติภาษีสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะโดยกำหนดประเภทภาษีมลพิษทางน้ำ เปนหน่ึง 

ในประเภทของภาษีสิ่งแวดลอม รวมถึง การกำหนดโครงสรางทางภาษี เชน ผูมีหนาท่ีเสียภาษี อัตรา

ภาษี ฐานภาษี การจัดสรรเงินได หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ควรมีความชัดเจนและเปนธรรม เน่ืองจาก

กฎหมายภาษีเปนกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและหนาท่ีของประชาชน หากตองมีการบังคับใช 

จึงตองคำนึงถึงหลักภาษีอากรที่ดี กลาวคือ มีความเปนธรรม มีความแนนอนชัดเจน มีความสะดวก

และประหยัด   

นอกจากนั้น การกำหนดใหสรรพสามิตและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีหนาท่ีในการ

จัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม จำเปนตองมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวของ อันไดแก พระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตภิาษสีิง่แวดลอมทีบ่ญัญัตขิึน้     

 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรออกกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอมในรูปแบบของพระราชบัญญัติภาษีสิ่งแวดลอม โดย

กำหนดใหมีภาษีสิ่งแวดลอมประเภทตางๆ เชน ภาษีมลพิษทางน้ำ ภาษีมลพิษทางอากาศ มิใช
กำหนดใหภาษีส่ิงแวดลอมเปนสวนหน่ึงของมาตรการการคลังดังเชนท่ีมีรางพระราชบัญญัติมาตรการ 

การคลังเพ่ือสิ่งแวดลอมเนื่องจากการออกกฎหมายเพ่ือจัดเก็บภาษีนั้นถือเปนกฎหมายท่ีมี 
ความสำคัญและเปนการจำกัดสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การตรากฎหมายดังกลาวจึงตอง 

มีความชัดเจนประกอบกับตองมีความเปนธรรมมากเพียงพอ  

2. การกำหนดฐานภาษีโดยใชพารามิเตอรหรือดัชนีวิเคราะหคาตางๆ ที่ไดกำหนดไว 
แตแรกน้ัน อาจไมครอบคลุมมลพิษทั้งหมด หากตอไประบบการจัดเก็บภาษีเปนระบบมากขึ้นแลว 

ควรพัฒนาเปนการเก็บภาษีทกุประเภทท่ีปลอยโดยมีการแปรคาในการจัดเก็บเชนเดียวกับประเทศจีน  
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3. อตัราภาษีทีใ่ชในการจดัเก็บนัน้ไมควรมากเกินไปในชวงแรกเพราะผูคนจะตระหนก ตองรอ

ใหมีประสบการณกอนแลวคอยประเมินพัฒนา ปรับปรุง กลาวคือ ในชวงแรกท่ีกำหนดใหมีการเก็บ

ภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ันอาจเก็บในอัตราท่ีคงที่ทั้งหมดกอนแลวเม่ือระบบของ

การจัดเก็บเริ่มเขาท่ีและมีความพรอมมากเพียงพอ จึงใหโรงงานประเภท 2, 3 เก็บในอัตราแปรผัน 

ตอไป นอกจากน้ัน การกำหนดอัตราภาษีในแตละประเภทอุตสาหกรรมน้ัน ตองคำนึงตนทุนดวย

เพราะแตละอุตสาหกรรมมีตนทุนในการควบคุมมลพิษแตกตางกันจึงควรกำหนดใหเปนธรรม 

ตามหลักภาษีอากรท่ีดี   

4. นอกจากการใชมาตรการภาษีและคาธรรมเนียมแลว การใหการสนับสนุนทางการเงิน

อาจเปนอีกวิธีการหน่ึงท่ีควรนำมาใช เชน รัฐบาลควรลดภาษีในสวนของภาษีนิติบุคคล หรืออาจออก

เปนนโยบายภาษีใหสามารถนำตนทุนตางๆ ที่ไดใชในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบบำบัด

น้ำเสียตางๆ มาหักเปนคาใชจายได เปนตน 

5. ใหมีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเยียวยารักษาผูที่ไดรับผลกระทบจากปญหาส่ิงแวดลอม โดย

นำเงินไดจากภาษีสิ่งแวดลอมเปนสวนหน่ึงของแหลงท่ีมาของเงินทุน ซึ่งกองทุนดังกลาวจะใชในการ

ชวยเหลือโดยท่ียังไมตองมีการนำคดีขึ้นสูศาล 

 

สรุป  
จากปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นกลายเปนปญหาระดับชาติที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงมาก

ขึ้นเร่ือยๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศกำลังพัฒนาอยางประเทศไทยซ่ึงตองอาศัยรายไดจาก 

การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก กอใหเกิดตนทุนหรือคาใชจายในการจัดการกับปญหา 

ความเสียหายจากส่ิงแวดลอมมากเพ่ิมขึ้นและรัฐเปนผูแบกรับคาใชจายตางๆ โดยใชงบประมาณ 

ของแผนดินซึ่งสวนมากมาจากรายไดของประชาชนในสังคมในการแกปญหา อันจะเห็นไดวาไมมี
ความเปนธรรมและมิไดเปนไปตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle) แตอยางใด 

การบังคับใชกฎหมายท้ังสองฉบับ กลาวคือ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ยังไมเพียงพอท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

จึงเห็นควรใหมีการตราพระราชบัญญัติภาษีสิ่งแวดลอมขึ้นโดยเฉพาะและกำหนดใหภาษีมลพิษ 
ทางน้ำเปนประเภทหน่ึงของภาษีดังกลาว โดยมีโครงสรางของการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงาน

อุตสาหกรรม ดังน้ี  

1. ผูมีหนาท่ีเสียภาษี คือ โรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน พ.ศ. 2535  
2. ฐานภาษีที่ใชในการจัดเก็บ คือ  BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD 

(Chemical Oxygen Demand) และ TSS (Total Suspended Solids) โลหะหนักประเภทตางๆ 

3. อัตราภาษีที่จัดเก็บ คือ อัตราคงท่ี ใชกับโรงงานประเภทท่ี 1 และอัตราแปรผันใชกับ

โรงงานประเภทท่ี 2,3   
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4. หนวยงานท่ีมีหนาท่ีจัดเก็บ คือ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังและองคกรปกครอง-

สวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีจัดเก็บโดยใหกรมสรรพสามิตเปนผูจัดเก็บภาษีมลพิษจาก

โรงงานประเภท 2, 3 สวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันใหเปนผูจัดเก็บภาษีมลพิษจากโรงงาน

ประเภทท่ี 1 

5. การจัดสรรเงินได คือ กรมสรรพสามิตจะนำเขางบประมาณแผนดินและกองทุน

สิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม สวนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินน้ันจะเปนรายไดของทองถ่ินท้ังหมดเพ่ือนำไปใชพัฒนางานดานตางๆ ของทองถ่ินตอไป

ซึ่งรวมถึงการสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมดวยท้ังน้ีตองมีการตรากฎหมายเพ่ือใหองคกรปกครอง-

สวนทองถิ่นใหมีอำนาจหนาท่ีในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม โดยอาจมีการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอม

ในระดับทองถ่ินตอไป   
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การศึกษาผลการเรียนรูคณิตศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา 
เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3   

โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู 
A STUDY OF MATHEMATICS LEARNING OUTCOME AND PROBLEM-SOLVING 
ABILITIES ON INEQUALITIES WITH ONE VARIABLE OF MATHAYOMSUKSA 

3 STUDENTS TAUGHT BY MASTERY LEARNING MODEL 

สิรินทรทิพย  ปุริโส / SIRINTIP  PURISO1   

อัมรินทร  อินทรอยู / AMMARIN  INYOO2 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ 

เชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนกับหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู และหลัง
จัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาเร่ือง
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนกับหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู 
และหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
การจัดการเรียนรูแบบรอบรู กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9 
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 46 คน ไดมาจากการสุม
แบบแบงกลุม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการ 
เชิงเสนตัวแปรเดียว 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร 3) แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแกโจทยปญหา และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู และหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวา
คะแนนจุดตัดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู และหลังจัดการเรียนรู
แบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมตีอการจดัการเรียนรูแบบรอบรู โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

คำสำคัญ: การเรียนรูแบบรอบรู  ความสามารถในการแกโจทยปญหา 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) compare the learning outcomes on the 

inequalities with one variable of Mathayomsuksa 3 students before and after teaching by 
using the mastery learning model as well as compare the learning outcomes  after teaching by 
using the  mastery learning model with a cut-off score, 2) compare the problem-solving 
abilities on the inequalities with one variable of Mathayomsuksa 3 students before and 
after teaching by using the mastery learning model as well as compare the problem-solving 
abilities after teaching by using the mastery learning model with a cut-off score, and 3) 
study the satisfaction of the students towards the use of the mastery learning model. 
A sample group of 46 students from Mathayomsuksa 3/9 at Prommanusorn School in 
Muang, Petchaburi province was acquired by cluster random sampling. The research 
instruments were:  1) the lesson plans of mathematics on the inequalities with one variable, 
2) the mathematics learning outcome tests, 3) the problem-solving abilities tests, and 4) 
the  students, satisfaction inquiries. The data was analyzed by mean, standard deviation 
and t-test. 

The study results revealed as follows: 
1. The post-learning outcomes on inequalities with one variable of 

Mathayomsuksa 3 students after teaching by using the mastery learning model were 
higher than before teaching by using the mastery learning model. In addition, the learning 
outcome after teaching by using the mastery learning model were higher than the cut-off 
score at the .05 level with statistical significance. 

2. The problem-solving abilities on the inequalities with one variable of 
Mathayomsuksa 3 students after teaching by using the mastery learning model were 
higher than before teaching by the mastery learning model. Also the problem-solving 
abilities after teaching by using the mastery learning model were higher than the cut-off 
score at the .05 level with statistical significance. 

3. The satisfaction of the students towards the mastery learning model was at the 
high level. 

 
Keywords :  mastery learning model , problem-solving ability 
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บทนำ 
ในปจจุบันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกเปนไปตามกระแสโลกาภิวัตน ประเทศไทยจึงตอง

ปรับเปลี่ยนใหทันตอสถานการณเพ่ือสรางศักยภาพใหสามารถดำรงอยูในประชาคมโลกไดอยางมี

ศักด์ิศรี ดวยเหตุนี้จึงมีความจำเปนท่ีตองพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของคนใหเปนคนดี มีสุขภาพ

พลานามัยท่ีดี ดังนั้นตองอาศัยการศึกษาเขามาเปนกลไกในการพัฒนา เน่ืองจากการศึกษา 

เปนกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคน ดวยเหตุนี้ประเทศจึงไดมีการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะ

ระบบการเรียนรูที่เอื้ออำนวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต มีนิสัย 

ใฝเรียนรู มีความสามารถคิด วิเคราะห แกปญหา และมีคุณธรรมนำความรู โดยอาจอยูในระบบ 

การศึกษาและนอกระบบการศึกษา และมีปจจัยและเคร่ืองมือตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู

อยางเหมาะสมและเต็มศักยภาพ เพ่ือเปนพ้ืนฐานการเรียนรูในโลกแหงอนาคต (สำนักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2552: 9) 

คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญตอการดำเนินชีวิต เน่ืองจากวิชาคณิตศาสตร 

เปนกระบวนการชวยพัฒนาความคิดของผูเรียนใหเปนลำดับขั้นตอนอยางละเอียดถ่ีถวน มีเหตุผล 

ถูกตอง แมนยำ และรวดเร็ว อีกท้ังสามารถตรวจสอบไดตามวิธีทางวิทยาศาสตรที่มีระเบียบวิธีและ

หลักเกณฑที่แนนอนในการแกปญหา และยังเปนวิชาท่ีเสริมสรางใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค 

คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาสถานการณไดอยางถ่ีถวน

รอบคอบ ทำใหสามารถคาดการณวางแผน แกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม มีความสามารถ

ในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบตอกิจการงานท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนมีลักษณะของความเปน

ผูนำในสังคม (สิริพร  ทิพยคง,  2545: 1)  

ในชวงป พ.ศ. 2551 สภาพการจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรยังไม

ประสบผลสำเร็จเทาท่ีควร จะเห็นไดจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - Net)  

ชวงช้ันท่ี 3 (ม.3) ปการศึกษา 2551 ของสำนักงานทดสอบทางการศึกษา พบวา ระดับประเทศ มี

คะแนนต่ำสุด คือ 0 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และมีคะแนนเฉล่ีย 32.66 (สำนักงาน

ทดสอบทางการศึกษา, 2551: 4) การทดสอบดังกลาวใหความสำคัญตรงเน้ือหาสาระท่ี 4 พีชคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู ค 4.2 ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical  

model) อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนำไปใชแกปญหา มีคะแนน

เต็ม 18 คะแนน เปนมาตรฐานการเรียนรูที่มีคะแนนมากกวามาตรฐานการเรียนรูอื่น ๆ ประกอบกับ 

ผูวิจัยไดสอบถามจากครูผูสอนคณิตศาสตรมีความเห็นวาเน้ือหาเร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

เปนเน้ือหาที่สำคัญท่ีเริ่มเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมี
คุณภาพเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูเร่ืองระบบจำนวนจริงในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตลอดจนนำไปใช

แกปญหาคณิตศาสตรในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น 
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ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนจึงมีสวนสำคัญตอคุณภาพการเรียนรูของ 

ผูเรียน ครูผูสอนตองพยายามหาวิธีการท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางท่ัวถึง โดยชวยเหลือ

ผูเรียนท่ีเรียนออนใหสามารถเรียนรูไดเทาเทียมกับผูเรียนท่ีเรียนเกง ถาหากมีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่เหมาะสมและใหเวลาเรียนอยางเพียงพอกับระดับความสามารถในการที่จะเรียนรู พรอมทั้ง

ใหความชวยเหลือแกไขขอบกพรองในการเรียนรูและเสริมความรูพ้ืนฐานอยางทันทวงที ทำให 

ผลการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีลักษณะเชนน้ี เปนหลักการสำคัญ 

ของการเรียนรูแบบรอบรู (mastery learning) ซึง่บลมูและคนอืน่ ๆ (Bloom and others, 1971: 53-54) 

ทดลองใชการเรียนรูแบบรอบรู โดยการนำบทเรียนมาแยกเปนหนวยยอย ๆ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจงาย

และเน้ือหามีความสัมพันธตอเน่ืองกัน แลววัดผลการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบยอย (formative  

testing) นำผลการทดสอบมาเปนขอมูลยอนกลับเพ่ือสอนซอมเสริมผูเรียนท่ียังออน ปรากฏวา เปน

วิธีการท่ียอมรับและไดมีการพัฒนารูปแบบใหสมบูรณย่ิงขึ้น โดยฮอทชคิส (Hotchkis, 1986  อางถึง

ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 2529: 1-7) ไดเสนอวา กอนสอนตองนำบทเรียนมา

แยกเปนหนวยยอย ๆ เนนการสอนใหเกิดมโนมติ (teaching  concept) ในเรื่องที่เรียน แลวใหผูเรียน

ไดลงมือปฏิบัติดวยการฝกทักษะจากแบบฝกจนเกิดความเขาใจ แลวสรุปเปนมโนมติที่ถูกตอง พรอม

กับฝกใหผูเรียนเกิดความชำนาญ ถูกตอง แมนยำ และรวดเร็ว มีการทดสอบยอยระหวางเรียน 

พรอมทั้งกำหนดเกณฑการรอบรู โดยผูเรียนจะตองสอบผานตามเกณฑที่กำหนด แลวใหผูเรียน

บันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการเรียนของแตละคน เพ่ือดูความกาวหนาในการเรียนรูวาเปนอยางไร

และชวยปรับแกพฤติกรรมสำหรับผูเรียนท่ีมีปญหาในการเรียนไปพรอม ๆ กัน จะเห็นไดจากผลการ

ทดลองในประเทศออสเตรเลีย ท่ีปรากฏวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง โดยนักเรียนสามารถ 

สอบผานเกณฑการรอบรูไดเปนสวนใหญ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู

แบบรอบรูในประเทศไทยท่ีผานมา เชน ผลการวิจยัของเชิดชยั สำนวล (2541: 45) จงจติ ตรรีตันธำรง 
(2543: 69) วีรวรรณ มณีนวล (2543: 74-75) และ พัทธนัย อวิรุทพาณิชย (2543: บทคัดยอ) ที่แสดง

ใหเห็นวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยหลักการเรียนแบบรอบรูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา

นักเรียนท่ีไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากท่ีกลาวมาขางตน การเรียนรูแบบรอบรู เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถชวยให

นักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางท่ัวถึง เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของกลุมสาระ 

การเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งทำใหนักเรียนมีความรูและเขาใจมากย่ิงขึ้น ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะจัดการ
เรียนรูแบบรอบรูเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ประกอบกับ

เน้ือหาสาระดังกลาวควรสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในดาน 

ความสามารถในการแกโจทยปญหา ซึ่งผลการวิจัยจะเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูสำหรับ 

ครูผูสอนคณิตศาสตร เพ่ือใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนกับหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู และหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับ

คะแนนจุดตัด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนกับหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู และหลังจัดการเรียนรูแบบ

รอบรูกับคะแนนจุดตัด 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

2. ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด 

3. ความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

4. ความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด 

5. ระดับความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมตีอการจดัการเรียนรูแบบรอบรูอยูในระดับเห็นดวยมาก 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย  ดังน้ี 

1.  ขั้นเตรียมการ  

  1.1  ศึกษาคนควา ตำรา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

            ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ ซึ่งประกอบดวย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัด

เพชรบุรี พุทธศักราช 2551  ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบรอบรู 
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 1.2  กำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

            1.2.1  ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุร ีอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ีที่เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

(ค 23102) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 10 หองเรียน มีนกัเรียนจำนวน 500 คน 

           1.2.2   กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/9 

โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน            

(ค 23102) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 46 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม โดยใช        

หองเรียนเปนกลุม แลวจึงทำการสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับฉลากมา 1 หองเรียน 

2.  ขั้นสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

 2.1  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 

     2.1.1 แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

      2.1.2  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร 

    2.1.3  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา 

    2.1.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจดัการเรียนรูแบบรอบรู 

 2.2  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

    2.2.1 แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี 

         2.2.1.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสรางแผนการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรอบรู เพ่ือใชเปนแนวทาง 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

        2.2.1.2 วิเคราะหตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

เพ่ือกำหนดเน้ือหา จุดประสงคการเรียนรู เวลาเรียน ในแตละหนวย 
       2.2.1.3  สรางแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร จำนวน 7 แผน 13 คาบ 

มีรายละเอียด ดังนี้ 1) สาระและมาตรฐานการเรียนรู 2) ตัวชี้วัด 3) สาระสำคัญ 4) จุดประสงค 

การเรียนรู 5) สาระการเรียนรู  6) กิจกรรมการเรียนรู 7) สื่อ/แหลงการเรียนรู 8) การวัดผลประเมินผล 
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละแผนยึดข้ันตอนการเรียนรูตามแนวคิดของฮอทชคิส (Hotchkis) 

ประกอบดวย 

       1) ขัน้การเรียนรู เปนข้ันการสอนของครู เร่ิมจากการเตรียมการสอน

ของครูจนถึงขั้นลงมือสอน พัฒนาใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยเนนการสรางมโนมติ 

                2) ขั้นเพ่ิมความชำนาญ เปนข้ันตอนของการฝก โดยใหนักเรียน 

ทำแบบฝกหลังจากท่ีไดเรียนรูและมีมโนมติในเน้ือหาน้ัน ๆ แลว 
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           3) ขั้นทำใหจำ ขั้นน้ีเปนการฝกใหนักเรียนเกิดการจำไดอยางถาวร 

โดยการทำแบบฝกซ้ำ แลวมีการตรวจสอบเพื่อแกไขขอบกพรอง พรอมกับบันทึกผลลงในแบบบันทึก 

ผลการเรียน 

                4) ขั้นการนำไปใช จากการเรียนรูดวยวิธีการท่ีถูกตอง มีความ 

ชำนาญจำไดอยางแมนยำ ทำใหนกัเรียนเกิดความมัน่ใจ สามารถนำความรูไปแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ ที่ครูจัดใหได เชน การทำแบบฝกหัดในหนังสือแบบเรียน หรือเอกสารแบบฝกหัดเพ่ิมเติม 

            5) ขั้นการประยุกตใช ขั้นน้ีเปนความคาดหวังของครูผูสอนท่ีจะ 

ใหนักเรียนซ่ึงมีประสบการณทางการเรียนแลวสามารถนำความรูไปใชแกปญหาตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

ในชีวิตประจำวันได 

         2.2.1.4 นำแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เสนออาจารยที่ปรึกษาและ

ผูเชีย่วชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content  validity) โดยพิจารณาจากคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 1.00 และมีขอเสนอแนะ คือ การใชภาษาและรูปแบบการ

พิมพเอกสาร 

        2.2.1.5 นำแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่ปรับปรุงและแกไขแลว 

ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรีโดยใชครบ 

ทุกแผน เพ่ือดูความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมและเวลาท่ีใช แลวนำขอบกพรองมาปรับปรุงใหมี

ความสมบูรณกอนนำไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง ผลการทดลองใช พบวา แผนการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรที่ 1, 2 และ 7 คอนขางใชเวลาในการจัดกิจกรรมมากกวาแผนการจัดการเรียนรู 

คณิตศาสตรอื่น ๆ 

   2.2.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ  ดังน้ี 

           2.2.2.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการวัดและประเมินผลของกลุมสาระ-

การเรียนรูคณิตศาสตร เทคนิคการเขียนและการสรางแบบทดสอบปรนัย 

            2.2.2.2 สรางตารางวิเคราะหขอสอบ วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงค 
การเรียนรู โดยแบงพฤติกรรมการวัดออกเปน 4 ดาน คือ ความรู มี 5 ขอ ความเขาใจ มี 15 ขอ 

การนำไปใช มี 13 ขอ และการวิเคราะห มี 7 ขอ รวม 40 ขอ 

         2.2.2.3  สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร เปนแบบปรนัย

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ ตามตารางวิเคราะหขอสอบ 

           2.2.2.4 นำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร เสนออาจารย 
ที่ปรึกษาและ ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (construct validity) 

โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งมีคาระหวาง  0.67–1.00 และมีขอเสนอแนะ คือ 

การใชภาษาของขอคำถาม 
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      2.2.2.5 นำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตรที่ปรับปรุงแกไขแลว 

ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/5 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 42 คน 

นำผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอำนาจจำแนก (r) เปนรายขอ คัดเลือก

ขอสอบที่มีคาความยากงาย  (p) ระหวาง 0 30–0.79 และคาอำนาจจำแนก (r) ระหวาง 0 38–0.79 

ไวจำนวน 20 ขอ 

        2.2.2.6 นำแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไว จำนวน 20 ขอ ไปทดลองใชกับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 46 คน เพ่ือหา 

คาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR–20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder  

Richardson) ซึ่งไดคา ความเช่ือมั่นเทากับ 0.76 

   2.2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสน

ตัวแปรเดียว มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี 

          2.2.3.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการวัดและประเมินผลของกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร เทคนิคการเขียนและการสรางแบบทดสอบอัตนัย 

         2.2.3.2 วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือใชเปนแนวทาง 

ในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา 

           2.2.3.3 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา เปน

แบบอัตนัยแสดงวิธีทำ จำนวน 4 ขอ พรอมกับเกณฑการใหคะแนนตามแบบรูบิค (rubrics assessment) 

ประเมินแบบแยกองคประกอบ (analytic  score) ใหคะแนนตามหัวขอ มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

        2.2.3.4 นำแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา เสนอ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบการใชภาษาและความถูกตองของ 

ขอคำถาม โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 1.00 และมีขอเสนอแนะ 

คือ การใชภาษาของขอคำถาม 
      2.2.3.5 นำแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาท่ีปรับปรุง

แกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี

จำนวน 46 คน นำผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอำนาจจำแนก (r) 

เปนรายขอ คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0 63–0.64  และคาอำนาจจำแนก (r) 

อยูระหวาง  0 25–0.65 ไวจำนวน 2 ขอ 

     2.2.3.6 หาคาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบทดสอบ โดยวิธีการหา 

คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, s  Alpha  Coefficient) ซึ่งไดคาความเช่ือมั่น
เทากับ 0.74 
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   2.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี 

           2.2.4.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert) เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating  scale) 

         2.2.4.2  กำหนดประเด็นท่ีตองการศึกษา ไดแก ดานบรรยากาศในการเรียนรู 

ดานเน้ือหา  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ 

             2.2.4.3 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจตามประเด็นที่ตองการศึกษา 

จำนวน 16 ขอ กำหนดระดับคะแนนไว 5 ระดับ  ดังน้ี 

          มากท่ีสุด เทากับ  5  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

             มาก   เทากับ  4  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

            ปานกลาง เทากับ  3  คะแนน  หมายถึง  มคีวามพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

            นอย   เทากับ  2  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

          นอยท่ีสุด เทากับ  1  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

          2.2.4.4 นำแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

และผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของขอคำถาม โดยพิจารณาหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 1.00 มีขอเสนอแนะ คือ ปรับภาษาในขอคำถาม 

         2.2.4.5 นำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแกไขแลว ทดลองใชกับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 46 คน 

          2.2.4.6 นำผลจากการสอบถามนักเรียนหาคาความเช่ือมั่น (reliability) 

ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, s  Alpha  Coefficient) 

ซึ่งไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.92 

3. ขั้นดำเนินการทดลอง 

 ดำเนินการทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/9 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัด

เพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน (ค 231102) ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2554 ระหวางวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2555 – 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 รวมท้ังหมด  

18 คาบ กอนทำการทดลองใหนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร และแบบทดสอบ 

วัดความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กอนจัดการเรียนรูชี้แจง 

รายละเอียด และทดสอบวัดความรูพ้ืนฐาน เร่ืองสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ดำเนินการจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามแผนการจดัการเรยีนรูคณิตศาสตร โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู ซึง่ประกอบดวย 5 ขัน้ตอน 
ดังน้ี 1) ขั้นการเรียนรู 2) ขั้นเพ่ิมความชำนาญ 3) ขั้นทำใหจำ 4) ขั้นนำไปใช 5) ขั้นการประยุกตใช 

เม่ือจัดการเรียนรูครบทุกแผน หลังการทดลองใหนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูคณิตศาสตร 
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และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว พรอมกับ

ทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

4. ขั้นวิเคราะหขอมูล 

 4.1  เปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กอนและ

หลงัจดัการเรียนรูแบบรอบรู ใชคาเฉล่ีย (   ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t–test  

dependent) 

 4.2  เปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลัง

จัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด ใชคาเฉล่ีย (   ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ

ทดสอบที (one  sample  t–test) 

 4.3  เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรอบรู ใชคาเฉล่ีย (   ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ

ทดสอบที (t–test  dependent) 

 4.4  เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด ใชคาเฉล่ีย (   ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

การทดสอบที (one  sample  t–test) 

 4.5  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู ใชคาเฉล่ีย (   ) 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พรอมกับแปลความหมายจากคาเฉล่ียเปนระดับความพึงพอใจ 

โดยใชเกณฑ ดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543: 74-78) 

          คาเฉล่ีย  4.51–5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

          คาเฉล่ีย  3.51–4.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

          คาเฉล่ีย  2.51–3.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

          คาเฉล่ีย  1.51–2.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

          คาเฉล่ีย  1.51–1.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 
การวิจัย เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรูคณิตศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา 

เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู  

นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 5 ตอน ดังน้ี 
 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหเปรยีบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชงิเสนตวัแปรเดียว 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู ดังแสดงตามตารางท่ี 1 

X 

X 

X 

X 

X 
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ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  

 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

                    n = 46  

 คะแนน      คะแนนเต็ม   S.D. t Sig 

หลังจัดการเรียนรู   20 12.37 1.70 41.59* .00 

กอนจัดการเรียนรู   20 5.41 1.77   

*  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

จากตารางท่ี 1 แสดงวา ผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ ระดับ .05 

 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเปรยีบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชงิเสนตวัแปรเดียว 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด โดยหาคาคะแนน 

จุดตัดตามวิธีของเบอรก (Berk, 1980. อางถึงใน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 285) 

อยูที่คะแนนพยากรณ 8 คะแนน ตามแผนภาพท่ี 1 และตารางท่ี 2 

X 

 

แผนภาพท่ี 1  กราฟเสนแสดงความถี่ระหวางคะแนนหลังเรียนของกลุมที่เรียนแลว (ชั้นมัธยมศึกษา 

  ปที่ 3/3) กับคะแนนกอนเรียนของกลุมที่ยังไมไดเรียน (ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3/9) 
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X 

ϕ

X 

จากแผนภาพท่ี 1 แสดงวา กราฟท้ังสองเสนคาบเก่ียวกัน ที่คะแนนพยากรณ 8 คะแนน 

นำมาคำนวณหาคา P(FM) + P(FN) ไดคาเทากับ 0.12 มีคานอยท่ีสุด สวนคา P(TM) + P(TN) ไดคา

เทากับ 0.88 มีคามากท่ีสุด และคาสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรงของคะแนนจุดตัด (    vc) ไดคาเทากับ 

0.76 มีคาความเท่ียงตรงสูงท่ีสุด 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  

 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด 

                  n = 46 

 คะแนน    คะแนนจุดตัด   S.D. t Sig 

หลังจัดการเรียนรู   8 12.37 1.70 17.39* .00 

*  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

จากตารางท่ี 2 แสดงวา ผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด (8 คะแนน) อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการ 

เชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

ดังแสดงตามตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสน 

 ตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

                  n = 46 

 คะแนน     คะแนนเต็ม   S.D. t Sig 
หลังจัดการเรียนรู   20 13.98 2.13 33.73* .00 

กอนจัดการเรียนรู   20 5.65 1.39   

*  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
จากตารางที่ 3 แสดงวา ความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปร

เดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรูอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการ 

เชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด 

โดยหาคาคะแนนจุดตัดตามวิธีของเบอรก (Berk,1980. อางถึงใน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 

2543: 285) อยูที่คะแนนพยากรณ 9 คะแนน ตามแผนภาพท่ี 2 และตารางท่ี 4 

 

X 

ϕ

แผนภาพท่ี 2 กราฟเสนแสดงความถ่ีระหวางคะแนนหลังเรียนของกลุมท่ีเรียนแลว (ชั้นมัธยมศึกษา 

  ปที่ 3/3) กับคะแนนกอนเรียนของกลุมที่ยังไมไดเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9) 

       

จากแผนภาพท่ี 2 แสดงวากราฟท้ังสองเสนคาบเก่ียวกัน ที่คะแนนพยากรณ 9 คะแนน นำ
มาคำนวณหาคา P(FM) + P(FN) ไดคาเทากับ 0.07 มีคานอยท่ีสุด สวนคา P(TM) + P(TN) ไดคา

เทากับ 0.91 มีคามากท่ีสุด และคาสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรงของคะแนนจุดตัด (    vc) ไดคาเทากับ 

0.80 มีคาความเท่ียงตรงสูงท่ีสุด 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสน 
 ตวัแปรเดียว ของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 หลังจดัการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตดั 

                                                                                                                       n = 46 

 คะแนน    คะแนนจุดตัด  S.D. t Sig 

หลังจัดการเรียนรู   9 14.02 2.07 16.45* .00 

*  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05     
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X 

จากตารางท่ี 4 แสดงวา ความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชงิเสนตัวแปรเดียว  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด (9 คะแนน) 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

ดังแสดงตามตารางท่ี  5 

 

ตารางท่ี 5  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู   

                   n = 46 

     ขอคำถาม   S.D. ระดับ 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู    

1.  นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู 3.54 0.72 มาก 

2.  นักเรียนมีความต้ังใจและสนใจในการทำแบบฝก 3.72 0.72 มาก 

3.  นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรูตามระดับ 

     ความสามารถของตนเอง 3.76 0.74 มาก 

4.  การทำแบบฝกบอย ๆ เปนสิ่งท่ีทาทายความสามารถ 

 ทำใหเกิดการเรียนรูไดตนเอง 3.89 0.77 มาก 

ดานเนื้อหา    

1.  เน้ือหาท่ีเรียนไมยากเกินไป 3.52 0.81 มาก 

2.  เน้ือหาท่ีเรียนมีความตอเน่ืองเขาใจงาย 3.65 0.80 มาก 
3.  เน้ือหาท่ีเรียนมีการจัดเรียงลำดับจากงายไปหายาก 4.09 0.76 มาก 

4.  เน้ือหาท่ีเรียนมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถ 

 ของนักเรียน     3.87 0.75 มาก 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู    

1.  ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลำดับตอเน่ืองไมสบัสน 4.07 0.90 มาก 

2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมความสามารถในการ 

 เรียนรูและปฏิบัติตามขั้นตอนได 4.02 0.65 มาก 

3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูชวยใหมีความเขาใจในเน้ือหา 
 ที่เรียน       3.80 0.65 มาก 

4.  มีการทดสอบยอยทำใหทราบความกาวหนาในการเรียนรู  4.09 0.73 มาก 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 58

   ขอคำถาม   S.D. ระดับ 

ดานประโยชนท่ีไดรับ    

1.  มีความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียน 4.07 0.68 มาก 

2.  สามารถพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการแกโจทยปญหา 3.91 0.69 มาก 

3.  ฝกใหนักเรียนสามารถทำงานเปนระบบและรอบคอบ 4.04 0.76 มาก 

4.  นำความรูทีไ่ดไปประยุกตใชกับสถานการณในชวิีตประจำวัน 4.07 0.74 มาก 

โดยภาพรวม      3.88 0.76 มาก 

 

จากตารางท่ี 5 แสดงวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู               

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (    = 3.88) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
เปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนกับหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูคณิตศาสตร 

หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนผล

จากแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู ไดผานข้ันตอนกระบวนการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพอยางเปนระบบ 

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับเน้ือหา เนนผูเรียนเปนสำคัญ และยึดแนวการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรอบรูตามแนวความคิดของฮอทชคิส (Hotchkis) ซึ่งมีการวางแผนและ

แบงขั้นตอนการเรียนรูไวอยางชัดเจน จึงสงผลทำใหนักเรียนมีผลการเรียนรูคณิตศาสตร หลังจัด 

การเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วีรวรรณ มณีนวล (2543: 74-75) ที่พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบ เรียนรวมมือโดยใชหลักการ

เรียนเพ่ือรูแจง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบเรียนรวมมือ อยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของพัทธนัย อวิรุทพาณิชย (2543: บทคัดยอ) 

พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามหลักการเรียนเพ่ือรอบรู

กับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัย

ของรสริน พันธุ (2550: 56) พบวา นักเรียนจำนวน 27 คนท่ีไมผานเกณฑการประเมินรอยละ 80 

X 

X 

n = 46  

ตารางท่ี 5  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู  (ตอ) 
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ในรายวิชาวิทยาศาสตร เร่ืองสารในชีวิตประจำวันท่ีไดรับการสอนตามหลักการเรียนเพ่ือรอบรู โดย

การเรียนซอมเสริมโดยใชของเลนเชิงวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรคะแนน

เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน 

เปรียบเทียบผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรู

คณิตศาสตร หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด (8 คะแนน) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 เปนผลจากแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู ไดผานข้ันตอนกระบวนการสรางและพัฒนาใหมี

คุณภาพอยางเปนระบบ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับเน้ือหา เนนผูเรียน 

เปนสำคัญ และยึดแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรอบรูตามแนวความคิดของฮอทชคิส ซึ่งมี 

การวางแผนและแบงข้ันตอนการเรียนรูไวอยางชัดเจน นักเรียนจะตองมีความรูความเขาใจ 

อยางถึงแกนแทของเน้ือหาในแตละหนวย มีการทดสอบยอยระหวางเรียน เพ่ือตรวจสอบดูวานักเรียน

เกิดการเรียนรูหรือไม โดยพิจารณาจากการสอบผานเกณฑการรอบรูตามท่ีครูกำหนดไวรอยละ 80 

พรอมกับแจงผลการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที ถานักเรียนสอบไมผานเกณฑตองไดรับการแกไข

ขอบกพรองดวยการสอนซอมเสริมในแตละหนวยซ่ึงเปนเน้ือหานอย ๆ ทำใหเขาใจมากย่ิงขึ้น 

จึงสงผลใหนักเรียนมีผลการเรียนรูคณิตศาสตร หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวาคะแนนจุดตัด 

ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของเชิดชัย  ลำนวล (2541: 45) พบวา มีนักเรียน 

คิดเปนรอยละ 53.65 สามารถสอบผานเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการรอยละ 70 ตองใชเวลา 

ซอมเสริม 2–3 ครั้ง จึงสามารถสอบผานเกณฑแบบทดสอบประจำหนวย โดยนักเรียนมากกวา 

รอยละ 90 สามารถสอบผานเกณฑแบบทดสอบประจำหนวย สอดคลองกับงานวิจัยของจงจิต 

ตรีรัตนธำรง (2543: 69) พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยหลักการเรียนเพ่ือรอบรูมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนถึงเกณฑรอบรูรอยละ 70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงาน
วิจัยของสุรเชษฐ สุวรรณทีป (2544: 57-58) พบวา ชุดการเรียนท่ีจัดสรางข้ึน มีประสิทธิภาพ 

96.22/95 นั่นคือ นักศึกษาทุกคนเรียนจนถึงข้ันรอบรูและทำคะแนนเฉล่ียได รอยละเทากับ 96.22 
และสามารถทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑที่กำหนด ไดคะแนนเฉล่ียเทากับ

รอยละ 95 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 90/90 ที่กำหนดไว 

 เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนกับหลังจัดการเรียนรูแบบรอบรู พบวา นักเรียนมีความสามารถ 

ในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู
แบบรอบรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนผลจากแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  

เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู ไดผานข้ันตอน
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กระบวนการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพอยางเปนระบบ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู 

ใหเหมาะสมกับเน้ือหา เนนผูเรียนเปนสำคัญ และยึดแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรอบรู 

ตามแนวความคิดของฮอทชคิส ซึ่งมีการวางแผนและแบงขั้นตอนการเรียนรูไวอยางชัดเจน พรอมกับ

ใชกระบวนการแกปญหา 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) อานวิเคราะหโจทยเพ่ือหาวาโจทยกำหนดอะไร

มาใหและโจทยตองการทราบอะไร 2) กำหนดตัวแปรแทนส่ิงท่ีโจทยตองการทราบ 3) เขียนอสมการ

จากส่ิงท่ีโจทยกำหนดให 4) แกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 5) ตรวจสอบคำตอบ ซึ่งสอดคลองกับ

กระบวนการแกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา (Polya, 1957: 16-17) ประกอบดวย 1) ขั้นทำความ

เขาใจปญหา 2) ขั้นวางแผน 3) ขั้นดำเนินการตามแผน 4) ขั้นตรวจคำตอบ ซึ่งตรงกับท่ีสถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2544: 191-192) ไดกลาววา ในการเร่ิมตนพัฒนา 

ผูเรียนใหมีทักษะในการแกปญหาน้ัน ผูสอนตองสรางพ้ืนฐานใหผูเรียนเกิดความคุนเคยกับกระบวนการ

แกปญหา ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ซึ่งประกอบดวย 1) ขั้นทำความเขาใจปญหาหรือวิเคราะหปญหา 

2) ขั้นวางแผนการแกปญหา 3) ขั้นดำเนินการแกปญหา 4) ขั้นตรวจสอบหรือวิเคราะหปญหา แลวจึง 

ฝกทักษะในการแกปญหา นอกจากน้ีเม่ือนักเรียนมีความรูและเขาใจเน้ือหาแลว จะมีการฝกปฏิบัติ

จากแบบฝกพรอมกับตรวจสอบความเขาใจ โดยการชวยกันเฉลยแบบฝกหลังจากท่ีไดทำเสร็จแลว 
ทำใหนักเรียนมีความเขาใจมากข้ึน จึงสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ือง

อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูแบบรอบรู 

เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับคะแนนจุดตัด พบวา นักเรียนมีความ

สามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวา

คะแนนจุดตัด (9 คะแนน) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนผลจากแผนการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรู ได

ผานขั้นตอนกระบวนการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพอยางเปนระบบ การออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหา เนนผูเรียนเปนสำคัญ และยึดแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรอบรู

ตามแนวความคิดของฮอทชคิส ซึ่งมีการวางแผนและแบงข้ันตอนการเรียนรูไวอยางชัดเจน นักเรียน
จะตองมคีวามรูความเขาใจอยางถึงแกนแทของเน้ือหาในแตละหนวย มกีารทดสอบยอยระหวางเรียน 

เพ่ือตรวจสอบดูวานักเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม โดยพิจารณาจากการสอบผานเกณฑการรอบรูตาม

ที่ครูกำหนดไวรอยละ 80 พรอมกับแจงผลการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที ถานักเรียนสอบไมผาน

เกณฑตองไดรับการแกไขขอบกพรองดวยการสอนซอมเสริมในแตละหนวยซ่ึงมีเน้ือหานอย ๆ ทำให

เขาใจมากย่ิงขึ้น พรอมกับใชกระบวนการแกปญหา 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) อานวิเคราะหโจทย
เพ่ือหาวาโจทยกำหนดอะไรมาใหและโจทยตองการทราบอะไร 2) กำหนดตัวแปรแทนส่ิงท่ีโจทย

ตองการทราบ 3) เขียนอสมการจากส่ิงท่ีโจทยกำหนดให 4) แกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 5) ตรวจ

สอบคำตอบ ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการแกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา (Polya, 1957: 16-17) 
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ประกอบดวย 1) ขั้นทำความเขาใจปญหา 2) ขั้นวางแผน 3) ขั้นดำเนินการตามแผน 4) ขั้นตรวจ 

คำตอบ ซึง่ตรงกับทีส่ถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2544: 191-192) ไดกลาววา 

ในการเร่ิมตนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการแกปญหาน้ัน ผูสอนตองสรางพ้ืนฐานใหผู เรียน 

เกิดความคุนเคยกับกระบวนการแกปญหา ซึ่ง มี 4 ขั้นตอน ซึ่งประกอบดวย 1) ขั้นทำความเขาใจ

ปญหาหรือวิเคราะหปญหา 2) ขั้นวางแผนการแกปญหา 3) ขั้นดำเนินการแกปญหา 4) ขั้นตรวจสอบ

หรือวิเคราะหปญหา แลวจึงฝกทักษะในการแกปญหา นอกจากน้ีเมื่อนักเรียนมีความรูความเขาใจ

เน้ือหาแลวจะมีการฝกปฏิบัติจากแบบฝกพรอมกับตรวจสอบความเขาใจ โดยการชวยกันเฉลย 

แบบฝกหลังจากท่ีไดทำเสร็จแลว ทำใหนักเรียนมีความเขาใจมากขึ้น จึงสงผลทำใหนักเรียนมีความ

