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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้
ปัญหา และความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบ
สถานการณ์จำาลอง ที่มีรูปแบบการนำาเสนอมัลติมีเดียแตกต่างกัน
Comparisons of Learning Achievement Problem Solving  
Ability and Satisfaction Upon First Aid Subject in Seven Grade 
Students with CAI Simulation Programs with Different Types 
of Multimedia Presentation 
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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมาย	1)	เพ่ือเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดว้ยโปรแกรมบทเรยีน

แบบสถานการณจ์ำาลองทีม่รีปูแบบการนำาเสนอมลัตมิเีดยีแตกตา่งกัน	เรือ่ง	การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้	ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	2)	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	ด้วยโปรแกรมบท
เรียนแบบสถานการณ์จำาลองที่มีรูปแบบการนำาเสนอมัลติมีเดียแตกต่างกัน	เรื่อง	การปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้น	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	และ	3)	เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจทางการเรียนของนักเรียน
ทีม่ต่ีอโปรแกรมบทเรยีนแบบสถานการณจ์ำาลองทีม่รีปูแบบการนำาเสนอมลัตมิเีดยีแตกตา่งกนั	เรือ่ง	การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	
2556	 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย	 จังหวัดนครราชสีมา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต	31	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(cluster	random	sampling)	จำานวน	2	ห้องเรียน	รวม	100	คน	
โดยการจับสลาก	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 1)	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบ
สถานการณ์จำาลอง	มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ	1.00	ทุกข้อ	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	0.50	2)	โปรแกรม
บทเรียนแบบสถานการณ์จำาลองที่มีรูปแบบการนำาเสนอมัลติมีเดียแบบภาพนิ่งและเสียง	 และแบบภาพ
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เคลื่อนไหวและเสียง	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	83.93/83.87	 และ	86.33/86.07	ตามลำาดับ	3)	 แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	มีค่าความยากง่ายรายข้อ	(p)	ตั้งแต่	0.30	–	0.80	ค่าอำานาจจำาแนก
รายข้อ	(r)	ตั้งแต่	0.45	–	0.97	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.96	4)	แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา	มีค่าความยากง่ายรายข้อ	(p)	ตั้งแต่	0.42	–	0.75	ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	(r)	ตั้งแต่	
0.48	–	0.93	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.99	และ	5)	แบบวัดความพึงพอใจในการเรียน	มีค่าความ
เชื่อมั่น	เท่ากับ	0.98	สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานใช้	t	–	test	(independent)

ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้

1.	 นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำาลองท่ีมีรูปแบบการนำาเสนอ
มัลติมีเดียแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียง	 และการนำาเสนอมัลติมีเดียแบบภาพนิ่งและเสียง	 เรื่อง	 การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

2.	 นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำาลองท่ีมีรูปแบบการนำาเสนอ
มัลติมีเดียแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียง	 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำาลองที่มีรูปแบบการนำาเสนอมัลติมีเดียแบบภาพนิ่งและเสียง	 เรื่อง	
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

3.	 นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำาลองท่ีมีรูปแบบการนำาเสนอ
มลัติมีเดยีแบบภาพเคลือ่นไหวและเสยีง	มคีวามพงึพอใจในการเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโปรแกรม
บทเรียนแบบสถานการณ์จำาลองที่มีรูปแบบการนำาเสนอมัลติมีเดียแบบภาพนิ่งและเสียง	 เรื่อง	 การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01  

คำาสำาคัญ:	 โปรแกรมบทเรยีนแบบสถานการณจ์ำาลอง,	การนำาเสนอมลัตมิเีดยี,	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน,	
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา,	ความพึงพอใจในการเรียน

Abstract
The	purposes	of	 this	research	were,	1)	 to	compare	 learning	achievement	of	 the	

CAI	 simulation	 programs	 with	 different	 types	 of	multimedia	 presentation	 upon	 first	 aid	 
subject	 in	 seven	 grade	 students,	 2)	 to	 compare	 problem	 solving	 ability	 of	 the	 CAI	 
simulation	programs	with	different	types	of	multimedia	presentation	upon	first	aid	subject	in	
seven	grade	students,	and	3)	to	compare	satisfaction	of	the	CAI	simulation	programs	with	
different	types	of	multimedia	presentation	upon	first	aid	subject	 in	seven	grade	students.	
The	sample	was	100	seven	grade	students	in	the	first	semester	of	2013	academic	year	
at	 Ratchasima	Witthayalai	 School,	 selected	 by	 the	 cluster	 random	 sampling	 technique.	
The	instruments	used	in	the	study	5	types	were	1)	plans	of	learning	of	the	CAI	simulation	 
programs	consistency	were	1.00,	which	 is	 higher	 than	 the	0.50,	2)	 the	CAI	 simulation	 
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programs	with	animation	and	sound	types	of	multimedia	presentation	and	the	CAI	simulation	
programs	with	image	and	sound	types	of	multimedia	presentation	efficiencies	83.93/83.87	
and	86.33/86.07	respectively,	3)	a	learning	achievement	test	with	item	difficulties	(p)	ranging	
0.30	–	0.80,	item	discriminating	power	(r)	ranging	0.45	–	0.97,	and	reliability	of	0.96,	4)	a	
problem	solving	ability	test	with	item	difficulties	(p)	ranging	0.42	–	0.75,	item	discriminating	
power	(r)	 ranging	0.48	–	0.93,	and	reliability	of	0.99	and	5)	a	satisfaction	test	with	reli-
ability	of	0.98.	The	statistics	used	in	this	research	were	hypothesis	testing	used	and	t	-	test	
(independent).

The	research	results	were	as	follows:

1.	The	students	who	learned	by	the	CAI	simulation	programs	with	animation	and	
sound	types	of	multimedia	presentation	and	the	CAI	simulation	programs	with	image	and	
sound	types	of	multimedia	presentation	upon	first	aid	subject	in	seven	grade	had	learning	
achievement,	it	was	significantly	not	different	at	the	level	of	.01

2.	The	students	who	learned	by	the	CAI	simulation	programs	with	animation	and	
sound	types	of	multimedia	presentation	had	higher	ability	to	solve	problems	than	the	students	
who	learned	by	the	CAI	simulation	programs	with	 image	and	sound	types	of	multimedia	
presentation	upon	first	aid	subject	in	seven	grade	students,	it	was	significantly	different	at	
the	level	of	.01

3.	The	students	who	learned	by	the	CAI	simulation	programs	with	animation	and	
sound	types	of	multimedia	presentation	had	higher	satisfaction	than	the	students	who	learned	
by	the	CAI	simulation	programs	with	image	and	sound	types	of	multimedia	presentation	upon	
first	aid	subject	in	seven	grade	students,	it	was	significantly	different	at	the	level	of	.01	

Keywords:	CAI	 simulation	 programs,	 learning	 achievement,	 problem	 solving	 ability,	 
satisfaction

บทนำา
อุบัติเหตุเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด	

เป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจที่ทำาให้
ประชาชนได้้รับความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	
สาเหตุที่ทำาให้้เกิดอุบัติเหตุ	 เช่่น	 ความบกพร่อง
ของรา่งกาย	ความเจบ็ปว่ยเรือ้รงั	สภาพจติใจ	ขาด
ความรู้	 หรือขาดความระมัดระวัง	 นอกจากนี้ยัง
มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อม	 เช่่น	 ที่อยู่อาศัยอาจ

มีเศษแก้ว	 เศษตะปู	 มีสัตว์อันตราย	 เป็นต้น	 ซึ่ง
อุบัติเหตุเหล่านี้ต้องได้รับการปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้น	 เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้บาดเจ็บหรือช่วยบรรเทา
ความเจ็บป่วย	 ป้้องกันไม่่ให้้เกิดความพิการหรือ
โรคแทรกซ้้อนได้	 (ศศิวรรณ	 ทัศนเอี่ยม,	 2555)	
ดังนั้น	ผู้เรียนจึงควรที่จะเรียนรู้

การปฐมพยาบาลเพื่อที่จะช่วยตนเอง
และผู้อ่ืนได้ในการจัดการเรียนการสอนจึงต้อง
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ออกแบบให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์
อุบัติเหตุที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง	เพื่อนำาไป
สู่การคิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ผู้เรียนกำาลัง
เผชิญอยู่	 ซึ่งทำาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลองผิดลอง
ถูกก่อนจะไปพบเจอกับสถานการณ์จริง	โดยสื่อที่
นำามาใช้ประกอบการเรียนการสอน	คือ	โปรแกรม
บทเรียนแบบสถานการณ์จำาลอง	(simulation	ori-
ented	 CAI)	 โปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์
จำาลองน้ี	 จะจำาลองสถานการณ์	 สภาพแวดล้อม
และเงื่อนไขต่างๆ	 ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ	
อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริง	 (ไชยยศ	 เรือง
สุวรรณ,	 2554)	 เป็นการจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการ
เรยีนรูโ้ดยเขา้มามสีว่นรว่มเรยีนรูจ้ากสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การควบคุมเหตุการณ์	การตัดสิน
ใจเพื่อแก้ปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
จำาลองได้	 โดยที่ในชีวิตจริงของผู้เรียนอาจจะไม่
สามารถแสดงปฏิกิริยาในสิ่งที่เป็นจริงได้	 (Alessi	
and	Trollip,	1985)	

ดังนั้น	 การนำาเสนอโปรแกรมบทเรียน
แบบสถานการณ์จำาลองให้มีความน่าสนใจนั้น	
สามารถนำาเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ	 ได้	 โดย
การผสมผสานสื่อมัลติมีเดียเข้าด้วยกัน	 เช่น	
การนำาตัวอักษร	 ภาพกราฟิก	 ภาพนิ่ง	 ภาพ
เคลื่อนไหว	 และเสียง	 มาสร้างสื่อในการจัดการ
เรียนการสอน	 ซ่ึงจะทำาให้ผู้เรียนสนุกไปกับการ
เรียนรู้	 ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายที่จะเรียนรู้	 (กิดานันท์	 
มลิทอง,	2548)	

จากการศึกษาองค์ประกอบของสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อนำามาประกอบการนำาเสนอเนื้อหา
เรื่อง	 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 ในโปรแกรมบท
เรียนแบบสถานการณ์จำาลอง	 ผู้วิจัยจึงสรุปได้	
2	 รูปแบบ	 คือ	 การนำาเสนอมัลติมีเดียด้วยภาพ
น่ิงและเสียง	 กับการนำาเสนอมัลติมีเดียด้วยภาพ
เคลื่อนไหวและเสียง	ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจ
ของผู้เรียน	 เพราะในการนำาเสนอเนื้อหาจะมีทั้ง

ภาพและเสียง	 ที่ผู้เรียนสามารถฟังได้โดยไม่ต้อง
อ่าน	 ส่วนภาพที่นำามาประกอบจะทำาให้ผู้เรียน
จดจำาวิธีการปฐมพยาบาลได้ง่ายขึ้น	 ทั้งนี้เพราะ
โปรแกรมบทเรียนยังมีความสามารถในการตอบ
สนองต่อข้อมูลที่ผู้เรียนป้อนข้อมูลเข้าไปได้ทันที	
เป็นการช่วยเสริมแรงผู้เรียน	 ซึ่งบทเรียนที่มีตัว
อักษรภาพกราฟิกต่างๆ	 จะทำาให้ผู้เรียนสนุกไป
กับการเรียนรู้ด้วย	(ไชยยศ	เรืองสุวรรณ	และวชิระ	
อินทร์อุดม.	2542)

จากการศึกษาแนวคิดต่างๆ	ที่กล่าวมานี้	
ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะพฒันาโปรแกรมบทเรยีน
แบบสถานการณ์จำาลอง	 เรื่อง	 การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น	สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ที่
มีรูปแบบการนำาเสนอมัลติมีเดีย	2	แบบ	คือ	แบบ
ภาพนิ่งและเสียง	 กับ	 แบบภาพเคลื่อนไหวและ
เสียง	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
ความสามารถในการแกป้ญัหา	และความพงึพอใจ
ในการเรยีน	โดยหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ผลของการวจิยั
ในครั้งนี้	จะเป็นแนวทางให้ผู้สอน	ของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ท่ัวประเทศได้นำาไปประยุกต์ใช้หรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	 ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์
จำาลองที่มีรูปแบบการนำาเสนอมัลติมีเดียแตกต่าง
กัน	เรื่อง	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

2.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา	 ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบ
สถานการณ์จำาลองที่มีรูปแบบการนำาเสนอ
มัลติมีเดียแตกต่างกัน	 เรื่อง	 การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	
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3.	 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจใน
การเรียนของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมบทเรียน
แบบสถานการณ์จำาลองที่มีรูปแบบการนำาเสนอ
มลัตมิเีดยีแตกตา่งกนั	เรือ่ง	การปฐมพยาบาลเบ้ือง
ต้น	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

สมมติฐานของการวิจัย
1.	นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน

แบบสถานการณ์จำาลองที่มีรูปแบบการนำาเสนอ
มัลติมีเดียแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียง	 มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์ที่มีรูปแบบ
การนำาเสนอมัลติมีเดียแบบภาพนิ่งและเสียง

2.	นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
แบบสถานการณ์จำาลองที่มีรูปแบบการนำาเสนอ
มัลติมีเดียแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียง	 มีความ
สามารถในการคดิแกป้ญัหา	สงูกวา่นักเรยีนทีเ่รยีน
ดว้ยโปรแกรมบทเรยีนแบบสถานการณท์ีม่รีปูแบบ
การนำาเสนอมัลติมีเดียแบบภาพนิ่งและเสียง

3.	นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
แบบสถานการณ์จำาลองที่มีรูปแบบการนำาเสนอ
มัลติมีเดียแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียง	 มีความ
พึงพอใจในการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่
เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์ท่ีมี 
รูปแบบการนำาเสนอมัลติมีเดียแบบภาพนิ่งและ
เสียง

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ ง น้ี 	 คือ	
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี่	1	ภาคเรยีนที่	1	ปกีาร
ศึกษา	 2556	 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย	 จำานวน	
775	คน	จากจำานวน	16	ห้องเรียน	

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี่	1	จำานวน	2	หอ้งเรยีน	
รวม	100	คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(cluster	
random	sampling)	ด้วยวิธีการจับสลาก	ได้กลุ่ม
ทดลอง	2	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มทดลองที่	1	นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/7	จำานวน	50	คน	เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำาลอง	ที่มีรูป
แบบการนำาเสนอมัลติมีเดียแบบภาพนิ่งและเสียง	
และกลุ่มทดลองที่	 2	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
1/9	จำานวน	50	คน	เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
แบบสถานการณ์จำาลอง	 ที่มีรูปแบบการนำาเสนอ
มัลติมีเดียแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียง	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม
แบบสถานการณ์จำาลอง	จำานวน	3	แผน	

2.	 โปรแกรมแบบสถานการณ์จำาลอง
ที่มีรูปแบบการนำาเสนอมัลติมีเดียแบบภาพนิ่ง
และเสียง	 และการนำาเสนอมัลติมีเดียแบบภาพ
เคลื่อนไหวและเสียง

3.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	ชนิดปรนัย	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	มี
ค่าความยากตั้งแต่	.30	ถึง	.80	ค่าอำานาจจำาแนก
ตั้งแต่	 .45	 ถึง	 .97	 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	
.96	

4.	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา	ชนิดปรนัย	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	
ข้อ	มีค่าความยากตั้งแต่	 .42	ถึง	 .75	ค่าอำานาจ
จำาแนกตั้งแต่	 .48	ถึง	 .93	และมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ	.99

5.	 แบบวัดความพึงพอใจทางการเรียน	
ชนิดปรนัย	4	ตัวเลือก	จำานวน	15	ข้อ	มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ	.98
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การดำาเนินการวิจัย

1.	 ผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบ
สถานการณ์จำาลองที่มีรูปแบบการนำาเสนอ
มัลติมีเดียทั้ง	2	รูปแบบ

2.	กลุ่มทดลองทั้ง	2	กลุ่ม	ทดสอบก่อน
เรยีน	(pre	-	test)	โดยทำาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน	และแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา	เรื่อง	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

3.	กลุม่ทดลองทัง้	2	กลุม่	ศกึษาและปฏบิตัิ
กิจกรรมที่จัดเตรียมไว้ผ่านโปรแกรมบทเรียน 
แบบสถานการณ์จำาลองที่มีรูปแบบการนำาเสนอ
มัลติมีเดียทั้ง	2	รูปแบบ	เรื่อง	การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น	ชัน้มัธยมศกึษาปทีี	่1	จนครบทัง้	3	หนว่ย	
ใช้เวลาในการเรียนทั้งหมดกลุ่มละ	 20	 สัปดาห์	
สัปดาห์ละ	1	ชั่วโมง	รวม	14	ชั่วโมง

4.	กลุ่มทดลองทั้ง	2	กลุ่ม	ทดสอบหลัง
เรยีน	(post	-	test)	หลงัจากการสอนสิน้สดุลง	โดย
ทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	
เรื่อง	 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 1	 ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน	
พร้อมทั้งทำาแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนที่มี
ต่อโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำาลองที่มี
รูปแบบการนำาเสนอมัลติมีเดียทั้ง	2	รูปแบบ

5.	 กลุ่มทดลองทั้ง	 2	 กลุ่ม	 ทำาแบบวัด
ความพงึพอใจในการเรยีนทีม่ต่ีอโปรแกรมบทเรยีน

แบบสถานการณ์จำาลองที่มีรูปแบบการนำาเสนอ
มัลติมีเดียทั้ง	2	รูปแบบ	เรื่อง	การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

6.	 ตรวจให้คะแนนและนำาผลคะแนน
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	แบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	และ
แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนมาวิเคราะห์
ขอ้มลูโดยใชว้ธิกีารทางสถติเิพือ่ทดสอบสมมตฐิาน
ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 และความ
พึงพอใจทางการเรียน	 ระหว่างนักเรียนที่เรียน
ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำาลอง
ที่มีการนำาเสนอมัลติมีเดียแบบภาพนิ่งและเสียง	
และนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบ
สถานการณจ์ำาลองทีม่กีารนำาเสนอมลัตมิเีดยีแบบ
ภาพนิ่งและเสียง	 โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน
ด้วย	t	-	test	(independent)

ผลการวิจัย
1.	ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนหลังเรียน	 ระหว่างนักเรียนท่ีเรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำาลองที่มี
รูปแบบการนำาเสนอมัลติมีเดียแบบภาพนิ่งและ
เสียง	กับแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียง	เรื่อง	การ
ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	1	ดังตาราง	1
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จากตาราง	1	พบว่า	นักเรียนที่เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำาลองที่มีรูป
แบบการนำาเสนอมัลติมีเดียแบบภาพเคลื่อนไหว
และเสียง	 และนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบท
เรียนแบบสถานการณ์จำาลองที่มีรูปแบบการนำา
เสนอมัลติมีเดียแบบภาพนิ่งและเสียง	 เรื่อง	 การ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น	ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่	 1	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

2.	 ผลการเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาหลังเรียน	ระหว่างนักเรียน

ที่ เ รียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบ
สถานการณ์จำาลองที่มีรูปแบบการนำาเสนอ
มัลติมีเดียแบบภาพนิ่งและเสียง	 กับแบบภาพ
เคลื่อนไหวและเสียง	เรื่อง	การปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้น	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ดังตาราง	2

ตาราง 1	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนแบบสถานการณ์จำาลองที่มีรูปแบบการนำาเสนอมัลติมีเดีย	 2	 รูปแบบ	 เรื่อง	 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

โปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์ 
ที่มีรูปแบบการนำาเสนอมัลติมีเดีย

n S.D. t df p

ภาพนิ่งและเสียง 50 25.16 2.24
-1.345 98 .0091

ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 50 25.82 2.65

ตาราง 2	 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรยีนแบบสถานการณจ์ำาลองทีม่รีปูแบบการนำาเสนอมลัตมิเีดยี	2	รปูแบบ	เรือ่ง	
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

โปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์ 
ที่มีรูปแบบการนำาเสนอมัลติมีเดีย

n S.D. t df p

ภาพนิ่งและเสียง 50 27.26 2.05
-2.333 98 .0011

ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 50 28.18 1.89
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จากตาราง	2	พบว่า	นักเรียนที่เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำาลองที่มีรูป
แบบการนำาเสนอมัลติมีเดียแบบภาพเคลื่อนไหว
และเสียง	 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
แบบสถานการณ์จำาลองที่มีรูปแบบการนำาเสนอ
มัลติมี เดียแบบภาพนิ่งและเสียง	 เรื่อง	 การ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น	ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่	1	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

3.	 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ทางการเรียนหลังเรียน	 ระหว่างนักเรียนที่เรียน
ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำาลองที่
มีรูปแบบการนำาเสนอมัลติมีเดียแบบภาพนิ่งและ
เสียง	กับแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียง	เรื่อง	การ
ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	1	ดังตาราง	3

ตาราง 3	 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนในการทำาแบบวัดความพึงพอใจทางการเรียนหลัง
เรียนของระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำาลองที่มีรูป
แบบการนำาเสนอมัลติมีเดีย	 2	 รูปแบบ	 เรื่อง	 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	1

โปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์ 
ที่มีรูปแบบการนำาเสนอมัลติมีเดีย

n S.D. t df p

ภาพนิ่งและเสียง 50 9.27 0.57
-4.888 98 .000

ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 50 10.28 0.57

จากตาราง	 3	 พบว่า	 นักเรียนที่เรียน
ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำาลอง
ที่มีรูปแบบการนำาเสนอมัลติมี เดียแบบภาพ
เคลื่อนไหวและเสียง	 มีความพึงพอใจทางการ
เรยีนสงูกวา่	นักเรยีนทีเ่รยีนด้วยโปรแกรมบทเรยีน
แบบสถานการณ์จำาลองที่มีรูปแบบการนำาเสนอ
มัลติมีเดียแบบภาพนิ่งและเสียง	อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	.01

อภิปรายผล
1.	นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน

แบบสถานการณ์จำาลองที่มีรูปแบบการนำาเสนอ
มัลติมีเดียแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียง	 กับแบบ

ภาพนิ่งและเสียง	 เรื่อง	 การปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้น	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	 .01	 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ
ที่	1	ตามที่ตั้งไว้	ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจาก	
กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม
บทเรยีนแบบสถานการณจ์ำาลองทีม่รีปูแบบการนำา
เสนอมัลติมีเดียแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียง	กับ
แบบภาพนิ่งและเสียง	 มีองค์ประกอบด้านเนื้อหา	
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นเผชิญปัญหาและแก้
ปัญหาเหมือนกัน	 ตามข้ันตอนที่ผู้วิจัยสังเคราะห์
มาจากแนวคิดของ	 ถนอมพร	 เลาหจรัสแสง	 
(2541)	สุกรี	 รอดโพธิ์ทอง	 (2546)	และไชยยศ	
เรืองสุวรรณ	 (2554)	 ประกอบด้วย	 4	 ขั้นตอน	
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ได้แก่	ขั้นที่	1	ปฐมนิเทศและนำาเข้าสู่บทเรียน	ขั้น
ที่	 2	นำาเสนอเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรม	ขั้นที่	 3	
ทดสอบความรู้	และขั้นที่	4	สรุปเพื่อนำาไปใช้	โดย
นักเรียนจะต้องเรียนรู้ตามขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ	
โดยการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จำาลอง
ทีส่รา้งขึน้ใกลเ้คยีงกบัความเปน็จรงิมากทีส่ดุ	และ
ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียนด้วยเลือกวิธี
การปฐมพยาบาลที่ถูกต้องที่สุด	และในการลำาดับ
เนื้อหาจะเรียงจากง่ายไปยาก	 และเทคนิคการนำา
เสนอการนำาเสนอมัลติมีเดียแบบภาพเคลื่อนไหว
และเสียงและแบบภาพนิ่งและเสียง	 จะทำาให้เกิด
ความชัดเจนสื่อความหมายได้เป็นอย่างดี	 และดู
เสมอืนจรงิ	ทำาใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจในการเรยีน
และสนุกสนานเพลิดเพลิน	 และผู้ที่ใช้สื่อประสม
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์
และสื่อต่างๆ	 ในรูปแบบของการสื่อสารสองทาง	
ทำาให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี	(นัยนา	นุรารักษ์	
และสมบูรณ์	 ฤกษ์วิบูรณ์ศรี,	 2539)	 นอกจาก
นี้ โปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำาลอง	 
ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์	และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ	เช่น	ด้าน
เนื้อหา	 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา	 และด้านการ
วัดประเมินผล	 เพ่ือนำาข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสมจนสามารถนำาไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้	 นอกจากนี้ผู้
วิจัยได้นำาโปรแกรมบทเรียนนี้ไปทดลองใช้กับผู้
เรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง
เพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียน	 เพื่อ
นำาความคิดเห็นต่างๆ	 มาปรับปรุงให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น	 เช่น	 สีสันของภาพนิ่ง	 ขนาดของตัวอักษร	
เป็นต้น	 นอกจากนี้ผู้เรียนยังเสนอความคิดเห็นที่
มีต่อโปรแกรมบทเรียนว่า	 การนำาเสนอเน้ือหามี
รูปแบบที่หลากหลายสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง	
จึงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากในการเรียนรู้	
เพราะโปรมแกรมบทเรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนได้	ทำาให้ผู้เรียนมีความสุข	และไม่รู้สึกเบื่อ

หน่ายในการเรียนรู้

2.	นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
แบบสถานการณ์จำาลอง	 ที่มีรูปแบบการนำาเสนอ
มัลติมีเดียแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียง	 มีความ
สามารถในการคดิแกป้ญัหาสงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีน
ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำาลองที่
มีรูปแบบการนำาเสนอมัลติมีเดียแบบภาพนิ่งและ
เสียง	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อ	 2	 ที่ตั้งไว้	 ที่เป็นเช่น
นี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ตามแนวคิด	Weir	 (1974)	Polya	 (1957)	และ	
Sdorow	(1993)	สรปุได	้4	ขัน้ตอน	ไดแ้ก	่1)	ระบุ
ปัญหา	 2)	 วิเคราะห์ปัญหา	 3)	 เสนอแนวทางใน
การแก้ปัญหา	และ	4)	ตรวจสอบผลลัพธ์	มาเป็น
แนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดย
นักเรียนจะต้องเรียนรู้ตามขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ	
ในการนำาเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนด้วย
สถานการณ์จำาลองที่สร้างขึ้นใกล้เคียงกับความ
เป็นจริงมากที่สุด	 และผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับ
บทเรียนด้วยการแก้ไขปัญหาของสถานการณ์เมื่อ
มีปัญหาต่างๆ	เกิดขึ้น	จำาเป็นต้องใช้ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับปัญหาที่เกิดขึ้น	 สามารถมองเห็น
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์เดิม
และสิ่งเร้าใหม่	 รวมทั้งสามารถนำายุทธวิธีในการ
แก้ปัญหาแบบต่างๆ	 มาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะ
สม	 สอดคล้องกับสุคนธ์	 สินธพานนท์	 และคณะ	
(2552)	 ได้กล่าวถึงประโยชน์ของความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาว่า	 ทำาให้ผู้เรียนตื่นตัวในการ
เรียนรู้ปัญหา	 เพราะปัญหาจะเป็นสิ่งที่สร้างแรง
จูงใจในการเรียนรู้	 มีประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้	 รู้จักหาข้อมูลต่างๆ	 มาเป็นพื้นฐานสำาคัญ
ในการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา	 ทำาให้สามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างถูก
ต้อง	 ส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาพจิต	 ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงบรรยากาศในชั้นเรียนให้เกิดความ
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น่าสนใจมากขึ้น	 และเนื่องจากการผู้วิจัยได้นำารูป
แบบการนำาเสนอมัลติมีเดียมาใช้ในการนำาเสนอ
เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียนโดย
เฉพาะการนำาเสนอมลัตมิเีดียแบบภาพเคลือ่นไหว
และเสยีงทีท่ำาใหนั้กเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ดีกว่า
การนำาเสนอมัลติมีเดียแบบภาพนิ่งและเสียง	 ที่
เป็นแบบน้ีเพราะวา่	ภาพเคลือ่นไหวสามารถแสดง
ขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง	เช่น	การปฐมพยาบาลเมื่อเป็นลมแดด	การ
ปฐมพยาบาลเมื่อเกิดบาดแผล	เป็นต้น	ซึ่งจะช่วย
ให้ระบบมัลติมีเดียน้ันเกิดจินตนาการให้เกิดแรง
จูงใจในการเรียนรู้	 และเมื่อนำาเสียงมาประกอบ
กับการนำาเสนอเนื้อหาซึ่งทำาผู้เรียนเกิดความที่
เร้าใจทำาให้การนำาเสนอเน้ือหาของโปรแกรมบท
เรยีนแบบในการนำาเสนอจะช่วยใหร้ะบบมลัติมเีดีย
นั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น	 นอกจาก
น้ียังช่วยสร้างความน่าสนใจและน่าติดตามใน
เรื่องราวต่างๆ	ได้เป็นอย่างดี	ทั้งนี้เนื่องจากเสียง 
จะมีอิทธิพลต่อผู้ใช้มากกว่าข้อความหรือภาพนิ่ง
นั่นเอง	 (คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่,	 2552)	 สอดคล้องกับเสาวนีย์	 เวช
พิทักษ์	 และคณะ	 (2552)	 พบว่า	 นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่	5	ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
แบบจำาลองสถานการณ์	เรื่อง	แรงและความดัน	มี
ความสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรส์งู
กว่านักเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของปินยารักษ์	 งอยภูธร	 (2551)	พบว่า	
เมื่อนำาไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่	 1	 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการเรียนเชิงสถานการณ์ทำาให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

3.	 นักเรียนที่ เรียนด้วยโปรแกรมบท
เรียนแบบสถานการณ์จำาลองที่มีรูปแบบการนำา
เสนอมัลติมีเดียแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียง	
ความพึงพอใจในการเรียนสูงกว่า	นักเรียนที่เรียน
ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำาลอง
ที่มีรูปแบบการนำาเสนอมัลติมีเดียแบบภาพนิ่ง
และเสียง	 เรื่อง	 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 สอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้อ	3	ตามที่ตั้งไว้	ทั้งนี้เนื่องจาก	นักเรียนมีความ
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการนำาเสนอ
แบบสถานการณ์จำาลอง	 ที่เริ่มต้นด้วยส่วนที่นำาผู้
เรียนเข้าสู่บทเรียน	 การนำาเสนอเนื้อหาของแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ที่มีการจัดลำาดับเนื้อหาจากง่าย
ไปยาก	มีประกอบด้วย	ฉากเหตุการณ์จำาลองหรือ
สถานการณ์จำาลองด้วยภาพเคลื่อนไหวและเสียง
ที่ให้ความรู้สึกเสมือนอยู่ในสถานการณ์จริง	 มี
คำาถามเพื่อให้นักเรียนเลือกกระทำา	 และแสดงผล
ย้อนกับจากการกระทำา	ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ส่ง
ผลตอ่บรรยากาศในการเรยีนรู	้เกดิเรา้ความสนใจ	
สามารถควบคุมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	สามารถ
นำาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน	 นักเรียนมี
ความสนใจและกระตอืรอืรน้ในการเรยีนเปน็อยา่ง
ดี	 จึงทำาให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน
การสอนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์
จำาลองทีม่รีปูแบบการนำาเสนอมลัตมิเีดยีแบบภาพ
นิ่งและเสียง	 และรูปแบบการนำาเสนอมัลติมีเดีย
แบบภาพเคลื่อนไหวและเสียง	 ดังที่กิลเมอร์	
(Gilmer,	 1966)	 ได้กล่าวถึง	 ความหมายความ
พึงพอใจว่า	เป็นผลของเจตคติต่างๆ	ของบุคคลที่
มีต่อองค์ประกอบของงานและมีส่วนสัมพันธ์กับ
ลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการทำางาน	ซึ่ง
ความพึงพอใจนั้น	 ได้แก่	 รู้สึกว่ามีความสำาเร็จใน
ผลงาน	 ได้รับยกย่องและมีโอกาสก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน	 ของสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 มนตรี	
พลแพงขวา	และคณะ	(2552)	พบว่า	นักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่	 2	ที่เรียนเป็นคู่ด้วยโปรแกรมบท
เรยีน	เรือ่ง	ระบบเครอืขา่ยคอมพิวเตอร	์มคีวามพงึ
พอใจต่อการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดับมาก	ทัง้นีเ้นือ่งจาก
โปรแกรมบทเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งอสิระทกุ
ที่ทุกเวลา	 ประกอบบทเรียนได้รวบรวมสื่อหลาก
หลายเขา้ดว้ยกนั	ทำาใหน้กัเรยีนมคีวามสนกุสนาน	
สามารถรับรู้เนื้อหาได้อย่างเต็มที่	 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ	 พรสวรรค์	 สงวนนาม	 และคณะ	
(2554)	พบว่า	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	ที่
เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน	เรื่อง	ความน่าจะเป็น	
มคีวามพงึพอใจต่อการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เพราะเป็นสื่อที่ให้ความ
รู้และความเพลิดเพลิน	รวมทั้งช่วยให้รู้จักคิดและ
ปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน	 นักเรียนได้เรียนตาม
เนือ้หาทีน่กัเรยีนต้องการ	มผีลแสดงความกา้วหนา้
ทางการเรียนเป็นระยะๆ	จึงทำาให้นักเรียนมีความ
รู้สึกที่ดีต่อโปรแกรมบทเรียนอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1	 ครูผู้สอนควรอธิบายวิธีการเรียน
โปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์

จำาลอง	ทีม่รีปูแบบการนำาเสนอมลัตมิเีดยี
แตกต่างกัน	 เรื่อง	 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	1	ทุกขั้นตอนให้ชัดเจน

1.2	 ครูผู้สอนควรจัดคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ชุดหูฟังให้ครบถ้วน	 และคอยช่วยเหลือ
นักเรียนเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างเรียน

1.3	 ครูผู้สอนควรจัดเวลาเสริมให้
นักเรียนได้มีเวลามากพอที่จะได้คิดแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ที่พบในโปรแกรมบทเรียน	

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป

2.1	 ควรศึกษาเทคนิคการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
โปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำาลอง	 ที่เน้น
การเรียนรู้จากการแสวงหาความรู้	การเรียนรู้จาก
การลงมือทำา	และการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต

2.2	 ควรนำาโปรแกรมบทเรียนแบบ
สถานการณจ์ำาลอง	ไปออกแบบกจิกรรมการเรยีน
รู้กับรายวิชาอื่น	 และระดับชั้นเรียนอื่น	 เพื่อตรวจ
สอบดวูา่โปรแกรมบทเรยีนแบบสถานการณจ์ำาลอง	
เหมาะสมกับผู้เรียนระดับชั้นเรียนใด
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ดูแลระบบ	 อีเลิร์นนิง

และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเก่ียวกับสมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและ	 2)	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับสมรรถนะของผู้ดูแล
ระบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 แบ่งเป็น	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 1)	 ผู้
ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน
แบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	 รวมทั้งสิ้น	81	คน	2)	ผู้เชี่ยวชาญด้านอีเลิร์นนิงในสถาบัน
อุดมศึกษา	 จำานวน	 20	 ท่าน	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 1)	 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้
ดูแลระบบ	 อีเลิร์นนิงและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจะการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเกี่ยวกับสมรรถนะ 
ของผูด้แูลระบบอเีลริน์นงิในสถาบนัอดุมศกึษาภาครฐัและ	2)	แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ
เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	ด้วยเทคนิคเดลฟาย	จำานวน	3	
รอบ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปและตีความ	หาความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่ามัธยฐาน	ค่าฐานนิยม	ความ
แตกต่างระหว่างฐานนิยมและมัธยฐาน	ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	

ผลการวิจัยพบว่า

สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	มีทั้งหมด	77	สมรรถนะ	แบ่ง
เป็น	7	ด้าน	โดยแต่ละด้านประกอบด้วยสมรรถนะย่อย	ดังนี้

1.	สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการการเรียนรู้	(LMS)	จำานวน	23	สมรรถนะ	ได้แก่	
1)	ด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบ	จำานวน	6	สมรรถนะ	2)	ด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล	

1	 นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	 อาจารย์	ดร.	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	 อาจารย์	ดร.	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา
1	 M.	Ed.	Candidate	in	Educational	Technology,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
2	 Lecturer	Dr.,	Faculty	of	Education,	Mahasarakham	University
3	 Lecturer	Dr.,	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Burapha	University
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จำานวน	5	สมรรถนะ	3)	ด้านความรูเ้กีย่วกบัการจดัการเนือ้หาของบทเรยีน	จำานวน	4	สมรรถนะ	4)	ดา้น
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการวัดและประเมินผลการเรียน	จำานวน	8	สมรรถนะ

2.	สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	จำานวน	9	สมรรถนะ

3.	สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร	จำานวน	4	สมรรถนะ

4.	สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับระบบจัดการการเรียนรู้	(LMS)	จำานวน	23	สมรรถนะ	ได้แก่	
1)	ด้านทักษะเกี่ยวกับการจัดการระบบ	จำานวน	6	สมรรถนะ	2)	ด้านทักษะเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล	
จำานวน	5	สมรรถนะ	3)	ด้านทักษะเกี่ยวกับการจัดการเนื้อหาของบทเรียน	จำานวน	4	สมรรถนะ	4)	ด้าน
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการวัดและประเมินผลการเรียน	จำานวน	8	สมรรถนะ

5.	สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	จำานวน	9	สมรรถนะ

6.	สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร	จำานวน	4	สมรรถนะ

7.	สมรรถนะด้านคุณลักษณะนิสัยส่วนบุคคล	จำานวน	5	สมรรถนะ

คำาสำาคัญ:	 สมรรถนะ,	ผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิง,	เทคนิคเดลฟาย

Abstract
The	 purposes	 of 	 th is	 research	 were	 1)	 to	 s tudy	 the	 op in ion	 of	

the	 e-learning	 system	 administrator	 and	 those	 involved	 in	 teaching	 e-learning	
on	 the	 performance	 of	 the	 e-learning	 system	 administrator	 in	 higher	 education.	 
2)	to	study	the	opinions	of	experts	on	the	performance	of	the	e-learning	system	Administrator	in	
higher	education.	The	samples	were	Divided	into	two	groups.	1)	E-learning	system	administrator	
in	public	higher	education	institutions	and	people	who	are	involved	in	teaching	e-learning.	Total	of	
81	people.	2)	e-learning	experts	in	higher	education	20	people.	Tools	used	in	this	research	were	 
1)	 questionnaire	 e-learning	 system	 administrator	 and	 who	 are	 involved	 in	 teaching	 
to	 e-learning	 about	 the	 performance	 of	 the	 e-learning	 system	 Administrator	 in	 public	 
higher	 education	 institutions.	 2)	 questionnaire	 expert	 opinion	 about	 the	 performance	 
of	 the	 e-learning	 system	 administrator	 in	 public	 higher	 education	 institutions,	 
The	 Delphi	 Technique	 government	 3	 rounds.	 Data	 were	 analyzed	 by	 a	 summary	 and	 
interpretation.	Frequency,	percentage	mean,	mode,	median,	mode	and	median	differences.	
And	the	interquartile	range.

The	research	findings	were	as	follows:

A	study	of	competency	of	e-learning	system	administrator	in	public	higher	education	
institutions.	Consists	of	77	competencies.
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1.	 The	 knowledge	 of	 learning	 management	 system	 (LMS)	 areas	 consist	
of	 23	 competencies	 1)	 knowledge	 of	 management	 system	 6	 competencies.	 
2)	 Knowledge	 of	 information	management	 5	 competencies.	 3)	 Knowledge	 of	 Content	
management	system	4	competencies.	4)	Knowledge	of	Management,	measurement	and	
evaluation	8	competencies.

2.	The	knowledge	of	computers	and	networks	areas	consist	of	9	competencies.

3.	The	knowledge	of	the	communication	areas	consist	of	4	competencies.

4.	 The	 skills	 for	 learning	 management	 systems	 (LMS)	 areas	 consist	 of	
23	 competencies	 1)	 skills	 of	 management	 system	 6	 competencies.	 2)	 skills	 of	 
information	 management	 5	 competencies.	 3)	 skills	 of	 Content	 management	 system	 
4	competencies.	4)	skills	of	Management,	measurement	and	evaluation	8	competencies. 
	 5.	The	skills	of	computers	and	networks	9	competencies.

6.	The	skills	of	communication	4	competencies.

7.	The	personal	characteristics	5	competencies.

Keywords:	Competency,	e-learning	system	Administrator,	Delphi	technique

บทนำา
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการ

พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว	 การเช่ือมโยงข้อมูลและ
สารสนเทศด้วยอินเทอร์เน็ตได้ส่งผลต่อชีวิตการ
ทำางานของมนุษย์	 ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางที่ดีขึ้น	 โดยเฉพาะด้านการศึกษา	 เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เข้ามา	 มีอิทธิพลทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอน	 วิธีการเรียน	พฤติกรรม
ของผู้สอนและพฤติกรรมของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น	
จากการเชือ่มโยงผา่นระบบเครอืขา่ยคอมพิวเตอร	์ 
ซึ่งเรียกว่าระบบอินเทอร์เน็ตหรือการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์	 ทำาให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้าง
ขวางและกระจายไปทกุระดับทัว่โลก	ทัง้การศกึษา
ในระบบ	 นอกระบบ	 และตามอัธยาศัย	 สถาบัน
การศึกษาหลายแห่งจึงได้ให้ความสนใจในการนำา
ระบบอเีลริน์นิงเขา้มาใช้	ทำาใหก้ารเรยีนการสอนมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น	ทั้งนี้อีเลิร์น
นิงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง
วิธีการเรียนการสอนจากวิธีเดิมเป็นการนำาเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
หรือเรียนร่วมกับระบบการเรียนในชั้นเรียนหรือ
ใช้กับการฝึกอบรมทั่วไปซึ่งจะเป็นระบบการเรียน
ที่ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์	 (Interactive)	 ทั้งกับบท
เรียน	 เพื่อนร่วมชั้นเรียน	 ครูและอาจารย์ผู้สอน	
และในบางกรณีเปิดกว้างในการติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลทั่วไปผู้เรียนสามารถเรียนผ่านเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่และทุกเวลา	 (รักศักดิ์	
เลิศคงคาทิพย์,	 2551)	 ดังนั้นการเรียนการสอ
นอเีลริน์นงิจงึมคีวามสำาคญัเปน็อยา่งยิง่ในปจัจบุนั	
อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงให้
ประสบความสำาเรจ็ไดน้ัน้	จำาเปน็ตอ้งมคีวามเขา้ใจ	 
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ในองค์ประกอบที่สำาคัญของการจัดการเรียน
การสอนและในการพัฒนานั้นจำาเป็นจะต้องมี
การจัดทีมพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงซึ่งประกอบ
ไปด้วยผู้ดูแลระบบ	 (Administrator)	 เป็นผู้ที่
มีหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและบริหารเครือ
ข่ายผู้ดูแลเว็บ	 (Webmaster)	 จะต้องเป็นผู้
ดูแลและติดต้ังเว็บผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บ	
(Web	 designer)	 เพ่ือจัดการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพ	 แต่การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง
ในประเทศไทยประสบปัญหาต่างๆ	 เช่น	 ปัญหา
การสนับสนุนด้านงบประมาณ	บุคลากร	และการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร	ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี
ด้านอีเลิร์นนิงและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	 ทีมงาน
ดำาเนินการขาดความรู้และความสร้างสรรค์	 ขาด
ประสบการณ์ในการทำางาน	 (ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,	2545)

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาเก่ียวสมรรถนะของผู้ดูแลระบบ	 อีเลิร์น
นิง	เน่ืองจากเป็นบคุคลหนึง่ทีม่คีวามสำาคญัในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ	อีเลิร์นนิง	 โดยปัจจุบัน
ผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงมีบทบาทสำาคัญอย่างย่ิง
ในการบริหารจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง	 ซึ่ง
มีหน้าที่	 ทำาการทดสอบ	 ทดลอง	 และตรวจสอบ
ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จะใช้งาน	 จะต้องมี
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน	 ผู้ดูแล
ระบบจะตอ้งพฒันาและปรบัปรงุรปูแบบการเรยีน
การสอนตลอดเวลา	รวมถึงผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิง 
จะควบคุมการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล	 ดูแล
รักษาให้ถูกต้องแม่นยำา	 เฝ้าดูการปฏิบัติงาน 
ของผู้ใช้ระบบ	 ตลอดจนสำารองและกู้ข้อมูล
เพื่อบริหารจัดการในเชิงเทคนิค	 อย่างไรก็ตาม 
ในการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงยังขาด
ผู้ดูแลระบบอี เลิ ร์นนิงที่มี คุณภาพหรือไม่มี
คุณภาพเท่าท่ีควร	 เนื่องจากยังขาดสมรรถนะ
ต้นแบบเพื่ อการวางแผนพัฒนาสมรรถนะ 

ของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงและขาดเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงเข้าปฏิบัติงาน	 ดัง
นั้นในการจัดการเรียนรู้จึงมีความจำาที่จะต้องมีผู้
ดแูลระบบอเีลริน์นงิทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	และ
ทกัษะ	เพือ่ทีจ่ะบรหิารจดัการเรยีนการสอนใหเ้ปน็
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากสภาพปัญหาข้างต้นที่ได้กล่าวมา	
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของสมรรถนะ
ของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงว่าเป็นปัจจัยสำาคัญ
ปัจจัยหนึ่ งที่จะส่งผลต่อความสำาเร็จในการ
จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงในสถาบัน
อุดมศึกษาภาครั ฐ ให้ประสิทธิภาพมากยิ่ ง
ขึ้น	 ผู้วิจัยจึงนำาแนวคิดการพัฒนาบุคลากร
โดยยึดหลักทฤษฎีสมรรถนะแล้ววิ เคราะห์  
ให้มีความสอดคล้อง กับภาร กิจและบริบท
ของ ผู้ ดู แลระบบ อี เลิ ร์ นนิ ง โ ดยประ โยชน์  
ของสมรรถนะจะช่วยให้ ผู้ดูแลระบบอีเลิร์น
นิง	 มีทักษะ	 ความรู้	 ความสามารถในการดูแล
ระบบอีเลิร์นนิงและช่วยแก้ไขปัญหาในการดูแล
ระบบอีเลิร์นนิงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน	
และผลที่ได้จากการวิจัยจะนำาไปสู่การพัฒนา
สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงที่สามารถ
นำาไปกำาหนดเป็นสมรรถนะต้นแบบเพื่อการ
วางแผนพัฒนาสมรรถนะของผู้ ดู แลระบบ 
อีเลิร์นนิงและเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากร
เข้าปฏิบัติ งาน	 ซึ่ งจะส่งผลต่อประสิทธิผล 
ในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบอีเลิร์นนิงต่อไป

วัตถุประสงค์
1 . 	 เพื่ อศึ กษาความคิ ด เห็ นของผู้

ดูแลระบบอีเลิร์นนิงและผู้ที่ เกี่ยวข้องในการ
จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงเก่ียวกับ
สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบัน 
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อุดมศึกษาภาครัฐ	

2.	เพือ่ศกึษาความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ
เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ดูแลระบบ	 อีเลิร์นนิงใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

วิธีดำาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงอย่างต่อเน่ืองมา
ไม่น้อยกว่า	 5	 ปีและมีการจัดการเรียนการ
สอนจนถึงปัจจุบัน	 จำานวน	 23	 สถาบัน	 ได้แก่	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	 มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธน บุ รี 	 สถาบัน เทค โน โล ยีพระจอม เกล้ า
พระนครเหนือ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
นเรศวร	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 	 มหาวิทยาลั ยสุ โ ข ทัยธร
รมาธิราช	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เ จ้ า คุณทหารลาดกระบั ง 	 มหาวิ ทย าลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน	 มหาวิทยาลัย 
ร า ชภั ฏ เ ชี ย ง ใ หม่ 	 มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ
สวนดุสิต	 และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 	 แบ่ง
เป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	1)	ผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงและ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน
แบบอีเลิร์นนิง	 ได้แก่	 หัวหน้าหน่วยงานที่รับ

ผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบ
บอี เลิ ร์นนิงและผู้สอนด้วยระบบอี เลิ ร์นนิง 
2)	ผู้เชี่ยวชาญด้านอีเลิร์นนิงในระดับอุดมศึกษา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้	
แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	

1.	 ผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบัน
อุดมศึกษาภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง	ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sample)	

1.1	 ผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบัน
อุดมศึกษาภาครัฐ	จำานวน	16	คน	

1.2	 ผู้ ท่ีมีส่ วนเ ก่ียวข้องในสถาบัน
อุดมศึกษาภาครัฐที่มีการจัดการเรียนการสอน 
แบบอีเลิร์นนิง	ได้แก่

	 1 . 2 . 1 	 หั ว ห น้ า ห น่ ว ย ง า น
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ 
อีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	 จำานวน	
15	คน	

	 1.2.2	 ผู้สอนด้วยระบบอีเลิร์นนิงใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	จำานวน	50	คน

2.	 ผู้เช่ียวชาญด้านอีเลิร์นนิงในระดับ
อุดมศึกษา	จำานวน	20	ท่าน	ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง	(Purposive	Sample)	เช่นกัน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้
ดู แลระบบและผู้ ที่ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ ง ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงเก่ียวกับ
สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบัน 
อุดมศึกษาภาครัฐ	 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
แบบมีโครงสร้าง	

2.	 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ดูแลระบบ	 อี
เลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	
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2 .1 	 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น
ของผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ดูแล
ระบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	
(รอบที่	 1)	 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดแบบ 
มีโครงสร้าง	

2.2	 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญเก่ียวกับสมรรถนะของผู้ดูแลระบบอี
เลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	 (รอบที่	 2)	
เป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า	 5	 ระดับ	
(Rating	Scale)

2.3	 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้
เชีย่วชาญเกีย่วกบัสมรรถนะของผูดู้แลระบบอเีลริน์
นิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	 (รอบที่	 3)	 เป็น
แบบสอบถามมาตรประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	
Scale)	 ที่แสดงค่ามัธยฐาน	 ค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล์และตำาแหน่งคำาตอบของผู้เชี่ยวชาญที่ตอบไว้
ในแบบสอบถามรอบที่	2

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย 

ขั้นที่	 1	 ศึกษาข้อมูล	 แนวคิดทฤษฎี
และหลักการที่ เกี่ ยวข้องกับสมรรถนะของ
ผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงและสอบถามความคิด
เห็นของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดการเรียนการสอนอี เลิร์นนิงเกี่ยว
กั บสมร รถนะขอ งผู้ ดู แ ล ร ะบบอี เ ลิ ร์ นนิ ง 
ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	

ขั้นที่	 2	 สอบถามความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญด้านอีเลิร์นนิงเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้
ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	
ด้วยเทคนิคเดลฟาย	 ด้วยแบบสอบถามความคิด
เห็น	จำานวน	3	รอบ	

1.	 นำาข้อมูลจากขั้นตอนท่ี	 1	 มาส
ร้างเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดแบบ	 มี
โครงสร้างสำาหรับผู้เชี่ยวชาญ	รอบที่	1	แล้วจัดส่ง
แบบสอบถาม	 จากนั้นติดตามแบบสอบถามกลับ

คืนแล้ววิเคราะห์ด้วยการสรุปและตีความ	

2.	 นำาข้อมูลจากข้อที่ 	 1	 มาพัฒนา
แบบสอบถามรอบที	่2	มลีกัษณะเปน็แบบสอบถาม
ประมาณค่า	5	ระดับ	ส่งให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ	จากนั้น
ผู้วิจัยติดตามแบบสอบถามกลับคืน	แล้ววิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์

3.	 นำาข้อมูลจากข้อที่ 	 2	 มาพัฒนา
แบบสอบถามรอบที	่3	มลีกัษณะเปน็แบบสอบถาม
ประมาณค่า	5	ระดับ	 (เหมือนรอบที่	 2)	ส่งให้ผู้
เชี่ยวชาญ	 จากนั้นติดตามเอกสารกลับคืน	 แล้ว
วิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาคา่พสิยัระหว่างควอไทล	์
ความแตกต่างระหว่างฐานนิยมและมัธยฐาน	เพื่อ
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย

1.	 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้ ดูแลระบบและผู้ ท่ีมีส่ วนเ ก่ียว ข้องในการ
จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงเก่ียวกับ
สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบัน 
อุดมศึกษาภาครัฐเป็นแบบสอบถามปลายเปิด
แบบมีโครงสร้าง	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปและ
ตีความ	และหาความถี่	ร้อยละ

2.	 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ดูแลระบบ	 อี
เลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	

2.1	 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญ	รอบที่	1	 เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาจาก
คำาตอบของคำาถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปและตีความและ
หาความถี่	ร้อยละ

2.2	 แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ เชี่ยวชาญ	 รอบที่ 	 2	 วิ เคราะห์ข้อมูลโดย	 
ค่ ามั ธยฐานและค่ าพิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ 	 
(Interquatile	Range)
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2.3	 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้
เชีย่วชาญ	รอบที	่3	เพ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญลงความเหน็
อกีครัง้วา่จะยนืยันคำาตอบเดิมหรอืเปลีย่นแปลงคำา
ตอบ	วิเคราะห์ข้อมูลโดย	มัธยฐาน	ฐานนิยม	พิสัย
ระหว่างควอไทล์	 ความแตกต่างระหว่างฐานนิยม
และมัธยฐาน

ผลการวิจัย 
1.	 ผลของการศึกษาความคิดเห็นของ

ผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ในการ
จัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเกี่ยวกับสมรรถนะ
ของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐ	สรุปได้ดังนี้

สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงใน
สถาบนัอดุมศกึษาภาครฐั	มทีัง้หมด	69	สมรรถนะ	
โดยแบ่งออกเป็น	7	ด้าน	ดังนี้

1.	 สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับระบบ
จัดการการเรียนรู้	(LMS)	จำานวน	17	สมรรถนะ

2 . 	 สมรรถนะด้ านความรู้ เกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	จำานวน	10	สมรรถนะ

3.	 สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสาร	จำานวน	5	สมรรถนะ

4.	 สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับระบบ
จัดการการเรียนรู้	(LMS)	จำานวน	17	สมรรถนะ

5 . 	 สมรรถนะ ด้านทักษะ เกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	จำานวน	10	สมรรถนะ

6.	 สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสาร	จำานวน	5	สมรรถนะ

7.	 สมรรถนะด้านคุณลักษณะนิสัยส่วน
บุคคล	จำานวน	5	สมรรถนะ

2.	 ผลของการศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ดูแลระบบอี
เลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	โดยจากการ
ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง	 2	 กลุ่ม
พบว่า	ความคิดเห็นของผู้ดูแลระบบและผู้ที่มีส่วน
เกีย่วขอ้มทีัง้หมด	69	สมรรถนะ	และในสว่นของผู้
เชี่ยวชาญมีทั้งหมด	77	สมรรถนะ	และสมรรถนะ 
ที่เหมือนกันและต่างกัน	ดังนี้	

สมรรถนะด้านย่อยที่ 	 1	 เดิมมี	 17	
สมรรถนะ	เพิ่มเป็น	23	สมรรถนะ

สมรรถนะด้านย่อยที่ 	 2	 เดิมมี	 10	
สมรรถนะ	เหลือ	9	สมรรถนะ

สมรรถนะด้านย่อยที่ 	 3	 เดิมมี 	 5	
สมรรถนะ	เหลือ	4	สมรรถนะ

สมรรถนะด้านย่อยที่ 	 4	 เดิมมี	 17	
สมรรถนะ	เพิ่มเป็น	23	สมรรถนะ

สมรรถนะด้านย่อยที่ 	 5	 เดิมมี	 10	
สมรรถนะ	เหลือ	9	สมรรถนะ

สมรรถนะด้านย่อยที่ 	 6	 เดิมมี 	 5	
สมรรถนะ	เหลือ	4	สมรรถนะ

สมรรถนะด้านย่อยที่ 	 7 	 ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงคือมี	5	สมรรถนะ

สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	แบ่งเป็น	3	ด้านหลัก	7	
ด้านย่อย	77	สมรรถนะ	ดังนี้
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สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	แบ่งเป็น	3	ด้านหลัก	7	
ด้านย่อย	77	สมรรถนะ	

•	ด้านความรู้

1.	 สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับระบบ
จดัการการเรยีนรู	้(LMS)	มทีัง้หมด	23	สมรรถนะ	
แบ่งเป็น

1.1	 สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการระบบ	จำานวน	6	สมรรถนะ

	 1.1.1	ความรู้ในการติดตั้ง	LMS	ใน
เซิร์ฟเวอร์

	 1.1.2	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือใน	
LMSแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน	

	 1.1.3	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือใน	
LMSกำาหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแก่ผู้ใช้งานและ 
ผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่	

	 1.1.4	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือใน	
LMS	พัฒนาและเพิ่มฟังก์ชั่นการทำางานในระบบ

	 1.1.5	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือใน	
LMS	ลบฟังก์ชั่นการทำางานในระบบ

	 1.1.6	 ความรู้ในการดูแล	 LMS	 ให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	

1.2	 สมรรถนะด้านความรู้เก่ียวกับการ
จัดการข้อมูล	จำานวน	5	สมรรถนะ

	 1.2.1	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือใน	
LMSบนัทกึขอ้มลูผูเ้รยีน	ผูส้อน	ผูใ้ชง้านลงในฐาน
ข้อมูลใน	LMS	

	 1.1.2	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือใน	
LMS	 รวบรวมและทำารายงานสถิติการใช้งานใน	
LMS

	 1.1.3	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือใน	
LMSคัดกรอง	 ตรวจสอบเนื้อหา	 และข้อความที่
ไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมออกจาก	LMS	ได้

	 1.1.4	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือ 
ใน	LMS	จัดการข้อมูล	 เพื่อรักษาความปลอดภัย
ของระบบ	 ฐานข้อมูล	 และสำารองข้อมูล	 ข้อมูล 
ผู้เรียน	ผู้สอน	ผู้ใช้งาน	และข่าวประกาศต่างๆ	

9 
 

ที่เหมือนกันและตางกัน ดังนี้  
  สมรรถนะดานยอยที่ 1 เดิมมี 17 สมรรถนะ เพ่ิมเปน 23 สมรรถนะ 
  สมรรถนะดานยอยที่ 2 เดิมมี 10 สมรรถนะ เหลือ 9 สมรรถนะ 
  สมรรถนะดานยอยที่ 3 เดิมมี 5 สมรรถนะ เหลือ 4 สมรรถนะ 
  สมรรถนะดานยอยที่ 4 เดิมมี 17 สมรรถนะ เพ่ิมเปน 23 สมรรถนะ 
  สมรรถนะดานยอยที่ 5 เดิมมี 10 สมรรถนะ เหลือ 9 สมรรถนะ 
  สมรรถนะดานยอยที่ 6  เดิมมี 5 สมรรถนะ เหลือ 4 สมรรถนะ 
  สมรรถนะดานยอยที่ 7  ไมมีการเปลี่ยนแปลงคือมี 5 สมรรถนะ 
 

สมรรถนะของผูดูแลระบบอีเลิรนนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ  
แบงเปน 3 ดานหลัก  7 ดานยอย  77 สมรรถนะ ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

สมรรถนะของผูดูแลระบบอีเลิรนนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ   
แบงเปน 3 ดานหลัก  7 ดานยอย  77 สมรรถนะ  

• ดานความรู 
1. สมรรถนะดานความรูเกี่ยวกับระบบจัดการการเรียนรู (LMS)  มีท้ังหมด 23 สมรรถนะ  แบงเปน 
 1.1 สมรรถนะดานความรูเกี่ยวกับการจัดการระบบ จํานวน 6 สมรรถนะ 
  1.1.1 ความรูในการติดตั้ง LMS ในเซิรฟเวอร 
  1.1.2 ความรูในการใชเคร่ืองมือใน LMSแบงกลุมผูใชงาน     
  1.1.3 ความรูในการใชเคร่ืองมือใน LMSกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานแกผูใชงานและผูที่สมัครสมาชิกใหม      
  1.1.4 ความรูในการใชเคร่ืองมือใน LMS พัฒนาและเพิ่มฟงกชั่นการทํางานในระบบ 
  1.1.5 ความรูในการใชเคร่ืองมือใน LMSลบฟงกชั่นการทํางานในระบบ 

7. สมรรถนะดานคุณลักษณะนิสัยสวนบุคคล 

1. สมรรถนะดานความรูเกี่ยวกับระบบจัดการการเรียนรู (LMS)

2. สมรรถนะดานความรเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเครือขาย 

5. สมรรถนะดานทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเครือขาย 

4. สมรรถนะดานทักษะเกี่ยวกับระบบจัดการการเรียนรู (LMS) 

3. สมรรถนะดานความรูเกี่ยวกับการติดตอส่ือสาร 

6. สมรรถนะดานทักษะเกี่ยวกับการติดตอส่ือสาร 

ดานความรู 

ดานทักษะ 

ดานคุณ 
ลักษณะนิสัย

ภาพที่ 1  สมรรถนะของผูดูแลระบบอีเลิรนนิงในสถาบนัอุดมศึกษาภาพที่	1	สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
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	 1.1.5	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือ
ใน	 LMS	 เพิ่มและลบกระดานข่าวและข้อมูลที่
ประชาสัมพันธ์

1.3	 สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเนื้อหาของบทเรียน	จำานวน	4	สมรรถนะ

	 1.3.1	 ความรู้ในการใช้ระบบจัดการ
เน้ือหา	(CMS)	ใหเ้ปน็ไปตามหลกัสตูรและง่ายตอ่
การใช้งาน

	 1.3.2	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือ
ใน	 CMS	 อัพโหลดเนื้อหาของบทเรียนและแก้ไข
ปัญหาการอัพโหลดเนื้อหาของบทเรียน

	 1.3.3	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือใน	
LMS	กำาหนดใหผู้เ้รยีนสามารถใช้ขอ้มลูเน้ือหาของ
บทเรยีนไดห้ลากหลายรปูแบบ	เช่นผูเ้รยีนสามารถ
แก้ไขไฟล์งานร่วมกับผู้เรียนและผู้สอน

	 1.3.4	 ความรู้ในการประสานความ
ร่วมมือระหว่างผู้สอนเพ่ือกำาหนดและลำาดับบท
เรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอน

1.4	 สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการวัดและประเมินผลการเรียนจำานวน	 8	
สมรรถนะ	แบ่งเป็น

	 1.4.1	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือ
บริหารจัดการการบ้าน	จำานวน	4	สมรรถนะ	

	 1.4.1.1	ความรูใ้นการใช้เครือ่งมอืใน	
LMS	มอบหมายให้แก่ผู้เรียน

	 1.4.1.2	ความรูใ้นการใช้เครือ่งมอืใน	
LMS	สร้างการบ้านให้แก่ผู้เรียนและกำาหนดระยะ
เวลาในการส่งการบ้าน

	 1.4.1.3	 ความรู้ ในการใช้เครื่อง
มือใน	 LMS	 การรับการบ้านคืนจากผู้ เรียน
และแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อขัดข้องในการรับ 
	และส่งการบ้าน	

	 1.4.1.4	ความรูใ้นการใช้เครือ่งมอืใน	

LMS	 รายงานผลการส่งการบ้านและผลคะแนน
การบ้าน

	 1.4.2	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือ
บริหารจัดการการสอบ	จำานวน	4	สมรรถนะ

	 1.4.2.1	ความรูใ้นการใชเ้ครือ่งมอืใน	
LMS	สร้างแบบทดสอบและแบบประเมินรูปแบบ
ต่างๆ	ได้	 เช่น	แบบเลือกตอบ	แบบเติมคำา	แบบ
จับคู่	แบบถูกผิด	เป็นต้น

	 1.4.2.2	ความรูใ้นการใชเ้ครือ่งมอืใน	
LMS	 ส่งและรับแบบทดสอบและแบบประเมินให้
แก่ผู้เรียน

	 1.4.2.3	ความรูใ้นการใชเ้ครือ่งมอืใน	
LMS	วิเคราะห์ผลการสอบของผู้เรียน

	 1.4.2.4	ความรูใ้นการใชเ้ครือ่งมอืใน	
LMS	รายงานผลการสอบผู้สอนและผู้เรียน

2 . 	 สมรรถนะด้ านความรู้ เกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	จำานวน	9	สมรรถนะ

2.1	 ความรู้เก่ียวกับส่วนประกอบของ
คอมพวิเตอรแ์ละของฮารด์แวรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ
อีเลิร์นนิง

2.2	 ความรู้ในการติดตั้งฮาร์ดแวร์ ท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบอีเลิร์นนิง

2.3	ความรูใ้นการทดสอบและตรวจสอบ
ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอีเลิร์นนิง

2.4	 ความรู้ในการแก้ปัญหาระบบและ
จัดการให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้องกับ
ระบบอีเลิร์นนิงให้เข้ากันได้	

2.5	 ความรู้ในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่
เกี่ยวข้องกับระบบอีเลิร์นนิง

2.6	ความรูเ้กีย่วกบัประเภทของเครอืขา่ย
และหลักการทำางานของระบบเครือข่าย

2.7	 ความรู้ในการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
เครอืขา่ยใหท้นัสมยัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 28 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2558

2.8	 ความรู้ในการจัดการข้อมูลและ
สำารองข้อมูลในระบบเครือข่าย

2.9	 ความรู้ในการรักษาความปลอดภัย
ของระบบเครือข่ายและป้องกันการถูกโจมตีจาก
ไวรัส

3.	 สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสาร	จำานวน	4	สมรรถนะ

3.1	ความรูใ้นการตดิตอ่สือ่สารและเลอืก
ใช้ระดับภาษาได้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

3.2	ความรู้ในการสื่อสารโต้ตอบระหว่าง
ผู้ดูแลระบบกับผู้ใช้งานทั้งในรูปแบบไม่ประสาน
เวลา	 เช่น	 การใช้	 Web	 Board	 หรือการใช้	 
e-mail	 และรูปแบบแบบประสานเวลา	 เช่นการ	
Chatหรือการใช้	Video	conferenceได้	

3.3	 ความรู้ ในการเลือกและใช้ช่อง
ทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับเรื่องที่จะสื่อสาร
และระดับของผู้ใช้งาน

3.4	ความรู้ในการนำาsocial	network	มา
ประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน

•	ด้านทักษะ

4.	 สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับระบบ
จดัการการเรยีนรู	้(LMS)	มทีัง้หมด	23	สมรรถนะ	
แบ่งเป็น

4.1	 สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับการ
จัดการระบบ	จำานวน	6	สมรรถนะ

	 4.1.1	 สามารถติดตั้ง	 LMS	 ใน
เซิร์ฟเวอร์ได้

	 4.1.2	 สามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน	
LMS	ได้

	 4.1.3	สามารถกำาหนดสทิธิก์ารเขา้ใช้
งานเพือ่อนุญาตและยกเลกิสทิธิใ์หแ้กผู่ใ้ช้งานและ
ผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ใน	LMS	ได้

	 4.1.4	สามารถพัฒนาและเพิ่มฟังก์ชั่

นการทำางานใน	LMS	ได้

	 4.1.5	 สามารถแก้ไขและลบฟังก์ชั่
นการทำางานใน	LMS	ได้	

	 4.1.6	สามารถดูแล	LMS	ให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอได้

4.2	 สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับการ
จัดการข้อมูล	จำานวน	5	สมรรถนะ

	 4.2.1	สามารถบนัทกึขอ้มลูผูเ้รยีน	ผู้
สอน	ผู้ใช้งานลงในฐานข้อมูลใน	LMS	ได้

	 4.2.2	 สามารถรวบรวมและทำา
รายงานสถิติการใช้งานใน	LMS	ได้

	 4.2.3	 สามารถคัดกรอง	 ตรวจสอบ
เนื้อหาและข้อความที่ไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมอ
อกจาก	LMS	ได้

	 4.2.4	 สามารถจัดการข้อมูล	 เพื่อ
รักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและ
สำารองข้อมูล	 ผู้เรียน	 ผู้สอน	 ผู้ใช้งาน	 และข่าว
ประกาศต่างๆ	ใน	LMS	ได้	

	 4.2.5	 สามารถเพิ่มและลบกระดาน
ข่าวและข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ใน	LMS	ได้

4.3	 สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับการ
จัดการเนื้อหาของบทเรียน	จำานวน	4	สมรรถนะ

	 4.3.1	 สามารถใช้ระบบจัดการ
เนื้อหา(CMS)	ให้เป็นไปตามหลักสูตรและง่ายต่อ
การใช้งานได้

	 4.3.2	 สามารถอัพโหลดเนื้อหาของ
บทเรียนและแก้ไขปัญหาการอัพโหลดเนื้อหาของ
บทเรียนใน	CMS	ได้

	 4.3.3	 สามารถกำาหนดให้ผู้ เรียน
สามารถใชข้อ้มลูเนือ้หาของบทเรยีนไดห้ลากหลาย
รูปแบบ	เช่น	ผู้เรียนสามารถแก้ไขไฟล์งานร่วมกับ
ผู้เรียนและผู้สอนใน	LMS	ได้

	 4.3.4	 สามารถประสานความร่วม
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มือระหว่างผู้สอนเพื่อกำาหนดและลำาดับบทเรียน
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้

4.4	 สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับการ
จัดการวัดและประเมินผลการเรียน	 จำานวน	 8	
สมรรถนะ	แบ่งเป็น

	 4.4.1	 ทักษะในการใช้เครื่องมือ
บริหารจัดการการบ้าน	จำานวน	4	สมรรถนะ

	 4.4.1.1	สามารถมอบหมายการบา้น
ให้แก่ผู้เรียนใน	LMS	ได้

	 4.4.1.2	 สามารถสร้างการบ้านและ
กำาหนดระยะเวลาในการส่งการบ้านให้แก่ผู้เรียน
ใน	LMS	ได้	

	 4.4.1.3	สามารถรับการบ้านคืนจาก
ผู้เรียนและแก้ไขปญัหาเมือ่เกดิขอ้ขดัขอ้งในการรบั
และส่งการบ้านใน	LMS	ได้

	 4.4.1.4	 สามารถรายงานผลการส่ง
การบ้านและผลคะแนนการบ้านใน	LMS	ได้

	 4.4.2	 ทักษะในการใช้เครื่องมือ
บริหารจัดการการสอบ	จำานวน	4	สมรรถนะ

	 4.4.2.1	 สามารถสร้างแบบทดสอบ
และแบบประเมินรูปแบบต่างๆ	 ได้เช่นแบบเลือก
ตอบ	แบบเติมคำาแบบจบัคู่	แบบถกูผดิใน	LMS	ได้

	 4.4.2.2	 สามารถส่งและรับแบบ
ทดสอบและแบบประเมินให้แก่ผู้เรียนใน	LMS	ได้

	 4.4.2.3	 สามารถวิเคราะห์ผลการ
สอบของผู้เรียนใน	LMS	ได้

	 4.4.2.4	สามารถรายงานผลการสอบ
ให้แก่ผู้สอนและผู้เรียนใน	LMS	ได้

5 . 	 สมรรถนะ ด้านทักษะ เกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	จำานวน	9	สมรรถนะ

5.1	 สามารถนำาความรู้ เกี่ยวกับส่วน
ประกอบของคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์มา
ประยุกต์ใช้ในการดูแลระบบอีเลิร์นนิงได้

5.2	 สามารถติดตั้งฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบอีเลิร์นนิงได้

5.3	 สามารถทดสอบและตรวจสอบ
ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอีเลิร์นนิงได้

5.4	 สามารถแก้ปัญหาระบบและจัดการ
ให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้องกับระบบอี
เลิร์นนิงได้ให้เข้ากันได้

5.5	สามารถเลอืกใชซ้อฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กับระบบอีเลิร์นนิงได้

5.6	 สามารถนำาความรู้เกี่ยวกับประเภท
ของเครือข่ายและหลักการทำางานของระบบเครือ
ข่ายมาประยุกต์ใช้ในการ	ดูแลระบบอีเลิร์นนิงได้	

5.7	สามารถเชือ่มโยงขอ้มลูดา้นเครอืขา่ย
ให้ทันสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

5.8	 สามารถจัดการข้อมูลและสำารอง
ข้อมูลในระบบเครือข่ายได้

5.9	 สามารถรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเครือข่ายและป้องกันการถูกโจมตีจากไวรัส
ได้

6.	 สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสาร	จำานวน	4	สมรรถนะ

6.1	 สามารถติดต่อสื่อสารและเลือกใช้
ระดับภาษาได้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้

6.2	สามารถสือ่สารโตต้อบระหวา่งผูด้แูล
ระบบกบัผูเ้รยีนในรปูแบบไมป่ระสานเวลาเชน่การ
ใช้	Web	Board	หรือการใช้	e-mail	และรูปแบบ
แบบประสานเวลา	 เช่นการ	 Chat	 หรือ	 การใช้	
Video	conference	ได้

6.3	 สามารถเลือกและใช้ช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับเรื่องที่จะสื่อสารและระดับ
ของผู้ใช้งานได้

6.4	 สามารถนำาsocial	 network	 มา
ประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานได้	
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•	ด้านคุณลักษณะนิสัย

7.	 สมรรถนะด้านคุณลักษณะนิสัยส่วน
บุคคล	จำานวน	5	สมรรถนะ

7.1	มีมนษุยสมัพันธท์ีดี่ตอ่เพ่ือนรว่มงาน
และผู้ที่มาติดต่อสื่อสาร

7.2	มคีวามรบัผดิชอบตอ่หนา้ทีห่ากมขีอ้
ผิดพลาดใดๆ	เกิดขึ้นในการดูแลระบบอีเลิร์นนิง

7.3	 แสวงหาและเปิดรับความรู้ใหม่ๆ	
เกี่ยวกับการดูแลระบบอีเลิร์นนิงเสมอ

7.4	 มีความกระตือรือร้นในการดูแล
ระบบอีเลิร์นนิงและเมื่อเกิดปัญหาในการดูแล
ระบบอีเลิร์นนิง

7.5	 มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการดูแล
ระบบอีเลิร์นนิง

อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาพบว่า	 สมรรถนะของ

ผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิง	แบ่งเป็น	3	ด้านหลักได้แก่	
ด้านความรู้	ด้านทักษะ	ด้านคุณลักษณะนิสัย	โดย
สอดคลอ้งกบั	สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือน	(2551)	ได้เสนอว่า	ความรู้	ทักษะ	และ
คุณลักษณะมีความจำาเป็นในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ใหเ้กดิความสำาเรจ็และงานมคีวามโดนเดน่กวา่คน
อืน่ๆ	และเมือ่ผูว้จิยัไดศ้กึษาเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่
ของผูด้แูลระบบอเีลร์ินนิง	ซึง่โครงการมหาวทิยาลยั 
ไซเบอร์ ไทย	 สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(2549)	ได้กล่าวว่า	ผู้ดูแลระบบมีหน้า
ที่บริหารจัดการเรียนการสอน	 ดูแลระบบเครือ
ข่ายหรือซอฟต์แวร์	 ตรวจสอบทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่จะใช้งาน	 สำารองข้อมูลสม่ำาเสมอ	 ซึ่ง
สอดคล้องกับ	เนคเทค	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร	 (2548)	 กล่าวว่า	 ผู้ดูแลระบบ
อีเลิร์นนิงมีหน้าที่	 ปรับปรุงและพัฒนาความ
สามารถของ	Website	 อยู่เสมอ	 จัดระบบรักษา

ความปลอดภัย	 ตรวจสอบและปรับปรุงการเช่ือม
โยง	 (Link)	 จากการที่ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์สมรรถนะให้
สอดคล้องบทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลระบบอีเลิร์น
นิงและจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ดูแล
ระบบอเีลริน์นงิ	ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง	และผูเ้ชีย่วชาญ 
ดา้นอเีลริน์นงิ	พบว่า	สามารถแบง่สมรรถนะของผู้
ดแูลระบบอเีลริน์นงิทีส่ำาคญัซึง่ม	ี7	สมรรถนะยอ่ย	
โดยผู้วิจัยอภิปรายตามผลที่ได้	ดังนี้

(1)	 ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญต่อ
สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบัน
อุดมศึกษาภาครัฐ	 พบว่า	 ด้านความรู้เกี่ยวกับ
ระบบจัดการการเรียนรู้	 (LMS)	 ผู้เชี่ยวชาญได้ให้
ความสำาคัญในสมรรถนะของ	 ความรู้ในการติด
ตั้ง	LMS	ในเซิร์ฟเวอร์	ความรู้ในการใช้เครื่องมือ
ใน	LMS	บันทึกข้อมูลผู้เรียน	ผู้สอน	ผู้ใช้งานลงใน
ฐานข้อมูลใน	LMS	ความรู้ในการใช้ระบบจัดการ
เนื้อหา	 (CMS)	 ให้เป็นไปตามหลักสูตรและง่าย 
ต่อการใช้งาน	 เป็นต้น	 ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ
มหาวทิยาลยัไซเบอรไ์ทย	สำานกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา(2549)	กลา่ววา่	ผูด้แูลระบบมหีนา้
ที่บริหารจัดการเรียนการสอนและติดตั้งระบบ	
LMS	เซิร์ฟเวอร์	สอดคล้องกับ	ทองพูล	หีบไธสง	
(2548)	 และจีระศักดิ์	 นำาประดิษฐ์	 (2548)	 ได้
เสนอว่า	 ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ดูแลระบบ	 server	
และออกสิทธิ์การใช้งานให้กับอาจารย์ผู้สอน	 จะ
เห็นได้ว่าด้านความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการการ
เรียนรู้	 (LMS)	 เป็นสมรรถนะที่สำาคัญ	จึงมีความ
จำาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
แบบอีเลิร์นนิงบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

(2)	 ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญต่อ
สมรรถนะของผู้ ดู แลระบบอี เลิ ร์ นนิ ง 	 ใน
สถาบั น อุ ดมศึ กษาภาครั ฐ 	 พบ ว่ า 	 ด้ าน
ความรู้ เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความสำาคัญในสมรรถนะของ	
ความรู้ในการทดสอบและตรวจสอบฮาร์ดแวร์ที่
เกี่ยวข้องกับระบบอีเลิร์นนิง	ความรู้ในการจัดการ
ข้อมูลและสำารองข้อมูลในระบบเครือข่าย	มีความ
รู้ในการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
และป้องกันการถูกโจมตีจากไวรัสได้	 เป็นต้น	 ซึ่ง
สอดคล้องกับ	 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(2549)	
กล่าวว่า	 ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่บริหารจัดการเรียน 
การสอน	คอยดูแลระบบหรือตรวจสอบซอฟต์แวร์
สำารองขอ้มูลสม่ำาเสมอ	และ	เนคเทค	ฝา่ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร	(2548)	กลา่ววา่ผูดู้แล
ระบบมีหน้าที่	Upload	ข้อมูลและจัดระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล	 จะเห็นได้ว่าด้านความ
รูเ้กีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ยเปน็สมรรถนะ
ที่สำาคัญ	 จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การจัด 
การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงบรรลุเป้าหมาย
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(3)	 ความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญต่อ
สมรรถนะของผู้ ดู แลระบบอี เลิ ร์ นนิ ง 	 ใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	 พบว่า	 ด้านความ
รู้ เ กี่ ย วกั บการติ ดต่ อสื่ อสาร 	 ผู้ เ ช่ี ยวชาญ 
ได้ให้ความสำาคัญในสมรรถนะของ	 ความรู้
ในการติดต่อสื่อสารและเลือกใช้ระดับภาษา
ได้เหมาะสมกับผู้ใช้งานความรู้ในการสื่อสาร
โต้ตอบระหว่างผู้ดูแลระบบกับผู้ใช้งานทั้งใน
รูปแบบไม่ประสานเวลา	 เช่น	 การใช้	 Web	
Board	 หรือ	 การใช้	 e-mail	 และรูปแบบแบบ
ประสานเวลา	 เช่นการ	 Chatหรือการใช้	 Vid-
eo	 conferenceได้	 ความรู้ในการเลือกและ 
ใช้ช่องทางการสื่ อสารที่ เหมาะสมกับเรื่ อง
ที่จะสื่อสารและระดับของผู้ ใ ช้งาน	 เป็นต้น	
ซึ่งสอดคล้องกับ	 ทองพูลหีบไธสง	 (2548)	
เสนอว่า	 ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ติดตามการเข้า 
ใช้งานของผู้เรียน	 และเนคเทค	 ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 (2548)	 ได้เสนอ
ว่าหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ	 คือ	 ติดต่อสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ใช้งานและ
สื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียนด้วย
กระดานเสวนา	 จะเห็นได้ว่าด้านความรู้เกี่ยว
กับการติดต่อสื่อสารเป็นสมรรถนะที่สำาคัญ	 จึง
มีความจำาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การจัดการเรียน 
การสอนแบบอเีลริน์นงิบรรลเุปา้หมายและเปน็ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

(4)	 ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญต่อ
สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิง	 ในสถาบัน
อดุมศกึษาภาครฐั	พบวา่	ดา้นทกัษะเกีย่วกบัระบบ
จัดการการเรียนรู้	 (LMS)	 ผู้เช่ียวชาญได้ให้ความ
สำาคัญในสมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิง	 คือ	
สามารถติดตั้ง	 LMS	 ในเซิร์ฟเวอร์	 สามารถใช้
เครื่องมือใน	 LMSบันทึกข้อมูลผู้เรียน	 ผู้สอน	 ผู้
ใช้งานลงในฐานข้อมูลใน	 LMS	 สามารถใช้ระบบ
จดัการเนือ้หา	(CMS)	ใหเ้ปน็ไปตามหลกัสตูรและ 
ง่ายต่อการใช้งาน	 เป็นต้น	 ซึ่งสอดคล้องกับ	
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	 สำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(2549)	 ที่กล่าว
ว่า	 ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่บริหารจัดการเรียน 
การสอนและติดตั้งระบบ	 LMS	 เซิร์ฟเวอร์	
สอดคล้องกับ	 ทองพูล	 หีบไธสง	 (2548)	 และ 
จีระศักดิ์ 	 นำาประดิษฐ์	 (2548)	 ได้เสนอว่า	
ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ดูแลระบบ	 server	 และ 
ออกสิทธิ์การใช้งานให้กับอาจารย์ผู้สอน	 จะ
เห็นได้ว่ าด้ านทักษะเกี่ ยวกับระบบจัดการ 
การเรียนรู้	 (LMS)	 เป็นสมรรถนะที่สำาคัญ	 จึงมี
ความจำาเป็นอย่างยิ่ง	 เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนแบบอีเลิร์นนิงบรรลุเป้าหมายและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

(5)	 ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญต่อ
สมรรถนะของผู้ ดู แลระบบอี เลิ ร์ นนิ ง 	 ใน
สถาบั น อุ ดมศึ กษาภาครั ฐ 	 พบ ว่ า 	 ด้ าน
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ทักษะเกี่ ยวกับคอมพิว เตอร์และเครือข่ าย 
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความสำาคัญในสมรรถนะของผู้
ดูแลระบบอีเลิร์นนิง	 คือ	 สามารถทดสอบและ
ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอีเลิร์นนิง	
สามารถจัดการข้อมูลและสำารองข้อมูลในระบบ
เครือข่าย	 เป็นต้น	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 โครงการ
มหาวทิยาลยัไซเบอรไ์ทย	สำานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา(2549)	กลา่ววา่	ผูดู้แลระบบมหีนา้
ที่บริหารจัดการเรียนการสอนและระบบเครือ
ข่าย	 คอยตรวจสอบซอฟต์แวร์และสำารองข้อมูล
สม่ำาเสมอ	สอดคล้องกับ	เนคเทค	ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 (2548)	 กล่าวว่าผู้
ดูแลระบบมีหน้าที่	 Upload	 ข้อมูลและจัดระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล	 จะเห็นได้ว่า 
ด้านทักษะเกี่ ยวกับคอมพิว เตอร์และเครือ
ข่ายเป็นสมรรถนะที่สำาคัญ	 จึงมีความจำาเป็น 
อย่างยิ่งเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนแบ
บอีเลิร์นนิงบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

(6) 	 ความคิด เห็นของผู้ เ ชี่ ยวชาญ
ต่อสมร รถนะขอ งผู้ ดู แ ล ร ะบบอี เ ลิ ร์ นนิ ง
ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	 พบว่า 	 ด้ าน
ทักษะเก่ียวกับการติดต่อสื่อสาร	 ผู้เ ช่ียวชาญ 
ได้ให้ความสำาคัญในสมรรถนะของผู้ดูแลระบบ
อีเลิร์นนิง	 คือ	 สามารถติดต่อสื่อสารและเลือก
ใช้ระดับภาษาได้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน	 สามารถ
สื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้ ดู แลระบบกับผู้ ใ ช้
งานทั้งในรูปแบบไม่ประสานเวลา	 เช่น	 การ
ใช้	 Web	 Board	 หรือ	 การใช้	 e-mail	 และรูป
แบบแบบประสานเวลา	 เช่นการ	 Chat	 หรือ
การใช้	 Video	 conferenceได้	 สามารถเลือก
และใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับเรื่อง
ที่จะสื่อสารและระดับของผู้ ใ ช้งาน	 เป็นต้น	 
ซึ่งสอดคล้องกับ	 ทองพูลหีบไธสง	 (2548)	 ที่
เสนอว่า	 ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ติดตามการเข้า

ใช้งานของผู้เรียนและเนคเทค	 ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 (2548)	 ได้เสนอ
ว่าหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ	 คือ	 ติดต่อสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ใช้งานและ
สื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียนด้วย
กระดานเสวนา	 จะเห็นได้ว่าด้านทักษะเก่ียวกับ 
การติดต่อสื่อสารเป็นสมรรถนะที่สำาคัญ	 จึงมี
ความจำาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การจัดการเรียน 
การสอนแบบอเีลริน์นงิบรรลเุปา้หมายและเปน็ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

(7) 	 ความคิด เห็นของ ผู้ เ ช่ี ยวชาญ
ต่ อสมร ร ถนะขอ งผู้ ดู แ ล ร ะบบอี เ ลิ ร์ นนิ ง 
ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	 พบว่า 	 ด้ าน
คุณลั กษณะนิ สั ยส่ วนบุ คคล 	 ผู้ เ ชี่ ย วชาญ 
ได้ให้ความสำาคัญในสมรรถนะของผู้ดูแลระบบ
อีเลิร์นนิง	 คือ	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน
ร่วมงานและผู้ที่มาติดต่อสื่อสาร	 มีความรับ
ผิดชอบต่อหน้าที่หากมีข้อผิดพลาดใดๆ	 เกิด
ข้ึนในการดูแลระบบอีเลิร์นนิง	 แสวงหาและ
เปิดรับความรู้ใหม่ๆ	 เกี่ยวกับการดูแลระบบ 
อีเลิร์นนิงเสมอ	 มีความกระตือรือร้นในการ
ดู แล ร ะบบ อี เ ลิ ร์ นนิ ง แ ละ เ มื่ อ เ กิ ดปัญหา 
ในการดูแลระบบอี เลิร์นนิง	 มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการดูแลระบบอีเลิร์นนิง	 เป็นต้น	 
ซึ่งสอดคล้องกับ	 องอาจ	 ชาญเชาว์	 (2544)
ได้ เสนอว่าการสร้างบทเรียน	 e-Learn ing	 
ผู้บริหารระบบมีความสำาคัญและมีบทบาท
เป็นอย่างยิ่ ง	 เป็นบุคลากรของสถานศึกษา 
ที่ สามารถรับผิดชอบได้หากมีข้อผิดพลาด
ใดๆ	 เกิดข้ึน	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 จิตสำานึก
ที่ ดี	 มีความรอบคอบ	 มีความคิดสร้างสรรค์
และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน	 จะเห็นได้ว่าด้าน
คุณลักษณะนิสัยส่วนบุคคลเป็นสมรรถนะที่
สำาคัญอย่างยิ่งเนื่องจากช่วยให้การดูแลระบบ 
เลิร์นนิงและการจัดการเรียนการสอนแบบ 
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อีเลิร์นนิงบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเพือ่การนำาผลการวิจยัไปใช ้

1.	 การนำาสมรรถนะของผู้ดูแลระบบอี
เลริน์นิงในสถาบนัอดุศกึษาภาครฐั	ไปใช้ควรมกีาร
ประยกุต์เพือ่ให้เหมาะสมกบันโยบายและลกัษณะ
ภารกิจงานของหน่วยงานแต่ละแห่ง	 อาจนำาไปใช้
ทั้ง	 77	 สมรรถนะ	หรือเลือกใช้ตามความจำาเป็น
และความเหมาะสมกับภารกิจของบุคลากรใน
หน่วยงานของตน	

2.	 ผลท่ีได้จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบอีเลิร์น
นิงในสถาบันอุดมศึกษา	 ได้พัฒนาและปรับปรุง
ตนเองให้	 สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้ดูแล
ระบบอีเลิร์นนิงเพ่ือที่จะดูแลระบบอีเลิร์นนิง 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		

3.	ผลที่ได้จะเป็นแนวทางสำาหรับสถาบัน
อุดมศึกษา	 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน	 อีเลิร์น
นิง	 ในการพัฒนาเครื่องมือสำาหรับประเมินผู้ดูแล
ระบบอีเลิร์นนิงและใช้เป็นเกณฑ์	 ในการคัดเลือก
บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1.	 ควรมีการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับ
สมรรถนะของทีมงานหรือบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
ในการจัดการเรียนการสอนแบบอี เลิร์นนิง
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้านอีเลิร์นนิง 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.	 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาเกณฑ์ใน
การประเมินสมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์น
นิงเพื่อให้หน่วยงานนำาไปใช้คัดเลือกบุคลากร
และจัดอบรมผู้ ดู แลระบบอี เลิ ร์ นนิ งต่อ ไป 
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย	1)	เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักศึกษาที่

เรียนดว้ยการเรียนการสอนผา่นเวบ็โดยใช้ปญัหาเปน็ฐานทีม่รีปูแบบการปฏสิมัพนัธท์างการเรยีนแตกตา่ง
กัน	ในวิชา	ระบบฐานข้อมูล	ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	และ	2)	เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาระหว่างนักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหา
เปน็ฐานทีม่รีปูแบบการปฏิสมัพนัธท์างการเรยีนแตกตา่งกนั	ในวชิา	ระบบฐานขอ้มลู	ของนกัศกึษาระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพีช้ันสงู	กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั	คอื	นกัศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้
สูง	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์นครราชสีมา	ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย	
(simple	random	sampling)	จำานวน	60	คน	จากนั้นแบ่งเข้ากลุ่มทดลอง	2	กลุ่มๆ	ละ	จำานวน	30	คน	
ด้วยวิธีสุ่มเข้ากลุ่มแบบจับคู่	(randomized	matching)	โดยกลุ่มทดลองที่	1	เรียนด้วยเว็บโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับบทเรียน	และกลุ่มทดลองที่	2	เรียนด้วยเว็บ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอน	เครื่องมือที่ใช้
ในการวจิยัม	ี4	ชนดิ	ไดแ้ก	่1)	แผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเวบ็โดยใชป้ญัหาเปน็ฐานทีม่รีปูแบบปฏสิมัพนัธ์
ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับบทเรียน	 และแบบผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอน	 มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ	
1.00	 ทุกข้อ	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 .01	 2)	 เว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการ
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เรยีนแบบผูเ้รยีนกบับทเรยีน	และแบบผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนและผูส้อน	มปีระสทิธภิาพเทา่กบั	82.78/81.67	
และ	84.93/84.83	ตามลำาดับ	3)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	มีค่าความยากง่ายรายข้อ	
(p)	ตั้งแต่	0.22	–	0.65	ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	(r)	ตั้งแต่	0.43	–	0.90	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	
0.99	4)	แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหามีค่าความยากง่ายรายข้อ	(p)	ตั้งแต่	0.35	–	
0.65	ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	(r)	ตั้งแต่	0.48	–	0.87	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.97	สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้	
F-	test	(one	-	way	MANOVA)	

ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้

1.	นกัศกึษาทีเ่รียนด้วยการเรียนการสอนผา่นเวบ็โดยใชป้ญัหาเปน็ฐานทีม่รีปูแบบการปฏสิมัพนัธ์
ทางการเรียนแบบผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนและผูส้อน	มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่านกัศกึษา
ทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนการสอนผา่นเวบ็โดยใช้ปญัหาเปน็ฐานทีม่รีปูแบบการปฏสิมัพนัธท์างการเรยีนแบบผู้
เรียนกับบทเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

2.	นกัศกึษาทีเ่รียนด้วยการเรียนการสอนผา่นเวบ็โดยใชป้ญัหาเปน็ฐานทีม่รีปูแบบการปฏสิมัพนัธ์
ทางการเรียนแบบผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนและผูส้อน	มคีะแนนความสามารถในการคดิแกป้ญัหาหลงัเรยีนสงูกว่า
นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางการ
เรียนแบบผู้เรียนกับบทเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

คำาสำาคัญ:	 การเรียนการสอนผ่านเว็บ,	การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน,	ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน,	ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน,	ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

Abstract
The	purposes	of	this	research	were	1)	to	compare	learning	achievement	between	

students	 who	 learned	 problem	 based	 learning	 on	 web	 with	 different	 types	 of	 learning	 
interaction	 upon	 database	 system	 subject	 and	 2)	 to	 compare	 problem	 solving	 
ability	 between	 students	 who	 learned	 problem	 based	 learning	 on	 web	 with	 different	 
types	of	learning	interaction	upon	database	system	subject.	

The	sample	used	in	this	research	were	60	students	on	advance	certificate	students	
in	business	computer	major	of	Chanapollakhan	Technological	College	Nakhonratchasima,	by	
samples	random	sampling	method.	The	samples	were	assigned	into	two	experimental	group	
30	students	in	each	group.	The	first	group	studied	problem	based	learning	on	web	with	a	
type	of	Learner	–	Lesson	interaction	and	the	second	group	studied	problem	based	learning	
on	web	with	a	type	of	Learner	–	Learner	and	Instructor	interaction,	by	randomized	matching.	
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The	instruments	used	in	this	research	were	1)	the	plans	for	organization	of	problem	
based	 learning	on	web	with	a	 type	of	Learner	–	Lesson	 interaction	and	problem	based	
learning	on	web	with	a	type	of	Learner	–	Learner	and	Instructor	interaction	consistency	were	
1.00,	which	is	higher	than	the	all	the	0.50,	2)	problem	based	learning	on	web	with	a	type	of	
Learner	–	Lesson	interaction	and	problem	based	learning	on	web	with	a	type	of	Learner	–	
Learner	and	Instructor	interaction	efficiencies	82.78/81.67	and	84.93/84.83	respectively,	3)	
a	learning	achievement	test	with	item	difficulties	(p)	ranging	0.22	–	0.65,	item	discriminating	
power	(r)	ranging	0.43	–	0.90,	and	reliability	of	0.99	and	4)	a	problem	solving	ability	test	with	
item	difficulties	(p)	ranging	0.35	–	0.65,	item	discriminating	power	(r)	ranging	0.48	–	0.87,	
and	reliability	of	0.97.	The	statistics	used	in	data	analysis	were	percentage	mean	standard	
deviation	and	hypothesis	testing	used	F-test	(one-way	MANOVA).	

The	research	results	were	as	follows:

1.	The	students	who	learned	problem	based	learning	on	web	with	a	type	of	Learner	–	
Learner	and	Instructor	interaction	had	posttest	learning	achievement	higher	than	the	students	
who	learned	problem	based	learning	on	web	with	a	type	of	Learner	-	Lesson	interaction	at	
the	.01	level	of	significantly.	

2.	The	students	who	learned	problem	based	learning	on	web	with	a	type	of	Learner	–	
Learner	and	Instructor	interaction	had	posttest	problem	solving	ability	higher	than	the	students	
who	learned	problem	based	learning	on	web	with	a	type	of	Learner	-	Lesson	interaction	at	
the	.01	level	of	significantly.	

Keywords:	web-based	 instruction,	problem	based	 learning,	 types	of	 learning	 interaction,	
learning	achievement,	problem	solving	ability

บทนำา
ความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยี	เครือ่ง

มือสื่อสาร	 ตลอดจนสารสนเทศออนไลน์ต่างๆ	
นั้น	 ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำาเนินชีวิต	
เนื่องจากมนุษย์ต้องพึ่งพาสารสนเทศออนไลน์
ต่างๆ	 มากยิ่งขึ้น	 ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีในการ
เรยีนการสอน	จงึเปน็สิง่ทีห่ลายคนเช่ือวา่จะทำาให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพอย่าง
สูงสุด	 (จินตวีร์	 คล้ายสังข์,	 2554)	 โดยสื่อการ
เรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ถูกนำามาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน	 คือ	 การเรียนการสอนผ่าน
เว็บ	 (web-based	 instruction:	WBI)	 เป็นการ
จดัการเรยีนการสอนทีใ่ชบ้รกิารเวิลด์	ไวด	์เว็บ	เปน็
สือ่กลางในการนำาเสนอและถา่ยทอดความรูต้า่งๆ	
ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสาร
ระหวา่งกนัได	้โดยทีท่ัง้ผูเ้รยีนและผูส้อนไมจ่ำาเปน็
จะต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันและในเวลาเดียวกัน	
(วิชุดา	 รัตนเพียร,	 2545)	 ซึ่งการปฏิสัมพันธ์บน
เว็บมีหลายรูปแบบ	 แต่ที่นำามาใช้ในการเรียนการ
สอนมีอยู่	 2	 แบบ	 ได้แก่	 1)	 ผู้เรียนกับบทเรียน	
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(learner-lesson	 interaction)	 เป็นการเน้นให้ผู้
เรียนโต้ตอบกับเนื้อหา	 กิจกรรมการเรียนรู้ของ
บทเรียนด้วยตนเองและบทเรียนจะแสดงผลย้อน
กลับให้ผู้เรียนทราบแบบทันทีทันใด	 และ	 2)	 ผู้
เรียนกับผู้เรียนและผู้สอน	 (learner-learner	 and	
instructor	 interaction)	 เป็นการเน้นให้ผู้เรียนใช้
เครื่องมือสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ในการทำากิจกรรมการเรียนรู้	 ร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรยีนรู	้โดยเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการสือ่สารบนเวบ็	เช่น	
webboard,	 e-mail	 และ	 facebook	 (Moore,	
1989	 ;	 ใจทิพย์	ณ	สงขลา,	 2547)	ดังนั้นการ
เรียนการสอนผ่านเว็บจึงมีความเหมาะสมในการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ซึ่งเป็นการเรียนรู้
ที่เน้นการเรียนเพื่อรู้	การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง	

การเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน	 และการ
เรียนรู้เพื่อชีวิต	 (วิชัย	 วงษ์ใหญ่,	 2554)	 โดยรูป
แบบการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	จะเปลีย่นเปน็การ
เน้นคำาถามและปัญหา	 (วิจารณ์	 พานิช,	 2555)	
หรือที่เรียกว่า	 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	
(problem	based	learning:	PBL)

การเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน	เปน็การ
เรียนรู้โดยการใช้ปัญหาจะเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นในการ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการ
สบืคน้ขอ้มลูทีต่อ้งการด้วยวธิกีารตา่งๆ	จากแหลง่
ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่กำาลังเผชิญอยู่	มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถเรียนรู้โดยการชี้นำาตนเอง	 ฝึกฝนการ
สร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการ
แกป้ญัหาอยา่งมคีวามหมาย	(Borrows	and	Tam-
blyn,	1980;	วัลลี	สัตยาศัย,	2547;	สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,	2550)	

จากความเปลีย่นแปลงโลกในยคุปจัจบุนั	
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาและสื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย	 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนา

สือ่การเรยีนการสอนผา่นเวบ็โดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน
ทีม่รีปูแบบการปฏสิมัพนัธท์างการเรยีนทีแ่ตกตา่ง
กัน	 ในวิชาระบบฐานข้อมูล	 ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนต่อไป	

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระหว่างนักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการ
สอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีรูปแบบการ
ปฏสิมัพนัธท์างการเรยีนแตกตา่งกนั	ในวชิา	ระบบ
ฐานข้อมูล	 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

2.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาระหว่างนักศึกษาที่เรียนด้วย
การเรียนการสอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ที่มีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแตกต่าง
กัน	 ในวิชา	 ระบบฐานข้อมูล	 ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สมมติฐานของการวิจัย
1.	 นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการ

สอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับผู้เรียน
และผู้สอน	มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการ
สอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับบทเรียน	
ในวิชาระบบฐานข้อมูล

2.	 นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการ
สอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีรูปแบบการ
ปฏสิมัพนัธท์างการเรยีนแบบผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนและ
ผูส้อน	มคีะแนนความสามารถในการคดิแกป้ญัหา
หลงัเรยีนสงูกว่านกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนการ
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สอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับบทเรียน	
ในวิชาระบบฐานข้อมูล

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 	 เป็น
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธรุกจิ	วทิยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขนัธ	์นครราชสมีา	
อำาเภอเมืองนครราชสีมา	 จังหวัดนครราชสีมา	
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน	
จำานวน	120	คน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี	้คอื	นกัศกึษาระดับประกาศนยีบตัรวชิาชีพช้ันสงู	
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธรุกจิ	วทิยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขนัธ	์นครราชสมีา	
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน	ใน
ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2556	 จำานวน	 60	
คน	ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย	(simple	random	
sampling)	 ด้วยวิธีการจับสลาก	 จากนั้นแบ่งเข้า
กลุ่มทดลอง	2	กลุ่มๆ	ละ	30	คน	ด้วยวิธีการสุ่ม
เข้ากลุ่มแบบจับคู่	(randomized	matching)	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเว็บโดยใช้
ปญัหาเปน็ฐานทีม่รีปูแบบปฏสิมัพันธท์างการเรยีน	
2	แบบ	แบบละ	10	แผน	

2.	 เว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนทางการเรียน	2	แบบ

3.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชนิดปรนัย	4	ตัวเลือก	จำานวน	40	ข้อ	มีค่า
ความยากงา่ยต้ังแต่	.22	ถงึ	.65	คา่อำานาจจำาแนก
รายข้อตั้งแต่	 .43	 ถึง	 .90	 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ	.99

4.	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา	ชนิดปรนัย	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	
ขอ้	มคีา่ความยากงา่ยตัง้แต่	.35	ถงึ	.65	คา่อำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่	.48	ถึง	.87	และค่าความเชื่อ
มั่นเท่ากับ	.97

การดำาเนินการวิจัย

1.	 ผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน	2	แบบ	โดย
เข้า	http://www.dbms2013.com

2.	ทดสอบก่อนเรียน	 (pre	 -	 test)	 โดย
กลุ่มทดลองทั้ง	 2	 กลุ่ม	 ทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบทดสอบวัดความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหา	

3.	 ดำาเนินการสอน	 โดยกลุ่มทดลองทั้ง	
2	 กลุ่ม	 ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมผ่านเว็บโดยใช้
ปญัหาเปน็ฐานทีม่รีปูแบบปฏสิมัพนัธท์างการเรยีน	
2	แบบ	จนครบทั้ง	5	หน่วย	

4.	ทดสอบหลังเรียน	(post	-	test)	โดย
กลุ่มทดลองทั้ง	 2	 กลุ่ม	 ทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบทดสอบวัดความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหา	 ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับ
การทดสอบก่อนเรียน	

5.	ตรวจใหค้ะแนนและนำาผลคะแนนของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 มา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐานต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 ระหว่าง
นักศึกษาที่เรียนด้วยเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่
มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับ
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บทเรยีน	และรปูแบบปฏสิมัพันธท์างการเรยีนแบบ
ผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอน	 โดยใช้สถิติทดสอบ
สมมติฐานด้วย	F	-	test	(one	-	way	MANOVA)	

ผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	 และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ระหว่างนักศึกษาที่เรียนด้วยเว็บโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน
แบบผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอน	 และนักศึกษา
ที่เรียนด้วยเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับบทเรียน	
ดังตาราง	1	–	4

ตาราง 1	 ค่าเฉลี่ย	( )	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนของนักศกึษาทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนการสอนผ่านเว็บโดยใชป้ญัหาเปน็ฐานที่
มรีปูแบบปฏิสมัพันธท์างการเรยีนแตกตา่งกนั	ในวชิา	ระบบฐานขอ้มลู	ระดบัประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง

รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน n

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนเรียน หลังเรียน

S.D. S.D.

ผู้เรียนกับบทเรียน 30 9.77 2.87 32.67 2.22

ผู้เรียนกับผู้เรียน	และผู้สอน 30 9.37 2.68 33.93 2.48

จากตาราง	1	พบวา่	นกัศกึษาทีเ่รยีนด้วย
การเรียนการสอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่
มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับ
บทเรียนได้ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนเท่ากับ	9.77	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	
2.87	 และค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรยีนเทา่กบั	32.67	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั	

2.22	นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการสอนผ่าน
เว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์
ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอน	 ได้
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ	
9.37	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 2.68	 และ
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ	
33.93	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	2.48	
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จากตาราง	2	พบวา่	นกัศกึษาทีเ่รยีนด้วย
การเรยีนการสอนผา่นเวบ็โดยใช้ปัญหาเปน็ฐานทีม่ี
รูปแบบปฏสัิมพนัธท์างการเรยีนแบบผูเ้รยีนกบับท
เรียนได้ค่าเฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ก่อนเรียนเท่ากับ	 8.70	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ	 1.74	 และค่าเฉลี่ยความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาหลังเรียนเท่ากับ	 17.97	 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ	 2.53	 นักศึกษาที่เรียนด้วย

การเรียนการสอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่
มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับ
ผูเ้รยีนและผูส้อน	ไดค้า่เฉลีย่ความสามารถในการ
คดิแกป้ญัหากอ่นเรยีนเทา่กบั	9.00	สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานเทา่กบั	1.68	และคา่เฉลีย่ความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนเท่ากับ	21.57	ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	2.11	

ตาราง 2	 ค่าเฉลี่ย	 ( )	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 ของคะแนนความสามารถในการคิดแก้
ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแตกต่างกัน	 ในวิชา	 ระบบฐานข้อมูล	
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน n

คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

ก่อนเรียน หลังเรียน

S.D. S.D.