สามารถในการแกโจทยปญหาเร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวา

คะแนนจุดตัด ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของอดิศักด์ิ  สิงหสีโว (2549: 139) พบวา นักเรียน 

ที่เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองปริมาณสัมพันธ ที่เนนการพัฒนาความสามารถในการ 

แกปญหาและการตัดสินใจ มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนจุดตัด 

อยางนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอการจัดการเรียนรูแบบรอบรู พบวา ระดับความพึงพอใจ

ของนกัเรียนท่ีมตีอการจดัการเรียนรูแบบรอบรู โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมือ่พิจารณาเปนรายดาน 

ก็พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานประโยชนที่ไดรับ ดานการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู ดานเน้ือหา ดานบรรยากาศในการเรียนรู ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรอบรูตามแนวความคิดของฮอทชคิส ไดคำนึงความสามารถในการเรียนรู

ของนักเรียนท่ีมีความแตกตางกัน จึงมีการวางแผนและแบงขั้นตอนการเรียนรูไวอยางชัดเจน เร่ิมจาก

การเตรียมการจัดการเรียนรู มีการจัดลำดับเนื้อหาออกเปนหนวยยอย ๆ ใหลดหลั่นและมีความ 

เก่ียวเน่ืองกัน โดยเรียงลำดับจากงายไปหายาก เพ่ือตองการใหมีความสัมพันธกันระหวางความรู
พ้ืนฐานกับเน้ือหาใหมในอันท่ีจะทำใหนักเรียนมีความรูเขาใจ เกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 
ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ ออซุเบล (Ausubel, 1963: 77-97 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 

2550: 68) ที่กลาวไววา การเรียนรูอยางมีความหมายเกิดขึ้น เมื่อมีเน้ือหาหรือเรื่องราวท่ีเรียนใหม 

สามารถเช่ือมโยงกับความรูเดิมหรอืโครงสรางของความรูทีม่อียูเดิมได และสุรพล พยอมแยม (2544: 20) 

ที่กลาววา โดยท่ัวไปแลวผูเรียนมีประสบการณเดิมอยูทุกคน หากการเรียนรูเดิมสัมพันธสอดคลอง 

กับสิ่งท่ีจะเรียนรูใหมได การเรียนรูก็จะเกิดขึ้นรวดเร็วกวาผูเรียนท่ีมีประสบการณเดิมที่ไมสอดคลอง 
หรือขัดขวางการเรียนรูใหมได การเลือกใชประสบการณเดิมใหเปนประโยชนตอการเรียนรูหรือขจัด

ประสบการณเดิมที่ขัดขวางการเรียนออกไป จะเปนองคประกอบท่ีทำใหการเรียนรูเกิดขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพ หลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนรูและเกิดมโนมติ (concept) ในเน้ือหาน้ัน ๆ นักเรียนตอง

ฝกฝนทักษะดวยตนเอง โดยการทำแบบฝกซ้ำ ๆ เพ่ือใหเกิดความชำนาญ สามารถจดจำในส่ิงท่ีเรียน
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ไปแลวและเกิดความคงทนในการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับกฎแหงการฝกฝน (law  of  exercise) ของ

ธอรนไดค (Thorndike,1993: 56-57  อางถึงใน  ทิศนา  แขมมณี, 2550: 51) ที่กลาววา สิ่งใดก็ตามที่

มีการฝกหรือกระทำบอย ๆ ย่ิงทำใหผูฝกคลองแคลวสามารถทำไดไดดี ในทางตรงกันขาม สิ่งใด

ก็ตามท่ีไมไดรับการฝก ทอดท้ิงไปนานแลวยอมทำไดไมดีเหมือนเดิม ตอเมื่อการฝกฝนหรือกระทำซ้ำ

ก็จะชวยใหเกิดทักษะเพ่ิมขึ้น และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางการจัดกิจกรรม

การเรียนรู นักเรียนสนใจ กระตือรือรนในการทำแบบฝก พยายามท่ีจะฝกคิดดวยตนเอง โดยครู 

ใหคำแนะนำ ทำใหนักเรียนมีอิสระ ในการคิดดวยตนเอง เกิดความภาคภูมิใจเมื่อประสบความสำเร็จ

และเปนแรงจูงใจในการเรียนตอไป ซ่ึง ยุพิน  พิพิธกุล (2539: 49) ไดกลาวไววา หลักการสอนคณิตศาสตร

ที่ดีนั้น ครูควรใหผูเรียนคิดเองและคนพบดวยตัวเอง ผูสอนเปนผูชี้แนะไมใชผูบอก อีกท้ังการได

ทบทวนทักษะการคำนวณอีกอยางหน่ึง การที่ครูทำหนาท่ีเปนผูใหคำปรึกษาแกนักเรียนอยางใกลชิด  

ยังทำใหนักเรียนและครูเกิดความสนิทสนมกันอันเปนการสรางบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู ทำให

นักเรียนมีความสนใจและต้ังใจเรียนมากข้ึน ดังท่ีสุรพล พยอมแยม (2544: 78-79) ไดกลาววา 

บรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเหมาะสมยอมทำใหกระบวนการเรียนการสอนเปนไปดวยดี สรางความสนใจ 

ความต้ังใจใหแกผูเรียน ทำใหการเรียนรูบรรลุผลตามท่ีตั้งเปาหมายไว ตลอดจนสามารถโยงความรู

จากประสบการณทางการเรียนท่ีไดรับไปประยุกตใชแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจำวันได โดยเนน 

สิ่งที่ใกลตัว ซึ่งรุง แกวแดง (2543: 124-126) กลาวถึง รูปแบบกระบวนการเรียนอยางมีความสุข  

เปนการเรียนโดยการปฏิบัติ ผูเรียนไดสัมผัส ไดทดลอง ไดปฏิบัติจริง ไดคิด ไดวิเคราะห ไดฝกฝน

ดวยตนเองจนเกิดความรู ความเขาใจ และมีประสบการณเต็มศักยภาพของตนจนสามารถนำไป

ใชไดจริงในชีวิตประจำวันอยางมีความสุข นอกจากน้ียังมีการทดสอบยอยระหวางเรียน เพ่ือตรวจ

สอบดูวานักเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม โดยพิจารณาจากการสอบผานเกณฑการรอบรูตามที่ครู

กำหนดไวรอยละ 80 พรอมกับแจงผลการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที ถานักเรียนสอบไมผาน
เกณฑตองไดรับการแกไขขอบกพรองดวยการสอนซอมเสริมในแตละหนวยซ่ึงมีเน้ือหานอย ๆ ทำให
เขาใจมากย่ิงข้ึน ไมปลอยใหความไมเขาใจคงอยูจนเบ่ือท่ีจะเรียนเสียกอน และสอดคลองกับสุรพล  

พยอมแยม (2544: 40) ไดกลาววา การไดรับรูผลการเรียนจะมีสวนชวยใหการเรียนรูดีขึ้น การรู 
ขอผิดพลาดชวยใหผูเรียนแกไขขอบกพรองไดถูกตองและถารับรูผลสำเร็จก็สามารถนำความสำเร็จ

จากการเรียนไปใชในการเรียนรูครั้งตอไป 
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ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช 

 1.1  จากผลการวิจัย พบวา ผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉล่ียหลังการจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวากอนจัดการ

เรียนรูแบบรอบรูและคะแนนจุดตัด แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบรอบรู สามารถพัฒนา 

ผลการเรียนรูคณิตศาสตร ใหสูงขึ้นได ดังน้ันครูผูสอนสามารถนำการจัดการเรียนรูแบบรอบรูไปใชกับ

เน้ือหาสาระอ่ืน ๆ ได ตลอดจนสามารถนำไปใชกับนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ ได 

 1.2  จากผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่องอสมการเชิงเสน

ตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉล่ียหลังการจัดการเรียนรูแบบรอบรูสูงกวา

กอนจัดการเรียนรูแบบรอบรูและคะแนนจุดตัด แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบรอบรู สามารถ

พัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหา ใหสูงข้ึนได ดังน้ันครูผูสอนสามารถนำการจัดการเรียนรู

แบบรอบรูไปใชพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรอื่น ๆ ได เชน การใหเหตุผล การส่ือสาร 

การเช่ือมโยง 

 1.3  จากผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ

รอบรู โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อเรียงลำดับจะเห็นไดวา ลำดับสุดทาย คือ ดาน

บรรยากาศในการเรียนรู  ดังน้ันครูผูสอนจึงควรจัดบรรยากาศในหองเรียนใหเหมาะสม มีความ 

เปนกันเองระหวาครูกับนักเรียน ไมเขมงวดจนเกินไปจนทำใหเกิดความตึงเครียด ใหนักเรียนมีอิสระ 

ในการคิด กลาแสดงความคิดเห็น จึงทำใหนักเรียนเกิดความสนใจพยายามท่ีจะเรียนรู 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ในการวิจยัคร้ังตอไปควรมีการศึกษาผลการเรียนรูคณิตศาสตร หรือทกัษะ/กระบวนการ

ทางคณิตศาสตรอื่น ๆ โดยจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถแตกตางกัน 

 2.2  ในการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรอบรูกับหนวยการเรียนรู   

อื่น ๆ หรือกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ 
 

สรุป 
จัดการเรียนรูแบบรอบรูตามแนวความคิดของฮอทชคิส (Hotchkis) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1) ขั้นการเรียนรู 2) ขั้นเพ่ิมความชำนาญ 3) ขั้นทำใหจำ 4) ขั้นการนำไปใช 5) ขั้นการประยุกตใช 
สามารถทำใหผลการเรียนรูคณิตศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ืองอสมการ 

เชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนรูแบบรอบรู อยูในระดับมากทุกดาน 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 64

เอกสารอางอิง 
จงจิต ตรีรัตนธำรง. (2543). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องฟงกชัน 
 เอกซโปเนน เชียลและฟงกชันลอการิทึม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   
 ดวยหลักการเรียนเพ่ือรอบรู. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
หลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน.    
เชดิชยั ลำนวล. (2541).  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวชิาคณติศาสตรของนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษา 
 ปท่ี 3 แผนวิชาชีพที่เรียนแบบรอบรู โดยไมไดรับการสอนแบบซอมเสริมจาก 
 กลุมเพือ่น. วิทยานิพนธปรญิญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศกึษา   
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.    
ทิศนา  แขมมณี.  (2550). ศาสตรการสอน: องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ

 (พิมพครั้งท่ี 3).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.         

บุญชม  ศรีสะอาด.  (2543).  วิธีการทางวิจัย.  กรุงเทพฯ: สุวีวิยาสาสน. 

พัทธนัย อวิรุธพาณิชย. (2543). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนใน 

 การเรียนรูวิชา คณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการสอนตาม 

 หลักการเรียนเพ่ือรอบรูและการสอนตามคูมือครู. ปริญญานิพนธการศึกษาใน 

 มหาบัณฑิต  วิชาเอกการมัธยมศึกษา.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  (2529). รายงานการประชุมปฏิบัติการครูคณิตศาสตร 

 โรงเรียนมัธยมสาธิตประสานมิตร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ประสานมิตร.   

ยุพิน  พิพิธกุล.  (2539).  การเรียนการสอนคณิตศาสตร.  กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ.  

รุง  แกวแดง, (2543). การปฏริปูการเรยีนผูเรยีนเปนสำคญัท่ีสดุ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพครุสุภาลาดพราว 

รสริน  พันธุ.  (2550).  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนตามหลักการเรียนเพ่ือรอบรู โดยใชของเลน 
 เชิงวิทยาศาสตร .  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

 วิทยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.   

ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ.  (2543).  เทคนิคการวัดผลการเรียนรู.  กรุงเทพฯ: สุวีริยสาสน   

วีรวรรณ มณีนวล. (2542). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของ 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนแบบเรียนรวมมือ สอนโดยใช 
 หลกัการเรียนเพ่ือรูแจงและสอนแบบเรียนรวมมือโดยใชหลกัการเรียนเพ่ือรูแจง.   

 วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
 ทรวิโรฒ ประสานมิตร. 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 65

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2544). คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระ- 

 การเรียนรูคณิตศาสตร.  กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ. 

สำนักงานทดสอบทางการศึกษา.  (2551).  รายงานผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พ้ืนฐาน (O - Net)  

 ชวงชั้นท่ี 3 (ม.3)  ปการศึกษา 2551.  กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ. 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง.   

 กรุงเทพฯ:  พริกหวานกราฟฟค 

สริพิร  ทพิยคง.  (2545). หลกัสตูรและการสอนคณติศาสตร.  กรุงเทพฯ: สถาบันคณุภาพวิชาการ. 

สุเชษฐ  สุวรรณทีป. (2544). การเรียนเพ่ือรอบรูของฮอทชคิสในการเรียนการสอน 

 เรื่อง การควบคุมมอเตอรดวยเครื่องควบคุมแบบโปรแกรมของนักศึกษาระดับ 

 ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู. วิทยานิพนธปรญิญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

 อาชีวศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

สุรพล พยอมแยม. (2544). จิตวิทยาพ้ืนฐานสำหรับการศึกษา. นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อดิศักด์ิ  สิงหสีโว.  (2549). การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องปริมาณความสัมพันธท่ีเนน 

 ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ.  ปริญญานิพนธการศึกษา 

 ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
Bloom, B. S. and others.  (1971).  Handbook on formative and summative evaluation of  

 student learning.  New York: McGraw-Hill Book. 

Polya, G. (1957).  How to solve it a new aspect of mathematical method. New York:    

 Doubleday  And Company. 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 66

การจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน   
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2     

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF STUDENT 
ASSISTANCE SYSTEM OF SCHOOLS UNDER NAKHON PATHOM  

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 

สาวิตรี  เปาวะสันต / SAWITREE  PAOVASAN1 

จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI2 

ดวงใจ  ชนะสิทธ์ิ / DAUNGJAI  CHANASIT3 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการจัดการความรูดานการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 2) เปรียบเทียบการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน และ 3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน รวม 291 คน เคร่ืองมือ
ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี 
คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว สำหรับ
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา  

ผลการวิจัยพบวา  
1. ระดับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก  
2. ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีสถานภาพสวนบุคคล ดานเพศ วุฒิการศึกษา และขนาด

โรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน สวนผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทำงานแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. โรงเรียนมีความตองการใหครูและผูที่เก่ียวของมีความรูเร่ืองของกระบวนการ ขั้นตอน 
วิธีการในการดำเนินงาน ควรมีการประชุมผูปกครองนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง ควรมี 
การจัดนิทรรศการ  ปายประชาสัมพันธ และส่ือโฆษณาตาง ๆ เพื่อเผยแพรขาวสารและกิจกรรม 
งานดานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนใหบคุคลไดทราบ และเขาใจในการปฏิบตังิานในระบบงานดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางถูกวิธี 

คำสำคัญ:  การจัดการความรู การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 1. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3. อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to: 1) examine level of knowledge management in 

developing student assistance system of schools under the Nakhon Pathom Primary 

Educational Services Area Office 2; 2) compare aforesaid knowledge management in 

developing student assistance system and 3) study guidelines for improving knowledge 

management for the development of student assistance system. The sample included 291 

administrators and teachers. The research instruments were the questionnaire and  interview 

form. The statistics used were frequency, mean, standard deviation, t-test and one-way 

analysis of variance. The data obtained from interviews were analyzed by content analysis.   

The results showed that:  

1) In general, the level of knowledge management in developing student assistance 

system was at a high level.  

2) There was no difference in opinions on knowledge management for development of 

student assistance system between administrators and teachers differed in gender, 

degree and school size. In contrast, those who were different in work experience made a 

statistically significant difference at the .01 level. 

3) Schools required teachers and related person to understand overall operation 

process. A classroom meeting should be organized at least once per semester. Exhibitions, 

display boards and advertising media should be prepared to give information about 

student assistance system so that people understand the performance of the system 

properly.  

 

Keywords: knowledge management, development  of student assistance system. 
 

บทนำ 
เน่ืองจากปจจุบันโลกแหงการทำงานไดเปล่ียนแปลงไป จากงานไรทักษะเปล่ียนเปนงาน 

ที่ตองใชความรู การทำงานท่ีซ้ำซากจำเจเปล่ียนเปนงานสรางสรรค งานใครงานมันเปล่ียนเปน 
ทีมงาน งานตามหนาท่ีเปลี่ยนเปนงานตามโครงการ งานท่ีใชทักษะอยางเดียวเปล่ียนเปนงานท่ีใช

ทักษะหลากหลาย อำนาจของหัวหนาเปล่ียนเปนอำนาจของลูกคา การส่ังการจากเบ้ืองบนเปล่ียน
เปนการประสานงานกับเพ่ือนรวมงาน ดังนั้น องคการท่ีตองการความสำเร็จจึงตองมีการปรับเปลี่ยน

โครงสรางขององคการใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน คนท่ีมีความรูจะกลายเปน 
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กลุมคน ที่มีพลังในองคการและตลาดแรงงาน คานิยมและวัฒนธรรมในการทำงานก็จะเปลี่ยน 

ไปดวย การจัดการความรูจึงเขามามีบทบาทและมีความสำคัญในองคการมากข้ึนเร่ือย ๆ นอกจากน้ี 

เปาหมายหลักของการจัดการความรูก็คือ การใชประโยชนจากความรูเพ่ือนำมาเพ่ิมประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการดำเนินงานขององคการ การจัดการความรูมีความสำคัญอยางย่ิงไมวาจะเปน

ประเทศท่ีพัฒนาแลวหรือกำลังพัฒนาก็ตาม โดยมีวัตถุประสงคของการจัดการความรูคือ เพ่ือปรับปรุง

กระบวนการดำเนินงานท่ีเปนอยูในปจจุบัน เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ และเพ่ือ

ปรับปรุงเทคนิคกระบวนการ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาองคความรู และนำความรูน้ันไปใชประโยชน  

(พรธิดา  วิเชียรปญญา, 2547: 14-15) 

การจัดการความรูเปนสิ่งที่มีมานานนับรอย ๆ ป ตั้งแตการถายทอดความรูและภูมิปญญา

จากคนรุนหน่ึงสูรุนตอไปหลายชั่วอายุคน โดยใชวิธีธรรมชาติ เชน พูดคุย สั่งสอน จดจำ สังเกต  แต

ในปจจุบันเปนยุคแหงการแขงขันและการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานความรู เทคโนโลยี ดังน้ัน 

องคกรจึงตองมีกระบวนการท่ีเปนระบบ เพ่ือชวยใหองคกรสามารถทำใหบุคลากรไดใชความรู ไดทัน

เวลาท่ีตองการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององคกรและการนำไปสูองคกรท่ีเปนเลิศตอไป และจะเห็นไดวา 

การท่ีองคกรจะกาวเขาสูระดับแนวหนาและเปนท่ีรูจักไดนั้น ขึ้นกับความสามารถขององคกร ในการ

สรางและใชสินทรัพยที่จับตองไมไดในการเพ่ิมคุณภาพและศักยภาพขององคกร โดยเฉพาะองคกรท่ี

มีความรูเปนสินทรัพยนั้น ย่ิงมีการใชมากเทาไหรก็ย่ิงมีคุณคามากเทาน้ัน การนำความรูเกามา

บูรณาการกับความรูใหมก็จะกอใหเกิดความรูใหม ๆ ขึ้นอีก และสามารถนำความรูไปใชประโยชนได

มากข้ึน จนกลายเปนวงจรการเรียนรูที่เพ่ิมพูนอยางไมมีที่สิ้นสุดน่ันเอง และจากเหตุผลดังกลาว 

จะเห็นไดวา การจัดการความรูมีความสำคัญเปนอยางมากตอการพัฒนาองคการใหไปสูองคการ  

แหงการเรียนรูไดในที่สุด (สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย และคณะ, 2548: 12-13) 

ดวยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งดานการส่ือสาร เทคโนโลยี ซึ่งนอกจาก 
จะสงผลกระทบตอผูคนในเชิงบวกแลว ในเชิงลบก็มีปรากฏเชนกัน เปนตนวา ปญหาเศรษฐกิจ 

ปญหาการระบาดของสารเสพติด ปญหาการแขงขันในรูปแบบตาง ๆ ปญหาครอบครัวซึ่งกอใหเกิด 

ความทุกข ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวท่ีไมเหมาะสม เปนผลเสียตอสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดสรุปรายงานถึงปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ไวคือ ปญหาการเรียน ปญหาพฤติกรรม ปญหาอารมณจติใจ และปญหาเด็กหนีเรียนวายังคงเปนปม

ปญหาในแวดวงการศึกษาของประเทศไทย (กรมสุขภาพจิต, 2546: 48-49)  
กระทรวงศึกษาธิการ ไดเห็นถึงความจำเปนท่ีจะตองสนองตอบเจตนารมณของการจัดการ

ศึกษาและหาทางแกปญหาดังกลาว จึงไดประสานความรวมมือกับกรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ

และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนข้ึนตั้งแตป 2543

เปนตนมา ตอมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกำหนดนโยบายใหสถานศึกษา
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ทุกแหงในสังกัด ดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักเรียน 

ทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือจากครูประจำช้ัน ครูที่ปรึกษาอยางท่ัวถึง โดยมีผูปกครอง ชุมชน 

หนวยงานและองคกรที่เก่ียวของเขามามีสวนรวม (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 

2547ก: คำชี้แจง) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานคือ 1) ปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผูบริหาร 

และครูใหสงเสริมดูแลพัฒนานักเรียนท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม 2) วางระบบ 

ทีจ่ะสรางความม่ันใจวานักเรียนทุกคนมีครอูาจารยอยางนอยหน่ึงคนท่ีจะคอยดูแลทกุขสขุอยางใกลชดิ

และตอเน่ือง 3) สนับสนุนใหครูอาจารยมีความสัมพันธใกลชิดกับปกครอง เพ่ือใหบาน โรงเรียนและ

ชุมชน เช่ือมประสานและรวมกลุมกันเปนเครือขาย ชวยกันเฝาระวังดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4) ประสานสัมพันธระหวางนักเรียน ชุมชน และผูชำนาญในสาขาตาง ๆ เพ่ือใหมีการสงตอและ 

รับชวงการแกไข สงเสริม พัฒนานักเรียนและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ การดำเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงมีคุณคาและจำเปนท่ีสถานศึกษาจะตองนำไปปฏิบัติใหเกิดผล กับนักเรียน

อยางเปนระบบ ตอเน่ือง และย่ังยืน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547ก: คำนำ) 

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดำเนินงานดูแลและชวยเหลือนักเรียน

อยางมีขั้นตอน พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทำงานท่ีชัดเจน โดยมีผูบริหารสถานศึกษาและ 

ครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดำเนินการ มีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครู 

ที่เก่ียวของ หรือบุคคลภายนอก รวมท้ังการสนับสนุนสงเสริมจากสถานศึกษา กระบวนการบริหาร

จัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เริ่มตั้งแตการวางแผนการดำเนินงาน กำหนดเปาหมายลำดับ

ความสำคัญ กำหนดกิจกรรม/โครงการ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมอบหมายหนาท่ี 

การดำเนินการตามแผน ไดแก รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง การสงเสริมพัฒนา 

การปองกัน แกไข ชวยเหลือ และการสงตอการนิเทศกำกับติดตามและการประเมินผล สถานศึกษา

ในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูเรียนและแกวิกฤตสังคม  
จึงควรนำกระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาประยุกตใช และพัฒนาให
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยมุงหวังใหบุคลากรที่เก่ียวของทุกคนรวมมือกันดำเนินงาน และ 

ที่สำคัญท่ีสุดคือ บทบาทของผูบริหารและครูที่ตองเอาใจใสดูแลนักเรียนในความดูแลทุกคนอยาง 

เต็มความสามารถดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจอยางกัลยาณมิตร ทั้งน้ีเพ่ือสามารถ

ใหความชวยเหลือนักเรียนไดทั้งในเชิงสรางเสริมภูมิคุมกันการปองกันมิใหเกิดปญหาการสงเสริม 

การพัฒนาตามศักยภาพ ตลอดจนสามารถแกไขปญหาเบ้ืองตนได (สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547 ง: 14) 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 (2551: 3) มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 

141 โรง จำแนกเปนขนาดโรงเรียน 3 ขนาด ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก 40 โรง โรงเรียนขนาดกลาง 

82 โรง โรงเรียนขนาดใหญ 19 โรง ไดใหความสำคัญตอการดำเนินงานดานการดูแลชวยเหลือ
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นักเรียน โดยกำหนดใหมีโครงการจัดระบบและคุมครองสิทธิของเด็ก ตามกลยุทธการสงเสริมและ

สนับสนุน การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับประชากรในวัยเรียนใหมีสถานศึกษาเปนหัวใจสำคัญ

และเปนพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามที่สังคม
ไทยตองการ จากผลการประเมินการดำเนินงานดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดย

คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา สถานศึกษาสวนใหญยังไมสามารถ

ดำเนินงานดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน

ยังขาดความรูความเขาใจในกระบวนการทำงานดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีตอเน่ืองและมีระบบ นอกจากน้ี

การประสานงานและการสรางเครือขายระหวางสถานศึกษากับผูเก่ียวของยังมีนอย และไมทั่วถึง 

ทำใหการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา เพ่ือ 

เสริมสรางคุณภาพชีวิต ปองกัน ชวยเหลือ และแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดกับนักเรียน จึงยังไมประสบ 

ผลสำเร็จตามเปาหมาย ผลจากการประชุมสัมมนาไตรภาคี : เครือขายการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการคุณภาพการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 เร่ืองการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ไดขอสรุปวาโรงเรียนสวนใหญยังดำเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนยังไมเปนระบบ

ตอเน่ือง ครูไมมีความรูความเขาใจในทักษะกระบวนการของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดแก  

การรูจักนักเรียนเปนรายบุคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนานักเรียน การปองกัน แกไข

ปญหา และการสงตอ โรงเรียน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา องคกรในทองถิ่นและหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ ขาดความรู ขาดการเช่ือมตอประสานงานในการดำเนินงานเพ่ือชวยเหลือและแกไข

ปญหาของนักเรียน 

จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาน้ัน ไดสะทอนใหเห็นถึงการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ในโรงเรียนน้ัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่ำกวาเกณฑที่กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เน่ืองจากยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจในเร่ืองการจัดการระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งอาจเปนผลมาจากการดำเนินงานท่ีไมเปนระบบ การขาดความรวมมือจาก 

ทุกฝายท่ีเก่ียวของ และการขาดความตอเน่ืองของการดำเนินการ อาจเปนเพราะคนท่ีเก่ียวของ ไมมี

การจัดการความรูที่ถูกตองอยางเปนระบบท่ีเหมาะสม ดังน้ันจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการแกไข
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีความเขมแข็ง

ย่ิงขึ้น จากการศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดการจัดการความรู 

(knowledge management) ประกอบดวยกระบวนการ 4 กระบวนการ 1) การคนหาและการสราง

ความรู 2) การรวบรวมจัดการความรู 3) การแบงปนความรู 4) การใชงานและนำกลับมาใชใหม 

นอกจากน้ี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของกระบวนการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ประการ 
ประกอบดวย 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมพัฒนา

นักเรียน 4) การปองกันและแกไขปญหา 5) การสงตอผูวิจัยในฐานะครูผูสอนที่ตองดูแลรับผิดชอบ
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นักเรียน มีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง

กับการดำเนินงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือยกระดับการดำเนินงานดูแลชวยเหลือ

นักเรียนใหมีมาตรฐาน และเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผลการศึกษาท่ีไดรับครั้งน้ีจะเปน

แนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในดานอ่ืน ๆ ของการพัฒนาผูเรียนตามแนวทาง 

ในการปฏิรูปการเรียนรูตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียน  

2. เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

จำแนกตามสถานภาพ สวนบุคคล เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทำงาน ขนาดและประเภท 

ของโรงเรียน   

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียน  

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยเร่ือง การจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 

(descriptive research) มีวิธีดำเนินการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกเปน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก จำนวน 42 โรง ขนาด
กลาง จำนวน 80 โรง และขนาดใหญ จำนวน 9 โรง รวมท้ังสิ้น 131 โรง   

 1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เปนผูอำนวยการโรงเรียน

และครูผูสอน 

   1.2.1  โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง  โดยใชตารางกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง

ของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejecie and Morgan, 1970 อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน, 2540: 303)  
โรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางไดจำนวนท้ังสิ้น 291 คน  จาก  97  โรงเรียน 

   1.2.2  ผูใหขอมูลที่ตอบแบบสัมภาษณ คือ ผูบริหารโรงเรียนซึ่งทำหนาท่ีเปน

ประธาน โรงเรียนศึกษาเครือขาย ๆ ละ 1 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง รวมท้ังสิ้น 13 คน   
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2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 2.1 เปนแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

   ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีขอ

คำถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของโรงเรียน และประเภทโรงเรียน โดยมีลักษณะคำถาม

เปนแบบสำรวจรายการ (checklist) 

   ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 โดยมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ซ่ึงประกอบดวย

ขอคำถาม จำแนกตามตัวแปรการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กระบวนการ

การจัดการความรู 4 ขั้นตอน คือ 1) การคนหาและการสรางความรู 2) การรวบรวมจัดการความรู  

3) การแบงปนความรู 4) การใชงานและนำกลับมาใชใหม และกระบวนการระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 5 กระบวนการ คือ 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การ

สงเสริมพัฒนานักเรียน 4) การปองกันและแกไขปญหา 5) การสงตอ โดยกำหนดคาคะแนนของชวง

น้ำหนักของการพัฒนาเปน 5 ระดับ  

 2.2 เปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเก่ียวกับแนวทางการจัดการความรูดานการพัฒนา

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 

3.  การสรางและการพัฒนาเครื่องมือ 

 3.1 การดำเนินการเก่ียวกับแบบสอบถาม 

   1) ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการ

ความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถาม 

   2) กำหนดพฤติกรรมบงช้ีใหครอบคลุมนิยามตัวแปร แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทง
คำถามสำหรับการวิจัย โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา 

   3) นำขอกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบ 

ความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวนำมาหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence : IOC) โดยเลือก

เฉพาะขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป   

   4) แกไขขอกระทงคำถามแลวจดัทำแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ

และอาจารยที่ปรึกษา 
   5) นำแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับผูบริหารและครูผูสอนท่ีปฏิบัติงาน ใน

สถานศึกษา ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน 
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   6) นำแบบสอบถามทีไ่ดรบักลบัคนืมาตรวจสอบคณุภาพดานความเท่ียง (reliability) 

โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (~ coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) เทากับ 0.95 

   7) ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมและถูกตอง 

โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนำไปใชเก็บ

ขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 3.2  การดำเนินการเก่ียวกับแบบสัมภาษณ 

   1) วิเคราะหระดับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จาก

แบบสอบถามท่ีมีคาเฉล่ียต่ำในแตละดาน แลวนำมากำหนดเปนประเด็นในการสัมภาษณ  

   2) สรางแบบสมัภาษณก่ึงโครงสรางเสนอตออาจารยทีป่รกึษา เพ่ือตรวจสอบความถกูตอง 

   3) นำแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหมีความสมบูรณ แลวนำไปสัมภาษณ

กลุมตัวอยางชุดท่ี 2 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล  

 4.1  การดำเนินการเก่ียวกับการเก็บแบบสอบถาม 

   1) ทำหนังสือถึงสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือขอ

ความอนุเคราะหไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในการขอความ

รวมมือจากผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตอบแบบสอบถาม  

   2) ดำเนินการเก็บขอมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง โดย

ใชเวลาในการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 ไดรับ

แบบสอบถามคืนท้ังสิ้น 291 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

   3) ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเพ่ือนำมา
วิเคราะหขอมูล 

 4.2  การดำเนินการเก่ียวกับการสัมภาษณ 

   1) ทำหนังสือถึงสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือขอ

ความอนุเคราะหไปยังผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนประธานสถานศึกษาเครือขาย จำนวน 13 คน ใน

การสัมภาษณ 
   2) กำหนดนัดหมายวัน เวลา เพ่ือทำการสัมภาษณดวยตนเอง โดยใชแบบ

สัมภาษณก่ึงโครงสราง และทำการสัมภาษณเปนรายบุคคล โดยใชเวลาในการสัมภาษณตั้งแตวันท่ี 
16 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช   

 การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยคร้ังน้ี แบงเปน  2  สวน  ดังน้ี 
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 5.1  การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป

วิเคราะหคาสถิติ  ดังน้ี 

   1) การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหาความถ่ี 

และคารอยละ 

   2) การวิเคราะหระดับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ใชการหาคาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และกำหนดเกณฑการแปลความหมายของคา

เฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท (Best, 1986: 114)  

   3) การวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

จำแนกสถานภาพสวนบุคคล โดยใชสถิติ ดังน้ี 

    3.1  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรดานเพศและวุฒิการศึกษา และ

ประเภทของโรงเรียน ใชการทดสอบที 

    3.2  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรดานประสบการณในการทำงาน          

ขนาดโรงเรียน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว หากพบความแตกตางจะทดสอบความ

แตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé)  

 5.2  การวิเคราะหคำถามจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา นำเสนอดวยความ

เรียงเชิงพรรณนา 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเร่ือง การจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สรุปตามวัตถุประสงคของ

การวิจัยได ดังน้ี 
 1. ระดับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาลำดับสูงสุด คือ ดานการคนหาและการสรางความรู 
รองลงมา คือ ดานการรวบรวมการจัดการความรู ดานการแบงปนความรู ดานการใชงานและนำกลับ

มาใชใหม ตามลำดับ  

 2. ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามสถานภาพ

สวนบุคคล พบวา  
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  2.1 ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลดานเพศและวุฒิการศึกษาตางกัน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดยภาพรวมและ 

รายดานไมแตกตางกัน   

  2.2 ผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทำงานแตกตางกัน ผลการ

เปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคู โดยภาพรวมพบวามี 2 คู คอื ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณใน

การทำงานนอยกวา 10 ป กับผูที่มีประสบการณในการทำงาน 10-20 ปและมากกวา 20 ป มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  

  2.3 ผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ดาน 

ไดแก การรวบรวมการจัดการความรู และดานการใชงานและนำกลับมาใชใหม สวนอีก 2 ดาน ไดแก 

ดานการคนหาและการสรางความรู และดานการแบงปนความรู พบวาไมแตกตางกัน 

  2.4 ผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีประเภทตางกัน มีความคิดเห็น

เก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน คือ ดานการรวบรวมการจัดการความรู ดานการแบงปน

ความรู และดานการใชงานและนำกลับมาใชใหม สวนดานการคนหาและการสรางความรู พบวาไม

แตกตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   

สรุปได ดังน้ี 

  3.1 ดานการคนหาและการสรางความรู พบวา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรมีการใหความรูเร่ืองของกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการใน

การดำเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหผูที่เก่ียวของไดรับทราบ และเขาใจในการปฏิบัติงานใน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และมีการจัดประชุม ประสานงานในระบบเครือขายของผูที่เก่ียวของ 
เพ่ือทราบแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และตอเน่ือง สูผูเชี่ยวชาญภายนอกตอไป 

  3.2 ดานการรวบรวมการจัดการความรู พบวา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรมีการจัดเก็บขอมูลการทำกิจกรรมการดำเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนจากองคกรท่ีเก่ียวของ โดยการใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 
การบันทึกภาพเคล่ือนไหว เอกสารการดำเนินงานขององคกร รายงานการเย่ียมบาน การทำกิจกรรม 

และควรใหผูที่เก่ียวของไดรวมศึกษาดูงานในการจัดกิจกรรมดานงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียนท่ีประสบความสำเร็จ 
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  3.3 ดานการแบงปนความรู พบวา โรงเรียนควรจัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียน

อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดสัมมนาใหผูที่มีสวนเก่ียวของในงานดานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนไดพูดคุยแลกเปล่ียนความรู และแนวทางในการดำเนินงานซ่ึงกันและกัน และมีการประชุม

เชิงปฏิบัติการใหกับแกนนำท่ีเปนตัวแทนคณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน รวมถึงเชิญ

วิทยากรภายนอกท่ีมีความรูดานการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มาใหความรูกับผูที่

เก่ียวของดวย 

  3.4 ดานการนำไปใชและนำกลับมาใชใหม พบวา โรงเรียนสามารถใชการประชุม 

ผูปกครอง และการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนการเผยแพรและรายงานผลการ

ดำเนินงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในปที่ผานมาได และโรงเรียนควรมีการจัดนิทรรศการ 

ปายนิเทศ ปายประชาสัมพันธ แผนพับ ใบปลิว เว็บไซต และส่ือโฆษณาตาง ๆ เพ่ือเผยแพรขาวสาร

และกิจกรรมงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของ หรือบุคคลท่ีสนใจไดทราบ 

 

อภิปรายผล 
1. จากผลการวิจัยพบวา ระดับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความ

คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก การคนหาและการสรางความรู 

การรวบรวมการจัดการความรู การแบงปนความรู และการใชงานและนำกลับมาใชใหม ตามลำดับ ที่

เปนเชนน้ีแสดงใหเห็นวาการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547:  คำนำ) ได

กำหนดนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด ดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนั้นมีความจำเปน

ที่สถานศึกษาตองนำไปปฏิบัติใหเกิดผลกับนักเรียนอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และย่ังยืน ซึ่งผูบริหาร

และครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นั้นเห็น
ความสำคัญในการจัดการความรู ดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการ

เรียนรู คุณภาพการศึกษา และคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนใหดีขึ้น โรงเรียนจึงตองมีการจัดการ

ความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

ผลการวิเคราะหรายดาน จะเห็นวา 

1.1 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ดานการคนหาและการสรางความรูในระดับมาก ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก การท่ีสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547: 2) มีนโยบายสูการปฏิบัติ ตามมาตรการท่ี 1 คือ 

การสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งโรงเรียน 

ตองคนหาและสรางความรูเพ่ือจัดทำระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ
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สารีย  นาคะ (2548: 85) ไดศึกษาสภาพและปญหาเก่ียวกับกระบวนการของระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎธานี เขต 3 พบวา 

สภาพการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูประจำชั้นไดดำเนินงานตามภารกิจทั้ง 5 ดาน 

คือ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีการปฏิบัติ คือ การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน พรอมทั้ง

บันทึก มีการปฏิบัติมาก รอยละ 26.01-71.96 ซึ่งเปนการคนหาและการสรางความรู 

 1.2 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนา

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 ดานการรวบรวมจัดการความรูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจัดการรวบรวมความรูใหเปน

ระบบ เปนสิ่งท่ีชวยใหการจัดการความรูดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยโรงเรียนไดมีการ

จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน ขอมูลการคัดกรองนักเรียน และขอมูลการดำเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนตาง ๆ ไวอยางเปนระบบ และไดมีการนำขอมูลที่มีอยูมาใชในการวางแผนการ

ดำเนินงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลอง

กับผลการวิจัยของ รังสิต วิเชียรวัฒนา (2547: 83) ไดทำการวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพและปญหา

การดำเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสุราษฎธานี เขต 1 พบวา สภาพการดำเนินงานดานการรูจักนักเรียน เปนรายบุคคล ดาน

การคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน สวนใหญมีสภาพการดำเนินงานอยูใน

ระดับมาก ประเด็นท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก การรวบรวมขอมลูนักเรียน เปนรายบุคคล เพ่ือเปน

ขอมูลการพิจารณาสภาพแวดลอมในครอบครัวท่ีเส่ียงตอพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน 

 1.3 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนา

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 ดานการแบงปนความรูในระดับมาก ที่เปนเชนน้ีเน่ืองมาจากการแบงปนความรูเปนสิ่งที่ชวย

ใหการจัดการความรูดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งโรงเรียนใหความสำคัญการแบงปนความรู  
โดยการจัดสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมผูปกครองนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ

เข็มชาติ  ไชยโวหาร (2548: 82-85) ไดทำการวิจัยเร่ือง การจัดการความรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 3 : พหุกรณีศึกษา พบวา ดานการแบงปนความรู 

พบวา สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการแบงปนแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารความรู ประสบการณของ

บุคลากรทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา มีการสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหเปนกลไกในการบริหารจัดการ โดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม

โดยพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนใหม ผูเรียนมีการ
แบงปนการแลกเปล่ียนประสบการณซึ่งกันและกัน 
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 1.4 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนา

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 ดานการใชงานและนำกลับมาใชใหมในระดับมาก ที่เปนเชนน้ีเน่ืองมาจากการใชงานและนำ

กลับมาใชใหมเปนสิ่งที่ชวยใหการจัดการความรูดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลการ

วิจัยของ กานตสุดา มาฆะศิรานนท (2546: บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาวิจัยเร่ืองของการนำเสนอ

ระบบการจัดการความรูสำหรับองคกรภาคเอกชน ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยพบวา ขั้นท่ี 5 เปนการ

ถายโอนและนำความรูไปใชใหเกิดประโยชน ไดแก กำหนดนโยบายประกาศนโยบาย และประชาสัมพันธ 

เตรียมทีมผูชำนาญการ และผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือโสตทัศน 

เลือกวิธีการท่ีจะถายโอนความรู เปดโอกาสใหพนักงานมีการถายโอน และนำความรูไปใช ประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามวาระ และเปดโอกาสใหพนักงานถายโอนและนำความรูไปใช เพ่ือ

ประโยชนขององคกร นอกจากน้ีสิ่งท่ีขาดไมไดในกระบวนการจัดการความรูนั้นก็คือ การจัดการความ

รูของบุคลากร โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการความรูของบุคลากรในสถานศึกษาถือวาเปนส่ิงที่มี

ความสำคัญตอการจดัการความรูเปนอยางย่ิง และเม่ือมกีารสรางก็จะตองเกิดปญหาตาง ๆ ขึน้ตามมา 

2. ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามสถานภาพ

สวนบุคคล พบวา ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลดานเพศและวุฒิการศึกษาตางกัน   

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา จากนโยบายของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547 เนนใหสถานศึกษาทุกแหงดำเนินงาน

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนน้ันทำใหผูบริการและครูผูสอนมีความตระหนักและใหความสำคัญ

ในการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เชง 
(Chen, 2004: 2) ไดศึกษาเก่ียวกับองคประกอบท่ีสงผลตอความสำเร็จในการจัดการความรู พบวา 

ปจจุบันองคการท่ีประสบผลสำเร็จจะตองมีการนำการจัดการความรูมาใชในองคการ โดยองคการ

เหลาน้ันมีองคประกอบหลักท่ีสำคัญในการจัดการความรู คือ มีผูนำท่ีมีพฤติกรรมในการสงเสริม 

และสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู โดยกำหนดไวเปนวิสัยทัศนขององคการ ซึ่งองคประกอบ 

ที่สำคัญและมีกลยุทธที่เก่ียวกับการจัดการความรูที่กำหนดไวในวิสัยทัศนดวย สวนผูบริหารและ 

ครูผูสอนที่มีประสบการณในการทำงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู 

ดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 2 แตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา

แตกตางกัน ในดานการคนหาและการสรางความรู พบวามี 1 คู คือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ 
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การทำงานนอยกวา 10 ป กับ 10-20 ป ดานการใชงานและนำกลับมาใชใหม พบวามี 2 คู คือ ผูตอบ

แบบสอบถามที่มีประสบการณการทำงานต่ำกวา 10 ป กับ 10-20 ป และมากกวา 20 ป ดานการ

แบงปนความรู พบวามี 1 คู คือ ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณการทำงานนอยกวา 10 ป กับ

มากกวา 20 ป   ดานการรวบรวมการจัดการความรู พบวามี 2 คู คือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ

การทำงานนอยกวา 10 ป กับ 10-20 ป และมากกวา 20 ป ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 

ที่วาประสบการณในการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับการจัดการความรูดานการพัฒนา

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแตกตางกัน ดานผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาด

แตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดยภาพ

รวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 จำนวน 2 ดาน ไดแก การรวบรวมการจัดการความรู และดานการใชงานและนำกลับมาใชใหม 

และผูบริหารและครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีประเภทตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ

จัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จำนวน 3 ดาน คือ ดานการรวบรวมการจัดการความรู ดานการแบงปนความรู และดานการใชงาน

และนำกลับมาใชใหม 

3. ผลการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   

ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน จะเห็นไดวา ผูบริหารและครูผูสอนใหความสำคัญตอ

การจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และไดเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนา 

ในดานการคนหาและการสรางความรูวาโรงเรียนควรมีการใหความรูเร่ืองของกระบวนการ ขั้นตอน 

วิธีการในการดำเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหผูที่เก่ียวของไดรับทราบ และเขาใจในการ

ปฏิบัติงาน และควรมีการจัดประชุม ประสานงานในระบบเครือขายของผูที่เก่ียวของ เพ่ือทราบ
แนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และตอเน่ือง สูผูเชี่ยวชาญภายนอกตอไป ดานการรวบรวม

การจัดการความรู ผูบริหารและครูผูสอนไดใหความคิดเห็นไววา โรงเรียนควรมีการจัดเก็บขอมูลการ
ทำกิจกรรมการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจากองคกรท่ีเก่ียวของ โดยการใชแบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง การบันทึกภาพเคล่ือนไหว เอกสารการดำเนินงาน ขององคกร 

รายงานการเย่ียมบาน สวนในดานการแบงปนความรู ผูบริหารและครูผูสอนไดใหความคิดเห็นไววา 

โรงเรียนควรจัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง ซึ่งสอดคลองกับงาน

วิจยัของ รงัสิต วิเชยีรวัฒนา (2547: 83) ไดทำการวิจยัเร่ืองการศึกษาสภาพและปญหาการดำเนินงาน
ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

สุราษฎธานี เขต 1 ที่วาโรงเรียนตองมีการจัดประชุมผูปกครองเพ่ือสรางความสัมพันธ และรวมมือกัน
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ดูแลนักเรียนทุกภาคเรียน และในดานการนำไปใชและนำกลับมาใชใหม ผูบริหารและครูผูสอนไดให

ความคิดเห็นไววา โรงเรียนสามารถใชการประชุมผูปกครองและการประชุมคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนการเผยแพรและรายงานผลการดำเนินงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

ปที่ผานมาได 

   

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1.1  ผูบริหารโรงเรียนควรเปดโอกาสใหบุคลากรที่เก่ียวของมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น เพ่ือรวมกันนำเสนอแนวทางและกระบวนการของการจัดการความรูดานการพัฒนา

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนเอกสารหรือสื่อตาง ๆ เพ่ือสะดวกในการใชงานและนำไปสูการ

ปฏิบัติจริง โดยมีความสอดคลองกับบริบทและความตองการของโรงเรียน 

 1.2 โรงเรียนควรมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

อยางชัดเจน มีการระบุขอบเขตของงาน เพ่ือความสะดวกและประสิทธิภาพในการทำงานใหสอดคลองกับ

ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ผูบริหารควรใหการสนับสนุน เพราะการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนเปนสวนหน่ึงของการบริหารงานโรงเรียน และเปนส่ิงสำคัญสำหรับนักเรียน 

 1.3 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ควรมีการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เก่ียวกับการจัดการความรูใหสถานศึกษา ท้ังผูบริหารและครูผูสอน โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ

ดานการจัดการความรูมาใหคำปรึกษาแนะนำ ดานการดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีสอดคลองกับระบบ

ดแูลชวยเหลือนักเรียน และการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน และนำมาซึ่ง

ความรวมมือในการทำงาน อันสงผลใหการทำงานมีประสิทธิภาพ 

 1.4 ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

อยางตอเน่ืองและจริงจัง มีระบบตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน และนำผลการประเมินน้ันมาใช
เปนฐานขอมลูในการวางแผนงานคร้ังตอไป 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับกระบวนการการจัดการความรูที่เหมาะสม

ในการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน 

 2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการสรางเครือขายความรวมมือการ

จัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในทองถ่ิน   
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สรุป 
จากผลการวิจัยสรุปไดวา ระดับการจัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผูบริหารและครูผูสอนที่มีสถานภาพ
สวนบุคคล ดานเพศ วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ
ความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวนผูบริหารและครูผูสอนท่ีมี
ประสบการณในการทำงานแตกตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกัน สวนแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการความรูดานการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ไดขอคนพบวาโรงเรียนมีความตองการให
ครูและผูที่เก่ียวของมีความรูเร่ืองของกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการในการดำเนินงาน ควรมีการประชุม
ผูปกครองนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ควรมีการจัดนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ และ 
สื่อโฆษณาตาง ๆ เพ่ือเผยแพรขาวสารและกิจกรรมงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหบุคคลได
ทราบ และเขาใจในการปฏิบัติงานในระบบงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางถูกวิธี  
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การพัฒนาทักษะการอานจับใจความและการเขียนเรียงความของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ   

 เทคนิค CIRC                       
THE DEVELOPMENT OF SKILLS IN READING FOR MAIN IDEAS AND  

ESSAY WRITING OF SEVENTH-GRADE STUDENTS BY THE COOPERATIVE 
INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) TECHNIQUE 

 

เยาวรัตน ทองมี / YAOWARAT  THONGMEE1 

จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT SAENGLOETUTHAI2 

สุจิตรา คงจินดา / SUCHITTRA KHONGJINDA3 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบทักษะการอานจับใจความและการเขียน

เรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค CIRC และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการใช

กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC  กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 1  ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานปลองเหล่ียม 1 หองเรียน จำนวน 33 คน เคร่ืองมือที่ใชในการ

วิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูดานการอานจับใจความและการเขียนเรียงความโดยใชกิจกรรม

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC 2) แบบทดสอบวัดทักษะดานการอานจับใจความ 
3) แบบทดสอบวัดทักษะดานการเขียนเรียงความ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบที  

ผลการวิจัยพบวา  
1)  ทักษะดานการอานจับใจความและการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  

หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC สูงกวากอนจัดการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .05 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย  ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย  ดร., มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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2) ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  

CIRC โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหานอยดังน้ี ดานการจัดการเรียนการสอน  

ดานบรรยากาศการเรียนการสอน  และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน  

 

คำสำคัญ  : การอานจับใจความการเขียนเรียงความ เทคนิค  CIRC 

 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to: 1) compare the skills in reading for main 

ideas and essay writing of seventh-grade students before and after the instruction by the 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) technique and 2) study the 

seventh-grade students’ opinions towards the instruction by CIRC technique. The sample 

consisted of a class of 33 seventh-grade students in Banplongliam School in the 2011 

academic year. The research instruments were: 1) the reading and writing lesson plans by 

CIRC technique, 2) a reading test, 3) an essay writing test, and 4) a questionnaire enquiring 

opinions towards the instruction by CIRC technique. The statistics used in analyzing the 

data were percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The results of this research revealed as follows:  

1) The reading skills for main ideas and essay writing of the seventh-grade students 

after the instruction by the CIRC technique were higher than those before the instruction at 

the .05 level of statistical significance.  

2) The students’ opinions towards the instruction by CIRC technique were overall 

at the high level: learning activities, learning atmosphere, and learning usefulness, respectively.
 

Keywords  :   reading comprehension, essay writing, CIRC technique 

 

บทนำ 
ภาษาไทยมีความสำคัญในฐานะท่ีเปนภาษาประจำชาติ เปนภาษาท่ีทุกคนควรเรียนรู  

นอกจากน้ันภาษาไทยยังมีความสำคัญในการใชเปนเคร่ืองมือในการส่ือสาร ใชศึกษาหาความรูและ
ประสบการณ ความรูในเรือ่งราวตาง ๆ นำพาความสามัคคใีหกับคนในชาต ิกรมวิชาการ (2546: 129) 

ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่พระราชทาน 

ในวนัประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 
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29 กรกฎาคม 2505 เร่ืองความสำคัญของภาษาไทย ความตอนหน่ึงวา “ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือที่

สำคัญซึ่งคนไทยใชในการสื่อสาร ดังนั้นคนไทยจึงควรภูมิใจที่มีภาษาไทยเปนของตนเองมาตั้งแต

สมัยโบราณซ่ึงเราทุกคนควรจะรักษาไว”  (กรมวิชาการ, 2539: 12)  

ทักษะภาษาท้ัง 4 ดานน้ัน ทักษะการอานเปนทักษะทางภาษาท่ีสำคัญ และจำเปนตอการ

ดำรงชีวิตของคนในยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคของขอมูลขาวสารท่ีตองอาศัยทักษะการอานในการทำความ

เขาใจ  และส่ือความหมายใหตรงกัน เพ่ือการแสวงหาความรูความเขาใจ เมื่ออานมากก็ย่ิงรูมากและ

จะเปนผูไดเปรียบคนอ่ืน ดังท่ี สนิท ตั้งทวี (2538: 27) ไดกลาวถึงความสำคัญของการอานวา  ทักษะ

การอานเปนทักษะท่ีควรไดรับการสงเสริมเปนอยางมาก เพราะเปนทักษะที่ยังคงอยูในตัว 

ผูเรียนมากท่ีสุด แมจะสำเร็จการศึกษาไปแลวเพราะทักษะการอานเปนทักษะท่ีจะชวยใหผูเรียน  

สามารถหาความรูเพ่ิมเติมไดตลอดเวลา และยังเปนทักษะท่ีจำเปนตองใชในชีวิตประจำวันท้ังในดาน

การศึกษา การทำงาน การอานจะทำใหชีวิตเกิดการพัฒนา    

นอกจากทักษะการอานแลว การเขียนก็ยังเปนอีกทักษะหน่ึงท่ีมีความสำคัญดังท่ี วรรณี 

โสมประยูร (2542: 18) กลาววาการเขียนเปนการถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการของ

บุคคลออกมาเปนสัญลักษณหรือตัวอักษร เพ่ือส่ือความหมายใหผูอื่นเขาใจ โดยถือวาเปนการ

แสดงออกถึงภูมิปญญาเปนเคร่ืองมือในการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมไดอีกวิธีหน่ึง ประทีป 

แสงสุขเปยม (2538: 54) ไดสรุปถึงความสำคัญของการเขียนไววา การเขียนเปนทักษะการแสดงออก

ที่สำคัญ การเรียนการสอนในเกือบทุกรายวิชาตองอาศัยการเขียน เพ่ือบันทึกเพ่ือรวบรวมถอยคำของ

ครูและเพ่ือนหรือของวิทยากรเพ่ือรายงานหรือยอสิ่งท่ีไดยินไดฟงและเพ่ือเขียนตอบปญหาตาง ๆ 

ดังน้ันการเขียนจึงเปนรากฐานในการเรียนวิชาตาง ๆ  

สภาพการเรียนการสอนการอานและการเขียนของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในปจจุบันยังประสบ

ปญหาอยู สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ (2550: 4-14) ไดประเมินคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยสุมตัวอยางจากนักเรียนท่ัวประเทศเพ่ือประเมินความสามารถ

ในการรับสารและสงสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค ผลการประเมินดานการอาน 

พบวา นักเรียนมีความสามารถอยูในระดับพอใช สวนการประเมินความสามารถดานการเขียน พบวา 
นักเรียนมีความสามารถอยูในระดับพอใช สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของจังหวัดสมุทรสาคร 

พบวา มีนักเรียนผานเกณฑการประเมินดานการอานและการเขียน รอยละ  63.57 และในการ

ทดสอบความสามารถในดานการอานและการเขียน นกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนบานปลองเหล่ียม 

ผานเกณฑการประเมินรอยละ 50.53 สำนักงานเขตการศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ไดเสนอแนะ

วาควรพัฒนาใหนักเรียนมีระดับความรูความสามารถดานการอานและการเขียนใหอยูในระดับ 
ที่ใกลเคียงกัน ครูเปนผูมีบทบาทสำคัญ ครูควรพัฒนาวิธีการสอน เทคนิคและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพ่ือใหการเรียนการสอนสัมฤทธ์ิผลตามตองการ ซ่ึงองคประกอบ 
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ที่สำคัญท่ีทำใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ คือ การใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม

การเรียนการสอนอยางเหมาะสม ใหโอกาสซักถามแสดงความคิดเห็น รวมกันทำงานเปนกลุม ผูวิจัย

จึงสนใจที่จะพัฒนาวิธีการสอน ดวยการนำนวัตกรรมการศึกษามาใช คือ การเรียนรูแบบรวมมือ 

โดยใชเทคนิค CIRC (cooperative integrated reading and composition) ซึ่งเหมาะสมกับการ

พัฒนาทักษะการอานและการเขียนอยางบูรณาการโดยเนนการฝกทักษะกระบวนการกลุม หรือ

ทักษะทางสังคมในการทำงานกลุมรวมกัน โดยแตละกลุมจะประกอบดวยนักเรียนท่ีเกง  ปานกลาง

และออนรวมกันเรียนรู  และทำกิจกรรมใหบรรลวัุตถุประสงคทีค่รูกำหนดไว  โดยสมาชิกในแตละกลุม

ตองรวมกันรับผิดชอบการทำงาน ซึ่งจะทำใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและความรับผิดชอบตอการเรียน 

2 ประการ คือ ประการท่ี 1 แตละกลุมจะพยายามทำงานที่ครูมอบหมายใหสำเร็จ ประการท่ี 2 

ความสำเร็จของกลุมตองข้ึนอยูกับผลงานของสมาชิกแตละคนในกลุม ดังน้ันเพ่ือใหกลุมประสบ 

ผลสำเร็จ สมาชิกในกลุมตองพยายามขวนขวายพัฒนาตนเอง และชวยพัฒนาเพ่ือนดวยซ่ึงจะเปนผล

ใหนักเรียนแตละคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้น ทำใหนักเรียนรูสึกวาตนเองมีคุณคา จุดเดน

ของการเรียนรูแบบรวมมือ คือเนนใหผูเรียนมีความสัมพันธกันในทางบวก ใหชวยเหลือซึ่งกันและ 

การเรียนรูแบบรวมมือเปนรูปแบบหนึ่งที่มีการยอมรับกันหลายประเทศ ผลการวิจัยของนักการศึกษา

ที่ทำการวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบรวมมือ พบวา การเรียนการสอนโดยใชการเรียนแบบ

รวมมือมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวาหองเรียนท่ีมีการเรียนการสอนแบบปกติ และบรรลุเปาหมายตามท่ีครู

กำหนดไว (วัชรา เลาเรียนดี, 2545: 178) จากความสำคัญและปญหาดังกลาวผูวิจัยในฐานะเปนครู

ผูสอนกลุมสาระการเรียนภาษาไทยไดตระหนักถึงปญหาการอานและการเขียนของนักเรียน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานจับใจความและการเขียนเรียงความของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  กอนและหลังการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  เทคนิค  CIRC   

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการใชกิจกรรม 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC    

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียน 
ที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานปลองเหล่ียม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

จำนวน 2 หองเรียน  นักเรียนท้ังหมด 61 คน 
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กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  

2554 โรงเรียนบานปลองเหล่ียม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 หองเรียน  

ไดมาโดยการสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับฉลากโดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม ไดนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 จำนวน  33  คน     

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรท่ีศึกษาในวิจัยคร้ังน้ี  ประกอบดวยตัวแปร  2  ประเภท  คือ 

   ตัวแปรตน 

   - กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  CIRC   

     ตัวแปรตาม 

  - ทักษะการอานจับใจความ 

  - ทักษะการเขียนเรียงความ 

  - ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  

เทคนิค  CIRC   

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC จำนวน 9 แผน ใชเวลาสอนแผนละ  

2 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง แตละแผนการสอนประกอบดวยข้ันตอนการสอน 4 ขั้นตอน คือ   

ขั้นเตรียม ขั้นสอน ขั้นกิจกรรมกลุม ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล โดยมีรายละเอียดของ

แตละข้ันตอน ดังน้ี 

1.  ขั้นเตรียม 

 1.1  แจงจุดประสงคของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC และฝก
ทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปนสำหรับการทำกิจกรรมกลุม 

 1.2  แบงกลุมนักเรียนโดยคละความสามารถ กำหนดสัดสวนเกง ปานกลาง ออนโดยใช

สัดสวน 1:2:1   

2.  ขั้นสอน   
 2.1  นำเขาสูบทเรียน โดยสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการอาน 

 2.2  ครูนำเสนอความรูเก่ียวกับประเภทและวิธีอานบทอานท่ีจะเรียนรู รวมท้ังรูปแบบ

ลักษณะการเขียนบทอานดังกลาว 

 2.3  ครูแจกบทอานใหนักเรียนอาน นักเรียนอานและหาความหมายของคำยาก ชวยกัน

สรุปใจความสำคัญ  ลำดับเหตุการณของเรื่อง ตั้งชื่อเรื่องจากบทอาน รวมทั้งตอบคำถามตาง ๆ ที่
เปนรายละเอียดของเร่ือง บอกและเขียนแผนภาพโครงเร่ืองรวมกัน 
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 2.4  นักเรียนชวยกันบอกรูปแบบการเขียนเร่ืองที่ไดอาน อภิปรายถึงการเขียนเร่ืองใหม

ตามรูปแบบดังกลาว 

3.  ขั้นกิจกรรมกลุม 

 3.1 ครูแจกบทอานบทใหมใหนักเรียนแตละกลุม โดยแตละกลุมจับคูกันอาน ผลัดกัน

อาน ผลัดกันฟง แกไขการอานของเพ่ือน  รวมกันสรุปใจความ ลำดับเหตุการณของเร่ือง ตั้งชื่อเร่ือง

จากบทอาน  รวมทั้งตอบคำถามท่ีเปนรายละเอียดของเร่ือง โดยตองแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคน

ตองเขาใจเร่ืองและสามารถตอบคำถามไดถูกตอง 

 3.2  นักเรียนชวยกันเขียนเร่ืองใหมที่แตกตางจากเดิม โดยนำรูปแบบวิธีการเขียนเร่ืองที่

นกัเรียนไดอานมาเปนแนวทางในการเขียน โดยสมาชิกในกลุมตองเขาใจเน้ือเร่ืองและสามารถเขียนได 

 3.3  ตรวจผลการปฏิบัติงานของกลุมตนเองและของเพ่ือนตามเกณฑที่กำหนดไว 

4.  ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล 

 4.1  นักเรียนแตละคนทำแบบทดสอบวัดทักษะการอานและการเขียน โดยไมมีการ

ชวยเหลือกัน 

 4.2  ครูตรวจใหคะแนนและบันทึกผลคะแนนของสมาชิกในแตละกลุม 

 4.3  มอบรางวัลใหกับกลุมที่ไดคะแนนมากท่ีสุด 2 อันดับแรก  

เคร่ืองมือท่ีผูวิจัยใชในการรวบรวมขอมูล  คือ 

 -  แบบทดสอบวัดทักษะการอานจับใจความ ซึ่งเปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 

30 ขอ 

 -  แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนเรียงความ จำนวน 1 ขอ โดยใชเกณฑการใหคะแนน

ตามแบบกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2526: 83-84) 

หลักเกณฑการตรวจบทรอยแกว (เรียงความ) เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน

นักเรียนพิจารณารายการตาง ๆ ดังน้ี 
 1. องคประกอบ 

 2. เน้ือหา 

 3. ความคิดสรางสรรค 

 4. การใชภาษา 

 5. อักขรวิธี 
 6. ความสะอาด 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการใชกิจกรรม 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC 3 ดาน คือ (1) ดานบรรยากาศในการเรียนรู (2) ดาน
กิจกรรมการเรียนรู (3) ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู จำนวน 15 ขอ เปนแบบมาตราสวน

ประเมินคา (rating scale) มี 3 ระดับ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 89

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูศึกษาไดดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. เตรียมการสอน เปนข้ันท่ีผูวิจัยเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมการสอนตามข้ันตอน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC โดยชี้แจงทำความเขาใจ สรางความคุนเคยและ

กำหนดขอตกลงเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  CIRC   

2. ทำการทดสอบกอนเรียน (pretest) โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึนจำนวนขอ 30 ขอ

เวลา 60 นาที 

3. ขั้นสอน ผูวิจัยดำเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูที่กำหนดไว โดยใช

เวลาในการสอนจำนวน 5 สัปดาห ๆ ละ 4 วัน วันละ 2 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง โดยไมนับวันท่ีทำการ

ทดสอบ 

4. หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัยทดสอบหลังเรียน (posttest) กับกลุมตัวอยางโดย

ใชแบบทดสอบ ฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน และใหเขียนเรียงความเชิงสรางสรรคตามความ

สนใจของนักเรียน  

5. สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค  CIRC โดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกับผูเรียนเปนรายบุคคล 

 

การวิเคราะหขอมูล 
1. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือสำหรับการวิจัยในครั้งน้ี  มีรายละเอียด ดังน้ี 

 1.1 แผนการจัดการเรียนรู ดำเนินการโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of  

Item Objective Congruenec: IOC) ระหวางการจัดการเรียนรูกับหลักการสอนแบบรวมมือเทคนิค  

CIRC และความสอดคลองขององคประกอบภายในแผนการจัดการเรียนรู 

 1.2 วิเคราะหดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงคการวัด (Index of  

Item Objective Congruenec: IOC) แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.5 ขึ้นไป  
   1.2.1 วิเคราะหความยากงาย (p) และอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบความ

ยากงาย โดยกำหนดเกณฑความยากงายระหวาง 0.20 - 0.80 (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 129)  

เน่ืองจากขอสอบเกินจำนวน 20 ขอผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบโดยใชเกณฑดังน้ี 1) มีจำนวนขอสอบ

ครอบคลุมจุดประสงคที่ตองการวัด  2)  มีคาความยากงาย  (P) ตั้งแต 0 .20 - 0.80 

     1.2.1.1 อำนาจจำแนก (discriminstion) ผู วิจัยตรวจสอบขอสอบที่

สามารถจำแนกนักเรียนเกงและออนได โดยกำหนดเกณฑคาอำนาจจำแนก ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 
(พวงรัตน ทวีรัตน 2543: 129 แตเน่ืองจากขอสอบเกินจำนวน 20 ขอผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบโดยใช

เกณฑดังน้ี  1) มีจำนวนขอสอบครอบคลุมจุดประสงคที่ตองการวัด 2) มีคาอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต  

0.20 ขึ้นไป 
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     2.1.1.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) คือ ผูวิจัยหาคาความเชื่อมั่นของแบบ

ทดสอบโดยวิธีการของคูเดอร  ริชารดสัน จากสูตร KR -– 20  (Kuder Richardson -  20, อางถึงใน  

ลวน สายยศ  และอังคณา สายยศ  2539: 215)   

 1.3 แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนเรียงความ ดำเนินการ ดังน้ี 

   1.3.1 วิเคราะหดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงคการวัด 

(Index of  Item Objective Congruenec: IOC)   

     1.3.2 วิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยหาคาความเช่ือมั่นโดยคำนวณ

จากสูตรสัมประสิทธ์ิของความสอดคลองของ  เคนดอล  (Kendall)  

  1.4  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีที่มีตอการใชกิจกรรมการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC ดวยการตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) โดยการหา 

คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการอานจับใจความและการเขียนเรียงความ ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC นำเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

การเปรียบเทียบทักษะดานการอานจับใจความและการเขียนเรียงความ ของนักเรียน       

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1  โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC 

การเปรียบเทียบทักษะการอานจับใจความและการเขียนเรียงความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 1 หลังเรียนโดยการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC มีรายละเอียด ดังน้ี  

1.1 การเปรียบเทียบทักษะการอานจับใจความ 
ตารางที่  1  แสดงการเปรียบเทียบทักษะการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 กอนและหลังเรียน โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC   

                     n = 33 

 การทดลอง    คะแนนเต็ม  S.D. t Sig 

 กอนเรียน    30 12.12 2.25 12.97* .000 

 หลังเรียน    30 16.39 2.32   

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

X 
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จากตารางท่ี 1 พบวา คะแนนเฉล่ียทักษะการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    

ปที่ 1 หลังเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC (     = 16.39)  สูงกวากอน

เรียน (     = 12.12) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

1.2  การเปรียบเทียบทักษะการเขียนเรียงความ 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบทักษะเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

กอนและหลังเรียน โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC   

          

                n  =  33 

 การทดลอง   คะแนนเต็ม  S.D. t Sig 

 กอนเรียน    20  11.09 1.88 14.98* .000 

 หลังเรียน    20  15.30 1.91   

 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที ่ 1 หลังเรียน โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค (   = 15.30) สูงกวากอนเรียน 

(    = 11.09) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 

อภิปรายผล 
ทักษะการอานจับใจความและการเขียนเรียงความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1      

หลังเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC สูงกวากอนเรียน อยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  

CIRC เปนเทคนิคที่พัฒนาข้ึนเพ่ือใชสำหรับการพัฒนาทักษะดานการอานและการเขียนโดยตรง ซึ่ง
บทบาทของครูนั้นตองเสนอความรูเก่ียวกับการอาน วิธีอาน ความสำคัญของการอานเพ่ือความ

เขาใจ ความสำคัญของการเขียน ความสัมพันธกันระหวางการอานและการเขียน รวมท้ังการเขียน

แผนภาพโครงเร่ือง เมื่อครูนำเสนอบทอานนักเรียนตองใชวิธีการอานท่ีไดเรียนรูมา อานทำความ

เขาใจกับประเด็นสำคัญ ความเช่ือมโยงของประโยคในบทอานและศึกษารูปแบบการเขียนวิธีการ

เขียนบทอานไปพรอม ๆ กันดวย โดยมีครูเปนผูแนะนำใหนักเรียนพัฒนาการอาน รวมท้ังตัวอยางวิธี

เขียน โดยใหนักเรียนเขียนเลียนแบบบทอานกอน ซึ่งทำใหนักเรียนเขาใจจนสามารถนำความรูที่ไดรับ

ไปฝกปฏิบัติในข้ันของกิจกรรมกลุมไดอยางถูกตอง ซึ่งการดำเนินการตามข้ันตอนของการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค CIRC เปนการเนนท้ังการพัฒนาทักษะการอานและการเขียนไปพรอม ๆ กัน จากการ

X 

X 

X 
X 

X 
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สังเกตการเรียนการสอน พบวา ครั้งแรกของการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค CIRC นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนท่ีจะเรียนตามกิจกรรมที่ครูจัดใหแตยังไม

คุนเคยกับการเรียนการสอนโดยวิธีนี้ จึงทำใหนักเรียนยังไมสามารถรวมกันเรียนรูเปนกลุมไดดีนัก

และทำกิจกรรมไดไมทันเวลา ครูตองคอยกระตุนนักเรียนอยูตลอดเวลาและดูแลใหคำแนะนำการ

ทำงานอยางใกลชิดทุกข้ันตอน แตเมื่อเร่ิมเรียนคร้ังท่ี 2 และคร้ังตอ ๆ ไปนักเรียนจะเร่ิมคุนเคยกับ

กิจกรรมการเรียนรู จึงสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดทันเวลา เร่ิมมีการแบงงานภายในกลุมไดดีขึ้น และ

สนุกสนานกับการอานและการเขียนเรียงความ โดยเฉพาะนักเรียนท่ีเกงของกลุมสามารถอานเร่ือง

และเขียนเร่ืองใหมโดยเลียนแบบเร่ืองเดิมไดคลองแคลวและรวดเร็ว สำหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถ

ปานกลางยังตองปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนไปอยางชา ๆ สวนนักเรียนท่ีคอนขางเรียนออนคอนขาง

มีปญหากับการเขียนเร่ืองใหมครูคอยใหคำแนะนำ ครูใชดินสอวงคำผิดและใหแกไขทันทีที่ครูบันทึก

คะแนนการเขียนเรียบรอยแลว จนกระท่ังการจัดการเรียนรูท่ี 9 ซ่ึงเปนแผนสุดทายของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC นักเรียนสามารถทำกิจกรรมตาง ๆ และเขียนเรียงความไดดี ผลการ

วิจัยน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ พูลศรี กิจเฉลา (2543: บทคัดยอ) พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอน

โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC กับนักเรียนท่ีไดรับ การสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธ์ิดานความ

เขาใจในการอานและความสามารถในการเขียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ถาวร แกวสีหาบุตร (2549) ที่พบวา การพัฒนาทักษะการอาน-เขียน โดย

ใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (เทคนิค CIRC) ทำใหนักเรียนมีทักษะการอาน-เขียนสูงข้ึน โดย

นักเรียนมีคะแนนดานทักษะการอาน-เขียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน คิดเปนรอยละ 76.20 ของ

คะแนนเต็ม และนอกจากน้ียังพบวานักเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมเพ่ิมขึ้น ผลการวิจัยพบวา  

นักเรียนท่ีทำกิจกรรมอยูในกลุม CIRC มีผลสัมฤทธ์ิทางการอานและการเขียนดีกวากลุมควบคุม

อยางมีนัยสำคัญ นอกจากผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยท่ีพัฒนาทักษะการอานและการเขียน 

ในวิชาภาษาไทยดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ เทคนิค CIRC ดังกลาวแลวยังพบวาสอดคลอง 
กับผลงานการวิจัยของ สลาวินและคณะ (Slavin and others 1987, อางถึงใน พูลศรี กิจเฉลา, 

2544: 39-40) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีทำกิจกรรมอยูในกลุม CIRC มีผลสัมฤทธ์ิทางการอาน
และการเขียนดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญ   

นอกจากนั้นจากการวิเคราะหคะแนนการพัฒนาทักษะการอานจับใจความและการเขียน

เรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค  
CIRC โดยสรุปจากการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู พบวา คาเฉลี่ยรอยละของผลการ

เรียนรูดานการอานจับใจความและการเขียนเรียงความเทากับ 70.06 ซึ่งถือวาสูงกวาเกณฑรอยละ  

70  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเน้ือหาประเภทเรียงความท่ีผูวิจัยเลือกมาเปนเร่ืองรอบตัวของนักเรียน  ซึ่งตรง

กับความสนใจของนักเรียนกลุมตัวอยาง มีอายุระหวาง 12-15 ป นี้ซึ่งสนใจสิ่งรอบตัวเขามากข้ึน 
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มีความจำดี สมาธิดี มีความคิดกวางไกล และมีจินตนาการมาก และเม่ือพิจารณาคะแนนทักษะการ

อานและการเขียนซ่ึงปรากฏในแตละแผนการจัดการเรียนรูนักเรียนมีคะแนนเกินรอยละ 60 ซึ่งถือวา

อยูในเกณฑที่นาพอใจ โดยเฉพาะแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 นักเรียนสามารถทำคะแนนไดถึงรอยละ  

75.25 ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากวานักเรียนเขาใจและคุนเคยกับการใชเทคนิค CIRC แลว นอกจากน้ีคุณธรรมท่ี

ปรากฏในเรียงความเร่ืองนี้เปนเร่ืองที่สอนใหนักเรียนไดรูจักการแกไขปญหา การหาทางออกของ

ปญหาท่ีเกิดขึ้น ฝกทักษะใหนักเรียนไดรูจักคิดแกปญหา การเอาตัวรอด และนำขอคิดท่ีไดจากเรื่อง

มาปรับใชกับการดำเนินชีวิตได ซึ่งในวัยของกลุมตัวอยางมักจะคุนเคยกับเร่ืองของส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับ

ตนเอง  จึงสามารถเขียนเรียงความแบบเร่ืองเดิมไดดี 

ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค CIRC พบวา โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวาดานท่ีนักเรียนเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูซึ่งรายการท่ี

นักเรียนเห็นดวยในระดับมากเปนลำดับที่ 1 ไดแก ประเด็นท่ีวานักเรียนเกิดความม่ันใจในการรวม

กิจกรรมมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะนักเรียนเห็นวาวิธีการสอนน้ีเนนการเรียนรวมกันเปนกลุมไมเนน 

การถามคำถามหรือทำกิจกรรมเปนรายบุคคลแตจะใหนักเรียนชวยกันคิด นักเรียนออนจะไดรับ 

คำแนะนำชวยเหลือจากนักเรียนเกงในกลุม นักเรียนจึงไมคอยเกิดความกังวลในขณะเรียนวาจะตอบ

คำถามหรือทำกิจกรรมไมได จึงเปนเหตุผลที่ทำใหนักเรียนเกิดความม่ันใจในการรวมกิจกรรมที่ครู 

จัดให ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการสอนแบบรวมมือ เทคนิค CIRC ทั้งน้ีสอดคลองกับงาน

วิจยัของ วัสรนิ ประเสริฐศร ี (2544: บทคัดยอ) พบวา นกัเรียนสวนมากชอบการเรียนแบบรวมมอืกัน  

มีความสนุกสนานไดชวยกันคิดและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือน ๆ ทำใหพวกเขามีความ

กระตือรือรนในการเรียนและเกิดความม่ันใจในตนเอง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ประเชิญ  

ชาวหนาไม (2542: 121) ท่ีกลาววาการท่ีนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นจะมีผลทำใหเจตคติ 

ของนักเรียนเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีและสอดคลองกับแนวคิดของ สุรพล พยอมแยม (2544: 103)  
ซึ่งกลาววา การเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีหรือมีกลุมเพ่ือนเพ่ือการเรียนรู ผูสอนตองทำใหผูเรียน

แตละคนตระหนักถึงการอยูรวมกันเปนกลุมและประโยชนที่เกิดขึ้น รูจักท่ีจะชวยเหลือเพ่ือน ๆ โดย
เฉพาะดานการเรียนและยังตองจัดบรรยากาศหรือสรางโอกาสใหผูเรียนทำกิจกรรมรวมกันใหมาก

ที่สุด และยังสอดคลองกับแนวคิดของ วัฒนาพร ระงับทุกข (2542: 43) ที่กลาววา วิธีการสำคัญ 

ที่ทำใหเกิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมในทุก ๆ องคประกอบ คือกระบวนการกลุมซึ่งจะเอ้ืออำนวยให 
ผูเรียนแลกเปล่ียนและแบงปนประสบการณ จะทำใหผูเรียนไดมีสวนรวมสูงสุดและทำใหบรรลุผล

งานสูงสุด สำหรับความคิดเห็นท่ีวา วิธีสอนแบบน้ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนไดไมยาก  

นักเรียนเห็นดวยเปนลำดับสุดทายของดานการจัดการเรียนการสอน อาจเปนเพราะวาการเรียนรู 

ดวยเทคนิค CIRC นั้น การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนจะตองปฏิบัติไปตามขั้นตอนจึงจะทำใหเกิด
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ความสำเร็จในการเรียนการสอน จึงทำใหนักเรียนเกิดความรูสึกวาการเรียนแบบน้ีซึ่งมีหลายข้ันตอน

จะขามหรือลัดขั้นตอนไมคอยไดคอนขางปฏิบัติไดยาก สำหรับดานบรรยากาศการเรียนการสอน นั้น

นักเรียนเห็นดวยในระดับมากเปนลำดับที่ 3 เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวา นักเรียนเห็นดวยกับ

ประเด็นท่ีวาวิธีการสอนน้ีนักเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกับเพ่ือนมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากวาการเรียนการสอนดวยวิธีนี้ในข้ันตอนของกิจกรรมกลุม สมาชิกในกลุมมีการชวยเหลือกัน

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เดวิดสัน (Davidson 1992: 104

-106, อางถึงใน วัสริน ประเสริฐศรี, 2544: 110) ไดกลาวถึง การเรียนแบบรวมมือกับนักเรียนมี

โอกาสการทำงานกันมากข้ึนทำใหบรรยากาศเปนกันเอง สำหรับประเด็นความคิดเห็นของนักเรียนท่ี

วาวิธีสอนแบบนี้ชวยใหบรรยากาศการเรียนต่ืนเตนซึ่งนักเรียนเห็นดวยเปนลำดับสุดทาย อาจเปน

เพราะวิธีการสอนแบบรวมมือ เทคนิค CIRC เปนเทคนิคการเรียนรูที่มีขั้นตอนท่ีกำหนดไวอยาง

ชัดเจน  ซึ่งนักเรียนตองปฏิบัติตามทุกคร้ังท่ีมีการเรียนการสอน ดั้งน้ันนักเรียนยอมจะเกิดความ

เคยชินและรูลวงหนาวาจะทำกิจกรรมอะไรตอไป ประกอบกับลักษณะการเรียนรูนั้นเปนการอานและ

วิเคราะหจากบทอานท่ีมีลักษณะเหมือนสื่อสิ่งพิมพทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวันซึ่งถือวาเปนจุดเนนของ

เทคนิคการสอนแบบน้ี  นักเรียนจึงรูสึกต่ืนเตนกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช 

1. จากการวิจัยพบวา ทักษะการอานจับใจความและการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC หลังไดรับการสอนสูง

กวาไดรับการสอน และนอกจากน้ีผูเรียนยังเห็นดวยกับวิธีการสอนน้ี นักเรียนเกิดความสนุกสนาน  

เรียนรูดวยตนเอง ดังน้ันครูผูสอนควรนำวิธีการสอนแบบรวมมือ เทคนิค CIRC ไปใชจัดการเรียนการ

สอนในระดับชั้นอื่น ๆ ตอไปอยางแพรหลาย   
2. เน่ืองจากวิธีการสอนแบบรวมมือ เทคนิค CIRC นั้นประกอบดวยข้ันตอนการจัดการเรียน

รูตามลำดับเหมือนกันทุกครั้งทำใหนักเรียนเกิดความเคยชินไมเราความสนใจ ดังนั้นครูควรแทรก

กิจกรรมอื่น ๆ ระหวางการจัดการเรียนรูในข้ันกิจกรรมกลุม เชน การแขงขันหาความหมายของคำ

จากบทอานใหไดมากท่ีสุดในเวลาท่ีกำหนดใหแขงขันทายปริศนาคำทายท่ีสัมพันธกับบทอาน 

เปนตน  ซึ่งจะชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจ และยังเปนการสงเสริมการอานและการเขียนมากย่ิงขึ้น 
3. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนเห็นดวยในดานของประโยชนที่ไดรับจากการเรียน 

การสอน เน่ืองจากการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC จัดเปนการเรียนรูวิธีหน่ึงท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล สามารถสงเสริมพัฒนาการเรียนดานการอานและการเขียนไดและรวมมือการเรียนรู  
การชวยเหลือกันและกันมีประโยชนอยางย่ิง ครูควรชี้ใหนักเรียนเห็นประโยชนและขอดีของการ



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 95

รวมมือกันเรียนรู ผลที่จะเกิดตอประสิทธิภาพการเรียนรู รวมท้ังผลดีของการทำงานรวมกับผูอื่นท่ีเกิด

ขึ้นตอไปในอนาคต ใหนักเรียนไดรับรูอยางจริงจังและตอเน่ือง 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาผลการเรียนรูดานการอานและการเขียนของนักเรียน โดยใช

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC ใชกับนักเรียนระดับอื่น  ๆ  

2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการอานจับใจความและการเขียน

เรียงความ โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC กับวิธีการสอนอื่น ๆ เชน  

เทคนิคการใชคำถามตามระดับจุดมุงหมายดานพุทธิพิสัยของบลูม 

 

สรุป 
ทักษะการอานจับใจความและการเขียนเรียงความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1      

หลังเรียน โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC สูงกวากอนเรียนอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทักษะการอานจับใจความ และการเขียนเรียงความ สรุปรวมจาก

แผนการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยรอยละ 70.06 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชกิจกรรม 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค CIRC  โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อแยกพิจารณา

เปนรายดานพบวา นักเรียนเห็นดวยมากท่ีสุดดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน รองลงมา

คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานบรรยากาศการเรียนรู ตามลำดับ  
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การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

THE LOCAL CURRICULUM DEVELOPMENT IN  SOCIAL STUDIES, RELIGION 
AND CULTURE SUBJECT ON ‘SUFFICIENCY ECONOMIC TO REDUCE 

GLOBAL WARMING’  FOR PRATHOMSUKSA THREE STUDENTS 

พรกมล  พรพงษไพศาลกุล  / PORNKAMON PORNPONGPAISANKUL1 

สุภรณ  ลิ้มบริบูรณ / SUPORN LIMBORIBOON2 

วิโฬฏฐ วัฒนานิมิตกูล / WIROT  WATTANANIMITGUL3 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินกลุม

สาระ การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน  สำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและ

หลังการเรียนตามหลักสูตรทองถ่ิน 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ิน 

โดยมีขั้นตอนการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษากรอบสาระพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาโครงราง

หลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร และประชากรท่ีใช 

ในการวิจัย จำแนกเปน 2 กลุม คือ 1) ประชากรที่ใหขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูรอบรูในทองถ่ิน ผูปกครองนักเรียน ครูและนักเรียน 2) ประชากร 

และกลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองหลักสูตร ไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน 
บานคลองจินดา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการ
จัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสำรวจ 

แบบสัมภาษณ แบบสอบถามและแบบประเมินโครงรางหลักสูตร การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉล่ีย 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบเคร่ืองหมาย 

ผลการวิจัยพบวา 

1. หลักสูตรทองถ่ินท่ีสรางข้ึน มีคุณภาพอยูในระดับดีมากและหลักสูตรมีองคประกอบ 
ครบถวน ไดแก หลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางเน้ือหาของหลักสูตรทองถ่ินท่ีพัฒนาข้ึน แนวทาง 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
2รองศาสตราจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3รองศาสตราจารย, มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดผลและประเมินผลโดยมีความสอดคลองกับ

สภาพทองถ่ิน และมีความเหมาะสม ที่จะนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนได 

2. หลังเรียนดวยหลักสูตรทองถ่ินนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรทองถ่ินอยูในระดับมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: หลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เศรษฐกิจ

พอเพียง ลดโลกรอน 

 

ABSTRACT 
The research and development aimed to: 1) develop the local curriculum in Social 

Studies, Religion and Culture subject on “Sufficiency Economic to Reduce Global Warming” for 

Prathomsuksa 3 students, 2) compare the students’ learning achievements before and 

after the curriculum implementation, 3) study the students’ satisfactions on the local 

curriculum in Social Studies, Religion and Culture subject on “Sufficiency Economic to 

Reduce Global Warming”. There were 4 steps of the local curriculum development: 1) to 

study the fundamental data, 2) to develop the curriculum structure, 3) to implement the 

curriculum , and 4) to evaluate and improve the curriculum. The population used in this 

research comprised of 2 groups; namely, 1) the population offering the basic information 

including the school administrators, school committee, local experienced people, students’ 

guardians, teachers, and students, 2) the population and subjects used in the curriculum 
experiment including Prathomsuksa 3 students, Banklongjinda School, Semester 1, Academic 

Year 2011. The research instruments were lesson plans, the achievement tests, questionnaire 

on the satisfactions, survey questionnaire, interview form, questionnaire and the curriculum 

structure evaluation form. The data were analyzed by using the mean (    ) standard 
deviation (S.D.) and the sing-test for dependent.  