ผู้เรียนกับบทเรียน	 30 8.70 1.74 17.97 2.53

ผู้เรียนกับผู้เรียน	และผู้สอน 30 9.00 1.68 21.57 2.11

ตาราง 3	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และความสามารถในการคิด	 แก้ปัญหาของ
นักศึกษาที่เรียนด้วยเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแตกต่าง
กัน

สถิติทดสอบ Value F Hypothesis	df Error	df p

Pillai,s	trace
Wilks,	lambda
Hotelling,s	trace
Roy,s	largest	root

.386

.614

.629

.629

17.936
17.936
17.936
17.936

2.000
2.000
2.000
2.000

57.000
57.000
57.000
57.000

.000

.000

.000

.000
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จากตาราง	 3	 พบว่า	 นักศึกษาที่เรียน
ด้วยเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับบทเรียน	
และนักศกึษาทีเ่รยีนด้วยเวบ็โดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน
ท่ีมีรูปแบบปฏสัิมพันธท์างการเรยีนแบบผูเ้รยีนกบั

ผู้เรียนและผู้สอน	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 แตกต่างกัน
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	จงึไดท้ำาการ 
ทดสอบเปรียบเทียบแยกทีละตั วแปรตาม	 
univariate	tests	ดังตาราง	4

ตาราง 4	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	 ของ
นักศึกษาที่เรียนด้วยเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแตก
ต่างกัน	แบบแยกทีละตัวแปรตาม	2	ตัวแปร	(univariate	test)

ตัวแปรตาม
Sum of 
Squares

df MS F p

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		 								Contrast
	 	 																										Error

24.067
320.533

1
58

24.067
5.526

4.355 .041

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา						Contrast
	 	 																										Error

194.400
312.333

1
58

194.400
5.385

36.100 .000

จากตาราง	4	พบวา่	นกัศกึษาทีเ่รยีนด้วย
เว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์
ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอน	 มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	หลังเรียนสูงกว่า
นักศึกษาที่เรียนด้วยเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มี
รูปแบบปฏิสัมพนัธท์างการเรยีนแบบผูเ้รยีนกบับท
เรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	และ
นักศึกษาที่เรียนด้วยเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่
มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับ
ผู้เรียนและผู้สอน	 มีคะแนนความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วย
เว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์
ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับบทเรียน	 อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

อภิปรายผล
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา	
ระหว่างนักศึกษาท่ีเรียนด้วยการเรียนการสอน
ผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบการ
ปฏสิมัพนัธท์างการเรยีนแตกตา่งกนั	ในวชิา	ระบบ
ฐานข้อมูล	 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง	 โดยผู้วิจัยแยกประเด็นอภิปรายผล	
ดังนี้

1.	 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 พบว่า	
นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์
ทางการเรยีนแบบผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนและผูส้อน	มผีล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วย
การเรยีนการสอนผา่นเวบ็โดยใชป้ญัหาเปน็ฐานทีม่ี
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รปูแบบการปฏสิมัพันธท์างการเรียนแบบผูเ้รยีนกบั
บทเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	 .05	ซึ่งเป็น
ไปตามสมมติฐานข้อ	1	ที่ตั้งไว้	และที่ผลการวิจัย
เป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้
ของปญัหาเปน็ฐานผา่นเวบ็ทีอ่อกแบบไวอ้ย่างเปน็
ขั้นตอน	โดยผู้วิจัยได้นำาแนวคิดขั้นตอนการเรียนรู้
โดยใชป้ญัหาเปน็ฐานของ	Borrows	and	Tamblyn	
(1980),	มัณฑรา	ธรรมบุศย์	 (2545),	วัลลี	สัต
ยาศัย	 (2547)	และสำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา	 (2550)	 ประกอบด้วย	 6	 ขั้นตอน	 ได้แก่	
ขั้นที่	1	กำาหนดปัญหา	ขั้นที่	2	ทำาความเข้าใจกับ
ปัญหา	ขั้นที่	3	ดำาเนินการศึกษาค้นคว้า	ขั้นที่	4	
สงัเคราะห์ความรู	้ขัน้ที	่5	สรปุและประเมนิค่าของ
คำาตอบ	และขั้นที่	6	นำาเสนอและประเมินผลงาน	
โดยผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ตามลำาดับขั้นตอนของ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เป็นการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้ตัวปัญหาเป็นตัว
กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้	การทำากิจกรรม
การเรยีนรูจ้ะมลีกัษณะเปน็กลุม่ย่อยเพ่ือประโยชน์
ในการคน้หาความรู้	ขอ้มลูรว่มกนั	เปน็การพฒันา
ทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุและผล	 ฝึกให้ผู้เรียน
มีทักษะในการรับส่งข้อมูล	 เรียนรู้เกี่ยวกับความ
แตกตา่งระหวา่งบุคคล	และฝกึการจดัระบบตนเอง	
เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำางานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม	 ความรู้คำาตอบที่ได้มีความหลากหลาย	
องค์ความรู้จะผ่านการวิเคราะห์โดยผู้เรียน	 มีการ
สงัเคราะห	์และตดัสนิใจรว่มกนั	(สำางานเลขาธกิาร
สภาการศึกษา,	2550)	สอดคล้องกับแนวคิดของ
มัณฑนา	 แพทย์ผล	 และคณะ	 (2550)	 ที่กล่าว
ถึงการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม
ที่เน้นการใช้คำาถามกระตุ้น	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	 มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 เพ่ือหาข้อสรุปข้อเท็จ
จริงทีสมเหตุสมผลจากประเด็นปัญหา	 และนำาไป
สู่การสร้างความรู้ด้วยตนเองจนบรรลุจุดประสงค์
การเรยีนการรูท้ี่กำาหนดไว้	ในการจดัการเรยีนการ

สอนผา่นเวบ็โดยใชป้ญัหาเปน็ฐานผูเ้รยีนสามารถ
สืบจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายบนเว็บ	 แล้วนำา
ข้อมูลเหล่านี้ไปสังเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน	
ตามรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้
เรียนกับบทเรียน	และผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอน	
ซึง่เปน็การเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถสือ่สารกบั
สื่อการเรียนประเภทต่างๆ	 ได้แก่	 สื่อบุคคล	 สื่อ
บทเรียนที่ได้รับการออกแบบและพัฒนามาโดย
เฉพาะ	ซึง่มผีลทำาใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ในการ
เรียนมากข้ึน	 (สรกฤช	 มณีวรรณ,	 2550)	 โดยมี
การปฏสิมัพนัธท์างการเรยีนแบบผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน
และผู้สอน	ได้ให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือสื่อสารบนเว็บ
แบบประสานเวลา	คอื	facebook	ซึง่เปน็เครือ่งมอื
สือ่สารทีไ่ดร้บัความนยิมอยา่งมากในขณะนี	้เขา้มา
ใช้ในการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนทำาให้นักศึกษา
มีความคุ้นเคยในการใช้งาน	 มีการแจ้งเตือนเมื่อ
มีข้อความเข้ามาทันทีทันใด	ทำาให้ผู้เรียนไม่พลาด
ข้อมูลต่างๆ	ในรายวิชา	และมีความรู้สึกอยากจะ
ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา	 ส่วนการ
ปฏิสัมพันธ์แบบไม่ประสานเวลาด้วย	webboard	
ทีผู่เ้รยีนสามารถฝากขอ้ความในกรณทีีไ่มม่ผีูเ้รยีน
และผู้สอนออนไลน์ผ่านทาง	 facebook	 ทำาให้ผู้
เรียนรู้สึกอุ่นใจเมื่อต้องการความช่วยเหลือ	 เกิด
การเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	ไมท่อ้แทร้ะหว่างการเรยีน
รู้	 และผู้เรียนรู้สึกสามารถเข้าถึงผู้สอนได้มากขึ้น	
และอยากที่จะเรียนรู้และสืบค้นหาคำาตอบได้ด้วย
ตนเอง	แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลา	จึง
ทำาให้มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สงูกวา่นกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการปฏสิมัพนัธ์
ทางการเรยีนแบบผูเ้รยีนกบับทเรยีน	สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยดรุณนภา	นาชัยฤทธิ์	 และคณะ	 (2550)	
ที่ได้ศึกษาผลการเรียนจากบทเรียนมัลติมีเดีย
บนระบบเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์	เรื่อง	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาใน
หอ้งเรยีน	ของนสิติปรญิญาตร	ีสาขาวชิาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา	พบว่า	นิสิตที่เรียนด้วยบท
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เรียนมัลติมีเดีย	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	 .05	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กมลวรรณ	 เฉิดฉันท์พิพัฒน์	 (2553)	 ได้ทำาการ
วิจัยเรื่อง	 ผลการเรียนรู้การเรียนแบบผสมผสาน	
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ในวิชา	สื่อการศึกษาเบื้อง
ต้น	 คือ	 1)	 ผู้เรียนที่มีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน	 ก่อนเรียนและหลังเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	
โดยคะแนนที่ได้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 2)	 ผู้
เรียนที่มีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียน	 ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยคะแนน
ที่ได้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 และ	3)	 ผู้เรียนที่
มีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนระหว่างผู้เรียนกับบท
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยคะแนนที่ได้
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียน
ที่ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับผู้เรียน	
และผู้สอน	กล้าคิดกล้าทำาและกล้านำาเสนอ	โดยมี
ผู้สอนที่ทำาหน้าที่เป็นโค้ช	แนะแนวทางให้กำาลังใจ
และเสริมแรง	ซ่ึงเปน็การทำาใหผู้เ้รยีนเหน็คุณคา่ใน
ตนเองและเชือ่วา่ตนเองสามารถช่วยเหลอืและแบง่
ปันความรู้แก่ผู้อื่นได้	

2.	ดา้นความสามารถในการคดิแกป้ญัหา	
พบว่า	 นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนการสอน
ผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบการ
ปฏิสัมพนัธ์ทางการเรยีนแบบผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนและ
ผู้สอน	มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่า
นักศึกษาที่เรียนด้วย	 การเรียนการสอนผ่านเว็บ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์
ทางการเรยีนแบบผูเ้รยีนกบับทเรยีน	ในวชิา	ระบบ
ฐานข้อมูล	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ซึ่งเป็นไป

ตามสมมติฐานข้อ	 2	 ที่ตั้งไว้	 ที่ผลการวิจัยเป็น
เชน่นีเ้นือ่งมาจากผูว้จิยัไดอ้อกแบบใบงานตามขัน้
ตอนการคดิแกป้ญัหา	ตามแนวคดิของเวียร	์(Weir,	
1974),	ดิวอี้	(Dewey,	1976)	และสุวิทย์	มูลคำา	
(2551)	ซึง่สรปุได	้5	ขัน้ตอน	ไดแ้ก	่1)	ระบปุญัหา	
2)	หาสาเหตุของปัญหา	3)	เก็บรวบรวมข้อมูล	4)	
เสนอวิธีการแก้ปัญหา	และ	5)	ตรวจสอบผลลัพธ์	
โดยรปูแบบของใบงานกลุม่ในแตล่ะหนว่ย	สมาชกิ
ทกุคนจะตอ้งรว่มกนัศกึษาสถานการณป์ญัหาหรอื
กรณศีกึษาเพือ่รว่มกนัระดมความคดิ	โดยใชเ้ครือ่ง
มือสื่อสารบนเว็บทั้งแบบประสานเวลา	คือ	 face-
book	 ทำาให้ผู้เรียนสามารถได้รับความช่วยเหลือ
เมือ่เกดิขอ้สงสยัแบบทนัททีนัใดทำาใหเ้กดิการเรยีน
รู้ที่มีความต่อเนื่อง	 ไม่ต้องเสียเวลาในการรอคอย
จงัหวะเวลา	และทำาใหไ้ดร้บัความรู	้คำาตอบทีห่ลาก
หลายและรวดเร็วต่อการนำาข้อมูลได้ใช้	 และยังมี
การปฏิสัมพันธ์แบบไม่ประสานเวลาผ่าน	 web-
board	 ทำาให้ผู้เรียนรู้สึกอุ่นใจเมื่อต้องการความ
ช่วยเหลือ	 เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 ไม่ท้อแท้
ระหว่างการเรียนรู้	และผู้เรียนรู้สึกสามารถเข้าถึง
ผูส้อนไดม้ากขึน้	ทำาใหผู้เ้รยีนเกดิความสนกุสนาน	
อยากที่จะเรียนรู้และสืบค้นหาคำาตอบได้ด้วย
ตนเอง	สอดคล้องกับใจทิพย์	ณ	สงขลา	(2547)	
ทีก่ลา่วถงึรปูแบบของการปฏสิมัพนัธท์างการเรยีน
แบบผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้สอนไว้ว่า	 เป็นการ
สื่อสารที่อาศัยเครื่องมือการสื่อสารบนเครือข่าย	
เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและระหว่างผู้สอนกับผู้
เรียน	การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม	ที่จะช่วย
ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและขาดการสนับสนุน	
เนื่องจากผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้พบกันจริง	 ความ
สัมพันธ์ทางสังคมสามารถก่อให้เกิดแรงจูงใจและ
ความเกื้อกูลช่วยเหลือในกลุ่ม	 และจะช่วยทำาให้ผู้
เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนได้
ดี	และจากการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน
ที่กำาหนดให้ผู้เรียนต้องเผชิญกับปัญหา	 ซึ่งจะให้
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ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถนำาข้อมูล
มาใชแ้กป้ญัหา	และมกีารตรวจสอบวา่สามารถนำา
ไปใช้แก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์อื่นๆ	ที่อยู่
ในกรอบโครงสรา้งเดยีวกนัได	้ซึง่ความสามารถใน
การคดิแกป้ญัหาของผูเ้รยีนย่อมจะมคีวามแตกต่าง
กนั	ดงันีข้ึน้อยูก่บัวฒิุภาวะทางสมอง	ประสบการณ	์
ความสนใจ	 สติปัญญา	 ความพร้อม	 แรงจูงใจ	
อารมณ์	 และสภาพแวดล้อม	 (อรพินธ์	 ช่วยค้ำาชู	
และคณะ,	2554)	โดยการจัดสภาพแวดล้อมของ
รูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแบบผู้เรียนกับ
ผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้เครื่องมือสื่อสารบนเว็บ	
ได้แก่	webboard	และ	facebook	ทำาให้ผู้เรียนได้
รบัแนวคดิทีห่ลากหลาย	กระตุ้นให้ผูเ้รยีนเกดิความ
สนใจในการแสดงหาความรู้และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น	 ทำาให้ผู้เรียนกล้าที่จะขอ
คำาแนะนำาจากผู้สอนได้อย่างอิสระขึ้น	 จึงส่งผล
ทำาให้ผู้เรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดแก้
ปัญหาหลังเรียนสูงขึ้น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	
คชากฤษ	 เหลี่ยมไธสง	 (2554)	ที่ได้ศึกษา	 เรื่อง	
การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็โดยใช้
กระบวนการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคเ์พือ่พฒันา
ความคดิสร้างสรรค์และการคิดแกป้ญัหา	ของนสิติ
ระดับอุดมศึกษา	 ผลการวิจัยพบว่า	 นิสิตที่เรียน
ดว้ยรปูแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้เปน็การ
ผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนในห้องเรียน
และการเรยีนการสอนบนเวบ็	โดยเน้นกระบวนการ
เรียนแบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 ทำาให้นิสิต
มีความคิดสร้างสรรค์	 การคิดแก้ปัญหา	 และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	
โดยผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนและผู้
สอนผ่านเครื่องสื่อสารบนระบบอินเทอร์เน็ต	 ซึ่ง
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ที่
หลากหลาย	 และผู้สอนยังได้สร้างสถานการณ์ขึ้น
โดยคำานึงถึงสถานการณ์ปัญหาที่สามารถนำาไป
ประยุกต์ใช้สำาหรับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ในชีวิตประจำาวันได้และยังสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาที่ใช้สอน	 เพื่อให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า
หาขอ้มลูดว้ยตนเอง	แลว้นำาขอ้มลูทีไ่ดม้าประกอบ
การทำากิจกรรมตามขั้นตอนของกระบวนการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1	 ผู้สอนควรศึกษาและฝึกการใช้เว็บ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์
ทางการเรียนแตกต่างกันให้ชำานาญก่อน	ซึ่งจะทำา
ใช้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.2	ผู้สอนควรแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ	5	
–	6	เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันระดมความคิด	และควร
ให้ความสำาคัญของขั้นตอนที่ได้คำาตอบมากกว่า
ความถูกต้องของคำาตอบ

1.3	 ผู้สอนควรกำาหนดช่วงเวลาและ
จำานวนครั้งในการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บ	 ด้วยการ
ทำาตารางนัดหมายระบุวันที่	 เวลา	และกิจกรรมที่
ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจนบนเว็บ	

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป

2.1	 ควรศึกษาความคงทนในการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่เรียนด้วยผลการเรียนการสอนผ่าน
เว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์
ทางการเรียนแตกต่างกัน	

2.2	 ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีรูปแบบ
ปฏสิมัพนัธท์างการเรยีนแตกตา่งกนั	โดยใชส้ือ่การ
เรียนการสอนประเภทอื่น

2.3	 ควรศึกษาและพัฒนาเทคนิคการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเว็บโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน
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แตกต่างกัน	 เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา	 เช่น	 เทคนิคในการต้ังคำาถาม	 การใช้
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บทคัดย่อ
การวจัิยนีม้คีวามมุง่หมายเพ่ือศกึษาและเปรยีบเทยีบสมรรถนะประจำาสายงานของขา้ราชการคร	ู

ระดบัมธัยมศกึษา	ทีม่เีพศและสอนในโรงเรยีนขนาดตา่งกนั	ในจงัหวดัมหาสารคาม	กลุม่ตวัอยา่งสำาหรบั
การศึกษาครั้งนี้เป็นข้าราชการครู	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	จำานวน	148	
คน	 ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ	 และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	 แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	Independent	
t-test	และ	F-test	(One-way	ANOVA)	

ผลการวิจัยพบว่า	 ข้าราชการครูโดยรวม	 และจำาแนกตามเพศ	 และขนาดโรงเรียน	 ส่วนใหญ่มี
สมรรถนะประจำาสายงานโดยรวมและรายดา้น	อยูใ่นระดบัมาก	ขา้ราชการครทูีม่เีพศตา่งกนั	มสีมรรถนะ
ประจำาสายงานโดยรวม	และอีก	5	ด้าน	ไม่แตกต่างกัน	แต่ข้าราชการครูเพศชาย	มีสมรรถนะด้านภาวะ
ผู้นำาครู	 มากกว่า	 ข้าราชการครูเพศหญิง	 (p=.002)	 นอกจากนี้	 ข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ	และโรงเรียนขนาดใหญ่	ส่วนใหญ่มีสมรรถนะประจำาสายงานโดยรวมและรายด้าน	มากกว่า	
ข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนขนาดกลาง	(p≤.002)	
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Abstract
This	research	aimed	to	study	and	compare	the	functional	competency	of	high	school	

teachers	with	different	 sexes	and	school	 sizes	 in	Maha	sarakham	province.	The	sample	
insisted	of	148	teachers	in	a	content	group	of	social	study,	religion	and	culture,	obtained	
using	the	stratified	random	sampling	technique.	The	data	were	collected	using	a	rating-scale	
questionnaire.	The	collected	data	were	analyzed	using	percentage,	mean,	standard	deviation,	
independent	t-test	and	F-test	(One-way	ANOVA).

The	major	findings	of	this	research	revealed	that	the	teachers	as	a	whole	and	as	
classified	according	to	sex	and	school	size	had	their	functional	competencies	as	a	whole	and	
in	each	subscale	at	a	more	level.	The	male	and	female	teachers	did	not	statistically	showed	
different	 functional	competencies	as	a	whole	and	 in	5	subscales.	But	 the	male	 teachers	 
indicated	more	 functional	 competency	 in	 the	 leadership	 subscale	 than	 did	 the	 female	 
teachers	 (p=.002).	 In	 addition,	 the	 teachers	 working	 at	 extra-large-sized	 and	 large-sized	
schools	showed	more	functional	competencies	as	a	whole	and	in	each	subscale	than	did	
the	teachers	working	at	the	medium-sized	schools	(p≤.002).

Keywords:	Functional	Competency	

บทนำา
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ

รู้ความสามารถ	 ตามมาตรฐานการเรียนรู้	 ตัวชี้
วัด	 สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน	 และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์	ที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา	 ขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.	 2551	 โดยยึดหลัก
ว่า	 ผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด	 เช่ือว่าทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้	และยึด
ประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนนั้น	กระบวนการจัดการ
เรียนรู้	 ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ	โดยคำานึงถงึความ
แตกต่างระหว่างบุคคล	พัฒนาการทางสมอง	และ
เน้นใหค้วามสำาคัญ	ทัง้ความรูแ้ละคุณธรรม	ดังนัน้	
ผูส้อนตอ้งพยายามคดัสรรกระบวนการเรยีนรู	้การ
ออกแบบการเรียนรู้	ที่สอดคล้องกับศักยภาพและ
บริบทของผู้เรียน	 (สำานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา.	 2552:	 1)	 อย่างไรก็ตาม	 ครูผู้สอน
เป็นบุคคลสำาคัญที่สุดที่ส่งผลให้การจัดการเรียน
รู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
พทุธศกัราช	2551	บรรลผุลตามวตัถปุระสงคข์อง
หลกัสตูร	(สำานกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา,	
2552:	78)	

จากการดำาเนนิงานทีผ่า่นมา	แมท้กุหนว่ย
งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้พยายาม
ดำาเนินงานเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราช
บญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2542	และทีแ่กไ้ข
เพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	มาอย่างต่อเนื่อง	
โดยมีการกำาหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา
ครู	มีการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งด้าน
เนื้อหาวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	 และเทคนิค
การสอนตา่งๆ	เพือ่พฒันาครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษา	ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	และการ
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อบรมในแตล่ะป	ีซึง่ใช้งบประมาณคอ่นขา้งมาก	แต่
โดยภาพรวม	พบว่า	 คุณภาพผู้เรียนยังไม่ปรากฏ
ผลเป็นที่พอใจ	 ดังจะเห็นได้จาก	 ผลการประเมิน
และการทดสอบโดยองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ	
ทั้งภายในและต่างประเทศ	 บ่งชี้ว่า	 คุณภาพผู้
เรยีนยงัอยูใ่นเกณฑต์่ำาและด้อยกวา่นานาชาต	ิโดย
เฉพาะอย่างยิ่งผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษา	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รอบ
แรก	 (ช่วงปี	2544-2548)	ของสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา	(องคก์ร
มหาชน)	 ได้สะท้อนวิกฤติคุณภาพการศึกษาไทย
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานค่อนข้างชัดเจนว่า	
สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาได้มาตรฐานขัน้ต่ำาตาม
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	
พ.ศ.	2542	มีประมาณ	1	ใน	3	และอีกประมาณ	
2	ใน	3	(มากกว่า	20,000	แห่ง)	ไม่ได้มาตรฐาน	
ครูขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	 ครูได้
มาตรฐานเฉพาะด้านวฒิุการศกึษา	แตว่ธิกีารสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญยังไม่ได้มาตรฐาน	 ผู้เรียน
ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
ต่ำา	 และผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 รอบสอง	
(ช่วงปี	 2549-2553)	 กำาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่ำา	 (2.75)	 พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยผลการประเมิน	
14	 มาตรฐาน	 ได้ระดับดี	 มีโรงเรียนที่ได้รับการ
รับรอง	 12,268	 แห่ง	 (ร้อยละ	 79.07)	 และไม่
รับรอง	3,247	แห่ง	(ร้อยละ	20.93)	(สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.	2553:	3-4)	

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน	(Ordinary	National	Educa-
tional	Test:	O-NET)	ของสถาบนัทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ	หรือ	สทศ.	(National	Institute	of	
Educational	 Testing	 Service:	 NIETS)	 ช่วงปี	
2553-2555	แสดงให้เห็นว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสังคมศึกษาระดับชาติ	 ของนักเรียนชั้น	 ม.3	

และ	ม.6	ในโรงเรียนมัธยมศึกษา	สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 26	 จังหวัด
มหาสารคาม	มคีะแนนเฉลีย่โดยรวมต่ำากวา่เกณฑ์
มาตรฐาน	 จึงจำาเป็นต้องพัฒนาเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข้ึน	 และในการพัฒนา
คณุภาพผูเ้รยีน	ตอ้งอาศยัการดำาเนนิการพฒันาใน
กระบวนการต่างๆ	ที่เชื่อมโยงกัน	ทั้งกระบวนการ
ด้านหลักสูตร	 การจัดการเรียนรู้	 การวัดและการ
ประเมินผล	 เพื่อนำาไปพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ความสามารถ	 ทักษะ	 และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์	 ตลอดจนการกำาหนดจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	และที่สำาคัญที่สุดก็คือ	การ
พฒันาคณุภาพครผููส้อน	(สถาบนัทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ,	2556:	เว็บไซต์)

ปัจจุบันการพัฒนาข้าราชการมุ่งเน้นการ
พฒันาโดยยดึหลกัสมรรถนะ	(Competency)	และ
การพัฒนาขีดความสามารถ	 (Capability)	 ตาม
แนวคิดของศาสตราจารย์	David	C.	McClelland	 
นั กจิ ต วิทยาของมหา วิทยาลั ย 	 Ha r va rd	
สหรัฐอเมริกา	 เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ทีม่คีวามรู	้(Knowledge	Worker)	สามารถปฏบิตัิ
งานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	
และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง	สามารถ
พัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ	 โดย
การพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	
(สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,
2556:	 เว็บไซต์)	 ทั้งนี้	 สำานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(สพฐ.)	ไดก้ำาหนดสมรรถนะ
ประจำาสายงานครไูว้	6	ดา้น	ไดแ้ก	่ดา้นการบรหิาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	 ด้านการพัฒนา
ผู้เรียน	 ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน	 ด้านการ
วิเคราะหส์งัเคราะหแ์ละการวิจยัเพือ่พฒันาผูเ้รยีน	
ดา้นภาวะผูน้ำาคร	ูและดา้นการสรา้งความสมัพนัธ์
และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้	 



Journal of Education, Mahasarakham University 51 Volume 9 Number 1 January - March 2015

(สำานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน,	2553:	25)	

การที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ำากว่า
เกณฑม์าตรฐาน	อาจเกีย่วขอ้งกบัสมรรถนะประจำา
สายงานของครูผู้สอน	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะประจำาสายงาน
ของครู	ระดับมัธยมศึกษา	ในจังหวัดมหาสารคาม	
เพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ครูผู้สอน	 และยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้
สูงขึ้นต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อศึกษาสมรรถนะประจำาสายงาน

ของขา้ราชการคร	ูกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	
ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา	
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	
เขต	26	จังหวัดมหาสารคาม

2.	 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะประจำา
สายงานของข้าราชการครู	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา	 เขต	 26	 จังหวัดมหาสารคาม	 ที่มี
เพศต่างกัน

3.	 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะประจำา
สายงานของข้าราชการครู	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา	เขต	26	จังหวัดมหาสารคาม	ที่สอน
ในโรงเรียนขนาดต่างกัน

สมมติฐานของการวิจัย
1.	 ข้าราชการครู	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ที่มีเพศต่าง
กัน	มีสมรรถนะประจำาสายงาน	แตกต่างกัน

2.	 ข้าราชการครู	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ที่สอนใน
โรงเรียนขนาดต่างกัน	มีสมรรถนะประจำาสายงาน	
แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจัย	ไดแ้ก่	ข้าราชการ
ครู	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	
และวัฒนธรรม	 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา	 สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	26	
จังหวัดมหาสารคาม	 ประจำาปีการศึกษา	 2556	
รวมทั้งสิ้น	242	คน	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ข้าราชการ
ครู	 148	 คน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ	
(stratified	random	sampling)	แบ่งเป็น	4	กลุ่ม	
จำาแนกตามขนาดโรงเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ	4	โรง	(54	คน)	โรงเรียนขนาดใหญ่	3	
โรง	(30	คน)	โรงเรียนขนาดกลาง	8	โรง	(31	คน)	
และโรงเรียนขนาดเล็ก	18	โรง	(33	คน)	

ตัวแปร

ตัวแปรอิสระ	 ได้แก่	 เพศ	 และขนาด
โรงเรียน	 คือ	 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	 โรงเรียน
ขนาดใหญ่	 โรงเรียนขนาดกลาง	 และโรงเรียน	
ขนาดเล็ก

ตัวแปรตาม	ได้แก่	สมรรถนะประจำาสาย
งานของข้าราชการครู	6	ด้าน	คือ	ด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	 ด้านการพัฒนา
ผู้เรียน	 ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน	 ด้านการ
วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้
เรียน	 ด้านภาวะผู้นำาครู	 และด้านการสร้างความ
สมัพนัธแ์ละความรว่มมอืกบัชมุชนเพือ่การจดัการ
เรียนรู้

เครื่องมือ

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป็ น
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แบบสอบถามสมรรถนะประจำาสายงานขา้ราชการ
ครู	มี	2	ตอน	ดังนี้

ตอนที่	 1	 สถานภาพของข้าราชการครู	
จำานวน	2	ขอ้	ไดแ้ก	่เพศ	และขนาดโรงเรยีนทีส่งักดั

ตอนที่	 2	 การวัดสมรรถประจำาสายงาน
ของข้าราชการครู	จำานวน	6	ด้าน	(73	ข้อ)	ได้แก่	
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	
(21	ข้อ)	ด้านการพัฒนาผู้เรียน	(11	ข้อ)	ด้านการ
บริหารจัดการชั้นเรียน	(7	ข้อ)	ด้านการวิเคราะห์
สงัเคราะห์และการวจิยัเพ่ือพัฒนาผูเ้รยีน	(10	ขอ้)	
ด้านภาวะผู้นำาครู	 (16	 ข้อ)	 และด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการ
จดัการเรยีนรู	้(18	ขอ้)	ทกุด้านเปน็แบบมาตรสว่น
ประมาณค่า	 5	 ระดับ	 มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	
ตั้งแต่	 0.59	 ถึง	 0.93	 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ	 0.96	 และมีค่าความเชื่อมั่นรายด้าน	 อยู่
ระหว่าง	0.93	ถึง	0.98	

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง	 โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง	
พร้อมกับเก็บแบบสอบถามกลับคืน	 ในระหว่าง
เดือนมกราคม	ถึง	เดือนพฤษภาคม	2557	

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	independent	t-test	และ	
F-test	(One-way	ANOVA)

สรุปและอภิปรายผล
1.	ข้าราชการครูโดยรวมและจำาแนกตาม

เพศและขนาดโรงเรียน	 มีสมรรถนะประจำาสาย
งานโดยรวมและรายด้านทุกด้าน	อยู่ในระดับมาก	
ดังตาราง	1

 

ตาราง 1	 สมรรถนะประจำาสายงานของข้าราชการครูโดยรวมและรายด้าน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

สมรรถนะประจำาสายงาน S ระดับสมรรถนะ

ด้านการพัฒนาผู้เรียน 4.10 0.52 มาก

ด้านภาวะผู้นำาครู 4.08 0.52 มาก

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 4.03 0.47 มาก

ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน	เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 3.97 0.66 มาก

ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3.85 0.53 มาก

ด้านการวิเคราะห์	สังเคราะห์	และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 3.74 0.63 มาก

โดยรวม 3.96 0.49 มาก
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2.	 ข้าราชการครูที่มี เพศต่างกัน	 มี
สมรรถนะประจำาสายงานโดยรวม	และอีก	5	ด้าน	
ไมแ่ตกต่างกนั	(p	>	.05)	แตข่า้ราชการครเูพศชาย

มีสมรรถนะด้านภาวะผู้นำาครู	มากกว่า	ข้าราชการ
ครเูพศหญิง	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	
ดังตาราง	2

ตาราง 2	 การเปรยีบเทยีบสมรรถนะประจำาสายงานของขา้ราชการคร	ูกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	
ศาสนา	และวัฒนธรรม	จำาแนกตามเพศ

สมรรถนะประจำาสายงาน

เพศ

t pชาย หญิง

S S

ด้านภาวะผู้นำาครู 4.23 0.45 3.98 0.54 2.989 .002

ด้านการพัฒนาผู้เรียน 4.12 0.48 4.08 0.54 .445 .328

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 4.10 0.45 3.99 0.49 1.477 .863

ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ	กับ
ชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 3.97 0.64 3.96 0.68 .074 .470

ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3.79 0.58 3.91 0.48 -1.329 .357

ด้านการวิเคราะห์	สังเคราะห์	และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน

3.67 0.65 3.78 0.62 -1.023 .682

โดยรวม 3.98 0.49 3.95 0.49 .359 .646

  

3.	 ข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ	 และขนาดใหญ่	 มีสมรรถนะประจำา
สายงานโดยรวมและรายด้านทุกด้าน	 มากกว่า	

ข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนขนาดกลาง	 อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ดังตาราง	3
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ตาราง 3	 สมรรถนะประจำาสายงานในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู	 กลุ่มสาระ	 การเรียนรู้
สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	จำาแนกตามขนาดโรงเรียน

สมรรถนะประจำาสายงาน

ขนาดโรงเรียน

F pใหญ่พิเศษ ใหญ่ กลาง เล็ก

s s s s

1.	การบริหารหลักสูตรและ	การ
จัดการเรียนรู้
2.	การพัฒนาผู้เรียน
3.	การบริหารจัดการชั้นเรียน
4.	การวิเคราะห์	สังเคราะห์	
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
5.	ภาวะผู้นำาครู
6.	การสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชน	เพื่อการ
จัดการเรียนรู้

4.08
4.27
4.20

4.04
4.25

4.19

0.53
0.47
0.43

0.62
0.49

0.70

3.88
4.17
4.19

3.85
4.23

4.11

0.62
0.57
0.70

0.61
0.32

0.60

3.65
3.84
3.69

3.29
3.69

3.60

0.51
0.56
0.52

0.57
0.61

0.70

3.77
4.03
4.00

3.63
4.07

3.86

0.33
0.37
0.32

0.42
0.41

0.39

5.202
5.393
10.743

12.536
10.557

6.843

.002
.002
.001

.001

.001

.001

โดยรวม 4.16 0.47 4.05 0.44 3.64 0.50 3.89 0.34 9.981 .001

   

อภิปรายผล
1.	 ข้าราชการครู	 มีสมรรถนะประจำา

สายงานโดยรวม	 และรายด้าน	 จำาแนกตามเพศ
และขนาดโรงเรียน	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 ฐิติพงษ์	 ตรีศร	
(2552:	127-129)	พบวา่	ครสูงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์	เขต	3	มีสมรรถนะ	การ
ปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้าน	 อยู่ในระดับมาก	
ทัง้น้ีอาจเปน็เพราะสมรรถนะประจำาสายงาน	เปน็
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่บุคคลมีอยู่	คือ	ความ
รู้	ทักษะ/ความสามารถ	และคุณลักษณะอื่นๆ	ที่
จำาเป็นในการทำางานในตำาแหน่งหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ซึ่งเป็นคุณลักษณะ	
เชิงพฤติกรรมที่สามารถพัฒนาให้มีขึ้นได้ด้วย
กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา	

2.	 ข้าราชการครูที่มี เพศต่างกัน	 มี
สมรรถนะประจำาสายงานโดยรวม	 และ	 อีก	 5	
ดา้น	ไมแ่ตกตา่งกนั	ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ของ	ฐิติพงษ์	ตรีศร	(2552:	129)	พบว่า	ครูที่มี
เพศต่างกัน	 มีสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยรวม	
และรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก	
ข้าราชการครูต้องการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง	
ให้สูงขึ้น	 โดยการส่งผลงาน	 พัฒนาตนเอง	 และ
พัฒนางาน	 เพื่อขอให้มีหรือเลื่อน	 วิทยฐานะ	
ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	และการที่
ข้าราชการครูเพศชาย	มีสมรรถนะประจำาสายงาน
ด้านภาวะผู้นำาครู	มากกว่า	ข้าราชการครเูพศหญิง	
อาจเป็นผลมาจากสังคมสมัยก่อนไม่ยอมรับและ
เปดิโอกาสใหเ้พศหญิงไดม้บีทบาทในการเปน็ผูน้ำา	
ถึงแม้ปัจจุบันสังคมจะเปิดโอกาสให้เพศหญิงมี
สทิธเิทา่เทยีมกบัเพศชาย	แตผู่น้ำา	ในสถานศกึษาที่
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เป็นข้าราชการครูเพศหญิง	ยังมีสัดส่วนที่น้อยกว่า	
ข้าราชการครูเพศชาย	 เช่น	 ผู้อำานวยการโรงเรียน	
รองผูอ้ำานวยการโรงเรยีน	หวัหนา้กลุม่งาน	หวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้	เป็นต้น	

3.	 ข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ	 และโรงเรียนขนาดใหญ่	 มีสมรรถนะ
ประจำาสายงานโดยรวม	 และรายด้าน	 มากกว่า	
ข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนขนาดกลาง	 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 ฐิติพงษ์	 ตรีศร	
(2552:	 132)	 พบว่า	 ครูที่ปฏิบัติงานในสถาน
ศกึษาทีม่ขีนาดตา่งกนั	มสีมรรถนะการปฏิบตังิาน
โดยรวม	 แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั	.01	การทีเ่ปน็เชน่นีส้าเหตอุาจเนือ่งมาจาก	
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	 และโรงเรียนขนาดใหญ่	
ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในเขตเมือง	 จึงมีความพร้อมด้าน
บคุลากรคอ่นขา้งสงู	ตวัอยา่งเชน่	ครทูีส่อนมเีพยีง
พอ	หรอืสอนน้อยรายวชิา	ครสูอนตรงตามวฒิุการ
ศึกษา	หรือสาขาวิชาเอก	ครูมีประสบการณ์	หรือ
ความเชีย่วชาญในการสอน	อกีทัง้งานพิเศษทีน่อก
เหนือจากการสอนมีน้อย	 ทำาให้มีเวลาในการเตรี
ยมการสอน	 และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1	 ควรมีการกำาหนดรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะประจำาสายงานของข้าราชการ
ครูให้สอดคล้องกับขนาดโรงเรียน	 และควรมีการ
วางแผนพัฒนาสมรรถนะที่เน้นการ	 มีส่วนร่วม
ของข้าราชการครู	 โดยเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ผล
งานที่ต้องการ	 หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
หรือสถานศึกษา	ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

1.2	 ควรส่งเสริมให้สถานศึกษา	 เกิด
บรรยากาศของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน	
เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันทำางานอย่าง
สมานฉันท์	 และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัย
ทัศน์	พันธกิจ	และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา

1.3	 ควรส่งเสริมให้มีข้าราชการครู
ต้นแบบ	 ที่มีสมรรถนะประจำาสายงานครบ	 ทุก
ด้านของแต่ละสมรรถนะ	 เพื่อเป็นแบบอย่างใน
การปฏิบัติงาน

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจำาสายงานหรือ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู	
โดยควรเพิ่มตัวแปรต่างๆ	 เช่น	 ระดับการศึกษา	
ตำาแหน่งหน้าที่การงาน	 ประสบการณ์การทำางาน
หรอืความเชีย่วชาญ	เปน็ตน้	เพือ่เปน็ขอ้สนเทศใน
การพัฒนาข้าราชการครูต่อไป

2.2	 ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนา
ข้าราชการครู	 โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่หลากหลาย	เช่น	การสังเกตการณ์ร่วมกับ
การสัมภาษณ์	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 การสนทนา
กลุ่ม	 แบบทดสอบ	 เป็นต้น	 เพื่อให้การทำาวิจัยมี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2.3	 ควรมีการศึกษาสมรรถนะประจำา
สายงานของขา้ราชการครู	ในกลุม่สาระ	อืน่ๆ	โดย
ให้บุคคลหลายฝ่ายร่วมกันประเมิน	เช่น	ผู้บริหาร	
เพื่อนครู	ผู้เรียน	ผู้ปกครอง	เป็นต้น	เพื่อให้ผลการ
ประเมินมีความคลาดเคลื่อนหรือมีความลำาเอียง
นอ้ยทีส่ดุ	ตลอดจนการนำาขอ้มลูไปใชเ้ปน็แนวทาง
ในการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาข้าราชการครู	 ในจังหวัด
อื่นๆ	หรือทั้งระบบต่อไป
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระหว่าง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
Comparisons of Learning Achievement, Basic Science Process 
Skills and Scientific Attitudes, of Pratomsuksa Four Students 
in the Science Strand between Organization of 7E Inquiry 
Learning Activities and Organization of Problem-Based  
Learning Activities

สงกรานต์ โฉมวิไล1, กันยารัตน์ สอนสุภาพ2, คงวิทย์ ประสิทธิ์นอก3 
Songkran Chomvilai1, Kanyarat Sonsupap2, Kongwit Prasitnork3

บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่	1)	พฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้แบบ	สบืเสาะหาความรู	้ 

7	ขั้น	และแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	เรื่อง	ระบบ
สุริยะและพลังงานแสง	ที่มีประสิทธิภาพ	ตามเกณฑ์	75	/	75	2)	ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	และแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	เรื่อง	
ระบบสรุยิะและพลงังานแสง	3)	เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขัน้พืน้ฐานและเจตคตเิชิงวทิยาศาสตร	์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่4	เรือ่ง	ระบบสรุยิะและพลงังาน
แสง	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้นและแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ปีการศึกษา	2556	จำานวน	50	คน	จำานวน	2	ห้องเรียน	
ห้องเรียนละ	25	คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(cluster	random	sampling)	แล้วทำาการสุ่มแบบอย่าง

1	 นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
2	 อาจารย์	ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
3	 อาจารย์	ดร.	ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
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ง่ายกับนักเรียนกลุ่มทดลอง	2	กลุ่ม	กับวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้	2	วิธี	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	
1)	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้ประกอบด้วย	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้7	
ขั้น	เรื่อง	ระบบสุริยะและพลังงานแสง	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	จำานวน	9	แผนๆ	ละ	2	ชั่วโมง	รวมเวลา	
18	ชั่วโมง	และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	เรื่อง	ระบบสุริยะและพลังงานแสง	
ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	จำานวน	9	แผนๆ	ละ	2	ชั่วโมง	รวมเวลา	18	ชั่วโมง	โดยแผนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่	4.47	–	4.80	ค่า
เฉลี่ยรวมเท่ากับ	 4.69	 แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด	มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่	4.54	–	4.84	ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ	4.72	2)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์	เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	มีค่าความยาก
ตั้งแต่	0.23	–	0.77	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	ตั้งแต่	0.33	–	0.87	ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(Lovett)	
เทา่กบั	0.95	3)	แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร	์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่4	
เปน็แบบปรนยัเลอืกตอบชนดิ	4	ตวัเลอืก	จำานวน	32	ขอ้	มคีา่ความยากตัง้แต	่0.33	–	0.73	มคีา่อำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่	0.27	–	0.87	ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(KR-20)	เท่ากับ	0.93	4)	แบบวัดเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	จำานวน	30	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่	0.23	–	
0.81	ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(α	Coefficient)	เท่ากับ	0.94	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อย
ละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และความแปรปรวนพหุคูณ	(MANOVA)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.	ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	ขั้น	และแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน	มีค่าเท่ากับ	82.89/86.93	และ	81.26/80.80	ตามลำาดับ

2.	ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	และแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน	มีค่าเท่ากับ	0.7963	และ	0.6956	ตามลำาดับ

3.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ข้ัน	 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน	ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐานและ	เจตคต	ิเชงิวิทยาศาสตร	์สงูกว่านกัเรยีน
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา	เป็นฐาน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

คำาสำาคัญ:	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน,	 เจตคติเชิง
วทิยาศาสตร,์	การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้,	การจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

Abstract
This	 research	 aimed:	 1)	 to	 develop	 plans	 for	 organization	 of	 learning	 activities	

and	using	7E	Inquiry	learning	activities	and	using	problem	-	based	learning	activities	with	 
a	 required	 efficiency	 of	 75/75,	 2)	 to	 find	 out	 effectiveness	 indices	 of	 the	 plans	 for	 
organization	 of	 7E	 inquiry	 learning	 activities	 and	 problem-	 based	 learning	 activities,	 
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3)	to	compare	learning	achievement,	basic	science	process	skills	and	scientific	attitudes,	of	
Pratomsuksa	4	students	in	the	science	strand	between	organization	of	7E	inquiry	learning	
activities	and	organization	of	problem-based	learning	activities.	The	samples	for	this	research	
were	50	Pratomsuksa	Four	students	from	two	classrooms	of	2013	were	obtained	using	the	
cluster	random	sampling.	And	simple	random	sampling	for	2	learning	activities.	

The	 instruments	 for	 this	 research	were	1)	Two	sets	of	 lesson	plans,	one	was	9	
plans	using	7E	inquiry	learning	activities	and	the	other	was	9	lesson	plans	using	Problem	
Based	Learning	activities.	7E	inquiry	learning	activities	with	mean	ranging	of	professor	( )	
4.47	to	4.80	and	total	mean	is	4.69.	problem	based	learning	activities	with	mean	ranging	
of	professor	( )	4.54	to	4.84	and	total	mean	is	4.72.	2)	A	30	–	items	4-	multiple	choices	
achievement	test	with	difficulties	ranging	(P)	from	0.23	–	0.77	with	discrimination	powers	
ranging	(B)	from	.	33	to	.87,	The	reliability	(Lovett)	The	reliability	is	.95	3)	A	32	–	items	4	-	
multiple	choices	on	basic	science	process	skills	test	with	difficulties	ranging	(P)	from	.33	to	
.73,discrimination	powers	ranging	from	(r).	27	to	.87,	and	reliability	(KR-20)	of	0.93	4)	30	
items	rating	scale	5	level	Scientific	Attitudes	test,	and	the	discrimination	is	.23	to	.81.	The	
reliability	(α	Coefficient)	is	0.94.	The	statistics	used	for	data	analyses	were	mean,	standard	
deviation,	and	MANOVA.	

The	results	of	the	research	aimed:	were	as	follows:

1.	 The	 efficiencies	 of	 the	 plans	 using	 the	 7E	 inquiry	 learning	 activities	 and	 the	 
problem-	 based	 learning	 activities	 of	 Pratomsuksa	 Four	 students	 in	 the	 science	 were	
82.89/86.93	and	81.26/80.80	respectively.

2.	The	effectiveness	indices	of	the	plans	using	the	7E	inquiry	Learning	activities	and	
the	Problem	-	based	learning	activities	were	0.7963	and	0.6956	respectively.

3.	The	students	who	learned	using	organization	of	the	7E	inquiry	Learning	activities	
did	have	different	learning	achievement,	the	basic	science	process	skills,	and	the	scientific	
attitudes	at	the	.01	level	of	significance.	Who	learned	using	organization	of	the	7E	inquiry	
learning	activities	had	higher	mean	who	learned	using	problem	-	based	learning	activities.

Keywords:	Learning	 achievement,	 basic	 science	 process	 skills,	 scientific	 attitudes,	 
organization	of	7E	 inquiry	 learning	activities,	organization	of	problem	 -	based	
learning	activities
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บทนำา
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัย

ใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	 ทุกคนจึงจำาเป็น
ต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์	 เพื่อที่จะมี
ความรูค้วามเขา้ใจโลกธรรมชาติเทคโนโลยีทีม่นุษย์
สร้างสรรค์ข้ึน	 และนำาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล	
สร้างสรรค์	 มีคุณธรรม	 ซึ่งความรู้วิทยาศาสตร์ไม่
เพียงแต่นำามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	แต่
ยังช่วยให้คนมีความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้อง	และที่
สำาคัญอย่างยิ่ง	 คือ	 ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ	สามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศและดำาเนนิชีวติอยู่รวมกนั
ในสงัคมโลกไดอ้ย่างมคีวามสขุ	(สำานกัวชิาการและ
มาตรฐานการศึกษา,	 2550:	 1)	 จากการดำาเนิน
การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาปรากฏว่าผล
สัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนในกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ	 นักเรียน
ขาดทกัษะกระบวนการทางดา้นวทิยาศาสตร	์และ
ขาดเจตคติที่ดีในการเรียนรู้	 ดังจะเห็นได้จากผล
การประเมินจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 ที่ประเมินใน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้	 ตัวบ่งช้ี
ย่อยที่	 5.3	 น้ำาหนักคะแนนเท่ากับ	 2.5	 คะแนน 
ที่ได้เท่ากับ	 1.49	 (สำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา,	2554:	48)	เพื่อ
เป็นการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้	 ผู้วิจัยได้
ศกึษารปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร	์เพ่ือนำามาใช้ในการจดัการ
เรยีนรู	้โดยไดเ้ลอืกกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู้	7	ขั้น	(7E)	ประกอบด้วย	ขั้นตรวจสอบ
ความรู้เดิม(Elicitation	Phase)	ขั้นเร้าความสนใจ	
(Engagement	 Phase)	 ขั้นสำารวจและค้นหา	
(Exploration	 Phase)	 ขั้นอธิบาย	 (Explanation	
Phase)	ขั้นขยายความคิด	 (Expansion	Phase/

Elaboration	Phase)	ขั้นประเมินผล	(Evaluation	
Phase)	 ขั้นนำาความรู้ไปใช้	 (Extension	 Phase)	
(Eisenkraft.	 2003:	 57-59)	 จะเน้นการถ่าย
โอนการเรียนรู้และให้ความสำาคัญกับการตรวจ
สอบความรู้เดิมของเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่ครูไม่ควรจะ
ละเลย	 หรือ	 ละทิ้งเนื่องจากการตรวจสอบพื้น
ความรูเ้ดมิของเดก็จะทำาใหค้รไูดค้น้พบว่านกัเรยีน
จะต้องเรียนรู้อะไรก่อนที่จะเรียนในเนื้อหานั้นๆ	 
(Bransford	 and	 Cocking.	 2000:	 131-154)	
และนำามาเปรียบเทียบกับ	 การจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (Problem-Based	 Learning	
หรือ	 PBL)	 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง
ที่นำาเสนอสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโลก
แห่งความเป็นจริงที่มีแนวทางในการแก้ปัญหา
อย่างหลากหลาย	 เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนคิด
วเิคราะหอ์ยา่งหลากหลายโดยใชก้ระบวนการกลุม่
เพือ่ทำาความเขา้ใจปญัหา	เชือ่มโยงปญัหาและระบุ
ปญัหาใหช้ดัเจน	กำาหนดแนวทางทีเ่ปน็ไปไดใ้นการ
แก้ปัญหา	 ศึกษาค้นคว้า	 สังเคราะห์ความรู้	 สรุป
และประเมินค่าของคำาตอบ	 (สำานักมาตรฐานการ
ศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้,	2550:	8)

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดต้องการที่จะศึกษาว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.	 เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้	แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	และแบบใช้
ปญัหาเปน็ฐาน	กลุม่สาระการเรยีนรู	้วทิยาศาสตร	์
ช้ันประถมศึกษาปีที่	 4	 เรื่อง	 ระบบสุริยะและ
พลังงานแสง	 ที่มีประสิทธิภาพ	 ตามเกณฑ์	 75	
/	75

2.	เพือ่ศกึษาดชันปีระสทิธผิลของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้	แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	



Journal of Education, Mahasarakham University 61 Volume 9 Number 1 January - March 2015

และแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 ช้ันประถมศึกษาปีที่	
4	เรื่อง	ระบบสุริยะและพลังงานแสง	 		
	 3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	ขั้นพื้น
ฐานและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศกึษาปทีี	่4	เรือ่ง	ระบบสรุยิะและพลงังาน
แสง	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้	7	ขั้นและแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้นและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้น พ้ืนฐานและเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร	ได้แก	่นกัเรยีนช้ันประถมศกึษา
ปีที่	4	ที่กำาลังศึกษาในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	
2556	ในกลุม่บวัแดง	จำานวน	5	โรงเรยีน	ในอำาเภอ
ปทมุรตัต	์จงัหวดัร้อยเอด็	จำานวนนักเรียน	116	คน	
กลุม่ตวัอยา่ง	ไดแ้ก	่นักเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี	่4	
โรงเรียนเมือง	ปทุมรัตต์	จำานวนนักเรียน	50	คน	
จำานวน	2	ห้องเรียน	ห้องเรียนที่หนึ่งจำานวน	25	
คน	ห้องเรียนที่สองจำานวน	25	คน	ได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม	 (cluster	 random	sampling)	 โดย
ให้โรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 	
ประกอบด้วย	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 เรื่อง	 ระบบสุริยะและ
พลังงานแสง	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 จำานวน	 9	

แผนๆ	ละ	2	 ชั่วโมง	 รวมเวลา	18	ชั่วโมง	 และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	เรือ่ง	ระบบสรุยิะและพลงังานแสง	ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่	4	จำานวน	9	แผนๆ	ละ	2	ชั่วโมง	รวม
เวลา	18	ชัว่โมง	โดยแผนการจดักจิกรรมการเรยีน
รูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้	มคีวามเหมาะสมอ
ยู่ในระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่	4.47	–	4.80	
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	 มีค่า
เฉลี่ยตั้งแต่	4.54	–	4.84	

2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 ระบบสุริยะและ
พลังงานแสง	 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 4	
เป็นแบบเลือกตอบชนิด	 4	 ตัวเลือก	 จำานวน	 30	
ขอ้	มคีา่ความยากตัง้แต	่0.23	–	0.77	มคีา่อำานาจ
จำาแนกรายข้อ	ตั้งแต่	0.33	–	0.87	และค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.95

3.	 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่	4	เป็นแบบเลือกตอบชนิด	4	ตัวเลือก	จำานวน	
32	ข้อ	มีค่าความยากตั้งแต่	0.33	–	0.73	มีค่า
อำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่	0.27	–	0.87	และค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.93	

4.	 แบบวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	จำานวน	30	ข้อ	มี
ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่	0.23	–	0.81	และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.94	

วิธีดำาเนินการวิจัย

1.	 ทดสอบก่อนเรียน	 (pre-test)	 ทั้ง	 2	
กลุ่มโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง	 การ
เรียน

2.	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียน
ในกลุ่มทดลองกลุ่มที่	 1	 ใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 และให้
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นกัเรยีนในกลุม่ทดลองกลุม่ที	่2	ใช้การจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

3.	 ทดสอบหลังเรียน	 (post-test)	 ท้ัง	
2	 กลุ่มเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 แบบ
ทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	
และแบบวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้	แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน	เรื่อง	ระบบสุริยะและพลังงานแสง	กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	
4	ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ	์75/75	โดยการหา
คา่เฉลีย่	สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	คา่รอ้ยละ	และใช้
สูตร	E1/E2	ในการหาประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้

2.	 วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	

ขั้นและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน	 โดยใช้สูตรการหาดัชนีประสิทธิผล	 
(Effectiveness	Index:E.I.)	

3.	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน	 และ
เจตคตเิชงิวทิยาศาสตรร์ะหวา่งการใชแ้ผน	การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	
กับแบบใช้ปัญหาเป็นฐานทดสอบสมมติฐานด้วย	
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนพหคุณู	(MANOVA)

ผลการวิจัย
1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	และแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 ชั้นประถม
ศึกษา	 ปีที่	 4	 เรื่อง	 ระบบสุริยะและพลังงาน
แสง	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 82.89/86.93	 และ	
81.26/80.80	ตามลำาดับ

ตาราง 1	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 และ
ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้

ประเมิน
พฤติกรรม
40คะแนน

กิจกรรม/	
ใบงาน

30คะแนน

ทดสอบ
ย่อย

30คะแนน

ระหว่างเรียน
รวม

100คะแนน

ทดสอบ
หลังเรียน

100คะแนน

E
1
/E

2

แบบสืบเสาะหา	
ความรู้ 7	ขั้น	 33.28 25.34 24.27 82.89 86.93 82.89/86.93

แบบใช้ปัญหา	 
เป็นฐาน 33.33 24.44 23.49 81.26 80.80 81.26/80.80
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ตาราง 2	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	

รูปแบบการเรียน
จำานวน
นักเรียน

คะแนนเต็ม
คะแนนรวม

E.I.ก่อนเรียน หลังเรียน

สืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น 25 750 269 652 0.7963

ใช้ปัญหาเป็นฐาน 25 750 277 606 0.6956

ตาราง 3	 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ทักษะกระบวนการทาง	
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	ระหว่างกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้	
แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้นและแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

ตัวแปร คะแนนเต็ม
รูปแบบการเรียน

สืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น ใช้ปัญหาเป็นฐาน

S.D. S.D.

ผลสัมฤทธิ์ทาง	การเรียน 30 26.08 1.11 24.24 1.09

ทักษะกระบวนการ	ทาง
วิทยาศาสตร์	 30 26.56 1.39 24.64 0.86

เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ 150 134.80 5.30 125.28 5.16

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐาน	 เรื่อง	 ระบบสุริยะและพลังงานแสง	 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 4	 มีค่าเท่ากับ	 0.7963	 และ	
0.6956	ตามลำาดับ

3.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 	 7	 ขั้น	 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานและ	 เจตคติ	 เชิง

วิทยาศาสตร์	 สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา	 เป็นฐาน	 อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ผลดังตาราง	4
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อภิปรายผล
1.	ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้นกับแบบใช้
ปญัหาเปน็ฐาน	ชัน้ประถมศกึษาปทีี	่4	เรือ่ง	ระบบ
สุริยะและพลังงานแสง	

1 . 1 	 ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพขอ ง แผนกา ร
จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 เรื่อง	 ระบบ
สุริยะและพลังงานแสง	 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 	 7	 ขั้น	 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ	82.89/	86.93	เป็นไป	ตาม
เกณฑ์	 75/75	 ที่ตั้งไว้	 การที่ผลการวิจัยปรากฏ
เช่นนี้	 เนื่องมาจาก	 การจัดกิจกรรม	 การเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	มีขั้นตอนประกอบ
ไปดว้ย	ตรวจสอบความรูเ้ดิม	มกีารเรา้ความสนใจ	
นักเรียนสำารวจและค้นหาสิง่ทีต่อ้งการ	นกัเรยีนนำา
สิ่งที่ค้นพบมาอธิบายได้	 จากนั้นนักเรียนก็นำาไป
ขยายความคดิตอ่	มกีารประเมนิผลและความรู้ท่ีได้
ไปใชแ้ละกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความ
รู	้7	ขัน้ยงัเนน้ใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการคดิ	ทำางาน
เป็นกลุ่มร่วมกันแก้ปัญหา	 เพื่อหาคำาตอบที่อยาก
รู้	 สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง	 ค้นหาคำาตอบด้วยวิธี
การทางวิทยาศาสตร์	 ทำางานเป็นระบบ	 เน้นการ

พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้	 (สุวิทย์	
มูลคำา.	2547:	136)	ซึ่งแผนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้น
ไดผ้า่นวธิกีารสรา้งและพฒันาอยา่งเปน็ระบบ	มขีัน้
ตอนตัง้แตก่ารศกึษาเอกสารหลกัสตูรและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้	
เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างและพัฒนาแผนการ
จดัการเรยีนรู	้ศกึษาจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง	ในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและดำาเนิน
การสร้างแผนให้ตรงกับเนื้อหา	 และจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่กำาหนดไว้	โดยผ่านการตรวจสอบ	คัด
กรอง	 และแก้ไขข้อบกพร่องตามคำาแนะนำาของ
คณะกรรมการควบคมุวิทยานพินธแ์ละผูเ้ชีย่วชาญ	
ก่อนนำาไปทดลอง	(try	-	out)	และใช้สอนจริง	จึง
ทำาให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	(วนิดา	
สุขสมโสด.	2554:	97-98)	ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ	 วิไลวรรณ	 แก้วอำาไพ	 (2551:	 95)	 ได้
พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	เรื่อง	ไฟฟ้า
น่ารู้	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ชั้นประถม
ศึกษาปีที่	6	 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้	7	ขั้น	ผลปรากฏว่า	แผนมีประสิทธิภาพ	80.84	
/82.10	สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด	คือ	80/80	

1 . 2 	 ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพขอ ง แผนกา ร
จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตาราง 4	 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร	์ขัน้พืน้ฐาน
และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	ระหว่างกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	หาความรู้	7	
ขั้นและกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

สถิติทดสอบ Value Hypothesis	df Error	df F P

Pillai	‘s	Trace 0.67 3 46 31.45 0.00

Wilks	‘s	Lambda 0.33 3 46 31.45 0.00

Hotelling	‘s	T2 2.05 3 46 31.45 0.00

Roy	‘s	Larget	Root 2.05 3 46 31.45 0.00
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วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 เรื่อง	 ระบบ
สุริยะและพลังงานแสง	 โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	81.26/	80.80	เป็นไปตามเกณฑ์	75/75	
ที่ตั้งไว้	 การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ี	 เน่ืองมา
จาก	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์	สามารถแก้ปัญหาได้	มีทักษะ
ในการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	 มี
ทักษะในการทำางานเป็นทีมผู้เรียนมีโอกาสแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจผ่าน
ทางการแสดงความคิดระหว่างกัน	 (ปิยวรรณ	 
อิม่จติต,์	2556:	56)	และการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการใช้ตัวปัญหาเป็น
สาระหลกัสำาหรบัผูเ้รยีนท่ีจะได้เรยีนรูทั้กษะการแก	้
ปัญหา	ปัญหาจะเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ที่จะนำา
ไปสู่การเกิดคำาถามที่ไม่มีคำาตอบซึ่งชี้นำาให้ผู้เรียน
ไปสืบค้นต่อไป	 (พวงรัตน์	 บุญญานุรักษ์,	 2544:	
42)	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทัศน์มน	 หนู
นิมิตร	(2551:	91)	ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานของ
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษา	ปทีี	่4	ทีไ่ด้รบัการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็หลกัประกอบแผนผงัความ
คดิและ	สบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้ตอน	ผลการศกึษา
พบว่า	 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์	
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 4	 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลักประกอบแผนผังความคิด	
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้	7	ขั้นตอน	เป็นตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	
75/75	และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเอมอร	จรสั
พนัธ	์(2550:	96)	ได้ศกึษาการสรา้งชุดการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	หน่วยการเรียน
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 โดยใช้รูปแบบการเรียน
รูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐานสำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่	6	ที่พบว่า	การพัฒนาชุดการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 หน่วยการเรียนสิ่ง
มีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยใช้รูปแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	มีประสิทธิภาพ	88.89/83.33	

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	
เรื่อง	 ระบบสุริยะและพลังงานแสง	 ชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 4	 มีค่าเท่ากับ	 0.7963	 และดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เรื่อง	 ระบบสุริยะและ
พลังงานแสง	ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	มีค่าเท่ากับ	
0.6956	 การที่ผลปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องจาก	
กระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ข้ัน	
และกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐานเปน็
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการลำาดับข้ันตอนที่เน้นให้
นักเรียนได้แก้ปัญหา	 มีการลงมือปฏิบัติจริงใน
การแก้ปัญหา	 มีการคิดอย่างมีเหตุผล	 มีการแบ่ง
หน้าที่	 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม	
มีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 กระตุ้นให้ผู้
เรียน	 ใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจน
ค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา	 ที่
ถูกต้องด้วยตนเอง	 สรุปเป็นหลักการ	 กฎเกณฑ์
หรอืวธิกีารในการแกป้ญัหา	(สวุทิย	์มลูคำา,	2547:	
136)	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดาวัลย์	 
ชำานาญจันทร์	 (2554:	 137)	 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิด
แก้ปญัหา	และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขัน้พืน้ฐาน	ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
สืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	กับการจัดกิจกรรม	การ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	
5	 ที่พบว่า	 ดัชนีประสิทธิผลของจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 มีค่าเท่ากับ	
0.5752	

3.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและ	
เจตคตเิชงิวทิยาศาสตร	์ระหวา่งกลุม่ทีจ่ดักจิกรรม
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การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้นและ
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐานแตกตา่ง 
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 การที่ 
ผลปรากฏเชน่นีอ้าจเน่ืองมาจาก	การสอนตามการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	เป็นการสอน
ที่เน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้	 และให้ความสำาคัญ
เกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก	ซึ่งเป็น
สิ่งที่ครูละเลยไม่ได้	 และการตรวจสอบความรู้พื้น
ฐานเดิมของเด็กจะทำาให้ครูค้นพบว่า	 นักเรียน
ต้องเรยีนรูอ้ะไรกอ่น	กอ่นทีจ่ะเรยีนรูใ้นเนือ้หาบท
เรียนนั้นๆ	 ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้	 อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 (ประสาท	 เนืองเฉลิม,	 2550:	
26-27)	 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้	 เน้นให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง	 มีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติการทดลองเพื่อ
หาคำาตอบ	 ผู้สอนเป็นผู้กำาหนดปัญหา	 วางแผน
การทดลอง	เตรยีมอปุกรณเ์ครือ่งมอื	และนกัเรยีน
มหีนา้ทีป่ฏบิตักิารทดลองตามแนวทางทีก่ำาหนดไว	้
(อสุา	รนิลา,	2552:	76)	ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของวิเชียร	วัฒนกุลไพศาล	(2555:	73),	รุจาภา	
ประถมวงษ์	(2551:	79),	ยุพิน	มีผลกิจ	(2553:	
88-89)	และ	สุนิสา	พูลเพิ่ม	(2556:	92)	ที่พบ
ว่า	 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ	สืบเสาะหาความรู้	7	ขั้นกับนักเรียนที่เรียน
โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐาน	
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน	 และเจตคติต่อการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน	

ข้อเสนอแนะ
1.	ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

ก่อนที่จะนำารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้	 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้	 แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 และ
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้	 ควรศึกษาขั้นตอน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 องค์ประกอบในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบทบาทของครูและ
นักเรียน	 ให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อนโดยผู้วิจัยมีข้อ
เสนอแนะดังนี้

1.1	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 และแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	 ครูควรแนะนำาทำาความเข้าใจกับนักเรียนให้
เกดิความรูค้วามเขา้ใจในแตล่ะขัน้ตอนของการจดั
กจิกรรมการเรยีนกอ่น	เพือ่จะไดป้ฏบิตัตินไดอ้ยา่ง
ถูกต้องในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้	
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถส่งผลถึง
การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานได้

1.2	 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู	้7	ขัน้	เรือ่ง	ระบบสรุยิะและพลงังานแสง	
มีประสิทธิภาพเท่ากับ	82.89/	86.93	และดัชนี
ประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู้	 7	 ขั้น	 มีค่าเท่ากับ	 0.7963	 แผนการ
จดัการเรยีนแบบใชป้ญัหาเปน็ฐาน	มปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ	 81.26/	 80.80	 และดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมี
ค่าเท่ากับ	 0.6956	 ดังนั้นครูผู้สอนที่รับผิดชอบ
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ระบบ
สุริยะและพลังงานแสง	 สามารถนำาไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้	 โดยครูควรจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง	 มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมมากที่สุดและทั่วถึงทุกคน	 โดยให้
นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการในการค้นคว้า
หาความรู้เพื่อให้สามารถค้นพบความรู้	 และสรุป
ความคิดรวบยอดหรือความรู้ได้ด้วยตนเองและ
ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก	 และ
แสดงความคิดเห็นออกมาแม้ว่าจะเป็นความคิด
เห็นที่แตกต่างกัน	หรือไม่ถูกต้อง	เพื่อนำาไปสู่การ
อภิปรายและการสรุปที่ถูกต้อง
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2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรนำารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 และแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน	ร่วมกับเทคนิคการสอนอื่นๆ	และศึกษา
ตัวแปรอื่นๆ	 เพิ่มเติม	 ทักษะกระบวนการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง	 เพ่ือเปรียบเทียบผลการ
วิจัยว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

2.2	 ควรนำารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ข้ัน	 และแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานไปทดลองใช้กับสื่อหรือนวัตกรรม
อื่นๆ	 เพื่อพิจารณาถึงผลที่ได้จากการใช้ร่วมกับ
นวัตกรรม	ว่ามีประสิทธิภาพมากเพียงใด
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การบริหารกิจการนักเรียนและปัจจัยการพัฒนากีฬาเพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย
The Student Affairs Administration and Sport Development 
Factor to Support Sports Excellence Characteristic of Sports 
School in Thailand

สงคราม นากา1, สมานจิต ภิรมย์รื่น2

Songkram Naka1, Smarnjit Piromruen2 

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาสภาพการณ์การบริหารกิจการนักเรียนและปัจจัย

การพฒันากฬีาเพ่ือสง่เสรมิคุณลกัษณะความเปน็เลศิทางกฬีาของโรงเรยีนกฬีาในประเทศไทย	2)	ศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งการบรหิารกจิการนกัเรยีน	ปจัจยัการพฒันากฬีาและคณุลกัษณะความเปน็เลศิทาง
กีฬา	 3)	 วิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารกิจการนักเรียน	 ปัจจัยการพัฒนากีฬาและคุณลักษณะ
ความเป็นเลิศทางกีฬา	4)	 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย	กลุ่มตัวอย่างได้แก่	ผู้บริหาร	ครูผู้สอนในโรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา	11	แห่ง
จำานวน	257	คน	การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ	(Survey	research)	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	ได้แก่	
ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์องค์ประกอบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	ผล
การวจิยัพบวา่	1)	สว่นใหญม่วีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรรีอ้ยละ	65.4	ครผููส้อนวชิากฬีารอ้ยละ	47.0	
บุคลากรมีอายุเฉลี่ย	34	ปี	ระยะเวลาการทำางานเฉลี่ย	8	ปี	ประสบการณ์ด้านการสอนเฉลี่ย	8	ปี	และมี
ประสบการณ์การทำางานด้านกิจการนักเรียนเฉลี่ย	5	ปี	2)	การบริหารกิจการนักเรียน	ปัจจัยการพัฒนา
กีฬาและคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬามีความสัมพันธ์กันมากและในทิศทางเดียวกัน	(r	=	.809	–	
876)	ทีร่ะดบันยัสำาคัญทางสถติิ	0.01	โดยปจัจยัการบรหิารกจิการนกัเรยีนมคีวามสมัพนัธก์บัคณุลกัษณะ
ความเป็นเลิศทางกีฬามากที่สุด	(r	=	 .876)	รองลงมา	คือ	ปัจจัยการพัฒนากีฬากับการบริหารกิจการ
นักเรียน	(r	=	.844)	และปัจจัยการพัฒนากีฬากับคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา	(r	=.809)	3)	ผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบ	พบว่า	การบริหารกิจการนักเรียนจากเดิม	3	องค์ประกอบได้แก่	การบริการ
และสวัสดิการนักเรียน	 กิจกรรมนักเรียนและการปกครองและวินัยนักเรียน	 เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ

1	 นิสิตปริญญาเอก	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
2	 ผู้อำานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
1	 Doctoral	 Candidate,	 of	 Education	 Program	 in	 Educational	 Administration,	 The	 Eastern	 University	 of	 Management	 

and	Technology.	
2	 Director,	 Doctor	 of	 Education	 Program	 in	 Educational	 Administration,	 The	 Eastern	 University	 of	Management	 and	 

Technology.
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และตั้งชื่อใหม่ได้	2	องค์ประกอบ	ได้แก่	การจัดการเรียนรู้	ระเบียบวินัยและการเสริมแรงนักเรียน	ปัจจัย
การพัฒนากีฬาจากเดิม	1	องค์ประกอบได้แก่	ปัจจัยภายนอก	เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและตั้งชื่อใหม่
ได้	2	องค์ประกอบได้แก่	กลุ่มเพื่อน	ครูและผู้ปกครอง	และคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาจากเดิม	7	
องค์ประกอบได้แก่	พันธสัญญา	ความมั่นใจ	ความมุ่งมั่น	ภาพลักษณ์เชิงบวก	การควบคุมตนเอง	ความ
พร้อมด้านจิตใจและการประเมินผลอย่างสร้างสรรค์	เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและตั้งชื่อใหม่ได้	4	องค์
ประกอบ	ไดแ้ก	่การตดิตามและประเมนิผล	การปฏบิตัตินของนกักฬีา	การพฒันาบคุลกิภาพของนกักฬีา
และคณุลกัษณะความเปน็เลศิทางกฬีาเฉพาะนกัเรยีนโรงเรยีนกฬีา	4)	ปจัจยัทีม่ผีลตอ่คณุลกัษณะความ
เป็นเลิศทางกีฬา	พบว่า	การบริหารกิจการนักเรียนส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬามากที่สุด	
(Beta	=	.707)	รองลงมา	คือ	ปัจจัยการพัฒนากีฬา	(Beta	=	.204)	

คำาสำาคัญ:	 ปัจจัยการพัฒนากีฬา	/	การบริหารกิจการนักเรียน	/	คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา

Abstract
The	 purposes	 of	 this	 research	 are	 1)	 to	 study	 the	 situation	 of	 student	 affairs	 

administration	and	sport	development	factor	to	support	sports	excellence	characteristic	of	
sports	school	in	Thailand,	2)	to	study	relation	between	of	the	student	affairs	administration,	 
sport	development	factor	and	sports	excellence	characteristic,	3)	to	analyze	the	elements	
of	 the	 student	 affairs	 administration,	 sport	 development	 factor	 and	 sports	 excellence	 
characteristic,	and	4)	to	study	factor	that	affect	to	sports	excellence	characteristic	of	sports	
school	in	Thailand.	The	sample	of	Including	administrator,	teacher	of	11	sports	schools	that	
belong	to	the	Institute	of	Physical	Education	total	257	people.	This	research	is	survey.	The	
statistics	used	in	the	analysis	include	percentage,	mean,	standard	deviation	(S.D.),	Factor	
Analysis	and	Multiple	Regression	Analysis	The	research	found	that,	1)	65.4%	of	personnel	
graduated	in	bachelor	degree,	47.0%	are	sports	teacher,	average	age	of	all	personnel	is	
34	years	old,	average	working	period	is	8	years,	average	teaching	experience	is	8	years,	
and	average	experience	in	student	affairs	is	5	years.	2)	The	student	affairs	administration,	
sport	development	factor	and	sports	excellence	characteristic	are	related	and	in	the	same	
direction	as	(	r	=	.809	–	.876)	at	the	level	of	statistical	significance	0.01.	The	relative	values	
between	student	affairs	administration	and	sports	excellence	characteristic	most	prediction	at	 
(r	 =	 .876),	 the	 relative	 values	 between	 sport	 development	 factor	 and	 student	 affairs	 
administration	 subordinate	 prediction	 at	 (r	 =	 .844),	 and	 the	 relative	 values	 between	 
sport	development	factor	and	sports	excellence	characteristic	is	(r	=	.809)	3)	The	element	
analysis	results	found	that:	student	affairs	administration,	there	are	three	old	elements	which	
are	service	and	student	welfare,	student	activities,	and	domination	and	student	discipline.	 
After	 analysis,	 there	 are	 two	 new	 elements	 and	 named	 it	 as	 learning	 administration,	 
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and	 discipline	 and	 student	 reinforcement.	 Sport	 development	 factor,	 there	 is	 one	 old	 
element	which	is	external	factor.	After	analysis,	there	are	two	new	elements	and	named	it	as	
group	of	friends,	and	teacher	and	parents.	Sports	excellence	characteristic,	there	are	seven	
old	elements	which	are	commitment,	confidence,	determination,	positive	image,	self-control,	
spiritual	readiness,	and	constructive	evaluation.	After	analysis,	there	are	four	new	elements	
and	named	it	as	follow-up	and	evaluation,	behavior	of	athletes,	personality	development	of	
athletes,	and	the	sports	excellence	characteristic	of	the	sports	school	student.	4)	The	factor	
that	affect	to	sports	excellence	characteristic	found	that,	The	student	affairs	administration	 
that	 affect	 to	 sports	 excellence	 characteristic	 is	 the	most	 prediction	 at	 (Beta	 =	 .707)	 
The	sport	development	factor	is	the	minimal	prediction	at	(Beta	=	.204)

Keywords:	sport	 development	 factor/	 student	 affairs	 administration/	 sports	 excellence	 
characteristic.

บทนำา
กีฬาเป็นกิจกรรมที่ส่ ง เสริมสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจใหแ้ขง็แรงและเพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการทำางาน	(Roger,	2005:	77-79)	ประเทศ
ต่างๆ	 ได้ให้ความสนใจในการพัฒนากีฬาเพื่อเข้า
รว่มการแขง่ขนักฬีาระดับประเทศ	ทกุประเทศตา่ง
ก็พยายามพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ	 โดยอาศัยเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ	
ประกอบกับระบบโครงสร้างการพัฒนาการกีฬาที่
มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ดี	 ทำาให้
หลายประเทศประสบความสำาเร็จในด้านการกีฬา
เป็นอย่างยิ่ง	 ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศ
หน่ึงท่ีมีระบบการบริหารจัดการที่มีรูปแบบ	 มี
การวางแผนการพัฒนาการกีฬาอย่างเป็นระบบ	
(Australian	Sports	Commission,	2004:	1-5)	
ประเทศแคนาดาก็มีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยว
กับการกีฬาของประเทศ	 เช่นสมาคมกีฬาแห่ง
ชาติ(National	Sport	Federations)	องค์กรกีฬา
จังหวัด	(Provincial	Sport	Organizations)	ทำาให้
ทั้งประเทศออสเตรเลียและประเทศแคนาดา	 มี

การพฒันากฬีาไปสูร่ะดบัโลกอยา่งมปีระสทิธภิาพ	
(Aims,	Slack	and	Hinings,	2004:	166-167)	
เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีสมาคมกีฬาจังหวัด	
สมาคมกฬีาแหง่ชาต	ิและการกฬีาแหง่ประเทศไทย
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกีฬาของ
ประเทศ	(การกีฬาแห่งประเทศไทย,	2550:	3-6)	
รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความสำาคัญในการพัฒนา
กีฬาของประเทศจึงได้ตั้งโรงเรียนกีฬาข้ึนแห่งแรก
เมือ่ปี	พ.ศ.2534	คอื	โรงเรยีนกฬีาสพุรรณบรุแีละ
ปจัจบุนัมอียู	่11	โรงเรยีน	โดยมวัีตถปุระสงคอ์ยู	่3	
ประการ	ได้แก่	1)	จัดการศึกษาตามหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	 2544	2)	 เตรียม
และผลตินกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาระดบัชาติ
และระดับนานาชาติ	 3)	 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์
และวิจัยเพื่อพัฒนาการกีฬาและนักกีฬาของ
ชาติให้มีคุณภาพ	 (สถาบันการพลศึกษา,	 2550:	
36)	 โดยนำาเอาการบริหารกิจการนักเรียนซึ่ง
เป็นการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มพูนความ
รู้ความสามารถของนักเรียนในการจัดกิจกรรม
ภายในและภายนอกห้องเรียน	 นักเรียนทุกคน
ตอ้งไดร้บัการพฒันาตนเองทางดา้นรา่งกาย	จติใจ	
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อารมณ	์สงัคมและสติปญัญา	รวมถงึการดูแลความ
ประพฤติ	การพัฒนาระเบียบวินัยและความรับผิด
ชอบใหเ้ปน็นักเรยีนทีม่คุีณภาพ	(จริศกัด์ิ	สมบรูณ,์	
2549:	67)	รวมทัง้ปจัจยัทีม่ผีลต่อการพัฒนากฬีา
ให้ไปสู่ความสำาเร็จ	 โดยได้รับแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัว	 เพื่อน	 โรงเรียน	 ครูและผู้บริหาร	 เพื่อ
เปน็การพฒันา	และสง่เสรมิคุณลกัษณะความเปน็
เลิศทางกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาในอนาคต	
(สุรชัย	ทองอินทร์,	2552:	79-81)	

ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการบริหาร
กิจการนักเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียน
กีฬาในประเทศไทยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อ
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา	 ปัจจุบันยังไม่
พบว่ามีการศึกษางานวิจัยเรื่องการบริหารกิจการ
นักเรียนและปัจจัยการพัฒนากีฬาเพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียน
กีฬาในประเทศไทย	 ด้วยเหตุผลน้ีเองผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจและให้ความสำาคัญในการศึกษางาน
วิจัยเรื่องการบริหารกิจการนักเรียนและปัจจัย
การพัฒนากีฬาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็น
เลศิทางกฬีาของโรงเรยีนกฬีา	ในประเทศไทยเปน็
อย่างมาก	

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อศึกษาสภาพการณ์การบริหาร

กิจการนักเรียนและปัจจัยการพัฒนากีฬาเพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาของ
โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย	

2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารกิจการนักเรียน	ปัจจัยการพัฒนากีฬาและ
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียน
กีฬาในประเทศไทย	

3.	 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการ

บริหารกิจการนักเรียน	ปัจจัยการพัฒนากีฬาและ
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียน
กีฬาในประเทศไทย

4.	เพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่คณุลกัษณะ
ความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย	

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรเป็นข้าราชการครูโรงเรียนกีฬา
สงักัดสถาบนัการพลศกึษา	กระทรวงการทอ่งเทีย่ว
และกีฬา	จำานวน	11	โรงเรียน	ได้แก่	ผู้บริหาร	45	
คน	และครู	489	คน	รวม	534	คน	กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่	ผู้บริหาร	40	คน	ครู	217	คน	รวม	257	
คนซึง่ไดม้าจากการเปดิตารางสำาเรจ็รปูของเครจซี ่
และมอร์แกน	 (Krej-cie	 and	Morgan,1970	 ;	
อ้างอิงมาจาก	ธีรวุฒิ	เอกะกุล,	2549)	โดยเลือก
วธิกีารสุม่อยา่งงา่ย	(Simple	Random	Sampling)	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.	 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการณ์
การบริหารกิจการนักเรียนและปัจจัยการพัฒนา
กีฬาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นเลิศทาง
กฬีาของโรงเรยีนกฬีาในประเทศไทย	ซึง่มลีกัษณะ
เป็นแบบสำารวจรายการ	 (Checklist)	 ประกอบ
ด้วย	อายุ	 วุฒิการศึกษา	ตำาแหน่งปัจจุบัน	 ระยะ
เวลาในการปฏบิตังิาน	ประสบการณด์า้นการสอน
และประสบการณ์การทำางานด้านกิจการนักเรียน	
(การหาคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ	5	ท่าน	
เพื่อหาค่า	 IOC	 ทุกข้ออยู่เกณฑ์ความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา	 ตั้งแต่	 0.60	 -1.00	 และ	 การหาค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ	 (Reliability)	 โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	(Alpha	–	Coefficient	=	
0.98)	2.	แบบสอบถามคุณลักษณะความเป็นเลิศ
ทางกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย	 ชนิด
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มาตราส่วนประมาณค่า	 8	 ระดับ	 (Thurstone’s	
Scale)

3.	 แบบสอบถามปัจจัยการพัฒนากีฬา
ของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย	ชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า	8	ระดับ	(Thurstone’s	Scale)

4.	 แบบสอบถามการบริหารกิจการ
นักเรียนของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย	 ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า	 8	 ระดับ	 (Thurstone’s	
Scale)	 	 	 	 	 	

การดำาเนินการวิจัย 

1.	 การกำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย	
ไดแ้ก่	การบริหารกจิการนกัเรยีน	ปจัจยัการพัฒนา
กีฬาและคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา

2.	การเก็บรวบรวมข้อมูล	ระหว่างเดือน
มิถุนายน	ถึง	เดือนสิงหาคม	2556

การวิเคราะห์ข้อมูล  

1.	 วิเคราะห์สภาพการณ์การบริหาร
กิจการนักเรียนและปัจจัยการพัฒนากีฬาเพื่อส่ง
เสริมคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา	 โดยการ
หาค่าเฉลี่ย	ค่าร้อยละ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2.	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารกิจการนักเรียน	ปัจจัยการพัฒนากีฬาและ
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาโดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์สัมพันธ์		

3 . 	 วิ เคราะห์องค์ประกอบของการ
บริหารกิจการนักเรียน	ปัจจัยการพัฒนากีฬาและ
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา			

4.	 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะ
ความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย

ผลการวิจัย 
1)	ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มวุีฒกิาร

ศกึษาระดบัปรญิญาตรรีอ้ยละ	65.4	ครผููส้อนวชิา
กีฬาร้อยละ	47.0	บุคลากรมีอายุเฉลี่ย	34	ปี	มี
ระยะเวลาการทำางานเฉลี่ย	 8	 ปี	 มีประสบการณ์
ด้านการสอนเฉลี่ย	 8	ปี	 และมีประสบการณ์การ
ทำางานด้านกิจการนักเรียนเฉลี่ย	5	ปี	 

2)	การบริหารกิจการนักเรียน	ปัจจัยการ
พฒันากฬีาและคณุลกัษณะความเปน็เลศิทางกฬีา
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	 (r	 =	 .809	 –	
876)	ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ	0.01	โดยปัจจัย
การบริหารกิจการนักเรียนมีความสัมพันธ์กับ
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬามากที่สุด	 (r	 =	
.876)	รองลงมา	คอื	การพฒันากฬีากบัการบรหิาร
กิจการนักเรียน	 (r	 =	 .844)	และการพัฒนากีฬา
กับคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา	(r	=.809)

คุณลักษณะความ
เป็นเลิศทางกีฬา

ปัจจัยการ
พัฒนากีฬา

การบริหาร
กิจการนักเรียน

1.	คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา 1.000 .809** .876**

2.	ปัจจัยการพัฒนากีฬา 1.000 .844**

3.	การบริหารกิจการนักเรียน 1.000

**	p	<	.01
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	 3)	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
การบริหารกิจการนักเรียน	 ปัจจัยการพัฒนากีฬา
และคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา	 พบว่า	
การบริหารกิจการนักเรียนจากองค์ประกอบเดิม	
3	 องค์ประกอบได้แก่	 การบริการและสวัสดิการ
นักเรียน	 กิจกรรมนักเรียนและการปกครองและ
วินัยนักเรียน	 เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบใหม่ได้	
2	 องค์ประกอบและตั้งชื่อใหม่ได้แก่	 การจัดการ
เรยีนรู	้และระเบยีบวนิยัและการเสรมิแรงนกัเรยีน	
ส่วนปัจจัยการพัฒนากีฬาจากองค์ประกอบ
เดิม	 1	 องค์ประกอบได้แก่	 ปัจจัยภายนอก	 เมื่อ
วิเคราะห์องค์ประกอบใหม่ได้	 2	 องค์ประกอบ
และตั้งชื่อใหม่ได้แก่	กลุ่มเพื่อน	ครูและผู้ปกครอง	
และคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาจากองค์
ประกอบเดิม	 7	 องค์ประกอบได้แก่	 พันธสัญญา	
ความมั่นใจ	ความมุ่งมั่น	ภาพลักษณ์เชิงบวก	การ
ควบคุมตนเอง	 ความพร้อมด้านจิตใจและการ
ประเมินผลอย่างสร้างสรรค์	 เมื่อวิเคราะห์องค์

ประกอบใหม่ได้	 4	 องค์ประกอบและตั้งชื่อใหม่
ได้แก่	 การติดตามและประเมินผล	 การปฏิบัติตน
ของนกักฬีา	การพฒันาบคุลกิภาพของนกักฬีาและ
คณุลกัษณะความเปน็เลศิทางกฬีาเฉพาะนกัเรยีน
โรงเรียนกีฬา		

	4)	ปจัจยัทีม่ผีลตอ่คณุลกัษณะความเปน็
เลิศทางกีฬา	 พบว่า	 การบริหารกิจการนักเรียน
ส่งผล	 ต่อคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬามาก
ที่สุด	 (Beta	 =	 .707)	 รองลงมา	 คือ	 ปัจจัยการ
พัฒนากีฬา	 (Beta	 =	 .204)	 สรุปได้ว่าปัจจัยที่
มีผลต่อคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาของ
โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย	 ประกอบด้วยปัจจัย
ด้านการบริหารกิจการนักเรียน	ได้แก่	การจัดการ
เรยีนรู	้ระเบยีบวินยัและการเสรมิแรงนกัเรยีน	และ
ปัจจัยด้านการพัฒนากีฬา	 ได้แก่	 กลุ่มเพื่อน	 ครู
และผู้ปกครอง	 ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่จะส่งผล
ตอ่คณุลกัษณะความเปน็เลศิทางกฬีาของโรงเรยีน
กีฬาในประเทศไทย	

ปัจจัย
Unstandardized
Coefficients

Standardized	
Coefficients t p

b Std.	Error Beta

	1.	การบริหารกิจการนักเรียน
	2.	ปัจจัยการพัฒนากีฬา

.690

.186
.054
.050

.707

.204
12.880
3.713

.000

.000

อภิปรายผล
1.	 สภาพการณ์การบริหารกิจการ

นักเรียนและปัจจัยการพัฒนากีฬาเพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียน
กีฬาในประเทศไทย	 การบริหารกิจการนักเรียนมี
ค่าเฉลี่ยรวม	 7.30	 เมื่อจำาแนกเป็นรายด้านการ
บริการและสวัสดิการนักเรียนมีค่าเฉลี่ย	 7.25	
กจิกรรมนกัเรยีนมคีา่เฉลีย่	7.34	และการปกครอง
และวินัยนักเรียนมีค่าเฉลี่ย	 7.32	 ส่วนปัจจัยการ

พัฒนากีฬามีค่าเฉลี่ยรวม	7.23	และคุณลักษณะ
ความเป็นเลิศทางกีฬามีค่าเฉลี่ยรวม	 7.28	 เมื่อ
จำาแนกเป็นรายด้านพันธสัญญามีค่าเฉลี่ย	 7.31	
ความมั่นใจมีค่าเฉลี่ย	 7.20	 ความมุ่งมั่นมีค่า
เฉลี่ย	 7.32	 ภาพลักษณ์เชิงบวกมีค่าเฉลี่ย	 7.30	
การควบคุมตนเองมีค่าเฉลี่ย	 7.22	 ความพร้อม
ด้านจิตใจมีค่าเฉลี่ย	 7.27	 และการประเมินผลอ
ย่างสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย	 7.31	 ส่วนทางด้าน
บุคลากรในโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยมีวุฒิการ
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ศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ	 65.4	 มีวุฒิการ
ศึกษาระดับปริญญาโทร้อยละ	 33.0	 และมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกร้อยละ	1.6	ตำาแหน่ง
ผู้บริหารร้อยละ	15.6	ตำาแหน่งครูผู้สอนวิชากีฬา
รอ้ยละ	47.0	และตำาแหนง่ครผููส้อนวชิาสามญัรอ้ย
ละ	37.4	บุคลากรในโรงเรียนกีฬามีอายุเฉลี่ย	34	
ปี	 บุคลากรมีระยะเวลาในการทำางานในโรงเรียน
กีฬาเฉลี่ย	 8	 ปี	 บุคลากรมีประสบการณ์ในด้าน
การสอนในโรงเรียนกีฬาเฉลี่ย	8	ปี	และบุคลากร
มีประสบการณ์การทำางานด้านกิจการนักเรียนใน
โรงเรียนกีฬาเฉลี่ย	5	ปี

2.	 การบริหารกิจการนักเรียนและปัจจัย
การพัฒนากีฬาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็น
เลิศทางกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย	 มี
ความสัมพันธ์กับการบริหารกิจการนักเรียนอย่าง
มีนัยสำาคัญ	 0.05	 เป็นการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ	
เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับนักเรียนในด้าน
การบริการและสวัสดิการ	 การจัดการเรียนการ
สอน	รวมทั้งระเบียบวินัย	ได้แก่	การจัดการเรียนรู้	
ระเบียบวินัยและการเสริมแรงนักเรียน	สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	(Charles	J,	1999:	15-20)	พบ
ว่าการบริการและสวัสดิการ	งานกิจกรรม	การให้
คำาปรึกษา	 การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมรวม
หลักสูตรและระเบียบวินัยเป็นการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับนักเรียน	 เป็นการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียน	 การศึกษา	 การบริการและ
สวัสดิการและระเบียบวินัย	 เป็นการส่งเสริม	
สนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน	 ให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนอกจากนี้	 กิจการ
นักเรียน	 เป็นงานกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักเรียนทั้ง
หลายทั้งมวล	 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
ทัง้ในและนอกห้องเรยีน	เพ่ือช่วยสง่เสรมิการเรยีน
การสอนในหลักสูตรให้บรรลุผล	 กิจการนักเรียน
ได้แก่งานกิจกรรมนักเรียน	 งานปกครองและ

ระเบยีบวนิยันกัเรยีนและงานบรกิารและสวสัดกิาร
นักเรียน	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	(กฤษณะ	คำา
สวุรรณ,	2550:	112-115)	พบว่าการจดักจิกรรม
ดา้นตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัเรยีน	เปน็การกระตุน้
ใหน้กัเรยีน	นกัศกึษาไดเ้สรมิสรา้งคณุภาพชวีติและ
พัฒนาการศึกษา	 การบริการและสวัสดิการและ
ระเบียบวินัย	เพื่อส่งเสริม	สนับสนุนการเรียนการ
สอนทั้งในและนอกห้องเรียน	 ให้มีความสมบูรณ์
และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร	 ส่วน
การจัดการเรียนรู้	 เป็นองค์ประกอบสำาคัญในการ
ให้บริการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนการ
สอนของนกัเรยีนทัง้ภายในหอ้งเรยีนและภายนอก
ห้องเรียนอย่างมีระบบ	 สอดคล้องกับการศึกษา
และวิจัยของ	 (มนูญ	 ชัยสูงเนิน,	 2549:	 84-88)	
พบว่าการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน	เป็นการพัฒนาสติปัญญา	พัฒนาสังคม	
เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	 เป็นแนวทางใน
การดำาเนินงาน	 การพัฒนาทักษะการทำางานของ
นักเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นส่วนทางด้าน	 ระเบียบ
วินัยและการเสริมแรงนักเรียน	 ระเบียบวินัยเป็น
ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์
และพฤติกรรมของตนเอง	 ให้สามารถอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนไดอ้ยา่งมคีวามสขุ	อันเปน็คณุสมบตัทิีส่ำาคญั
ในการดำาเนนิชวิีตสอดคลอ้งกบัการศกึษาและงาน
วิจัยของ	(Tripp,	1977:	74-76)	พบว่าระเบียบ
วินัยเป็นการควบคุม	 ดูแลความประพฤติของ
นักเรียนให้อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน	
รวมทัง้การสง่เสรมิใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่าง
นักเรียนด้วยกันการเสริมแรงเป็นการเสริมพลังที่
มีอยู่ภายในตัวบุคคล	 กระตุ้นความปรารถนาให้
บรรลุเป้าหมาย	

3.	 การบริหารกิจการนักเรียนและปัจจัย
การพัฒนากีฬาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความ
เป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย	
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
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กีฬา	ประกอบด้วย	กลุ่มเพื่อน	ครูและผู้ปกครอง	
อย่างมีนัยสำาคัญ	 0.05	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนากีฬา	ของนักกีฬาโรงเรียนกีฬา	รวมถึง
ด้านทุนการศึกษา	 ด้านครูผู้ฝึกสอนต้องมีความรู้
ความสามารถและมีใบประกอบวิชาชีพผู้ฝึกสอน
กีฬา	 ด้านอุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬาต้องมีเพียงพอ
สามารถใช้งานได้และมีความทันสมัย	 ด้านสนาม
ฝกึซอ้มและแขง่ขนักฬีาและสิง่อำานวยความสะดวก
ต้องได้มาตรฐานและประสบการณ์การแข่งขัน
กีฬาระดับภายในประเทศและต่างประเทศ	 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาและผลงานวิจัยของ	(การ
กีฬาแห่งประเทศไทย,	2550:	3	–	6)	พบว่า	มี
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณ	สถาน
ที่และอุปกรณ์อำานวยความสะดวกต่างๆ	เพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความเป็นเลิศในด้าน
การแข่งขันกีฬา	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 (สุ
เทพ	เมยไธสง,	2553:	223	-	224)	พบว่า	องค์
ประกอบด้านสมรรถนะของผู้ฝึกสอนกีฬา	 ได้แก่	
คุณภาพของครูผู้ฝึกสอน	ภาวะผู้นำาทางกีฬา	การ
วางแผนกลยุทธ์ทางการกีฬา	 และองค์ประกอบ
ดา้นความเปน็เลศิทางกฬีา	ได้แก	่ระดับการแขง่ขนั
กีฬา	 ผลสำาเร็จของการแข่งขันกีฬาและความมี
น้ำาใจนักกีฬา	ซึ่งสอดคล้องกับที่	(สมบัติ	คุรุพันธ์,	
2552:	 10)	 ได้กล่าวไว้ว่าการแข่งขันกีฬายุคไร้
พรมแดน	 นักกีฬาจะชนะเลิศได้นั้นต้องได้รับการ
ฝึกทักษะกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	

4.	 การบริหารกิจการนักเรียนและปัจจัย
การพัฒนาการกีฬาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความ
เป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย	
มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะความเป็นเลิศทาง
กีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬา	 ประกอบด้วยการ
ติดตามและประเมนิผล	การปฏบิตัตินของนกักฬีา	
การพฒันาบุคลิกภาพของนกักฬีาและคุณลกัษณะ
ความเปน็เลศิทางกฬีาเฉพาะนักเรยีนโรงเรยีนกฬีา	
อย่างมีนัยสำาคัญ	 0.05	 การติดตามและประเมิน

ผลเป็นการบริหารจัดการ	 การรวบรวมข้อมูล	
และเป็นเครื่องสำาคัญอย่างหนึ่งในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน	 เพื่อการบริหารทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	 แล้วนำาผลการประเมินมาสรุป
วางแผน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 (สุเทพ	
เมยไธสง,	 2553:	 223-224)	พบว่าการติดตาม
ประเมินผลมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความเป็นเลิศ
ทางการกีฬาของนักกีฬา	 โดยส่งผ่านมาทางการ
บริหารงานของผู้บริหาร	 สมรรถนะของผู้ฝึกสอน
และสมรรถภาพทางกายและจิตใจของนักกีฬา	
ส่วนคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาเฉพาะ
นักเรียนโรงเรียนกีฬานั้นจะต้องเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะนักเรียนโรงเรียนกีฬา	 ได้แก่	 พันธสัญญา	
ความมั่นใจ	 ความมุ่งมั่น	 ภาพลักษณ์เชิงบวก	
การควบคุมตนเอง	 ความพร้อมทางด้านร่างกาย
และจิตใจและการประเมินผลอย่างสร้างสรรค์	
สอดคล้องกับการศึกษาและงานวิจัยของ	 (Terry,	
2005:	 40)	 ส่วนทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ
และการปฏิบัติตนของนักกีฬาเป็นการพัฒนา
บุคลิกลักษณะนิสัย	 การพัฒนาภาวะผู้นำา	 การ
พัฒนาบุคลิกภาพการแต่งกาย	 สุขภาพอนามัย
รวมถงึการรกัษาความสะอาด	ซึง่สอดคลอ้งกบัการ
ศึกษาและงานวิจัยของ	 (Omar-Fauzee,	 2012:	
54-55)	 พบว่า	 การพัฒนาบุคลิกภาพและการ
ปฏิบัติตนเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้
มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	
สังคมและสติปัญญา

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป

1.1.	 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากีฬาที่
ควรได้รับการพัฒนาได้แก่	 ทุนการศึกษา	 ครูผู้
ฝึกสอน	 อุปกรณ์และสนามฝึกซ้อมกีฬา	 หอพัก
นกัเรยีน	อาหารและโภชนาการ	และประสบการณ์
การแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ	 เพื่อให้
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นักกีฬาเกิดประสบการณ์จากการแข่งขันมากขึ้น		
		 1.2.	 คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา
ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของนักเรียนโรงเรียน
กฬีา	จำาเปน็ตอ้งได้รบัการพัฒนา	ได้แก	่การตรงต่อ
เวลา	ความรับผิดชอบ	ระเบียบวินัย	ความสามัคคี	
การทำางานเป็นทีมและการมีน้ำาใจนักกีฬาทั้งใน
สนามและนอกสนามการแข่งขัน	

1.3.	 การบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียน
กีฬา	ควรได้รับการพัฒนาด้านหอพักนักเรียนให้มี
ความทันสมัย	 รวมทั้งสิ่งอำานวยความสะดวกและ
ระบบการรักษาความปลอดภัย	 และด้านอาหาร
และโภชนาการ	 ควรจัดอาหารและโภชนาการให้
เหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬาทุกวัน	

การบริหารกิจการนักเรียนและปัจจัย
การพัฒนากีฬาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเลิศ
ทางกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยควรได้

รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทั้งผู้บริหาร	ครู	นักเรียน	ผู้ปกครองและชุมชน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้	 เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาสามัญและ
วิชากีฬาให้ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับต่างประเทศ

2. ข้อเสนอในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรศึกษากระบวนการการบริหาร
กิจการนักเรียน	ได้แก่	การจัดการเรียนรู้	ระเบียบ
วินัยและการเสริมแรงนักเรียน	

2 . 2 	 ค ว ร ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา	 ได้แก่	 การ
ตดิตามและประเมนิผลและคณุลกัษณะความเปน็
เลิศทางกีฬาเฉพาะนักเรียนโรงเรียนกีฬา	

2.3	ควรศึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพของ
นกักฬีา	ใหม้คีวามโดดเดน่เพือ่สง่เสรมิคณุลกัษณะ
ความเป็นเลิศทางกีฬา	

เอกสารอ้างอิง
กฤษณะ	 คำาสุวรรณ.	 (2550).	บทบาทของผู้บริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน 

บรูณะศกึษา เขตทุ่งครู กรุงเทพมหานคร.	สารนพินธ	์กศ.ม.	(การบรหิารการศกึษา).กรงุเทพฯ:	
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรมพลศึกษา,	 สถาบัน.	 (2550). ประวัติความเป็นมาสถาบันการพลศึกษา.	 สืบค้นเมื่อ	 7	 มกราคม	
2554,จาก	http://www.ipe.ac.th

การกฬีาแหง่ประเทศไทย.	(2550).	แผนพฒันากฬีาแหง่ชาต ิฉบบัที ่4	(พ.ศ.	2550-2554).	กรงุเทพฯ:	
โรงพิมพ์องค์การค้า	สกสค.

จริศกัดิ	์สมบรูณ.์	(2549).	การบริหารกจิการนักเรยีนโรงเรยีนวชริวทิย ์ฝา่ยมธัยมศกึษา จงัหวดัเชยีงใหม.่ 
การค้นคว้าแบบอิสระ	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มนูญ	ชัยสูงเนิน.	(2549).	การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนจุฬา
ภรณ์ราชวทิยาลยัลพบุร.ี สารนพินธ	์กศ.ม.(การบรหิารการศกึษา)	กรงุเทพฯ:	บณัฑติวิทยาลยั	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สมบัติ	คุรุพันธ์.	(2552).	การแข่งขันกีฬายุคใหม่กับความเป็นเลิศทางการกีฬา. วารสารกองกิจ. 6	(1):	
กุมภาพันธ์	-	มีนาคม:	10.



Journal of Education, Mahasarakham University 79 Volume 9 Number 1 January - March 2015

สุรชัย	 ทองอินทร์.	 (2552).	 ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นและไม่เป็นนักกีฬาของนักกีฬาว่ายน้ำา รุ่น
เยาวชน ตามทัศนะของผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง และนักกีฬา สังกัดสโมสรสมาชิกสมาคม
ว่ายน้ำาแห่งประเทศไทย.	 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	 สาขาวิชาพลศึกษา	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.

สุเทพ	 เมยไธสง.	 (2553).	การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุเพื่อการบริหารความเป็นเลิศทางการกีฬาของ
นักเรยีนโรงเรยีนกฬีา.	ปรชัญาดุษฎีบณัฑติ	สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา	มหาวทิยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ.

Amis.	J,	S.	T.,	and	Hinings,	C.R.	(2004). The pace Sequence and linearity of radical change.	
Academy	of	Management	Journal.	

Australian	Sports	Commission.	 (2004).	Planning in Sport.	Retrieved	May	6,	2011,	 from	
http://www.ausport.	gov.au/nso.

Charles,	J.	P.	(1999). An Expanded International Role for Student Affairs. New	Directions	
for	Student	Services,	no.	86,	Summer	1999	©	Jossey-Bass	Publishers

Omar-Fauzee,	and	et	al	.	(2012).	The	Strategies	for	Character	Building	through	Sports	Par-
ticipation,	International Journal of Academic Research in Business and Social 
Sciences March 2012, Vol. 2,	No.	3.

Roger,	 J.	 &	 Associates	 Ltd.	 Canada.	 (2005).	 International	 Olympic	 Committee,	 Olympic	
Solidarity,	Sport Administration Manual.

Terry,	O.	 (2005).	The Wheel of Excellence.	Retrieved	May	6,	2011,	 from	http://www.
zoneofexcellence.ca/free/wheel.html

Tripp,	P.	A.	(1977). Student Personnel Administration in the International Encyclopedia of 
Higher Education, ed.	Asa	S.	Knowless	San	Francisco:	Jossey–Bass.



การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ที่มีต่อการ
อา่นจบัใจความ การคดิวเิคราะห ์และเจตคตติอ่การเรยีนภาษาไทย กลุม่
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Development of Learning Program through Brain-based Learning  
Affecting Reading Comprehension, Analytical Thinking,  
and Attitude towards Thai Learning for Prathomsuksa 3 
Students

สมจิตร สายบุญลี1, ประสาท เนืองเฉลิม2, วิเชียร สิทธิประภาพร3

Somjit Saiboonlee1, Prasart Nuangchalerm2, Wichian Sittiprapaporn3

บทคัดย่อ
การอา่นจบัใจความ	การคดิวเิคราะห	์เปน็ทกัษะทางภาษาดา้นการรบัรูท้ีม่คีวามสำาคญัของมนษุย	์

เพราะสามารถพัฒนาส่งเสริมการคิด	 และการใช้สติปัญญาอย่างมีเหตุผล	 และมีประสิทธิภาพ	 ทำาให้ผู้
อ่านมีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน	 สูงขึ้น	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ(1)	 เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเรียน
ตามแนวคดิสมองเปน็ฐานทีม่ตีอ่การอา่นจบัใจความ	การคดิวเิคราะห	์และเจตคตติอ่การเรยีนภาษาไทย	
ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ที่มีคุณภาพ	(2)	เพื่อเปรียบเทียบความสามารถที่มีต่อการอ่านจับใจความ	การ
คิดวิเคราะห์	และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ระหว่างก่อนและหลังทดลองใช้
โปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	3	โรงเรียนบ้านใหม่	(ประชาอุปถัมภ์)	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	
เขต	4	จำานวน	25	คน	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	(1)	โปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	(2)	แบบทดสอบการอ่านจับใจ
ความชนิดเลือกตอบ	จำานวน	3	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนก	(	B)	รายข้อตั้งแต่	0.24	ถึง	
0.79	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.90	(3)	แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ชนิดเลือกตอบจำานวน	3	
ตัวเลือก	จำานวน	20	ข้อ	มีค่าความยาก	(p)	รายข้อตั้งแต่	0.27	ถึง	0.80	มีค่าอำานาจจำาแนก	(r)	รายข้อ

1	 นิสิตปริญญาโท	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	 รองศาสตราจารย์	ดร.	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อำาเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000
3	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะแพทย์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อำาเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม 	44000
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ตั้งแต่	0.22	ถึง	0.68	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(KR-20)	เท่ากับ	0.87	และ	(4)	แบบวัดเจตคติต่อการ
เรียนภาษาไทยแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	 ระดับ	จำานวน	20	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่	
0.34	ถึง	0.80	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	0.88	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	และการทดสอบสมมตุฐิานใชส้ถติทิดสอบวลิคอกซนั	(The	wilcoxon	matched	
pairs	signed	ranks	test)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.	 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานท่ีพัฒนาข้ึนประกอบด้วยหลักการ	
เป้าหมาย	จุดมุ่งมาย	โครงสร้าง	การดำาเนินกิจกรรม	ระยะเวลา	สื่อ/อุปกรณ์	และแหล่งเรียนรู้	การวัด
และประเมินผล	และแผนการจัดกิจกรรมโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน

2.	 นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมการเรียนตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 มีความสามารถด้านการ
อ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการเรียน	 หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

โดยสรปุโปรแกรมการเรยีนตามแนวคดิสมองเปน็ฐานทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเหมาะสม	สามารถใชจ้ดั
กิจกรรมการเรียนตามแนวคิดสมองเป็นฐานได้ตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ต่อไป

คำาสำาคัญ:	 แนวคิดสมองเป็นฐาน,การอ่านจับใจความ,การคิดวิเคราะห์,เจตคติต่อการเรียนภาษาไทย

Abstract
Reading	comprehension	and	analytical	thinking	are	important	language	skills	in	terms	

of	human	beings	because	it	can	enhance	thinking	and	using	intelligences	for	considering	
reasonably	and	efficiently	of	what	they	are	reading.	The	purpose	of	this	research	were	to	(1)	
develop	of	learning	program	through	brain	based	learning	affecting	reading	comprehension,	
analytical	 thinking,	and	attitude	Thai	 learning	 for	Prathomsuksa	3	students,	 (2)	compare	 
reading	comprehension	abilities,	analytical	thinking,	and	attitudes	toward	learning	activities	the	
program	through	brain-based	learning.	between	before	and	after	learning.	The	sample	used	
in	the	research	consisted	of	25	Prathomsuksa	3	students	at	Banmaiprachaupathum	School	
under	office	of	Nakhonratchasima	Primary	Education	Service	Area	Zone	4	in	the	second	
semester	of	the	academic	year	2014,	obtained	using	the	purposive	sampling	technique.	The	
instruments	used	in	the	research	were	;	(1)	learning	program	though	brain	based	learning	;	
(2)	a	30-item	3	multiple-choice	test	of	reading	for	comprehension	with	discriminating	power	
(B)	ranging	0.24-0.79	and	reliability	of	0.90	;	(3)	a	20-item	3	multiple-choice	test	of	analytical	
thinking	with	difficulties	(P)	ranging	0.27-0.80,	discriminating	powers(r)	ranging	0.22-0.68	
and	reliability	(KR-20)	of	0.87	;	(4)	a	20	–	item	5rating	–scale	inventory	on	attitudes	toward,	
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learning	 activities	 with	 discriminating	 power	 ranging	 0.34-0.80,	 and	 a	 reliability	 of	 0.88.	 
The	statistics	used	for	analyzing	the	collected	data	were	percentage,	mean,	and	standard	
deviation;	 and	 the	Wilcoxon	matched	Pairs	 Signed	 rank	 test	were	 employed	 for	 testing	
hypotheses.	

The	results	of	the	research	were	as	follows:

1.	The	development	of	 learning	program	through	brain	based	 learning	consisted	
of	rationale,	purpose,	objectives,	structure,	activities,	time,	media/equipment	and	learning	
source,	and	assessment.

2.	Students	who	learned	through	brain	based	learning	showed	gains	in	their	read-
ing	comprehension	abilities,	analytical	thinking,	and	attitudes	toward	learning	activities	from	
before	learning	at	the	.05	level	of	statistical	significance.

In	conclusion,	the	program	through	brain	based	learning	activities	could	be	used	
for	students	to	have	more	reading	comprehension,	analytical	thinking,	and	attitude	towards	
Thai	Leaning.	Therefore,	teachers	of	Thai	should	important	the	program	through	brain	based	
learning	teaching	model	in	teaching	for	students	to	achieve	the	course	objectives	in	the	future.

Keywords:	brain-based	Learning,	reading	comprehension,	analytical	thinking,	attitude	towards	
Thai	learning

บทนำา
คนไทยมีภาษาเป็นของตนเองมาเป็น

เวลาช้านาน	 ภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์
ของชาติ	 แสดงความเป็นชนชาติที่มีอารยธรรม	
เป็นเครื่องมือในการแสดงความรู้สึกนึกคิด	 และ
แสวงหาความรู้	 คนไทยจึงต้องอนุรักษ์ภาษาไทย
ไว้ให้คงอยู่อย่างมั่นคง	ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้อง
ฝกึฝนจนเกดิความชำานาญในการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร	 การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ความ
สามารถในการใช้ภาษาไทยแบ่งเป็น	 4	 ด้าน	 คือ	
ความสามารถในการฟัง	 ความสามารถในการพูด	
ความสามารถในการอ่าน	 และความสามารถใน
การเขียน	 การอ่านถือว่าเป็นทักษะที่สำาคัญอย่าง
ยิ่ง	 เพราะการอ่านถือเป็นเครื่องมือสำาคัญต่อการ

ศกึษาคน้คว้า	การรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร	เปน็เครือ่งมอื
ในการเรียนรู้ทุกกลุ่มวิชา	 คนจะเรียนรู้วิชาต่างๆ	
ได้ดีถ้าอ่านหนังสือได้ดี	(สำาลี	รักสุทธี,	2553)	

สภาพการเรียนการสอนภาษาไทยยัง
ไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร	 ซึ่งเห็นได้จากผล
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถม
ศกึษาปทีี	่3	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยในการ
ประเมินระดับชาติ	(NT)	ปีการศึกษา	2555	พบ
ว่านักเรียนได้คะแนนความสามารถด้านการอ่าน
เฉลีย่รอ้ยละ	42.50	(สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	4,	 2554.)	 และ
จากคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียน
บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)	ปีการศึกษา	2555	พบ
ว่านกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ	68.53	(โรงเรยีน
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บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์),	2555)	ซึ่งอยู่ในระดับ
ต่ำากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ	 75	 นอกจากนี้
ผลการประเมินของสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	รอบสาม	
พุทธศักราช	 2554	 ในมาตรฐานที่	 4	 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิดสังเคราะห์	
มีวิจารณญาณ	มีความคิดสร้างสรรค์	คิดไตร่ตรอง	
และมีวิสัยทัศน์	 ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ
ปรบัปรงุ	(สำานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน),	2554)	จึง
เป็นจุดอ่อนที่ต้องเน้นและได้รับการพัฒนา	

ผลจากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่สำาคัญ
ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้านการอา่นต่ำาคอืครู
ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเดิมๆ	 กิจกรรม
การเรียนไม่หลากหลาย	 ทำาให้การเรียนน่าเบื่อ
นักเรยีนมีทศันคตไิมดี่ตอ่การจดักจิกรรมการเรยีน
รู้	 สื่อการเรียนไม่เร้าความสนใจ	 ครูขาดความรู้
ความเข้าใจในการสอนอ่าน	สอนคิดวิเคราะห์	ครู
ไม่สร้างกิจกรรมที่ก่อ	 ให้เกิดทักษะการคิดโดย
การระบุเหตุผลให้เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล	 (กรมวิชาการ,	2552)	ด้วยเหตุนี้จึงส่งผล
ใหน้กัเรยีนขาดทกัษะการอา่นจบัใจความ	อา่นแลว้
ไม่เข้าใจ	จับใจความไม่ได้	ไม่สามารถจับประเด็น
จากเรื่องที่อ่านได้	 แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นไม่ได้	
ทำาให้นักเรียนเบื่อการอ่าน	 ไม่มีนิสัยรักการอ่าน	
ขาดการกระตุ้น	 การส่งเสริมในเรื่องการอ่านจึง
ทำาให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านเท่าที่ควร	 จึง
เปน็อปุสรรคตอ่การเรยีนรูแ้ละการศกึษาวชิาต่างๆ	
การแกป้ญัหาดงักลา่ว	ครคูวรปรบัปรงุการสอนให้
น่า	 สนใจ	 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้สื่อ
ใกล้ตัว	 ใช้กิจกรรมการสอนและสื่อที่หลากหลาย
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าและมีเจตคติ
ที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เพื่อเจตคติที่ดี
ต่อการอ่านซ่ึงเป็นสิ่งสำาคัญ	 ถ้านักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการอ่านแล้วจะมีนิสัยรักการอ่านและชอบ

อา่นหนงัสอืซึง่	ดวิอี	้อธบิายว่า	เจตคต	ิความสนใจ	
และประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านมีความสำาคัญ
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	 (กรม
วชิาการ,	2538	;	บนัลอื	พฤกษะวนั,	2532)	ดว้ย
สาเหตุดังกล่าวจึงจำาเป็นที่จะต้องใช้กระบวน	การ
วิจัยเข้ามาช่วยค้นหาคำาตอบ	 เพื่อให้ได้องค์ความ
รู้	 สำาหรับที่จะนำาไปพัฒนาและหาแนวทาง	 แก้ไข
ปัญหาด้านการอ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	
ให้มีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู้ 	 ที่สอดคล้องกับ
พฒันาการทางสมอง	เปน็สิง่ทีม่คีวามสำาคญั	เพราะ
สมองเปรยีบเสมอืนเปน็เสนาธกิารผูบ้ญัชาการของ
ระบบประสาทส่วนกลางทั้งระบบ	 คอยควบคุม
ดูแลกิจกรรม	 การเคลื่อนไหว	 การรับรู้	 ประสาท
สัมผัสต่างๆ	รวบรวมประมวลผล	คัดเลือก	เรียน
รู้	 การคิด	 อารมณ์	 พฤติกรรม	 ฯลฯ	 สมองจึงมี
การทำางานที่สัมพันธ์กันทั้งร่างกายและจิตใจ	การ
จัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 จึงควร
ทำาความเข้าใจการทำางานของสมอง	ต้องให้ความ
สำาคัญกับการเช่ือมโยงของวงจรสมอง	 จึงจะเกิด
การเรียนรู้หากการจัดการเรียนรู้ขัดต่อการทำางาน
ของสมองจะทำาให้เกิดการเรียนรู้ไม่ได้เต็มตาม
ศักยภาพ	เช่น	เมื่อข้อมูลเข้าสู่สมองสมองเกิดการ
เรียนรู้เข้าสู่การคิดเป็นข้อมูลใหม่	แล้ววงจรข้อมูล
นั้นจะคงอยู่ในสมอง	 เรียกว่าความจำา	 สิ่งที่จำาได้
หรือวงจรข้อมูลความรู้จะถูกนำาไปใช้ในการคิด
ครั้งใหม่	 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมองในแต่ละช่วงวัย	 จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (กัญ
นิกา	 พราหมณ์พิทักษ์,	 2551)	 สอดคล้องกับคำา
กล่าวที่ว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้	ต้องจัด
ประสบการณก์ารเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัวิธทีำางาน
ของสมองแทนที่จะสอดคล้องกับอายุ	 ชั้นเรียน
หรือห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเพราะเด็กที่อายุ	 8	
ปีเท่ากันสมองอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้	 เราควร
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ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาศักยภาพ
สมองในแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม	 จึงนำามาซึ่ง
กระบวนการและกระตุ้นการเรียนรู้ตามแนวทาง
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน	 (Brain-Based	
Learning)	 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีระดับสติ
ปัญญาและวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงขึ้น	 สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปน็พลงัขบัเคลือ่นประเทศชาตไิปสูโ่ลกอนาคตได้
อย่างมีความสุขและมั่นคง	(กระทรวงศึกษาธิการ,	
2549)	ส่วนหลักการจัดกิจกรรมโดยใช้สมองเป็น
ฐาน	 ได้แก่	 การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ลงมอืปฏบิตัจิรงิรูจ้กัฝกึฝนศกึษาค้นควา้สรา้งองค์
ความรู้หรือผลงานโดยการร่วมคิดร่วมทำาและยัง
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ทำาให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ฝึกฝนความสามารถหรือทักษะ	(วิมลรัตน์	สุนทร
โรจน์,	2550)	 	

จากความสำาคัญและปัญหาที่เกิดขึ้น	 ผู้
วิจัยจึงหาแนวทางแก้ไขโดยมีความมุ่งหวังที่จะ
พัฒนาความ	 สามารถด้านการอ่านจับใจความ	
และการคิดวิเคราะห์	 ของนักเรียนให้สูง	 ขึ้น	 เพื่อ
ให้การจัดการเรียนประสบผลสำาเร็จ	 จึงสร้างและ
พัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็น
ฐาน	ที่มีต่อการอ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	
และเจตคติต่อการเรยีนภาษาไทย	สำาหรบันกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่มีต่อการอ่านจับใจความ	
การคดิวเิคราะห	์และเจตคติต่อการเรยีนภาษาไทย	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปี
ที่	3	ที่มีคุณภาพ

2.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการ
อ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อ

การเรียนภาษาไทย	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ระหว่างก่อนและหลัง
ทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง
เป็นฐาน

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนทดลองกลุ่ม

เดยีว	วัดผลกอ่นและหลงัการทดลอง	(The	Single	
Group,	Pre-test	post-test	Design)

กลุ่มตัวอย่าง	ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนบ้าน
ใหม่(ประชาอุปถัมภ์)	 ภาคเรียนที่	 2	ปีการศึกษา	
2556	จำานวนนักเรียน	25	คน	ซึ่งได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้

1.	โปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง
เป็นฐาน	 ที่มีต่อการอ่านจับใจความ	 การคิด
วิเคราะห์	และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย	กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	
ซึ่งประกอบด้วย

1.1	คูม่อืโปรแกรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
สมองเป็นฐาน	ที่มีต่อการอ่านจับใจความ	การคิด
วิเคราะห์	และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย	กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	

1.2	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน	จำานวน	8	แผน

2.	เครื่องมือประเมินผลโปรแกรม

2.1	 แบบทดสอบวัดการอ่านจับใจความ	
เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	 แบบ
ปรนัย	ชนิดเลือกตอบ	3	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ

2.2	แบบทดสอบวดัการคดิวเิคราะห์	เปน็
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	 แบบปรนัย	
ชนิดเลือกตอบ	3	ตัวเลือก	จำานวน	20	ข้อ
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2.3	แบบวดัเจตคตติอ่การเรยีนภาษาไทย	
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	
แบ่งช่วงวัดเป็น	 5	 ระดับ	 คือ	 เห็นด้วยอย่างยิ่ง	
เห็นด้วย	 ไม่แน่ใจ	 ไม่เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วยย่างยิ่ง	
จำานวน	20	ข้อ

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย 

การวจิยัครัง้น้ีเปน็การวจิยัเชิงทดลอง	โดย
ผู้วิจัยดำาเนินการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างใน
ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	ใช้เวลาจัดการ
เรียนรู้ทั้งหมด	16	ชั่วโมง	มีการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน	ดังนี้

1.	 ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง	
ดว้ยแบบทดสอบการอา่นจบัใจความแบบทดสอบ
การคิดวิเคราะห์	 และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน
ภาษาไทย	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	ใช้เวลา	2	ชั่วโมง

2.	ดำาเนินการทดลอง	ด้วยโปรแกรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่มีต่อการอ่าน
จับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการ
เรียนภาษาไทย	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศกึษาปทีี	่3	จำานวน	8	แผนๆ	ละ	2	ช่ัวโมง	
รวมเวลาเรียน	16	ชั่วโมง