The findings revealed that: 

1. The development derived the qualified local curriculum in Social Studies, Religion 
and Culture subject on “Sufficiency Economic to Reduce Global Warming” at the very 

good quality level. The curriculum had all components including the principle, purpose, 

content structure, approach to learning, media/learning resources, measurement and 

X 
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evaluation correlating to the local conditions, and suitable for organizing learning and 

teaching.   

2. The students’ learning achievements after learning by the local curriculum in 

Social Studies, Religion and Culture subject on “Sufficiency Economic to Reduce Global 

Warming”. revealed higher than before learning by the local curriculum at the .01 level with 

statistical significance. 

3. The students’ satisfactions on the local curriculum in Social Studies, Religion 

and Culture subject on “Sufficiency Economic to Reduce Global Warming” were at high 

level. 

 

Keywords: local curriculum; social studies, religion and culture ; sufficiency economi; 

global warming 

 

บทนำ 
การศึกษาในยุคสังคมแหงการเรียนรูตองเปนการศึกษาที่ชวยพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสราง

พลังท่ีมีอยูในตัวมนุษย ซึ่งสามารถทำไดตั้งแตจุดแรกเร่ิมและตลอดชวงวัยของชีวิต ระบบการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงจัด

ใหมีโครงสรางท่ีเปดกวางยืดหยุนหลากหลายในรูปแบบและวิธีการจัด ที่เอื้อใหประชาชนมีโอกาส

เขาถึงความรูไดอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน เปนการทำใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูที่

เกิดขึ้นไดตลอดเวลาและทุกสถานท่ี ซึ่งการจะเกิดระบบการศึกษาดังกลาวไดจำเปนตองสรางสภาพ

แวดลอมและกำหนดเง่ือนไขปจจัยท่ีเหมาะสม (วิโฬฏฐ  วัฒนานิมิตกูล, 2550: 27) 
หลักสูตรเปนเคร่ืองมือสำคัญในการจัดการศึกษา ซึ่งสุนีย ภูพันธ (2546: 16) ไดชี้ใหเห็น

ความสำคัญของหลักสูตรสรุปไดวา การจัดการศึกษาประเภทใดก็ดีจะขาดหลักสูตรมิได เพราะ

หลักสูตรจะเปนโครงรางกำหนดไววา จะใหเด็กไดรับประสบการณใดบางท่ีจะเปนประโยชนตอเด็ก

และสังคม หลักสูตรเปนแนวทางท่ีจะสรางความเจริญเติบโตใหแกผูเรียน หลักสูตรทองถ่ินเปน
หลักสูตรที่มีความหลากหลาย มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเหมาะสมกับวัย และจัดกิจรรมการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการโดยไมแยกสวน ซึ่งสอดคลองกับการดำเนินชีวิตจริงของนักเรียน และสงเสริมให
ทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร (อุดม  เชยกีวงศ, 2545: 45) 

สังคมในปจจุบันเริ่มมีการตื่นตัวเร่ืองสิ่งแวดลอม การเอาใจใสดูแลสุขภาพอนามัย แสวงหา

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความตระหนักในเร่ืองคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ และเร่ิมสนใจที่
จะฟนฟูวัฒนธรรมรูปแบบพออยูพอกิน เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตัวเอง ทำใหอยู
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ได ไมตองเดือดรอน มีสิ่งจำเปนที่ทำไดโดยตัวเองไมตองแขงขันกับใคร และมีเหลือเพ่ือชวยเหลือผูที่

ไมมีอันนำไปสูการแลกเปล่ียนในชุมชน และขยายไปจนสามารถท่ีจะเปนสินคาสงออก เศรษฐกิจ

พอเพียงเปนเศรษฐกิจระบบเปดท่ีเร่ิมจากตนเองและความรวมมือในทางปฏิบัติจุดเร่ิมตนของการ

พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การฟนฟูเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน เศรษฐกิจพอเพียงเปนท้ังหลักการ

และกระบวนการทางสังคม (ศูนยสารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม, 2552: 

ออนไลน) 

ในปจจุบันพบวา สาเหตุที่ทำใหเกิดภาวะโลกรอนก็เพราะวากาซเรือนกระจกที่เพ่ิมขึ้นจาก

การทำกิจกรรมตางๆ ของมนุษย ไมวาจะเปนการเผาผลาญถานหินและเช้ือเพลิง รวมไปถึงสารเคมี 

ที่มีสวนผสมของกาซเรือนกระจกท่ีมนุษยใช และอ่ืนๆอีกมากมาย จึงทำใหกาซเรือนกระจกเหลาน้ี

ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยูบนชั้นบรรยากาศของโลก ทำใหรังสีของดวงอาทิตยที่ควรจะสะทอนกลับ 

ออกไปในปริมาณท่ีเหมาะสม กลับถูกกาซเรือนกระจกเหลาน้ีกักเก็บไว ทำใหอุณหภูมิของโลกคอยๆ 

สูงขึ้นจากเดิม  ผลกระทบของภาวะโลกรอนน้ันก็มีใหเราเห็นกันอยูบอยๆ สภาพลมฟาอากาศท่ี 

ผิดแปลกไปจากเดิม ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากข้ึน น้ำทวม แผนดินไหว พายุที่รุนแรง รวมไปถึง 

โรคระบาดชนิดใหมๆ หรือโรคระบาดท่ีเคยหายไปจากโลกน้ีแลวก็กลับมาใหเราไดเห็นใหม และพาหะ

นำโรคท่ีเพ่ิมจำนวนมากข้ึน (อุษา สัตยซื่อ, 2552: ออนไลน) 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยตระหนักในปญหาและตองการจะใหเยาวชนมีคุณสมบัติและ

คุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ดังน้ัน 

ผูวิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 อันจะสงผลใหผูเรียนเปน

สมาชิกท่ีดีของชุมชนดวยการชวยกันลดสภาวะโลกรอน โดยยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการดำเนินชีวิต ทำใหบุคคลในชุมชนมีชีวิตความเปนอยูแบบพอเพียงสืบไป 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี  จำแนกไดเปน 2 กลุม  ดังน้ี 

1. ประชากรท่ีใหขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร ไดแก ผูใหขอมูลความตองการ 
เก่ียวกับสาระการเรียนรูในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ประกอบดวย 
ผูบริหารโรงเรียนบานคลองจินดา 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 5 คน ผูรอบรูในทองถ่ิน 5 คน 

ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานคลองจินดา 5 คน ครูในโรงเรียนบานคลองจินดา 5 คน และนักเรียน

ในโรงเรียนบานคลองจินดา 20 คน รวมทั้งหมดจำนวน 45 คน โดยการสำรวจความคิดเห็น 
ซึ่งประชากรท่ีใหขอมูลพ้ืนฐานท้ังหมด เลือกมาจากการกำหนดคุณสมบัติของเขตขอมูล 
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2.  ประชากรท่ีใชในการทดลอง 

 2.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ในกลุม

โรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5 โรงเรียน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2554 จำนวน 50 คน จาก 5 หองเรียน ที่จัดหองเรียนโดยคละนักเรียน เกง ปานกลาง  ออน 

 2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

บานคลองจินดา (วัฒนาบุญรอดอนุสรณ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่กำลังเรียนภาคเรียนท่ี 

1 ปการศึกษา 2554 จำนวน 10 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย โดยใชชื่อโรงเรียนเปนหนวยในการ

สุม ซึ่งโรงเรียนท่ีผูวิจัยสุมไดนั้น มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน 10 คน ผูวิจัยจึงทำการ

ทดลองกับกลุมตัวอยางน้ี 

3.  ตัวแปรท่ีศึกษา 

 3.1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนตามหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน 

 3.2.  ตวัแปรตาม ไดแก ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและความพึงพอใจของนกัเรียน 

4.  ระยะเวลาในการทดลอง  ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2554 

5.  เน้ือหา หลักสูตรทองถ่ินท่ีสรางข้ึน มีเน้ือหาสาระการเรียนรูประกอบดวย ความรูเบ้ืองตน

เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง และการลดโลกรอน แหลงเรียนรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการลด

โลกรอน การสำรวจแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอนที่มีอยูในชุมชนของนักเรียน การนำ

หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอนไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การนำหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใชกับทรัพยากรท่ีมีในทองถ่ินเพ่ือลดโลกรอน   

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3    

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย

หลักสูตรทองถ่ินท่ีพัฒนาข้ึน 
3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ิน  

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  
ดังน้ี 
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ขั้นตอนท่ี  1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

เปนการดำเนินงานเพ่ือใหไดขอมูลพื้นฐานท่ีจำเปนตอการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระ         

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จำแนกออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

1. ศกึษาและวิเคราะห นโยบายการจัดการศึกษา 

2. สำรวจความตองการของนักเรียนและผูที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไดแก 

ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูรูในทองถ่ิน ผูปกครองนักเรียน และครูในโรงเรียน 

ซึ่งเปนกลุมตัวอยางท่ีไดมาจากการกำหนดคุณสมบัติของเขตขอมูล 

3.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรทองถ่ิน  

 

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาโครงรางหลักสูตร 

ผูวิจัยนำขอมูลพ้ืนฐานจากข้ันตอนท่ี 1 มากำหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และ

กำหนดองคประกอบของหลักสูตร ไดแก หลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางเน้ือหา เวลาเรียน แนวทาง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดผลและประเมินผล ซึ่งการดำเนินงาน แบงออกเปน 

2 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี  1  การสรางโครงรางหลักสูตร 

1. กำหนดหลักการของหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยการนำ

ขอมูลพ้ืนฐานจากข้ันท่ี 1 นำมาพิจารณากำหนด หลักการของหลักสูตรวามีลักษณะและจุดเนนของ

หลักสูตรอยางไร  มุงเนนการเรียนรูกลุมเปาหมายใด  และมีวิธีการใดใชหลักสูตรอยางไร 

2. กำหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยดูจากสภาพปญหาและความจำเปนท่ีเกิดขึ้นใน
ทองถ่ินท่ีจะชวยสนองความตองการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและของทองถ่ินในการจัดการ

เรียนรูใหสมบูรณขึ้น และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ใหสอดคลองกับหลักการของหลักสูตรทองถ่ิน

และใหคนในทองถ่ินเห็นความสำคัญ 
3. กำหนดเน้ือหาสาระและกำหนดเวลาเรียน โดยการนำขอมูลพ้ืนฐานท่ีรวบรวมไดมา

พิจารณากำหนดเปนเน้ือหาสาระ และเวลาเรียน โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่

คาดหวัง และความตองการของทองถ่ิน 
4. กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยศึกษาตำราเก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนเนนนักเรียนเปนสำคัญ เนนกระบวนการกลุม ทักษะการปฏิบัติ และนักเรียนมี

สวนรวมในการเรียนรูมากท่ีสุด 

5. กำหนดส่ือ และแหลงเรียนรู ใชสื่อท่ีมีในทองถิ่น บุคคลในทองถิ่นท่ีมีความรู และนำ

ภูมิปญญาทองถ่ินใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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6. กำหนดวิธีการวัดและประเมินผล ใชวิธีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง เชน 

การสังเกต การตรวจผลงาน และทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน 

สวนท่ี  2 การประเมินโครงรางหลักสูตร 

ผูวิจัยเสนอโครงรางหลักสูตรทองถิ่นตอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบ

คุณภาพกอนนำหลักสูตรไปทดลองใช ซึ่งประเมินดานความเหมาะสมขององคประกอบของหลักสูตร 

ไดแก หลักการ จุดมุงหมาย เน้ือหาสาระ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและ

ประเมินผลการเรียน 

1. วัตถุประสงคของการประเมินเพ่ือประเมินความเหมาะสม และความสอดคลอง ของ 

โครงรางหลักสูตร 

2. ผูทำหนาท่ีประเมินโครงรางหลักสูตร ประกอบดวย ผู เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน 

ผูเชี่ยวชาญท้ังหมดทำการประเมินท้ังความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร 

3.  เครื่องมือที่ใชในการประเมินประกอบดวยแบบประเมินความเหมาะสม และความ

สอดคลองของโครงรางหลักสูตร 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนำแบบประเมินพรอมกับโครงรางหลักสูตร ใหผูเชี่ยวชาญ

แตละคนประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร 

5.  การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบประเมินความเหมาะสมของ

โครงรางหลักสูตร และความสอดคลอง 

 

ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใชหลักสูตร 

วิธีการดำเนินงานในการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน มีวิธีการดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี    

1. ขออนุญาตทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน ตอผูบริหารโรงเรียนบานคลองจินดา  

(วัฒนาบุญรอดอนุสรณ) 
2. ทำการทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยางกอนการทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 

3. ทำการสอนโดยใชหลักสูตร ที่ผูวิจัยสรางข้ึน กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน 

10 คน โรงเรียนบานคลองจินดา (วัฒนาบุญรอดอนุสรณ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียน 
ที่ 1 ปการศึกษา 2554 ซึ่งไดกลุมตัวอยางน้ีไดมาจากการสุมอยางงาย โดยใชชื่อโรงเรียนเปนหนวย

ในการสุม ซึ่งโรงเรียนท่ีผูวิจัยสุมไดนั้น มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน 10 คน ผูวิจัย 
จึงทำการทดลองกับกลุมตัวอยางน้ี โดยใชเวลาจำนวน 8 สัปดาหๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม  16 ชั่วโมง 

4. ทำการทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับ 

กอนการใชหลักสูตร 
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5. การวิเคราะหขอมูล ทำโดยหาคาเฉล่ีย (   ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของ

คะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรม 

การเรียนรูตามหลักสูตรทองถ่ิน 

6.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังใชหลักสูตรทองถิ่นโดยการทดสอบเคร่ืองหมาย 

(Sign-Test) 

 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

หลังจากนำหลักสูตรทองถิ่น เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไปทดลองใช ผูวิจัยดำเนินการ ดังน้ี 

1.  การประเมินผลหลักสูตร  ผูวิจัยกำหนดเกณฑการประเมินไว ดังน้ี 

 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใช

หลักสูตรเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 

 1.2 คะแนนเฉล่ีย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไมต่ำกวารอยละ  70 

 1.3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถิ่น อยูในระดับมากที่สุดหรือ 4.50 

ขึ้นไป 

2.  การปรับปรุงหลักสูตร  หลังจากนำหลักสูตรไปทดลองใช  และไดทำการประเมินประสิทธิภาพ

ของหลักสูตรแลว ผูวิจัยไดนำผลท่ีได ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และขอคิดเห็นของนักเรียนมา

วิเคราะห และดำเนินการแกไขในรายละเอียดตางๆ เพ่ือใหไดหลักสูตรทองถ่ินท่ีสมบูรณ สามารถนำ

ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

ผลการวิจัย   
ผลจากการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีผลการวิจัย ดังน้ี 

ผลการประเมินโครงรางหลักสูตร จากผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ไดผลการประเมิน ดังน้ี 

1. ผลการประเมินความเหมาะสมของแตละสวนประกอบของโครงรางหลักสูตร พบวามี 
คาเฉล่ียต้ังแต 4.56 – 4.67 และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาต้ังแต 0.22 – 0.44 แสดงวาแตละ

สวนประกอบของโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมากที่สุดโดยภาพรวมความ
เหมาะสมของโครงรางหลักสูตรอยูในระดับคาเฉล่ีย 4.65 และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.26 

แสดงวาแตละสวนประกอบของโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสมตามเกณฑที่กำหนด 

X 
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2. การประเมินหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยพิจารณาความสอดคลองของ

องคประกอบโครงรางของหลักสูตร และนำขอเสนอแนะท่ีไดมาปรับปรุงคาดัชนีความสอดคลอง ที่ได

จากการประเมินโครงรางหลักสูตรของผูเช่ียวชาญ โดยภาพรวมความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร 

พบวา คาดัชนีความสอดคลองมีคา 0.66 – 1.00 แสดงวาโครงรางหลักสูตรมีความสอดคลองกัน 

ทุกประการ 

3.  ผลการปรับปรุงโครงรางหลักสูตรกอนนำไปทดลองใช ผูวิจัยไดปรับปรุงโครงรางหลักสูตร

ตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ กอนนำไปทดลองใช ไดผล ดังตอไปนี้ 

     3.1 หลักการของหลักสูตรปรับปรุงดานการใชภาษาใหมีความกระชับ และชัดเจนย่ิงขึ้น 

   3.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนนการปฏิบัติจริงและกิจกรรมกลุมโดยให

นักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูใหมากท่ีสุด 

     3.3 ดานส่ือและแหลงเรียนรู เนนการศึกษาคนควาจากทองถ่ินของตน 

     3.4 ดานการวัดและประเมินผล ปรับปรุงการใชภาษาในแบบทดสอบความรูความเขาใจ

ใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้น 

ผลการทดลองใชหลักสูตร 

ผูวิจัยไดทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอนกับกลุมตัวอยาง 

คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานคลองจินดา จำนวน 10 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2554 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูจำนวน 7 แผน 16 ชั่วโมง โดยผูวิจัย

นำเสนอเปน  2 สวน ดังน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร

ทองถ่ิน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน 

 

ตารางแสดงคะแนนเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และรอยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน และ
หลังการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน 

 

 การทดลอง คะแนน  S.D. คะแนนเฉล่ียรอยละ 

 กอนการทดลอง 20 10.60 6.24 53.00 

 หลังการทดลอง 20 18.20 3.56 91.00  

 
จากตาราง พบวา กอนเรียนหลักสูตรทองถิ่นนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เทากับ 10.60 คะแนน คิดเปนรอยละ 53.00 หลังเรียนหลักสูตรทองถ่ินนักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 18.20 

คะแนน คิดเปนรอยละ 91.00 (ซึ่งสูงกวาเกณฑ รอยละ 70) 

X 
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จากการทดลอง พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยหลักสูตรทองถ่ิน 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอนสูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ิน   

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถิ่น พบวา ความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ินท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (    = 4.68, S.D. = 

0.20)  

สรุปผลจากการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 สามารถ

สรุปได ดังน้ี 

 1. การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเก่ียวกับหลักสูตรทองถ่ิน หลัง

การทดลองพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยหลักสูตรทองถิ่นสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 2. คาเฉล่ียของความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร อยูใน

ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ  4.68 

 

ผลการประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร 

ผลการประเมินผล หลังจากนำหลักสูตรไปทดลองใชแลวผูวิจัยทำการประเมินผลและ

ปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลการประเมินหลักสูตร เมื่อพิจารณาคาสถิติพ้ืนฐาน และการทดสอบนัย

สำคัญทางสถิติจากตารางขางตนสามารถสรุปได ดังน้ี 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2) คาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรอยละ 91.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว 

3) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมตีอหลกัสูตรทองถ่ินอยูในระดับมากท่ีสดุ ผานเกณฑทีก่ำหนด 
ผลการประเมินดังกลาว แสดงใหเห็นวาหลักสูตรทองถิ่น เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ 

ลดโลกรอน ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนครั้งน้ีมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใชไดจริง 

ผลการปรับปรุงหลักสูตร เน่ืองจากหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

ที่พัฒนาข้ึนน้ี ผูวิจัยไดทำการปรับปรุงคุณภาพตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญในข้ันการประเมิน 
โครงรางหลักสูตรเรียบรอยแลว จากน้ันผูวิจัยไดนำหลักสูตรท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช ซึ่งจากการ

ทดลองใชหลักสูตร พบวาไมมีจุดบกพรองใดๆ ดังน้ันจึงทำใหไดหลักสูตรทองถิ่น ฉบับสมบูรณ 

ซึ่งสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ไดเปนอยางดี 

 

X 
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อภิปรายผล 
1. ผลจากการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

 ตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ผูวิจัยไดศึกษาข้ันตอนน้ีมีจุดประสงคเพ่ือรวบรวม

ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของทองถิ่นโดยการ

ศึกษาเอกสารเก่ียวกับนโยบายการศึกษาของชาติ การสำรวจความตองการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

จากนักเรียนและผูเก่ียวของ ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับองคประกอบ

และรูปแบบของหลักสูตร พบวา มีนโยบายใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสม 

กับสภาพความตองการของชุมชน และทองถ่ิน โดยสงเสริมใหทองถ่ินรวมกันอนุรักษ ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน จัดการเรียนรูตามสภาพความตองการของนักเรียนและทองถ่ิน  

 ตอนท่ี 2 การพัฒนาโครงรางหลักสูตร เพ่ือใหไดหลักสูตรท่ีมีความเหมาะสม ผูวิจัยไดนำ           

ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน จากข้ันตอนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน เก่ียวกับสภาพปญหาและความ

ตองการ ขอบเขตเน้ือหาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มาพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น โดย

กำหนดองคประกอบของหลักสูตรประกอบดวยหลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางเน้ือหา เวลาเรียน 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล และเอกสาร

ประกอบหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของกรมวิชาการ (2540: 8-9) ในการประเมินโครงราง

หลักสูตร ผูวิจัยไดนำโครงรางหลักสูตร เสนอตอผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและความ

สอดคลอง ผลการประเมินความเหมาะสม ขององคประกอบของโครงรางมีคาเฉล่ีย 4.65 อยูในระดับ

ที่เหมาะสมมากท่ีสุดแสดงวาทุกองคประกอบของโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสม สวนผลการ

ประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร พบวาคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.66 - 1.00 

แสดงวา โครงรางหลักสูตรมีความสอดคลองกันทุกประเด็น หลังจากนั้นนำโครงรางไปปรับปรุง และ

แกไขตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญกอนนำไปทดลองใช ซึ่งในขั้นตอนน้ีทำใหทราบถึงจุดบกพรอง

ของหลักสูตร  

 ตอนท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตรผูวิจัยไดดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
จำนวน 7 แผนโดยมีครู วิทยากรในทองถ่ิน เปนผูใหความรูกับนักเรียน มีการบันทึกผลการสอน ทำให

คนพบขอดีและขอบกพรอง ของหลักสูตร เพ่ือนำไปปรับปรุงแกไขตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ

ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ (2539: 38) ท่ีกลาววา “การนำหลักสูตรไปทดลองใชเปนการตรวจสอบหลักสูตรวา
สามารถนำไปใชไดดีกับสถานการณจริงเพียงใด” 

 ตอนท่ี 4  การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ผูวิจัยไดทำการปรับปรุงคุณภาพตามคำแนะนำของ

ผูเช่ียวชาญในข้ันการประเมินโครงรางหลักสูตรเรียบรอยแลว จากน้ันผูวิจัยไดนำหลักสูตรท่ีปรับปรุง

แลวไปทดลองใช ซึ่งจากการทดลองใชหลักสูตร พบวาไมมีจุดบกพรองใดๆ จึงไมตองทำการปรับปรุง

หลักสูตรอีกครั้ง ดังนั้นจึงทำใหไดหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
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วัฒนธรรม เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน ฉบับสมบูรณซึ่งสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ไดเปนอยางดี 

2. ผลการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน 

 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยหลักสูตร

ทองถ่ินอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เน่ืองมาจากหลักสูตรท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีความ

สอดคลองกับสภาพทองถ่ินและความตองการของผูเรียนมากท่ีสุด คือ ดานเน้ือหาสาระเก่ียวกับ

เศรษฐกิจพอเพียงและภาวะโลกรอน โดยเน้ือหาท่ีจัดใหนักเรียนเรียนรู เก่ียวกับ ความหมายหลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การลดโลกรอน เม่ือนกัเรียนไดเรียนรูแลว สามารถบอกไดวาการลดโลกรอน

ทำไดอยางไร นักเรียนสามารถบอกวิธีชวยลดโลกรอนดวยการใชชีวิตอยางพอเพียงได นอกจากน้ี

นกัเรียนยังสามารถเผยแพรความรูตางๆ ใหแกคนในชมุชนได และนำมาประยุกตใชในชวิีตประจำวันได 

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

 โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนดวยหลักสูตรทองถิ่นท่ีผูวิจัย

พัฒนาข้ึน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.68 เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดมีคาเฉล่ียเทากัน 2 ขอ ไดแก กระบวนการ

จัดการเรียนรู สงเสริมนักเรียนใหมีความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง และ

กิจกรรมเนนการปฏิบัติจริงและเนนทักษะกระบวนการทำงานและกระบวนการกลุม (   = 4.90, S.D. 

= 0.09) แสดงวานักเรียน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรทองถ่ิน  

 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการทำวิจัยโดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชเพ่ือเปน

ประโยชนในดานอ่ืนๆ นอกจากการลดโลกรอน 
2. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินโดยบูรณาการ กับกลุมสาระการเรียนรู

อื่นๆ เชน  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เปนตน   

3. ควรพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงในเน้ือหาสาระอ่ืนๆ 

4. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดโลกรอน
กับระดับชั้นอื่นๆ 

 

X 
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การพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิค STAD 
CRITICAL READING SKILLS DEVELOPMENT OF MATHAYOMSUKSA 2 

STUDENTS TAUGHT BY CRITICAL READING EXERCISES AND 
COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUE “STAD” 

บำเพ็ญ ขาวสงา / BUMPEN  KHAWSA-NGA1   
จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT SAENGLOETUTHAI2  
ลินจง  จันทรวราทิตย / LINCHONG CHANTRAWARATIT3 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนโดยใช
แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD กลุม
ตัวอยาง คือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2/7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา อำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จำนวน 45  คน  ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมแบบแบงกลุม เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัย คือ 1) แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 2) แผนการจัดการเรียนรูที่สอนโดยใช 
แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 3) แบบวัด
ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
การอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบที 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ผลการศึกษาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย

ใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD หลังการ
จัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 
คำสำคัญ : การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 

 
1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย  ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3รองศาสตราจารย, มหาวิทยาลัยนครปฐม กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) compare the critical reading skills of 

Mathayomsuksa 2 students before and after studying using critical reading exercises and 

cooperative learning technique STAD, 2) study the satisfaction of the students towards the 

critical reading exercises and cooperative learning technique STAD. A sample group of 45 

students from Mathayomsuksa 2/7 at Bangsapanwittaya School in Bangsapan District, 

Prachuapkirikhan Province, was acquired by cluster random sampling. The research 

instruments were: 1) Critical Reading Exercises, 2) Lesson Plan Using Critical Reading 

Exercises and Cooperative Learning Technique STAD, 3) Critical Reading Assessment 

and 4) The Students’ Satisfaction Inquiry Towards the Critical Reading Exercises and 

Cooperative Learning Technique STAD. The data were analyzed for mean, standard 

deviation and t-test. 

The study results revealed as follows: 

1. The post-assessment on critical reading taught by critical reading exercises 

and cooperative learning technique STAD was higher than the pre-assessment at .05  

statistical significance.  

2. The satisfaction of the students towards the learning process using critical 

reading exercises and cooperative learning technique STAD was at the high level.  

 

 Keywords :  cooperative learning technique, critical reading  

 

บทนำ 
การอานเปนทักษะท่ีสำคัญและใชมากในชีวิตประจำวัน เพราะสภาพสังคมในปจจุบันความ

เจริญกาวหนาดานตาง ๆ รุดหนาไปอยางรวดเร็ว ดังน้ันจึงตองใชการอานเปนเคร่ืองมือสำคัญในการ

แสวงหาความรูจากส่ือเหลาน้ัน เพ่ือสรางปญญาพัฒนาชีวิตใหเกิดความรอบรู พัฒนาความคิด 
ความบันเทิงและนำประสบการณจากการอานมาชวยพิจารณาส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได

อยางถ่ีถวน ซึ่งศรีเรือน  แกวกังวาล (2548: 173-185) กลาวถึงความสัมพันธของสมองกับการอานวา 
การอานแมแต 1 คำ ทำใหหลายตำแหนงในสมองทำงานรวมกัน ซึ่งทำหนาท่ีแปลความหมาย 

เลือกคำ คิดคำ เรียงลำดับ สะสมประสบการณ พัฒนาเชาวนปญญา และส่ือสารความหมาย เปนตน  

ซึ่งสอดคลองกับ สุกัญญา ศรีสืบสาย (2551: 14) ที่กลาววา การอานและการคิดเปนเร่ืองท่ีจะตอง

พัฒนาควบคูกันไป ทั้งนี้เพราะการอานท่ีมีประสิทธิภาพมิใชการอานตรงตามตัวอักษร แตเปนการ
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อานโดยใชวิจารณญาณสามารถประเมินคาเร่ืองท่ีอานและหาประโยชนจากการอานได ซึ่งการอาน

ดังกลาวจะเกิดไมได ถาปราศจากการคิด ดังน้ันการเรียนรูเร่ืองการคิด และการสอนใหผูเรียนรูจักคิด 

จึงเปนเร่ืองที่ครูควรสนใจควบคูกันไปกับการสอนและการพัฒนาการอาน ดังที่สมิธ (Smith 1963: 

161) ไดจัดระดับความเขาใจในการอานเปน 3 ระดับ คือ 1. ระดับความเขาใจความหมายตัวอักษร

เปนระดับความเขาใจพ้ืนฐานท่ีผูอานสามารถเขาใจสิ่งท่ีผูเขียนเขียนไวโดยตรง 2. ระดับความเขาใจ

ขั้นตีความ เปนระดับที่ผูอานเขาใจความหมายของขอความที่อานไดลึกซึ้งกวาระดับแรก เพราะ 

ผูอานตองตีความท่ีผูเขียนไมไดกลาวไวอยางชัดเจน แตเปนความหมายแฝงอยูในเน้ือความ 3. ระดับ

ความเขาใจข้ันวิจารณญาณ เปนระดับท่ีตองอาศัยความเขาใจในสองระดับแรกเปนพ้ืนฐาน เน่ืองจากการ

อานระดับนี้ตองใชความคิดเพ่ือวิเคราะห ตัดสิน และประเมินคาสิ่งท่ีอาน  

การอานอยางมีวิจารณญาณนั้นเปนการอานในระดับสูง ตองพิจารณาไตรตรองสิ่งที่อาน

อยางรอบคอบ ถ่ีถวน โดยอาศัยความรูความคิด ประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐานในการวินิจฉัยและ

ตีความคิดวิเคราะหวิจารณสิ่งท่ีอาน เพ่ือนำไปสูการวินิจฉัยตัดสินสิ่งท่ีอานไดอยางสมเหตุสมผล 

ซึ่งในปจจุบันขอมูลขาวสารตางๆ จะถายทอดออกมาในหลายๆ รูปแบบท่ีแตกตางกัน เชน วารสาร 

นิตยสาร หนังสือพิมพ หรือผานทางอินเทอรเน็ต ปายประกาศและปายโฆษณาการชวนเช่ือ เปนตน 

ขอมูลขาวสารเหลาน้ีมีท้ังขอเท็จจริง ขอคิดเห็น การโฆษณาชวนเช่ือ การอานเพ่ือความเขาใจเร่ืองราว

เพียงอยางเดียวไมเพียงพอกับสภาพสังคมในปจจุบันเน่ืองจากบางคร้ังอาจมีการเขียนขอมูลอยาง

ลำเอียงหรือบิดเบือนไปจากความเปนจริง ผูอานจึงจำเปนตองใชวิจารณญาณในการตัดสินเรื่องที่

อาน นั่นคือ รูความหมายของการอาน และรูเทาทันงานเขียนทุกชนิด 

กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

เนนใหเห็นความจำเปนและความสำคัญของการอานโดยกำหนดสาระมาตรฐานการเรียนรู กลุมวิชา

ภาษาไทย สาระท่ี 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1: ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใช
ตัดสินใจแกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน และสาระท่ี 5 วรรณคดี

และวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1: เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อยางเห็นคุณคา และนำมาประยุกตใชในชีวิตจริง ดังน้ันผูเรียนตองมีความรูความสามารถในการ
จับใจความสำคัญ สรุปความ อธิบายรายละเอียดจากเร่ืองที่อาน อภิปรายแสดงความคิดเห็นโตแยง 

วิเคราะห จำแนกขอเท็จจริง ขอมูลสนับสนนุ ขอคิดเห็น ระบุขอสังเกตการชวนเช่ือ การโนมนาว หรือ

ความสมเหตุสมผลของงานเขียนแสดง ประเมินคุณคาหรือแนวคิดท่ีไดจากการอาน เพ่ือนำไปใชแก
ปญหาในชีวิต วิเคราะห วิจารณวรรณคดีวรรณกรรม อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ี

อานสรุปความรูและขอคิดจากการอานไปประยุกตใชในชีวิตจริง แมวากระทรวงศึกษาธิการตระหนัก

ถึงความสำคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณ วาเปนสิ่งท่ีครูภาษาไทยจะตองฝกฝนใหนักเรียน

เกิดทักษะ แตในสภาพปจจุบันนักเรียนขาดทักษะในการอานซึ่งปญหาเหลาน้ีสงผลกระทบให 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชวงชั้นท่ี 3 
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ของสำนักทดสอบทางการศึกษา ระหวางปการศึกษา 2551-2552 มีคะแนนเฉลี่ย 43.33, 35.71 

ตามลำดับ มีคะแนนเฉล่ียท่ีต่ำกวาเกณฑ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 

ซึ่งมีสาเหตุมาจากเน้ือหาสาระการเรียนรู ตัวครู ตัวนักเรียน และปญหาท่ีพบบอยคือ การจัดการเรียน

การสอน นักเรียนขาดทักษะทางภาษาโดยเฉพาะทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ เน่ืองจากไมได

รับการฝกฝนมากเทาท่ีควร นักเรียนไมสนใจการอาน ไมใฝรูใฝเรียนและไมเห็นความสำคัญของการ

อานหรืออาจเปนเพราะวิธีการสอนของครู เทคนิคการสอนของครู สื่อการสอนหรือสาเหตุอื่นๆ ดังนั้น

ครูภาษาไทยจึงควรมีบทบาทสำคัญในการฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณเพราะเปนความ

เขาใจในระดับที่ยาก ผูอานจะตองไดรับการสอนและการฝกฝนใหเพียงพอ เพ่ือใหเกิดประโยชนใน

การนำไปใชชีวิตประจำวันตอไป   

การสอนอานอยางมีวิจารณญาณเปนการสอนท่ีจะชวยใหผูเรียนรูจักคิด ตัดสินใจในทาง 

ที่ถูก ฝกใหผูเรียนใชความคิดเสมอ การจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามเปาประสงค

นั้น ตองใชกลวิธีการสอนหลายวิธี ผูสอนแตละทานสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมกับ 

จุดประสงค เน้ือหา ดังท่ี สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2523: 148-150) กลาวถึงการ

สอนภาษาไทยโดยสรุปวาถาจะใหไดผลดีควรพยายามใชวิธีสอนหลาย ๆ วิธีเพ่ือใหบรรยากาศในการ

จัดการเรียนรูมีการเปล่ียนแปลงมีสิ่งแปลก ๆ ใหมเกิดข้ึนเสมอ เชน การสอนแบบบรรยาย แบบ

อนุมานวิธี แบบอุปมานวิธี วิธีอภิปราย วิธีแบงหมูใหนักเรียนทำงานและวิธีการแกปญหา นอกจากน้ี

สื่อการสอนเปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงที่จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนนาสนใจ ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน ดังท่ีกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2545: 137-139) กลาวถึงความสำคัญ

และความจำเปนของการใชสื่อการเรียนการสอน สรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนจำเปนตอง 

เตรียมหรือสรางส่ือซึ่งมีหลายประเภทท้ังสื่อสิ่งพิมพ สื่อวัสดุอุปกรณ สื่อโสตทัศนูปกรณสื่อกิจกรรม 

และส่ือบริบท สื่อตาง ๆ เหลาน้ีตองคำนึงถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดที่จะทำใหผูเรียน

บรรลุจุดประสงค นอกจากน้ี ประภัสสร โพธิจักร (2532: 17) กลาวถึงแบบฝก สรุปไดวา แบบฝก 
ชวยพัฒนานักเรียนในทักษะตางๆ พัฒนาความคิด ตรวจสอบความถูกตอง นำไปใชเปนส่ือการเรียน

การสอน การนำแบบฝกทักษะทางภาษาไปใชในการฝกฝนจึงมีความจำเปนอยางย่ิงท่ีครูตองนำไป

ปฏิบัติใหเกิดผลดีตอการเรียนการสอน ทั้งน้ีรูปแบบ เทคนิค วิธีสอนก็เปนปจจัยสำคัญชวยให 

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD มุงชวยใหผูเรียน

ไดเรียนรูเน้ือหาสาระตางๆ ดวยตนเองและดวยความรวมมือและความชวยเหลือจากเพ่ือน ๆ รวมทั้ง

ไดพัฒนา ทักษะการสื่อสาร การทำงานรวมกับผูอื่น การสรางความสัมพันธ การแสวงหาความรู  

การคิด การแกปญหา และอ่ืนๆ   
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD พบวา 

การเรียนดวยวิธีนี้ทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอวิธีสอน เชน งาน
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วิจัยของศิริพร ทาทอง (2548) ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอน

โดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD) สูงกวานักเรียนท่ีรับการสอนแบบปกติ

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอวิธีสอนโดยการเรียนแบบ

รวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD) กินาริน ตันเสียงสม (2548) ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียน

รูภาษาไทยดานการอานจับใจความสำคัญ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนแบบรวมมือกัน

เรียนรู เทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค STAD มีผลการเรียนรูดานการอานจับใจ

ความสำคัญสูงกวานักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบปกติ และมีความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน

เรียนรู เทคนิค STAD กับวิธีการสอนแบบปกติ อยูในระดับมาก  

จากความสำคัญและสภาพปญหาตลอดจนการศึกษางานวิจัย ผูวิจัยจึงไดนำรูปแบบการ

เรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD และแบบฝกทักษะมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนา

ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ใหเกิดประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยใหมี

ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได

กำหนดไว 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

กอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ รวมกับการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค STAD 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมี

วิจารณญาณ รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 

สมมติฐานการวิจัย 
นักเรียนมีทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณหลังเรียน สูงกวากอนเรียนโดยใชแบบ 

ฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD  

วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน 
บางสะพานวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ปการศึกษา 2554 จำนวน 9  หองเรียน  จำนวน  356  คน 

2. กลุมตัวอยาง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม (พิสณุ ฟองศรี 
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2552: 116) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม จากน้ันจึงใชวิธีการสุมอยางงายมา 1 หองเรียน 

แบงกลุมนักเรียนแบบคละความสามารถได  11 กลุม   

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

1. ตัวแปรตน คือ แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารญาณ รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD 

2. ตัวแปรตาม คือ 1) ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 2) ความพึงพอใจตอการเรียน 

โดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการอานท่ีตองใช

กระบวนการคิดพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเกี่ยวกับขอมูลหรือสถานการณโดยใชแบบทดสอบที่

ผูวิจัยสรางข้ึน  ซึ่งแสดงออกทางพฤติกรรม ตอไปนี้                   

 1.1   สามารถสรุปสาระสำคัญของเร่ืองได                                         

 1.2   สามารถแยกประเด็นวิเคราะหขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็น 

 1.3   สามารถวิเคราะหจุดมุงหมาย ทัศนคติของผูแตง                                            

 1.4   สามารถสังเคราะหขอความท่ีอาน และเสนอความคิดเห็นหรือแนะนำโดยมีหลักฐาน

ขอมูลเหตุผลประกอบเปนท่ียอมรับเชื่อถือ                                                                 

 1.5  สามารถเช่ือมโยงเหตุการณกับสถานการณใหม และทำนายเหตุการณที่จะเกิดขึ้นได  

 1.6 สามารถประเมินคา พิจารณาตัดสิน ความเหมาะสมของการนำเสนองานเขียน  

ความนาเช่ือถือของขอมูล  เน้ือหาสาระ ประโยชน ขอคิดท่ีไดจากการอาน                                         

2. แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ คือ สื่อท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน สำหรับพัฒนา
ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณในวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน 6 เร่ือง ดังน้ี             

 - เร่ืองที่ 1  ความรูพ้ืนฐานในการอาน   

 -  เร่ืองที่ 2  การอานขาวอยางมีวิจารณญาณ 

  -  เร่ืองที่ 3  การอานนิทานอยางมีวิจารณญาณ   
 -  เร่ืองที่ 4  การอานเร่ืองสั้นอยางมีวิจารณญาณ 

  - เร่ืองที่ 5  การอานกวีนิพนธอยางมีวิจารณญาณ   

 -  เร่ืองที่ 6  การอานวรรณคดีอยางมีวิจารณญาณ 
3.  การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD (student teams achievement divisions) 

หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย กลุมละ 4 คน ประกอบดวย
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นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนภาษาไทย เกง ปานกลาง และออน ในอัตราสวน 1:2:1 

สมาชิกในกลุมจะศึกษาและทำความเขาใจบทเรียนรวมกันโดยชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการนำเสนอ

ผลงานของกลุม และเม่ือจบแตละบทเรียนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล คะแนนท่ีไดจากการ

ทดสอบยอยของแตละคนจะถูกนำมาคิดกับคะแนนฐาน และนำมาคำนวณเปนคะแนนเฉล่ียของกลุม  

หลังจากน้ันครูจะใหรางวัลกับกลุมที่ไดคะแนนตามเกณฑที่กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนรูดังน้ี ขั้นนำ

เขาสูบทเรียนและแจงจุดประสงค ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นสรุป ขั้นวัดและประเมินผล และ

ขั้นสรางความประทับใจ/ใหรางวัล 

4. ความพึงพอใจตอการเรียน หมายถึง ความรูสึกชอบหรือไมชอบตอสภาพตาง ๆ ในการ

จัดการเรียนการสอนและความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานน้ันใหบรรลุวัตถุประสงคที่ขึ้นอยูกับความ

คาดหวังกับสิ่งหน่ึงสิ่งใด และความสมดุลระหวางความตองการกับการไดรับการตอบสนอง ทั้งน้ี 

ขึ้นอยูกับสิ่งท่ีตนต้ังใจไววาจะมีมากหรือนอย ซึ่งวัดพฤติกรรม 4 ดาน ดังน้ี 1) ดานบรรยากาศในการ

เรียนรู  2) ดานการจัดการเรียนรู  3) ดานเน้ือหาสาระ  4) ประโยชนที่ไดรับ 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 

1. แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 

2. แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองการพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค  STAD 

3.  แบบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 

 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดดำเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี 

ตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1. แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 