3.	 ทดสอบหลังเรียน	 หลังจากการเรียน
รู้เสร็จสิ้นลง	 ดำาเนินการสอบด้วยแบบทดสอบ
วัดการอ่านจับใจความ	 แบบทดสอบวัดการคิด
วิเคราะห์	 และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษา
ไทย	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	ใช้เวลา	2	ชั่วโมง

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสำาหรับ
การทดลอง	มีรายละเอียดดังนี้	

1.	โปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง
เป็นฐาน

1.1	 นำาคู่มือการใช้โปรแกรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่มีต่อการอ่านจับใจ
ความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการเรียน

ภาษาไทย	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่	3	เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมิน
ความเหมาะสม	 โดยภาพรวมพบว่าความเหมาะ
สมของโปรแกรมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ	(  =	4.82)

1.2	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชส้มองเปน็ฐาน	นำาแผนการจดักจิกรรมโปรแกรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่มีต่อการ
อ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อ
การเรียนภาษาไทย	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	เสนอผู้เชี่ยวชาญ	เพื่อ
ประเมินความเหมาะสม	โดยภาพรวมพบว่าความ
เหมาะสมของแผนแผนการจดักจิกรรมอยูใ่นระดบั
มาก	(  =	4.45)	

2.	 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
การอ่านจับใจความ	 ดำาเนินการตามขั้นตอน	
ดังนี้	 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ
การอ่านจับใจความ	 (Index	 of	 Item	Objective	 
Congruence:	 IOC)	 ค่าดัชนีความสอดคล้อง	
ตั้งแต่	0.60	 -	1.00	ตรวจสอบค่าอำานาจจำาแนก	
(	B)	รายข้อตั้งแต่	0.24	-	0.79	มีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ	0.90

3.	 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
การคิดวิเคราะห์	 โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบทดสอบการคิดวิ เคราะห์ 	 ( Index	 
Congruence:	IC)	ค่าดัชนีความสอดคล้อง	ตั้งแต่	
0.80	 -	 1.00	 พบว่ามีค่าความยาก	 (p)	 รายข้อ
ตั้งแต่	0.27	-	0.80	ค่าอำานาจจำาแนก	(r)	รายข้อ
ตั้งแต่	 0.22	 -	 0.68	 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดย
ใช้สูตร	KR	 -	20	ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน	 (Kuder-
Richardson	Method)	 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ	0.87	

4.	ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเจตคติ
ต่อการเรียนภาษาไทย	 โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษา
ไทย	(Index	Congruence:	IC)ตัง้แต	่0.80	-	1.00	
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คา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ต้ังแต่	0.34	-	0.80	และหา
คา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัดว้ยการหาค่าสมัประสทิธิ์
แอลฟา	 ของครอนบาค	 ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ	0.88	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 ผู้วิจัยได้ใช้
โปรแกรมสำาเรจ็รปู	ในการวเิคราะหก์ารเปรยีบเทยีบ	 
ผลการทดสอบการอ่านจับใจความ	 การคิด
วเิคราะห	์และแบบวดัเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย	 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 3	 โดยใช้ 
วธิกีารทางสถติทิดสอบวลิคอกซนั	(The	Wilcoxon	
Matched	Pairs	Signed-Ranks)	

ผลการวิจัย
ผูว้จิยัได้เสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตาม

ขั้นตอน	ดังนี้

ตอนท่ี	 1	 ผลการพัฒนาการพัฒนา
โปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่
มีต่อการอ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	 และ
เจตคติต่อการเรียนภาษาไทย	กลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ที่มีคุณภาพใน
การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง
เป็นฐาน	 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาโปรแกรม	 โดยได้ยึดแนวทางในพัฒนา
โปรแกรมของ	ธำารง	บัวศรี	(2542.:	8-9)	ได้องค์
ประกอบของโปรแกรมเรยีนรูต้ามแนวคิดสมองเปน็
ฐาน	 ดังนี้	 หลักการของโปรแกรม	 เป้าหมายของ
โปรแกรม	 จุดมุ่งหมาย	 โครงสร้างและการดำาเนิน
กิจกรรม	 สื่อ/อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้	 และการ
วัดผลและประเมินผล	

ตอนที่	 2	 ผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดสมองเป็นฐานผลการวิเคราะห์เปรียบ
เทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบอ่านจับใจความ	
การคิดวิเคราะห์	 และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน

ภาษาไทยระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน	 ด้วย
โปรแกรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐาน	ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่3	วเิคราะหโ์ดยใชก้าร
ทดสอบของวิลคอกซนั	(The	Wilcoxon	Matched	
Pairs	Signed-Ranks	Test)	พบวา่นกัเรยีนทีเ่รยีน
ดว้ยโปรแกรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐาน
มคีะแนนจากแบบทดสอบ	และแบบวัดเจตคตหิลงั
เรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่
ระดับ	.05

อภิปรายผล
การวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่มีต่อการอ่านจับใจ
ความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการเรียน
ภาษาไทย	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่	3	มีประเด็นการอภิปราย	ดังนี้

1.	 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน	 การพัฒนาโปรแกรมการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐาน	ในครัง้นี	้ไดศ้กึษา
ข้อมูลในการพัฒนาโปรแกรมจากแนวคิดเก่ียวกับ
การเรยีนรูข้องนกัการศกึษาตา่งๆ	นำามาบรูณาการ
และเปน็แนวทางในการพฒันาโปรแกรม	นอกจาก
นี้ยังนำาแนวคิดในการการพัฒนาโปรแกรมของ
จอยส์	และเวล	(สุดาเรศ	แจ่มเดชะศักดิ์,	2543)	
ซึ่งได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมว่า	
โปรแกรมตอ้งมทีฤษฎรีองรบั	เมือ่พฒันาโปรแกรม
แล้วก่อนนำาไปใช้อย่างแพร่หลายต้องมีการวิจัย	
เพื่อทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพในเชิง
การใช้ในสถานการณ์จริงและนำาข้อค้นพบมา
ปรบัปรงุแกไ้ข	สว่นองคป์ระกอบของโปรแกรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานนั้น	 ได้ใช้แนวคิด
ของ	คเูปอร	์และวอรเ์ดน	อา้งองิมาจากคเูปอร	์และ
วอร์เดน	(Cooper	and	Worden.	1983)	(ธำารง	
บัวศรี,	 2542)	 มาใช้ในการกำาหนดองค์ประกอบ
ของโปรแกรม	 นอกจากนี้ยังได้รับการกลั่นกรอง
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คุณภาพของโปรแกรม	 จากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	 และผ่านการ
ประเมินความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญได้ค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	 4.82	 ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมาก
ที่สุด	 และยังได้ทดลองใช้โปรแกรม	 และปรับปรุง
จนเป็นโปรแกรมฉบับท่ีสมบูรณ์ก่อนนำามาใช้กับ
กลุ่มทดลอง

2.	 ผลที่ได้จากการพัฒนาโปรแกรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่มีต่อการอ่าน
จับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการ
เรียนภาษาไทย	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 3	ผู้วิจัยขออธิบายเปรียบเทียบ
แต่ละตัวแปรตาม	 ของโปรแกรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน	ดังนี้

2.1	 ความสามารถด้านการอ่านจับใจ
ความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 3	 ก่อน
และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้	 ด้วยโปรแกรม
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีความ	 สามารถด้าน
การอ่านจับใจความ	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ที่เป็นเช่นนี้
อาจเน่ืองมาจากโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเปน็ฐาน	ผูว้จิยัได้ดำาเนินการสรา้งและพัฒนา
อย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานในหลักการ	โครงสร้าง	เวลา
เรียน	และเอกสารพัฒนาการเรียนรู้	ตามหลักการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 และได้นำาหลัก
การแนวคิดพื้นฐานการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานของเคน	และเคน	(Caine	and	Caine.1989:	
Website)	 จำานวน	 12	 ข้อ	 มาประยุกต์ใช้กับขั้น
ตอนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของเจนเซ่น	
(Jensen,	 2000)	 มาใช้ในการเขียนแผนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามหลกัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
สมองเป็นฐาน	 เพื่อให้ผู้เรียนใช้สมองได้เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยเน้นการจัดกิจกรรม
ที่ทำาให้ผู้เรียนสนใจ	 เกิดการเรียนรู้	 ความเข้าใจ

และจดจำา	นำาความรูไ้ปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์
ใหม่	ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำาให้นักเรียน
รู้สึกผ่อนคลาย	 เช่น	 การร้องเพลง	 แสดงท่าทาง
ประกอบ	 เล่นเกม	 และนำาเข้าสู่บทเรียนด้วยสิ่งที่
ดึงดูดใจ	 การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นการ
สอนย้ำา	ซ้ำาทวน	ด้วยกิจกรรมหลากหลาย	โดยมุ่ง
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วยตนเองซึ่ง
ทำาใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีถ่าวร	ซึง่สอดคลอ้งกบั	
นิติยา	กระชับกลาง	(2551:	127-131)	ได้ศึกษา
การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถ
ทางภาษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ที่
สอดคลอ้งสมองของเดก็ปฐมวยั	จากการวจิยัพบวา่
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้	ความสามารถทาง
ภาษาด้านการฟัง	พูด	อ่าน	และเขียน	หลังทดลอง
โดยใชโ้ปรแกรมสงูกวา่กอ่นการทดลอง	อยา่งมนียั
สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และณฐัสภุางค	์ยิง่สงา่	
(2550:	 82-107)	 ได้ศึกษาการเปรียบเทียบการ
อ่านจับใจความภาษาไทย	 และการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ระหว่างการ
จัดกิจกรรมตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฎ
จักรการเรียนรู้	 นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัด
กิจกรรมตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
มีผลการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์สูง
กว่านักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมตาม
รปูแบบวัฎจกัรการเรยีนรูอ้ยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ	.01		 	

2.2	 ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้	 ด้วยโปรแกรมเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน	 มีความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรม
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานใช้หลักการสำาคัญ
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ในขั้นฝึกทักษะของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม	 นักเรียนนำาเสนอ
ผลงานกลุ่มมีการเคลื่อนไหว	 ฝึกการสังเกต	 การ
บันทึก	การนำาเสนอ	การอ่าน	การตั้งคำาถาม	ตอบ
คำาถามและขั้นสรุปความรู้	 ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้การใช้แผนผัง
ความคดิเปน็การฝกึใหผู้เ้รยีนใช้การวเิคราะห	์การ
สังเคราะห์	การประเมินที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่
เรยีนและสามารถจำาได้เปน็ความจำาถาวร	เพราะผู้
เรยีนใชค้วามคดิในการจดักระทำากบัขอ้มลูซึง่ทำาให้
เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและการได้เห็นได้วาด
ภาพ	 เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนจำาเนื้อหาความรู้ได้
นาน	(สุวิทย์	มูลคำา,	2548)	ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของโฮก	(Hoge.	2003:	3884-A)	ได้ทำาการ
วิจัยเก่ียวกับการรวบรวมผลของการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน	 (Brain-based	 learning)	
กับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนด้วยรูปแบบ
การสอนแบบสืบสวนด้วยการออกแบบเทคนิค
เทคนิคการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์และพืช	
ซ่ึงจากผลการทดลองคะแนนความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์	ของนักเรียนที่ได้รับ
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเปน็ฐานระหวา่งกอ่น
เรียนและหลังเรียน	 พบว่าความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

2.3	 เจตคติต่อการเรียนภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 3	 ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน	 มีเจตคติต่อการเรียนหลัง
เรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.05	 ทั้งนี้อาจเป็นผลเน่ืองจาก	 ผู้วิจัยเริ่มต้นจัด
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการนำาเข้า
สู่บทเรียนด้วยการเร้าความสนใจของนักเรียนให้
เกิดความอยากรู้อยากเรียน	 ตามทฤษฎีการเรียน
รูอ้ยา่งมคีวามสขุ	เนน้การสอนแบบตัง้คำาถาม	เปดิ

โอกาสให้เด็กได้ลอง	ได้เลือกตามความถนัด	เรียน
รู้จากง่ายไปหายาก	สนุกสนาน	ไม่น่าเบื่อ	ทฤษฏี
การเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม	เปน็การเรยีนรูแ้บบกลุม่	
การจำาลองสถานการณ	์(What	if)	เนน้ใหเ้ดก็ไดท้ำา
กิจกรรมและผลงานใช้จินตนาการและเชื่อมโยง
กับชีวิตจริง	 ทฤษฎีการพัฒนาสุนทรียภาพ	 และ
ลักษณะนิสัย	 ศิลปะ	ดนตรี	 กีฬา	 ควรมีการสอด
แทรกหลักการของความเหมือน	 และหลักของ
ความแตกต่าง	 (วิโรจน์	 ลักขณาอดิสรณ์,	 2550)	
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง	 มี
การปรึกษาเพื่อน	 และสอบถามจากครูเมื่อมี
ปัญหาหรือไม่เข้าใจในเนื้อหาของกิจกรรม	 การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ไดม้โีอกาสลงมอืปฏบิตัจิรงิ	(วมิลรตัน	์สนุทรโรจน,์	
2550	)	สอดคล้องกับ	สุภัชรา	อวบอ้วน	(2555:	
75-76)	 ได้พัฒนาบทเรียนการ์ตูนแอนิเมช่ันโดย
ใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สมองเป็นฐาน	 วิชา
ภาษาไทย	 สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	
3	 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนการ์ตูนแอนิเมชั่น
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สมองเป็นฐาน	 มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	และสอดคล้องกับ	
ฉวีวรรณ	 สีสม	 (2555:	 106	 -110)	 ได้พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานใน
หน่วยการเรียนรู้วิชาเคมีทั่วไปสำาหรับนักศึกษา
สถาบันพลศึกษา	 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามี
จิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 และ
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1.1	การเลือกข้อความ	บทความ	สารคดี	
หรือเรื่องสั้นที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาที่ใช้ในข้อความหรือเนื้อหา	 ควรเป็นภาษา
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ที่สร้างสรรค์	 ให้ความรู้สึกที่ดีแก่ผู้อ่านมีหลักใน
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง	 ความหมายชัดเจน
เหมาะสมกับระดับอายุ	 สื่อไปในทางบวกเช่น	
ความซื่อสัตย์	กตัญญู	การเสียสละ	ความยุติธรรม	
ฯลฯ	

1.2	 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในแต่ละแผนคือ	2	ชั่วโมง	อาจไม่เพียงพอ
สำาหรับจัดกิจกรรม	 เพราะกิจกรรมการฝึกทักษะ
ต้องอาศัยการฝึกฝนเพ่ือให้เกิดความชำานาญคิด
เป็น	ทำาเป็น	ควรมีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมนอก
เวลาเรียน

1.3	ครูควรมีการเสริมแรงให้กับนักเรียน
โดยเฉพาะกับนักเรียนที่เรียนอ่อน	 และนักเรียน
กลุ่มที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน	 ครูจะ
ต้องให้ความสนใจและดูแลอยา่งใกลชิ้ด	หาโอกาส
ยกย่องชมเชย	 ซึ่งจะทำาให้นักเรียนกล้าแสดงออก
มากยิ่งขึ้น	 และเป็นการให้ความสำาคัญและเพ่ิม
ความมั่นใจให้นักเรียนมากขึ้น

2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

2.1	 การวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยมีข้อสังเกต

ว่า	 นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถการ
อา่นจบัใจความ	และการและการคดิวเิคราะหเ์พิม่
ข้ึนจากหลังเรียน	 แต่ผู้วิจัยก็ยังเห็นว่าระยะเวลา
ในการวิจัยมีระยะเวลาน้อยมาก	 ซึ่งถ้าเด็กได้รับ
การส่งเสริมในเรื่องการอ่านจับใจความ	 และการ
คิดวิเคราะห์	ในระยะเวลาที่มากกว่า	16	ชั่วโมง	

2.2	 ผู้วิจัยได้ค้นพบว่า	 นอกจากความรู้
ความสามารถทางด้านการอ่านจับใจความ	 การ
คดิวิเคราะห	์และเจตคตติอ่การเรยีนภาษาไทยเพิม่
ขึ้นจากหลังเรียนแล้ว	 นักเรียนยังมีพัฒนาการใน
ด้านการทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม	และมีพัฒนาการ
ทางสังคมที่ดีขึ้นมาก	เห็นได้จากการวางแผน	การ
ปรึกษากันในการอ่านเป็นกลุ่ม	 หรือการแสดง
บทบาทสมมติ	ยอมรับฟังความคิดเห็นกันมากขึ้น	
และสิ่งสังเกตเห็นได้ชัดอีกเรื่องคือ	 การรู้จักการ
ช่วยเหลือกัน	ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและ
น่าสนใจ	 และน่าจะมีผู้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใช้
แนวคดิสมองเปน็ฐานมาใชจ้ดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิ
ความคิดสร้างสรรค์	 คิดแก้ปัญหา	 และคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นต้น
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อนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน
A Scenario of Early Childhood Education in ASEAN Community  
Context

สวาสฎิพร แสนคำา1, สุวิมล โพธิ์กลิ่น2, นพดล เจนอักษร3

Sawatdiporn Saenkum1, Suwimon Phoglin2, Nopadol Chenaksara3

 

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเสนออนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบท

ประชาคมอาเซียน	ด้วยระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบ	EDFR	(Ethnographic	Delphi	Futures	Research)	
การวจิยัแบง่ออกเปน็	3	ระยะ	คือระยะที	่1	ศกึษาสภาพปจัจบุนัการเตรยีมความพรอ้มการจดัการศกึษา
ปฐมวัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ระยะที่	2	ศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคม
อาเซียน	จากความสอดคล้องของความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	21	คน	รอบแรกเป็นการสัมภาษณ์
เชิงลึกด้วยเครื่องมือการวิจัย	คือแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง	และรอบที่	2	เป็นการสอบถามความเห็น
ดว้ยแบบมาตราสว่นประมาณค่า	5	ระดบั	นำาขอ้มลูเชงิปรมิาณมาวเิคราะหเ์พือ่หา	คา่มธัยฐาน	ฐานนยิม	
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	เป็นรายด้านและรายข้อและระยะที่	3	การนำาเสนออนาคตภาพการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียนด้วยการประชาพิจารณ์

	ผลการวิจัยพบว่า

สภาพปัจจุบันการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	พบว่า	
ภาครัฐ	ได้กำาหนดนโยบายในการจัดการศึกษาปฐมวัยเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ได้แก่	การ
สง่เสรมิบทบาทของครอบครวัและสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวัในการพฒันาการเรยีนรูข้องบตุรหลาน	
มีมาตรการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียนประถมศึกษา	 เตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาอาเซียน	และ	ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน	

อนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน	 มีแนวโน้มความเป็นไปได้ใน
ระดับมากที่สุด	และระดับมาก	จำานวน	12	ด้าน	ซึ่งมีแนวโน้มความเป็น	ไปได้ในระดับมากที่สุด	จำานวน	

1	 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2	 ประธานกรรมการที่ปรึกษา	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3	 กรรมการที่ปรึกษา	ภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	นครปฐม
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9	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ด้านแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย	 2)	 ด้านหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย	3)	ด้านปรัชญา	/วิสัยทัศน์	การจัดการศึกษาปฐมวัย	4)	ด้านจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย	
5)	ด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	6)	ด้านการจัดประสบการณ์	7)	ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้	8)	ด้านการ
จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	และ9)	ด้านบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครอง	ส่วนที่มีแนว
โน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก	จำานวน	3	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านการประเมินพัฒนาการ	2)	ด้านบทบาท
ครูผู้สอน	และ3)	ด้านคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน	

การนำาเสนออนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน	 ด้วยการประชา
พิจารณ์	 ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์เห็นด้วยกับผู้เชี่ยวชาญ	 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบท
ประชาคมอาเซียนมีความเป็นไปได้ระดับมากที่สุด	 และระดับมากทุกด้าน	 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ควรจัดทำาหลักสูตรอาเซียนศึกษาระดับปฐมวัย	

คำาสำาคัญ:	 อนาคตภาพ	การจัดการศึกษา	ปฐมวัย	ประชาคมอาเซียน

Abstract
	The	research	aimed	to	study	and	propose	the	scenario	of	early	childhood	education	

in	ASEAN	community	context	by	Using	Ethnographic	Delphi	Futures	Research	(EDFR).	The	
research	consisted	of	three	phases.	Phase	one	studied	current	conditions	in	preparing	the	
early	childhood	education	management;	phase	two	studied	the	scenario	of	early	childhood	 
education	 in	 ASEAN	 community	 context	 based	 on	 the	 congruence	 of	 21	 experts’	 
perspectives.	In	the	first	round,	an	in-depth	interview	was	conducted	by	a	semi-structured	
interview	format.	 In	the	second	round,	an	opinion	was	asked	by	a	five-point	rating	scale.	
Quantitative	data	were	analyzed	using	median,	mode	and	inter-	quartile	range.	Phase	three	
presented	the	scenario	of	early	childhood	education	in	ASEAN	community	context	for	public	
hearing.	

The	research	findings	were	as	follows:	

1.	As	for	the	current	conditions	for	the	preparation	of	the	early	childhood	education	 
management	 for	 the	 entry	 into	 ASEAN	 Community,	 the	 state	 had	 set	 the	 following	 
policies:	enhancing	roles	and	strengthening	the	family	in	children’s	learning	development,	 
development	 and	 preparation	 of	 children’s	 readiness	 before	 the	 primary	 education.	 
In	addition,	 those	concerned	have	 to	be	well	prepared	 in	English	and	 languages	of	 the	
neighboring	countries.	

2.	The	scenario	of	 early	 childhood	education	 in	ASEAN	community	 context	had	
a	maximum	possibility	and	a	high	possibility	in	12	aspects.	The	maximum	possibility	was	
found	in	9	aspects:	1)	Theories	on	Early	childhood	provision;	2)	Principles	for	early	child-

จ
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hood	provision;	3)	Philosophy	and	vision	of	early	childhood	education;	4)	Purpose	of	early	
childhood	provision;	5)	Early	childhood	curriculum;	6)	Experience	based	provision;	7)	Media	
and	learning	sources;	8)	Preparation	for	suitable	learning	atmosphere	and	the	environment;	
and	9)	Roles	of	parents	and	guardians.	A	high	possibility	was	found	in	three	aspects:	1)	
Developmental	evaluation;	2)	Role	of	teachers	and	the	characteristic	of	early	childhood	child	
in	the	ASEAN	context,	and	3)	Characteristics	of	the	early	children	in	the	ASEAN	context.	

3.	The	results	from	public	hearing	of	the	scenario	of	early	childhood	education	in	
ASEAN	community	context	showed	that	the	participants	agreed	with	the	experts	on	the	issues	
of	the	educational	management	in	the	ASEAN	context	in	that	the	possibility	was	maximum	
and	high	 in	all	aspects.	They	also	suggested	that	the	curriculum	for	the	early	children	 in	
ASEAN	should	be	designed	and	developed.	

Keywords:	The	scenario,	early	childhood,	ASEAN	community	

บทนำา
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	 หรือ	 อาเซียน	 (Association	 of	 South	
East	 Asian	 Nations	 หรือ	 ASEAN)	 กำาเนิด
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
อันดีระหว่างกันในภูมิภาคธำารงไว้ซึ่งสันติภาพ
เสถียรภาพ	 และความมั่นคงทาง	 การเมือง	
สร้างสรรค์ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ	 การ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม	 การกินดีอยู่ดี
บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์
ร่วมกันของสมาชิก	 การรวมตัวเป็นประชาคมของ
อาเซียนภายใต้คำาขวัญ“วิสัยทัศน์เดียว	เอกลักษณ์
เดียว	 ประชาคมเดียว”	 ทำาให้ประเทศต่างๆ	 ใน
อาเซียนรวมทั้งประเทศไทยต้องเร่งเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาศักยภาพประชาชนเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนภายในเดือนธันวาคมปี	
พ.ศ.	 2558	 (สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ,	
2554:	4-5)	

การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้
ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน	 การศึกษาจะ

เป็นกลไกสำาคัญในการนำาพัฒนาอาเซียนให้บรรลุ
วิสัยทัศน์อาเซียนในปี	 ค.ศ.	 2020	 ได้ให้ความ
สำาคัญของการพัฒนามนุษย์	 โดยเฉพาะการปลูก
ฝังค่านิยม	แนวความคิด	ความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน	 และเป็นรากฐานสำาคัญ
ในการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก	 การ
ศึกษาจะมีบทบาทสำาคัญในการสร้างประชาคม
อาเซยีน	3	เสาหลกั	ไดแ้ก	่1)	บทบาทการศกึษาตอ่
เสาหลกัดา้นการเมอืงและความมัน่คง	2)	บทบาท
การศึกษาต่อเสาหลักด้านเศรษฐกิจ	 และ	 3)	
บทบาทการศกึษาตอ่เสาหลกัดา้นสงัคมวัฒนธรรม	
(กระทรวงศึกษาธิการ,	2556:	187-188)	

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์อย่าง
มีประสิทธิภาพจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มตั้งแต่
ปฐมวยัเพราะเปน็ชว่งวยัสำาคญัในการวางรากฐาน
ของการพัฒนาชีวิตทั้งปวง	 และเป็นทรัพยากรที่
สำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศต่อไปซึ่งเด็ก
ปฐมวยัเปน็อนาคตของชาตทิีจ่ะตอ้งเปน็ประชาชน
ของอาเซียน	 ต้องมีความเท่าเทียมเสมอภาคกัน



Journal of Education, Mahasarakham University 95 Volume 9 Number 1 January - March 2015

สามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาและการเรียนรู้
ตลอดชวีติเพือ่สรา้งอนาคตของประชาคมอาเซยีน
ให้มีความม่ันคงอย่างยั่งยืน	 (ราชกิจจานุเบกษา,	
2553:	5)	

	 จากเหตุผลความเป็นมาและความ
สำาคัญดังกล่าว	 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจึง
เป็นรากฐานท่ีสำาคัญและจำาเป็นที่จะเตรียมความ
พรอ้มการเรยีนในระดับช้ันทีส่งูขึน้และเปน็พ้ืนฐาน
ที่จะสร้างประชาชนของประเทศให้เป็นประชาชน
ของอาเซียนในอนาคตที่ดีมีคุณภาพ	 จึงได้ศึกษา
อนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบท
ประชาคมอาเซียนขึ้นมา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาและเสนออนาคตภาพการ

จัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวจิยัครัง้น้ี	ผูว้จิยัได้แบ่งขัน้ตอนในการ

ดำาเนินการวิจัยเป็น	3	ระยะ	คือ

การวิจัยระยะที่	 1	 ศึกษาสภาพปัจจุบัน
การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาปฐมวัย
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

การวจิยัระยะที	่2	ศกึษาอนาคตภาพการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน
ด้วยการวิจัยอนาคตแบบ	EDFR	(Ethnographic	
Delphi	Futures	Research)	

การวิจัยระยะที่	 3	 การนำาเสนออนาคต
ภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคม
อาเซียนด้วยการประชาพิจารณ์	

เครือ่งมอืการวิจยัท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	เพ่ือเกบ็รวบรวม

ข้อมูลในครั้ง	ประกอบด้วยเครื่องมือ	2	ชนิด	คือ

1.	 แบบสัมภาษณ์	 (รอบที่	 1)	 แบบ
สัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง	 (Semi-Structure	
Interview)	

2.	แบบสอบถาม	(รอบที	่2)	แบบสอบถาม
สร้างขึ้นจากผลของการสังเคราะห์ข้อมูล

จ ากกา ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อมู ล จ ากกา ร
สัมภาษณ์ในข้อ	 1	 แบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า	5	ช่วงคะแนน

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล	(รอบที่	1)	จากแบบ
สัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง	 Semi-Structure	 Inter-
view)	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา	จัดกลุ่มข้อความ
นำาเสนอผลที่ได้ในรูปความถี่แต่ละแนวโน้ม	 และ
ความเรียง

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม	
(รอบท่ี	 2)	 นำาข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน	 (Median)	 ฐานนิยม	
(Mode)	 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	 (Inter-
quartile	Range)	เปน็รายขอ้กระทง	เพือ่พจิารณา
เลือกแนวโน้มที่เป็นไปได้ในระดับมากขึ้นไป	 และ
มีความสอดคล้องกันระหว่างความเห็นของกลุ่มผู้
เชี่ยวชาญ	จากนั้นผู้วิจัยนำาเสนอผลการวิจัยในรูป
ของตารางและความเรียง

ผลการวิจัย
1.	 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการเต

รียมความพร้อมการจัดการศึกษาปฐมวัยเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีนพบว่า	ภาครฐัไดก้ำาหนดนโยบาย
การจัดการศึกษาปฐมวัย	 โดยการเตรียมความ
พร้อมตั้งแต่คนที่จะเป็นพ่อแม่	 ส่งเสริมสนับสนุน
ผู้เก่ียวข้องกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยการมี
ส่วนร่วม	 ให้พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	ครู	 ผู้เลี้ยงดู	 และ 
ผู้เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย	 มีความรู้	 ความเข้าใจ	
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และตระหนักถึงความสำาคัญของการเลี้ยงดู	 การ
สร้างประสบการณ์	 การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้เต็ม
ศักยภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก	 และ
เตรียมความการด้านภาษาอังกฤษ	 ที่เป็นภาษา
อาเซียน	และ	ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน	พร้อม
เขา้สูก่ารเปน็พลเมอืงของประชาคมอาเซยีนตอ่ไป	

2.	 ผลการศึกษาอนาคตภาพการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียนความ
มีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมากขึ้นไป	
ประกอบด้วย	12	ด้าน	ดังนี้	

2.1	 ด้านแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย	 มีแนวโน้มความเป็นไปได้
ในระดับมากที่สุด	 ได้แก่	 แนวคิดการมีส่วนร่วม	
(Participate)	 จากพ่อแม่ผู้ปกครองชุมชนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง	 แนวคิดการสร้างเจตคติที่ดี	 แนวคิดให้
ความสำาคัญเกี่ยวกับเรื่องสังคมและวัฒนธรรม
ที่ เด็กอาศัยอยู่ 	 แนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตัวผู้เรียน	 (Constructivism)	 ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญา	 ทฤษฏีพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพ	 และแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับ
มาก	 ได้แก่	 แนวคิดจิตปัญญาพัฒนาคุณลักษณะ	
อันพึงประสงค์เน้นเรื่องของสุนทรียะสนทนาพูด
คุยแสดงความคิดเห็นความใกล้ชิด	ความรักความ
อ่อนโยนที่มีต่อกันแนวคิดเกี่ยวกับการเล่น	 แนว
คิดทฤษฏีพหุปัญญา	 (Multiple	 Intelligence)	
แนวคิดเก่ียวกับสมองเพ่ือการเรียนรู้	 (Brain	
Based	 Learning)	 แนวคิดทฤษฎีมอนเตสซอรี	 
(Montessori)	และทฤษฎขีองบอนเฟรนเบนเนอร์
ในการจัดบริบทสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	

2.2	 ด้านหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย	
มีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุดได้แก่	
เด็กทุกคนมีสิทธิมีความเสมอภาคท่ีจะได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจน
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุก

ประเภทและทุกคน	 หลักการมีส่วนร่วมพัฒนา
เด็กโดยผ่านครอบครัวอบรมเลี้ยงดูและประสาน
ความร่วมมือระหว่างบ้านชุมชนและสถานศึกษา
ในการพัฒนาเด็กที่เด็กอาศัยอยู่	 และแนวโน้ม
ความเป็นไปได้ในระดับมากได้แก่	 หลักการส่ง
เสริมกระบวนการเรียนรู้พัฒนาการเด็กโดยองค์
รวมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญคำานึงถึงความแตก
ต่างระหว่างบุคคลท่ีเหมาะกับสภาพสังคมและ
บริบทที่เด็กอาศัยอยู่	 หลักการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองที่มีความหมายต่อชีวิตผ่านการเล่น
ด้วยประสาทสัมผัสทั้งหก	 สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม	ภาษา	ศาสนา	ที่หลาก
หลายในชีวิตประจำาวันได้อย่างมีความสุข	 หลัก
การโรงเรียนแห่งการเรียนรู้สร้างเสริมความเป็น
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมของ
ประเทศตนเองและประเทศสมาชกิอาเซยีน	มจีติใจ
ทีด่งีาม	มจีติสาธารณะ	เสรมิสรา้งความสมานฉนัท	์
และ	 หลักการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง	
(Authentic	Assessment)

2.3	ด้านปรัชญา	/วิสัยทัศน์	การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย	 ด้านปรัชญา	 มีแนวโน้มความเป็น
ไปได้ในระดับมากที่สุด	 คือ	 จัดการศึกษาปฐมวัย
ภายใต้บริบท	 สังคม	 วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่
ด้วยความรักความเอ้ืออาทร	 และแนวโน้มความ
เป็นไปได้ในระดับมาก	 ได้แก่	 พัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 เรียนรู้สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองได้	 เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ	รู้เท่าทัน
สือ่เทคโนโลย	ีเปน็คนดคีนเกง่	ปรบัตวัอยูใ่นสงัคม
กับคนอ่ืนและพร้อมที่จะอยู่ในสังคมนานาชาติได้
อย่างมีความสุข	 และจัดการศึกษาปฐมวัยบนพื้น
ฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการ
เรยีนรูท้ีต่อบสนองตอ่ธรรมชาตแิละพฒันาการของ
เด็กแต่ละคนตามศักยภาพ

ด้านวิสัยทัศน์	 มีแนวโน้มความเป็นไปได้
ในระดับมากที่สุด	 เตรียมความพร้อมทักษะชีวิต
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เด็กปฐมวัยให้มีความอดทน	 รับผิดชอบ	 มีวินัย	
เคารพกฎกติกามีเจตคติท่ีดีตนเองและเรียนรู้อยู่
ในสังคมร่วมกับคนอื่นยอมรับความแตกต่าง	รู้จัก
วิธีแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยอย่างสันติวิธี	 และ
แนวโน้มความเป็นไปได้ระดับมาก	 ได้แก่	 พัฒนา
เด็กปฐมวัยมีความพร้อม	ด้านกาย	อารมณ์-จิตใจ	
สงัคม	สตปิญัญา	มจีติอาสา	มจีติใจทีดี่งามใช้ภาษา
แมไ่ดเ้ขม้แขง็	มเีจตคติทีต่่อภาษาองักฤษและภาษา
ประเทศเพื่อนบ้าน	 รักรู้คุณค่าภูมิใจในวัฒนธรรม	
ประเพณีประเทศของตนเองและอาเซียน	

2.4	 ด้านจุดหมายการจัดการศึกษา
ปฐมวัย	 มีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก
ที่สุด	 คือ	 เด็กปฐมวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	
สมบูรณ์เจริญเติบโตตามวัย	 เด็กปฐมวัยมีสุขนิสัย	
สุขภาพจิต	มีคุณธรรมจริยธรรม	มีจิตใจที่ดีงาม	มี
จิตอาสารักชื่นชมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และ
แนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก	 ได้แก่	 เด็ก
ปฐมวัยมีความรักวัฒนธรรมของชาติตนเองและ
ยอมรับเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม	 เด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความ
คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยอย่าง
สันติวิธี	 ไม่ใช้ความรุนแรง	 เด็กปฐมวัยมีทักษะ
กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและการแสวงหา	 เด็กปฐมวัยมีความ
อดทนอดกลั้น	 มีระเบียบวินัย	 รู้สิทธิหน้าที่ของ
ตนเองผู้อื่นเคารพกฎเกณฑ์	 เด็กปฐมวัยมีเจตคติ
ทีด่ต่ีออาชพีสจุรติและความพอเพียง	มทีกัษะชีวติ
พึ่งพาช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย	
เดก็ปฐมวยัมเีจตคตทิีดี่ตอ่ตนเองและผูอ้ืน่มทีกัษะ
สังคมวุฒิภาวะทางอารมณ์มีความพร้อมการที่จะ
ปรับตัวต่อสภาวการณ์หรือสภาพสังคมท่ีจะแปร
เปลี่ยนไปในอนาคต	 และเด็กปฐมวัยใช้ภาษาแม่
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัยมีนิสัยรักการอ่านและ
เจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน

2.5	 ด้านหลักสูตรการจัดการศึกษา
ปฐมวัย	 มีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก
ที่สุดได้แก่	 หลักสูตรที่มุ่งเน้นเตรียมความพร้อม
พัฒนาเด็กทุกด้านทั้งด้านร่างกาย	 อารมณ์-จิตใจ	
สังคม	 สติปัญญาและจิตวิญญาณเหมาะกับวัยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 และแนวโน้มความเป็นไป
ได้ในระดับมาก	 ได้แก่	 หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้
เด็กปกติ	 เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษได้รับการ
พัฒนาอย่างมีความหมายสามารถนำาไปใช้ในชีวิต
ประจำาวันได้ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและบริบท
สังคมของเด็กและบริบทความเป็นประชาคม
อาเซียน	 หลักสูตรพัฒนาทักษะการคิด	 การ
แสวงหา	สรา้งความรูด้ว้ยตนเอง	ดว้ยกระบวนการ
ทางสังคมผ่านประสบการณ์ตรง	 จัดทำาหลักสูตร
อาเซียนศึกษาระดับปฐมวัย	 และหลักสูตรเตรียม
ความพร้อมสร้างเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ	
(ภาษาอาเซียน)	 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน	 และ
สังคมวัฒนธรรมประเพณีในประชาคมอาเซียน	

2.6	 ด้านการจัดประสบการณ์	 มีแนว
โน้มความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุดได้แก่จัด
ประสบการณต์รงใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการใชวิ้ถี
ชวีติจรงิเรยีนรูจ้ากของจรงิในสิง่แวดลอ้มทีส่มบรูณ์
ลงมอืปฏบิตักิระทำาดว้ยตนเองผา่นประสาทสมัผสั
ทั้งหก	(ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ)	จากสิ่งที่ใกล้ตัว
ไปสู่สิ่งที่ไกลตัว	 จากง่ายไปหายากจากความเป็น
รูปธรรมให้สู่นามธรรมอย่างชัดเจน	 และแนวโน้ม
ความเปน็ไปไดใ้นระดบัมาก	ไดแ้ก่จดัประสบการณ์
สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลเต็มศักยภาพอย่างรอบด้านให้เด็ก
สามารถสร้างองค์ความรู้	เรียนรู้ด้วยตนเอง	บูรณ
าการผ่านการเล่น	 และเล่นร่วมกันอย่างมีความ
สุข	 จัดประสบการณ์ภายใต้บริบทของเด็กให้เด็ก
มปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้หญ	่สภาพแวดลอ้มบรรยากาศ
ที่อบอุ่น	 พูดคุย	 สนทนา	 และสอดแทรกสิ่งที่เด็ก
สนใจด้วย	สื่อ	ต่างๆ	ที่หลากหลายเหมาะสมกับ
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วัย	 จัดประสบการณ์ให้เด็กได้คิดริเริ่มวางแผน	
ตัดสินใจ	สำารวจ	สังเกต	สืบเสาะ	สืบค้น	ทดลอง	
ลงมือปฏิบัติจริงคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองและนำา
เสนอผลงานได้	 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ท้าทาย	 สนุกสนานผสมผสานความหลากหลาย
ทางสังคม	วัฒนธรรม	ประเพณี	ความเป็นอยู่การ
ดำารงชวีติในประเทศอาเซยีนทีเ่หมาะสมกบัวยัสอด
แทรกเข้าไปในหน่วยการจัดประสบการณ์	และจัด
ประสบการณ์ใช้ภาษาแม่ให้เข้มแข็งก่อนที่จะใช้
ภาษาอืน่เน้นการสรา้งเจตคตทิีดี่ตอ่ภาษาอาเซยีน	
(อังกฤษ)	 และภาษาประเทศเพื่อนบ้านด้วยวิธีที่
เปน็ธรรมชาตหิลากหลายสนุกสนาน	เหมาะสมกบั
วัยสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้	

2.7	 ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้	 มีแนวโน้ม
ความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด	 ได้แก่	 สื่อของ
จริงท่ีเป็นรูปธรรมมคีวามชัดเจนมเีหตมุผีลทีห่ลาก
หลาย	 สัมผัสได้	 ส่งเสริมกระบวนการคิด	 การ
แก้ปัญหาสอดคล้องกับความสนใจและต้องการ
ตามจิตวิทยาของเด็กปฐมวัย	 สื่อหนังสือนิทาน
ประกอบภาพที่มีเน้ือเรื่องที่ส่งเสริมการสร้าง
เจตคติ/	ทัศนคติที่ดี	การอยู่ร่วมกันทางสังคมของ
แต่ละชาติในอาเซียน	 และแนวโน้มความเป็นไป
ได้ในระดับมาก	ได้แก่	สื่อของจริงหรือจำาลองและ
เปน็รปูภาพศลิปวฒันธรรมประเพณแีละภมูปิญัญา
ท้องถ่ินของแต่ละชาติในอาเซียน	 สื่อมัลติมีเดีย
วีดีทัศน์	 สื่อเคลื่อนไหวให้เห็นได้หลายมิติผลิต
จำาลองของจริงและให้เห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ของประชากรในอาเซียน	 สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ปฐมภูมิห้องอาเซยีนศนูย์อาเซยีนศกึษาหรอื
พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอาเซียน	 (ASEAN	 Learning	
Museum)	สื่อเทคโนโลยี	(ICT)	ที่สามารถสื่อสาร
ได้สองทางระหว่างผู้ใช้กับอุปกรณ์	 (Interactive)	
และแหล่งเรียนรู้รว่มกนัผา่นสือ่การเช่ือมหอ้งเรยีน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	 (Classroom	 
Connectivity)	

2.8	 ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู	้ มีแนวโน้มความเป็น
ไปได้ในระดับมากที่สุดได้แก่	 จัดป้ายนิทรรศการ
ป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับ
อาเซียนให้พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ได้เรียนรู้	 จัดบรรยากาศสภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
และภายนอกห้องเรียนเสมือนบ้าน	 มีความเป็น
ธรรมชาติ	 สะอาด	 อากาศสดชื่นถ่ายเทสะดวก
ปลอดภัยทั้งในด้านจิตใจกายภาพลดโอกาสที่จะ
เกิดอุบัติเหตุต่างๆ	 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียนสอดคล้องกับเรื่องที่จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่อบอุ่นผ่อนคลายยืดหยุ่นครูแสดง
การยอมรับในความสามารถของเด็ก	 และแนว
โน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก	 ได้แก่	 จัดสภาพ
แวดล้อมจัดให้มีมุมอาเซียนเนื้อหาองค์ความรู้
สอดคล้องเก่ียวกับด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และ
วัฒนธรรมของแตล่ะประเทศทีเ่หมาะกบัวัยภายใน
ห้องเรียนปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์	

2.9	 ด้านการประเมินพัฒนาการ	 มี
แนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก	 ได้แก่	 การ
ประเมินพัฒนาด้านร่างกาย	อารมณ์	-จิตใจ	สังคม	
และสติปัญญาแบบองค์รวมเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่มเชิงประจักษ์ตามสภาพจริง	 การประเมิน
พฤติกรรมเด็กพัฒนาการด้านความรู้	ด้านทักษะ/
กระบวนการ	ดา้นเจตคต	ิความสามารถทางสงัคม	
การยอมรับและการให้เกียรติผู้อื่น	 การประเมิน
โดยการมีส่วนร่วมระหว่างครูกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ด้วยวิธีที่หลากหลายต่อเนื่อง	 การประเมินตาม
สภาพจริงการสัมภาษณ์	 พูดคุยสนทนาจากผล
งานหรือชิ้นงานของเด็กใช้สื่อกล้องบันทึกภาพผล
งานพฤติกรรมเด็กและการใช้แฟ้มสะสมผลงานที่
ส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์	(Portfolio	Electronic)	
การประเมินความเข้มแข็งด้านเจตคติทัศนคติที่ดี
กับต่อวัฒนธรรมของประเทศตัวเองและประเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซียน	และ	การประเมินทักษะพื้น
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ฐานการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร	 การใช้ภาษาแม่	
และ	 เจตคติท่ีดี	 ต่อภาษาภาษาอาเซียน	 (ภาษา
อังกฤษ)	และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน	

2.10	 ด้านบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครอง	 มี
แนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด	 เป็น
ครูคนแรกเป็นต้นแบบที่ดีมีความรู้ความเข้าใจ
ในพัฒนาการเด็กสร้างการเรียนรู้องค์ความรู้ให้
เด็กค้นพบตนเองปลูกฝังทักษะการอยู่ร่วมกันใน
สังคม	วัฒนธรรมประเพณีของตนเองและอาเซียน	
มีคุณธรรมจริยธรรมให้เกียรติผู้อื่นและยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลาย	 และแนวโน้มความ
เป็นไปได้ในระดับมาก	 ได้แก่	 พ่อแม่ผู้ปกครอง
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	 สร้าง
ความรู้ความเข้าใจพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองกับครู
ผู้สอนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมมือกันผลิตสื่ออุปกรณ์ประกอบการจัด
ประสบการณ์ต่างๆ	 พ่อแม่ผู้ปกครองจัดกิจกรรม
เสรมิประสบการณพ์าเด็กไปทศันศกึษาแหลง่เรยีน
รู้นอกสถานที่	มีเครือข่าย	(Social	Network)	พ่อ
แม่ผู้ปกครองหลากหลายรูปแบบช่วยเหลือเกื้อ
หนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน	 พ่อแม่ผู้ปกครองเปิด
ใจกว้างอย่างเต็มใจที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับ
ครูผู้สอน	 ติดต่อ	 สื่อสารพูดคุยเข้ามามีส่วนร่วม
กับโรงเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยมีจุด
หมายเดียวกัน	

2.11	 ด้านบทบาทของครูผู้สอนปฐมวัย	
มีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก	 ได้แก่	 ครู
มีทศันคติทีด่ต่ีอวิชาชีพคร	ูมจีติวญิญาณแหง่ความ
เป็นครูท่ีแท้จริง	 ครูมีความแม่นยำาเข้าใจเนื้อหา
วางแผนออกแบบการสอนเตรียมสื่อวิเคราะห์สื่อ
เลือกใช้สื่อที่หลากหลายเหมาะสมกับความสนใจ
ความต้องการตามจิตวิทยาของเด็ก	 ครูมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนภูมิใจใน
ชาติของตนและความเป็นประชาคมอาเซียน	 ครู
เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์เป็นนักประสานทำางาน

ร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ	 ครูทรง
ภูมิรู้แสวงหาความรู้มีความรู้ความสามารถปรับ
ตัวเองให้ทันเหตุการณ์รู้เท่าทันสื่อ	 และมีทักษะ
การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเสมอ	 ครูเป็นคนดี
มีสุขภาพกายสุขภาพจิตมีความคิดที่ดี	 มีค่านิยม
อย่างเดียวกับที่สอนเด็ก	 ครูเป็นนักจัดการความรู้	
และครูมีทักษะเช่ียวชาญ	 ในการสังเกตสร้างและ
ใช้สื่อเครื่องมือการประเมินพัฒนาการของเด็กได้
ด้วยตัวเองได้อย่างแม่นยำา	

2.12	ดา้นคณุลกัษณะของเดก็ปฐมวยัใน
บรบิทประชาคมอาเซยีน	มแีนวโนม้ความเปน็ไปได้
ในระดับมาก	ประกอบด้วย	

ด้านความรู้	 ได้แก่	 มีความรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง	ประเทศ	วัฒนธรรมของตนเอง	และบุคคล
อื่นที่อยู่ใกล้ชิด	รู้จักสร้างความรู้และจัดการความ
รู้ด้วยตนเอง

ด้านทักษะและกระบวนการ	 ได้แก่	 มี
ทักษะการใช้ภาษาและสื่อสาร	 มีนิสัยรักการอ่าน	
มีทักษะการสร้างสุขนิสัยและการดูแลสุขภาพ
ร่างกายที่ดี	 มีทักษะชีวิต	 มีทักษะกระบวนการ
ทำางานพึ่งพาตนเองได้	 ทำางานร่วมมือกับคนอื่น	
ช่วยเหลือเก้ือกูล	 และทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สันติวิธี	 มีทักษะกระบวนการทางสังคม	 มีทักษะ
เรียนรู้และยอมรับความแตกต่างทางสังคมและ
วัฒนธรรม	 มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ที่ดีฝึก
การค้นคว้าอย่างกระตือรือร้น	มีจินตนาการความ
คิดสร้างสรรค์	แสวงหาความรู้	ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	สืบค้น
ข้อมูลและสรุปข้อมูลนำาเสนอได้

ด้านเจตคติ	 ได้แก่	 มีคุณธรรมดีประจำา
ตัว	 คิดเชิงบวก	 สุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตน	
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 รู้จักแบ่งปัน	 รอคอย	 ช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน	 มีจิตสาธารณะต่อสังคมและ
อนุรักษ์ห่วงใยสิ่งแวดล้อม	 และเห็นคุณค่าต่อ
อาชีพที่สุจริต
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3.	 การนำาเสนออนาคตภาพการจัดการ
ศกึษาปฐมวยัในบรบิทประชาคมอาเซยีน	ดว้ยการ
ประชาพิจารณ์	 ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์เห็นด้วย
กับผู้เชี่ยวชาญว่ามีแนวโน้มความเป็นไปได้ระดับ
มากที่สุด	และระดับมากทุกด้าน	ทุกข้อ	และมีข้อ
เสนอแนะเพิ่มเติมคือ	 ควรมีการจัดทำาหลักสูตร
อาเซียนศึกษาระดับปฐมวัย

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย	 ผู้วิจัยพบประเด็นที่ควร

นำามาอภิปรายผลตามลำาดับ	ดังนี้	

ดา้นหลกัการจดัการศกึษาปฐมวยั	พบวา่	
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคม
อาเซียนที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้มากที่สุดคือ
เด็กทุกคนมีสิทธิมีความเสมอภาคท่ีจะได้รับการ
อบรมเลีย้งด	ูสง่เสรมิพัฒนาการตลอดจนการเรยีน
รูท้ีเ่หมาะสมครอบคลมุเดก็ปฐมวยัทกุประเภททกุ
คน	 และหลักการมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กโดยผ่าน
ครอบครัว	 ท้ังนี้เนื่องจากหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวยัเปน็สิง่สำาคัญและจำาเปน็ทีจ่ะเปน็เปา้หมาย
และกำาหนดทิศทางในการจัดการศึกษาในระดับ
นี้ให้มีความชัดเจน	 จะเป็นตัวเช่ือมระหว่างแนว
คิดทฤษฏีสู่การปฏิบัติโดยกำากับการปฏิบัติให้เป็น
ไปตามหลักการแนวคิดทฤษฏีการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียนซึ่ง	 สอดคล้อง
กับกระทรวงศึกษาธิการ	 (2547:	 5-6)	 ได้ยึด
หลักการศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัย	เช่น	หลักการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียน
รู้ของเด็ก	 หลักความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
ครอบครัวของเด็ก	และสอดคล้องกับ	Billman	&	
Sherman	(1996:	216-217)	ทีก่ลา่วถงึหลกัการ
ควรมีรากฐานบนความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับทฤษฎี
พฒันาการเดก็	และควรสง่เสริมให้พ่อแมผู่ป้กครอง
ไดม้สีว่นรว่มในการจดัทำาหลกัสตูรสำาหรบัเด็ก	และ
สอดคล้องกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 (2550:	 9-10)	 ได้ระบุถึงหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัยไว้	5	หลักการด้วยกันคือ	1)	
หลักการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม	 2)	 หลักการจัด
ประสบการณท์ีย่ดึเดก็เปน็สำาคญั	3)	หลกัการเสรมิ
สร้างความเป็นชาติไทยที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม	4)	
หลกัความรว่มมอืโดยครอบครวั	ชมุชน	และสถาน
ศึกษา	5)	หลักแห่งความสอดคล้อง	

ด้านวิสัยทัศน์	 พบว่า	 มีแนวโน้มความ
เป็นไปได้ในระดับมากที่สุดคือเตรียมความพร้อม
ทกัษะชวีติเดก็ปฐมวยัใหม้คีวามอดทน	รบัผดิชอบ	
มวีนิยั	เคารพกฎกตกิามเีจตคตทิีด่ตีนเองและเรยีน
รู้อยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นยอมรับความแตกต่าง	
รู้จักวิธีแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยอย่างสันติวิธี	
ซึ่งวิสัยทัศน์เป็นการสร้างภาพความสำาเร็จท่ีมุ่ง
หวงัในการจดัการศกึษาปฐมวยัในบรบิทประชาคม
อาเซียนในอนาคตบนพื้นฐานความจริงที่เป็นไป
ได้	 เป็นสิ่งที่กำาหนดทิศทาง	 หรือเป้าหมายความ
สำาเร็จตามความต้องการที่จะต้องการให้การ
จดัการศกึษาปฐมวยัเปน็ไปอยา่งมรีะบบ	มเีหตผุล	
เปรียบเสมือนเสาหลักในการดำาเนินงาน	 หากเรา
มีวิสัยทัศน์และยึดเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน
แล้วก็เท่ากับว่าเราประสบความสำาเร็จไปแล้วครึ่ง
หนึ่ง	 ซึ่งสอดคล้องกับสำานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา	 (2550:	 17-19)	 ได้กำาหนดวิสัยทัศน์
การพัฒนาเด็กปฐมวัย	 (0-5	 ปี)	 ระยะยาว	 พ.ศ.	
2550-2559	คือ	ในปี	พ.ศ.	2559	เด็กปฐมวัยทุก
คนได้รับและมีการพัฒนาที่ดี	และเหมาะสมอย่าง
รอบดา้น	อยา่งสมดลุ	เตม็ศกัยภาพ	พรอ้มทัง้เรยีน
รู้อย่างมีความสุข	 เติบโตตามวัยอย่างมีคุณภาพ	
เพื่อเป็นรากฐานอันสำาคัญยิ่งในการพัฒนาเด็ก
ในระยะต่อๆ	 ไป	 และสอดคล้องกับ	 เกรียงศักดิ์	
เจริญวงศ์ศักดิ์	 (2541:174-186)	 ได้เสนอ	 วิสัย
ทัศน์ประเทศไทยปี	 2560	 ด้านการศึกษาไทยที่
พึงปรารถนาที่จะนำาพาให้ประเทศก้าวสู่ศตวรรษ
ท่ี	 21	 ด้านหลักสูตร	 ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ
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สอนทุกระดับในยุคโลกาภิวัฒน์	 ประเทศของเรา
ต้องติดต่อปฏิสัมพันธ์และแข่งขันประเทศต่างๆ	
ท่ัวโลก	 เราจำาเป็นต้องเข้าใจถึงความเป็นสากล	
เพราะทำาใหเ้กดิความเขา้ใจเรือ่งแนวคดิ	วฒันธรรม	
ประเพณีและอื่นๆ	 ของประเทศต่างๆ	 ซึ่งจะส่ง
ผลให้เราเข้าใจและสามารถสื่อสารกับชาวต่าง
ประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	และสอดคลอ้งกบั	 
Bredekamp	 and	 Copple	 (1997:	 20-21)	 
ได้เสนอแนะการจัดหลักสูตรสำาหรับเด็กปฐมวัย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา	 เพ่ิมเติม	 คือหลักสูตร
ควรส่งเสริมพัฒนาการด้านความรู้	 ความเข้าใจ	
กระบวนการ	 ทักษะ	 และควรส่งเสริมนำาไปสู่การ
ปฏิบัติ	และการแสวงหาความรู้ใหม่

ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้	สื่อควรเป็นของ
จริงหรือจำาลองและเป็นรูปภาพศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชาติใน
อาเซียน	 สื่อมัลติมีเดียวีดีทัศน์สื่อเคลื่อนไหวให้
เห็นได้หลายมิติผลิตจำาลองของจริงและให้เห็น
วิถีชีวิตวัฒนธรรม	 ความเป็นอยู่ของประชากรใน
อาเซียน	สื่อและแหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิห้องอาเซียน	
ศนูยอ์าเซยีนศกึษาหรอืพิพิธภณัฑเ์กีย่วกบัอาเซยีน	
(ASEAN	 Learning	 Museum)	 สื่อเทคโนโลยี	
(ICT)	 ท่ีสามารถสื่อสารได้สองทางระหว่างผู้ใช้
กับอุปกรณ์	 (Interactive)	 และแหล่งเรียนรู้ร่วม
กันผ่านสื่อการเชื่อมห้องเรียนระหว่างประเทศ
สมาชกิอาเซียน	(Classroom	Connectivity	)	ทัง้นี้
เนื่องจากสื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราว
เน้ือหาจากผู้สอนไปยังเด็กในการจดัประสบการณ์
การเรยีนรู	้ทำาใหเ้ด็กเกดิการเรยีนรูต้ามจดุประสงค์
ท่ีวางไว้	 ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงทำาให้
สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรมที่
เข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ง่าย	 รวดเร็ว	 เพลิดเพลิน	 เกิด
การเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง	 สอดคล้องกับ
การขับเคลื่อนการดำาเนินการด้านการศึกษาเพ่ือ
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	ในปี	พ.ศ.	2558	

กระทรวงศึกษาธิการ	 (2554:	 ออนไลน์)	 ได้
กำาหนดทิศทางในการดำาเนินการทางการศึกษา
เพื่อการเข้าสู่เป็นประชาคมอาเซียน	 มีการแลก
เปลี่ยน	 ICT	 เพราะจะต้องเชื่อมโยงกันได้ภายใน
ประเทศประชาคมอาเซยีน	รวมทัง้พฒันาหอ้งเรยีน
แห่งอนาคต(The	Global	Class)	ซึ่งเป็นห้องเรียน
อเิลก็ทรอนกิสท์ีส่ามารถเชือ่โยงการเรยีนการสอน
ได้อย่างหลากหลาย	 และสอดคล้องกับสำานักงาน
สภาการศกึษา	(2554:	99-104)	ไดเ้สนอแนะเชงิ
นโยบาย	และแนวทางการดำาเนนิงานในการจดัการ
ศึกษาเพื่อเตรียมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	 จัด
ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและศูนย์ให้บริการข้อมูล
เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนและประเทศสมาชิก	 ที่
รองรับและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และประชาชนทั่วไป

ดา้นบทบาทของครผููส้อนปฐมวยั	ครคูวร
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	
ภูมิใจในชาติของตนและความเป็นประชาคม
อาเซยีน	ครทูรงภมูริูแ้สวงหาความรูม้คีวามรูค้วาม
สามารถปรับตัวเองให้ทันเหตุการณ์รู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยีองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงและมีทักษะ
การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ทั้งนี้เนื่องจากครู
ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทและมีอิทธิพลในการจัด
กระบวนการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงต้องได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอซึ่ง
สอดคล้องกับ	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	(2554:	5-9)	ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ
ของครูในประชาคมอาเซียนและ	 ตัวชี้วัดคุณภาพ
ครู	 ประกอบด้วย	 1)	 ครูผู้สอนมีความรู้เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน	 2)	 ครูสามารถใช้ภาษาต่าง
ประเทศในการสื่อสาร	3)	ครูใช้หนังสือตำาราเรียน	
และสือ่ทีเ่ปน็ภาษาตา่งประเทศในการจดัการเรยีน
รู้	4)	ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์	(ICT)	ในการจัดการ
เรียนรู้	 การวัดและประเมินผล	 และการเผยแพร่
ผลงานทั้งระบบออนไลน์	(Online)	และออฟไลน์	
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(Offline)	 5)	 ครูใช้เทคนิคและวิธีสอนที่หลาก
หลายในการจัดการเรียนรู้	 6)	 ครูสามารถแลก
เปลี่ยนประสบการณ์	 ในการจัดการเรียนรู้ทั้งใน
ประเทศและในกลุ่มประชาคมอาเซียน	และ7)	ครู
ใชป้ระสบการณก์ารวจิยั	สือ่	นวตักรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	 และสอดคล้องกับ	 วิจารณ์	
พานิช	 (2554:	10-20	 )	 ได้กล่าวถึงครูเพื่อศิษย์	
วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่	 21	 ครู
ต้องออกแบบการเรียนรู้	และอำานวยความสะดวก	
(Facilitate)	 การเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้จากการ
เรียนแบบลงมือทำา	หรือปฏิบัติแล้วการเรียนรู้ก็จะ
เกิดภายในใจและสมองของตน	 และมีทักษะด้าน
การสื่อสาร	 สารสนเทศ	 และรู้เท่าทันสื่อ	 ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร	

ดา้นคณุลกัษณะของเด็กปฐมวยัในบรบิท
ประชาคมอาเซียน	3	ด้าน	คือ	1)	ด้านความรู้	2)	
ด้านทักษะและกระบวนการ	และ	3)	ด้านเจตคติ	
ซึ่งเป็นความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตาม
ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยไทยเมื่อถึงอายุนั้นๆ	
คุณลักษณะแต่ละวัยอาจจะเกิดขึ้นมากน้อยแตก
ต่างกันไปในแต่ละบุคคล	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
แวดลอ้มการอบรมเลีย้งดูและประสบการณท์ีไ่ด้รบั	
สอดคลอ้งกบั	สมุน	อมรววิฒัน์	(2551:	148-149)	
ไดก้ลา่วเกีย่วกบัแนวโน้มในอนาคต	การพัฒนาเด็ก
ตามแนวทางโลกทีเ่หมาะสมสำาหรบัเด็ก	(A	World	
Fit	 For	 Children)	 พ.ศ.	 2550-2559	 โดยสรุป
คณุลกัษณะของเด็กทีพึ่งประสงค์คือ	มสีขุภาพกาย
และสุขภาพจิตดี	มีวุฒิภาวะทางอารมณ์	มีทักษะ
การคิด	 มีค่านิยมและเจตคติที่ถูกต้องในการเต
รียมตนหรือเตรียมประกอบอาชีพ	 รู้จักปกป้อง
สิทธิตนและเคารพสิทธิของผู้อื่น	 สามารถอยู่ร่วม
ในวัฒนธรรมที่หลากหลายและใฝ่สันติ	สอดคล้อง
กับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
(2554:	 5-9)	 ได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่

ประชาคมอาเซียน	 ด้านคุณลักษณะเด็กไทยของ
เด็กไทยที่จะพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
คือ	 1)	 ด้านความรู้	 มีความรู้เกี่ยวกับประเทศ
อาเซียนในด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และ
วฒันธรรม	2)	ดา้นทกัษะ/กระบวนการ	คอืมทีกัษะ
การสื่อสารได้อย่างน้อย	2	ภาษา	 (ภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศในอาเซียน)	 อีกอย่างน้อย	 1	
ภาษา	มทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่ง
สร้างสรรค์	มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สันติวิธี	มีความสามารถในการทำางานและอยู่ร่วม
กบัผูอ้ืน่	ทกัษะพลเมอืง/ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	
เคารพและยอมรบัความหลากหลายทางวฒันธรรม	
ทักษะการเรียนรู้และ	การพัฒนาตน	และ3)	ด้าน
เจตคติ	 มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ความเป็น
อาเซียน	 และยอมรับความแตกต่างในการนับถือ
ศาสนา	 และสอดคล้องกับสุรินทร์	 พิศสุวรรณ	
(2555:	 167-168)	 ได้กล่าวไว้	 อาเซียนรู้ไว้ได้
เปรียบแน่	 ระบบการศึกษาต้องมีประสิทธิภาพ	
ต้องสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้เด็กๆ	 ให้มีความ
สามารถ	ที่หลากหลาย	สามารถปรับตัวได้	เอาตัว
รอดได้ตลอดชีวิต	 โลกยุคอาเซียนยุคโลกาภิวัฒน์
มนษุยแ์ตล่ะคนตอ้งเปน็	Multi	Functional	คอืตอ้ง
ทำาได้หลายๆ	อย่างสิ่งที่เราต้องการคือทักษะการ
คิด	 การวิเคราะห์	 การให้เหตุผล	 การสังเคราะห์
ข้อมูลเพื่อที่จะสามารถปรับตัวในชีวิตได้ตลอดไป	

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนำาผลการวิจัยไปใช้

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา
ปฐมวยัทกุระดบัควรกำาหนดนโยบายในการจดัการ
ศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน	 มีแผน
แมบ่ททีช่ดัเจน	และสามารถนำาแผนไปสูก่ารปฏบิตัิ
ทีใ่หไ้ดจ้รงิๆ	และควรใหค้วามสำาคญักับการจดัการ
ศกึษาปฐมวยัใหเ้ปน็ไปตามแนวคดิทฤษฏ	ีหลกัการ	
ปรัชญา	/วิสัยทัศน์	และจุดหมาย	ของการจัดการ
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ศึกษาปฐมวัย

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

ควรมกีารศกึษารปูแบบการบรหิารการจดั

ศกึษาปฐมวัยในประชาคมอาเซยีนอยา่งเปน็ระบบ
และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตร
อาเซียนศึกษาระดับปฐมวัย
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านเพื่อความเข้าใจ 
และการทำางานเป็นทีม เรื่อง Love Our Environment ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ
แบบ CIRC กับแบบ SQ4R
Comparisons of Learning Achievement of our Environment  
Reading Comprehension and Teamwork English of  
Pratomsuksa Six Students between Cooperative learning  
Activities CIRC Learning Approach and SQ4R Learning  
Approach
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	

CIRC	กับแบบ	SQ4R	เรื่อง	Love	Our	Environment	วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75	2)	ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วม
มือแบบ	CIRC	กับแบบ	SQ4R	เรื่อง	Love	Our	Environment	วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	
6	3)	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การอ่านเพื่อความเข้าใจ	และการทำางานเป็นทีมของนักเรียน
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่รว่มมอื	แบบ	CIRC	กบัแบบ	SQ4R	กลุม่ตวัอยา่งเปน็นกัเรยีนจาก
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์	จำานวน	56	คน	จำานวน	2	ห้องเรียน	ห้องเรียนละ	28	คน	ได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม	(cluster	random	sampling)	โดยนักเรียนห้องที่	1	เรียนแบบ	CIRC	และนักเรียนห้องที่	2	
เรียนแบบ	SQ4R	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ	CIRC	
มคีวามเหมาะสมระดับมากทีส่ดุมค่ีาเฉลีย่ระหวา่ง	4.59	–	4.73	และแบบ	SQ4R	มคีวามเหมาะสมระดบั
มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยระหว่าง	4.58	–	4.75	รูปแบบละ	8	แผนๆ	ละ	2	ชั่วโมง	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นแบบเลือกตอบชนิด	4	ตัวเลือก	จำานวน	20	ข้อ	มีค่าความยากตั้งแต่	0.27	–	0.73	มี
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ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	ตั้งแต่	0.40	–	0.87	ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(Lovett)	เท่ากับ	0.85	3)	แบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ	เป็นแบบเลือกตอบชนิด	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	
มีค่าความยากตั้งแต่	0.40	–	0.67	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่	0.27	–	0.87	ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ	(KR-20)	เท่ากับ	0.94	และแบบประเมินการทำางานเป็นทีมวิชาภาษาอังกฤษ	จำานวน	20	ข้อ	มีค่า
อำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่	0.24	–	0.80	ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	ใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา	(α	Coefficient)	 
ของครอนบคั	(Cronbach)	มคีา่เทา่กบั	0.91	สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู	ไดแ้ก	่คา่เฉลีย่	สว่นเบีย่งเบน 
มาตรฐาน	และทดสอบสมมุติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ	(MANOVA)	

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 และแบบ	 SQ4R	 วิชาภาษาอังกฤษ	 
ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	80.08/	78.05	และ	84.89/81.45	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำาหนด	ตามลำาดับ

2.	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 และแบบ	 SQ4R	 วิชาภาษาอังกฤษ	 
ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.6273	และ	0.6848	ตามลำาดับ

3.	นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ	แบบ	SQ4R	มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 การอ่านเพื่อความเข้าใจ	 และการทำางานเป็นทีม	 สูงกว่าแบบ	CIRC	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ	.01

คำาสำาคัญ:	 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน,	การอา่นเพือ่ความเขา้ใจ,	การทำางานเปน็ทมี,	การจดักจิกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC,	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	SQ4R	

Abstract
This	 research	 aims	 to,	 firstly,	 develop	 plans	 and	 collaborative	 learning	 activities	

employing	the	concepts	of	CIRC	and	SQ4R	on	a	topic	“Love	Our	Environment”	in	English	
subject	for	students	in	Grade	6	with	an	effective	basis	of	75/75.	Secondly,	the	research	aims	
to	study	the	effectiveness	index	of	the	plan	for	collaborative	learning	activities	using	CIRC	
and	SQ4R	on	a	topic	“Love	Our	Environment”	in	English	subject	for	students	in	Grade	6.	
And	thirdly,	it	aims	to	compare	student’s	academic,	reading	comprehension,	and	working	 
as	 a	 team	 achievements	 derived	 from	 collaborative	 learning	 activities	 using	 CIRC	 and	
SQ4R	participated	by	56	students	from	2	classes	(28	each).	They	were	obtained	using	the	
cluster	random	sampling.	The	tools	used	in	this	research	include,	firstly,	the	plan	for	CIRC	 
collaborative	learning	activities,	and	plan	for	SQ4R	collaborative	learning	activities	on	a	topic	
“Love	Our	Environment”	 for	Grade	6,	each	 type	consists	of	8	plans	with	2-hour	 length.	
Secondly,	the	achievement	test	for	English	subject	topic	“Love	Our	Environment”	for	Grade	
6	students;	it	is	a	test	of	20	multiple	choice	questions	with	4	options,	and	each	question	
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having	difficulty	 level	 ranging	 from	0.27	–	0.73,	discrimination	power	 ranging	 from	0.40	
to	0.87	with	total	edition	confidence	(Lovett)	equal	to	0.85.	Thirdly,	a	measure	of	reading	
comprehension	capability	test	for	Grade	6	students	in	“Love	Our	Environment”;	it	consists	
for	30	multiple	choice	questions	with	4	options.	Fourthly	having	difficulty	level	ranging	from	
0.40	 to	0.67,	 the	discrimination	power	 ranging	 from	0.27	 to	0.87,	and	 the	 total	edition	
confidence	(KR-20)	equal	to	0.94.	Teamwork	assessment	for	the	English	subject	of	Grade	
6	students;	it	consists	of	20	items	having	discrimination	power	ranging	from	0.24	to	0.80,	
and	the	total	edition	confidence	by	alpha	coefficient	(α	Coefficient)	of	Cronbach	equal	to	
0.91.	Statistics	used	for	data	analysis	are	mean,	standard	deviation	and	Multivariate	Analysis	
of	Variance.	(MANOVA)	

The	results	are	as	follows:

1.	The	plans	for	CIRC	and	SQ4R	collaborative	learning	activities	for	Grade	6	are	as	
effective	as	80.08/78.05	and	84.89/81.45	respectively.

2.	The	plans	for	CIRC	and	SQ4R	collaborative	learning	activities	for	Grade	6	have	
the	effectiveness	index	of	0.6273	and	0.6848	respectively.

3.	Students	 in	each	type	of	activities	(CIRC	and	SQ4R)	have	different	academic,	
reading	comprehension,	and	working	as	a	team	achievements	at	.01	and	this	is	statistically	
significant.

Keywords:	Learning	Achievement,	Reading	Comprehension,	Scientific	Teamwork	English,	 
Cooperative	 learning	 Activities,	 CIRC	 Learning	 Approach,	 SQ4R	 Learning	 
Approach.

บทนำา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการ

ติดต่อสื่อสาร	 โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์วิชา
ภาษาองักฤษนบัวา่เป็นวชิาท่ีมคีวามสำาคัญอย่างยิง่	
เพราะเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์
และสรา้งศกัยภาพในการสือ่สาร	ซึง่เปน็การเตรยีม
ความพร้อมและเสริมสร้างให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวางรากฐานใน
การเรียนรู้	 การเรียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยประสบ
ความสำาเร็จเท่าที่ควรโดยเฉพาะในระดับช่วงชั้นที่	
1	ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนการสอนประสบกับ

ปญัหาตา่งๆ	มากมาย	เชน่	ปญัหาเกีย่วกบัผูส้อนที่
ยดึ	วธิกีารสอนแบบเดมิ	ปญัหาเกีย่วกบันกัเรยีนที่
ไมรู่ค้ณุคา่วา่จะเรยีนภาษา	องักฤษไปทำาไม	ปญัหา
เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่ล้าสมัย	(ปิยะภรณ์	
ชยัสงค.์	2552:	18)	ทกัษะการอา่นภาษาองักฤษมี
บทบาทสำาคญัตอ่การพฒันาความรูค้วามสามารถ
ของประชากรโลกในปัจจุบัน	 เนื่องจากตำาราและ
ข่าวสารซึ่งผ่านทางสื่อต่างๆ	 มักจะตีพิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ซึ่งทักษะการอ่านเป็น
ทักษะที่นักเรียนต้องใช้มากที่สุดทักษะ	 การอ่าน
จะช่วยส่งเสริมความรู้ความคิดของคนเราให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน	 (ฐิติกาณจน์	 จันทรสมบัติ.	
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2554:	79)	การสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย
ยังไม่ประสบผลสำาเรจ็เท่าที่ควร	ทั้งนี้อาจมสีาเหตุ
หลายประการ	ได้แก่	ผู้บริหาร	ครูผู้สอน	หลักสูตร	
และนักเรียน	ซึ่งปัญหาที่สำาคัญมาก	คือ	ครูผู้สอน	
ที่จะต้องรู้เทคนิคและจิตวิทยาในการสอน	 ส่วน
ปัญหา	ที่พบบ่อยในการเรียนของนักเรียน	คือ	จำา
คำาศพัทท์ีเ่รยีนแลว้ไมไ่ด้	โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมือ่จะ
นำามาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ	นักเรียนไม่สามารถ
นึกคำานั้นได้	 มีความยากในการหาคำา	 ที่ถูกต้อง
มาใช้บรรยายสิ่งที่ตนต้องการพูด	 และมีปัญหาใน
การเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่านหรือสิ่งที่ได้ยิน	 
(ศศิโสภา	แสงกมล,	2554:	36)

จากสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอน	นกัเรยีนยงัขาดทกัษะในการอา่นการทำาความ
เข้าใจในเนื้อหาของเรื่องที่อ่านและยังขาดความ
ร่วมมือในการทำากิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจทีจ่ะแกป้ญัหาโดยใช้รปูแบบการจดัการ
เรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	(co-operative	in-
tergrade	reading	and	composition)	ซึ่งมีองค์
ประกอบสำาคญั	3	ประการ	คอื	1)	กจิกรรมพ้ืนฐาน
ดา้นอา่นและการเขยีน	(basic	relate	activities)	2)	
การดำาเนนิการสอนของคร	ู(direct	instruction)	3)	
การบูรณาการการอ่านและการเขียน	(integrated	
reading	 and	 composition)	 (วัชรา	 เล่าเรียนดี.	
2548:	178)	และเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้
อีกวิธีหนึ่งมาเปรียบเทียบกัน	คือ	การจัดการเรียน
รู้กลุ่มร่วมมือแบบ	 SQ4R	 ซึ่งเทคนิคการเรียนรู้
แบบ	SQ4R	ประกอบด้วย	6	ขั้นตอน	โดยแต่ละ
ขั้นตอนนั้นให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกกลวิธีต่างๆ	เพื่อ
ช่วยให้เกิดความเข้าใจใน	การอ่านทั้งสิ้น	เช่น	ขั้น
สำารวจ	 เป็นการดูแบบผ่านไปอย่างคร่าวๆ	 กวาด
สายตาเพือ่ดขูอ้มลูกวา้งๆ	ของบทอา่นเพือ่สำารวจ
ชื่อเรื่อง	สารบัญ	คำานำา	ข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ	หลัง
จากน้ันสำารวจเป้าหมายของผู้เขียน	 และในขณะ

เดียวกันก็เป็นการ	จับใจความสำาคัญอย่างคร่าวๆ	
และดูหัวข้อย่อย	 ในแต่ละบท	 รวมถึงคำาถามและ
สรุปใจความท้ายบท	แล้วนำาไปตั้งคำาถาม	ซึ่งเป็น
คำาถามที่เกี่ยวข้องกับใจความสำาคัญในบทอ่าน	
โดยคำาถามทีถ่ามนัน้ไดแ้กใ่คร	อะไร	ทำาไม	อยา่งไร	
และเมื่อไหร่	 ซึ่งจะทำาให้การอ่านเป็นไปอย่างมี
จุดมุ่งหมาย	 และจับประเด็นท่ีสำาคัญได้	 ซึ่งข้ันตั้ง
คำาถามนี้	 เป็นกิจกรรมท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้
เรยีนไดว้างแผน	ควบคมุและปรบัปรงุกระบวนการ
ที่จะทำาให้บรรลุเป้าหมายในการอ่านด้วยตนเอง	 
(พนิตนาฎ	ชูฤกษ์,	2551:	117-123)	

ผู้วิจัยจึงมีความต้องการในการที่จะ
เปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 2	 วิธีคือ
การจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	กับการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	SQ4R	โดยทำาการ
ศกึษาตวัแปรผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การอา่นเพือ่
ความเข้าใจ	และการทำางานเป็นทีมของนักเรียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.	 เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 กับแบบ	 SQ4R	
เรื่อง	 love	 our	 environment	 วิชาภาษาอังกฤษ	
ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์	75/75

2.	 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	กับ
แบบ	SQ4R	เรื่อง	Love	Our	Environment	วิชา
ภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน	การอา่นเพือ่ความเขา้ใจ	และการทำางานเปน็
ทีมของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มร่วมมือ	แบบ	CIRC	กับแบบ	SQ4R
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สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่เรียน

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	
CIRC	และแบบ	SQ4R	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	
การอ่านเพื่อความเข้าใจ	 และการทำางานเป็นทีม
แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร	ได้แก	่นกัเรยีนช้ันประถมศกึษา
ปีที่	6	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	ในกลุ่ม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 ในอำาเภอ
นามน	สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
กาฬสินธุ์เขต	 3	 จำานวน	 6	 โรง	 จำานวนนักเรียน	
171	 คน	 ได้มาโดยการสุ่ม	 แบบกลุ่ม	 (cluster	
random	sampling)	โดยกลุม่ตวัอย่างเปน็นักเรยีน
จากโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์	 จำานวน	 2	
ห้องเรียน	จำานวน	56	คน	หอ้งเรยีนละ	28	คนโดย
นักเรียนห้องที่	1	 เรียนแบบ	CIRC	และนักเรียน
ห้องที่	2	เรียนแบบ	SQ4R	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
ร่วมมือแบบ	 CIRC	 และแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	SQ4R	 เรื่อง	 Love	Our	
Environment	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	รูปแบบละ	
8	แผนๆ	ละ	2	ชั่วโมง	โดยแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ	CIRC	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีส่ดุ	
มีค่าเฉล่ียความเหมาะสมตัง้แต	่4.59	–	4.73	และ
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบ	SQ4R	มคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมตั้งแต่	4.58	–	4.75	

2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ	 เรื่ อง	 Love	 Our	 
Environment	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 เป็นแบบ

ทดสอบแบบเลือกตอบชนิด	 4	 ตัวเลือก	 จำานวน	
20	ข้อ	มีค่าความยากตั้งแต่	0.27	–	0.73	มีค่า
อำานาจจำาแนกรายขอ้	ตัง้แต	่0.40	–	0.87	และคา่
ความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.85	

3.	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ	ชั้นประถมศึกษา	ปีที่	6	เรื่อง	
Love	Our	Environment	แบบเลือกตอบชนิด	4	
ตวัเลอืก	จำานวน	30	ขอ้	มคีา่ความยากตัง้แต	่0.40	
–	0.67	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่	0.27	–	
0.87	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.94	

4.	 แบบประเมินการทำางานเป็นทีมวิชา
ภาษาอังกฤษ	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
จำานวน	 20	 ข้อ	 มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่	
0.24	–	0.80	ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.91	

วิธีดำาเนินการวิจัย

1.	 ทดสอบก่อนเรียน	 (pre-test)	 ทั้ง	 2	
กลุ่มโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง	 การ
เรียน

2.	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียน
ในกลุ่มทดลองกลุ่มที่	 1	 ใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	และให้นักเรียนใน
กลุ่มทดลองกลุ่มที่	2	ใช้การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้กลุ่มร่วมมือแบบ	SQ4R

3.	 ทดสอบหลังเรียน	 (post-test)	 ทั้ง	
2	 กลุ่มเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 แบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ	และแบบประเมินการทำางานเป็นทีม

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัด	
การเรยีนรูก้ลุม่รว่มมอืแบบ	CIRC	กบัแบบ	SQ4R	
เรื่อง	Love	Our	Environment	ชั้นประถมศึกษา
ปีที่	 6	 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 75/75	 โดย
การหาค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ค่าร้อย
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ละ	และใช้สูตร	E1	/	E2	ในการหาประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้

2.	 วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 กับแบบ	
SQ4R	(The	Effectiveness	Index:	E.I.)	

3.	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบ	 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ทักษะ	 การ
อ่าน	และการทำางานเป็นทีมในการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษ	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือแบบ	 CIRC	 และแบบ	 SQ4R	 ด้วย	 การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ	(MANOVA)

ผลการวิจัย
จากการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 การอ่านเพื่อความเข้าใจ	 และการ

ทำางานเปน็ทมีของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรม
การเรยีนรูก้ลุม่รว่มมอื	แบบ	CIRC	กบัแบบ	SQ4R	
สรุปผลได้ดังนี้	

1.	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วม
มือแบบ	CIRC	และแบบ	SQ4R	มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	80.08/	78.05	และ	84.89/81.45	ตาม
ลำาดับ

2.	การจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่รว่มมอื
แบบ	CIRC	และแบบ	SQ4R	มีดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ	0.6273	และ	0.6848	ตามลำาดับ

3.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การอ่าน
เพื่อความเข้าใจ	 และการทำางานเป็นทีม	 ระหว่าง
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่รว่ม
มอื	แบบ	CIRC	และแบบ	SQ4R	แตกตา่งกนัอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ดังตาราง	1-2

ตาราง 1	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การอ่านเพื่อความเข้าใจ	 และการทำางานเป็นทีมของนักเรียนที่ได้
รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ	แบบ	CIRC	กับแบบ	SQ4R	

ตัวแปร คะแนนเต็ม

รูปแบบการเรียน

แบบ CIRC แบบ SQ4R

S.D. S.D.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20 15.61 0.74 16.29 1.18

การอ่านเพื่อความเข้าใจ 30 22.25 2.62 23.68 1.31

การทำางานเป็นทีม 150 77.32 6.88 81.79 5.65
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อภิปรายผล
1.	ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้

1.1	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
รว่มมือแบบ	CIRC	มปีระสทิธภิาพเทา่กบั	80.08/	
78.05	แสดงว่า	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ	 และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 สามารถนำาไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
ได้	ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก

1.1.1	 การสอนแบบ	 CIRC	 เป็นการ
สอนการอ่านที่มีองค์ประกอบของการสอนเพ่ือ
พัฒนาการอ่านและการเขียน	3	ประการ	คือ	1)	
กิจกรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง	 (basal	 –	 related	
activities)	2)	การสอนอา่นเพ่ือความเขา้ใจ	(read-
ing	 comprehension)	 และ	 3	 การบูรณาการ
หลักภาษาการใช้ภาษากับการเขียน	 (integrated	
reading	 and	 composition)	 (วัชรา	 เล่าเรียน
ดี.	2548:	180	-	184)	ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หลักการใช้ภาษา
ได้อย่างถูกต้อง	 เมื่อสมาชิกกลุ่มมีความรู้ความ
เข้าใจเน้ือหา	 ทุกคนจึงมีส่วนช่วยให้กลุ่มประสบ
ผลสำาเร็จ	

1.1.2	บรรยากาศในหอ้งเรยีนเปน็ไปดว้ย
ความสนุกสนาน	 เมื่อใช้แบบท่ีมีการแข่งขันกัน	
นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการทีจ่ะทำาคะแนน
กลุ่มตนเองให้สูงที่สุด	 เมื่อครูประกาศผลคะแนน	
ให้ทราบ	 นักเรียนมีการวางแผนในการที่จะทำาให้
คะแนนกลุ่มเพิ่มขึ้นในคราวต่อไป	

1.1.3	ขัน้ตอนในการสรา้งแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบ	 CIRC	 เป็นไปอย่างถูกต้องตามกระ
บวนการ	 โดยผู้วิจัยได้นำาแผนการจัดการเรียนรู้
เสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	 ตรวจ
สอบความถูกต้องเหมาะสม	 นำามาปรับปรุง	 แล้ว
เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ	 ความสอดคล้อง
ของจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้แผนการเรียน
รู้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสม	 และนำา
ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลองซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างแล้วนำากลับมาปรับปรุงข้อบกพร่องก่อน
การสอนจรงิจงึทำาใหแ้ผนการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ	
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ที่ 	 75/75	 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของกชนันท์	 ข่มอาวุธ	
(2549:	 58-84)	 ที่พบว่า	 ชุดการเรียนที่สอน
แบบ	 CIRC	 สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่	 5	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 89.97/81.37	
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	William	 and	 
others	 (2002:	235-248)	ได้ศึกษาผลของการ

ตาราง 2	 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การอา่นเพือ่ความเขา้ใจ	และการทำางานเปน็ทมี	
ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ		CIRC	กับแบบ	SQ4R	

สถิติทดสอบ Value Hypothesis df Error df F P

Pillai	‘s	Trace 0.407 3 52 11.90 0.00

Wilks	‘s	Lambda 0.593 3 52 11.90 0.00

Hotelling	‘s	Trace 0.687 3 52 11.90 0.00

Roy	‘s	Larget	Root 0.687 3 52 11.90 0.00
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สอนใจความสำาคญัของเรือ่งโดยดำาเนนิการจดัการ
เรียนการสอนในนักเรียนเกรด	2	 และเกรด	3	ที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำาในโรงเรียนที่มีระดับ
ความยากจนสูงโดยเปรียบเทียบการสอนแบบ
ปกติที่ใช้ในการสอนแบบความเข้าใจเรื่องราวกับ
โปรแกรมที่ปรับปรุงในเรื่องความเข้าใจแก่นเรื่อง
กับโปรแกรมความเข้าใจเรื่องราวทำาให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคญัทางสถติิและนกัเรยีนจะมคีวามเขา้ใจสงูขึน้
เมื่อใช้การสอนที่นำาเอาโครงสร้างบทเรียนยุทธวิธี
และการอภิปรายมารวมกนัจากการศกึษางานวจิยั
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 เป็นรูปแบบการ 
จัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจ
ที่จะส่งผลถึงทักษะการเขียนโดยที่ครูผู้สอนต้อง
ดำาเนินการจัดการเรียนรู้พร้อมชี้แนะและร่วมสรุป
สาระสำาคัญของเรื่องที่อ่านเพื่อให้นักเรียนเกิด
ความเข้าใจและมีพัฒนาการด้านการอ่านซึ่งจะ
ทำาให้นักเรียนสามารถนำาความรู้ที่ได้รับจากการ
จัดการเรียนรู้ของครูไปฝึกในขั้นของกิจกรรมกลุ่ม
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไปการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนกล่าวคือทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านการอ่านสูงขึ้นสามารถจับใจ
ความแปลความตีความและสรุปใจความของเรื่อง
ที่อ่านได้นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนแบบ
กลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRCยังเป็น	 การส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน
ทำาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ผู้ศึกษาค้นคว้า
จึงได้นำาหลักและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือแบบ	CIRC	มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อ
เพิ่มพูนพัฒนาการการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น	 วัลลภ  ดาศรี  (2552:	 
เวปไซต์)	ที่ได้ทำาการวิจัยเรื่อง	การใช้กิจกรรมการ

เรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อ
พัฒนาทักษะ	การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ	
จากนิทานอีสป	 สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่	5	ที่พบว่า	การ	ใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วม
มอืกนัเรยีนรูแ้บบผสมผสานเพือ่พฒันาทกัษะการ
อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ	 จากนิทานอีสป	
สำาหรับนักเรียน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียน
บ้านวารไพรศรี  สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร์	 เขต	 1	 มีประสิทธิภาพ	 86.70/83.75   
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	80/80	

1.2	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มร่วมมือแบบ	 SQ4R	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	
84.89/81.45	 แสดงว่า	 แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและ
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว	้สามารถนำาไปใช้
จัดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์ได้	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

1.2.1	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ	SQ4R	เปน็วธิกีารสอนอา่นทีด่มีขีัน้ตอนการ
สอนที่เป็นระบบที่ชัดเจน	 เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	
โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมาก
ที่สุด	ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์	คิดสังเคราะห์	
โดยครูมีบทบาทในการกระตุ้น	 ยั่วยุให้นักเรียน
คิดและใช้ความสามารถในการอ่าน	 เมื่อนักเรียน
ปฏิบัติตามขั้นตอนการอ่านทั้ง	6	ขั้น	แล้วจะทำาให้
นกัเรยีนสามารถจบัใจความสำาคญัจากเรือ่งทีอ่า่น
ได้ในที่สุด	

1.2.2	 วิธีสอนแบบ	 SQ4R	 เป็นเทคนิค
การสอน	 เพื่อหาข้อมูลสำาคัญของเรื่อง	 โดยให้
นักเรียนอ่านอย่างคร่าวๆ	 เพื่อสำารวจหาใจความ
สำาคัญของเรื่องที่อ่าน	 (survey)	 แต่ต่อจากนั้น
เป็นการตั้งคำาถาม	 โดยเปลี่ยนจากใจความสำาคัญ
ของเรื่องให้เป็นคำาถาม	(question)	ขั้นตอนต่อไป
ใหน้กัเรยีนอา่นบทอา่นเพือ่หาคำาตอบโดยละเอยีด	
(read)	 แล้วให้นักเรียน	 จดบันทึกข้อมูลต่างๆ	 
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(record)	ขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนได้มีโอกาสเล่า
เรื่องหรือทบทวนเรื่องที่อ่านจากข้อมูลที่ได้จด
บันทึกไว้	 (recite)	 ขั้นตอนสุดท้ายให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทอ่านที่นักเรียนได้
อ่าน	(reflect)	สุคนธ์	สินธพานนท์	(2545:	287)	
ทีก่ลา่วมาท้ังหมดเปน็สว่นหนึง่ทีท่ำาใหแ้ผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	

1.2.3	ขัน้ตอนในการสรา้งแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบ	 SQ4R	 เป็นไปอย่างถูกต้องตาม 
กระบวนการในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้	
โดยผู้วิจัยได้นำาแผนการจัดการเรียนรู้เสนอคณะ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	ตรวจสอบความถูก
ต้อง	ความเหมาะสม	นำามาปรับปรุง	แล้วเสนอผู้
เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	 เหมาะสม	
ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้
แผนการเรยีนรูม้คีณุภาพและประสทิธภิาพเหมาะ
สม	 และนำาไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง
ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วนำากลับมาปรับปรุงข้อ
บกพร่องก่อนการสอนจริงจึงทำาให้แผนการเรียน
รู้มีประสิทธิภาพ	 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ที่	
75/75	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยส่วนหนึ่งของ	
สุภาณี	โสโท	(2554:	80-121)	ที่พบว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ	SQ4R	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	
81.86/79.63	 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พัชชา	 กรีรัมย์	 (2555:	 92)	 ที่ทำาการศึกษาวิจัย
เรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ	 การคิดวิเคราะห์และการยอมรับ
นับถือตนเอง	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิดแผนผังความคิด	 และวิธีการเรียนรู้
แบบ	 SQ4R	 วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา
ปีที่	 6	พบว่า	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	
วิชาภาษาอังกฤษ	 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 	 6	 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ	78.24/88.09	

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 มีค่าเท่ากับ	
0.6273	แสดงว่า	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
ร่วมมือแบบ	CIRC	ทำาให้นักเรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ	 62.73	 และดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
รว่มมอืแบบ	SQ4R	มคีา่เทา่กบั	0.6848	แสดงวา่	
การจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่รว่มมอืแบบ	SQ4R	
ทำาใหน้กัเรยีนมคีวามกา้วหนา้ในการเรยีนรูค้ดิเปน็
ร้อยละ	68.48	ทั้งนี้	อาจเป็นผลเนื่องมาจาก

2.1	 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลาก
หลายไม่น่าเบื่อ	 นักเรียนเรียนแล้วมีความรู้สึก
สนุกสนาน	

2.2	 สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
ของเกสตัลท์	 ว่าด้วยกฎของความชอบ	 ซึ่งเป็น
หลักสำาคัญในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ	 หาก
นักเรียนได้อ่านในสิ่งที่ตนเองชอบก็จะช่วยให้
กิจกรรมการเรียนด้านการอ่านมีความหมายต่อ
ตวันกัเรยีน	และการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
อ่านแบบ	 SQ4R	 นั้นเป็นวิธีการสอนอ่านอย่างมี
ข้ันตอนและเป็นระบบทำาให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อ
เรือ่งทีอ่า่น	สามารถจำาใจความสำาคญัของเรือ่งและ
นักเรียนมีความคงทนในเรื่องที่อ่าน

2.3	 การสอนอ่านแบบ	 SQ4R	 เป็น 
กระบวนการอ่านท่ีมีข้ันตอนการอ่านอย่างเป็น
ระบบ	นกัเรยีนตอ้งพยายามหาความหมายจากสิง่
ที่อ่าน	โดยใช้ขั้นตอนทั้ง	6	ของวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ	 ที่ส่ง
เสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านมากยิ่ง
ขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยส่วนหนึ่งของ	 สุภาณี	 โสโท	 (2554:	
80-121)	ที่พบว่า	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วธิเีรยีนรูแ้บบ	SQ4R	วชิาภาษาองักฤษ	ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่	6	มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.6504	
แสดงวา่นกัเรยีนมคีวามกา้วหนา้ทางการเรยีน	คดิ
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เป็นร้อยละ	65.04	

3.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การอ่าน
เพื่อความเข้าใจ	 และการทำางานเป็นทีม	 ระหว่าง
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
ร่วมมือ	แบบ	SQ4R	สูงกว่า	 แบบ	CIRC	อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	ทั้งนี้อาจเป็นผล
เนื่องมาจาก

3.1	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีเรียน
รู้	 SQ4R	 เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่	 ช่วยให้
นักเรียนคิดโดยผ่านการอ่านได้ดียิ่งขึ้น	 และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน	 โดยนักเรียน
ได้เรียนรู้วิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธี
เรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ตามขั้นตอนทั้ง	 6	 ขั้น	 ดังนี้
ขั้นสำารวจ	(survey)	ขั้นที่ผู้สอนให้นักเรียนสำารวจ
เรื่องราวที่ได้อ่านอย่างคร่าวๆ	 เพ่ือหาจุดสำาคัญ
ของเรื่อง	 ขั้นต้ังคำาถาม	 (question)	 ขั้นที่ผู้สอน
ควรต้ังคำาถามเกีย่วกบับทอา่นนกัเรยีนเพ่ือฝกึการ
ตอบคำาถาม	 คำาถามจะช่วยให้ผู้อ่านมีความอยาก
รู้อยากเห็น	 และทำาให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้เร็ว	 ขั้น
อ่าน	 (read)	 ขั้นการอ่านข้อความในบทหรือตอน
นัน้ๆ	ซ้ำาอยา่งละเอยีดและในขณะเดียวกนักค็น้หา
คำาตอบสำาหรบัคำาถามทีไ่ด้ต้ังไว	้ขัน้บอกคำาตอบอกี
ครั้ง	 (record)	ขั้นกิจกรรมที่เมื่อผู้เรียนได้คำาตอบ
แล้ว	 ก็จะจดบันทึกข้อมูลต่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย
ขึ้นและสามารถจำาคำาตอบนั้นได้	 ขั้นสรุป	 เป็นขั้น
เขียนสรุปใจความสำาคัญ	(recite)ขัน้ฝกึทกัษะ	เปน็
ขัน้ทบทวน	(reflect)	กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนวเิคราะห์
วจิารณ	์บทอ่านทีผู่เ้รยีนได้อา่นแลว้แสดงความคิด
เหน็ในประเดน็ทีม่คีวามคดิเหน็สอดคลอ้งหรอืเหน็
แตกต่าง	ไม่เพือ่ใช้ประกอบการทบทวนเรือ่งทีอ่า่น
ทัง้หมด	แลว้นักเรยีนสง่ตวัแทนนำาเสนอสรปุความ
จากเรื่องที่อ่าน

3.2	 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธี
สอนแบบ	 SQ4R	 นี้ทำาให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์	
คอืเรยีนรูท้ีจ่ะจบัใจความสำาคัญได้เรว็	เขา้ใจเน้ือหา

ที่มีความยากได้ง่ายขึ้น	 ผู้เรียนจดจำาเรื่องที่อ่าน
ได้นาน	 ช่วยให้รู้จักการคาดเดาคำาถามท่ีจะพบใน
แบบทดสอบ	 และไม่จำาเป็นต้องกลับไปทบทวน
อีกครั้ง	 เพราะสรุปใจความสำาคัญทุกอย่างไว้แล้ว
จากการจดบันทึก

3.3	 การจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 นี้
ทำาใหผู้เ้รยีนเกดิประสทิธภิาพในการอา่นดกีว่าการ
อ่านโดยไม่ได้ตั้งคำาถามเอาไว้ล่วงหน้า	 จะทำาให้
การอา่นไมม่จีดุมุง่หมายทีแ่นน่อนวา่ตอ้งการอะไร
หลังการอ่าน	 อ่านแล้วอาจจะจับจุดสำาคัญหรือ
อา่นไปแลว้ใชจ้ดุมุง่หมายเหมอืนกบัการเหวีย่งแห
ไม่รู้ว่าจะจับอะไร	 ได้อะไรหรือไม่	 แต่ถ้ามีการตั้ง
คำาถามจะช่วยให้ผู้เรียนได้แนวคิดจากคำาถามและ
พยายามหาคำาตอบเมื่อผู้สอนถาม	 ดังนั้นการใช้
คำาถามจึงเป็นแนวทางที่จะทำาให้ผู้เรียนอ่านอยู่ใน
ขอบเขตที่ตั้งไว้	 แล้วจะทำาให้ดีขึ้น	 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	Krause	 (2001:	Abstract)	 ได้
ศึกษาผลของการใช้วิธีสอนที่อาศัยทฤษฎีการนำา
เสนอผลงานเพื่อความเข้าใจ	 ผลปรากฏว่า	 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้รับการสอนแบบ	 SQ4R	 และทฤษฎี
การนำาเสนอผลงาน	จากการทดลองไมม่นียัสำาคญั
ทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองของคะแนนหลังการ
ทดลองค่าคะแนนแตกต่างกันเล็กน้อย	 ผลการ
วเิคราะหค์า่สหสมัพนัธข์องขอ้มลูชีใ้หเ้หน็วา่ทฤษฎี
การนำาเสนอผลงานจะมีประโยชน์	ถ้าเพิ่มเวลาใน
การสอนใหม้ากขึน้	แตส่ำาหรบัการสอนแบบ	SQ4R	
ไมต่อ้งเพิม่เวลาซึง่ชีใ้หเ้หน็วา่การสอนแบบ	SQ4R	
ช่วยให้นักเรียนพัฒนาการอ่านได้ดีขึ้น	 นัยนา	 จัน
ตาวงศ์	(2551:	33-46)	ได้ศึกษาการพัฒนาการ
อ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โดยใช้วิธี	ซี	ไอ	อาร์	ซี	มี
วัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
วิธี	ซี	ไอ	อาร์	ซี	สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่	 6	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการอ่าน	 และ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์พัฒนาการซึ่ง	 ตั้งความต่าง
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ไว้ที่	 25%	 และศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	6	ที่เรียนโดยใช้วิธี	ซี	ไอ	อาร์	ซี	
ผลการศึกษา	 พบว่า	 1)	 ได้แผนการจัดการเรียน
รู้ของนักเรียนชั้นประถม	ศึกษาปีที่	 6	 โดยใช้วิธีซี	
ไอ	 อาร์	 ซี	 ซ่ึงสามารถพัฒนาการอ่านเพื่อความ
เข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนได้	 2)	 นักเรียน
ท่ีได้รับการสอนการอ่าน	 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของความต่างระหว่างหลังเรียนและก่อนเรียนอยู่
ที่	 31.43%	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	พัฒนาการที่ตั้งไว้ที่	
25%	3)	พฤตกิรรมการแสดงออกของนักเรยีน	พบ
ว่า	 การแสดงออกของพฤติกรรม	 ด้านการปฏิบัติ
ตนที่ดีต่อเพื่อน	 และด้านการมีส่วนร่วมในการทำา
กจิกรรมอ	ยูใ่นระดับสงูมาก	และสอดคลอ้งกบังาน
วจิยัของพชัชา	กรรีมัย์	(2555:	92)	ทีท่ำาการศกึษา
วจิยัเรือ่งการเปรยีบเทยีบความสามารถในการอา่น
เพื่อความเข้าใจ	 การคิดวิเคราะห์และการยอมรับ
นับถือตนเอง	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิดแผนผังความคิด	 และวิธีการเรียนรู้
แบบ	SQ4R	วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปี
ที่	6	ที่พบว่า	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	การ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	มคีวามสามารถ
ในการอา่นเพือ่ความเขา้ใจ	วชิาภาษาองักฤษ	หลงั
เรียนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยใช้แนวคิดแผนผังความคิด	 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่	.017	อีกทั้งหากพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
ยังพบว่า	วิธีการเรียนรู้แบบ	SQ4R	มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าวิธีการเรียนรู้แบบ	CIRC	ในทุกตัวแปร	

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

1.1	 การจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ	
CIRC	และ	แบบ	SQ4R	นักเรียนบางส่วนยังไม่มี

การอธิบายซักถาม	ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม	เมื่อ
ครใูหท้ำาใบงานหรอืแบบฝกึหดั	นกัเรยีนทีเ่ขา้ใจใน
เนือ้หาจะทำา	นกัเรยีนทีย่งัไมเ่ขา้ใจจะไมก่ลา้แสดง
ความคดิเหน็	ดงันัน้	ครคูวรเอาใจใสแ่ละเนน้ย้ำาใน
เรื่องหลักการของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือว่า	
ตอ้งการใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูร้ว่มกนั	และเกดิความ
รบัผดิชอบรว่มกนั	พรอ้มกบักระตุน้การเรยีนรูด้ว้ย
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

1.2	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมง
แรกครูควรชี้แจงข้อตกลง	 ข้อปฏิบัติ	 และเกณฑ์
ต่างๆ	 ในการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจก่อนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1.3	 ครูควรแจ้งผลการทำากิจกรรม	 หรือ
การทดสอบใหน้กัเรยีนทราบทนัท	ีเพือ่ใหน้กัเรยีน
ทราบผลงานของตนเองและของกลุ่ม	 ซึ่งจะส่งผล
ใหน้กัเรยีนเกดิความกระตอืรอืรน้และเปน็แรงจงูใจ
ในการเรียนรู้

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อื่นๆ	 มาใช้	 เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ

2.2	ควรมกีารศกึษาตวัแปรอืน่ๆ	เชน่	การ
เขยีนเชงิสรา้งสรรค	์ความพงึพอใจในการเรยีน	โดย
ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือ	แบบ	CIRC	และ	แบบ	SQ4R	

2.3	ควรมีการนำารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	แบบ	CIRC	และแบบ	
SQ4R	 ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ	 เช่น	
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ
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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือ	1)	ศกึษาระดบัปจัจยัภาวะผูน้ำาทีม่อีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลการ

ปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 2)	 พัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	และ	3)	สร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย	เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
คณบดี	 กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์	 คณบดี	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและอธิการบดี	 จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง	 9	 แห่ง	 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 ตัวแปรเหตุ	 ได้แก่	 ภูมิหลังของ
คณบดี	สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	คุณลักษณะของคณบดีและพฤติกรรมผู้นำาของคณบดี	ตัวแปรผล	ได้แก่	
ประสทิธผิลการปฏิบตังิานของคณบดี	เครือ่งมอืการวจิยั	ประกอบดว้ย	แบบสอบถามทีม่ผีลการวเิคราะห์
ความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	 (Cronbach’s	 Alpha	 Coefficient)	 ในภาพ
รวม	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.987	ส่วนค่าความเชื่อมั่นแต่ละด้านอยู่ระหว่าง	0.706	ถึง	0.966	ใช้
สำาหรับสอบถามอาจารย์	คณบดี	จำานวน	840	คน	และ	80	คน	ตามลำาดับ	กลุ่มตัวอย่างอาจารย์	ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น	 โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นช้ันภูมิ	 คำานวณตามสัดส่วนของประชากรแต่ละ
ชั้น	 (Proportional	Stratified	Random	Sampling)	ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย	 โดยการจับสลากและ
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างใช้สัมภาษณ์อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 จำานวน	 18	 คน	
สำาหรับคณบดี	อธิการบดี	และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง	ผลศึกษา	พบว่า	
1)	ปัจจัยภาวะผู้นำาอยู่ในระดับมากทุกด้าน	2)	คุณลักษณะของคณบดีและพฤติกรรมผู้นำาของคณบดีมี
อิทธิผลทางตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีด้วยค่าอิทธิพลทางตรง	0.39	และ	0.50	ตาม
ลำาดบั	สว่นสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้งมอีทิธพิลทางออ้มตอ่ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของคณบด	ีโดยสง่ผา่น
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คุณลักษณะของคณบดีและพฤติกรรมผู้นำาของคณบดีมีค่าอิทธิพลทางอ้อม	เท่ากับ	0.71	การวิเคราะห์
อิทธิพลรวม	พบว่าอิทธิพลรวมทางตรงและทางอ้อมที่มีค่าอิทธิพลรวม	 เท่ากับ	0.89	และ	0.71	ตาม
ลำาดับ	3)	อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมีความคิดเห็นสอดคล้องกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในส่วนของการทบทวนข้อบังคับ	ประกาศในการสรรหาคณบดี	สนับสนุนและส่งเสริมให้มีลักษณะความ
เปน็ผูน้ำา	มวีสิยัทศันแ์ละมคีวามซือ่สตัย	์ดา้นพฤตกิรรมผูน้ำาคณบดตีอ้งเปน็ทีร่กัและศรทัธาของบคุลากร	
กำาหนดนโยบายชัดเจน	ส่งเสริมการทำางานเป็นทีมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากร

คำาสำาคัญ:	 ปัจจัยภาวะผู้นำา,	ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

Abstract
The	objectives	of	 this	 research	study	are	 to:	1)	examine	 the	effect	of	 leadership	

factors	on	work	effectiveness	of	dean’s	in	Rajamangala	University	of	Technology	2)	develop	
and	to	investigate	the	consistency	of	a	structural	relationships	between	leadership	factors	
and	 work	 effectiveness	 of	 Dean’s	 in	 Rajamangala	 University	 of	 Technology	 3)	 develop	
the	recommended	the	policy	to	improve	dean’s	work	effectiveness.	The	samples	used	in	 
this	 study	 are	 lecturers,	 deans,	 vice	 presidents	 in	 academic	 affairs	 and	 presidents.	 
The	 independent	 variables	 in	 this	 study	 consist	 of	 dean’s	 personal	 background,	 other	 
related	 situations,	 dean’s	 characteristics,	 and	 dean’s	 behaviors	 while	 the	 dependent	 
variable	is	dean’s	work	effectiveness.	The	questionnaire	survey	was	applied	as	a	research	 
instruments.	 The	 reliability	 of	 the	 questionnaire	 items	were	 tested	 by	 Cronbach’s	 Alpha	 
Coefficient	with	overall	value	of	0.987	and	the	value	of	each	construct	ranging	between	
0.706-0.966.	The	respondents	in	this	study	consist	of	840	of	lecturers	and	80	deans	of	9	
Rajamangala	University	of	Technology	selected	by	Proportional	Stratified	Random	Sampling	
and	using	population	as	samples.	 In	addition,	the	content	of	semi-structure	questionnaire	
used	 in	 this	study	was	verified	by	18	of	 the	university	presidents	and	vice	presidents	 in	
academic	affairs.

The	statistical	results	of	this	study	indicate	that:	1)	All	leadership	factors	are	in	high	
level.	2)	Work	effectiveness	of	the	deans	in	Rajamangala	University	of	Technology	was	directly	
affected	by	dean’s	behaviors	and	dean’s	characteristics	at	the	strength	of	0.50	and	0.39	 
consecutively.	 The	work	effectiveness	was	 indirectly	 affected	by	 related	situations	at	 the	
strength	 of	 0.71.	 The	 total	 effects	 of	 dean’s	 behaviors	 and	 dean’s	 characteristics	 were	
0.89	and	0.71	consecutively.	3)	The	interview	results	indicated	that	the	presidents	and	vice	 
presidents	are	agreed	with	the	draft	of	policy’s	suggestions	 in	the	part	of	regulations	on	
dean’s	selection	should	be	reviewed.	Dean’s	leadership	and	vision	should	also	be	supported	
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and	promoted.	Lastly,	regarding	dean’s	behavior,	the	dean	should	be	loved	and	trusted	by	
all	subordinates.	Finally,	management	policy	should	be	clear	and	enhance	teamwork	environ-
ment	and	create	positive	relationships	among	all	employees.