 1.1  ศึกษาเอกสารการสรางแบบฝกเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบฝกท่ีดีโดยคำนึง
ถึงทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยา และศึกษาวิเคราะหตัวช้ีวัดชั้นป สาระการเรียนรูแกนกลางของกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพ่ือจัดลำดับเน้ือหาของแบบฝกทักษะการอานอยาง
มีวิจารณญาณ โดยแบงออกเปน 6 เร่ือง ดังน้ี เร่ืองที่ 1 ความรูพ้ืนฐานในการอาน เร่ืองที่ 2 การอาน
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ขาวอยางมีวิจารณญาณ เร่ืองที่ 3 การอานนิทานอยางมีวิจารณญาณ เร่ืองท่ี 4 การอานเร่ืองสั้น

อยางมีวิจารณญาณ เร่ืองที่ 5 การอานกวีนิพนธอยางมีวิจารณญาณ เร่ืองท่ี 6 การอานวรรณคดี

อยางมีวิจารณญาณ  

 1.2 ออกแบบลงมือสรางแบบฝกทักษะแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบรูป

แบบเน้ือหาและขอคำแนะนำแกไขขอบกพรอง 

 1.3 เสนอแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตองและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางจุดประสงคเน้ือหาและการจัดการเรียนรู (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543: 249) 

มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.89 

 1.4 ปรับปรุงและแกไขแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ตามคำแนะนำของ

ผูเชี่ยวชาญและนำแบบฝกทักษะไปใชรวมกับแผนการจัดการเรียนรูซึ่งทดลองใชกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2/8 (กลุมนำรอง) จำนวน 45 คน เพ่ือดูความเหมาะสมของกิจกรรม เวลาท่ีใช  และ

เพ่ือหาขอบกพรองของแผนการจัดการเรียนรู แลวนำมาปรับปรุงใหสมบูรณ เพ่ือนำไปใชสอนจริงกับ
กลุมตัวอยางตอไป 

2.  แผนการจัดการเรียนรูจำนวน 6 แผน 16 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบ

คุณภาพดังน้ี 

 2.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสรางแผนจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

และการนำวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD มาใชเปนแนวในการจัดการเรียนรู   

 2.2  วิเคราะหตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูแกนกลางของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพ่ือกำหนดเน้ือหา จุดประสงคการเรียนรู  เวลาเรียน  ในแตละหนวยการเรียนรู   

 2.3 สรางแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 6 แผน 16 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด 
ของแผนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 1) สาระและมาตรฐานการเรียนรู  2) ตัวชี้วัด 3) สาระสำคัญ 

4) จุดประสงคการเรียนรู  5) สาระการเรียนรู  6) กิจกรรมการเรียน 7) สื่อ/แหลงการเรียนรู  

8) การวัดผลประเมนิผล ซึง่แตละแผนนัน้มขีัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรยีนตามแนวคดิของจอหนสัน 
และจอหนสัน (Johnson &Jonhson) ประกอบดวยข้ันตอนการสอน ดังน้ี 1) ขั้นนำขาสูบทเรียน 

และแจงจุดประสงค 2) ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ขั้นสรุป  4) ขั้นวัดและประเมินผล  

5) ขั้นสรางความประทับใจ/ใหรางวัล   

 2.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จแลว ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตอง ดานการใชภาษาและเน้ือหา จากน้ันปรับปรุงและแกไขแผนการจัดการเรียนรู
ตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 2.5 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความ

เท่ียงตรงของเน้ือหา (content  validity) โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงค
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เน้ือหาและการจัดการเรียนรู (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543 : 249) มีคาดัชนี 

ความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.95 

 2.6 ปรับปรุงและแกไขแผนการจัดการเรียนรู ตามคำแนะนำของผูเช่ียวชาญ และนำ

แผนการจัดการเรียนรู  ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/8 (กลุมนำรอง) จำนวน 45 คน  

เพ่ือดูความเหมาะสมของกิจกรรม เวลาท่ีใช และเพ่ือหาขอบกพรองของแผนการจัดการเรียนรู แลว

นำมาปรับปรุงใหสมบูรณ  เพ่ือนำไปใชสอนจริงกับกลุมตัวอยางตอไป 

3. แบบวดัทักษะการอานอยางมวิีจารณญาณ กอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) 

แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ โดยมีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ 

ดังน้ี  

    3.1  ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการวัดและประเมินผลของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เทคนิคการเขียนแบบทดสอบ 

   3.2  วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบ 

วัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ พฤติกรรมที่วัดไดแก การนำไปใช วิเคราะห สังเคราะห และ

ประเมินคา   

 3.3 สรางแบบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 

เลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน  70  ขอ  ใหครอบคลุมตารางวิเคราะหขอสอบ 

 3.4 เสนอแบบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว  

ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบการใชภาษา ความถูกตองของขอคำถาม จากน้ัน

ปรับปรุงและแกไขแบบทดสอบตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   

   3.5  เสนอแบบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ 

การใชภาษา และความเท่ียงของแบบทดสอบจากขอคำถาม ตัวเลือก จุดประสงคการเรียนรู และ
พฤติกรรมท่ีตองการวัด โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและจุดประสงค

การเรียนรู (ลวน สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2543 : 249) มคีาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง 

0.67-1.00  
  3.6 นำแบบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/8 โรงเรียนบางสะพานวิทยา (ที่ผานการเรียนเน้ือหาน้ีมาแลว) จำนวน 

42 คน   
 3.7  นำผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ (item analysis) เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบ

ทดสอบมีคุณภาพตามเกณฑ ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกขอสอบใหเหลือ 40 ขอ โดยผูวิจัยไดคัดเลือก 

ขอทดสอบที่มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง  0.27 – 0.79  คาอำนาจจำแนก (r) อยูระหวาง 

0.20 –0.89  
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  3.8 นำแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไวแลว จำนวน 40 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาปที่ 2/8 (กลุมนำรอง) จำนวน 45 คน อีกคร้ังเพ่ือหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบ

ทดสอบ โดยใชวิธีของคูเดอร  ริชารดสัน จากสูตร  KR – 20 ไดคาความเช่ือมั่น เทากับ  0.77 และนำ

แบบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ จำนวน 40 ขอ ไปใชทดสอบกอนและหลังเรียนกับกลุม

ตัวอยางตอไป  

4.  แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียน มีจำนวน 18 ขอ โดยมีลักษณะของคำถามเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) โดยมีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี   

 4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert)  

เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating  scale) จากเอกสารและตำราท่ีเก่ียวของ 

 4.2  กำหนดประเด็นท่ีตองการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียน 

ไดแก ดานบรรยากาศในการเรียนรู  ดานเน้ือหา  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และดานประโยชน 

ที่ไดรับ 

 4.3  นำประเด็นท่ีตองการศึกษามาสรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตามวิธีการของ 

ลิเคิรท (Likert)  เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scale) จำนวน 18 ขอ กำหนดระดับคะแนน

ไว  5  ระดับ   

     4.4   เสนอแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว ตออาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบการใชภาษา ความถูกตองของขอคำถาม จากน้ันปรับปรุงและแกไข

แบบสอบถามตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ     

 4.5 เสนอแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  ตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม

ของขอคำถาม โดยพิจารณาหาคาดัชนคีวามสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงคในการถาม 

(ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543 : 249) มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ  1.00  

 4.6 นำแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/8 
(กลุมนำรอง) จำนวน 45 คน และนำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใช

แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ไปหาคา

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค มีคาความเช่ือมั่น

เทากับ  0.90  

 4.7 นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน จำนวน 18 ขอ ไปใช
สอบถามนักเรียนหลังจัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยางตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป  ดังน้ี 

1. วิเคราะหขอมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

 1.1  หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดแก  1) แบบฝกทักษะ 2) แผนการจัดการเรียนรู 

3) แบบทดสอบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

ที่มีตอการเรียน 

 1.2 คาความยากงาย (p) และคาอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบ ไดแก แบบ

ทดสอบวัดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 

 1.3   วิเคราะหคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ไดแก  1) แบบทดสอบวัดทักษะการอาน

อยางมวิีจารณญาณ โดยใชวิธีของคเูดอร รชิารดสัน จากสูตร KR – 20 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน 

2.  วิเคราะหขอมูลเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

     การวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอน ดังน้ี  

    1.  เปรียบเทียบศึกษาผลทักษะทางการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกอนและ
หลังการจัดการเรียนโดยการใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค STAD หาคาเฉล่ีย  (    ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที  (t – test  

Dependent) 

  2.  วิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน ไดแก คาเฉล่ีย (   )  

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พรอมกับแปลความหมายจากคาเฉล่ียเปนระดับความพึงพอใจ   

 

ผลการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับ
การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD  

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ

การอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD  

X 

X 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD  

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 2 กอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรู
แบบรวมมือ เทคนิค STAD ดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี  1  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 2 กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค STAD 

                     n = 45 

 คะแนน คะแนนเต็ม              S.D. t Sig 

 หลังเรียน 40 27.47 3.95 21.41* .00 

 กอนเรียน 40 16.22 4.55   

*  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
จากตารางท่ี 1 แสดงวา ผลการศึกษาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชแบบฝก
ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD   

ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ 
การอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD หลังจัดการเรียนรู ดังแสดง 
ในตารางท่ี  2 
ตารางท่ี  2  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน อยางมี
วิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ  เทคนิค STAD โดยภาพรวม                                                               
                          n = 45 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียน         S.D.  ระดับ     ลำดับที่ 
ดานบรรยากาศในการเรียนรู 3.57 0.68 มาก 4 
ดานการจัดการเรียนรู  3.67 0.75 มาก 3 
ดานเน้ือหาสาระ  3.76 0.74 มาก 1 
ดานประโยชนที่ไดรับ      3.73 0.74  มาก 2 
  โดยภาพรวม 3.69 0.73 มาก - 

  

X 

X 
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จากตารางท่ี  2  แสดงวา  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน

อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

(    = 3.69) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไป

หานอย  ดงัน้ี  ดานเน้ือหาสาระ (   = 3.76) ดานประโยชนทีไ่ดรบั (   = 3.73) ดานการจัดการเรียนรู 

(   = 3.67) และดานบรรยากาศในการเรียนรู  (    = 3.57)  ตามลำดับ          

ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมี

วิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานบรรยากาศในการเรียนรู   

 

X X 

X X  

X 

จากตารางท่ี 3 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน

อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานบรรยากาศในการเรียนรู โดย

ภาพรวม  อยูในระดับมาก  (    = 3.57)  X 

                                                                                                                                  n = 45 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู X  S.D.      ระดับ ลําดับที่ 
1.  รูสึกสนุก  มีความสุขในการรวมทํากิจกรรม 

     การเรียนรูอยาง   
3.40 0.78 ปานกลาง 5 

2.  การจัดการเรียนรูสงเสริมความสัมพันธที่ดี 

     มีการชวยเหลือกันภายในกลุม 

3.58 0.87 มาก 2 

3.  รูสึกเปนอิสระ  มีโอกาสแลกเปล่ียนเรยีนรู 
     ในการแสดงความคิดเห็น  

3.51 0.81 มาก 4 

4.  การรวมกิจกรรมมีการแขงขัน  ทาทาย   
     ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน 

3.56 0.87 มาก 3 

5.  มีความประทับใจ  การใหรางวัลเสริมแรงจูงใจ     
     ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 

3.82 0.83 มาก 1 

โดยภาพรวม 3.57 0.68 มาก - 
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ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมี

วิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานการจัดการเรียนรู   

                                                                                                                                                

จากตารางท่ี 4 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน

อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานการจัดการเรียนรู  โดยภาพรวม  

อยูในระดับมาก  (    = 3.67)  

ตารางที่  5  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูที่ใชแบบฝกทักษะการอาน  อยาง

มีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ  เทคนิค STAD  ดานประโยชนที่ไดรับ                                                

                                                                                                                    

X 

                                                                                                                                    n = 45 

ดานการจัดการเรียนรู X  S.D. ระดับ ลําดับที ่
1.  รูปแบบของแบบฝกน้ีมีความนาสนใจ   3.78 0.77 มาก 1 

2.  แบบฝกเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู   
     ของนักเรียน 

3.56 0.73 มาก 4 

3.  ลําดับข้ันตอนของการจัดกระบวนการ 
     เรียนรูมีความเหมาะสม  

3.69 0.76 มาก 2 

4.  ระยะเวลาในการเรียนโดยใชแบบฝก   
     รวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ   
    เทคนิค  STAD  มีความเหมาะสม 

3.64 0.74 มาก 3 

โดยภาพรวม 3.67 0.75 มาก - 

                                                                                                                                      n = 45 

ดานประโยชนที่ไดรับ X  S.D.           ระดับ ลําดับที่ 
1.  สงเสริมพัฒนาทักษะการอานในระดับ 

     การคิดขั้นสูงที่เหมาะสม 

3.71 0.76 มาก 3 

2.  ฝกใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น   
     มีความมั่นใจในการนําความรู  ความเขาใจ 

     สูการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 

3.80 0.76 มาก 1 

3.  สามารถนําความรูการอานอยางมีวิจารณญาณ    
     ไปใชในการเรียน  แสวงหาความรูตามแหลง 
     การเรียนรูอื่นได   

3.69 0.76 มาก 4 

4.  สงเสริมใหรูจักการเปนผูนํา  มีความรับผิดชอบ 

     ตนเองและกลุมรวมกับสมาชิก  
3.73 0.69 มาก 2 

โดยภาพรวม 3.73 0.74 มาก - 
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จากตารางท่ี  5 แสดงวา  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน

อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานประโยชนที่ไดรับ โดยภาพรวม  

อยูในระดับมาก (    = 3.70)   

ตารางที่  6  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูที่ใชแบบฝกทักษะการอาน    

อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD ดานเน้ือหาสาระ                                                

                                                                                                                    

จากตารางท่ี 6 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน

อยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนแบบรวมมือ เทคนิค STAD  ดานประโยชนที่ไดรับ โดยภาพรวม  
อยูในระดับมาก (    = 3.76)   

 

อภิปรายผล 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 โดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD  

สรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 

1. การศึกษาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช

แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD พบวา มีผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

X 

X 

                                                                                                                                 n = 45 

           ดานเน้ือหาสาระ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  การกําหนดเนื้อสาระและรายละเอียด 

     ของเนื้อหาสาระมีความเหมาะสม 

3.82 0.81 มาก 2 

2.  การเลือกใชคํา  สํานวนภาษาท่ีเขาใจงายเหมาะสม    
     กับการฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  

3.76 0.74 มาก 3 

3.  การจัดลําดับแบบฝกเรียงจากงายไปหายาก   
     มีความเหมาะสมกับการฝกทักษะการอานอยางมี    
     วิจารณญาณ 

3.67 0.71 มาก 5 

4.  เน้ือหามีความสอดคลองกับเร่ืองราวหรือเหตุการณ 
     ในปจจุบัน  และสัมพันธกับการฝกการอานอยางมี   
      วิจารณญาณ 

3.73 0.75 มาก 4 

5.  เน้ือหาใหแนวคิด  ความรู  สงเสริมสติปญญา    
     พัฒนากระบวนการคิด 

3.84 0.71 มาก 1 

โดยภาพรวม 3.76 0.74 มาก - 
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ที่ระดับ .05 การท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนน้ันเปนผลมาจากการเรียนแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD เปนรูปแบบการเรียนการสอนซ่ึงเปนการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ใชวิธีแบบจัด

กลุมผูเรียนแบบคละความสามารถ ประกอบดวยสมาชิก 4 คน เปนนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการ

เรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน เพ่ือจะไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมท้ังใหผูเรียนได

เรียนรูถึงการทำงานเปนกลุม เกิดความสามัคคี และยังมีการแลกเปล่ียนความรู ซึ่งสิ่งสำคัญท่ีทำให 

กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ STAD มีประสิทธิภาพ ก็คือ รางวัลท่ีไดจากการท่ีมีคะแนนสะสมของ 

กลุมที่มากท่ีสุด นั้นเปนสิ่งท่ีทำใหแตละกลุมเกิดการชวยเหลือหรือมีความสามัคคีภายในกลุม ทำให

ผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนและยังเปนการดูแลกันเกิดความสัมพันธและมิตรภาพภายในกลุม 

รวมถึงทำใหผูเรียนไดความรู จากการชวยเหลือของเพ่ือนรวมกลุม ซึ่งการสอนกันเองของผูเรียนทำให 

เกิดความสบายใจ มีความกระตือรือรน รูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังท่ีเรียน และรับรูไดอยางรวดเร็ว เกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนของผูเรียนทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจ

ตอการเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร ทาทอง (2548) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คำกริยาและคำวิเศษณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ

การสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD) กับการสอนแบบปกติ ผลการ

วิจัยพบวา ผลการสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกัน

เทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD) สูงกวานักเรียนท่ีรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอวิธีสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเทคนิค 

กลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD)  

การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ เทคนิค STAD มีการทดสอบเพ่ือตรวจสอบความ

กาวหนาของผูเรียน และในการทดสอบแตละคร้ังนักเรียนแตละคนจะไดคะแนนพัฒนาความกาวหนา  

จึงทำใหสมาชิกในกลุมมีความพยายามในการเรียนรูและชวยเหลือกัน ถาไดคะแนนนอยคะแนนของ

กลุมก็จะลดลงดวย ดังน้ันสมาชิกทุกคนในกลุมตองรวมมือกัน ชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
เน่ืองจากผูเรียนไดมีโอกาสทำงานรวมกัน ทำใหเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเด็กเกงได

ชวยเหลือเพ่ือนที่เรียนออน ทำใหคนเกงไดเพ่ิมความเขาใจในความคิดรวบยอดของเนื้อหาน้ัน ๆ ได
ลึกซึ้งกวาเดิมเพราะไดอธิบายใหเพ่ือนในกลุม โดยนักเรียนท่ีเรียนออนจะไดรับการฝกฝนและได

แนวทางจากนักเรียนท่ีเกงทำใหเขาใจบทเรียนไดมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสลาวิน 

(Slavin 1978: 41, อางถึงใน สุจิตรา เวทยาวงศ, 2545: 106) ที่กลาววา การเรียนกันเปนกลุมยอย 

สมาชิกภายในกลุมจะศึกษาและทำความเขาใจบทเรียน ฝกมีทักษะการทำงานรวมกัน มีความ

รับผิดชอบและชวยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือความสำเร็จของกลุม นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหนักเรียน
เรียนรูรวมกันมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน ชวยเหลือการเรียนภายในกลุม ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกัน

และกัน ทำใหผูเรียนมีความรูสึกวาตนเองมีสวนรวมภายในกลุม กลาแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กินาริน ตันเสียงสม, (2548: 192) ที่กลาววา การใชกลุมรวมมือกัน
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เรียนรูชวยเหลือกันน้ันสามารถชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะ ซึ่งองคประกอบยอยอื่นๆ ของเทคนิค 

STADจะนำไปสูเปาหมายเดียวกัน ทำใหมีความพยายามในการแกปญหา ซึ่งนักเรียนไดรวมมือกัน

เรียนรูและปฏิบัติในประเด็นดังกลาว 

นอกจากรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD แลวการใชแบบฝกทักษะหรือแบบฝก

เสริมทักษะทางภาษาเปนนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหน่ึงท่ีจะชวยพัฒนาความสามารถ 

ในการเรียนของนักเรียนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีสุข มาสกรานต (2530) พบวา คะแนน

สัมฤทธิผลทางการอานอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษากลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ อารี บัวคุมภัย (2540: 31-38) พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวาง 

กลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 แสดงวาการเรียนโดยใชแบบ

ฝกเสริมทักษะการใชถอยคำในการเขียนรอยแกว ทำใหทักษะการเขียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพ

สูงกวาการสอนตามปกติและสอดคลองกับงานวิจัยของ รินรดา จนัทะวัน (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษา

การพัฒนาแผนการเรียนรูโดยใชแบบฝก ทักษะการอานเชิงวิเคราะหดวยการเรียนรูแบบรวมมือ 

(STAD) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาแผนการเรียนรูโดยใชแบบฝก

ทักษะการอานเชิงวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 

81.93 ซึง่เปนไปตามเกณฑ 80/80 ทีต่ัง้ไวและมดีชันปีระสิทธิผล 60.82 หมายความวาผูเรียนมีความรู

เพ่ิมขึ้นรอยละ 60.82 โดยสรุป ไดแผนการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห ที่มี

ประสิทธิภาพเหมาะสม และเปนนวัตกรรมที่ สามารถใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียน

มีทักษะการอาน สามารถจับใจความสำคัญ และสรุปประเด็นของเร่ืองที่อานไดเปนอยางดี จึงขอ

สนับสนุนใหครูภาษาไทย สรางแบบฝกทักษะ การอานเชิงวิเคราะหซึ่งจะชวยใหนักเรียนเกิดทักษะ

ดานการอานเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของรังสี พลโคกกอง (2551: 73-74) ไดศึกษา 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิครวมดวยชวยงานกลุม (STAD) โดยใชแบบฝก 
เสริมทักษะ พบวา แผนการจัดการเรียนรู ทำใหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนดีขึ้นและมีความรูเพ่ิมขึ้น 

รอยละ 40-60 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานิตา ไชยกาล (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการ

จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ (STAD)ประกอบแบบฝกทักษะ เร่ือง การอานเชิงวิเคราะห กลุมสาระ
ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวามีคาดัชนีประสิทธิผล ของแผนจัดการเรียนรู เทากับ 0.5856 

แสดงวานักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้น คิดเปนรอยละ 58.56 และสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดานการอาน 

เชิงวิเคราะหสูงขึ้น 
2. การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ

การอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ในภาพรวม พบวานักเรียน

มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียเปนรายดานจะเห็นไดวานักเรียนมีระดับ

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก เชนกัน เรียงลำดับจากคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดดังน้ี ดานเน้ือหา

สาระ ดานประโยชนที่ไดรับดานการจัดการเรียนรู  ดานบรรยากาศในการเรียนรูตามลำดับ ซึ่งเปนไป
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ตามสมมติฐานท่ีผูวิจัยกำหนดท่ีเปนเชนน้ีอันเน่ืองมาจากการจัดลำดับเน้ือหาของแบบฝกเรียงจาก

งายไปหายากทำใหผูเรียนสามารถเขาใจเรื่องราวเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและมีความสนใจใน

การเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พรรณี ชูทัย (2528: 167) ที่กลาววา ควรจัดแบบฝกเรียงจาก

งายไปหายากจากส้ันไปยาวและมีหลายรูปแบบ เพ่ือกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนมากย่ิงขึ้น  ผูวิจัยได

ใชถอยคำ สำนวนภาษาท่ีเขาใจงาย เหมาะสมกับวัย สอดคลองกับเรื่องราวหรือเหตุการณในปจจุบัน

สามารถสงเสริมสติปญญา กระตุนใหผูเรียนสนใจพัฒนาทักษะการอาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ

พิมพใจ พจนสมพงศ (2549: 45) ที่กลาววา แบบฝกท่ีดีจะตองสรางข้ึนตามหลักการสรางแบบฝก 

และตองคำนึงถึงหลักการทางจิตวิทยา เน้ือหาตองเหมาะสม และสามารถกระตุนผูเรียนใหเกิดการ

เรียนรูและตอบสนองตรงตามวัตถุประสงค อีกท้ังตองใชภาษาท่ีเขาใจงาย ชัดเจน นาสนใจและ

ทาทายความสามารถ จะเห็นไดวาแบบฝกสามารถสงเสริมพฒันาทักษะการอานในระดับการคิดขัน้สงู  

ฝกใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น มีความม่ันใจในการนำความรู ความเขาใจสูการตัดสินใจได

อยางเหมาะสมสามารถนำความรูการอานอยางมีวิจารณญาณไปใชในการเรียนแสวงหาความรูตาม

แหลงเรียนรูอื่นไดสงเสริมใหรูจักการเปนผูนำ มีรับผิดชอบตนเองและกลุมรวมกับสมาชิก ดังท่ี วิริยา 

วิริยารัมภะ (2549: 37) กลาวถึงประโยชนของการอานอยางมีวิจารณญาณวาทำใหผูอานเกิดปญญา 

ไดขอมูลความรูที่ถูกตองและมีประโยชน เน่ืองจากไดใชความคิดพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ

แลว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปทมา  วิญญกูล (2551: 22) กลาวถึงประโยชนของการอานอยางมี

วิจารณญาณวาการอานอยางมีวิจารณญาณเปนการอานท่ีชวยใหผูอานมีความรูความคิดอยาง

รอบคอบ สามารถวินิจฉัยปญหาตาง ๆ ไดอยางสมเหตุสมผล  และสามารถนำประโยชนที่ไดจากการ

อานอยางมีวิจารณญาณไปประยุกตใชแกปญหาในชีวิตประจำวันได  

การจัดการเรียนรูที่มีลำดับขั้นตอนของการจัดกระบวนการเรียนรูที่ระยะเวลาในการเรียนท่ีมี

ความเหมาะสมและสอนดวยวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD สงเสริมบรรยากาศในการเรียน
แบบกันกันเอง นักเรียนรูสึกสบายใจสนุกสนานไมเครงเครียดในการเรียนมากเกินไป และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุรพล พยอมแยม (2544: 78 - 79) กลาววา บรรยากาศในช้ันเรียนท่ีเหมาะสมยอม

ทำใหกระบวนการเรียนการสอนเปนไปดวยดี สรางความสนใจ ความตั้งใจใหแกผูเรียน ทำใหการ

เรียนรูบรรลผุลตามทีต่ัง้เปาหมายไว  ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของ ทศินา แขมมณ ี(2537: 2) ทีก่ลาววา 
ทุกคนในกลุมมีบทบาทในการดำเนินงานของกลุม มีการตัดสินใจรวมกันเพ่ือใหไดงานออกมา 

สมาชิกในกลุมมีความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน ทำใหบรรยากาศในการสอนเปนบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ
การเรียนการสอนของนักเรียนในการที่ไดรับการพัฒนาตนเองในการเรียนรูตามความรูความสามารถ

ของตนเองใหมากข้ึนเทา ๆ กัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วาสนา ไตรวัฒนธงไชย (2543: 89-90) 

ที่กลาววาการจัดบรรยากาศในการเรียนสงผลใหการสอนมีประสิทธิภาพน้ันตองจัดสิ่งแวดลอมที่เปน

ระบบระเบียบ นอกจากน้ีโรเบิรต บี คูเตอร (Robert B. Cooter,1997: 118 อางถึงใน สุนันทา  

ประสานสอน 2544: 61-62) ไดวิเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับการอานแลวพบวาองคประกอบที่มีผล 
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ตอความสามารถในการอาน คือ การใหเวลาในการอาน การสอนกลวิธีการอาน การใหโอกาส

นักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน และการใหนักเรียนไดพูดคุยถึงความคิดความรูสึกและปฏิกิริยา 

ของตนตอส่ิงท่ีอาน ซึ่งการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD นั้น ผูเรียนมีการชวยเหลือกัน 

ภายในกลุมทั้งคนเกง ปานกลาง ออน มีการแสดงความคิดเห็นปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรูสึกเปนอิสระ 

มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูในการแสดง ความคิดเห็นระหวางกัน รูสึกสนุก มีความสุขในการรวมทำ

กิจกรรมการเรียนรู มีการแขงขัน ทาทายความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนตลอดจนครูผูสอน 

มีการใหรางวัลเปนการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจเรียนรู ทำใหผูเรียนเกิดความประทับใจ การให

รางวัลเสริมแรงจูงใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนจึงมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของไพศาล พระจันทรลา (2551: 117-118) ไดศึกษานักเรียนท่ีเรียน 

ดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการอานเชิงวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการสอนแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD มีความพึงพอใจอยูใน 

ระดับมากท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะ  
จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ วิชาภาษาไทยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรู

แบบรวมมือ เทคนิค STAD ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1.  ขอเสนอแนะในการนำไปใช  

 1.1  กอนดำเนินการสอนครูควรชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีดำเนินกิจกรรมการเรียน 

การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ใหนักเรียนเขาใจอยางถองแท และหามมิให

นักเรียนชวยเหลือกันทำแบบทดสอบ รวมท้ังน้ีควรแจงคะแนนความกาวหนาใหนักเรียนทราบทันที 

เพ่ือเปนการกระตุนใหสมาชิกทุกคนภายในกลุมเกิดความกระตือรือรนและรวมมือกัน  
 1.2   การจัดกลุมผูเรียนใหคละความสามารถอยางชัดเจนตามสาระการเรียนรูที่สอนเพ่ือ 

ใหสมาชิกเกิดพฤติกรรมกลุมรวมมือในการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอ 

การเรียนการสอน  
   1.3  ครูควรเอาใจใสดูแลในการทำกิจกรรมของนักเรียนแตละคน เพ่ือคอยแนะนำ

ชวยเหลือนักเรียนในกรณีนักเรียนไมสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง  พรอมท้ังคอยกระตุนใหกำลังใจ 
เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู  จึงทำใหกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น     

 1.4  ครูควรใหกำลังใจและสนับสนุนใหนักเรียนกลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็น

กลานำเสนอผลงานของตนเองในการจัดการเรียนรูครูควรพยายามสรางบรรยากาศในการเรียน 
ใหสนุกสนานและเปนกันเอง ไมเขมงวดจนเกินไปจนทำใหเกิดความตึงเครียดใหความเปนอิสระ 

ใหนักเรียนอยากมีสวนรวมในการทำกิจกรรมตาง ๆ    
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2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป  

 2.1  ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD ในการเรียนรู  

ในเน้ือหาอื่น หรือระดับชั้นอื่นๆ  

 2.2  ควรมีการเปรียบเทียบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นไปสอนเปรียบเทียบ

กับวิธีสอนอื่นๆ ในเนื้อหาเดียวกันและชั้นเดียวกัน เพ่ือจะไดเปนการสงเสริมและ หาแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลตอไป  

 

สรุป 
การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD (STUDENT TEAMS-ACHIEVEMENT  DIVISIONS) 

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย ประกอบดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถ

ทางการเรียน เกง ปานกลาง และออน มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี  1) ขั้นนำเขาสูบทเรียนและแจงจุดประสงค  

2) ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ขั้นสรุป 4) ขั้นวัดและประเมินผล 5) ขั้นสรางความประทับใจ/ 

ใหรางวัล 

นักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณรวมกับการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิค STAD มีทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ 

รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3   
 

THE DEVELOPMENT OF A LEARNING PACKAGE OF INDIGENOUS TOYS 
IN SONGPEENONG DISTRICT, SUPHANBURI PROVINCE TO PROMOTE 

BASIC SCIENCE PROCESS SKILLS OF THIRD GRADE PUPILS 
 

นันทิชา  ชาวสวนกลวย / NANTHICHA  CHAOSOUNKLUAI1    
อัมรินทร  อินทรอยู / AMMARIN  INYOO2 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพ่ีนอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน
ของนักเรียนกอนและหลังใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 3) ศึกษาพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรม
ของเลนพ้ืนบาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการดำเนินการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนประถมศึกษาปที่ 3 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
จำนวน 24 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 
2) แผนจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 4) แบบ
สังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน และ 5) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน วิเคราะหขอมูลโดยการ
หาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย คูมือ 

การใชชุดกิจกรรม และชุดกิจกรรมสำหรับนักเรียน จำนวน 7 ชุด ประกอบดวย ชุดท่ี 1 รถหลอดดาย 
ชุดท่ี 2 กังหันลม ชุดท่ี 3 กังหันกระบอก ชุดท่ี 4 ไมโผละ ชุดท่ี 5 จักจั่น ชุดท่ี 6 ใบพัดแมลงปอ ชุดท่ี 7 
รมชูชีพ  

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย  ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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2. นักเรียนท่ีใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพ่ีนอง มีคะแนนทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานหลังจากใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานสูงกวากอนใชอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

3. พฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนในภาพรวมอยู

ในระดับดี และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนมีพฤติกรรม ทักษะการหาความสัมพันธ

ระหวางมิติกับมิติและมิติกับเวลา ทักษะการพยากรณ ทักษะการจำแนก ทักษะการสังเกต และ

ทกัษะการคำนวณอยูในระดบัด ีทกัษะการจัดกระทำและส่ือความหมายขอมลู ทกัษะการลงความเห็น

จากขอมูล และทักษะการวัด อยูในระดับพอใช 

4. ของเลนพ้ืนบานท่ีนักเรียนสวนใหญชอบคือ รมชูชีพ จักจั่น รถหลอดดาย ไมโผละ กังหัน

กระบอกและใบพัดแมลงปอ ตามลำดับ ในภาพรวมนักเรียนสวนใหญเห็นดวยกับการนำของเลน

พ้ืนบานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 

 

คำสำคัญ : ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to develop a learning package of indigenous 

toys, 2) to compare pupils’ basic science process skill learning outcome before learning 

process with that after learning process, 3) to study basic science process skill behaviors 

of the pupils, 4) to study the pupils’ opinions concerning the learning package of indigenous 

toys. The sample was a group of 24 third grade pupils of Wat Srisumran Municipality 

School 5, Songpeenong district, Suphanburi province in the 1st semester of academic 
year 2011, selected by a purposive sampling method. The research instruments were 1) a 

learning package of indigenous toys, 2) science instructional plans, 3) basic science 

process skill test, 4) basic science process skill observation form, and 5) student’s opinions 
questionnaire. The data were analyzed with mean, standard deviation, and t-test analysis. 

The results of this research revealed that: 

1. The learning package of indigenous toys comprised of a learning package 

manual and 7 learning activities: 1) Rotlotdai (thread roll toy car), 2) Kunghunlom 

(pin wheel) 3) Kunghunkrabauk (cylinder windmill), 4) Maiploh (air pressure bamboo toy 
gun), 5) Juggajun (cicada), 6) Baipudmalaengpore (dragonfly propeller), and 7) Romchucheep 

(parachute). 
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2. The students’ basic science process skill scores after learning activities were 

higher than those before learning activities. 

3. The overall learning outcome of the students’ basic science process skill behaviors 

was at high level. Especially space and space skills, space and time skills, forecasting 

skills, discriminating skills, observating skills, and calculating skills were at high level and 

manipulating and communicating skills, decision making skills, and measuring skills were 

at fair level. 

4. Most of the pupils liked Romchucheep, Juggajun, Rotlotdai, Maiploh, 

Kunghunkrabauk, and Baipudmalaengpore respectively. Most of them agreed to the 

learning package of indigenous toys at high level. 

 

Keywords:  basic science process skill 

 

บทนำ 
การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความ

สำคัญตอการดำเนินชีวิตของมนุษย ซึ่งมนุษยไดใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการปรับปรุง

คุณภาพชีวิตใหดีมีความสะดวกสบายข้ึน ถาพิจารณาส่ิงท่ีอยูรอบตัวเราจะพบวา ลวนแตพัฒนา 

ขึ้นมาจากความรูทางวิทยาศาสตรทั้งสิ้น วิทยาศาสตรจึงเก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูของบุคคล 

ทุกเพศทุกวัยและนับวันจะมีความสำคัญมากย่ิงขึ้น จึงจำเปนอยางย่ิงที่ประชากรในประเทศจะตอง 

มีพ้ืนฐานความรูความเขาใจ เพ่ือใหตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รูจักใช

อยางมีเหตุผลและใชวิทยาศาสตรอยางถูกตองเหมาะสม ทันตอสภาพของสังคมที่เปล่ียนแปลงและ
พัฒนาอยูตลอดเวลา กระบวนการทางวิทยาศาสตรชวยใหคนพัฒนาวิธีคดิท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล 

คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะท่ีสำคัญในการคนควาหาความรู  มีความสามารถในการ

แกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานท่ีตรวจสอบได 

วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge based 
society) การพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจุดเร่ิมตนต้ังแตการจัดการศึกษา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถานศึกษา ดวยการจัดแหลงการเรียนรูที่หลากหลายเพ่ือเปดโอกาส
ใหมีการแสวงหาความรูอยางเสมอภาค มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหไดมาตรฐาน

และทันตอความกาวหนาของโลกรวมท้ังนำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชรวมกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

ตามวิถีชีวิตของสังคมไทย เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเปนการพัฒนาท่ีย่ังยืน (สถาบันสงเสริม 

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546: 1) 
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จากผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ (national test) วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาป 3 พบวาปการศึกษา 2551 คะแนนเฉล่ียรอยละ 47.90 ปการศึกษา 2552 คะแนน

เฉลี่ยรอยละ 38.96 (2552:<http:/…>) และปการศึกษา 2553 คะแนนเฉล่ียรอยละ 49.22 (2554:<

http:/…>) ซึ่งการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรนั้นมีการประเมิน 2 ดาน คือ ดานความรูความเขาใจและ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยมีโครงสรางของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร รอยละ 57 และวัดความรูความเขาใจรอยละ 43 และผลคะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร

ปการศึกษา 2553 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่นอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี พบวาคะแนนเฉล่ียคิดเปนรอยละ 62.38 ภาพรวมผลการประเมินยังไมเปน 

ที่นาพอใจเพราะถือวาคะแนนยังต่ำ และไมเปนไปตามเปาหมายท่ีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง 

สองพี่นองตั้งไว คือ รอยละ 70 

การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรตองเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาความ

สามารถดานทักษะตางๆ เปนสำคัญ ซึ่งสอดคลองกับคาริน และ ซัน (Carin and Sund,1975: 76) 

ที่ไดกลาวไววา การสอนวิทยาศาสตรมีจุดมุงหมาย 3 ดาน คือ ดานความรูทางวิทยาศาสตร ดาน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และดานเจตคติทางวิทยาศาสตร กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดี

ควรเปนกิจกรรมที่สามารถทำใหนักเรียนประสบผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค และเปนรูปแบบการ

สอนวิธีใดนั้นข้ึนอยูกับความสามารถ ความเหมาะสมท้ังของผูเรียนและผูสอน ทั้งน้ีจะตองใหนักเรียน

เกิดการเรียนรูตามแนวคิดหลักการตางๆ ทางวิทยาศาสตร เกิดความรักความสนใจในวิทยาศาสตร

และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สิ่งสำคัญท่ีสุดที่ครูควรตระหนัก คือบรรยากาศในการเรียน

การสอนควรใหผูเรียนสนุกสนานไมเครียดและมีความพอใจที่จะเรียนจึงจะทำใหการเรียนการสอน

ประสบผลสำเร็จ (สุภาภรณ มั่นเกตุวิทย, 2544: 2) การสอนวิทยาศาสตรสำหรับเด็กประถมศึกษา 

ไมควรเนนวิชาการเพียงดานเดียวแตควรเนนการพัฒนาความสามารถพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

ใหกับเด็กๆ ดังน้ันการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาจึงควรใหเด็กๆ เรียนรูจากการ
ลงมือปฏิบัติผานกิจกรรมที่สนุก เพ่ือใหนักเรียนเพลิดเพลินกับการเรียนรู ดังท่ีชาตรี เกิดสำราญ 

(2540 อางถึงในจำริต กำจาย, 2544: 18) อภิชัย เทอดเทียนวงษ และ สุภาภรณ เทอดเทียนวงษ 
(2544 อางถึงในบุปผา นรภาร, 2548: 3) ไดกลาวสอดคลองกันถึงความสัมพันธของเด็กและการเลน

วา การเลนเปนอาชีพถาวรของเด็กเพราะฉะน้ันกิจกรรมการเรียนการสอนตองไมแยกการเลนออก

จากการเรียนตองเปดโอกาสใหเด็กไดเลนและเรียนรูไปพรอมๆ กัน แลวเด็กก็จะต่ืนตัวอยูเสมอ 
การเลนของเด็กจะมีความหมายและเกิดประโยชนสูงสุดถามีอุปกรณประกอบการเลนหรือของเลน 

ทีเ่หมาะสม ซึง่สอดคลองกับปรชีา อมาตยกุล (2528: 34) ประสาท เนืองเฉลิม (2546: 70) กลาวไววา 
“ของเลนชวยสงเสริมสติปญญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางย่ิงทักษะ

กระบวนการข้ันพ้ืนฐานโดยผานประสบการณทางประสาทสัมผัส” และงานวิจัยของวีระพงษ แสงชูโต 
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(2544: บทคัดยอ) จามรี สินจรูญศักด์ิ (2548: 70) และอรวรรณ เตชะโสด (2552: 57) พบวา ของเลน

พ้ืนบานสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนได 

จากความสำคัญและสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสงเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน โดยผูวิจัยไดพิจารณาเลือกใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน
เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน มาดำเนินการวิจัยในระดับชั้นประถม

ศึกษาปที่ 3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนที่ เน่ืองจากเน้ือหาสาระ

เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่เปนเน้ือหาท่ีนาสนใจเพราะในชีวิตประจำวันของเราตองเก่ียวของกับ 

แรงและการเคล่ือนท่ีอยูเสมอ กอปรกับเน้ือหาดังกลาวสามารถจัดกิจกรรมไดหลากหลายและเหมาะสม

กับรูปแบบของชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน   

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

3. เพ่ือศึกษาระดับของพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของ

นักเรียน 

4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ชดุกิจกรรมของเลนมปีระสทิธิภาพ สามารถใชสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

2. นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานมีผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานหลังใชชุดกิจกรรมสูงกวากอนใชชุดกิจกรรม 
3. นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับดี 

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความคิดเห็น ความรูสึกชอบตอชุดกิจกรรมของเลน
พ้ืนบานในระดับมาก 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองสองพ่ีนอง อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เรียนอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2554 จำนวน 4 โรง 150 คน 

2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 

อำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เรียนอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โดยการสุม 

หองเรียน 1 หอง จำนวนนักเรียน 24 คน  

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  

ตัวแปรตน ไดแก ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ตัวแปรตาม ไดแก 

  1)  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

      -  ผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

     -  พฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

 2) ความคิดเห็นตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 

 1.  ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

 2.  แผนจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร    

  3.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

  4.  แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

   5.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
ของเลนพ้ืนบาน 

ขั้นตอนการพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

เพือ่สงเสรมิทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรขัน้พ้ืนฐานของนักเรยีนช้ันประถมศกึษาปท่ี 3  

การพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน มีขั้นตอนตอไปนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

 ขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

 ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

 ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรม 
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ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของซ่ึงประกอบดวย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 มาตรฐานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอนกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู (inquiry process) รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับของเลนพ้ืนบาน 

และการพัฒนาชุดกิจกรรม สำรวจรายช่ือของเลนพ้ืนบานท่ีเด็ก ๆ หรือประชาชนในทองถ่ินอำเภอ

สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี นิยมเลนกันหรือมีปรากฏอยูในทองถิ่น โดยวิธีการสัมภาษณ ในการ

วิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดเลือกของเลนพ้ืนบานจำนวน 7 ชิ้น คือ รถหลอดดาย กังหันลม กังหันกระบอก ไม

โผละ จักจั่น ใบพัดแมลงปอ และรมชูชีพ ซึ่งเปนของเลนท่ีเคล่ือนท่ีโดยใชแรงจากธรรมชาติหรือแรง