Keywords:	Leadership	Factors,	Work	Effectiveness

บทนำา 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ	
ตัง้แตว่นัที	่18	มกราคม	2548	ทำาใหม้หาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล	 ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การบริหารภายในเพื่อให้สอดคล้องกับพันธ
กิจและภารกิจใหม่ของมหาวิทยาลัย	 ส่วน
หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงจาก	 “สถาบัน”	 เป็น	
“มหาวิทยาลัย	 ทำาให้ต้องพยายามปรับปรุง
มาตรฐาน	เพื่อให้สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัย
ที่มีอยู่เดิม	 (มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 ฯลฯ)	 รวมถึงมหาวิทยาลัย	 “ใหม่”	
อยา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัต่างๆ	ทีจ่ดัต้ังขึน้ในเวลา
ใกล้เคียงกัน	 ปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้มหาวิทยาลัย
ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	 คือการมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ	 อาจารย์
เป็นนักวิชาการที่มีศักยภาพ	ตลอดจนบรรยากาศ
องค์กรมีความเป็นชุมชนวิชาการ	ดังนั้น	ผู้บริหาร
หรอืผูน้ำาในมหาวิทยาลยั	จำาเปน็ต้องมกีารวางแผน
และกำาหนดนโยบาย	 เพ่ือนำาพาองค์กรไปสู่เป้า
หมายที่วางไว้	 ทั้งนี้	 การบริหารจัดการ	 การ
ผลิตบัณฑิต	 และการพัฒนาบุคคลกร	 ย่อมต้อง
ใช้ความเป็นผู้นำาที่มีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะวิชาซึ่งถือเป็นแกนหลักสำาคัญทาง
วิชาการ	ดังนั้น	 “คณบดี”	 ในฐานะที่เป็นผู้บริหาร
สูงสุดในระดับคณะวิชา	 จึงต้องมีความรู้	 และ
ความสามารถเฉพาะตัว	 ต้องมีคุณสมบัติด้าน
ภูมิหลัง	 คุณลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้นำาที่

โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในกลุ่มอาจารย์	 ตลอดจนมี
พฤติกรรมความเป็นผู้นำาที่เหมาะสม	 นอกจากนี้	
ควรคำานงึถงึสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและ
ภายนอกคณะวิชาด้วย	 จึงจะนำาพาคณะวิชาไปสู่
เป้าหมายของความสำาเร็จในงานตามที่กำาหนดไว้	

จากงานวิจัยในอดีตพบว่า	 การจัดการ
ของภาควิชาต่างๆ	 ทางด้านวิชาการอยู่ในมือของ
คณบดเีปน็สว่นมาก	(Austin	et	al.,	1997)	คณบดี
จึงจำาเป็นต้องมีวิสัยทัศน์	มองอนาคต	สรรหาทาง
เลือกที่หลากหลาย	 กำาหนดวิธีดำาเนินการและ
สร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อผลักดันให้คณะวิชา
เป็นไปตามแผนที่วางไว้	 รวมไปถึงจะต้องแสดง
บทบาทของตนเองให้เหมาะสมกับท่ีสังคมคาด
หวัง	 เป็นผู้นำาสู่การเปลี่ยนแปลง	คอยเอื้ออำานวย
ความสะดวกในคณะวิชา	 ทั้งในด้านการบริหาร
หลักสูตร	 การดำาเนินการตามหลักสูตร	 เป็นผู้
สอนคนหนึ่งในคณะวิชา	 เป็นพี่เลี้ยง	 เป็นผู้ให้คำา
ปรึกษาแก่คณาจารย์	 นักศึกษา	 ทำาการวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่	 เขียนตำาราและเป็นผู้สร้าง
ชุมชนวิชาการตลอดจนสร้างบรรยากาศให้คณะ
เป็นองค์กรการเรียนรู้ร่วมกัน	(Hines,	1992)	ซึ่ง
การจะนำาหลกัการและนโยบายไปสูค่วามสำาเรจ็ได้
นัน้	คณบดจีะตอ้งม	ี“ภาวะผูน้ำา”	นอกจากนี	้ชวลติ	
หมืน่นชุ	(2535)	ไดท้ำาการศกึษาอทิธพิลของภาวะ
ผู้นำาของคณบดีที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหาร
งานวชิาการในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน	โดยไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะวา่	ควรมกีารศกึษาอทิธพิลของภาวะ
ผูน้ำาของคณบดใีนสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัทีม่ตีอ่
ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ	 ซึ่งเป็น
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สถาบันที่มีการพัฒนาการในทุกด้านมามาก	 และ
ยาวนานกว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	อีกทั้งยังมี
ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่าด้วย

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาปัจจัยภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิ ผลการปฏิ บั ติ งานของคณบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 โดยจะทำาการ
ศึกษาท้ังอิทธิพลทางตรงและอทิธพิลทางออ้มของ
ภาวะผู้นำาทีมี่ต่อประสทิธผิลการปฏบิตังิานคณบด	ี
ซึ่งเชื่อว่าหากคณบดีมีภาวะผู้นำาที่ดีและเหมาะสม
จะส่งผลทำาให้เกิดประสิทธิผลการปฏิบัติงานท่ี
ดี	 สามารถนำาพาคณะวิชาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้	
และนำาพามหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการต่อไปได้

วัตถุประสงค์ 
1 . 	 เพื่ อศึ กษาปัจจั ยภาวะผู้ นำ าที่ มี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

2.	 เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความ
สอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของ
ปัจจัยภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล

3.	 เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย	 เพ่ือ
การพฒันาการปฏบิตังิานของคณบดีมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัย

ที่ เ ก่ียวข้องกับภาวะผู้นำาและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติ	 สรุปได้ว่า	 ปัจจัยภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	ดังนี้	

1.	 ด้านภูมิหลังของคณบดี	 มีตัวแปร
สังเกตได้	 5	 ตัว	 ได้แก่	 อายุ	 วุฒิการศึกษา	
ประสบการณ์การสอนและการวิจัย	ประสบการณ์
การบริหาร	และตำาแหน่งทางวิชาการ

2.	ด้านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	มีตัวแปร
สังเกตได้	 4	ตัว	 ได้แก่	 โครงสร้างของงาน	ความ
พร้อมของคณะ	 การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับ
สูง	และเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอื่น

3.	ด้านคุณลักษณะของคณบดี	มีตัวแปร
สังเกตได้	 4	 ตัว	 ได้แก่	 คุณลักษณะด้านสติ
ปัญญา	 คุณลักษณะด้านความสามารถเชิงทักษะ	
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ	และคุณลักษณะด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม

4.	 ด้านพฤติกรรมผู้นำาของคณบดี	 มี
ตัวแปรสังเกตได้	5	ตัว	ได้แก่	พฤติกรรมผู้นำาแบบ
บารมีอำานาจ	 พฤติกรรมผู้นำาแบบเน้นการมีส่วน
ร่วม	พฤติกรรมผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	พฤติกรรม
ผู้นำาแบบเน้นการสร้างงาน	 และพฤติกรรมแบบ
เน้นการสร้างความสัมพันธ์	

5.	ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	
มีตัวแปรสังเกตได้	 3	 ตัว	 ได้แก่	 ความสำาเร็จของ
งาน	ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน	และการพัฒนา
บุคลากร	

โดยมีสมมุติฐานการวิจัย	ดังนี้

1.	 ภูมิหลังของคณบดี	 และสถานการณ์
ที่เก่ียวข้องมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณลักษณะของ
คณบด	ีพฤตกิรรมผู้นำาของคณบด	ีและประสทิธผิล
การปฏิบัติงานของคณบดี	และมีอิทธิพลทางอ้อม
ผ่านคุณลักษณะของคณบดี	 และพฤติกรรมผู้นำา
ของคณบดีไปยังประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
คณบดี

2.	 คุณลักษณะของคณบดีมีอิทธิพลทาง
ตรงตอ่พฤตกิรรมผูน้ำาของคณบด	ีและประสทิธผิล
การปฏิบัติงานของคณบดี	และมีอิทธิพลทางอ้อม
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ผ่านพฤติกรรมผู้นำาของคณบดี	 ไปยังประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของคณบดี	

3.	 พฤติกรรมผู้นำาของคณบดีมีอิทธิพล
ทางตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	

4.	โมเดลเชิงสาเหตขุองปจัจยัภาวะผูน้ำาที่
มอีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลการปฏบิติังานของคณบดี
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

วิธีการวิจัย

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	แบ่งเป็น	2	ขั้น
ตอน

ขั้นตอนที่	1	การศึกษาปัจจัยภาวะผู้นำาที่
มอีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลการปฏบิติังานของคณบด	ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

1.1	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 อาจารย์สังกัด
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทัง้	9	แหง่จำานวน	
840	คน	โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตาม
สัดส่วน	 (Proportionate	 Stratified	 Random	
Sampling)

1.2	ตัวแปรการวิจัย	แบ่งเป็น	2	ตัวแปร
หลัก	คือ	1.	ตัวแปรสาเหตุ	ประกอบด้วย	ตัวแปร
แฝงภายนอก	 (ด้านภูมิหลังของคณบดี	 และด้าน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง)	 และตัวแปรแฝงภายใน	
(ด้านคุณลักษณะของคณบดี	 และด้านพฤติกรรม
ผู้นำาของคณบดี)	 2.	 ตัวแปรผล	 คือ	 ประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของคณบดี	

1.3	เครือ่งมอืการวจิยั	เปน็แบบสอบถาม
ใช้สำาหรับอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลทั้ง	9	แห่ง	 เป็นแบบวัดมาตราส่วนของ
ลิเคิร์ทสเกล	(Likert	Scale)	ประมาณค่า	5	ระดับ	
คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	
จากนั้นทดสอบค่าความเชื่อมั่น	(reliability)	ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	 (Cronbach’s	
Alpha	Coefficient)	ในภาพรวม	เท่ากับ	0.987

ขัน้ตอนที	่2	ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือการ

พัฒนาการปฏิบัติงานของคณบดี	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

2.1	 การศึกษาความคิดเห็นของคณบดี
ตอ่ปจัจยัภาวะผูน้ำาทีม่อีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลการ
ปฏิบัติงาน

- 	 กลุ่มตั วอย่ าง	 คือ	 คณบดีสั งกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง	 9	 แห่ง	
จำานวน	80	คน	

-	 ตัวแปรการวิจัย	 คือ	 ความคิดเห็นของ
คณบดีที่มีต่อปัจจัยภาวะผู้นำาที่มี อิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม

-	 เครื่องมือการวิจัย	 เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของคณบดีที่มีต่อปัจจัยภาวะผู้นำาที่
มอีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของคณบด	ี
โดยใช้แบบสอบถามชุดเดียวกับของอาจารย์

2.2	 การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย	 เพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานของคณบดี	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

-	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 อธิการบดี	 และ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง	9	แห่ง	จำานวน	18	คน	

-	 ตัวแปรการวิจัย	 คือ	 ร่างข้อเสนอเชิง
นโยบาย	เพือ่การพฒันาการปฏบิตังิานของคณบด	ี
โดยนำาตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม	
และความคิดเห็นของคณบดีที่มีต่อปัจจัยภาวะ
ผูน้ำาทีม่อีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของ
คณบด	ี(วโิรจน	์สารรตันะ,	2550)	นำารา่งขอ้เสนอ
เชิงนโยบายไปสัมภาษณ์เชิงลึกอธิการบดีและรอง
อธกิารบดฝีา่ยวิชาการ	เพือ่ตรวจสอบความเหมาะ
สมและความเปน็ไปไดข้องรา่งขอ้เสนอเชงินโยบาย
ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	 (Semi-Structure	
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Interview)	ชนิดปลายเปิด	

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง	 โดยการคำานวณ
ค่าความถี่ 	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	ค่าสัมประสทิธิส์หสมัพันธอ์ย่างงา่ยของ
เพียร์สัน	 และการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของ
ปัจจัยภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	 โดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ	

ผลการวิจัย 
1.	 ผลการศึกษาปัจจัยภาวะผู้นำาที่มี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	
พบว่า	 ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับปัจจัย
ภาวะผู้นำาอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 (มีค่าระหว่าง	
3.51–4.50)	เมื่อพิจารณารายด้านค่าเฉลี่ยสูงสุด	
คือ	คุณลักษณะของคณบดี	( 	=	4.25,	S.D.	=	
0.73)	รองลงมา	คอื	พฤตกิรรมผูน้ำาของคณบด	ี(  
=	4.14,	S.D.	=	0.68)	ภมูหิลงัของคณบด	ี( 	=	
4.13,	S.D.	=	0.60)	และสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้ง	
( 	=	3.99,	S.D.	=	0.76)	ตามลำาดับ	สำาหรับ
ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีอยู่ในระดับมาก	( 	=	4.02,	S.D.	=	
0.66)	ดังตารางที่	1	

ตารางที่ 1	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของอาจารย์

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  S.D.
ปัจจัยภาวะผู้นำา

	1.	คุณลักษณะของคณบดี 4.25 0.73

	2.	พฤติกรรมผู้นำาของคณบดี 4.14 0.68

	3.	ภูมิหลังของคณบดี 4.13 0.60

	4.	สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3.99 0.76

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี 4.02 0.66

2.	ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ
รปูแบบความสมัพันธเ์ชิงเสน้ของปจัจยัภาวะผูน้ำาที่
มอีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลการปฏบิติังานของคณบดี

2.1	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน	 เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล	 การ
วัดตัวแปรแฝง	 พบว่า	 ตัวแปรภูมิหลังของคณบดี	
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	 คุณลักษณะของคณบดี
และพฤติกรรมผู้นำาของคณบดี	 มีค่าน้ำาหนักองค์
ประกอบ	 ระหว่าง	 0.45–0.77	 ซึ่งมีค่ามากกว่า	

0.4	(Nunnally	and	Berstein,	1994)	แสดงว่า
ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีน้ำาหนักองค์ประกอบอยู่
ในระดบัทีย่อมรบัไดต้ามเกณฑก์ารพจิารณาความ
สอดคล้อง

2.2	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำากับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล	พบว่า	ภูมิหลังของคณบดี	สถานการณ์
ที่เกี่ยวข้อง	 คุณลักษณะของคณบดี	 พฤติกรรม
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ผู้นำาของคณบดมีคีวามสมัพันธก์บัประสทิธผิลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีระดับปานกลางในทิศทาง
เดียวกัน	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง	

0.3–0.7	 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ดัง
ตารางที่	2

ตารางที่ 2	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

X1 X2 Ya Yb Yc

X1

X2 .399**

Ya .355** .766**

Yb .363** .760** .894**

Yc .337** .742** .732** .790**

**	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

2.3	ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของ
ปัจจัยภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิ-ผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี

	 2.3.1	ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิ์
เส้นทางและสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของแบบ
จำาลองความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน	 และแบบ
จำาลองความสัมพันธ์ตามข้อมูลเชิงประจักษ์	 พบ
ว่า	 มีสัมประสิทธิ์เส้นทางที่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.05	จำานวน	7	เส้นทาง	และ	6	เส้นทาง	
ตามลำาดับ	เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบ
จำาลองความสัมพันธ์ตามสมมติฐานและความ
สมัพนัธต์ามขอ้มลูเชงิประจกัษ	์พบวา่	แบบจำาลอง
ความสัมพันธ์ตามสมมติฐานยังไม่สอดคล้องกับ
แบบจำาลองความสัมพันธ์ตามข้อมูลเชิงประจักษ์	
ดังตารางที่	3

ตารางที่ 3	 ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแบบจำาลองความสมัพนัธต์ามสมมตฐิานกบัแบบจำาลอง
ความสัมพันธ์เต็มรูปแบบ	

ค่า	R2
FM

ของแบบจำาลองความ
สัมพันธ์เชิงประจักษ์

ค่า	R2
OM

ของแบบจำาลองความสัมพันธ์
ตามสมมติฐาน

ดัชนีความสอดคล้อง
(Q)

W

0.973 0.976 1.125 98.58*

*	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
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	 2.3.2	ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิ์
เส้นทางระหว่างความสัมพันธ์ตามสมมติฐานกับ
ความสัมพันธ์ตามข้อมูลเชิงประจักษ์	 พบว่า	 เส้น
ทางทีม่นัียสำาคญัทางสถติทิกุเสน้ทางไมป่รากฏใน
ความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน	3	 เส้นทาง	จึงต้อง
เพิ่มเส้นทางความสัมพันธ์เข้าไปในแบบจำาลอง
ความสัมพันธ์ใหม่	 เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้อง

ของแบบจำาลองความสัมพันธ์ใหม่กับแบบจำาลอง
ความสัมพันธ์ตามข้อมูลเชิงประจักษ์	 พบว่าแบบ
จำาลองความสมัพนัธใ์หมม่คีวามสอดคลอ้งกบัแบบ
จำาลองความสัมพันธ์ตามข้อมูลเชิงประจักษ์	 และ
แบบจำาลองความสมัพนัธต์ามสมมตฐิาน	ม	ี5	เสน้
ทาง	มีอิทธิพลทางบวกทุกเส้นทาง	ดังตารางที่	4	
และภาพที่	1	

ตารางที่ 4	 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบจำาลองความสัมพันธ์ใหม่กับข้อมูลเชิงประจักษ์	

ค่า	R2
FM

ของแบบจำาลองความสัมพันธ์

เชิงประจักษ์

ค่า	R2
OM

ของแบบจำาลองความสัมพันธ์

ตามสมมติฐาน

ดัชนีความสอดคล้อง

(Q)
W

0.973 0.973 1 0*

**	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ภาพที่	1	แบบจำาลองและค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางความสัมพันธ์ใหม่

ภูมิหลัง
ของคณบดี	(X

1
)

คุณลักษณะ
ของคณบดี	(Ya)

ประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของคณบดี	(Yc)

พฤติกรรม
ผู้นำา	ของคณบดี	(Yb)

สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง	(X

2
)

P
y4
=	0.50

P
y3
=	0.39

P
ya,yb

=	0.78

P
yb,	x2

=	0.15

P
ya,	x2

=	0.81
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2.4	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นำาที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	พบว่า	

	 2.4.1	ภูมิหลังของคณบดี	(X
1
)	ไม่มี

อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล	

	 2.4.2	 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	 (X
2
)	

มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณลักษณะของคณบดี	
พฤติกรรมผู้นำาของคณบดีด้วยค่า	0.81	และ	0.15	
ตามลำาดับ	และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผล
การปฏบิตังิานของคณบดี	โดยสง่ผา่นคณุลกัษณะ
ของคณบดีและพฤติกรรมผู้นำาของคณบดี	ดังนี้

	 X2	→ Ya	→ Yc	 	

	 =	(0.81)(0.39)	=	0.316

	 X2	→ Yb	→ Yc	 	

	 =	(0.15)(0.50)	=	0.075

	 X2	→ Ya	→ Yb	→ Yc	
	 =	(0.81)(0.78)(0.50)	=	0.316

	 อิทธิพลรวม	=	0.707

	 2.4.3	คณุลกัษณะของคณบด	ี(Ya)	มี
อทิธพิลทางตรงตอ่ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของ
คณบดี	และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี	 โดยส่งผ่านพฤติกรรมผู้นำา
ของคณบดี	ดังนี้

	 Ya	→ Yc	
	 =	0.39

	 Ya	→ Yb	→ Yc	
	 =	(0.78)(0.05)	=	0.39

	 อิทธิพลรวม	=	0.78

	 2.4.4	 พฤติกรรมผู้นำาของคณบดีมี
อทิธพิลทางตรงตอ่ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของ
คณบดีด้วยค่า	0.50

ตารางที่ 5	 ผลวเิคราะหอ์ทิธพิลรวมของตวัแปรพยากรณท์ีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของคณบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตัวแปร
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี

อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวม

ภูมิหลังของคณบดี - - -

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง - 0.316
0.316
0.075

0.710

คุณลักษณะของคณบดี 0.390 0.390 0.780

พฤติกรรมผู้นำาของคณบดี 0.500 - 0.500
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3.	การสรา้งขอ้เสนอเชิงนโยบาย	และเพ่ือ
การพฒันาการปฏิบติังานของคณบดี	มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากขัน้ตอนที	่1	และ	2	ผูว้จิยันำาผลทัง้อทิธพิลทาง
ตรงและอิทธิพลทางอ้อมมาจัดทำาร่างข้อเสนอเชิง
นโยบาย	สามารถสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายได้ดังนี้

-	 ด้านคุณลักษณะของคณบดี	 ได้แก่	 1.	
ทบทวนข้อบังคับ/ประกาศเกี่ยวกับการสรรหา
คณบดี	 เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	
และ	2.	พัฒนาคณบดีให้มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
จัดการการศึกษาที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง	
มีความคล่องตัวในการทำางานร่วมกับบุคลากรใน
คณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นต้น

-	ดา้นพฤตกิรรมผูน้ำาของคณบดี	ได้แก	่1.	
คณบดีสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา
งาน	 เป็นที่รักและศรัทธาของบุคลากร	 และ	 2.	
คณบดีส่งเสริมการทำางานเป็นทีม	 ให้บุคลากรใน
คณะ	 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานของคณะ	
และร่วมมือพัฒนาคณะ	เป็นต้น

อภิปรายผล
ผู้วิจัยนำาผลการวิจัยมาอภิปรายตาม

วัตถุประสงค์และสมมติฐาน	ดังนี้

1 . 	 ปั จ จั ย ภ า ว ะ ผู้ นำ า ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ต่อประสิทธิ ผลการปฏิ บั ติ งานของคณบดี 	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 พบว่า	 ปัจจัย
ภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติ
งานของคณบดีอยู่ในระดับมาก	 เพราะผู้บริหาร
ของคณะต้องมีความรู้	 ความสามารถ	 มีปฏิภาณ
ไหวพริบ	มีบุคลิกภาพดี	และมีคุณลักษณะเฉพาะ
ตัว	 เป็นที่ยอมรับของกลุ่มอาจารย์	มีพฤติกรรมที่
เหมาะสม	และตอ้งคำานงึถงึสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้ภายในและภายนอก	ซึง่สอดคลอ้งกบั	จรณุ	ีเกา้
เอี้ยน	(2553)	พบว่า	องค์ประกอบภาวะผู้นำาที่ส่ง

ตอ่พฤตกิรรมการบรหิารของคณบด	ีมหาวทิยาลยั
ราชภฏัในระดบัมาก	การบรหิารจดัการคณะใหเ้กดิ
ประสทิธผิลนัน้	คณบดจีะตอ้งมปีจัจยัตา่งๆ	ทีเ่ปน็
ตัวช่วยเสริมให้คณบดีมีภาวะผู้นำา	 เช่นเดียวกับ
ชวลิต	หมื่นนุช	(2535)	พบว่า	ภาวะผู้นำาแบบมุ่ง
งาน	และภาวะผูน้ำาแบบมุง่สมัพนัธข์องคณบดเีปน็
ปัจจัยสำาคัญต่อประสิทธิผลของงานวิชาการคณะ

2 . 	 พัฒนาและตรวจสอบรู ปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยภาวะผู้นำาที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	พบว่า	รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยภาวะผู้นำาที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 การวิเคราะห์
ความสอดคล้อง	 พบว่า	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทาง
ตรงมากที่สุด	คือ	พฤติกรรมผู้นำาของคณบดี	และ
คุณลักษณะของคณบดี	 เพราะการบริหารจัดการ
ให้เกิดประสิทธิผลนั้น	ผู้นำาจะต้องมีความรู้	ความ
สามารถ	 มี	 ส่วนปฏิภาณไหวพริบ	 สามารถแก้
ปัญหาได้	 มีบุคลิกภาพที่ดีและมีพฤติกรรมผู้นำา
ที่จะสามารถนำาพาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์	
ส่วนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพลทางอ้อม
ผ่านคุณลักษณะของคณบดี	 และผ่านพฤติกรรม
ผู้นำาของคณบดีไปยังประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี	 เนื่องจากสถานการณ์ที่เก่ียวข้องเป็น
บริบทที่อยู่ภายใต้เง่ือนไขข้อบังคับของหน่วยงาน	
ไมว่า่จะเปน็ดา้นโครงสรา้งขององคก์ร	ความพรอ้ม
ของคณะ	และการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง	
ฉะนั้นการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์	
ต้องอาศัยคุณลักษณะของคณบดีและพฤติกรรม
ผู้นำาของคณบดี	 ในขณะเดียวกันคุณลักษณะของ
คณบดีมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านพฤติกรรมผู้นำาของ
คณบดไีปยงัประสทิธผิลการปฏบิตังิานของคณบด	ี
ส่วนภูมิหลังของคณบดีไม่มีอิทธิพลทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
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คณบดี	เนื่องจากภูมิหลังของคณบดีประกอบด้วย	
เพศ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การ
สอน	การวจิยั	การบรหิารและตำาแหนง่ทางวชิาการ	
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ
คุณลักษณะของคณบดี

2.1	 ปัจจัยภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพลทาง
ตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	 คือ	
พฤติกรรมผู้นำาของคณบดี	 และคุณลักษณะของ
คณบด	ีซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกยีรตกิำาจร	กศุล	(2543)	
พบว่า	 คุณลักษณะ	 พฤติกรรมผู้นำาของคณบดีมี
อิทธิพลสูงต่อการบริหารงานคณบดี	 หัวใจสำาคัญ
ของการทำางานให้ประสบสำาเร็จนั้น	 ผู้นำาต้องมี
การพัฒนาตนเอง	 เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ	 คณะให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น	 สอดคล้องกับBass	 &	 Stogdill	 (1990)	
เสนอคุณลักษณะของผู้นำาที่ประสบความสำาเร็จ
ว่าผู้นำาควรมีคุณลักษณะทางด้านความสามารถ	
ด้านบุคลิกภาพ	 ด้านสติปัญญา	 และมีคุณธรรม
จริยธรรม	ส่วนพฤติกรรมการผู้นำาของคณบดี	พบ
ว่า	 บุคลากรในคณะมีความต้องการคณบดีที่มี
พฤติกรรมผู้นำาแบบเน้นการสร้างความสัมพันธ์
แบบมสีว่นรว่ม	และผูน้ำาการเปลีย่นแปลงมาก	เช่น
เดียวกับ	Reddin	(1970)	ที่กล่าวถึง	พฤติกรรม
ภาวะผูน้ำาแบบมุง่งาน	คือ	ผูน้ำาท่ีมุง่ทำางานให้สำาเร็จ
ด้วยความพยายามของตนเอง	 ผู้ร่วมงานและผู้ใต้
บงัคบับญัชา	โดยกำาหนดโครงสรา้ง	บทบาท	หนา้ที	่
และกิจกรรมของแต่ละบุคคล	 ภาวะผู้นำาแบบมุ่ง
สัมพันธ์	 คือ	 คณบดีหรือผู้นำาให้มีความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหาร	ผู้ร่วมงาน	และผู้ใต้บังคับบัญชา	
โดยการรับฟัง	การให้กำาลังใจ	การกระตุ้น	และให้
ทุกคนปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่	 ภาวะผู้นำาแบบ
มุ่งเกณฑ์	คือ	คณบดีหรือผู้บริหารที่มุ่งทั้งงานและ
ความสัมพันธ์	 แต่จะคำานึงถึงเฉพาะในเรื่องของ
กฎเกณฑ์	 ภาวะผู้นำาแบบมุ่งการประสาน	 คณบดี
หรือผู้นำาที่ให้ความสำาคัญกับการติดต่อ	 ประสาน

งาน	 การพูดคุย	 ทั้งภายในและภายนอกองค์การ	
สำาหรับพฤติกรรมผู้นำาแบบมีส่วนร่วม	 คณบดีส่ง
เสริมการทำางานเป็นทีม	 ใช้หลักการมีส่วนร่วม	
ปรึกษาหารือกับบุคลากรในคณะ	 สนับสนุนให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานของ
คณะ	และร่วมพัฒนาคณะในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของคณะ	และ	Hersey–Blanchard	(1966)	พบ
ว่า	 ผู้นำาแบบมีส่วนร่วมนี้จะมุ่งสนับสนุน	 แนะนำา	
พัฒนาทักษะการปฏิบัติ	 และการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน	 จูงใจผู้ปฏิบัติงาน	 โดยการให้มีส่วนร่วม
แบ่งปันความคิด	 และให้โอกาสในการตัดสินใจ	
ส่วนพฤติกรรมผู้นำาการเปลี่ยนแปลงนั้น	 คณบดี
บริหารงานด้วยความเชื่อมั่น	กล้าแสดงออก	และ
กล้าเผชิญความจริง	สนับสนุนให้บุคลากรในคณะ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพตามความรู้ความ
สามารถ	และทกัษะของผูร้ว่มงานแตล่ะคน	ยกยอ่ง
ชืน่ชมความสามารถในการปฏบิตังิานของบคุลากร
แต่ละคนด้วยความจริงใจ

2 .2	 สถานการณ์ ท่ี เ ก่ียว ข้อง	 และ
คุณลักษณะของคณบดีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	โดยส่งผ่าน
พฤตกิรรมผูน้ำาของคณบด	ีแสดงวา่	การบรหิารงาน
ของคณบดีต้องอาศัยสถานการณที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อ
ให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์	 โดยเฉพาะ
โครงสร้างขององค์การ	ความพร้อมของคณะ	และ
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง	สอดคล้องกับ	
ศกัดิไ์ทย	สรุกจิบวร	(2533)	พบวา่	โครงสรา้งของ
งานในคณะวิชาเป็นสภาพการณ์ในคณะที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ	 เช่นเดียว
กับ	 ชวลิต	 หมื่นนุช	 (2535)	 พบว่า	 ปัจจัยด้าน
สถานการณ์ที่เอื้อต่อการบริหารงานของคณบดี	
ประกอบด้วย	 อำานาจในตำาแหน่ง	 โครงสร้างของ
งาน	และสมัพนัธร์ะหว่างคณบดกีบัผูร้ว่มงาน	และ
ศักด์ิไทย	 สุรกิจบวร	 (2543)	 พบว่า	 โครงสร้าง
ของงานและความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าคณะ
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วิชากับผู้ใต้บังคับบัญชาจะส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการบริหารวิชาการเฉพาะสถานการณ์ที่เอื้อต่อ
การบรหิารวชิาของหวัหนา้คณะวชิา	ขณะเดยีวกนั	
Fiedler	(1967)	เชื่อว่า	ความมีประสิทธิภาพของ
ผู้นำาข้ึนอยู่กับโครงสร้างของงาน	 บรรยากาศของ
กลุ่ม	 และอำานาจประจำาตำาแหน่งของผู้นำา	 ส่วน
คุณลักษณะของคณบดีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	โดยส่งผ่าน
พฤติกรรมผู้นำาของคณบดี	 แสดงว่า	 ถ้าคณบดีมี
คณุลกัษณะสว่นตวั	เช่น	สตปิญัญา	ความสามารถ
เชิงทักษะ	บุคลิกภาพ	และคุณธรรมจริยธรรม	ซึ่ง
คุณลักษณะดงักลา่วนีจ้ะเปน็ตวัแปรสำาคญัทีส่ง่ผล
ต่อพฤติกรรมผู้นำาของคณบดี	 เพราะคุณลักษณะ
เหล่านี้เป็นลักษณะที่มีอยู่ในตัวของคณบดี	 แสดง
ให้เห็นถึงความคิด	 ลักษณะประจำาทั้งทางด้าน
ร่างกาย	 และการแสดงออกของคณบดีจะทำาให้
คณบดีสามารถจัดให้บุคลากรปฏิบัติตามที่ตน
ต้องการได้	 และการสร้างบารมีนั้น	 ผู้บริหารที่
มีบารมีจะทำาให้ผู้ตามนับถือ	 เช่ือฟัง	 จงรักภักดี	
โดยผู้ตามจะเชื่อ	ความเชื่อของผู้บริหารว่าถูกต้อง	
ผู้นำาสามารถนำาความสำาเรจ็มาสูอ่งค์การได้	(Yuki:	
1998)	สอดคลอ้งกบั	Bass	(1985)	พบวา่	บารมี
เป็นคุณลักษณะพิเศษบางอย่างในตัวผู้นำาที่ทำาให้	
ผู้ตามรู้สึกสนใจ	ศรัทธา	 ให้ความเคารพ	ประทับ
ใจเมือ่อยูใ่กลช้ดิ	นยิมชมชอบ	และคลอ้ยตาม	การ
ที่ผู้บริหาร	 จะได้รับการยอมรับจากบุคลากรใน
องค์การ	 โดยบุคลากรมีความศรัทธา	 และเต็มใจ
ที่จะปฏิบัติตามนั้น	 ผู้บริหารต้องมีความรู้	 ความ
ชำานาญ	 สามารถช้ีนำาบุคลากรในคณะได้	 (นิตย์	
สัมมาพันธ์:	2546)	

3.	ศึกษาความคิดเหน็ของคณบดีเกีย่วกบั
ปจัจยัภาวะผูน้ำาทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อประสทิธผิล
การปฏบัิติงานของคณบดี	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล	พบว่า	 คณบดีให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ

ปฏบิตังิานของคณบดใีนระดบัมากทีส่ดุ	สอดคลอ้ง
ไปในทิศทางเดียวกับความคิดเห็นอาจารย์	 ซึ่ง
สอดคล้องกับ	 จรุณี	 เก้าเอี้ยน	 (2553)	 พบว่า	
คณบดใีนมหาวิทยาลยัราชภฏัมอีงคป์ระกอบภาวะ
ผู้นำาในภาพรวมในระดับมาก	 เช่นเดียวกับ	 วาโร	
เพ็งสวัสดิ์	 (2549)	พบว่า	ประสิทธิผลภาวะผู้นำา
ของผูบ้รหิารอยูใ่นระดบัมาก	สอดคลอ้งกบั	เกยีรติ
กำาจร	กุศล	(2543)	พบว่า	องค์ประกอบที่มีอิทธิ
ผลต่อภาระผู้นำาของคณบดี	สถาบันอุดมศึกษาอยู่
ในระดับมาก	คณบดีจะบริหารจัดการภายในคณะ
ให้มีประสิทธิผลนั้นจะต้องมีปัจจัยด้านต่างๆ	 ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในตัวคณบดี^

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำาผลการ

วิจัยไปใช้ 

จากผลการวิเคราะหค์วามสอดคลอ้ง	พบ
วา่	ปจัจยัดา้นสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้ง	คณุลกัษณะ
ของคณบดี	 และพฤติกรรมผู้นำาของคณบดีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำ าตาม
สถานการณ์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	
สามารถนำาผลการวจิยัไปใช	้ดงันี	้1.	สามารถนำาผล
การวิจยัไปใชใ้นการกำาหนดคณุสมบตัขิองผู้ทีจ่ะรบั
การสรรหาเป็นคณบดี	2.	คุณลักษณะของคณบดี
และพฤติกรรมผู้นำาของคณบดีเป็นปัจจัยที่หน่วย
งานจะต้องให้ความสำาคัญ	 3.	 คณบดีสามารถนำา
ผลด้านพฤติกรรมผู้นำาไปพัฒนาตนเองให้ความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในคณะ	 และ	 4.	 ผู้
บรหิารมหาวทิยาลยัสามารถใชเ้ปน็แนวทางในการ
พิจารณาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีได้
จากความสำาเร็จของงาน	ความพึงพอใจของผู้ร่วม
งานและการพฒันาบคุลากร	และคณบดกีส็ามารถ
นำามาใช้ในการตรวจสอบประเมินตนเองในฐานะ
ของผู้นำาคณะ	เพื่อพัฒนาคณะต่อไป
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรทำาการวิจัยเปรียบเทียบกับมหา
วิทยาลัยอื่นๆ	 ที่จะต้ังมานานว่าต่างกันอย่างไร	
ถ้าไม่มีความแตกต่างจะเป็นการสนับสนุน	 ผล
การวิจัยให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น	หรือหากมี
ความแตกต่างจะไดท้ำาการพจิารณาหาสาเหตขุอง
ความแตกต่างต่อไป	

2.2	 ควรทำาการศึกษาภาวะผู้นำาของผู้
บริหารระดับอื่นๆ	เช่น	อธิการบดี	รองอธิการบดี	
รองคณบด	ีเพือ่จะไดอ้งคค์วามรูใ้นภาพรวม	ซึง่ผล
การวิจยัจะไดเ้ปน็แนวทาง	เพือ่ใหผู้้ทีด่ำารงตำาแหนง่	
หรอืกำาลงัจะดำารงตำาแหนง่นัน้ไดใ้ชเ้ปน็ขอ้มลู	เพือ่
วิเคราะห์ตนเอง	 และจะทำาให้องค์การมีผู้นำาที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
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การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร
กับประสิทธิผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัด
สุราษฏร์ธานี
The Relationship Between Transformational Leadership 
of Administrators and Effectiveness of Child Development  
Centers in Subdistrict Administrative Organization in  
Suratthani
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	1)	ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก	องค์การบริหารส่วนตำาบล	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2)	ประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	องค์การ
บรหิารสว่นตำาบล	จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน	ี3)	ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร
กับประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	 จังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารและครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล	 จังหวัด
สรุาษฎรธ์านี	จำานวน	259	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยัเปน็แบบสอบถาม	สถติทิีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู
ได้แก่	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน	(Pearson’s	Product	Moment	Coefficient)

ผลการวิจัย	พบว่า	

1.	 ระดับภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เรียงตามลำาดับคือ	 การคำานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล	การสร้างและการสื่อสารวิสัยทัศน์	การกระตุ้นทางปัญญา	และการสร้างแรงบันดาลใจ
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2.	ประสทิธผิลของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็	องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล	จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน	ีโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เรียงตามลำาดับคือ	 ความสามารถในการผลิตเด็กเล็กให้มีพัฒนาการที่สูงข้ึน	
ความสามารถในการพัฒนาเด็กเล็กให้มีเจตคติในทางบวก	 ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก	และด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

3.	ความสมัพันธร์ะหวา่งภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารกบัประสทิธผิลของศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็ก	องค์การบริหารส่วนตำาบล	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	มีความสัมพันธ์ทางบวก	(r

xy	
=	0.86)	อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

คำาสำาคัญ:	 ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง,	ประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Abstract
The	purpose	of	this	research	was	to	study	transformational	leadership	of	the	directors	

of	child	development	centers,	effectiveness	of	child	development	centers,	and	relationship	
between	transformational	leadership	of	the	directors	and	effectiveness	of	child	development	
centers.	 The	data	was	gathered	 from	295	directors	 and	 teachers	of	 child	development	 
centers	under	subdistrict	administrative	organizations	in	Suratthani	by	using	questionnaires	
with	 the	 value	 of	 confidence	 ranked	 0.92.	 The	 gathered	 data	 was	 analyzed	 by	mean,	 
standard	deviation,	and	Pearson	correlation.

The	study	revealed	that	overall	transformational	leadership	of	the	directors	of	child	
development	centers	under	subdistrict	administrative	organizations	 in Suratthani	province	
was	at	a	medium	level.	Overall	effectiveness	of	child	development	centers	under	subdistrict	
administrative	organizations	in Suratthani	was	also	at	the	medium	level.	For	the	relationship	
between	transformational	leadership	of	the	directors	and	effectiveness	of	child	development	
centers,	the	study	showed	positive	relation	(rxy	=	0.86)	at	the	statistical	significance	level	of	
0.05.	

Keywords:	transformational	leadership,	effectiveness	of	child	development	centers

บทนำา
ผู้นำาคือบุคคลที่มีความสามารถในการ

บงัคบับญัชาผูอ้ืน่โดยไดร้บัการยอมรบัและยกยอ่ง
จากบคุคลอืน่	เปน็ผูน้ำาใหบุ้คคลอืน่ไวว้างใจและให้
ความร่วมมือ	 ความเป็นผู้นำาคือผู้มีหน้าที่ในการ

อำานวยการหรือสั่งการบังคับบัญชา	 ประสานงาน
โดยอาศยัอำานาจหนา้ทีเ่พือ่ใหก้จิการงานบรรลผุล
สำาเร็จตามวัตถุประสงค์	 และเป้าหมายที่ต้องการ
ความเป็นผู้นำา	 หมายถึง	 ความสามารถในการใช้
ศิลปะในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน 
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ที่ได้รับมอบหมายให้สำาเร็จด้วยความเต็มใจ	 
(เนตร์พัณณา	ยาวิราช,	2547:	4)	

ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวน
การที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติและ
พฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรสร้างความผูกพัน
ของสมาชิกต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงค์
และกลยุทธ์ทีส่ำาคญัขององค์กรและภาวะผูน้ำาการ
เปลีย่นแปลงยงัเกีย่วขอ้งกบัอทิธพิลของผูน้ำาท่ีมผีล
ตอ่ผูต้ามแตอ่ทิธพิลนัน้เปน็การใหอ้ำานาจแกผู่ต้าม
ใหก้ลบักลายเปน็ผูน้ำา	นอกจากน้ีผูน้ำามกีารกระตุ้น
ให้เกิดความสนใจในระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ตาม
ให้มองงานของพวกเขาในแง่มุมใหม่ๆ	 ทำาให้เกิด
ความตระหนักรู้ในเรื่องภารกิจ	 และวิสัยทัศน์ของ
ทีมและขององค์การมีการพัฒนาความสามารถ
ของผู้ร่วมงานและผูต้ามไปสูร่ะดับความสามารถที่
สงูขึน้	มศีกัยภาพมากขึน้	ชักนำาใหผู้ร้ว่มงานและผู้
ตามมองใหไ้กลเกนิกวา่ความสนใจของพวกเขาเอง
ไปสู่สิ่งที่กลุ่มได้ประโยชน์	 ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
จะชักนำาผู้นำาผู้อื่นให้ทำามากกว่าที่พวกเขาตั้งใจ
ตัง้แตต่น้และบอ่ยครัง้มากกวา่	(Bass	and	Avolio,	
1994:	2)	

ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวจักร
สำาคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรและกำาหนดทิศทาง
ในการทำางาน	เปน็ผูท้ีม่คีวามเปน็ผูน้ำาทางวชิาการ
สูง	มีความคิดริเริม่	มวีสิยัทศัน	์รอบรู	้เปน็ทีพ่ึ่งทาง
วิชาการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้	มีความสามารถ
ในการจัดโครงสร้าง	 และจัดบุคลากรให้เหมาะ
สมกับศักยภาพสอดรับกับภาระและปริมาณงาน	
บริหารโดยใช้หลักการกระจายอำานาจ	 การมีส่วน
ร่วมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	 และต้องเป็นผู้ที่รับ
ผิดชอบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บรหิารจดัการสถานศกึษาใหม้ผีลผลติทีม่คุีณภาพ	
(สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา,	2548)

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ได้มกีารพัฒนามาเปน็
ลำาดับ	 แต่สังเกตได้ว่าในการพัฒนา	 ดังกล่าว	 มุ่ง

เน้นไปที่ตัวเด็ก	 และครอบครัวของเด็กมากกว่า	
แต่มีการกล่าวถึงการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กที่
มปีระสทิธภิาพนอ้ยมาก	(กรมอนามยั,	2549:14-
15)

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 ผู้ วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 มีความสำาคัญ
อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	ดงัจะเหน็ไดว้า่
องคก์รใดหรอืสถานศกึษาใดทีป่ระสบความสำาเรจ็	
มคีวามเจรญิกา้วหนา้พฒันาไดก้า้วไกลนัน้	ลว้นมา
จากผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลใส่ใจในทุกๆ	
เรื่องที่เป็นความต้องการขององค์กรนั้นๆ	 เป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถในงาน	 เข้าใจธรรมชาติ
ของคน	 และธรรมชาติองค์กรอย่างลึกซึ้ง	 การ
บริหารจัดการองค์กรหรือสถานศึกษาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับของสังคม	 ผลจากการ
วิจัยจะเป็นแนวทางและประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วน
ตำาบล	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.	เพื่อศึกษาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหาร
ส่วนตำาบล	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.	เพือ่ศกึษาประสทิธผิลของศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
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3.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็	องค์การบรหิารสว่นตำาบล	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิธีการดำาเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.	ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	ผู้
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 และครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนตำาบล		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 รวมทั้งสิ้น	 729	 คน	 เป็นผู้
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำานวน	197	คน	และ
ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 จำานวน	 532	
คน

2.	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 และครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำานวน	69	คน	และครูผู้ดูแล
เด็ก	จำานวน	197	คน	รวมทั้งสิ้น	จำานวน	259	คน

จากการกำาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
คำานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร	 ยามาเน่	
(อ้างถึงในพิสณุ	ฟองศรี,	2551:	112)	และใช้วิธี
การสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับสลาก	

เนื้อหาที่ศึกษา

1.	 ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วน
ตำาบล	จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี	โดยผูว้จิยัได้สงัเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	
ตามแนวคดิทฤษฎีของ	ดราฟท	์(1998);	มาแชลล์
และมอลลี	่(2003);	แบสและอโวลโิอ	(1994)และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของสุเทพ	พงษ์ศรีวัฒน์.	(2545)	;	ไพฑูรย์	พิชัย.
(2552)	 กัญญา	 กำาเหนิด,	 (2552)	 ;	 และธนิต	 

ทองอาจ,	 (2553)	 ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรม	
4	 ด้านได้แก่	 การสร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์	 การ
สร้างแรงบันดาลใจ	 การกระตุ้นทางปัญญา	 และ
การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	

2.	 ประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
องค์การบริหารส่วนตำาบล	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล
องค์การตามแนวคิดทฤษฎีของฮอย	 และมิสเกล.	
(2001)	 และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประสิทธิผล
ขององค์การ	ของ	พักตร์สร	สิรบุณยภัค	 (2548)	
;	 ศรีเพ็ชร์	 จันทร์ส่องศรี	 (2548)	 ;	 อภิวรรณา	 
แก้วเล็ก	(2549)	;	อำาภา	ปิยารมย์	(2549)	และ
ธนิต	ทองอาจ	(2553)	ได้แก่ด้าน	ความสามารถ
ในการผลิตเด็กเล็กให้มีพัฒนาการที่สูงขึ้น	 ความ
สามารถในการพัฒนาเด็กเล็กให้มีเจตคติในทาง
บวก	ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	และ	ความสามารถในการแก้
ปัญหาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใน
การวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นตามแนวคิดทฤษฎี	 และเอกสารการวิจัยต่างๆ	
ท่ีเก่ียวข้อง	 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า	(Rating	scale)	ของ	Likert	(Method	
of	Summated	Rating	the	Likert	Scale)โดยผา่น
ผูท้รงคณุวฒุหิรอืผูเ้ชีย่วชาญ	5	ทา่นและมคีา่ความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถาม	 เท่ากับ0.982วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	 สถิติในการ
วิเคราะห์	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่า
เฉลีย่	(Mean)	สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	 
Deviation)	 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ 
ประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหาร
ส่วนตำาบล	 จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี โดยใ ช้ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	(Pearson’s	
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Product	Moment	Coefficient)

ผลการศึกษา
1.	 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นครูผู้ดูแลเด็ก	 และมีประสบการณ์ทำางาน	
15	ปีขึ้นไป

2.	 ระดับภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วน
ตำาบล	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้าน
การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	 มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด	 ผลประเมินมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	
รองลงมาคือด้านการสร้างและการสื่อสารวิสัย
ทัศน์	 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา	 ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจมีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด	 สามารถสรุปเป็น
รายด้านดังนี้

2.1	 การสร้างและการสื่อสารวิสัยทัศน์	
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน	 พบว่า	 ผู้บริหารนำาระบบข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศ	 มาใช้ในการพัฒนาวิสัยทัศน์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก	 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมาคือ	
ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้ครูผู้ดูแลเด็กเห็น
ความสำาคัญของวิสัยทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

2.2	 การสร้างแรงบันดาลใจ	 โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบ
ว่า	 ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมเพ่ือ
สร้างเสริมกำาลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
งานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	รองลงมาคือ	ผู้บริหารศูนย์
พฒันาเดก็เลก็สง่เสรมิความกา้วหน้าของผูร้ว่มงาน
อย่างต่อเนื่อง	

2.3	 การกระตุ้นทางปัญญา	 โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบ
ว่า	ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมดำาเนินงาน	ผู้รับผิด

ชอบโครงการ/	กิจกรรม	ชัดเจนทุกครั้งมีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด	 รองลงมาคือ	 ผู้บริหารเชิญวิทยากรที่มี
ความรูเ้ฉพาะดา้นมาใหค้วามรูแ้กผู่ร้ว่มงาน	และผู้
บรหิารฝกึใหผู้ร้ว่มงานทำางานอยา่งเปน็ระบบสว่น
ผูบ้รหิารสง่เสรมิใหผู้ร้ว่มงานพฒันาการศกึษาของ
ตนในระดับที่สูงขึ้น	

2.4	 การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	
โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า	ผู้บริหารมีความจริงใจและปรารถนาดีกับผู้
รว่มงานอยูเ่สมอมคีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ	รองลงมาคอื	ผู้
บรหิารสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการปฏบิตังิานใหก้บั
ผู้ร่วมงานอยู่เสมอ	

3.	 ประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
องค์การบริหารส่วนตำาบล	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เรียงตามลำาดับ
คือ	 ด้านความสามารถในการผลิตเด็กเล็กให้มี
พัฒนาการที่สูงขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมา
คือ	 ด้านความสามารถในการพัฒนาเด็กเล็กให้มี
เจตคติในทางบวก	 ด้านความสามารถในการแก้
ปัญหาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 และด้านความ
สามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 สามารถสรุปเป็นราย
ด้านดังนี้

3.1	ความสามารถในการผลิตเด็กเล็กให้
มพีฒันาการทีส่งูขึน้	โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	
เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	มีการประเมินความ
พร้อมของเด็กเล็กก่อนทำาการสอนมีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด	 รองลงมาคือ	 มีการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนอย่างสม่ำาเสมอ	 และมีการส่งเด็กเล็กเข้าร่วม
กิจกรรมด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ	 มีค่า
เฉลี่ยต่ำาที่สุด	

3.2	 ความสามารถในการพัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีเจตคติในทางบวก	 โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง	 เมื่อพิจารณารายด้าน	 พบว่า	 ผู้ปกครองมี
ความพอใจตอ่คณุธรรม	จรยิธรรมของเดก็เลก็มคีา่
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เฉล่ียสูงท่ีสุด	รองลงมาคือ	ผูป้กครองมคีวามพอใจ
ต่อพฤติกรรมของเด็กเล็ก	 และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเด็กเล็กมีค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด	

3.3	ความสามารถในการปรบัเปลีย่นและ
พฒันาศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็	โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	ครูสามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอน	 การจัดกิจกรรม	 และ
การประเมินผลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใน
ท้องถ่ินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมาคือ	 คณะครู
ได้นำานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษาใช้
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน	 ส่วน
ครูยอมรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการดำาเนิน
การต่างๆ	มีค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด	

3.4	 ความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง	 เมื่อพิจารณารายด้าน	 พบว่า	 ชุมชน
ให้การยอมรับว่าบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความสามัคคีกันในการทำางานเพ่ือพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมาคือ	
ความสามารถของผู้บริหารและครูในการประสาน
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถแก้ปัญหาต่างๆ	
ร่วมกันได้เสมอมีค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด	

4.	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วน
ตำาบล	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 พบว่า	 ภาวะผู้นำา
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารทั้ง	 4	 ด้านมีความ
สัมพันธ์กับประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 คือ	
การสร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์	(X1)	การสร้างแรง
บันดาลใจ	(X2)	การกระตุ้นทางปัญญา	(X3)	และ
การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	(X4)	อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

การอภิปรายผล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ผู้วิจัยได้นำาผลการวิจัยมา
อภิปรายไว้	ดังนี้	

1.	 ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การบริหารส่วน
ตำาบล	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่วางไว้	เมื่อพิจารณารายด้านโดย
พบว่า	 ด้านการคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	
รองลงมาคือด้านการสร้างและการสื่อสารวิสัย
ทัศน์	 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา	 ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ	ค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด	ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้	ความสามารถใน
การบริหารจัดการ	 ผู้บริหารเป็นตัวจักรสำาคัญใน
การขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่ความสำาเร็จ	 โดยมี
ตัวแปรแห่งความสำาเร็จคือ	 ผู้บริหารจำาเป็นต้องมี
การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดี	 ให้
ทันต่อเหตุการณ์	 ทันต่อยุคสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง	แต่เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ศูนย์ของสถานศึกษาที่ยังเล็กมากต่อการพัฒนา	
เป็นผลให้การบริหารงานของผู้บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีขอบเขตงานที่จำากัด	 ส่งผลให้บทบาท
ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็	ในภาพ
รวมและรายดา้นมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง	
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	อภิวรรณา	แก้วเล็ก.	
(2549)	ไดท้ำาการวิจยัเรือ่ง	ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิาร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา	1	พบว่า	มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
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เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า

1.1	 การสร้างและการสื่อสารวิสัยทัศน์	
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า	 ผู้บริหารจัดประชุมเพื่อสร้างความ
เข้าใจกับผู้ร่วมงานให้รับรู้ถึงวิสัยทัศน์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องการในอนาคตมีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด	 รองลงมาผู้บริหารมีความสามารถถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปยังผู้ร่วม
งาน	 ส่วนผู้บริหารมีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิด
จินตภาพทางสร้างสรรค์ต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด	ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	ผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบลจังหวัด
สุราษฎร์ธานีนั้น	เป็นผู้ที่สามารถสร้างและสื่อสาร
วิสัยทัศน์ใหม่	 มีความคิดที่ทันยุคสมัย	 ได้คิดค้น
วฒันธรรมใหมสู่ก่ารเปลีย่นแปลง	ซึง่ลกัษณะภาวะ
ผู้นำาเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความ
สามารถพเิศษ	การกำาหนดอนาคตศนูยพั์ฒนาเดก็
เล็กอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านการปรับเปลี่ยน
ภารกจิใหม	่การใช้ประโยชนจ์ากบคุลากรอยา่งคุม้
ค่าเพื่อขับเคลื่อนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสู่แนว
หนา้ตลอดเวลา	ซึง่ผูบ้รหิารสามารถสรา้งวสิยัทศัน์
ใหมไ่ดโ้ดยการเปลีย่นแปลงรปูแบบการทำางานและ
โครงสร้างแบบเก่าที่ไม่มีความจำาเป็นออกไปให้
หมด	 ผู้บริหารต้องขยายความคิดให้เป็นที่ยอมรับ
ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือการ
พัฒนาที่กว้างไกลด้วยวิสัยทัศน์ใหม่	 แต่ทั้งนี้ด้วย
การสร้างและการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ใหม่ที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว	 ทั้งการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบงานและการเปลีย่นแปลงบคุลากรซึง่เปน็ครผูู้
ดูแลเด็กนั้น	ทำาให้เกิดความสับสนและไม่สามารถ
ปรบัตัวให้เขา้กับการเปลีย่นแปลงได้ทนัทว่งท	ีการ
เปล่ียนแปลงน้ีต้องคอ่ยเปน็ค่อยไปศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กจึงจะพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง	ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ	องักาบ	เจรญิฤทธิ.์	(2548)	ได้ทำาการ

วิจัยเรื่อง	ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา:	
ศกึษากรณ	ีสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา	สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต	1	 อำาเภอ
เมืองยะลา	จังหวัดยะลา	พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลางเช่นกัน

1.2	 การสร้างแรงบันดาลใจ	 โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เกียรติผู้ร่วมงาน
เสมอมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมาผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมกำาลังใจ
ในการปฏบิตังิานของผูร้ว่มงาน	สว่นผูบ้รหิารศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้
รว่มงานมคีา่เฉลีย่ต่ำาทีส่ดุ	ทัง้นีอ้าจเนือ่งจาก	ดา้น
การสร้างแรงบันดาลใจเป็นการให้กำาลังใจและให้
เกียรติแก่ครูผู้ดูแลเด็กอยู่เสมอ	 ยอมรับในความ
รู้	 ความสามารถของผู้ครูผู้ดูแลเด็กอย่างจริงใจส่ง
เสริมความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	 เมื่อผู้บริหาร
แสดงออกให้เห็นในการสร้างแรงจูงใจให้ครูผู้ดูแล
เด็กเกิดแรงบันดาลใจในการทำางานให้ประสบ
ความสำาเรจ็	กระตุน้ใหรู้ว่้างานทีร่บัผดิชอบมคีวาม
ท้าทายความสามารถ	 ตั้งเป้าหมายการทำางาน
อย่างชัดเจนและมีโอกาสประสบความสำาเร็จ	 แต่
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเรื่องการจัดสรรงบ
ประมาณไม่มากพอเท่าที่ควร	 การตอบแทนจึงมี
การจัดสรรในปริมาณที่น้อยการสร้างแรงบันดาล
ใจจงึขาดหายไปบา้งตามโอกาสทีเ่หมาะสม	สง่ผล
ใหม้กีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง	ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ	 ศราวุธ	 สังกะเพศ	 (2550)	 ได้
ทำาการวิจัยเรื่อง	 การประเมินประสิทธิผลของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำาบล
สบเตี๊ยะ	ผลประเมินมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลางเช่นกัน

1.3	 การกระตุ้นทางปัญญา	 โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	
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ผู้บริหารเชิญวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านมาให้
ความรู้แก่ผู้ร่วมงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมาผู้
บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานเป็นวิทยากรในโอกาส
ต่างๆ	 และผู้บริหารฝึกให้ผู้ร่วมงานทำางานอย่าง
เป็นระบบ	 ส่วนผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานเป็น
วทิยากรในโอกาสต่างๆ	มค่ีาเฉลีย่ต่ำาทีส่ดุทัง้น้ีอาจ
เน่ืองจาก	 ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก
พัฒนาการศึกษาของตนในระดับที่สูงขึ้นโดยการ
เข้ารับการฝึกอบรม	สัมมนา	ศึกษางาน	อย่างต่อ
เนือ่ง	ไดเ้รยีนรูง้านใหมม่กีารพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ	
ผู้บริหารแสดงให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก	 เปิดโอกาสให้ครูผู้ดูแลเด็กช่วยกัน
คิดหาวิธีแก้ปัญหา	ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาในการทำางานโดยใช้ข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่
เสนอแนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลาย	 ในการร่วม
กันแก้ปัญหาน้ีแสดงออกให้เห็นว่าการรวมกลุ่มมี
พลังสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคทุกอย่าง
ได้	หากได้รับความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน	 ซึ่งบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมมือ
ร่วมใจกันในการแก้ปัญหาดังกล่าว	แต่อาจจะเป็น
ศนูยท์ีเ่ลก็ยงัขาดกำาลงัทรพัยากรบคุคลอยา่งเพียง
พอ	กำาลังคนน้อย	การแก้ปัญหาดังกล่าวอาจมีข้อ
บกพร่องไปบ้าง	 ส่งผลให้ผลประเมินมีการปฏิบัติ
อยูใ่นระดบัปานกลาง	ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	
สมเกียรติ	ทรัพย์สวนแตง	(2548)	ได้ทำาการวิจัย
เรื่อง	ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลง	 ของผู้บริหารองค์การปกครองส่วน
ทอ้งถิน่:	กรณศีกึษาจงัหวดัสพุรรณบรุ	ีพบวา่มกีาร
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน

1.4	 การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	
โดยรวมอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พิจารณารายด้านพบ
วา่	ผู้บริหารให้ผู้รว่มงานได้มสีว่นรว่มในการตดัสนิ
ใจมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมาผู้บริหารมีความ
จริงใจและปรารถนาดีกับผู้ร่วมงานอยู่เสมอ	 ส่วน
ผู้บริหารมักจะให้อภัยและร่วมแก้ไขปัญหา	 เมื่อผู้

ร่วมงานผิดพลาดจนสำาเร็จอยู่เสมอมีค่าเฉลี่ยต่ำา
ที่สุด	ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแสดงให้เห็นในการมอบหมายงาน	 โดยคำานึง
ถึงศักยภาพของครูผู้สอนเป็นรายบุคคล	 มีการ
ติดต่อสื่อสารงานอยู่เสมอ	 รับฟังเรื่องราวความ
คิดเห็น	 ปัญหาของครูผู้ดูแลเด็กด้วยความสนใจ	
เอาใจใส่แสดงออกให้เห็นว่าทุกคนมีคุณค่าและมี
ความสำาคัญต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ได้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจได้คิดวางแผนและตัดสินใจเองใน
การทำางาน	เข้าร่วมกิจกรรมกับครูผู้ดูแลเด็กอย่าง
สม่ำาเสมอ	 ให้อภัยเมื่อทำางานผิดพลาดและร่วม
แก้ไขปัญหาจนสำาเร็จ	 จะเห็นได้ว่าบทบาทของ
ภาวะผู้นำาของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 จะ
ตอ้งมกีระบวนการบรหิารงานใหเ้กดิประสทิธภิาพ
มากที่สุด	 จึงต้องเผชิญกับภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ซับซ้อนแปลกใหม่และท้าทายต่อ
การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ	 มาใช้ในการบริหาร
งาน	 บริหารคน	 ส่งผลให้มีการปฏิบัติอยู่ ใน 
ระดับมาก	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 อำาภา	 
ปยิารมย	์(2549)	ไดท้ำาการวิจยัเรือ่ง	ภาวะผูน้ำากบั 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา	 สังกัดสำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในภาค 
ตะวนัตก	พบวา่มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากเชน่กนั