จากมนุษย เปนของเลนที่เก่ียวของกับหลักการทางวิทยาศาสตร โดยใชความรูหรือแนวคิดจากผูรูใน

ทองถ่ินในการประดิษฐ และวิเคราะหความสัมพันธของของเลนพ้ืนบานกับทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

1. สรางชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น

พ้ืนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยในชุดกิจกรรมมีองคประกอบดังน้ี  

 สวนท่ี 1 คูมือการใชชุดกิจกรรม ประกอบดวย คำนำ วัตถุประสงค คำชี้แจงในการใชชุด

กิจกรรม บทบาทของครู แผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร   

 สวนท่ี 2 ชุดกิจกรรมสำหรับนักเรียน ประกอบดวยคำชี้แจงในการใชชุดกิจกรรม 

จุดประสงค ชุดปฏิบัติการของเลน และความรูเพ่ิมเติม ประกอบดวย 7 ชุดกิจกรรม คือ  

  กิจกรรมชุดท่ี 1 รถหลอดดาย  กิจกรรมชุดท่ี 2 กังหันลม 

  กิจกรรมชุดท่ี 3 กังหันกระบอก  กิจกรรมชุดท่ี 4 ไมโผละ  
  กิจกรรมชุดท่ี 5 จักจั่น              กิจกรรมชุดท่ี 6 ใบพัดแมลงปอ 

  กิจกรรมชุดท่ี 7 รมชูชีพ 

2.  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 
โดยผูทรงคุณวุฒ ิ 3 ทาน ตรวจสอบชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

เทากับ 1.00 และมีขอเสนอแนะคือปรบัภาษาใหถูกตองและควรมีภาพประกอบเน้ือหา 

3.  นำชุดกิจกรรมไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียน ดังน้ี 

  3.1  แบบรายบุคคล จำนวน 3 คน เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 
วัดใหมอัมพวัน ท่ีมีระดับผลการเรียนระดับเกง ปานกลางและออนอยางละ 1 คน เพ่ือดูความเหมาะสม

ของกิจกรรม เวลา ภาษาท่ีใช และความชัดเจนของคำส่ัง พบวา ควรปรับภาษาและคำส่ังใหชัดเจน 
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 3.2  แบบกลุมยอย จำนวน 9 คน เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3    

วัดใหมอัมพวัน กลุมละ 3 คน คือ เกง 3 คน ปานกลาง 3 คน และออน 3 คน เพ่ือดูความเหมาะสม 

ของเน้ือหาและความยากงายของภาษาความเหมาะสมของเวลาท่ีกำหนดไวในแตละชุดกิจกรรม 

พบวาควรปรับปรุงขั้นตอนของกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลา 

 3.3  ทดลองเปนครั้งท่ี 3 กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธ์ิอน

จำนวน 1 หองเรียน ซึ่งเปนนักเรียนท่ีมีพ้ืนฐานความรูความสามารถและสภาพแวดลอมใกลเคียงกับ

กลุมตัวอยาง ระหวางวันท่ี 20 พฤษภาคม ถึง 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เพ่ือดูความเหมาะสมของ

กิจกรรม ระยะเวลาท่ีใช และหาขอบกพรองของชุดกิจกรรมแลวนำมาปรับปรุงใหสมบูรณกอนนำไป

ใชจริง 

แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1.  สรางแผนการจัดการเรียนรูรายหนวยจำนวน 1 แผน โดยใชเวลาในการสอนท้ังหมด 

17 ชั่วโมง ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นปลุกเราความสนใจ ขั้นท่ี 2 ขั้นสำรวจและแสวงหาคำตอบ ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและ 

ลงขอสรุป ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมิน โดยนำชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานท้ัง 7 ชุด  

มาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนข้ันท่ี 2 ขั้นสำรวจและแสวงหาคำตอบ 

2. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร

โดยผูทรงคุณวุฒิชุดเดียวกับที่ตรวจชุดกิจกรรม ตรวจสอบใหขอเสนอแนะ แผนการจัดการเรียนรู 

มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 และไดขอเสนอแนะคือ ปรับภาษาใหเหมาะสมและ 

ใชคำถามเพ่ือกระตุนใหนักเรียนรวมกันหาคำตอบ 

3. นำแผนการจดัการเรยีนรูไปทดลองใชกับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 

วัดโพธ์ิอน จำนวน 1 หองเรียน ซึ่งเปนกลุมเดียวกับที่ทดลองใชชุดกิจกรรมครั้งท่ี 3 เพ่ือหาขอบกพรอง
แลวนำมาแกไขปรับปรุงกอนนำไปใชจริง 

แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

1. ศึกษาทฤษฎี หลักการและระดับของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับ
วัย ความสนใจและความสามารถทางสติปญญาของนักเรียน 

2. สรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนแบบเลือกตอบ (multiple 

choice) ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 64 ขอ 
3. นำแบบแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน ใหผูทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) ปรากฏวาไดขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67-1.00 และมีขอเสนอแนะ คือ 

การปรับภาษาของคำถาม และการเนนขอความสำคัญ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 141

4. นำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน ที่ไดปรับปรุงแกไขไป

ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จำนวน 20 คน นำผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคา 

ความยากงาย (p) คาอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบเปนรายขอ และคัดเลือกขอสอบท่ีมีคา

ความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20-0.80 และคาอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไปจำนวน 40 ขอ 

5. หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR–20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder 

Richardson) พบวาแบบทดสอบมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.70 

แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

1.  ศึกษาหลักการและวิธีการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 

2. สรางแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานโดยใชเกณฑ 

การประเมินระดับคุณภาพพฤติกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานแบบมาตราสวน

ประมาณคา 3 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิรท (Likert) ซึ่งแปลความหมายของคาเฉล่ียท่ีไดจาก

คะแนนความสามารถดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน ตามเกณฑ (กรมวิชาการ, 

2542: 19)  ดังน้ี 

 คาเฉล่ีย 2.33–3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร      

ขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับ ดี 

   คาเฉล่ีย 1.67–2.32 หมายถึง มีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร     

ขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับ พอใช 

   คาเฉล่ีย 1.00–1.66 หมายถึง มีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร     

ขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับ ควรปรับปรุง 

3. นำแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร พ้ืนฐาน โดยใชเกณฑ 

Rubric เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแกไข แลวนำเสนอตอ 

ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือทำการตรวจสอบ ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 
4. หาความเช่ือม่ันของแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัย โดยหาความเท่ียงระหวางผูประเมิน 2 คน วิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product–Moment Coefficient) แบบสังเกตพฤติกรรม 
มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธของเพียรสัน เทากับ 0.92 นำเคร่ืองมือไปใชในการเก็บขอมูลตอไป 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม
ของเลนพ้ืนบาน 

1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบสอบถาม ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัย 

ไดสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานจำนวน 1 ฉบับ 

แบงเปน 2 ตอน ไดแก 
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    ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของนักเรียน ไดแก เพศ และของเลนพ้ืนบานท่ีนักเรียน

ชอบ เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลน

พ้ืนบาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ชนิด 3 ชวงน้ำหนัก จำนวน 10 ขอ 

2. นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานท่ีสรางข้ึน 

เสนออาจารยที่ปรึกษาและใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity)  

ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 ไดขอเสนอแนะคือ ปรับภาษาในขอคำถามใหมี 

ความเหมาะสมกับวัย 

3. นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานท่ีผานการ

ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กลุมท่ีทดลองใชชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 3 

จำนวน 16 คน เพ่ือหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.76 

ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

นำชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เรียนอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2554 ระยะเวลา 17 ช่ัวโมง ระหวางวันท่ี 17 มิถุนายน ถึงวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554  โดยใหนักเรียน 

ทำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียน และทำการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนดวยชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานโดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ประกอบดวย 

5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นปลุกเราความสนใจเปนการนำเขาสูบทเรียน ขั้นท่ี 2 ขั้นสำรวจและแสวงหา

คำตอบ โดยนำชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานท้ัง 7 ชุด มาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นท่ี 3 

ขั้นอธิบายและลงขอสรุป เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสำรวจตรวจสอบแลว จึงนำขอมูลท่ีได
มาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนำเสนอผลท่ีไดในรูปตาง ๆ  ข้ันท่ี 4 ข้ันขยายความรู โดยใหนักเรียน

แตละกลุมออกแบบและประดิษฐของเลนอยางงาย ๆ โดยใชความรูเก่ียวกับแรงท่ีกระทำตอวัตถุ 

และแรงโนมถวงของโลก โดยใชวัสดุในทองถ่ินหรือวัสดุเหลือใชในบาน ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมิน ประเมิน
การเรียนรู พฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน และผลการประดิษฐ

ของเลน ในระหวางการใชชุดกิจกรรมผูวิจัยบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรขัน้พ้ืนฐานของนกัเรียนตามแบบสงัเกตพฤติกรรม หลังจากดำเนินการทดลองสิน้สุดลง 
ผูวิจัยทดสอบหลังเรียน และใหนักเรียนทำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลน

พ้ืนบาน 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 143

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรม 

1. วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ของชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น

พ้ืนฐาน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน ปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  

2. ผูวิจัยนำผลในข้ันการทดลองใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5  

วัดศรีสำราญ พบวาควรปรับข้ันตอนกิจกรรม เพ่ิมรูปภาพในข้ันตอนการประดิษฐของเลน และปรับ

ภาษาใหชัดเจน นำขอคนพบมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานและแผนการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพตอไป 

วธิีการวิเคราะหขอมูล   

1.  สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู คอื คาเฉล่ีย (     ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2. การเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 

หลังเรียนกับกอนเรียน โดยใชการทดสอบที แบบไมอิสระ (t-test for dependent) 

 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจำแนกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานในอำเภอสองพี่นอง จังหวัด

สุพรรณบุรี เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดนำขอมูลมาเปนแนวทางในการ

พัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพ่ีนอง โดยมีขั้นตอน 4 สวน ดังน้ี 1) การศึกษา 
ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการศึกษาพบวา ของเลนพ้ืนบานแตละชนิดสามารถนำมาพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานไดไมเทากัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะการจัดกิจกรรม 2) การพัฒนาและ 
หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมพื้นบาน พบวา ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานประกอบดวย คูมือการใช 

ชุดกิจกรรมและชุดกิจกรรมสำหรับนักเรียนจำนวน 7 ชุด คือ ชุดท่ี 1 รถหลอดดาย ชุดท่ี 2 กังหันลม 

ชุดท่ี 3 กังหันกระบอก ชุดท่ี 4  ไมโผละ ชุดท่ี 5 จักจั่น ชุดท่ี 6 ใบพัดแมลงปอ ชุดท่ี 7 รมชูชีพ หาคา

ความเท่ียงตรงโดยผูทรงคุณวุฒิและชุดกิจกรรมมีการนำไปหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (individual 

tryout) แบบกลุมยอย (small group tryout) และทดลองคร้ังที่ 3 กับนักเรียน 1 หองเรียน ปรับปรุง

X 
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แกไขเมื่อพบขอบกพรอง ชุดกิจกรรมผานการตรวจสอบและทดลองใชหลายคร้ังเมื่อพบขอบกพรอง

จะทำการแกไขปรับปรุง 3) การทดลองใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยดำเนินการสอน

ดวยตนเองและสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน 

ในขณะใชชุดกิจกรรม พบวา นักเรียนสวนใหญสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดอยางถูกตองตามข้ันตอน  

4) การปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน หลังการทดลองใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน  

ไดทำการปรับปรุงขั้นตอนกิจกรรม เพ่ิมรูปภาพข้ันตอนการประดิษฐของเลน และปรับภาษาใหชัดเจน 

ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานท่ีไดจึงสมบูรณเหมาะสมกับการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ขั้นพ้ืนฐาน 

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ขั้นพ้ืนฐาน กอนและหลังใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

การเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน กอนและ

หลังใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน ไดผลดังแสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

กอนและหลังใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

 

 การทดสอบ n คะแนนเต็ม   S.D. t Sig 

 กอนใชชุดกิจกรรม 24 40 14.88 3.99 14.03 0.00 

 หลังใชชุดกิจกรรม 24 40 25.17 4.32  

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 1 พบวาผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน

ของนักเรียนหลังใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานสูงกวากอนใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน 

ของนักเรียน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนระหวางการใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน ไดผลดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
  

X 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 145

ตา
รา
งท
ี่ 2

 แ
สด
งค
าเ
ฉล
ี่ย 
สว
นเ
บี่ย
งเ
บน

มา
ตร
ฐา
นแ
ละ
ระ
ดับ

พฤ
ติก
รร
มด
าน
ทัก
ษะ
กร
ะบ
วน
กา
รท
าง
วิท
ยา
ศา
สต
รข
ั้นพื้

นฐ
าน
ขอ
งน
ักเ
รีย
น

ระ
หว
าง
กา
รใ
ชช
ุดกิ
จก
รร
มข
อง
เล
นพื้

นบ
าน

 

.. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

x 
S.D

 
x 

S.D
 

x
S.D

 
x

S.D
 

x 
S.D

 
x 

S.D
 

x
S.D

 
x 

S.D
 

x
S.D

 
1 

2.0
0 

0.0
0 

1.6
4 

0.3
8 

 
 

2.0
0 

0.4
7 

2.1
7 

0.8
1 

2.0
9 

0.6
8 

2.0
0 

0.0
0 

2.3
0 

0.6
7 

2.0
3 

0.3
7 

2 
2.0

9 
0.2

0 
2.3

4 
0.7

4 
2.1

6 
0.5

5 
2.1

6 
0.6

0 
 

 
2.1

2 
0.4

8 
1.8

2 
0.2

7 
2.0

9 
0.3

7 
2.1

1 
0.3

2 
3 

2.2
1 

0.3
9 

2.0
4 

0.9
0 

2.3
3 

0.6
6 

2.8
7 

0.2
8 

 
 

2.3
3 

0.6
5 

2.0
8 

0.7
5 

2.1
7 

0.3
0 

2.2
9 

0.4
6 

4 
2.2

1 
0.4

6 
2.1

6 
0.8

1 
2.2

4 
0.6

9 
2.3

4 
0.5

0 
2.3

8 
0.6

7 
2.4

5 
0.6

3 
2.2

6 
0.5

1 
2.7

1 
0.4

3 
2.3

5 
0.4

9 
5 

2.3
7 

0.5
4 

2.6
2 

0.5
4 

 
 

2.5
4 

0.5
4 

 
 

2.2
6 

0.3
2 

2.1
7 

0.3
0 

2.5
0 

0.5
6 

2.4
1 

0.3
3 

6 
2.7

9 
0.3

9 
2.4

6 
0.5

4 
2.6

7 
0.5

2 
2.9

1 
0.1

9 
 

 
2.4

2 
0.5

4 
2.6

7 
0.5

0 
2.8

4 
0.2

9 
2.6

8 
0.3

6 
7 

2.9
2 

0.1
8 

2.7
0 

0.4
3 

2.7
2 

0.4
2 

2.6
3 

0.2
1 

2.5
0 

0.5
6 

2.2
9 

0.5
0 

2.8
8 

0.2
7 

2.4
1 

0.5
4 

2.6
4 

0.2
6 

 
2.3

7 
0.3

2 
2.2

0 
0.6

2 
2.4

2 
0.5

7 
2.4

9 
0.4

0 
2.3

5 
0.6

8 
2.2

8 
0.5

4 
2.2

7 
0.3

7 
2.4

3 
0.4

5 
2.3

6 
0.3

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
8 

3 
1 

5 
6 

7 
2 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 146

           n = 24 
    

  12 50.00 
  12 50.00 

 
 

 
 

3 
0 

12.50 
0 

  1 4.20 
  2 8.30 
  6 25.00 
  1 4.20 
  11 45.80 

จากตารางที่ 2 พบวานักเรียนมีระดับพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมอยูในระดับดี (   =2.36, S.D.=0.37) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา

นักเรียน มีพฤติกรรมดานทักษะการหาความสัมพันธระหวางมิติกับมิติและมิติกับเวลา ทักษะการ

พยากรณ ทักษะการจำแนก ทักษะการสังเกต และทักษะการคำนวณ อยูในระดับดี ทักษะการจัด

กระทำและส่ือความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการวัดอยูในระดับ

พอใช 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักเรียนตอชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

จำนวน 24 คน หลังจากใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 

จำนวน 24 คน มีรายละเอียดดังตารางท่ี 3 

ตารางที่  3 แสดงจำนวนและรอยละของเพศและของเลนพ้ืนบานท่ีนักเรียนชอบ 

X 

จากตารางท่ี 3 พบวานักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามเพศชายและหญิงมีจำนวนเทากัน ของเลน

พ้ืนบานท่ีนักเรียนสวนใหญชอบ คือ รมชูชีพ รอยละ 45.80 รองลงมา จักจั่น รอยละ 25.00 รถหลอด

ดาย รอยละ 12.50 ไมโผละ รอยละ 8.30 กังหันกระบอกและใบพัดแมลงปอ รอยละ 4.20 ตามลำดับ 
สวนกังหันลมไมมีนักเรียนเลือกตอบ 
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n = 24 

  x  S.D.   

1  
 

2.95 .20  

2  
 

2.75 .44  

3  
 

2.75 .44  

4  
 

2.79 .50  

5  
 

2.66 .48  

6  
 

2.83 .81  

7  
 

2.83 .38  

8  
 

2.66 .56  

9  
 

2.79 .41  

10 
 

2.83 .38  

ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานหลังใช  

ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน รายละเอียดดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4  แสดงคาแฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุด

กิจกรรมของเลนพ้ืนบาน         

 

จากตารางท่ี 4 พบวาผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลน

พ้ืนบานในภาพรวมนักเรียนสวนใหญเห็นดวยกับการนำของเลนพ้ืนบานมาใชในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนอยูในระดับมาก (   =2.78, S.D.=0.16) และเม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับ

เห็นดวยมากเชนกัน 

 

X 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือสงเสริม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีขั้นตอนการสราง

ดังนี้ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมพื้นบาน  

3) การทดลองใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 4) การปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

ผลการวิจัยพบวาชุดกิจกรรมมีองคประกอบ 2 สวน คือ คูมือการใชชุดกิจกรรมและชุดกิจกรรม

สำหรับนักเรียน จำนวน 7 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 รถหลอดดาย ชุดที่ 2 กังหันลม ชุดที่ 3 กังหัน

กระบอก ชุดท่ี 4 ไมโผละ ชุดท่ี 5 จักจั่น ชุดท่ี 6 ใบพัดแมลงปอ ชุดท่ี 7 รมชูชีพ และชุดกิจกรรม 

ดังกลาวไดผานข้ันตอนการตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมท้ังในขณะสรางชุดกิจกรรม

และหลังจากการสรางชุดกิจกรรมจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งผูวิจัย 

นำขอเสนอแนะท่ีไดนำมาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น จนทำใหชุดกิจกรรมของเลน

พ้ืนบานเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของเลนพ้ืนบานแตละชนิดท่ีเลือกใชในชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานน้ัน เปน

ของเลนท่ีมีวิธีการเลนท่ีสอดคลองและสัมพันธกับหลักการทางวิทยาศาสตร จึงสามารถนำไปใชเปน

สื่อในการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ ประสาท เนืองเฉลิม (2546: 67) 

ที่กลาวไววา ของเลนมีผลตอการกระตุนการเรียนรู การคิด และการส่ือความหมายไดเปนอยางดี 

ของเลนที่ดีมีคุณคาตอกระบวนการสรางระบบความคิด ความรู ความเขาใจ และชาตรี เกิดธรรม 

(2542: 69) กลาววา การใชของเลนที่ใชหลักการวิทยาศาสตรบางอยางจะสามารถสรางหรือพัฒนา

คุณลักษณะท่ีตองการได  

การเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐานของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน พบวา นักเรียนท่ีใช

ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานหลังการใช 

ชุดกิจกรรมสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือนักเรียนมีคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเฉล่ียหลังการใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานเทากับ 25.17 ซึ่งสูง

กวาคะแนนเฉล่ียกอนการใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานท่ีมีคาเทากับ 14.88 ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก

การใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน มีของเลนพ้ืนบานชวยเราความสนใจของนักเรียนและเกิดการ
เชื่อมโยงกับการเรียนรูของนักเรียนทำใหนักเรียนไดรับความรู มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ

ทำใหการเรียนการสอนสัมฤทธ์ิผลไปในทางพึงประสงค ซึ่งสอดคลองกับประสาท เนืองเฉลิม (2546: 

70-72) ที่กลาววาของเลนชวยสงเสริมสติปญญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังน้ัน 
อาจกลาวไดวาของเลนพ้ืนบานน้ันสามารถนำมาใชพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กไดและสอดคลองกับงานวิจัยของ อรวรรณ  เตชะโสด (2552: 57) พบวาทักษะกระบวนการ 
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ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชของเลนพ้ืนบานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

และสอดคลองกับจามรี สินจรูญศักด์ิ (2548: 70) พบวานักเรียนท่ีใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

ที่ประดิษฐจากพืชมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวาคะแนนทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรกอนการใชชดุกิจกรรม นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจยัของจำริต  กำจาย (2544: 

50) ที่พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร โดยใชของเลนจากภูมิปญญา

ทองถ่ินหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

การประเมินพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมพบวา 

นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับดี และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนมีพฤติกรรมทักษะการหาความสัมพันธระหวางมิติกับมิติและ 

มิติกับเวลา ทักษะการพยากรณ ทักษะการจำแนก ทักษะการสังเกต และทักษะการคำนวณอยูใน

ระดับดี ตามลำดับ ทักษะการจัดกระทำและส่ือความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล

และทักษะการวัด อยูในระดับพอใช ผูวิจัยไดสังเกตกระบวนการทำงานของนักเรียนแตละกลุม พบวา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมเปนการสงเสริมใหนักเรียนคิดวิเคราะหและลงมือ

ปฏิบัติงานดวยตนเอง แตละกลุมมีการแบงงานกันทำ มีความรับผิดชอบและมีความรวมมือกัน 

ในการปฏิบัติงาน มีการยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมและมีความช่ืนชมผลงานของผูอื่น 

มีความสนใจรวมมือกันปฏบัติงานกลุมอยางกระตือรือรน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมปพุทธศักราช 2545 มาตรา 24 ที่ใหจัดการเรียนรู 

ใหผูเรียนตองเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏบัติจริง คิดเปน ทำเปน ฝกกระบวนการคิด

วิเคราะหฝกทักษะการจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุระศักด์ิ  เมาเทือก (2542: 75) พบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร 

มีพฤติกรรมดานกระบวนการสืบเสาะหาความรูสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามคูมือครู และบุศรา  

จิตวรรณา (2551: 153) พบวานักเรียนชวงช้ันท่ี 4 ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรที่ใช 
ชดุกิจกรรมวทิยาศาสตรสรางสรรคมพีฤติกรรมแสดงออกถึงความมุงมัน่ในการทำงานอยูในระดับมาก  

การศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมของเลน
พ้ืนบาน ตอนที่ 1 พบวาของเลนพ้ืนบานท่ีนักเรียนสวนใหญชอบคือ รมชูชีพ จำนวน 11 คน จักจั่น 

จำนวน 6 คน รถหลอดดาย จำนวน 3 คน ไมโผละ จำนวน 2 คน กังหันกระบอกและใบพัดแมลงปอ 

จำนวนเทากัน คือ 1 คน สวนกังหันลมไมมีนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางคนใดเลือก จากผลการวิจัยจะ

พบขอสงัเกตวาของเลนพ้ืนบานบางชนิดมนีกัเรียนชอบมากแตบางชนดินักเรียนชอบนอยหรอืไมชอบเลย 

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะของเลนพ้ืนบานแตละชนิดมีรูปรางและรูปแบบวิธีการเลนท่ีแตกตางกัน ของเลน
พ้ืนบานท่ีมีกลไกหรือของเลนท่ีเด็กสงสัยทำใหเด็กหาเหตุผลโดยอาศัยการสังเกตและของเลนท่ีมีวิธี

การเลนท่ีตื่นเตนเราใจจะมีนักเรียนชอบมากกวาของเลนพ้ืนบานท่ีมีวิธีการเลนและการเคล่ือนไหว
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แบบธรรมดา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี ดำ-ขาว ของบุญเก้ือ  ควรหาเวช (2542: 221) ที่กลาววา บุคคล

มักใหความสนใจสิ่งท่ีอยูในสภาวะดำมากกวาขาว สนใจสิ่งท่ีซอนเรนมากกวาสิ่งท่ีเปดเผย สนใจสิ่งท่ี

เคล่ือนไหวมากกวาสภาพน่ิง สนใจสิ่งท่ีกอใหเกิดความรูสึกเสียวหรือกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง

อารมณมากกวาสิ่งท่ีอยูในสภาพปกติ นอกจากน้ี จอม ชุมชวย (ม.ป.ป.: 2) ไดกลาววา ของเลน

สามารถสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ สติปญญาและสังคม เด็กแตละวัยจะชอบของเลนแตกตาง

กันเด็กเล็กอายุระหวาง 1-5 ป จะชอบสัมผัสของเลนท่ีรูปรางหลากหลาย มีสีสันและของเลนท่ีมีเสียง 

สวนเด็กอายุมากข้ึนของเลนตองปรับใหมีฟงกชันในการเลนมากข้ึน เปนของเลนท่ีทาทายความ

สามารถในการแกปญหาและรูจักหาเหตุผลโดยอาศัยการสังเกต 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม ในภาพรวม

นักเรียนสวนใหญเห็นดวยกับการนำของเลนพ้ืนบานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูใน

ระดับมาก (   =2.78, S.D.=0.16) และเม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากเชนกัน แสดงใหเห็นวา 

นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวานักเรียนชอบใหนำของเลนพ้ืนบานมาใชในการเรียน

วิทยาศาสตร ของเลนพ้ืนบานทำใหการเรียนวิทยาศาสตรนาสนใจชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนได 

ทำใหนักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตรทำใหนักเรียนไดทำงานรวมกับเพื่อน ๆ ได
พูดคุยแสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนและครู นักเรียนสนุกและมีความสุขท่ีไดประดิษฐของเลนดวย

ตนเอง สนุกท่ีไดเลนของเลนพ้ืนบานกับเพ่ือนในหองเรียน นักเรียนไดรับความรูจากการเลนของเลน

พ้ืนบานและของเลนพ้ืนบานทำใหนักเรียนอยากเรียนวิทยาศาสตร ซึ่งกระบวนการจัดการเรียน 

การสอนโดยใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานเนนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ ใหผูเรียนไดคิด 

ไดลงมือปฏิบัติและมีสวนรวมในการประดิษฐของเลนดวยตนเอง เกิดความสนุกสนานต่ืนเตนเราใจ 

ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมปพุทธศักราช 

2545 หมวด 4 มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียน
รูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให 

ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียน

เปนสำคัญ ครูผูสอนจะตองจัดใหมีความสอดคลองกับนักเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล 

ความสามารถทางปญญา ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมวิชาการ 2544: 5) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจรยิา ศรีสุดดี (2546: 112) ที่พบวานักเรียนท่ีใช

ชุดการสอนเร่ืองวิทยาศาสตรเพ่ือการสรางสรรคมีความสนใจและกระตือรือรนตอการเรียน ปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลองและการทำโครงงานวิทยาศาสตรดวยความสนุกสนานและไดแสดงความคิดเห็น

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันโดยใชกระบวนการกลุม และกุสุมา พันธไหล (2544: บทคัดยอ) 

พบวา นักเรียนท่ีใชการเรียนการสอนโดยการใชของเลนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตรและ 

สุภาภรณ  ม่ันเกตุวิทย (2544: บทคัดยอ) พบวาหลังจากเลนของเลนทางวิทยาศาสตร 10 ชุดนักเรียน 

มีเจตคติทางวิทยาศาสตรอยูในระดับที่สูงขึ้น 

 

X 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช 

 1.1 จากผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานสามารถสงเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้นครูผูสอนสามารถนำไปใชกับกิจกรรมอื่นๆ ทาง

วิทยาศาสตร ตลอดจนสามารถนำไปประยุกตใชกับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ ได 

 1.2  จากผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ขั้นพ้ืนฐาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หลังใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานสูงกวากอนใช 

 ชุดกิจกรรม ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนดวยชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานจะชวยทำใหผลการเรียนรู

ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนสูงข้ึน ครูผูสอนจึงควรนำชุดกิจกรรม

ของเลนพ้ืนบานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 1.3  จากผลการวิจัยพบวา ทักษะการจัดกระทำและส่ือความหมายขอมูล ทักษะการลง

ความเห็นจากขอมูลและทักษะการวัด อยูในระดับพอใช ดังน้ัน ครูผูสอนควรฝกทักษะการจัดกระทำ

และส่ือความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูลและทักษะการวัด โดยการใหนักเรียนเลา

หรอืสรปุเร่ืองราวทางวิทยาศาสตรจากแหลงตาง ๆ แลวนำมาเลาหรือเขียนใหเพ่ือนรบัรู และฝกการวัด

โดยเลือกใชอุปกรณใหเหมาะสมกับสิ่งท่ีจะวัดและฝกการอานคาท่ีไดจากการวัด 

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจมีการศึกษาเก่ียวกับการใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู

ในทุกชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

 2.2  ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจมีการศึกษาเก่ียวกับการนำของเลนพ้ืนบานไปพัฒนาการ

เรียนรูในรายวิชาอื่น ๆ 

 2.3  ในการวิจัยครั้งตอไปอาจมีการศึกษาเก่ียวกับการนำของเลนพ้ืนบานไปใชกับวิธีการ
จัดการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 152

สรุป 
ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนฐานพ้ืนบานในอำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย 

คูมอืการใชชดุกิจกรรม และชดุกิจกรรมสำหรบันกัเรียน จำนวน 7 ชดุ ประกอบดวย ชดุท่ี 1 รถหลอดดาย 

ชุดท่ี 2 กังหันลม ชุดท่ี 3 กังหันกระบอก ชุดท่ี 4 ไมโผละ ชุดท่ี 5 จักจั่น ชุดท่ี 6 ใบพัดแมลงปอ และ

ชุดท่ี 7 รมชูชีพ นักเรียนท่ีใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพ่ีนอง มีคะแนนทักษะกระบวน

ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานหลังจากใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานสูงกวากอนใชชุดกิจกรรมอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 พฤติกรรมดานทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน

ในภาพรวมอยูในระดับดี ของเลนพ้ืนบานท่ีนักเรียนสวนใหญชอบคือ รมชูชีพ จักจั่น รถหลอดดาย  

ไมโผละ กังหันกระบอกและใบพัดแมลงปอ ตามลำดับ ในภาพรวมนักเรียนสวนใหญเห็นดวยกับ 

การนำของเลนพ้ืนบานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 
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การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 
DEVELOPMENT OF LEARNING  ORGANIZATION MODEL F0R 

PROVINCIAL KINDERGARTENS 

ถวัลย ทองมี / TAWAN TONGMEE1   โยธิน ศรีโสภา / YOTHIN SRISOPHA2    

ดวงใจ ชนะสทิธ์ิ / DUANGJAI CHANASIT3   อำนาจ บวัศริ ิ/ AMNART  BUASIRI4  

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัด 2) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

อนุบาลประจำจังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครู

โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จำนวน 670 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน สวนขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ และการสนทนากลุมใชการ

วิเคราะหเน้ือหา   

ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด มี 10 

องคประกอบ แบงเปน 2 ดาน คือ ดานบุคคล ประกอบดวย ภาวะผูนำ การมีจิตสำนึก การมีคุณธรรม 

การเรียนรู ความคิดเชิงระบบ การมีสุขภาพดี และดานสถานศึกษา ประกอบดวย การมีวิสัยทัศน 

เทคโนโลยี โครงสรางสถานศึกษา และการจัดการความรู 2) รูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

อนุบาลประจำจังหวัด มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

คำสำคัญ : องคกรแหงการเรียนรู  โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด   
 

1นกัศึกษาหลักสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา แขนงการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย  ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
4ดร., ผูอำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to: 1) develop a learning organization model 

of provincial kindergartens and 2) investigate the agreement between the learning organization 

model of provincial kindergartens and authentic data.  The samples were 660 administrators 

and teachers of provincial kindergartens.  The research instruments were a questionnaire 

and an interview inventory.  The statistics used for data analyses were frequency, percentage, 

mean, standard deviation, verifying factor analysis, and content analysis was used with the 

data obtained from the interview and group discussion.  

The results were as follows: 1) The model of the learning organization of the provincial 

kindergartens was composed of 10 factors; the personnel aspects included having leadership, 

consciousness, virtue, learning, systematic thinking, and good heath; and the educational 

institution aspects included having vision, technology, educational institution structure, 

and knowledge management. 2) According to the model of the learning organization of the 

provincial kindergartens and the authentic data, the investigation showed the model of the 

learning organization of the provincial kindergartens harmoniously agreed with the authentic 

data.    

 

Keywords:  learning organization, provincial kindergarten 

 

บทนำ 
สถานการณของโลกปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน (globalization) ทุกส่ิงทุกอยางไดเกิดขึ้น

เจริญกาวหนา และเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางย่ิง ความเจริญ กาวหนา ทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทำใหสังคมโลก สามารถติดตอ สื่อสารกันไดอยางสะดวก และรวดเร็ว

มากอยางไรพรมแดน (สุรพงศ เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ, 2547: 1) ประชากรของโลกไดหลอมรวมกลายเปน
สังคมเดียวกัน ปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งท่ีมนุษย

สรางข้ึนในทุกดาน ทั้งท่ีเปนคุณและเปนโทษ จะมีผลกระทบถึงกันท่ัวทุกมุมโลกอยางหลีกเล่ียงไมได 

ทั้งนี้เพราะกระแสโลกาภิวัตน เปนปรากฏการณธรรมชาติของโลก ไมสามารถหลีกเล่ียงได ทุก

ประเทศตองเผชิญ (สุวิทย เมสินธทรีย, 2549: 1) ฉะน้ัน ปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนท่ัวโลก อาจ

เปนภัยตอการดำรงชีวิตของประชากรไดทุกท่ี และตลอดเวลา                                                        
ดังน้ัน ในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน การพัฒนาประชากรจึงมีความสำคัญและจำเปนเรงดวน

ที่ทุกประเทศรวมท้ังประเทศไทย จะตองกำหนดเปนนโยบายสำคัญและเรงดวน ซึ่งการศึกษา 
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ถือเปนกระบวนการสำคัญในการพัฒนาประชากรใหมีปญญาความรูและมีภูมิคุมกัน สามารถท่ีจะ

เผชิญกับการเปล่ียนแปลงตางๆ ได ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล

ปจจุบัน ที่พระราชทานแกครูใหญ ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2518 

ตอนหน่ึงวา “...การศึกษาเปนเคร่ืองมือสำคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ 

คานิยม และคุณธรรมของบุคล เพ่ือใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ.” (สำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)  

ประเทศไทย ไดใหความสำคัญในการจัดการศึกษาตลอดมา มีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง  

ทำใหการศึกษาไทยไดกาวหนาไปมาก ปจจุบันเยาวชนไทยมีสิทธิ เสรีภาพเสมอกันในการศึกษา

เลาเรียน โดยไมตองเสียคาใชจาย ซ่ึงรัฐจะตองจัดใหท่ัวถึงและมีคุณภาพ ตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ที่ไดบัญญัติไววา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอ

กันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใช

จาย” (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 15) ตอมารัฐบาลสมัยนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เปน

นายกรัฐมนตรี ไดกำหนดนโยบายเพ่ิมเติมใหเรียนโดยไมตองเก็บคาเลาเรียนไมนอยกวาสิบหาป โดย

จัดใหทุกคนมีโอกาสศึกษาฟรี 15 ป ตั้งแตระดับปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (อภิสิทธ์ิ  

เวชชาชีวะ, 2551: 11) ฉะน้ัน หากนโยบายดังกลาวบรรลุผลประชากรชาวไทยจะเปนผูที่มีคุณภาพ 

มีปญญาความรู  มีความเขมแข็ง และมีภูมิคุมกัน สามารถท่ีจะดำรงชีวิตอยูในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน 

ไดอยางเปนสุขและมีความเจริญกาวหนา การท่ีจะจัดการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ตามนโยบายดังกลาวใหประสบความสำเร็จนั้นจะตองจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานกอนการศึกษาระดับอื่นเพราะการศึกษาท้ังสองระดับนี้มีความสำคัญ เปนการวางรากฐาน

ใหเยาวชนไดเกิดการเรียนรูและมีประสบการณที่ดีในจุดเร่ิมตนของชีวิตการเรียนรูในระบบโรงเรียน 

และเปนการสรางพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น  

ฉะน้ัน การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จงึมปีรมิาณมาก 
กระจายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน กระทรวง

ศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ ใหการสนับสนุนสงเสริม ในการดำเนินการรวมกับหนวย-

งานอ่ืน ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานคร 

กระทรวงพัฒนาการสังคมและความม่ันคงของมนุษย สำนักงานตำรวจแหงชาติ (สำนักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2553: 89-91) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยจัดการศึกษาต้ังแต 
ช้ันอนุบาลปท่ี 1 ถึงช้ันอนุบาลปท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษา 

ปที ่ 1 ถึงชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 6 มจีำนวนนักเรียนมากท่ีสดุ คอื ระดับกอนประถมศึกษา 2,735,093 คน 
ระดับประถมศึกษา 5,149,535 คน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 31) 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 158

ตามท่ีหนวยงานหลัก และหนวยงานอ่ืนดังกลาวไดรวมกันรับผิดชอบใหการสนับสนุนในการ

ดำเนินการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงมีจำนวนโรงเรียน

หรือสถานศึกษา หรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือปฐมวัยจำนวนมากดวย คือ ระดับกอนประถม 52,045 

โรงเรียน ระดับประถมศึกษา 25,009 โรงเรียน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 89-91) 

เน่ืองจากการศึกษาท้ังสองระดับน้ีมีนักเรียนและโรงเรียนจำนวนมาก และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ก็มีปริมาณมากครอบคลุมทั้งประเทศ ทำใหคุณภาพในการจัดการศึกษามีมาตรฐานแตกตางกันไป

ตามความพรอมและความสามารถในการดำเนินการ ทำใหการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน 

การจัดการศึกษาระดับนี้ขาดเอกภาพและแนวทางท่ีชัดเจน มีลักษณะตางคนตางทำ ขึ้นอยูกับสภาพ

ความพรอมของแตละหนวยงานท่ีจัด สงผลใหเด็กขาดความเสมอภาค (วีรพล สารบรรณ, 2547: 2) 

และจากการประเมินรอบสองป 2548 – 2551 การจัดการศึกษาปฐมวัยรอยละ 19.69 ตองไดรับ 

การพัฒนา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรอยละ 20.30 ตองไดรับการพัฒนา (สำนักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา, 2552: 3) และจากการประเมินคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา

และการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา สถานศึกษาไมไดเกณฑมาตรฐานสูงถึงรอยละ 65 

(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ, 2551: ง) จึงจำเปนตองพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ใหไดมาตรฐาน   

การพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพน้ัน สถานศึกษามีบทบาทสำคัญท่ีจะ

จัดการศึกษาใหนักเรียนมีความรูและประสบการณตามที่หลักสูตรกำหนดอยางมีคุณภาพ และจะ

ตองกาวใหทันการเปล่ียนแปลงของสังคมอยางรวดเร็ว และการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกร 

แหงการเรียนรูเปนวิธีการหน่ึงที่มีความสำคัญ และจะกอใหเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพของ 

ผูเรียน ทั้งนี้เพราะองคกรแหงการเรียนรูเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาท่ีนาสนใจ

อยางย่ิง เน่ืองจากสถานศึกษาเปนสถานท่ีใหความรูแกนักเรียนและผูปกครอง ควรจะไดรับการ

สงเสริมใหเปนองคกรแหงการเรียนรูย่ิงกวาองคการประเภทใดๆ (สมคิด สรอยน้ำ, 2542: 2) โดย 
ผูวิจัยเช่ือวาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด มีพ้ืนฐานดี มีมาตรฐานเดิมอยูบางแลว  หากนำมาพัฒนา

ตามทฤษฎีองคการแหงการเรียนรูอยางบูรณาการท่ีผสมผสานอยางสอดคลองกันดีแลว จะเปนการ

พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหเปนผูมีคุณภาพ มีปญญา ความรู และมีภูมิคุมกัน จะสามารถพัฒนา

โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดใหมีความโดดเดนนาสนใจและเปนท่ีเชื่อถือแกโรงเรียนท่ัวไปและ

เหมาะสมท่ีจะเปนโรงเรียนตนแบบและสามารถเปนโรงเรียนตัวอยางแกโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษา
ในระดับเดียวกันในพ้ืนท่ีของแตละจังหวัด 
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วัตถุประสงค  
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 

2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรู ประกอบดวย 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูเชิงทฤษฎี เพ่ือสรางและพัฒนารูปแบบ

องคกรแหงการเรียนรูเชิงทฤษฎี ประกอบดวย                                   

  1.1 ศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ  

    1.1.1 ศกึษาแนวคิดในเชิงทฤษฎี หลักการ จากตำรา หนังสือวิชาการวรรณกรรม

และงานวิจัย ของนักวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เก่ียวกับองคประกอบของการเปน

องคกรแหงการเรียนรู 

    1.1.2 ศึกษาแนวคิดจากการสัมภาษณ ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ โรงเรียน

อนุบาลประจำจังหวัด และผูเชี่ยวชาญทางการบริการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 20 คน เพ่ือ

ทราบนโยบาย ปรัชญา เปาหมาย แนวคิด และขบวนการบริหาร โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 

  1.2  นำแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ที่ไดมาสรางรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู ในเชิง

ทฤษฎี (heoretical model) ไดองคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู จำนวน 10 องคประกอบ คือ  

1) การเรียนรู 2) ภาวะผูนำ 3) การมีสุขภาพท่ีดี 4) การมีคุณธรรม 5) การมีจิตสำนึก 6) การคิด 

เชิงระบบ 7) โครงสรางองคการ 8) การมีวิสัยทัศนรวม 9) การจัดการความรู 10) เทคโนโลยี  

  1.3 นำรางองคประกอบรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูในเชิงทฤษฎี เสนอท่ีประชุม

สมัมนา ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ และหัวหนากลุมวชิาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 134 คน 
เพ่ือวิพากษความเหมาะสมขององคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรู ของโรงเรียนอนุบาล 

ประจำจังหวัด 

  1.4 นำรางองคประกอบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 

เสนอที่ประชุมสนทนากลุม ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิ

ดานองคกรแหงการเรียนรู จำนวน 10 คน พิจารณาความถูกตองและความเหมาะสม ไดรูปแบบ
องคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู แบงเปน 2 ดาน 10 องคประกอบ คือ ดานบุคคล มี  

6 องคประกอบ1) การเรียนรู 2) ภาวะผูนำ 3) การมีสุขภาพท่ีดี 4) การมีคุณธรรม 5) การมีจิตสำนึก 
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6) การคิดเชิงระบบ ดานโครงสราง มี 4 องคประกอบ 1) โครงสรางของโรงเรียน 2) การมีวิสัยทัศน

รวม 3) การจัดการความรู 4) เทคโนโลยี 

 ตอนท่ี 2 การตรวจสอบรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 

ไดดำเนินการดังน้ี 

  2.1  การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูอนุบาลประจำ

จังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ 

  2.2  การตรวจสอบตัวบงชี้ของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัด ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และการใชประโยชน 

ขั้นตอนท่ี 2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.1  ประชากร ที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนอนุบาลประจำ

จังหวัด ทั่วประเทศมีโรงเรียนรวม 80 โรงเรียน ประชากรโรงเรียนละ 10 คน รวมเปนประชากรจำนวน 

800 คน  

 2.2  กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย คือ โรงเรียนเปนหนวยในการสุม  (unit of analysis)  

ไดแก 

       2.2.1 กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโรงเรียนโดยเทียบกับตารางกำหนดขนาดกลุม

ตัวอยาง เครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2540: 303) 

ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 66 โรงเรียน ประชากรโรงเรียนละ 10 คน จะเปนประชากร จำนวน 660 คน 

    2.2.2  สุมกลุมตัวอยางโรงเรียน ดวยวิธีสุมอยางงายตามสัดสวนจำนวนโรงเรียน ที่

ตั้งอยูในจังหวัดและภาคตาง ๆ ของประเทศไทย มี 6 ภาค ไดโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ภาคเหนือ 7 

โรงเรียน ภาคกลาง 21+2 โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16+1 โรงเรียน ภาคตะวันออก 6 

โรงเรียน ภาค ตะวันตก 4 โรงเรียน และภาคใต 12+1 โรงเรียน รวม 70 โรงเรียน (เน่ืองจากจำนวน
โรงเรียนท่ีต้ังอยูในแตละภาคตางกันมาก เพ่ือความสมดุลของขอมูลจึงเพ่ิมภาคกลาง 2 จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด ภาคใต 1 จังหวัด รวม 70 จังหวัด จำนวนโรงเรียน 70 โรงเรียน 

ประชากรโรงเรียนละ 10 คน รวมเปนประชากรท่ีใชในการวิจัย จำนวน 700 คน 

   2.2.3  กำหนดกลุมผูใหขอมูลจำแนกเปน 3 กลุม ไดแก 
     1) กลุมผูบริหารและครูผูสอน เพ่ือตอบแบบสอบถาม ใชสุมอยางงายจาก

โรงเรียน ๆ ละ 10 คนจำนวน 700 คน 
     2)  ผูบริหารโรงเรียน ผูทรงคุณวุฒิ ในดานองคกรแหงการเรียนรู และผูการ 

บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด  เพ่ือการสัมภาษณ ใชการคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 20 คน 

     3) ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ และหัวหนากลุมวิชาการโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัด  จำนวน 134 คน เพ่ือสัมมนาพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสม 

ขององคประกอบ 
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   2.2.4  ผูทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับองคกรแหงการเรียนรู และการบริหารโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัด จำนวน 10 คน เพ่ือประชุมสนทนากลุมพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความ

เหมาะสม ขององคประกอบ  

    2.2.5 ผูทรงคุณวุฒิดานองคกรแหงการเรียนรู และผูบริหารโรงเรียนอนุบาลประจำ

จังหวัด จำนวน 10 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

อนุบาลประจำจังหวัด ใชการเลือกแบบเจาะจง 

ขั้นตอนท่ี 3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ดังน้ี 

  3.1  กรอบแนวคำถามในการสัมภาษณแบบเจาะลึก ใชเพ่ือการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

ในการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จำนวน 20 คน  

  3.2  ประเด็นการสนทนากลุมใชเพ่ือการประชุมสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ 10 คน 

  3.3  แบบสอบถามเก่ียวกับความเหมาะสมของการเปนองคประกอบของรูปแบบ

องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด แบงออกเปน 2 ตอน 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน สวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

อายุ เพศ วุฒิการศึกษา ตำแหนงปจจุบัน ประสบการณในการทำงาน มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่

กำหนดคำตอบไวให 

 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับองคประกอบของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

อนบุาลประจำจงัหวัดแบบสอบถามมลีกัษณะเปนแบบสอบถามชนดิมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

  3.4 แบบสอบถามความเหมาะสมของตัวบงชี้ของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู ของ

โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และการใช

ประโยชน 
ขั้นตอนท่ี 4 การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

  4.1 ผูวิจัยไดนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร และจากการสัมภาษณ มาวิเคราะห

รางรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู เชงิทฤษฎี และนำเสนอท่ีประชมุสมัมนา ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ 
หัวหนากลุมวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จำนวน 134 คน พิจารณาความเท่ียงตรง 

ในเชิงเน้ือหา และความเหมาะสม เพ่ือนำมาสรางเคร่ืองมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม เพ่ือนำมาใช

ในการเก็บขอมูลและแนวความคิดของกลุมประชากรท่ีศึกษา 
  4.2 นำเคร่ืองมือที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาผูควบคุมงานวิจัยตรวจสอบความ

ถูกตองและความเหมาะสม แลวนำเสนอผูเทรงคุณวุฒิเก่ียวกับองคกรแหงการเรียนรู และการบริหาร
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดจำนวน 10 ทาน ประชุมสนทนากลุม พิจารณาความถูกตองเชิงเน้ือหา

และความเหมาะสม 
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   4.3 นำเคร่ืองมือ มาปรับปรุงแกไขแลวนำเสนออาจารยที่ปรึกษาผูควบคุมงานวิจัย

ตรวจสอบ แลวนำเสนอผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประเมินความสอดคลอง 

(IOC) สถิติที่ใชเปนสถิติพ้ืนฐาน หาคาเฉลี่ย โดยคา IOC มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป จึงถือวามีความ

เหมาะสม (ความเห็นผูเชี่ยวชาญ เหมาะสม +1  ไมแนใจ 0  และไมเหมาะสม -1 ) ไดเคร่ืองมือฉบับที่

สมบูรณ เพ่ือดำเนินการตอไป 

   4.4 นำเคร่ืองมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว นำเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณา

ตรวจสอบ แกไขแลว นำไปทดลอง (try out) โดยผูวิจัยนำแบบสอบถามไปทดลองใชกับบุคลากรของ

โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดราชบุรี  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน 

   4.5 นำขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของ

แบบสอบถามโดยใชวิธีของครอนบาค (Cronbach)ไดคาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท้ังฉบบั  0.98 

ขั้นตอนท่ี  5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5.1 ผูวิจัยขอหนังสือนำสงแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลทำดุษฎีนิพนธจากสำนักงาน

บัณฑิตศึกษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และหนังสือแนะนำตัวของผูวิจัยเอง 

     5.2  สงหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล และหนังสือแนะนำตัวผูวิจัย พรอม

แบบสอบถามทางไปรษณีย ถึงผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดกลุมตัวอยาง จำนวน 70 

โรงเรียนๆ ละ 10 ชุด รวม700 ชุด ใหชวยเก็บขอมูลให แลวสงกลับทางไปรษณีย มายังผูวิจัยโดยตรง 

ตามที่อยูที่ผูวิจัยจัดพิมพหนาซองสงไปใหพรอมกัน 

ขั้นตอนท่ี  6 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนำขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหทางสถิติดังตอไปนี้  

 6.1 การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และขอมูลจากการ

สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

 6.2  การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับ 
เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการและประสบการณในการทำงาน วิเคราะหโดยใช   

คา ความถ่ีและคารอยละ 

 6.3  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับองคประกอบของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ใชการวิเคราะหคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ใชโปรแกรมสำเร็จรูป  

 6.4  การวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของ

โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดใชวิเคราะหเชิงเน้ือหา (content analysis)                                                     
 6.5  การวิเคราะหตัวบงชี้ของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำ

จังหวัด โดยผูทรงคุณวุฒิจำนวน 10 คน ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และ 

การใชประโยชนใชคารอยละ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
1. องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรท่ีมีการกระตุนสงเสริมใหบุคลากรไดมีการ 

เรียนรู ในรูปแบบที่หลากหลาย มีการถายทอดความรูซึ่งกันและกัน ทั้งภายในองคการและภายนอก
องคการ อยางตอเนื่องและยั่งยืน เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนสมรรถนะและขยายขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหประสบความสำเร็จและเจริญกาวหนา 

2.  การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรู หมายถึง การศึกษาองคประกอบท่ีเหมาะสม
และสอดคลองในการเปนองคประกอบขององคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 
ที่กอใหเกิดการพัฒนาบุคลากร ใหมีคุณภาพเพ่ือขยายศักยภาพใหสูงข้ึน สามารถปฏิบัติงาน 
ใหสำเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. รูปแบบองคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ที่ไดจากการพัฒนา มีองคประกอบ 10 องคประกอบ แบงออกเปน 
2 ดาน คือ ดานบุคคลประกอบดวย การเรียนรู ภาวะผูนำ การมีสุขภาพท่ีดี การมีคุณธรรม การมี
จิตสำนึก ความคิดเชิงระบบ ดานสถานศึกษาประกอบดวย โครงสรางโรงเรียน การสรางวิสัยทัศน
รวม การจัดการความรู เทคโนโลยี แบงเปน ดานคือ ดานบุคคล และดานสถานศึกษา คือ 

4. ความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำ
จังหวัด กับขอมูลเชิงประจักษ หมายถึง สภาพการณที่รูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
อนุบาลประจำจังหวัดท่ีสรางข้ึน มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลจริงจากแบบสอบถามท่ีใช 
ในการวิจัย โดยวิเคราะหจากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

 
ผลการวิจัย  

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 
ขอเสนอผลการวิจัย เปน 4 ตอน ดังน้ี คือ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดสงแบบสอบถาม ไปยังกลุมตัวอยาง จำนวน 700 ชุด ผูตอบ

แบบสอบถามไดตอบแบบสอบถาม และสงกลับจำนวนท้ังสิ้น 670 ชุด แบบสอบถามสงกลับ คิดเปน 
รอยละ 95.41  

 การวิเคราะหขอมูลไดจำแนกตามสถานท่ีตั้งสถานศึกษาต้ังอยูในภาคกลางมากท่ีสุด 
จำนวน 210 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 31.34 เพศหญิง มากท่ีสุด จำนวน 553 คน คิดเปนรอยละ 
82.54  มีอายุ 50 ป ขึ้นไปมากท่ีสุด จำนวน 407 คน คิดเปนรอยละ 60.73 มีคุณวุฒิจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จำนวน 469 คน คิดเปนรอยละ 70.00 มีประสบการณในการทำงาน
มากกวา 30 ป มากท่ีสุด จำนวน 331 คน คิดเปนรอยละ 49.40 สวนใหญปฏิบัติงานหนาท่ีครูมาก
ที่สุด จำนวน 557 คิดเปนรอยละ 83.14 และเปนโรงเรียนขนาดใหญมาก มีจำนวนมากท่ีสุด จำนวน 
296 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 44.20   
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความเหมาะสม การเปนองคประกอบขององคกรแหงการ

เรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 

 การวิเคราะหความเหมาะสมการเปนองคประกอบขององคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

อนุบาลประจำจังหวัด มีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางท่ี 1 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพการเปนองคประกอบขององคกรแหงการ

เรียนรู ในภาพรวมและจำแนกตามรายดาน    

จากตารางท่ี 1 แสดงวาผลการวิเคราะหความเหมาะสม การเปนองคประกอบขององคกร

แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดในภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก

(   = 4.16) เม่ือพิจารณาความเหมาะสมรายดาน ดานบุคคล พบวามีความเหมาะสมในระดับมาก

ทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานภาวะผูนำ และดานการมีจิตสำนึก 

(   = 4.26 เทากัน) ดานการมีคุณธรรม (    = 4.20) ดานการเรียนรู (   = 4.17) ดานการคิดเชิงระบบ 
(   = 4.11) และดานการมีสุขภาพดี (   = 3.89) ตามลำดับ และเม่ือพิจารณา ความเหมาะสม 

รายดาน โครงสรางสถานศึกษา  พบวามีความเหมาะสมในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ีย

จากมากไปนอย ไดแก ดานการมีวิสัยทัศนรวม (    = 4.27) ดานเทคโนโลยีมา (    = 4.17) โครงสราง

สถานศึกษา (    = 4.15) และดานการจัดการความรู (    = 4.11) 

X 

X X X 

X 

X X 

X X 

X 

          

 X  S.D. 
 
 

 

 1.  
1.     
2.     
3.  
4.  
5.  
6.  
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ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน
อนุบาลประจำจังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ 

 ผลการวิเคราะหในสวนน้ีเปนการวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ
องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีตัวแปร องคกร
แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (LOPK) เปนตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบดวย
ตัวแปรแฝงภายใน จำนวน 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรแฝงภายในดานบุคคล (PERSON) ประกอบดวย
ตัวแปรสังเกตได จำนวน 6 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรดานการเรียนรู (LEARN) ดานภาวะผูนำ (LEADER) 
ดานการมีสุขภาพดี (HEALTH) ดานการมีจิตสำนึก (MENTAL) ดานการคิดเชิงระบบ (SYSTEM) 
และตัวแปรแฝงภายในโครงสรางสถานศึกษา (SCHOOL) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได จำนวน 
4 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรโครงสรางสถานศึกษาสถานศึกษา (STRUCT) ดานการสรางวิสัยทัศนรวม 
(VISION) ดานการจัดการความรู (KM) ดานการนำเทคโนโลยีมาใช (TECHNO) ดังมีรายละเอียด
ของผลการวิเคราะหดังตอไปนี้ 

  
ตารางที่ 2 น้ำหนักองคประกอบของตัวแปรใน โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของรูปแบบองคกร 
แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด  

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

R2 
Be SE t 

ตัวแปรแฝงภายนอก (LOPK)     
PERSON 1.00 0.04 23.66 1 
SCHOOL 0.88 0.04 21.44 0.78 

L 0.41 - - 0.82  
D 0.44 0.02  20.90  0.62 
H 0.42 0.02  17.34  0.51 
M 0.42 0.02  24.12  0.74 
C 0.39 0.02  20.52  0.58 
T 0.45 0.02  20.84  0.80 
S 0.47 - -  0.78 
V 0.46 0.02  27.58  0.78 
K 0.50 0.02  23.98  0.79 
N 0.47 0.02  19.75  0.62 

2 =  0.07   df = 1  p = 0.7846  RMSEA= .000  GFI =1.000  AGFI = 1.00  RMR = 0.00055 

    ** p  .01 
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ผลการวิเคราะหการตรวจสอบความตรงของ โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของรูปแบบ

องคกร แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืน 
กับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาสถิติที่ใชในการทดสอบ ไค-สแควร (   2 =  0.07  df = 1 

p = 0.78476  RMSEA= 0.000) คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 1.00  คาดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืนท่ีปรบัแกแลว (AGFI) มคีาเทากับ 1.00 และดัชนรีากของคาเฉล่ียกำลังสองของสวนท่ีเหลือ 

(RMR) เทากับ 0.00055 แสดงวา โมเดลการวิจัยมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

เมื่อพิจารณาคาน้ำหนักองคประกอบของตัวแปรภายนอก พบวา ตัวแปรภายในท้ังสองตัวแปร ซึ่ง
ประกอบดวย ตัวแปรแฝงภายในดานบุคคลและตัวแปรแฝงภายในโครงสรางสถานศึกษา มีคาเปน

บวก และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาคาน้ำหนักองคประกอบของ

ตัวแปรภายใน พบวา ตัวแปรแฝงภายในดานบุคคล น้ำหนักองคประกอบทั้งหมดของตัวแปรสังเกต

X 

แผนภาพท่ี 1 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัด 
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ไดทุกตัวมีคาเปนบวก มีคามากท่ีสุดเทากับ 0.45 นอยท่ีสุดเทากับ 0.39 และมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ตัวแปรท่ีมีน้ำหนักความสำคัญมากท่ีสุด คือ ตัวแปรดานการคิดเชิงระบบ มีคาเทากับ 

0.45 รองลงมาคอื  ตัวแปรดานภาวะผูนำ มีคาเทากับ 0.44 ตัวแปรแฝงภายในโครงสรางสถานศึกษา 

น้ำหนักองคประกอบท้ังหมดของตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีคาเปนบวก มีคามากท่ีสุดเทากับ 0.50 

นอยท่ีสุดเทากับ 0.46 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรท่ีมีน้ำหนักความสำคัญมากท่ีสุด 

คือ  ตัวแปรดานการจัดการความรู  มีคาเทากับ 0.50 รองลงมาคือ ตัวแปรโครงสรางสถานศึกษาและ

ตัวแปรดานการนำเทคโนโลยีมาใช มีคาเทากับ 0.47 เทากัน แสดงใหเห็นวาตัวแปรเหลาน้ีเปน

ตัวแปรท่ีสำคัญขององคประกอบรวมของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำ

จังหวัด ดังแสดงในตารางท่ี 2 และ แผนภาพท่ี 1 

  

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหผลการตรวจสอบผลการวิจัยรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

อนุบาลประจำจังหวัด ทั้ง 10 องคประกอบ คือ 1) ดานการเรียนรู 2) ดานภาวะผูนำ 3) ดานการมี

สุขภาพท่ีดี  4) การมีคุณธรรม 5) ดานการมีจิตสำนึก 6) ดานการคิดเชิงระบบ 7) โครงสรางโรงเรียน 

8) ดานการมีวิสัยทัศนรวม 9) ดานการจัดการความรู 10) ดานเทคโนโลยี ตามความเห็นของผูทรง

คุณวุฒิ ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได  ความถูกตอง และเปนประโยชน 

การวิเคราะหผลการตรวจสอบผลการวิจัยรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัดในท้ัง 10 องคประกอบ ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิในดานความเหมาะสม ความ

เปนไปได ความถูกตอง และการใชประโยชน  มีความเหมาะสม มีรายละเอียด ดังน้ี  

ดานความเหมาะสม ผูทรงคุณวุฒิไดใหความเห็นวา องคประกอบ ทั้ง 10 องคประกอบ 

มีความเหมาะสม ทั้ง 10 องคประกอบ โดยเรียงลำดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ 

1. ดานโครงสรางสถานศึกษา 2. ดานการจัดการความรู 3. ดานเทคโนโลยี  4. การมีวิสัยทัศนรวม 
5. ดานการมีจิตสำนึก  6. ดานการเรียนรู 7. ดานความคิดเชิงระบบ 8. ดานภาวะผูนำ 9. การมี
สุขภาพดี 10. ดานคุณธรรม ซึ่งดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ รอยละ 100 และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุด 

เทากับ รอยละ 93.33               

ดานความเปนไปได ผูทรงคุณวุฒิไดใหความเห็นวา องคประกอบท้ัง 10 องคประกอบ มี
ความเปนไปได โดยเรียงลำดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยคือ 1. ดานเทคโนโลยี 2. ดานการมี

วิสัยทัศนรวม 3. ดานการมีสุขภาพดี 4. ดานภาวะผูนำ 5. ดานการจัดการความรู 6. ดานคุณธรรม  
7. ดานการเรียนรู 8. ดานการมีจิตสำนึก 9. คานโครงสรางสถานศึกษา 10. ดานความคิดเชิงระบบ  

ซ่ึงดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ รอยละ 100 และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุดเทากับ รอยละ 93.33               
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ดานความความถูกตอง  ผูทรงคุณวุฒิไดใหความเห็นวา  องคประกอบ ทั้ง 10 องคประกอบ 

มีความถูกตอง โดยเรียงลำดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยคือ 1. ดานการมีจิตสำนึก 

2. ดานโครงสรางสถานศึกษา 3. ดานการมีวิสัยทัศนรวม 4. ดานเทคโนโลยี 5. ดานการจัดการ 

ความรู 6. ดานการมีสุขภาพดี 7. ดานความคิด เชิงระบบ 8. ดานการเรียนรู 9. ดานภาวะผูนำ 

10. ดานคุณธรรม ซึ่งดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ รอยละ 100 และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดเทากับ 

รอยละ94.17               

ดานการใชประโยชน  ผูทรงคุณวุฒิไดใหความเห็นวา องคประกอบ ทั้ง 10 องคประกอบ  

เปนประโยชน โดยเรียงลำดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คอื 1. ดานการมีจติสำนึก 2. ดานการมี

วิสัยทัศนรวม 3. ดานการจัดการความรู 4. ดานโครงสรางสถานศึกษา 5. ดานเทคโนโลยี 6. ดานการ

มีสุขภาพดี 7. ดานความคิดเชิงระบบ 8. ดานการเรียนรู 9. ดานภาวะผูนำ 10. ดานคุณธรรม 

ซ่ึงดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ รอยละ 100 และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุดเทากับ รอยละ 94.17               

ผลการตรวจสอบ ผลการวิจัยรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำ

จังหวัด ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ในดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได ความถูกตอง 

และการใชประโยชน เมื่อพิจารณารายองคประกอบ พบวา ทุกองคประกอบ ทั้ง 10 องคประกอบ 

มีความเหมาะสมการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 

 

อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัดนี้  ผูวิจัยขอนำเสนอการอภิปรายออกเปน 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก เก่ียวกับ 

ผลการศึกษาความเหมาะสมการเปนองคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัด ประเด็นท่ีสอง เก่ียวกับผลการศึกษาความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ จะกลาวตามลำดับตอไปนี้  

ประเด็นแรก เก่ียวกับการศึกษาความเหมาะสมการเปนองคประกอบการเปนองคกรแหงการ

เรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดน้ี ผู วิจัยจะนำเสนอตามองคประกอบหลัก จำนวน 

2 องคประกอบ และองคประกอบยอย 10 องคประกอบ ซึ่งผลการวิจัย พบวาโมเดลโครงสรางเชิงเสน
มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

1. องคประกอบดานบุคคล เปนองคประกอบท่ีสำคัญของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โดยท่ีน้ำหนักองคประกอบมีคาเปนบวก และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .01 ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวความคิดกับแนวความคิดของ (มารควอรต, 2548:50) ที่

กำหนดใหคน เปนองคประกอบ 1 ใน 5 ประการขององคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู และ

สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ เซ็งเก (Senge, 1996: 6) ที่กำหนดวินัย 5 ประการ ขององคกร 
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แหงการเรียนรู ประกอบดวย 1) ดานความมุงมั่นสูความเปนเลิศ 2) ดานรูปแบบการคิด 3) ดานการ

สรางและการสานวิสัยทัศน 4) ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม 5) ดานความคิดเชิงระบบ ซึ่งเปน

คุณลักษณะท่ีสำคัญของบุคคลในองคการท้ัง 5 ประการ นอกจากน้ันบังสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของ ศศกร ไชยคำหาร (2550: 218) ที่พบวา ปจจัยท่ีที่มีอิทธิพลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดวย 9 ปจจัย เรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ 1) โครงสรางท่ี

เหมาะสมขององคการ 2) การคิดอยางเปนระบบ 3) กลยุทธขององคการ 4) วัฒนธรรมการเรียนรู  

5) การพัฒนาบุคลากร 6) การทำงานเปนทีม 7) การมีวิสัยทัศนรวม 8) การสรางบรรยากาศใน 

9) องคการ และการสรางและถายโอนความรู ที่มีปจจัยท่ีเก่ียวของกับบุคคลอยู 3 ดาน คือ 1) การคิด

อยางเปนระบบ 2) การพัฒนาบุคลากร และ 3) การทำงานเปนทีมเชนเดียวกับผลการวิจัย เร่ือง 

ตัวบงชี้ ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใตของ สุรพงศ  

เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ (2547: 183) ที่พบวา ภาวะผูนำ เปนองคประกอบหลัก 1 ใน 5 และจากการวิเคราะห

ความเหมาะสมการเปนองคประกอบของรูปแบบขององคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล

ประจำจังหวัด ดานบุคคล พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก รวมท้ังการตรวจสอบผลการวิจัย

ของผูทรงคุณวุฒิ ดานบุคคล ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และการใช

ประโยชนพบวา องคประกอบดานบุคคล โดยภาพรวมมีคารอยละ 96.18 96.89 97.33 และ 97.76  

ตามลำดับ 

2. องคประกอบหลักดานโครงสรางสถานศึกษา เปนองคประกอบท่ีสำคัญของรูปแบบ

องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โดยท่ีน้ำหนักองคประกอบมีคาเปนบวก 

และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวความคิดของ (มารควอรต, 2548: 

50) ที่กำหนดใหโครงสรางองคการ การจัดการความรู และเทคโนโลยี เปนองคประกอบสำคัญ 

3 ใน 5 ประการ ขององคกรแหงการเรียนรู และสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ เซงเก (Senge, 1990
: 6-8) ที่ไดกำหนดวินัย 5 ประการ ขององคกรแหงการเรียนรู โดยไดกำหนดให การสรางและการสาน

วิสัยทัศน เปนองคประกอบ 1 ใน 5 ประการขององคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู และสอดคลอง 

กับงานวิจัยของ ศศกร ไชยคำหาร (2550: 218) ที่พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย 9 ปจจัย โดยมีปจจัยดานโครงสรางของโรงเรียน 

5 ใน 9 ที่เปนองคประกอบสำคัญขององคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรู คือ 1) โครงสราง 

ที่เหมาะสมขององคการ 2) กลยุทธขององคการ 3) การมีวิสัยทัศนรวม 4) การสรางบรรยากาศ 
ในองคการ และ 5) องคการ และการสรางและถายโอนความรู และสอดคลองกับผลการวิจัย เร่ือง 

ตัวบงชี้ความเปนองคกรแหงการเรียนรู ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต ของ สุรพงศ 
เอื้อศิริพรฤทธ์ิ (2547: 183) ที่พบวา ตัวบงชี้ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดภาคใตที่เก่ียวกับดานโครงสรางโรงเรียนท่ีสำคัญ คือ 1) การจัดการความรู  
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2) องคการ และ 3) ดานเทคโนโลยี ซ่ึงเปนองคประกอบหลัก 3 ใน 5 ประการ ของการเปนองคประกอบ

ขององคกรแหงการเรียนรูและจากการวิเคราะหความเหมาะสมการเปนองคประกอบของรูปแบบของ

องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ดานโครงสรางของโรงเรียน พบวา มีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก รวมทั้งการตรวจสอบผลการวิจัยในดานความเหมาะสม ความเปนไปได 

ความถูกตอง และการใชประโยชนพบวา องคประกอบดานบุคคล โดยภาพรวมมีคารอยละ 97.98  

96.78  93.96 และ 93.64 ตามลำดับ 

จากการวิเคราะหผลการตรวจสอบ ผลการวิจัยรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

อนุบาลประจำจังหวัด ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ในดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได 

ความถูกตอง การใชประโยชน ที่พบวา มีความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความถูกตอง แยกเปน

รายองคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรู ท้ัง 10 องคประกอบ  และในภาพรวม มีความเหมาะสมใน

การเปนองคประกอบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด สามารถนำไปใชในการ

พัฒนาโรงเรียนได และจะทำใหผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และผูที่มีสวนเก่ียวของ สามารถนำไปใช

ดวยความม่ันใจ และจะทำใหการพัฒนาโรงเรียนประสบความสำเร็จ 

การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำ

จังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบขององคกร

แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีตัวแปรการเปนองคประกอบ

ขององคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด เปนตัวแปรภายนอก ประกอบดวย

องคประกอบหลักการเปนตัวแปรแขวงภายใน จำนวน 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรแขวงภายในดานบุคคล 

ประกอบดวยตัวแปรยอยท่ีสังเกตได จำนวน 6 ตัวแปร คือ ดานการเรียนรู ดานภาวะผูนำ ดานการมี

สุขภาพท่ีดี ดานการมีคุณธรรม ดานการมีจิตสำนึก ดานความคิดเชิงระบบ สวนตัวแปรภายนอก 

ดานโครงสรางสถานศึกษา ประกอบดวยองคประกอบยอยซึ่งเปนตัวแปรสังเกตได จำนวน 4 ตัวแปร 
ไดแก ดานโครงสรางสถานศึกษา ดานการสรางวิสัยทัศนรวม ดานการจัดการความรู และดาน

เทคโนโลยี การวิเคราะหสหสัมพันธโดยใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน มีความสัมพันธอยางมีนัย

สัมพันธทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมพันธ ตั้งแต 0.457 ถึง 0.99 ลักษณะความสัมพันธ เปนความ 
สัมพันธทางบวก ผลการวิเคราะหตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของรูปแบบ

องคกรแหงการเรียนเรียนดานการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด พบวา โมเดลมีคาความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และผลการวิจัยพบวา ความตรงของโมเดลมีความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดโมเดลมีความสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
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ขอเสนอแนะ  
การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 

ผูวิจัยไดนำขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้ มาเปนพ้ืนฐาน และนำมาวิเคราะห ผสมผสาน กับหลักวิชาการ

เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือของการพัฒนา และเปนแนวทางใหผูสนใจในรูปแบบดังกลาวนำไปประยุกตใช
ในการบริหารงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของบุคคล ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและกอ

ใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษาอยางแทจริง โดยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ดังน้ี 

 1.1 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ควรนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

อนุบาลประจำจังหวัด ที่ไดจากการวิจัยคร้ังน้ี ไปพัฒนาโรงเรียนของตนเอง เพ่ือใหเปนตนแบบ และ

เปนตัวอยางแกโรงเรียนอ่ืนๆ 

 1.2 การนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ที่ไดจากการ

วิจัยคร้ังน้ีไปใชนั้น อาจจะใชองคประกอบ ทั้ง 10 องคประกอบ ไปพัฒนาพรอมกันท้ังหมด หรือ 

อาจจะคอยๆ พัฒนาไปโดยไมตองพรอมกันทีเดียวท้ังหมดก็ได 

 1.3 การนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ที่ไดจากการ

วิจัยครั้งนี้ไปใช ควรมีการจัดฝกอบรม ประชุมสัมมนา มีการส่ือสาร แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 

แกผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกคนใหมีความรู มีความเขาใจในเร่ืองรูปแบบองคกร

แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด เปนอยางดี 

 1.4 การนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดท่ีไดจากการ

วิจัยคร้ังน้ีไปใช ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรของโรงเรียน ควรมีการกำหนดวัตถุประสงค วิสัยทัศน 

และมีการวางแผนรวมกัน เพ่ือใหบุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

 1.5 ผูบริหารการศึกษาระดับสูง ควรมีการใหการสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัด 

ไดนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ไปพัฒนาโรงเรียนของตน 

 1.6 ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากร ของโรงเรียน ควรรวมกัน สรางบรรยากาศ 
ในโรงเรียนให สงเสริมและเอ้ือตอการเรียนรู เพ่ือใหบุคลากรสามารถศึกษาหาความรูไดตลอดเวลา 

จะกอใหเกิดมีการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง และงานในหนาท่ีใหดีย่ิงข้ึนสามารถท่ีกาวทันการเปล่ียนแปลง 

 1.7 ควรสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของโรงเรียน ไดนำความรูที่มีอยูในตนเองหรือ
ในงานท่ีตนรับผิดชอบไปใชประโยชนในการพัฒนาการปฏิบัติงานหรือใหมีการแลกเปล่ียนกับเพ่ือน

รวมงาน เพ่ือเปนการขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

 1.8 ควรนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดน้ีไปพัฒนา
โรงเรียน เพ่ือกาวสูการเปนสังคมอาเซียน และกาวสูมาตรฐานสากล 
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2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป  

 2.1  ควรทำการวิจัยเก่ียวกับองคประกอบการเปนองคกรแหงการเรียนรูอื่นๆ ตอไป 

 2.2  ควรนำรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ที่ไดจากการ

วิจัยคร้ังน้ี ไปทดลอง และประเมินผล เพ่ือเปนการตรวจสอบผลการวิจัยคร้ังน้ีอีกคร้ังหน่ึง 

 2.3  ควรมีการวิจัยโรงเรียน หรือองคการท่ีใชรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

อนุบาลประจำจังหวัด พัฒนา เปรียบเทียบกับ โรงเรียนหรือองคการ ที่ไมใชรูปแบบนี้พัฒนา 

 2.4  ควรมีการวิจัยในสถานศึกษา หรือองคการท่ีไดรับการพัฒนาตามรูปแบบองคกร 

แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการศึกษาของสถานศึกษา

หรือองคการอยางไร  

 2.5  ควรทำการวิจัยถึงสภาพปญหา และอุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียนหรือ องคการ

ตามรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู เพ่ือจะไดขอมูลเพ่ือนำมาใชในการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 2.6 ควรทำการวิจัยเพ่ือศึกษาองคประกอบองคกรแหงการเรียนรู ในสถานศึกษา หรือ

องคการกับกลุมตัวอยางอื่นๆ ในระดับเดียวกันหรือตางระดับกัน 

 

สรุป  
การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด มี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และเพ่ือ

ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดกับ

ขอมูลเชิงประจักษ ผลการศึกษาพบวารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำ

จังหวัด มี 10 องคประกอบ แบงเปน 2 ดาน คือ ดานบุคคล ประกอบดวย ภาวะผูนำ การมีจิตสำนึก 

การมีคุณธรรม การเรียนรู ความคิดเชิงระบบ การมีสุขภาพดี และดานสถานศึกษา ประกอบดวย การ

มีวิสัยทัศน เทคโนโลยี โครงสรางสถานศึกษา และการจัดการความรู ในขณะเดียวกัน รูปแบบองคกร
แหงการเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดยังมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ

ดวย ซึ่งทั้งรูปแบบองคกรและความสอดคลองขององคกรกับขอมูลเชิงประจักษนั้น มีความเหมาะสม

อยูในระดับมาก อันสามารถนำไปเปนแบบในการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลได แตอยางไรก็ตาม
เน่ืองจากสภาพสังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นในการนำไปใชจำเปนตอง

ปรับใหสอดคลองกับสภาพจริงพรอมกับการคำนึงถึงความแตกตางของวัฒนธรรมดานตางๆ ของ
แตละชุมชนดวย 
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การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต 
สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี 

ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
DEVELOPMENT OF THE DIPLOMA PROGRAM IN APPLIED THAI 
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PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY 

 

DANG XUENI1 

สมจิต จันทรฉาย / SOMCHIT JANJAI2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทย

ประยุกต สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม กระบวนการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การสรางหลักสูตร 

3) การประเมินหลักสูตร และ 4) การปรับปรุงหลักสูตร ผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารหลักสูตร จำนวน 

3 คน นักศึกษาจีนจำนวน 16 คน และกลุมผูเชี่ยวชาญ จำนวน 8 คน เคร่ืองมือที่ใช ไดแก 1) แบบ

สัมภาษณแบบมีโครงสราง 2) แบบสอบถาม และ 3) แบบประเมินเอกสารหลักสูตร การวิเคราะห

ขอมูลโดยใชการวิเคราะหเน้ือหา ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยัพบวา หลกัสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต สำหรับนักศึกษาจีน

สังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีหนวยกิต 

ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 54 หนวยกิต ประกอบดวย 17 รายวิชา หลักสูตรเนนการพัฒนาทักษะ

การใชภาษาท้ัง 5 ดาน ไดแก การฟง การพูด การอาน การเขียน และการแปล โดยใหความสำคัญ 

ในดานทักษะการเขียนและการแปลเปนพิเศษ เปดโอกาสใหนกัศึกษาจนีไดเรยีนรวมกบันกัศึกษาไทย 
ผลการประเมินองคประกอบของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

 

คำสำคัญ : การพัฒนาหลักสูตร หลกัสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต นกัศึกษาจนี  

 
1นกัศึกษาหลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ABSTRACT 
The purpose of this research aimed to develop the one-year-diploma program in 

applied Thai for Chinese students of the Higher Education Institutes in Guangxi, studying 

at Nakhon Pathom Rajabhat University. There were 4 stages of curriculum development 

process: basics information study, curriculum design, the curriculum evaluation, and the 

curriculum improvement. The sample of this study comprised of 3 administrators,  

16 Chinese students, and 8 experts. The research instruments were a structured interview, 

a questionnaire, and an evaluation form. The statistics used for the data analysis were 

frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

The results of the study showed that the requirement of the diploma program in 

applied Thai was 54 credits, 17 courses. The curriculum emphasized the five language 

skills of listening, speaking, reading, writing and translation. The priorities were writing and 

translation skills. In addition, this curriculum gave a chance for Chinese students to study 

with Thai students. Regarding the results of the curriculum evaluation, it showed that the 

curriculum components in overall were considered appropriate at a high level. 

 

Keywords: curriculum development, diploma program in applied Thai, Chinese students.  

 

บทนำ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเริ่มจัดทำโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา

ในมณฑลกวางซีประเทศจีนต้ังแต ป ค.ศ. 2007 โดยรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาแบบ “2+1” ซึ่ง

เปนหลักสูตรท่ีศึกษาในประเทศจีนเปนเวลา 2 ป และศึกษาตอปท่ี 3 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดยใหนักศึกษาไดรับวุฒิประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมภายหลังสำเร็จการศึกษา 

เน่ืองจากหลกัสูตรปที ่ 3 ทีใ่ชพัฒนานักศึกษาจนีในโครงการแลกเปล่ียนท่ีสถาบันอดุมศกึษาประเทศจีน
กำหนดน้ันมีเพียงโครงสรางหลักสูตรท่ีระบุเฉพาะช่ือรายวิชาและจำนวนหนวยกิต แตไมมีคำอธิบาย

รายวิชา จุดมุงหมาย และองคประกอบอ่ืน ๆ ดังนั้น การท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรดังกลาว จึงประสบปญหา ดังน้ี 1) ผูสอนตองจัดการเรียนการสอนตามช่ือวิชา
ที่ไมมีคำอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน ทำใหการวางแผนการสอนคอนขางยุงยากและตองใชเวลามาก 

2) ผูสอนตางก็สอนตามความเขาใจของตนเอง ไมไดยึดเน้ือหาท่ีควรกำหนดไวในคำอธิบายรายวิชา 
ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ เชน เน้ือหาท่ีสอนไมตอเน่ืองกัน มีการสอนเน้ือหาซ้ำซอนกันในรายวิชา

ที่กำหนดใหสอนตางกัน เน้ือหาท่ีสอนงายหรือยากเกินไปสำหรับผูเรียน 3) หลักสูตรขาดความ
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ยืดหยุนเพราะรายวิชาในหลักสูตรเปนวิชาบังคับทุกวิชา ไมมีวิชาเลือกท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียน

ตามความสนใจและความตองการ ทำใหผูเรียนอาจจะตองเรียนรายวิชาท่ีไมเก่ียวของกับตนเอง

แทนท่ีจะไดเลือกเรียนรายวิชาท่ีสนใจหรือตองการจริง ๆ นอกจากสภาพปญหาของหลักสูตร 

ดังท่ีกลาวมาแลว ประเทศจีนกับประเทศไทยมีการติดตอสื่อสารกันมากข้ึนอันเน่ืองจากการขยายตัว 

ในดานธุรกิจการคาและการลงทุนระหวางท้ังสองประเทศ และความสัมพันธดานสังคม วัฒนธรรม

และการศึกษาที่มีเพ่ิมมากขึ้น จึงตองการบุคลากรท่ีสามารถสื่อสารไดทั้งภาษาจีนและภาษาไทย 

และมีความรูความสามารถเก่ียวของกับวิชาชีพดานธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงการตลาด โลจิสติกส 

และอื่น ๆ เพ่ิมมากข้ึน ผูวิจัยจึงเห็นวาจำเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา

ภาษาไทยประยุกต สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม เพ่ือใหมีเอกสารหลักสูตรที่มีรายละเอียดครบถวน สมบูรณ สามารถใชเปนแนวทาง

ในการจัดการเรียน การสอนท่ีตอบสนองความตองการทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง 

ตลอดจนยกระดับคุณภาพของนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตร 

 

วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต สำหรับนักศึกษาจีนสังกัด

สถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

กรอบแนวคิด 
1. ผู วิจัยไดศึกษากระบวนการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโบแชมพ 

(Beauchamp, 1981) สงัด อุทรานันท (2528) และวิชัย วงษใหญ (2537) และสรุปไดวา ในการ

พัฒนาหลักสูตรน้ันสามารถดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรซ่ึงประกอบดวย
ขั้นตอน 4 ขั้น ดังท่ีแสดงในแผนภูมิที่ 1 ดังน้ี 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 178

แผนภูมิท่ี 1 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต สำหรับ 

นักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

2. ผูวิจัยไดศึกษาขอบังคับกระทรวงศึกษาธิการแหงชาติจีนวาดวยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี ป ค.ศ. 2004 (Education Department of Guangxi Zhuang Autonomous 
Region, 2004) และเกณฑมาตรฐานระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ของประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) เพ่ือใชเปนแนวทางในการกำหนดโครงสรางและ

องคประกอบท่ีจำเปนของหลักสูตร 

 

วิธีดำเนินการ 
ผูวิจัยไดดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามข้ันตอนตาง ๆ 4 ขั้น ดังน้ี ขั้นท่ี 1 การศึกษาขอมูล

พ้ืนฐาน ขั้นท่ี 2 การสรางหลักสูตร ขั้นท่ี 3 การประเมินหลักสูตร และข้ันท่ี 4 การปรับปรุงหลักสูตร ซึ่ง
แตละข้ันมีการดำเนินการในรายละเอียด ดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

ขั้นตอนที่ 2  
การสรางหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 3  
การประเมินหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 4  
การปรับปรุงหลักสูตร 

ประเมินเอกสารหลักสูตรจากผูเช่ียวชาญโดย ใชแบบสอบถาม แบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับเปนเครื่องมือรวบรวมขอมูล 

 นําความคิดเห็นและผลการประเมินหลักสูตรในขั้นที่ 3 มาใชเปนขอมูล 

เพ่ือปรับปรุงแกไขเอกสารหลักสูตร 

1) สภาพของหลักสูตรเดิม 
2) ความตองการและแนวโนมของการพัฒนาหลักสูตร 

1) การยกรางหลักสูตร 
2) การตรวจสอบหลักสูตร 
3) การกล่ันกรองหลักสูตรดวยเทคนิคการสนทนากลุม (focus group discussion) 
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ขั้นท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

การดำเนินงานในข้ันน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสำหรับใชในการพัฒนาหลักสูตร 

ไดแก สภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในมณฑลกวางซี ประเทศจีนท่ีสงนักศึกษามาเรียน 

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ความตองการและแนมโนมของหลักสูตรจากกลุมผูบริหารและ 

นักศึกษาท่ีใชหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 การดำเนินงานการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

 

ขั้นท่ี 2  การสรางหลักสูตร 

การดำเนินงานในข้ันน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทย
ประยุกต สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังน้ี 

 1.  การยกรางหลักสูตร 

  ผูวิจัยไดยกรางหลักสูตรโดยใชขอมูลจากผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในข้ันท่ี 1 และ
กรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศจีน ประกอบกับผลการสัมภาษณ 

นักศึกษา อาจารยผูสอนชาวจีนและชาวไทยซ่ึงสอนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ และผูเชี่ยวชาญ 

ดานหลักสูตรมากำหนดโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

วัตถุประสงค 
แหลงขอมูล/ 
ผูใหขอมูล 

เครื่องมือ/ 
การหาคุณภาพ
เครื่องมือ 

การวิเคราะห
ขอมูล 

1. เพ่ือศึกษาสภาพ
ของหลักสูตร 

- เอกสารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชินโจว 
- เอกสารหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาแหงหนานหนิง 

- เอกสารหลักสูตรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแหง
หลิ่วโจวซิตี้ 

-  ตารางวิเคราะห - วิเคราะหเน้ือหา  

2. เพ่ือศึกษา         
ความตองการและ
แนวโนมของ      
หลักสูตร 

- ผูบริหารหลักสูตร จํานวน 3 คน 
- นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต 
ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ปการศึกษา 2554 จํานวน 16 คน 

-  แบบสอบถาม 
  คา IOC= (0.67-1.00) 

-  แบบสัมภาษณแบบมี  
  โครงสราง  
  คา IOC=(0.67-1.00) 

- วิเคราะห  
  เน้ือหา  
- คารอยละ 
- คาเฉล่ีย 
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 2.  การตรวจสอบหลักสูตร  

  ผูวิจัยทำการตรวจสอบหลักสูตรท่ียกรางข้ึนโดยนำเสนอหลักสูตรตออาจารยที่ปรึกษา 

เพ่ือรับคำแนะนำเพ่ือปรับปรุงแกไขในภาพรวม จากน้ัน นำเสนอหลักสูตรตอผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

เพ่ือรับคำแนะนำในการปรับปรุงจุดมุงหมายของหลักสูตรและการเขียนคำอธิบายรายวิชาแตละ

รายวิชา 

 3. การกล่ันกรองหลักสูตร 

  จัดการประชุมสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ (focus group discussion) ซึ่งประกอบดวย

ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 2 คน ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจำนวน 5 คน และผูบริหาร

จัดการหลักสูตร จำนวน 1 คน รวมท้ังหมดจำนวน 8 คน เพ่ือวิพากษและกล่ันกรองหลักสูตร โดย

ดำเนินการสนทนาตามกรอบคำถามเก่ียวกับประเด็นท่ีควรจะไดรับการปรับปรุงแกไขในหลักสูตรท่ี

กำหนดไวลวงหนา จากน้ัน รวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ วิเคราะหเน้ือหาจากเสียงบันทึก

การประชุม และนำขอมูลที่ไดใชในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเพ่ือใหมีองคประกอบของหลักสูตร 

ครบ 14 องคประกอบ ดังนี้ 1) ปรัชญาของหลักสูตร 2) หลักการและเหตุผลของหลักสูตร  

3) จุดมุงหมายของหลักสูตร 4) ระบบการจัดการศึกษา 5) คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 6) ปญหาของ

นักศึกษาและกลยุทธเพ่ือแกปญหา 7) โครงสรางของหลักสูตร 8) คำอธิบายรายวิชา 9) กิจกรรม

เสริมหลักสูตร 10) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 11) ความรูและความสามารถอันพึงประสงค  

12) แนวการจัดการเรียนการสอน 13) หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา และ14) เกณฑการ

สำเร็จการศึกษา 

ขั้นท่ี 3 การประเมินหลักสูตร 

การดำเนินงานในข้ันน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตร

ประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑล

กวางซี  ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่สรางข้ึน 

เคร่ืองมือ 
ใชแบบประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง เพ่ือประเมิน

องคประกอบของหลักสูตรตามมาตรฐานของหลักสูตรอุดมศึกษา สรางเปนแบบสอบถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา (rating scale) ของลิเคิรต (Likert’s scale) แบงเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ซึ่งทุกรายการประเมินมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 
ขอคำถามและวัตถุประสงค (IOC) ระหวาง 0.67-1.00  

การะบวนการดำเนินงาน 
1. นำเสนอเอกสารหลักสูตรใหผูเช่ียวชาญท้ัง 8 คนท่ีเขารวมการสนทนากลุมในขั้นท่ี 2 

ประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรโดยใชแบบประเมินเอกสารหลักสูตรเปนเครื่องมือ 

ในการรวบรวมขอมูล 
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2. วิเคราะหขอมูลจากการประเมินเอกสารหลักสูตรโดยใชสถิติ 1) คาเฉลี่ย (   )                 

2) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชเกณฑการวิเคราะหคาเฉล่ียตามแนวคิดของเบสท (Best 

and Kahn, 1993: 247) ดังน้ี  

 คาเฉล่ียระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  

 คาเฉล่ียระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก  

 คาเฉล่ียระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง  

 คาเฉล่ียระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย  

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

3.  สำหรับขอมูลที่ไดจากขอเสนออื่น ๆ ในการประเมิน ใชการวิเคราะหเน้ือหา 

ขั้นท่ี 4 การปรับปรุงหลักสูตร 

การดำเนินงานในข้ันน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงแกไขหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา

ภาษาไทยประยุกต สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏนครปฐม 

การดำเนินงาน 

ปรับปรุงเอกสารหลักสูตรโดยนำความคิดเห็นและผลการประเมินหลักสูตรจากผูเช่ียวชาญ

ในขั้นท่ี 3 มาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและแกไขในจุดท่ีมีความบกพรองอีกคร้ัง เพ่ือทำใหหลักสูตร

มีความเหมาะสมท่ีจะนำไปใชมากข้ึน 

 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

1. สภาพของหลักสูตร 

 ผูวิจัยไดวิเคราะหหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชินโจว วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาแหง    
หนานหนิง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแหงหลิ่วโจวซิตี้ ไดขอสรุป ดังน้ี 

 1.1 ใน 2 ปการศึกษาแรกท่ีศกึษาในประเทศจีนน้ัน นกัศึกษาจนีจากมหาวิทยาลัยชนิโจว 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาแหงหนานหนิง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแหงหล่ิวโจวซิตี้ไดเรียน
วิชาเอกท่ีเปนวิชาภาษาไทยมาแลว 620 ชั่วโมง 567 ชั่วโมง และ 648 ชั่วโมงตามลำดับ ซึ่งหลักสูตร

ภาษาไทยของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงตางก็มีจุดเดนและจุดออน ดังน้ี 

   หลักสูตรของมหาวิทยาลัยชินโจว จุดเดน คือ 1) รายวิชาที่จัดครอบคลุมทักษะการ

ใชภาษาไทยท้ัง 5 ดาน มีวิชาพ้ืนฐานและวิชาท่ีเนนการใชทักษะโดยรวม เชน วิชาภาษาไทย 

ขั้นพ้ืนฐาน วัฒนธรรมไทยและวิชาภาษาไทยช้ันสูง 2) เนนการออกเสียงภาษาไทยเปนพิเศษ โดย
แยกการออกเสียงเปนรายวิชาเดี่ยวท่ีมีหนวยกิตมากถึง 10 หนวยกิตโดยเฉพาะ จุดออน คือ  

X 
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เมื่อเปรียบเทียบกับรายวิชาท่ีเนน การพัฒนาทักษะดานอื่น ๆ แลว รายวิชาท่ีเนนการพัฒนาทักษะ

การเขียนและการแปลมีนอยมาก ซ่ึงจัดไวเพียง 1 รายวิชาท่ีมีจำนวนหนวยกิตเพียง 2 และ 3 หนวยกิต

ตามลำดับ  

   หลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาแหงหนานหนิง จุดเดน คือ ใหความ

สำคัญตอรายวิชาการอาน และการฟง-พูดเปนพิเศษ ซึ่งรายวิชาการอานมีการจัดการเรียนการสอน

ในทุกภาคการศึกษา และมีหนวยกิตรวมมากถึง 12 หนวยกิต การฟงมีการจัดการเรียนการสอน 

ใน 3 ภาคการศึกษา และมีหนวยกิตรวมมากถึง 10 หนวยกิต จุดออน คือ ไมมีวิชาที่เนนการพัฒนา

ทักษะการเขียน วิชาพ้ืนฐานและวิชาที่เนนการใชทักษะโดยรวม  

   หลักสูตรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแหงหลิ่วโจวซิตี้ จุดเดน คือ รายวิชาที่จัด

ครอบคลุมทักษะการใชภาษาไทยท้ัง 5 ดาน มีวิชาพ้ืนฐานและวิชาท่ีเนนการใชทักษะโดยรวม 

จุดออน คือ เมื่อเปรียบเทียบกับรายวิชาที่เนนการพัฒนาทักษะดานอื่น ๆ แลว รายวิชาท่ีเนนการ

พัฒนาทักษะการ 

 1.2 ในปการศึกษาท่ี 3 ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรท่ีใชในการ

จัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาจีนของท้ังสามสถาบันแตกตางกันออกไป ดังน้ี หลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยชินโจวและหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาแหงหนานหนิง มีจำนวนหนวยกิต 

ตลอดหลักสูตร 54 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาจำนวน 17 รายวิชา สวนหลักสูตรของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาแหงหล่ิวโจวซิตี้มีจำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 57 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชา

จำนวน 18 รายวิชา  เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว พบวาหลักสูตรของสถาบันอุดศึกษาแตละแหงตางก็มี

จุดเดนและจุดออน ดังน้ี 

   หลักสูตรของมหาวิทยาลัยชินโจว จุดเดน คือ รายวิชาท่ีจัดมีความหลากหลาย ทั้ง

รายวิชาที่พัฒนาทักษะภาษาและรายวิชาที่สอดแทรกวิชาความรูทางดานวิชาชีพ จุดออน คือ มีเพียง

รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่เปนรายวิชาพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยรวม แตไมมีรายวิชาที่เนน
การพัฒนาทักษะการเขียน การฟง การพูดและการแปลเฉพาะดาน 

   หลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาแหงหนานหนิง จุดเดน คือ รายวิชา 

ที่จัดใหมีความหลากหลาย ใหความสำคัญกับรายวิชาท่ีสอดแทรกวิชาความรูทางดานวิชาชีพมาก 
จุดออน คือ มีรายวิชา การเขียนจดหมายธุรกิจซึ่งเปนรายวิชาที่จำเปนตองมีรายวิชาที่เนนการเขียน

เบ้ืองตนมาเปนการเตรียมความพรอมมากอน แตพิจารณาจากหลักสูตร 2 ปการศึกษาแรก ไมมี
รายวิชาที่เนนการพัฒนาทักษะการเขียนมากอน และไมมีรายวิชาเพ่ือพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย

เปนรายดานโดยเฉพาะ 
   หลักสูตรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแหงหลิ่วโจวซิตี้ จุดเดน คือ รายวิชาท่ีจัดมี                

ความหลากหลายใหความสำคัญกับรายวิชาที่สอดแทรกวิชาความรูดานวิชาชีพมาก จุดออน คือ ไมมี

รายวิชาที่เนนการพัฒนาทักษะการพูดโดยเฉพาะ 
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นอกจากท่ีกลาวมาขางตนแลว หลักสูตรปการศึกษาท่ี 3 ซึ่งเปนหลักสูตร 1 ปที่เรียน 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมของทั้งสามสถาบัน ยังมีจุดออนอีกหลายประการท่ีตรงกัน ไดแก  

1) ไมไดกำหนดจุดมุงหมายท่ีชัดเจน 2) ไมมีคำอธิบายรายวิชา 3) ไมมีแนวการจัดการเรียนการสอน 

4) ไมมีแนว การวัดและประเมินผล 5) ไมมีรายวิชาเพ่ือปูพ้ืนฐานสำหรับการเรียนรูรายวิชาการเขียน

สารนิพนธและการฝกประสบการณวิชาชีพ 6) ไมมีคำอธิบายรายวิชาสำหรับรายวิชาขั้นสูงซึ่งเปน

รายวิชาที่ตองสอนตอเน่ืองจากวิชาพ้ืนฐาน ทำใหเกิดการสอนเน้ือหาท่ีซ้ำกับเน้ือหาท่ีนักศึกษาได

เรียนมากอนแลวใน 2 ปการศึกษาแรกหรือการสอนเน้ือหาท่ีงายเกินไปสำหรับนักศึกษา 7) มีรายวิชา

ที่สอดแทรกวิชาความรูทางดานวิชาชีพ เชน การทองเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจ แตไมไดเปดโอกาส

ใหนักศึกษาไดเลือกเรียนตามความสนใจและความตองการ 

2.  ความตองการและแนวโนมหลักสูตร 

 จากการศึกษาความตองการและแนวโนมของหลักสูตรจากผูบริหารและการสอบถาม 

นักศึกษา ไดขอคนพบ ดังน้ี 

 2.1 การสัมภาษณผูบริหาร ผูบริหารไดแสดงความคิดเห็นดังตอไปนี้ 

   2.1.1 จุดมุงหมายของหลักสูตรควรมีลักษณะ 1) พัฒนาใหนักศึกษามีทักษะการ

ใชภาษาไทยท้ัง 5 ดาน 2) พัฒนาใหนักศึกษามีวิชาความรูในดานอ่ืนเพ่ือเตรียมความพรอมในดาน

การประกอบอาชีพในอนาคต 3) พัฒนาใหนักศึกษาเรียนรูวัฒนธรรม และสภาพสังคมไทย 4) พัฒนา

ใหนักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมได 

   2.1.2 ขอจำกัดของหลักสูตรเดิม คือ 1) ไมไดกำหนดจุดมุงหมาย คำอธิบาย

รายวิชา แนวการจัดการเรียนการสอนและแนวการวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน ประกอบกับผูสอนก็ไม

ทราบพื้นฐานของนักศึกษามากอน จึงสงผลกระทบตอการบริหารจัดการเรียนการสอน 2) หลักสูตร

ขาดความยืดหยุน กำหนดรายวิชาอยางแนนอนตายตัว นักศึกษาไมมีโอกาสที่จะเลือกเรียนตาม

ความสนใจและความตองการ 3) เนนการพูดกับการอานเปนหลัก ขาดรายวิชาท่ีเนนการเขียน  
โดยเฉพาะรายวิชาที่เนนการเขียนตามรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเปนรายวิชาที่จำเปนมากสำหรับนักศึกษา 

4) บางรายวิชาในหลักสูตรไมเหมาะสมกับผูเรียน 5) ขาดแคลนตำราท่ีใชประกอบการสอนรายวิชา
ในหลักสูตร 

   2.1.3 ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักศึกษา เชน ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

เขารวมกิจกรรมในเทศกาลตาง ๆ และการเขารวมกิจกรรมกับนักศึกษาไทย เปนตน 
   2.1.4 ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาจีนเรียนรวมกับนักศึกษาไทยโดยพิจารณาจาก

พ้ืนฐานทางดานภาษาไทยของนักศึกษาเปนรายบุคคล 

   2.1.5 ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรไดแก 1) ควรมีการประเมินหลักสูตรดวย

กระบวนการวิจัย และปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมินอยูเสมอ อาจเปน 3 หรือ 5 ปตอครั้งก็ได 
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ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและผลการวิจัย 2) ควรมีการพัฒนาตำราท่ีใชประกอบการสอนรายวิชาใน

หลักสูตร 

 2.2 การสอบถามนักศึกษา 

   2.2.1 นกัศึกษารอยละ 75.00 เห็นวาควรจัดการฝกประสบการณวิชาชพีในประเทศไทย 

   2.2.2 นักศึกษารอยละ 93.75 เห็นวาจำเปนท่ีจะตองจัดใหนักศึกษาจีนเรียนรวม

กับนักศึกษาไทยโดยใหเหตุผลประกอบ ดังนี้ 1) จะเพ่ิมโอกาสการแลกเปล่ียนท้ังทางดานภาษาและ

วิชาความรูดานอ่ืน ๆ ใหกับทัง้นักศึกษาไทยและนักศึกษาจนี 2) นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาตาง ๆ 

ตามความสนใจและความตองการของตน สอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

3) จะทำใหนักศึกษาจีนมีเพ่ือนคนไทยเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะทำใหนักศึกษาจีนมีโอกาสฝกทักษะการใช

ภาษาไทย และไดเรียนรูวิถีชีวิตของวัยรุนไทย โดยมีเพ่ือนคนไทยเปนท่ีปรึกษาหรือผูชี้แนะ 4) ทำให

นักศึกษาไดเรียนรูพ้ืนฐานวิชาชีพอีกหน่ึงสาขานอกเหนือจากสาขาวิชาภาษาไทย เพ่ือเปนพ้ืนฐาน 
ตอการประกอบอาชีพในอนาคต 

   2.2.3 สาขาวิชาอื่นท่ีนักศึกษาจีนสนใจจะเรียนรวมกับนักศึกษาไทย ดังที่แสดงใน

ตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 สาขาวิชาที่ผูเรียนสนใจที่จะเรียนรวมกับนักศึกษาไทย 

หมายเหตุ: * นักศึกษาจำนวน 16 คน ที่ไดรับการสอบถาม มีจำนวน 1 คน เห็นวาไมจำเปน

ตองเรียนรวมกับนักศึกษาไทย  

 
(N=15*) 

 ( )  
 1 6.67 

 4 26.67 
    3 20.00 

 3 20.00 
 1 6.67 

 3 20.00 
 0 0.00 

 15 100 
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จากตารางท่ี 2 พบวา นักศึกษาจีนสนใจที่จะเรียนรวมกับนักศึกษาไทยในสาขาวิชาการ

จัดการอาหารมากท่ีสุด มีจำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 รองลงมาไดแก สาขาวิชาการตลาด 

ธุรกิจระหวางประเทศและอุตสาหกรรมการทองเท่ียว มีจำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 20 ไมมี 

นักศึกษาสนใจที่จะเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร 

   2.2.4 รายวิชาที่นักศึกษาเห็นวาควรจัดเขาไปในหมวดวิชาบังคับของหลักสูตรที่

พัฒนา ไดแก 1) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2) การฟงและการพูดอยางมีประสิทธิภาพ 3) การอาน

ภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ 4) การอานภาษาไทยในส่ือสิ่งพิมพและเครือขายอินเทอรเน็ต 5) ไทย

ศึกษา 6) การเขียนตามรูปแบบ 7) วัฒนธรรมและประเพณีไทย 8) การเขียนภาษาไทย 9) หลักภาษา

ไทย 10) การแปล 11) ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวิชาชีพมัคคุเทศก และ 12) การเขียนสารนิพนธ 

   2.2.5 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จากนักศึกษา มดีงัน้ี 1) ควรเพ่ิมวชิาหรอืกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เนนการปฏิบัติใหมากข้ึน 2) ควรเพ่ิมกิจกรรมที่สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง 

นักศึกษาไทยกับนักศึกษาจีนใหมากข้ึน 3) ตำราหรือเอกสารท่ีใชประกอบการสอนควรเช่ือมโยง 

กับความตองการของสังคม เพ่ือความเปนไปไดในการประยุกตใชในอนาคตจริง ๆ 4) ควรสงเสริม 

ใหนักศึกษาจีนเขารวมกิจกรรมที่เนนการปฏิบัติรวมกับนักศึกษาไทย 

 จากผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดังกลาว สรุปไดวา หลักสูตท่ีพัฒนาข้ึนควรมีหนวยกิต

ตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 54 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาอยางนอย 17 รายวิชา เนนการพัฒนา

ทักษะการใชภาษาท้ัง 5 ดาน โดยเฉพาะการเขียนและการแปล เปดโอกาสใหนักศึกษาจีนเรียนรวม

กับนักศึกษาไทย โดยจัดใหมีกลุมวิชาเลือกในสาขาวิชาอื่น กำหนดจุดมุงหมาย โครงสราง คำอธิบาย

รายวิชา แนวการจัดการเรียนการสอนและแนวการประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือแกไขขอบกพรองของ

หลักสูตรเดิม 

ตอนท่ี 2 ผลการสรางหลักสูตร  
หลักสูตรที่สรางข้ึนมีชื่อวา “หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต” ซึ่ง

องคประกอบในหลักสูตรมีรายละเอียดพอสังเขป ดังน้ี 

 (1)  ปรัชญาของหลักสูตร ภาษาไทยเดน เกงวิชาชีพ มีคุณธรรม เคารพวัฒนธรรมไทย 
 (2)  หลักการและเหตผุลของหลกัสตูร มุงพัฒนานักศึกษาใหมทีัง้ทักษะการใชภาษาไทย 

และมีความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาชีพทางดานธุรกิจการคาระหวางประเทศ การตลาด โลจิสติกส  

หรือสาขาวิชาอื่น ๆ เพ่ือรองรับธุรกิจดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับความตองการของสังคม 
 (3)  จุดมุงหมายของหลักสูตร 1) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจภาษาไทย 

สามารถติดตอสื่อสารแลกเปล่ียนดานสังคม วัฒนธรรมและการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและทักษะความสามารถดานวิชาชีพ 3) เพ่ือใหนักศึกษามีคุณธรรม 

จริยธรรม และพรอมที่จะนำความรู ความสามารถไปใชพัฒนาตนเองและสังคม 
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 (4)  ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบ 3 ภาคการศึกษา โดยจัดภาคการศึกษาท่ี 3 

(ภาคการศึกษาฤดูรอน) เพ่ิมขึ้นจากระบบทวิภาคตามการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนจริง 

 (5)  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 1) เปนนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยประยุกตหรือ

สาขาวิชาภาษาไทย 2) ไดศึกษาภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศจีนมาแลวเปนเวลา 

2 ปการศึกษา 3) ไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ปการศึกษาท่ีศึกษาในประเทศจีนไมต่ำกวา 

2.00 4) มีความสามารถและส่ือสารดวยภาษาไทยได 5) มีความประพฤติดี และ 6) มีสุขภาพกาย

และจิตท่ีดี ไมมีโรคท่ีสงผลกระทบตอการเรียน 

 (6)  ปญหาของนักศึกษาและกลยุทธเพื่อแกไขปญหา เสนอแนวทางการพิจารณา

ทั้งปญหาแรกเขาและปญหาเรียนรวมกับนักศึกษาไทย ตลอดจนเสนอกลยุทธการแกปญหาดังกลาว 

 (7)  โครงสรางของหลักสูตร จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 54 

หนวยกิต รวมถึงหมวดวิชาบังคับ 36 หนวยกิต หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และหมวด

วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 6 หนวยกิต ซึ่งแตละหมวดวิชามีรายวิชา ดังน้ี  

   ก.  หมวดวิชาบงัคบั มทีัง้หมด 36 หนวยกิต ประกอบดวย 12 รายวิชาดงัน้ี 1) ภาษาไทย

เพ่ือการส่ือสาร 2) การอานภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ 3) การฟงและการพูดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) การอานภาษาไทยในส่ือสิ่งพิมพและเครือขายอินเทอรเน็ต 5) การเขียนภาษาไทย 6) หลักภาษา

ไทย 7) การเขียนตามรูปแบบ 8) วัฒนธรรมและประเพณีไทย 9) ไทยศึกษา 10) การแปล 11) ความรู

พ้ืนฐานเก่ียวกับวิชาชีพมัคคุเทศก และ 12) การเขียนสารนิพนธ ซึ่งแตละรายวิชามีจำนวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต โดยศึกษาทฤษฎี  3 ชั่วโมง การปฏิบัติไมมี และการคนควาอิสระ 6 ชั่วโมง (3-0-6) 

   ข. หมวดวิชาเลือก ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชากลุมใดกลุมหน่ึงจาก

กลุมวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

    (1)  กลุมวิชาการจัดการอาหาร ประกอบดวย 6 รายวิชาดังน้ี 1) ขนมไทย  

2) อาหารไทย 3) การแกะสลักผักและผลไม 4) ธุรกิจการจัดดอกไมในงานเล้ียง 5) การพัฒนาบุคลิกภาพ
ในงานบรกิาร และ 6) การประชาสัมพันธธุรกิจอาหาร ซ่ึงแตละรายวิชามจีำนวนหนวยกิต 3 หนวยกิต 

โดยศึกษาทฤษฎี 3 ชั่วโมง การปฏบัติ 2 ชั่วโมง และการคนควาอิสระ 5 ชั่วโมง (2-2-5) 

    (2)  กลุมวิชาการตลาด ประกอบดวย 8 รายวิชาดังน้ี 1) หลักการตลาด 2) การ
บริหารชองทางการตลาดและหวงโซอุปทาน 3) พฤติกรรมผูบริโภค 4) การส่ือสารการตลาด  

5) กลยุทธการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 6) กลยุทธการตลาด 7) การตลาดโลก 
และ 8) เศรษฐศาสตรทั่วไป ซึ่งแตละรายวิชามีจำนวนหนวยกิต 3 หนวยกิต โดยศึกษาทฤษฎี  

3 ชั่วโมง การปฏบัติไมมี และการคนควาอิสระ 6 ชั่วโมง (3-0-6) 

    (3)  กลุมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ประกอบดวย 7 รายวิชาดังน้ี 1) การเงิน

และการธนาคารระหวางประเทศ 2) เศรษฐศาสตรทั่วไป 3) หลักการธุรกิจระหวางประเทศ 

4) การตลาดระหวางประเทศ 5) การจัดการองคการตางวัฒนธรรม 6) การจัดการธุรกิจระหวาง
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ประเทศ และ 7) การจัดการเพ่ือการสงออกและนำเขา ซ่ึงแตละรายวิชามีจำนวนหนวยกิต 3 หนวยกิต 

โดยศึกษาทฤษฎี 3 ชั่วโมง การปฏิบัติไมมี และการคนควาอิสระ 6 ชั่วโมง (3-0-6) 

    (4) กลุมวชิาการจดัการโลจิสตกิส ประกอบดวย 6 รายวิชาดงัน้ี 1) เศรษฐศาสตร 

ทั่วไป 2) การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3) การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานระหวางประเทศ 

4) การขนสงและการกระจายสินคา 5) การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา และ 6) กลยุทธในการ

จัดการโลจิสติกส ซึ่งแตละรายวิชามีจำนวนหนวยกิต 3 หนวยกิต โดยศึกษาทฤษฎี 3 ชั่วโมง การ

ปฏิบัติไมมี และการคนควาอิสระ 6 ชั่วโมง (3-0-6) 

    (5)  กลุมวิชาภาษาไทยสำหรับชาวตางชาติ ประกอบดวย 6 รายวิชาดังน้ี  

1) ภาษาศาสตรภาษาไทย 2) ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมไทย 3) การอานและการ

เขียนสารคดี 4) ภาษาไทยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) การอานภาษาไทยเพ่ือพัฒนาชีวิตสังคม 

และ 6) การเขียนเชิงสรางสรรค ซึ่งแตละรายวิชามีจำนวนหนวยกิต 3 หนวยกิต โดยศึกษาทฤษฎี  

3 ชั่วโมง การปฏบัติไมมี และการคนควาอิสระ 6 ชั่วโมง (3-0-6) 

   ค.  หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ มีทั้งหมด 6 หนวยกิต ประกอบดวย 

2 รายวิชา ดังน้ี การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ การฝกประสบการณวิชาชีพ   

 (8)  คำอธิบายรายวิชา จัดทำคำอธิบายรายวิชาครบทุกรายวิชาตามผลการสัมภาษณ

จากนักศึกษาและอาจารยผูสอน 

 (9)  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไดแก 1) ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 2) เขารวมกิจกรรมที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดขึ้น 3) เขารวมกิจกรรมนอกหองเรียนกับนักศึกษาไทย และ 4) เลน

กีฬาประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะกีฬาแบบไทยนอกเวลาเรียน  

 (10) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ไดแก 1) ภาษาเดน 2) รูวิชาชีพ 3) เขาใจ

วัฒนธรรมไทย และ 4) มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ 
 (11) ความรูและความสามารถอันพึงประสงค ไดแก ความรูดานคุณธรรม จริยธรรม

และทักษะทางปญญา 2) ความรูดานภาษาไทยและวิชาชีพ และ 3) ความสามารถดานอ่ืน ๆ 

 (12) แนวการจัดการเรียนการสอน ครอบคลุมการจัดการเรียนรูรายวิชา การเขียนสาร

นิพนธ และการฝกประสบการณวิชาชีพ โดย 1) ยึดหลักการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ มุงพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนและทำใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข 2) ยึดหลักการ

พัฒนาทักษะภาษาไทยของผูเรียนเปนหลัก เสริมดวยวิชาความรูที่เปนพ้ืนฐานวิชาชีพ เนนการจัด 

การเรียนการสอนรวมกับนักศึกษาไทย ขยายโอกาสการแลกเปล่ียนเรียนรูและกับนักศึกษาไทยใหกับ 

นักศึกษาจีนท้ังในและนอกหองเรียน 3) เนนการเรียนรูดวยการปฏิบัติและการเรียนรูดวยประสบการณจริง

ของผูเรียนเอง 4) สอดแทรกความรูเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และการปรับตัวใหอยูในสังคมไทย 

ไดอยางมีความรูดานการรูคุณคา วัฒนธรรม และประเพณีไทย และ 5) จัดใหมีการวัดผล ติดตาม
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และแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยางตอเนื่อง โดยประเมินผลท้ังการดำเนินกิจกรรมการเรียน 

การสอน กระบวนการทำงาน และชิ้นงานของนักศึกษา 

 (13) หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกำหนด

ใหสถาบันอุดมศึกษาในมณฑลกวางซีประเทศจีนท่ีเก่ียวของกำหนดเกณฑการเทียบโอนตามความ

เหมาะสม 

 (14) หลักเกณฑการสำเร็จการศึกษา ไดแก 1) มีความประพฤติดี 2) ผานกิจกรรม

ตามที่หลักสูตรกำหนด 3) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตามที่หลักสูตรกำหนด 

4) เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร ผานตามเกณฑการประเมินผล และ 5) ไดคา

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา 2.00 

 

 ตอนท่ี 3 ผลการประเมินหลักสูตร 

 ผูวิจัยไดดำเนินการประเมินหลักสูตรโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญท้ัง 8 คนท่ีเขารวมการสนทนา

กลุมในขั้นท่ี 2 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตรโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา ผลการประเมินดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององคประกอบหลักสูตร 

    S.D.   
1.  4.25 0.52  
2.  4.04 0.57  
3.  4.53 0.60  
4.  4.29 0.56  
5.  4.50 0.53  
6.  4.25 0.69  
7.  4.19 0.57  
8.  4.46 0.63  
9.  4.63 0.56  
10.  4.38 0.50  
11.  4.22 0.53  
12.  4.28 0.64  
13.  4.28 0.68  
14.  4.83 0.39  

 4.37 0.20  
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จากตารางท่ี 5 พบวา องคประกอบของหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต 

สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก (   =4.37) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา จุดมุงหมาย

ของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร และหลักเกณฑการสำเร็จการศึกษามี

ความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด สวนขออื่น ๆ ทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

4.  ผลการปรับปรุงหลักสูตร 

 ผูวิจัยไดปรับปรุงหลักสูตรจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ โดยจัดรายวิชาการเขียน

วิทยานิพนธในภาคการศึกษาท่ี 1 และจัดรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพในภาคการ

ศึกษาท่ี 2 เพ่ือใหตอเน่ืองกับการฝกประสบการณวิชาชีพในภาคการศึกษาท่ี 3 

 

อภิปรายผล 
ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญ พบวา หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต 

สำหรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบันอุดมศึกษามณฑลกวางซี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

โดยรวมความเหมาะสมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนน้ีแสดงใหเห็นวาหลักสูตรที่พัฒนามีความสมบูรณ

และนำไปใชเปนขอมูลในการกำหนดแนวการจัดการเรียนการสอนไดจริง ซึ่งสอดคลองการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรภาษาไทยเบ้ืองตนสำหรับชาวตางชาติของวนิดา กริฟฟท (2554) และวิรัช วงคภินันท

วัฒนาและคณะ (2549) กลาวคือ ไดหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงพัฒนาข้ึนตามหลักการพัฒนา

หลักสูตรและมีความเปนไปไดในการนำไปใชจริง 

ผลการวิจัยท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยน้ี เน่ืองมาจาก 

1.  หลักสูตรไดพัฒนาตามกระบวนการ ดังน้ี 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับขอมูลท่ีจะ

นำไปสรางหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต สำหรับนักศึกษาจีน ที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ การสัมภาษณผูบริหารจัดการ
หลักสูตร และการสอบถามนักศึกษา 2) ยกรางหลักสูตรโดยนำผลท่ีไดซึ่งสามารถสื่อถึงจุดเดนและ

จุดออนของหลักสูตรเดิม ชี้ใหเห็นถึงความตองการของท้ังนักศึกษาจีน ผูบริหาร ตลอดจนความ

ตองการและแนวโนมของหลักสูตรมาเปนขอมูลในการยกรางหลักสูตร จากน้ัน ทำการตรวจสอบ

หลักสูตรและการกล่ันกรองหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและหลักสูตร 3) ประเมินหลักสูตร

โดยผูบริหารและผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและหลักสูตร และ 4) ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมิน 
ซ่ึงเปนไปตามหลักการพัฒนาหลักสูตรและสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรของ

พรภิรมย แกวมีแสง (2550) และวิชชุดา แสงสำลี (2550) กลาวคือ มีการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานโดยใช

วิธีการสอบถามความตองการและแนวโนมการพัฒนาหลักสูตรกอนการยกรางหลักสูตร ตรวจสอบ

หลักสูตรโดยใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นในลักษณะการสนทนากลุม และใชแบบประเมินแบบ

มาตราประมาณคาในการประเมินหลักสูตร 

X 
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2. หลักสูตรไดกำหนดใหผูเรียนมีทั้งทักษะและความสามารถตาง ๆ และคุณลักษณะพิเศษ 

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของเหวย แหมี่น (Wei Mian, 2553) กลาวคือ นักศึกษาจีนควรพัฒนา

ตนเอง ดังน้ี 1) ตองมีการสรางสมความชำนาญใหม ๆ และพัฒนาตนเองอยูเสมอเพ่ือใหคงความ

สามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ในยุคโลกาภิวัตน 2) มีความรับผิดชอบ 3) มีทัศนคติที่ดีใน

การทำงาน 4) มีการวางแผนการทำงาน และ 5) มีการคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรค และเอกสาร

หลักสูตรไดผานการตรวจสอบเน้ือหาจากอาจารยผูสอนนักศึกษาจีนและ การกล่ันกรองโดยการ

สนทนากลุมกับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาดานหลักสูตร ตลอดจนผูบริหารจัดการหลักสูตร ครอบคลุม

ทุกองคประกอบสำคัญของหลักสูตร สอดคลองกับแนวการพัฒนาหลักสูตรของมาหามะรอสลี แมยู

และคณะ (2552) ในเรื่องที่มีการใหผูเชี่ยวชาญเปนผูชวยกล่ันกรองหลักสูตร  

3. หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีจุดเดนที่แตกตางจากการดำเนินการตามหลักสูตรเดิม คือ ไดเปด

โอกาสใหนักศึกษาจีนเรียนรวมกับนักศึกษาไทย โดยจัดใหนักศึกษาจีนเลือกเรียนรายวิชาในสาขา

วิชาอื่นตาม ความสนใจ และความสามารถดานพ้ืนฐานภาษาไทยของตน ซึ่งสอดคลองกับการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ สรางโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรูทั้งภาษา ความรู

เฉพาะดาน และวิถีชีวิตไทยกับนักศึกษาไทยใหกับนักศึกษาจีน เปนอีกทางหน่ึงท่ีดีสำหรับการพัฒนา

นกัศึกษาจนีสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต เปนวิธีการท่ีสามารถบรรลทุัง้เปาหมายในการพัฒนาภาษาไทย

และพัฒนาวิชาความรูทางดานวิชาชีพใหกับนักศึกษาจีนเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมสำหรับ 

การประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับขอคิดเห็นของท้ังอาจารยผูสอนและนักศึกษาจีนท่ีได
จากผลการสัมภาษณและการสอบถาม สอดคลองกับผลการวิจัยของเหวย ซีน (Wei Xin, 2553) ที่ได

ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย นักธุรกิจ และนักศึกษาจีนตอการเรียนภาษาไทยในมณฑลกวางซี 

ซึ่งชี้วาภาษาจะเปนเครื่องมือสำคัญในการติดตอสื่อสาร แตหากขาดความรูความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพตาง ๆ ก็ไมอาจทำใหธุรกิจดำเนินไปไดดวยดี  
 

ขอเสนอแนะ  
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำหลักสูตรไปใช 

 1.1 ควรนำเสนอผลการวิจัยตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และสถาบันอุดมศึกษา 
ในมณฑลกวางซี เพ่ือกำหนดวิธีการดำเนินการใชหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนแทนหลักสูตรเดิม 

 1.2 ควรนำเสนอผลการวิจัยตอสถาบันอุดมศึกษาในมณฑลกวางซีที่ยังไมมีความ

รวมมือดานการแลกเปล่ียนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษา

ตาง ๆ ในมณฑลอ่ืนท่ีมีการทำโครงการวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพ่ือเผยแพร 

ผลการวิจัย 
 1.3 ควรจัดกลุมวิชาเลือกในสาขาวิชาอื่นตามความสนใจและความตองการจริงของ 

ผูเรียนแตละรุน 
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 1.4 ควรมกีารสอบเทยีบพ้ืนฐานภาษาไทยตามเกณฑทีน่าเช่ือถอืเพ่ือคดัเลือกนักศึกษาจนี

เรียนรวมกับนักศึกษาไทย 

 1.5 ควรมีการสอบเทียบพ้ืนฐานภาษาไทยของนักศึกษาจีนท่ีเขาใหม เพ่ือใชเปนขอมูล

ในการกำหนดแนวทางการปรับพื้นฐานภาษาไทยและแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหกับ 

นักศึกษา 

 1.6 ควรมีการสำรวจพ้ืนฐานและความตองการของนักศึกษากอนท่ีจะดำเนินการเรียน

การสอนรายวิชาแตละรายวิชา เพ่ือเลือกเน้ือหาท่ีมีความยากงายท่ีเหมาะสม 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป 

 2.1 ควรมีการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะ ๆ เชน ทุก 3 หรือ 5 ป เพ่ือให

สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาแตละรุนและสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคม 

 2.2 ควรดำเนินการวิจัยเก่ียวกับคุณภาพของผูเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพ่ือ

ใชเปนขอมลูในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตอไป 

 2.3 ควรมีการพัฒนาตำราท่ีใชประกอบการสอนรายวิชาในหลักสูตร 

 

สรุป 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรคร้ังน้ี ไดหลักสูตรท่ีประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต 

สำหรับนักศึกษาจีน ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเปนหลักสูตรที่มีหนวยกิต 

ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 54 หนวยกิต รายวิชาในหลักสูตรครอบคลุมรายวิชาการพัฒนาทักษะการ

ใชภาษาท้ังการฟง การพูด การอาน การเขียน และการแปล ใหความสำคัญในดานการเขียนและ 

การแปล เปดโอกาสใหนักศึกษาจีนไดเรียนรวมกับนักศึกษาไทยตามความสนใจและความตองการ 

จัดรายวิชาเปนหมวดหมู จำนวน 3 หมวด ไดแก หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือกและหมวดวิชาการ

ฝกประสบการณวิชาชีพ จัดหมวดวิชาเลือกเปน 5 กลุม ไดแก กลุมวิชาการจัดการอาหาร กลุม

วิชาการตลาด กลุมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ กลุมวิชาการจัดการโลจิสติกส และกลุมวิชาภาษาไทย
สำหรับชาวตางชาติ เพ่ือใหนักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจและความตองการ นอกจากน้ี 

หลักสูตรที่พัฒนายังใหรายละเอียดเก่ียวกับองคประกอบของหลักสูตรถึง 14 องคประกอบเพ่ือให
แนวทางการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน ซึ่งหลักสูตรเดิมไมไดกำหนด 
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คำแนะนำสำหรับผูเขียน 
 

วารสารสังคมศาสตรวิจัย (Journal for Social Sciences Research) เปนวารสารระดับ

บัณฑิตศึกษาดานสังคมศาสตรเกิดจากความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก  

4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนผู 

รับผิดชอบดำเนินการ กำหนดตีพิมพวารสารราย 6 เดือน (จำนวน 2 ฉบับตอป) 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

ปฏิบัติตามไดโดยไมมขีอสงสัย 
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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) สรุปประเด็นขางตนทุกขอใหไดความกะทัดรัดประมาณ 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.เปล้ือง ณ นคร ใหเขียนวา (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 สุวรรณกุล ใหเขียนวา (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 
ดีโพธ์ิกลาง, 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 หรือมีความหมายเดียวกัน ของผูแตง
หลายคน ใหระบุผูแตงและรายละเอียดทุกคนโดยใชเคร่ืองหมายอฒัภาค (;) คัน่ เชน (ธงชยั สนัตวิงษ, 
2533: 45-47; นพินธ จติตภักดี และทิพาพันธ สงัฆพงษ, 2547: 15) 
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 3.9  กรณีที่เอกสารไมปรากฏปที่พิมพ ใหลงรายการวา ม.ป.ป. หรือ n.d. ในกรณีภาษา

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

 3.10 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). วศิวกรรมเครือ่งมือ (Tool engineering). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
Longman, S.V. (2004). Page and stage: An approach to scrip analysis. Boston, MA: Pearson. 

2. หนังสือรวมเรื่อง ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อ
บทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ, ตำแหนง (ถามี)//ชื่อหนังสือรวมเรื่อง//(หมายเลขหนาบทความ).//

ชื่อจังหวัดท่ีพิมพ:/ชื่อสำนักพิมพ. เชน 

สุปราณี แจงบำรุง. (2546). ปริมาณสารอาหารอางอิงท่ีควรไดรับประจำวัน. 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 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

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, //ปท่ี/(ฉบับที่), เลขหนาบทความ. เชน 

ประหยัด หงษทองคำ. (2544, เมษายน). อำนาจหนาท่ีของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  

พ.ศ. 2540. รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16. 

7. หนังสอืพิมพและกฤตภาค ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชือ่ผูเขียนบทความ.//(ปทีพิ่มพ,

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

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

เขาถึง).//ชื่อเว็บไซต./<แหลงท่ีอยูท่ีเขาถึงได>/(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 

กองบรรณาธิการสงใหผูเขียนแกไข 

ผูเขียนแกไขแลวสงคืนใหกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการสงใหผูกลั่นกรองตรวจสอบ 

ผูกลัน่กรองตรวจสอบแลวสงคืนกองบรรณาธกิาร 

โรงพิมพจัดทำตนฉบับแลวสงกองบรรณาธกิาร 

กองบรรณาธกิารสงโรงพมิพ 

กองบรรณาธกิารสงใหผูเขยีน 

กองบรรณาธกิารสงตพีมิพเผยแพร 

ผูเขยีนตรวจแลวสงคืนกองบรรณาธกิาร 

แจงใหผูเขียนทราบ 

ไมรับตีพิมพ 

กองบรรณาธิการกลั่นกรองเบ้ืองตน 
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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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