2.	 ประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
องค์การบริหารส่วนตำาบล	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง	 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้	 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	
ผู้บริหารระดับกรม	จังหวัด	อำาเภอ	ได้มอบหมาย
นโยบายแผนงานที่ชัดเจนให้ถือปฏิบัติ	 และมีการ
ติดตามประเมินผลอย่างสม่ำาเสมอ	 ตลอดจนได้
พยายามจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อ
เนื่อง	 ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้สอน
มีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา	 มี
การอบรม	 สัมมนา	 ศึกษาดูงาน	 ความสามารถ
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ในการปรับเปลี่ยนในการใช้นวัตกรรม	การพัฒนา
ผลงาน	 เน้นผู้ที่เกี่ยวข้องต่างให้ความช่วยเหลือ
ในการศึกษา	 จากกระบวนการต่างๆ	 ส่งผลให้
ประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง	แต่ดว้ยการบรหิารจดัการของศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก	 พบว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างเน่ืองจาก
เปน็ศนูยข์ององคก์รเลก็ๆ	การจดัสรรงบประมาณ
บางโครงการยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร	 ผลประเมิน
ในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ศราวุธ	 
สงักะเพศ	(2550)	ได้ทำาการวจิยัเรือ่ง	การประเมนิ
ประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บรหิารสว่นตำาบลสบเต๊ียะ	อำาเภอจอมทอง	จงัหวดั
เชยีงใหม่	ประสิทธผิลของศนูย์พัฒนาเด็กเลก็	ด้าน
ความสามารถในการผลิตเด็กเล็กให้มีพัฒนาการ
ที่สูงขึ้น	 มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน	
สอนอย่างสม่ำาเสมอ	 สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน
บางอย่างจะไม่ทันสมัยเท่าที่ควรอันเนื่องจากงบ
ประมาณที่มีอยู่อย่างจำากัด	ด้านความสามารถใน
การพัฒนาเด็กเล็กให้มีเจตคติในทางบวก	การที่ผู้
ปกครองมีความพอใจในความมีวินัย	ผลการเรียน
ของเด็กเล็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน	แต่บางครั้งผู้
ปกครองที่อยู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ขาด
ความกระตือรือร้นในการศึกษาพัฒนาตนเองให้มี
ความคิดที่เหมาะสมกับวัยของเด็กเล็ก	ด้านความ
สามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	 ได้นำานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการ
ศกึษาใชป้รบัปรงุพัฒนาการเรยีนการสอนและด้าน
อื่นๆ	 แต่ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำากัด	 ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	 ความสามารถของผู้บริหารและคณะครู
ในการแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเฉพาะหน้าใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถประสานความขัดแย้ง
ทีเ่กิดขึน้ภายในศนูย์พัฒนาเด็กเลก็จดัสรรไมท่ัว่ถงึ 
เท่าที่ควร	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สุธิดา	 
สมานพันธุ์.	 (2548)	 ได้ทำาการวิจัยเร่ือง	 ภาวะ

ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกับประสิทธิผล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำาบล	
ศึกษาเฉพาะกรณี:	 องค์การบริหารส่วนตำาบล
ในจังหวัดยะลา	 จากบทบาทดังกล่าว	 ส่งผลให้	
ประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การ
บรหิารสว่นตำาบล	จงัหวัดสรุาษฎรธ์าน	ีผลประเมนิ
ในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง

3.	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารกบัประสทิธผิลของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล	 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี	 พบว่า	 ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารทั้ง	 4	 ด้านคือ	 ด้านการสร้างและ
สื่อสารวิสัยทัศน์	 การสร้างแรงบันดาลใจ	 การก
ระตุ้นทางปัญญา	 และการคำานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก	องค์การบริหารส่วนตำาบล	จังหวัด
สุราษฎร์ธานี	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
0.05	 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	 ผู้บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสร้างความตระหนักให้ครูผู้ดูแลเด็กคอย
ติดตามดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด	ผู้บริหารศูนย์พัฒนา
เดก็เลก็คอยชว่ยเหลอืใหก้ำาลงัใจเมือ่เกดิปญัหาใน
การปฏบิตังิาน	ทำาใหก้ารสรา้งและสือ่สารวิสยัทศัน	์
การสรา้งแรงบนัดาลใจ	การกระตุน้ทางปญัญาและ
การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	 ของผู้บริหาร
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สุธิดา	
สมานพันธุ์	 (2548)	 ได้ทำาการวิจัยเรื่อง	 ภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกับประสิทธิผล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำาบล	
ศึกษาเฉพาะกรณี:	 องค์การบริหารส่วนตำาบลใน
จังหวัดยะลา	 พบว่า	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล	
พบว่า	 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	0.05	
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การ
บริหารส่วนตำาบล	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 พบ
ว่า	

1.	 การสร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์	 ผู้
บริหารควรวางโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยว
กับความเป็นครู	 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กเกิดจิตสำานึก
ในความเป็นครู	 ด้วยจรรยาบรรณครูอย่างแท้จริง	
ให้เกิดจินตภาพทางสร้างสรรค์ต่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

2.	 การสร้างแรงบันดาลใจ	 ผู้บริหารควร
สรา้งแรงบนัดาลใจในการทำางานให้แกค่รูผูดู้แลเด็ก	
มกีารตัง้มาตรฐานเกีย่วกบัสวสัดิการเพ่ือช่วยเหลอื
ครูผู้ดูแลเด็กตามขวัญและกำาลังใจอย่างเหมาะสม
และเท่าเทียมกัน	 รวมถึงการผลักดันให้ครูผู้ดูแล
เด็กเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอยา่งสม่ำาเสมอ	แลว้นำามาแลกเปลีย่นเรยีน
รู้ซึ่งกันและกัน	

3.	 การกระตุ้นทางปัญญา	 ผู้บริหารควร
กระตุ้นครผููด้แูลเดก็ใหเ้กดิความรบัผดิชอบในงาน
ที่ตนรับผิดชอบ	 ให้เห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ	
ในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ	 โดย
เปิดโอกาสให้ครูผู้ดูแลเด็กช่วยกันคิดวิเคราะห์
สภาพปญัหาและความตอ้งการขององค์กรรว่มกนั	
เพื่อเกิดความรับผิดชอบในการคิดสร้างสรรค์และ
พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ	

4.	 การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	
ผู้บริหารควรมอบหมายงานโดยคำานึงถึงศักยภาพ
ของครูผู้ดูแลเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน	มีการติดต่อสื่อสารกับครูผู้ดูแล
เด็กทุกคนอย่างสม่ำาเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจที่

ตรงกัน	รวมถงึการดแูลเอาใจใสค่รผูู้ดแูลเดก็ทกุคน
เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่ครผููด้แูลเดก็ทกุคนมคีณุคา่และ
มีความสำาคัญต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารกบัประสทิธผิลของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก	องค์การบริหารส่วนตำาบล	จังหวัด
สรุาษฎรธ์าน	ีมคีวามสมัพนัธท์างบวก	(r

xy
	=	0.86)	

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ข้อเสนอแนะ
1.	 ควรศึกษาถึงตัวแปรอื่นที่มีความ

สมัพนัธกั์บภาวะผู้นำาการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิาร
กับประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 องค์การ
บริหารส่วนตำาบล	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ที่ยังไม่
ได้ศึกษา

2.	ควรศึกษาความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถาบันการศึกษาระดับอื่น	

3.	ควรมีการวิจัยสถาบันเพื่อหาแนวทาง
พัฒนาการประเมินประสิทธิผลของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	 หรือการวิจัยเพื่อจัดทำาคู่มือการประเมิน
ประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 สำาหรับผู้
บริหารอย่างเป็นระบบ	 อันจะนำาไปสู่การพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณบิดา	 มารดา	 คณะครู	

อาจารย์ท่ีปรึกษา	 บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี	 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ท่านที่ทำาให้งานวิจัยสำาเร็จลุล่วงด้วยดี	
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคล	 ระยะที่	 2	 เป็นความร่วมมือ

ระหวา่งสำานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษากบัคณะศกึษาศาสตร	์โดยมวีตัถปุระสงคข์องการวจิยั	1)	เพือ่
ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนำารูปแบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลที่หลอมรวม
โครงสรา้งและอำานาจหน้าทีข่อง	3	องคค์ณะบคุคลระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใหเ้หลอืองคค์ณะเดยีวและนำา
ไปสูก่ารปฏบิตั	ิและ	2)	เพ่ือจดัทำาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการนำารปูแบบการบรหิารโดยองคค์ณะบคุคล
ขา้งต้นไปสูก่ารปฏบิตั	ิพรอ้มทัง้ขอ้เสนอในการปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง	ผลการวจิยัสรปุไดด้งันี้

1.	 รูปแบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลที่หลอมรวมโครงสร้างและอำานาจหน้าที่ของ	 3	 องค์
คณะบุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 เรียกว่า	 “คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา	 ประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษา”	มีองค์ประกอบ	2	ส่วน	ได้แก่

1.1	 โครงสร้างของคณะกรรมการฯ	 ประกอบด้วยคณะกรรมการจำานวน	 15	 คนแบบไตรภาคี	
จำาแนกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ:	 กรรมการโดยผู้แทน:	 กรรมการโดยตำาแหน่ง	 ในสัดส่วน	 7:7:1	 มี
คณุสมบติัทัว่ไป	10	ขอ้	คณุสมบตัเิฉพาะจำาแนกตาม	กรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิ3	ขอ้	กรรมการผูแ้ทน	4	ขอ้	
การได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ให้มีกรรมการสรรหา	กรรมการผู้แทน	ใช้การเลือกตั้ง	โดยกรรมการ
มีวาระการดำารงตำาแหน่ง	4	ปี	โดยการดำารงตำาแหน่งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน	

1	 รองศาสตราจารย์	ดร.	ประจำาวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง	มหาวิทยาลัยพะเยา
2	 รองศาสตราจารย์	ดร.	ประจำาคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
3	 รองศาสตราจารย์	ดร.	ประจำาคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
4	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ประจำาคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
5	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ประจำาคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
1	 Associate	Professor	Dr.,	Collage	of	Continuing	Education,	Phayao	University	
2	 Associate	Professor	Dr.,	Faculty	of	Education,	Naresuan	University	
3	 Associate	Professor	Dr.,	Faculty	of	Education,	Naresuan	University	
4	 Assistant	Professor	Dr.,	Faculty	of	Education,	Naresuan	University	
5	 Assistant	Professor	Dr.,	Faculty	of	Education,	Naresuan	University	
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1.2	อำานาจ	หนา้ทีข่ององค์คณะบคุคล	ประกอบดว้ยอำานาจหนา้ที	่3	สว่น	ไดแ้ก	่1)	ดา้นนโยบาย
และการบริหาร	2)	ด้านวิชาการ	3)	ด้านการบริหารงานบุคคล

ทั้งน้ี	 ให้มีคณะอนุกรรมการย่อย	 จำานวน	 4	 ชุด	 ที่ทำางานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา	ประถมศึกษา	หรือมัธยมศึกษา	ได้แก่	1)	อนุกรรมการบริหารคุณภาพการ
ศกึษา	2)	อนกุรรมการการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา	3)	อนกุรรมการ
การบริหารทั่วไปและงบประมาณ	และ4)	คณะกรรมการและคณะทำางานเฉพาะกิจ	และควรมีการเสริม
สร้างพลังอำานาจขององค์คณะบุคคล	ในด้านความรู้	ทักษะ	และ	เจตคติ

2.	รปูแบบการบรหิารโดยองค์คณะบคุคล	หรอื	“คณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	ประถมศกึษา
หรือมัธยมศึกษา”	มีโครงสร้าง	อำานาจหน้าที่	อนุกรรมการและแนวทางการเสริมพลัง	มีความเหมาะสม
และมีความเป็นไปได้	อยู่ในระหว่าง	ร้อยละ	78.80	ถึงร้อยละ	100

3.	ควรการปรบัแกก้ฎหมาย	กรณนีำารปูแบบการบรหิารโดยองคค์ณะบคุคลทีห่ลอมรวมโครงสรา้ง
และอำานาจหนา้ทีข่อง	3	องค์คณะบคุคลระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใหเ้หลอืองคค์ณะบคุคลคณะเดยีวไปสู่
การปฏิบัติ	 โดยแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมพระราชบัญญัติทั้ง	3	ฉบับ	รวมทั้งกฎกระทรวงศึกษาธิการ	
และประกาศสำานักงานการศึกษาขั้นพื้นที่ฐานที่เกี่ยวข้อง

คำาสำาคัญ:	 การบริหารโดยองค์คณะบุคคล

Abstract
The	 Research	 and	 Development	 of	 Executive	 Committees	 System	 (phase	 II)	 

had	 been	 undertaken	 in	 cooperation	 with	 the	 Office	 of	 the	 Education	 Council	 and	 
Faculty	 of	 Education,	 Naresuan	 University.	 The	 research	 objectives	 aimed	 at	 studying	 
the	feasibility	and	propriety	of	the	collapsing	all	three	administrative	committees	into	one,	 
and	 proposing	 the	 recommendations	 for	 revising	 any	 related	 laws	 and	 regulations.	 
The	research	results	were	as	follows:	

1.	The	model	collapsing	all	three	administrative	committees	into	one	called	Primary	
or	Secondary	Educational	Service	Area	Committee	consisted	of	two	elements.

1.1	Structure	of	the	Committees	comprised	of	15	persons	classified	into	tripartition	of	
proportion	of	expert	committee:representative	committee:	committee	by	position,	7:7:1,	10	
general	qualifications,	3	specific	qualifications	for	expert	committee,	4	specific	qualifications	
for	representative	committee,	recruitment	of	expert	committee	by	recruitment	committee,	
recruitment	of	representative	committee	by	election,	term	of	office	4	years,	and	positioned	
not	more	than	2	term	consecutively.
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บทนำา
การบริหารโดยองค์คณะบุคคล	มิใช่เรื่อง

ใหม่ในระบบบริหารการศึกษาของประเทศไทย	
เนื่องจากมีความสอดคล้องกับการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย	 โดยในอดีตมีการบริหารงานใน
ลักษณะของคณะกรรมการที่มีสัดส่วนมาจากผู้ที่
เกีย่วขอ้ง	ทัง้หนว่ยงานราชการสว่นกลาง	และสว่น
ภมูภิาคตัง้แตก่อ่นการปฏรูิปการศกึษาป	ี2542	แต่
ยังขาดความชัดเจนในเรื่องของสัดส่วน	 บทบาท
หน้าท่ีและวธีิการได้มาขององคค์ณะบคุคล	รวมทัง้
ยงัใหค้วามสำาคญักบัคณะกรรมการบรหิารในสว่น
กลางมากกว่าเนื่องจากเป็นการบริหารมีลักษณะ
รวมศูนย์อำานาจนั่นเอง	

จากผลการวิจัยและพัฒนาระบบการ
บรหิารโดยองคค์ณะบคุคล	ระยะที	่1	ซึง่เปน็	ความ
รว่มมอืระหวา่งสำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา
และคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 ใน
ปี	2553	โดยภาพรวมพบว่าองค์คณะบุคคลทั้ง	3	
องค์คณะมีโครงสร้างขององค์คณะบุคคลที่เหมาะ

สม	มกีารปฏบิตัติามอำานาจหนา้ทีใ่นระดบัมาก	แต่
พบปญัหาในเรือ่งเก่ียวกับโครงสรา้งและการปฏบิตัิ
หน้าที่ของ	 รอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา	 สูงกว่า	
ก.พ.ท.และก.ต.ป.น.	 โดยที่	 อ.ก.ค.ศ.	 เขตพื้นที่การ
ศกึษาประสบปญัหาเกีย่วกบัการกำาหนดคณุสมบตั	ิ
วิธีการได้มา	วาระการดำารงตำาแหน่ง	การพ้นจาก
ตำาแหน่ง	 โดยเฉพาะในส่วนของอนุกรรมการโดย
ตำาแหน่งที่เป็นผู้แทนคุรุสภา	 ผู้แทน	 ก.ค.ศ.	 และ
ผู้แทนครู	 และผู้บริหาร	 และโดยมีการปฏิบัติตาม
อำานาจหน้าที่ที่เน้นเพียงการบรรจุ	 แต่งตั้ง	 โยก
ย้าย	พิจารณาความดีความชอบ	และการประเมิน
วิทยฐานะ	สำาหรับ	ก.พ.ท.	พบปัญหามากในเรื่อง	
การไม่มีอำานาจให้ความเห็นชอบในการยุบรวม	
ล้มเลิกโรงเรียน	 ปัญหาสำาคัญเชิงโครงสร้าง	 คือ	
กฎหมายไม่ได้ระบุอำานาจหน้าที่ของ	 ก.พ.ท.ให้
สอดคล้องกับ	 กพฐ.ที่มีอำานาจการบริหารองค์กร	
ส่วน	ก.ต.ป.น.	มีอำานาจหน้าที่บางส่วนทับซ้อนกับ
งานประจำาของกลุม่นเิทศ	ตดิตามและประเมนิผล
การจัดการศึกษา	 และมีปัญหาเชิงโครงสร้าง	 คือ	
กฎหมายไมไ่ดร้ะบใุห	้ก.ต.ป.น.	มโีครงสรา้งสมัพนัธ์

1.2	 Responsibility	 of	 the	 Committees	 comprised	 of	 3	 parts,	 1)	 policy	 and	 
administration	 affair	 2)	 academic	 affair	 and	 3)	 personnel	 affair	 and	 appointed	 the	 4	 
Sub-committees	 for	 operation,	 1)	 Educational	 Quality	 Administration	 Sub-committee	 
2)	 Teacher	 and	 Educational	 Personnel	 Sub-committee	 3)	 Administration	 and	Budgeting	 
Sub-committee	 and	 4)	 Specific	 Sub-committees	 including	 the	 empowerment	 to	 
Committees	and	Sub-committees	about	knowledge	skills	and	attitude.

2.	 The	 Structure,	 responsibility,	 Sub-committees,	 the	 empowerment	 guideline	 
of	 The	model	 collapsing	 all	 three	 administrative	 committees	 into	 one	 was	 suitable	 and	 
possible	between	the	percentage	of	78-100.

3.	 The	 recommendations	 for	 utilized	model	 in	 practice,	 and	 revising	 any	 related	 
laws	 and	 regulations	 including	 3	 Royal	 Decrees,	 Education	 Ministerial	 regulation,	 
and	Office	of	The	Basic	Education	commission	announcements.

Keywords:	Executive	Committees	
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กับองค์คณะบุคคลใดในส่วนกลาง	 โดยเป็นเพียง
โครงสรา้งภายในทีแ่ต่งตัง้โดยอำานาจของ	ผอ.สพท.	

ข้อค้นพบที่สำาคัญ	 ได้แก่	 รูปแบบการ
บริหารโดยองค์คณะบุคคลในระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษาที่เอื้อต่อการกระจายอำานาจสู่สถานศึกษา
ให้สามารถบริหารได้อย่างคลอ่งตวั	และสง่ผลตอ่ผู้
เรยีน	ประกอบดว้ย	4	รปูแบบ	โดยรปูแบบที	่1	ม	ี3	
องคค์ณะแยกกนัเหมอืนเดิม	แต่เช่ือมโยงโครงสรา้ง
และอำานาจหน้าที่ของทั้ง	3	องค์คณะ	รูปแบบที่	2	
รวม	อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและ	ก.พ.ท.	ส่วน	
ก.ต.ป.น.ร่วมกับ	สน.บริหารยุทธศาสตร์ฯ	รูปแบบ
ที่	 3	 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเหมือนเดิม	 แต่
รวม	ก.พ.ท.และก.ต.ป.น.ด้วยกัน	และรูปแบบที่	4	
รวม	3	องค์คณะเป็นองค์คณะเดียว	โดยตั้งอนุกร
รมการย่อยๆ	 ดำาเนินการ	 ทั้งนี้เมื่อการพิจารณา
ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ไดข้องผูท้รงคณุวฒิุ	พบวา่ยงัไมม่รีปูแบบใดเหมาะ
สมและเป็นไปได้ระดับมากทั้ง	 2	 กรณี	 ทุกรูป
แบบต่างมีข้อดีและข้อเสีย	แต่ก็สามารถสรุปได้ว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่า	รูปแบบที่	1	รูปแบบ
ที่	3	และรูปแบบที่	4	มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้มากกว่ารูปแบบที่	 2	 แต่เมื่อวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของแต่ละรูปแบบในประเด็นคุณ
ลักษณ์ของความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างองค์
คณะบคุคล	ความมเีอกภาพในการบรหิาร	และการ
บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	พบว่า	 รูปแบบที่	
4	 หลอมรวมโครงสร้างและอำานาจหน้าที่ให้เหลือ
เพียงองค์คณะเดียวมีความเหมาะสมมากที่สุด	
ท่ีช่วยตอบโจทย์หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารจัดการใหม่เพ่ือสร้างคุณภาพการจัดการ
ศึกษาในยุคการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง	

ดังน้ัน	 งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาต่อ
เน่ือง	 โดยมุ่งเน้นการศึกษาความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมในการนำารูปแบบการบริหารโดย
องค์คณะบุคคลที่ได้จากการศึกษาวิจัยระยะที่	 1	

ที่หลอมรวมโครงสร้างและอำานาจหน้าที่ของ	 3	
องค์คณะบุคคลให้เหลือองค์คณะเดียว	และความ
คิดเห็นในการนำาสู่การปฏิบัติ	รวมทั้งข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับแก้กฎหมาย	
อนัจะนำาไปสูก่ารบรหิารงานในระดบัเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.	 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความ

เหมาะสมในการนำารูปแบบการบริหารโดยองค์
คณะบุคคลที่หลอมรวมโครงสร้างและอำานาจ
หน้าที่ของ	 3	 องค์คณะบุคคลระดับเขตพื้นที่การ
ศกึษาใหเ้หลอืองคค์ณะเดยีวและนำาไปสูก่ารปฏบิตัิ

2.	 เพื่อจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการนำารูปแบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคล
ข้างต้นไปสู่การปฏิบัติ	 พร้อมทั้งข้อเสนอในการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการวิจัย
แหล่งข้อมูล 

แหล่งข้อมูล	 ในการสังเคราะห์และ
กำาหนดรายละเอียดรูปแบบการบริหารโดยองค์
คณะบุคคลที่หลอมรวมเหลือองค์คณะเดียว	
ไดแ้ก่	ผูท้รงคณุวฒุดิา้นการบรหิารการศกึษา	และ
กฎหมายการศึกษา	จำานวน	16	ท่าน	จำาแนกเป็น	
1)	 นักวิชาการทางบริหารการศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษา	 จำานวน	 4	 ท่าน	 2)	 ผู้บริหารหน่วย
งานการศึกษาในระดับส่วนกลาง	จำานวน	4	ท่าน	
(สภาการศึกษา,	 สพฐ.,ก.ค.ศ.,และคุรุสภา)	 3)	 ผู้
บรหิารการศกึษาระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	จำานวน	
4	 ท่าน	 และ	 4)	 นักกฎหมายการศึกษา	 จำานวน	
4	ท่าน

แหล่งข้อมูลในการศึกษาความเป็นไปได้
และความเหมาะสมของรปูแบบการบรหิารโดยองค์



Journal of Education, Mahasarakham University 147 Volume 9 Number 1 January - March 2015

คณะบุคคลทีห่ลอมรวมเหลอืองคค์ณะเดียว	ได้แก	่
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารโดยองค์คณะ
บุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษา	จำานวน	112	คน	
จำาแนกเป็นองค์คณะบุคคลและบุคลากรในสถาน
ศกึษาจากพืน้ที	่4	ภมูภิาค	(ภาคเหนอื,	ภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ,	 ภาคใต้	 และกรุงเทพมหานคร)	
โดยแต่ละภูมิภาคประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จำานวน	28	คน	ดังนี้	1)	ตัวแทน	อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศกึษา	จำานวน	5	เขตๆ	ละ	1	คน	รวม	5	คน	2)	
ตัวแทน	ก.พ.ท.	จำานวน	5	เขตๆ	ละ	1	คน	จำานวน	
5	คน	3)	ตัวแทน	ก.ต.ป.น.	จำานวน	5	เขตๆ	ละ	1	
คน	จำานวน	5	คน	4)	ผู้อำานวยการสำานักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา/มธัยมศกึษา	จำานวน	
5	เขตๆ	ละ	1	คน	จำานวน	5	คน	และ5)	ตัวแทน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 จำานวน	 8	 คน	
ประกอบด้วย	ผู้บริหารสถานศึกษาจำานวน	4	คน	
(ผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา	
อย่างละ	2	คน)	และครูจำานวน	4	คน	(ครูประถม
ศึกษา/มัธยมศึกษา	อย่างละ	2	คน)

ตวัแปรทีศ่กึษา	ได้แก	่ความเปน็ไปได้และ
ความเหมาะสมในการนำารูปแบบการบริหารโดย
องค์คณะบุคคลท่ีหลอมรวมเหลือองค์คณะเดียว
ในการนำาสูก่ารปฏิบตั	ิรวมทัง้ขอ้เสนอเชงินโยบาย	
และข้อเสนอการแก้ไขกฎหมาย	กฎ	และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง	

วิธีการวิจัย

การวิจัยนี้มีการประยุกต์ระเบียบวิธีการ
วิจัยและพัฒนา	 (Research	 &	 Development)	
ซึ่งแบ่งการดำาเนินการวิจัย	เป็น	3	ขั้นตอน	ดังนี้

ขั้นตอนที่	 1	 การสังเคราะห์และกำาหนด
รายละเอยีดรปูแบบการบรหิารโดยองคค์ณะบคุคล
ท่ีหลอมรวมเหลือองค์คณะเดียว	 การดำาเนินการ
วิจัยในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยได้นำาผลการวิจัยรูป
แบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลในระยะที่	 1	
มาสังเคราะห์และกำาหนดรายละเอียดของรูปแบบ

การบริหารโดยองค์คณะบุคคลที่หลอมรวมเหลือ
องค์คณะเดียว	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล	 ได้แก่	 เอกสารประกอบการสัมภาษณ์	
การเก็บรวบรวมข้อมูล	 คณะผู้วิจัยประสานงาน
กับสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเพื่อทำา
หนงัสอืขอความอนเุคราะหเ์ปน็ผูท้รงคณุวฒุใินการ
สัมภาษณ์	นัดหมายกำาหนด	วัน	เวลา	และทำาการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	การวิเคราะห์ข้อมูล	คณะ
ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวล
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและสรุปสาระสำาคัญ
ของประเด็นการสนทนากลุ่ม	 เพื่อนำามากำาหนด
เป็นประเด็นการรับฟังความคิดเห็น	 โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	

ขั้นตอนที่	 2	 การศึกษาความเป็นไปได้
และความเหมาะสมของรปูแบบการบรหิารโดยองค์
คณะบคุคลทีห่ลอมรวมเหลอืองคค์ณะเดยีว	ในการ
ดำาเนนิการวิจยัตามขัน้ตอนนีค้ณะผูวิ้จยัไดก้ำาหนด
แนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้และความ
เหมาะสมของรูปแบบ	โดยการรับฟังความคิดเห็น
ของผูท้รงคณุวฒุทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารโดยองค์
คณะบคุคล	เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู	
1)	 เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม	 (Focus	
Group	 Discussion)	 ได้แก่	 ผลการวิจัยรูปแบบ
การบริหารโดยองค์คณะบุคคลระยะที่	1	เอกสาร
แสดงรายละเอยีดรปูแบบการบรหิารโดยองคค์ณะ
บุคคลที่หลอมรวมโครงสร้างและอำานาจหน้าที่
ของ	 3	 องค์คณะบุคคลให้เหลือองค์คณะที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว	และ	2)	แบบ
ประเมนิความเปน็ไปไดแ้ละความเหมาะสมของรปู
แบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลที่หลอมรวม
เหลือองค์คณะเดียว	การเก็บรวบรวมข้อมูล	คณะ
ผู้วิจัยประสานงานกับสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
เพือ่ทำาหนงัสอืขอความอนเุคราะหบ์คุลากรในการ
รับฟังความคิดเห็นโดยการสนทนากลุ่ม	 และนัด
หมายกำาหนด	 วัน	 เวลา	 และสถานที่ที่จะดำาเนิน
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การรับฟังความคิดเห็น	ตามวัน	 เวลา	 และสถาน
ที่ที่กำาหนด	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ทำาการวิเคราะห์
ขอ้มลูเพือ่หาความเป็นไปได้และความเหมาะสมใน
การนำารูปแบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลที่
หลอมรวมโครงสรา้งและอำานาจหนา้ทีข่อง	3	องค์
คณะบุคคลให้เหลือองค์คณะเดียวไปใช้	 โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	

ข้ันตอนที	่3	การนำาเสนอขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบายและข้อเสนอแนะในการปรับแก้กฎหมาย	
กฎ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การดำาเนินการวิจัยในขั้น
ตอนน้ี	คณะผู้วจิยัได้นำาผลการวเิคราะหข์อ้มลูการ
รบัฟงัความคดิเหน็จากผูท้รงคณุวฒิุทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การบริหารโดยองค์คณะบุคคลทั้ง	4	ภูมิภาค	มา
สงัเคราะหโ์ดยภาพรวมเพ่ือจดัทำาขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบาย	และขอ้เสนอแนะในการปรบัแกก้ฎหมาย	
กฎ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัย 
1.	รูปแบบการบรหิารโดยองค์คณะบคุคล

ที่หลอมรวมโครงสร้างและอำานาจหน้าที่ของ	 3	
องค์คณะบุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 เรียกว่า	
“คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา	ประถมศึกษา
หรือมัธยมศึกษา”	มีองค์ประกอบ	2	ส่วน	ได้แก่

1.1	โครงสร้างของคณะกรรมการฯ	

	 1.1.1	สดัสว่น/จำานวน	ประกอบด้วย
คณะกรรมการจำานวน	15	คนแบบไตรภาคี	จำาแนก
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ:	 กรรมการโดยผู้แทน:	
กรรมการโดยตำาแหน่ง	 ในสัดส่วน	 7:7:1	 โดย
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ	จำานวน	7	คน	ประกอบด้วย	
1)	ด้านการศึกษา	จำานวน	1	คน	2)	ด้านศาสนา	
ศิลปะและวัฒนธรรม	จำานวน	1	คน	3)	ด้านการ
บริหารงานบุคคล	จำานวน	1	คน	4)	ด้านกฎหมาย	
จำานวน	1	คน	5)	ด้านการเงินการคลัง	จำานวน	1	
คน	 6)	 ด้านการวิจัยและประเมินผล	 จำานวน	 1	

คน	และ	7)	ด้านธุรกิจหรือเอกชน	จำานวน	1	คน	
สำาหรับ	กรรมการผู้แทน	จำานวน	7	คน	ประกอบ
ด้วย	1)	ผู้แทนครูผู้สอน	2	คน	2)	ผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษา	 2	 คน	 3)	 ผู้แทนบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น	จำานวน	1	คน	4)	ผู้แทนองค์กรชุมชน	
1	 คน	 และ	 5)	 ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน	 1	 คน	
ส่วน	กรรมการโดยตำาแหน่ง	จำานวน	1	คน	ได้แก่	
ผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	ประถม
ศึกษา/มัธยมศึกษา	เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 1 .1 .2	 คุณสมบัติ 	 จำ าแนกเป็น	
คุณสมบัติทั่วไป	ได้แก่	1)	อายุไม่ต่ำากว่า	35	ปีบ
ริบูรณ์	 2)	 ไม่เป็นคู่สัญญากับ	 สพม./สพป.	 3)	
ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือคนไร้หรือเสมือนไร้
ความสามารถ	 4)	 ไม่เคยได้รับโทษจำาคุก	 5)	 ไม่
เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาเกินกว่า	 1	 เขตพื้นที่	 6)	 มีวุฒิการศึกษา
ไม่ต่ำากว่าปริญญาตรี	 7)	 มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ	 (ยกเว้นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน	 และผู้แทนผู้ปกครอง)	 8)	
เป็นผู้มีความรู้	 ความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษา	
วิทยาการ	 และวัฒนธรรมเป็นอย่างดี	 9)	 เป็น
ที่ยอมรับเรื่องความซื่อสัตย์และความยุติธรรม	
ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม	 จรรยา
บรรณและการประกอบอาชีพ	10)	ไม่เป็นผู้ดำารง
ตำาแหนง่ทางการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง	(ยกเวน้
ผูแ้ทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)	และคณุสมบตัิ
เฉพาะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ได้แก่	มีวุฒิการ
ศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาตรี	ต้องไม่เป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	 มีคุณวุฒิตรงสาขา	 ความเชี่ยวชาญ	
ประสบการณ์ด้านนั้นไม่น้อยกว่า	 10	 ปี	 และ
มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาหรือศาสตร์นั้น
อย่างกว้างขวาง	 คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการ
ผู้แทน	 .ในส่วนของผู้แทนครู	 ต้องมีประสบการณ์
สอนในวิทยฐานะไม่ต่ำากว่าชำานาญการ	 และมี
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ประสบการณ์การทำางานไม่ต่ำากว่า	 15	 ปี	 ผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา	
ต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารในตำาแหน่งผู้
บริหาร/รองผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า	5	ปี	และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา	ต้อง
มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนการศึกษาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า	 5	 ปี	 สำาหรับผู้แทนองค์กรหรือ
สมาคมอื่นๆ	 ต้องไม่เป็นครูหรือบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาหรือสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา

	 1.1.3	การได้มา	1)	กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ	 ให้มีกรรมการสรรหา	 3	 ชุด	 คือชุดที่	 1	
มีหน้าที่สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ	 ให้ได้	 3	 เท่า	 ชุด
ที่	 2	 มีหน้าที่คัดเลือกหรือกลั่นกรอง	 ให้เหลือ	 2	
เท่า	 ชุดที่	 3	 มีหน้าที่ดำาเนินการให้เลือกกันเอง
ให้เท่ากับจำานวนที่ต้องการ	 ซึ่งดำาเนินการให้เสร็จ
สิ้นในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	หรือ	
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั้น	 2)	 กรรมการ
ผู้แทน	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	บุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น	 ผู้แทนผู้ปกครอง	 และผู้แทนองค์กร
ชุมชน	 ใช้การเลือกต้ังแบบเลือกกันเองในแต่ละ
กลุม่	และ3)	กรรมการโดยตำาแหน่ง	ได้แก	่ผูอ้ำานวย
การสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 ประถมศึกษา/
มัธยมศึกษาโดยตำาแหน่ง	

	 1.1.4	 วาระการดำารงตำาแหน่ง	 1)	
มีวาระ	 4	 ปี	 2)	 การดำารงตำาแหน่งไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน	 3)	 การพ้นจากตำาแหน่งของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา	 เนื่องจาก	 ตาย	 การลาออก	 เป็น
บุคคลล้มละลายหรือคนไร้หรือเสมือนไร้ความ
สามารถ	 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม	
ไดร้บัโทษจำาคกุ	พน้จากการเปน็ขา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา	 (กรณีผู้แทนกรรมการครู
และบุคลากรฯ	)	การพ้นจากตำาแหนง่	กรณกีระทำา
ความผิดให้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดำาเนนิการเอาผดิ

ตามกฎหมายที่กำาหนด

1.2	อำานาจ	หน้าที่ขององค์คณะบุคคล

	 1.2.1	 ด้านนโยบายและการบริหาร	
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาและมาตรฐานการ
ศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา	 การจัดตั้งยุบรวม
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การ
ศึกษา	การแต่งตั้งและถอดถอนคณะอนุกรรมการ
ในส่วนของการดำาเนินการที่เป็นรายละเอียด
เก่ียวกับการบริหารคุณภาพการศึกษา	 การ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	 และการบริหารทั่วไปและงบ
ประมาณของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 รวม
ทั้ง	 คณะกรรมการหรือคณะทำางานตามที่จำาเป็น	
ให้ข้อเสนอแนะการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ	
รวมท้ังทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จดัการและพฒันาการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	
ประสานและส่งเสริมจัดการศึกษาของบุคคล	
ครอบครัว	 องค์กรชุมชน	 องค์กรเอกชน	 องค์กร
วิชาชีพ	 สถาบันศาสนา	 สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลาก
หลายในเขตพื้นที่การศึกษา	 ประสานความร่วม
มือในการ	ติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏบิตัติามนโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร	ปฏบิตังิา
นอืน่ๆ	ตามที	่กพฐ.หรอื	ก.ค.ศ.มอบหมาย	และแตง่
ตั้งกรรมการจากบุคคลภายนอกเพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯและสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

	 1.2.2	ด้านวิชาการ	ให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรสถาน
ศึกษา	 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

	 1.2.3	 ด้านการบริหารงานบุคคล	
กำาหนด	 นโยบายการบริหารงานบุคคลสำาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา	 พิจารณาการกำาหนดจำานวนและ
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อัตราตำาแหน่งและเกลี่ยอัตรากำาลัง	 ให้ความเห็น
ชอบในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา	การ
พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถาน
ศึกษา	 ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา	
และการดำาเนินการทางวินัย	การออกจากราชการ	
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามระเบียบ	 หลัก
เกณฑ์และวิธีการที่	 ก.ค.ศ.กำาหนด	 และกำาหนด
กฎ	ระเบียบ	ประกาศ	ข้อบังคับ	บทลงโทษในการ
ไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการเขตพื้นที่การ
ศึกษา	ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา

ให้มีคณะอนุกรรมการย่อยที่ทำางาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา	 ประถมศึกษา	 หรือมัธยมศึกษา	
ดังนี้

1.	อนกุรรมการบรหิารคุณภาพการศกึษา	
ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้	ความสามารถด้าน
วิชาการ	 มาทำาหน้าที่กำาหนดรายละเอียดของ
เกณฑ์และแนวทางดำาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
งานวชิาการ	การวจิยั	และการประเมนิผลคุณภาพ
การจัดการศึกษา	ทั้งนี้ตามที่กฏกระทรวงกำาหนด	

2.	อนุกรรมการการบรหิารงานบคุคลของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา	ประกอบ
ดว้ยบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถด้านบรหิารงาน
ทรัพยากรบุคคล	มาทำาหน้าที่กำาหนดรายละเอียด
ของเกณฑ์และแนวทางดำาเนินการเกี่ยวกับการ
กำาหนดอัตรากำาลัง	 การสรรหา	 การพัฒนา	 การ
ธำารงรักษา	 การจัดการระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารงานบุคคล	 และกฎหมายการบริหารงาน
บุคคล	ทั้งนี้ตามที่กฏกระทรวงกำาหนด	

3.	 อนุกรรมการการบริหารทั่วไปและงบ
ประมาณ	 ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความ
สามารถด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล	 มาทำา
หน้าที่กำาหนดรายละเอียดของเกณฑ์และแนวทาง

ดำาเนนิการเกีย่วกบัการระดมทรพัยากรเพือ่พฒันา
คุณภาพการจัดการศึกษา	การส่งเสริมการจัดการ
ศึกษาและการมีส่วนร่วมในการศึกษาของบุคคล	
ครอบครัว	 องค์กรชุมชน	 องค์กรเอกชน	 องค์กร
วิชาชีพ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และสถาบัน
ศาสนา	 รวมทั้งการวิเคราะห์	 วิจัยหารูปแบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	

4.	คณะกรรมการและคณะทำางานเฉพาะ
กิจ	 ควรตั้งอนุกรรมการเป็นคราวๆ	 ไป	 ท้ังนี้	 ให้
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ	 เสนอแต่ง
ตั้ง	 คณะอนุกรรมการแต่ละชุดจำานวนไม่เกิน	 10	
คน	 โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ที่แท้จริงและทุ่มเทเสียสละเวลาให้กับการทำางาน	
และให้พิจาณากรรมการ	 1	 คน	 จากชุดคณะ
กรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฯ	เขา้มาเปน็ประธาน
อนุกรรมการ	

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
และอนุกรรมการ	 ควรมีแนวทางการเสริมสร้าง
พลังอำานาจขององค์คณะบุคคล	ทั้งในด้านความรู้	
เกี่ยวกับ	 แนวทางปฏิบัติงานขององค์คณะบุคคล	
การบริหารองค์คณะบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล	
กรณีศึกษาองค์คณะบุคคลที่ประสบผลสำาเร็จ	 ข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลทั้ง
สว่นทีเ่ปน็แนวทางการปฏบิตังิาน	และขอ้กำากบัใน
ส่วนที่เป็นคุณและโทษ	พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ	ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา	นโยบาย
และวาระแห่งชาติ	ด้านทักษะเกี่ยวกับการประชุม
เผชญิหนา้/การทำางานเปน็ทมี	การจดัการความขดั
แย้ง	และภาวะผู้นำา	ด้านเจตคติเกี่ยวกับคุณธรรม
สำาหรับองค์คณะบุคคล	สำาหรับ	แนวทางการเสริม
พลังควรจัดอบรมให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การ
ศึกษาตามหลักสูตรคณะกรรมการเขตพื้นที่การ
ศึกษา	 ตามที่สพฐ.หรือ	 ก.ค.ศ.	 กำาหนด	 จัดทำา
เอกสารเพื่อใช้เป็นคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน	



Journal of Education, Mahasarakham University 151 Volume 9 Number 1 January - March 2015

การปฐมนิเทศชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน	 การ
ฝึกอบรม	 การเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติงาน	
การศึกษาดูงาน	 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง	และการสัมมนาประจำาปี	

2.	 ผลการศึกษาถึงความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้	 ของรูปแบบการบริหารโดยองค์
คณะบุคคลที่หลอมรวมโครงสร้างและอำานาจ
หน้าที่ของ	 3	 องค์คณะบุคคลระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษาให้เหลือองค์คณะบุคคลคณะเดียว	 พบว่า	
ผู้ท่ีเก่ียวข้องมีความเห็นว่าโครงสร้างของคณะ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา	 (สัดส่วน/จำานวน	
คณุสมบัติ	การสรรหา	วาระการดำารงตำาแหนง่และ
การพ้นจากตำาแหน่ง)	มีความเหมาะสมและความ
เปน็ไปได	้รอ้ยละ	78.80-99.00	ด้านอำานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการฯมีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้	ร้อยละ	97.10-100.00	ด้านโครงสร้าง
และอำานาจหนา้ทีข่องอนกุรรมการ	มคีวามเหมาะ
สมและความเปน็ไปได้	รอ้ยละ	96.20-99.00	และ
แนวทางการเสริมพลังอำานาจ	 มีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้	ร้อยละ	99.00-100.00

3.	 การเสนอให้มีการปรับแก้กฎหมาย	
กรณีนำารูปแบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลที่
หลอมรวมโครงสรา้งและอำานาจหนา้ทีข่อง	3	องค์
คณะบุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้เหลือองค์
คณะบุคคลคณะเดียวไปสู่การปฏิบัติ	ดังนี้	

3.1	 โครงสร้างของคณะกรรมการฯและ
คณะอนุกรรมการฯ	 ด้านองค์ประกอบ	 (สัดส่วน
และจำานวน)	 และอำานาจหน้าที่	 ควรมีการแก้ไข
กฎหมาย	 (ร่าง)พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวง	ศึกษาธิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	……	
(ร่าง)	 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา	(ฉบับที่	....)	พ.ศ…….

3.2	 โครงสร้างของคณะกรรมการฯและ
คณะอนุกรรมการฯ	คุณสมบัติ	วิธีการได้มา	วาระ
การดำารงตำาแหน่งและการพ้นจากตำาแหน่ง	 ควร

มีการแก้ไขกฎหมาย	(ร่าง)	กฎกระทรวง	กำาหนด
จำานวนกรรมการ	คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	วิธีการได้
มาหรือวิธีการสรรหา	การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ	วาระการดำารงตำาแหนง่	และการพน้
จากตำาแหนง่ของคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา	พ.ศ.....(ร่าง)	 กฎกระทรวง	 กำาหนด
จำานวนกรรมการ	คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	วิธีการได้
มาหรือวิธีการสรรหา	การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ	วาระการดำารงตำาแหนง่	และการพน้
จากตำาแหนง่ของคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา	พ.ศ....(ร่าง)	ประกาศสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	
วิธีการสรรหา	 และการเลือกคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(ประกาศเมื่อ	 วันที่	
.....)	และ	(ร่าง)	ประกาศสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ
สรรหา	และการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา	(ประกาศเมื่อ	วันที่	......)	

3.3	อนกุรรมการ	ควรมกีารแก้ไขกฎหมาย	
(รา่ง)	ประกาศสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ข้ันพื้นฐาน	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 คุณสมบัติ	 วิธีการ
แตง่ตัง้และอำานาจหนา้ทีอ่นกุรรมการเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษา	(ประกาศเมือ่	วนัที	่......)	(รา่ง)	
ประกาศสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 คุณสมบัติ	 วิธีการแต่งตั้ง	
และอำานาจหนา้ทีอ่นกุรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา	(ประกาศเมื่อ	วันที่	........)

อภิปรายผล 
เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้	 เป็นงานวิจัย

ระยะที่	 2	 โดยมุ่งนำาผลการวิจัยในระยะที่	 1	 ที่
พบว่า	รูปแบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลของ
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	ควรมกีารหลอมรวม
โครงสรา้งและอำานาจหนา้ทีข่อง	3	องคค์ณะบคุคล
ให้เหลือองค์คณะเดียว	นำามาศึกษาเพื่อยืนยันกับ
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	 แล้วนำาไปตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้กับกลุ่มผู้ทรง
คุณวุฒิ	 และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นฝ่าย
ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการใช้รูปแบบ	 ดังนั้น	
ทิศทางของการอภิปรายผลการวิจัย	 จึงมุ่งเน้นไป
ที่การนำาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องมาอธิบายองค์
ประกอบของรูปแบบที่เชื่อมโยงกับบริบทและจุด
เน้นของเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนปัญหาที่เกิด
ขึ้นจากการบริหารโดยองค์คณะบุคคลแบบแยก
ส่วน	 ส่วนที่สองเป็นการอภิปราย	 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้	 ของ
ผูท้รงคณุวฒุแิละผูป้ฏบัิติทีไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรง
ต่อการใชร้ปูแบบ	และสว่นทีส่ามเปน็การอภปิราย
เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัยรูปแบบการบริหารโดยองค์
คณะบุคคลที่หลอมรวมโครงสร้างและอำานาจ
หน้าที่ของ	 3	 องค์คณะบุคคลระดับเขตพื้นที่การ
ศกึษา	เรยีกวา่	“คณะกรรมการเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา	
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา”	 มีองค์ประกอบ	
2	ส่วน	 ได้แก่	 1)	 โครงสร้างของคณะกรรมการฯ	
ประกอบด้วยคณะกรรมการจำานวน	 15	 คนแบบ
ไตรภาคี	 จำาแนกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ:	
กรรมการโดยผู้แทน:	 กรรมการโดยตำาแหน่ง	 ใน
สัดส่วน	 7:7:1	 และ	 2)	 อำานาจ	 หน้าที่ขององค์
คณะบุคคล	ประกอบด้วยอำานาจหนา้ที	่4	สว่น	คอื	
ดา้นนโยบายและการบรหิาร	ด้านวชิาการ	และด้าน
การบริหารงานบุคคล	โดย	ให้มีคณะอนุกรรมการ
ย่อย	จำานวน	4	ชุด	ที่ทำางานสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา	ประถม
ศึกษา	หรือมัธยมศึกษา	และควรมีการเสริมสร้าง
พลังอำานาจขององค์คณะบุคคล	 ในด้านความรู้	
ทักษะ	และ	เจตคติ	

การหลอมรวมคณะกรรมการให้เหลือ
เพียงองค์คณะบุคคลเดียว	 สอดคล้องกับหลัก
การ	 บูรณาการอำานาจหน้าที่และโครงสร้างให้

สอดคล้องกับบริบทและพันธกิจของสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา	 ปัจจุบัน	 เขตพื้นที่การศึกษา	
บริหารงานในรูปขององค์คณะบุคคล	3	องค์คณะ	
คือ	ก.พ.ป.หรือ	ก.พ.ม.	อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา	
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา	และ	ก.ต.ป.น.	และ
การบรหิารสำานกังาน	โดยมผีูอ้ำานวยการสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บริหารสูงสุด	 หลักการ
ดังกล่าวนี้	 ต้องการให้องค์คณะบุคคลทั้ง	 3	 องค์
คณะทำางานสอดประสานรอยรัด	 เพื่อบูรณาการ
การแปลงนโยบายให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
การปฏิบัติ	มีการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้
เข็มแข็ง	ในขณะเดียวกันก็ทำาหน้าที่กำากับ	ติดตาม
ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา	 แต่เมื่อมีการปฏิบัติจริงแล้ว	พบ
ปัญหามาโดยตลอดช่วงระยะเวลาของการปฏิรูป
การศึกษารอบที่	 1	 (พ.ศ.	 2542-2551)	 และ
ยังพบปัญหามาจนถึงช่วงปัจจุบันที่เกิดจากองค์
คณะบุคคลทั้ง	 3	 คณะทำางานแบบแยกส่วน	
เนือ่งจากคณะกรรมการมทีีม่าจากกฎหมายคนละ
ฉบับ	 แม้ว่าจะมีผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นกรรมการในทุกองค์คณะ	 แต่ก็ไม่สามารถ
ประสานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
ได้	คณะกรรมการต่างฝ่าย	ต่างปฏิบัติหน้าที่	การ
ที่กฎหมายกำาหนดให้คณะกรรมการมีโครงสร้าง
และอำานาจหน้าที่ต่างกัน	 แต่ไม่ได้ระบุให้ปฏิบัติ
งานสัมพันธ์กัน	 จึงทำาให้ขาดความเป็นองค์รวม
ที่มีพลังในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา	 โดย
เฉพาะคณุภาพของสถานศกึษาทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพ
ผู้เรียน	 โดยที่อ.ก.ค.ศ.	 เขตพื้นที่การศึกษา	 มีการ
ประชุมและการดำาเนินงานมากที่สุด	แต่ก็มีข้อร้อง
เรียนด้านทุจริตและประพฤติผิดมิชอบมากที่สุด	
รวมทั้งมีการลงโทษทางวินัยกันอยู่เนืองๆ	 ส่วน	
ก.พ.ท.	 และ	 ก.ต.ป.น.	 มีการประชุมน้อยมาก	 ซึ่ง
ขัดกับหลักความมีประสิทธิผลของคณะกรรมการ
ประจำา	 (Standing	 Board)	 ที่ควรมีการประชุม
ทุกๆ	เดือน	หรือ	ทุกๆ	2-3	เดือน	(McNamara,	
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2011)	จึงทำาให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของทั้ง	
3	 องค์คณะ	 ขาดความเป็นเอกภาพด้านนโยบาย
และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างชัดเจนและมีพลัง	 (สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา,	2554;	อนุชา	กอนพ่วง,	2555:	
112-113)

ดงันัน้	การท่ี	“คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษา	 ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา”ถูกหลอม
เป็นองค์คณะบุคคลเดียว	 จะช่วยทำาให้องค์คณะ
บุคคลเป็นเอกภาพ	 ที่สามารถหลอมรวมอำานาจ
หน้าที่ทั้งหมดให้เข้ามาเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน	 จึง
เปน็การดงึกลบัมา	ณ	จดุทีท่ำาใหอ้งค์คณะบคุคลนี้
เปน็คณะกรรมการบรหิารและกึง่ใหค้ำาปรกึษา	เพ่ือ
มาทำาหนา้ทีก่ำาหนดทศิทางการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา	 ให้ส่งผลลงไปถึงคุณภาพของสถานศึกษา	
คุณภาพผู้บริหารและครู	และที่สำาคัญที่สุด	คือ	ส่ง
ผลถึงคุณภาพของผู้เรียน	 ซึ่งทิศทางดังกล่าว	 มี
ความจำาเป็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมใน
การกำาหนดแนวนโยบายคุณภาพการศึกษา	 และ
ร่วมนำาไปสู่การปฏิบัติทั้งฝ่ายสำานักงานและสถาน
ศึกษา	สำาหรับการบริหารบุคคลากร	ควรเป็นเรื่อง
ทีจ่ะมาสนบัสนนุ	เมือ่ทิศทางและเป้าหมายอนาคต
ของการพฒันาคณุภาพการศกึษาของเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษา	มีความชัดเจน	ท้าทายและเป็นไปได้	โดยที่
การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา	 ควรใช้หลัก
การบริหารทรัพยากรมนษุย์	(Human	Resources	
Management)	 และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
(Human	Resources	Development)	ที่จะต้อง
พัฒนาสรรพกำาลังให้สนับสนุนทิศทางและเป้า
หมายดังกล่าว

อย่างไรก็ดี	 อาจมีวิธีการที่จะทำาให้คณะ
กรรมการทั้ง	 3	 ชุด	 ทำางานประสานสอดคล้อง
กัน	 โดยไม่ต้องรวมกัน	 แต่คงเป็นการยากที่จะ
ทำาให้	 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหรือมัธยมศึกษาในปัจจุบัน	 กลับมาเป็น

องค์คณะบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาที่สำาคัญ
ที่สุด	 เนื่องจากเป็นองค์คณะที่กำาหนดทิศทาง
และนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เพราะ
ในปัจจุบัน	“ถนนทุกสาย”	ต่างมุ่งความสนใจไปที่	
อ.ก.ค.ศ.	 เขตพื้นที่การศึกษาที่ทำาหน้าที่เก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลซึ่งมีผลประโยชน์ได้เสียกับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรง	 ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าเพียงแต่การเชื่อมโยงอำานาจหน้าที่ของทั้ง	3	
องค์คณะให้สอดคล้องสัมพันธ์กันในทางปฏิบัติ	
โดยอาศัยผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษา	 หรือ
อาจมกีารเพิม่กรรมการยอ่ยๆ	เพิม่ขึน้	คงไมม่พีลงั
เพียงพอที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา	ให้เกิด
ขึน้ทีส่ถานศกึษาได	้การหลอมรวมองคค์ณะบคุคล
ทั้ง	3	ให้เป็นองค์คณะบุคคลเดียวจะทำาให้การขับ
เคลือ่นคณุภาพการศกึษาจะมลีกัษณะเปน็	Single	
Command	 ไม่ต้องให้ผู้อำานวยการเขตพื้นที่การ
ศึกษาเป็นผู้แบกรับภาระที่เป็นข้อสรุปของแต่ละ
องค์คณะ	 ไปนำาเสนอและเช่ือมโยงเข้ากับองค์
คณะอื่นให้เห็นคล้อยตาม	 เพราะการดำาเนินงาน
ระดับรายละเอียด	หลักเกณฑ์ต่างๆ	ใช้ผู้มีความรู้
ความสามารถเฉพาะดา้น	มาเปน็อนกุรรมการเพือ่	
ศึกษารายละเอียดอย่างรอบด้านและนำาเสนอให้
คณะกรรมการฯ	เห็นชอบและตัดสินใจ

นอกจาก	การหลอมรวมองค์คณะบุคคล
ทั้ง	 3	 ให้เป็นองค์คณะบุคคลเดียว	 จะทำาให้เกิด
หลอมรวมอำานาจหน้าที่เดิมให้เกิดการทำางาน
เชิงบูรณาการแล้ว	 การหลอมรวมโครงสร้างของ
จำานวนและสัดส่วนของคณะกรรมการเป็น	 15	
คน	 มีคณะกรรกมการผู้ทรงคุณวุฒิในจำานวน	 7	
คน	คณะกรรมการผูแ้ทน	7	คนและคณะกรรมการ
โดยตำาแหน่ง	1	คน	ยังคงยึดหลักการทำางานแบบ
ไตรภาคี	 เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 แต่การ
ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นถึง	 7	 คนที่ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ	ด้านการศึกษา	จำานวน	1	คน	ด้าน
ศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรม	จำานวน	1	คน	ด้าน
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การบรหิารงานบคุคล	จำานวน	1	คน	ด้านกฎหมาย	
จำานวน	1	คน	ด้านการเงินการคลัง	จำานวน	1	คน	
ด้านการวิจัยและประเมินผล	จำานวน	1	คน	และ
ด้านธุรกิจหรือเอกชน	 จำานวน	 1	 คน	 น้ันถือว่า
เป็นการนำาผู้ท่ีเชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จดัการศกึษา	(All	for	Education)	ซึง่เปน็หลกัการ
สำาคัญของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ	 2542	 อีกทั้ง	 การศึกษาใน
ปัจจุบันและอนาคตจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนทั้งค่า
นิยม	ความคิดและการดำาเนินการ	ให้เปลี่ยนผ่าน
จาก	 การให้ความสำาคัญของการจัดการศึกษาใน
ระบบ	 (Formal	 Education)	 ไปเป็นการศึกษา
และเรยีนรูต้ลอดชีวติ	(Long	Life	Education	and	
Learning)	 ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ข้อมูลข่าวสาร	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ที่เรื่อง
เศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 วัฒนธรรมของโลกน้ี
สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็ว	 นอกจาก
นี้	การรวมกลุ่มกันของ	10	ประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในชื่อของ	 “ประชาคมอาเซียน”	
(ASEAN	Community)	 ปี	 พ.ศ.	 2558	 รวมทั้ง
แนวคิดการเตรียมการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	(Learning	in	21th	
Century)	(อนชุา	กอนพ่วง,	2555:7)	สถานการณ์
เชน่นี	้ยอ่มมผีลกระทบตอ่ระบบการศกึษาของไทย
ที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการ
ศึกษาและการบริหารการจัดการศึกษาทุกระดับ

บทบาทของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษา	ทั้งในส่วนที่เป็นการบริหารจากฝ่ายบริหาร
สำานักงาน	และการบริหารโดยองค์คณะบุคคล	จึง
จำาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน	 โดยเฉพาะในส่วน
ของการบริหารโดยองค์คณะบุคคลของเขตพ้ืนที่
การศึกษา	 ที่ต้องมีส่วนสำาคัญ	 ในการกำาหนด
นโยบายและการวางแผนพัฒนา	 รวมทั้งทำา
หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน	 พัฒนา	 ช่วยเหลือดูแล	
กำากับติดตาม	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถาน

ศึกษาสามารถสามารถบริหารตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	ให้บรรลุตามเป้าหมายคุณภาพการ
ศึกษา	แต่การที่เขตพื้นที่การศึกษาจะปรับเปลี่ยน
บทบาทดังกล่าวได้	จำาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์	 (Paradigm)	 ของการบริหารใหม่	
ที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่า	 วิธีการบริหารจัดการ
นั้น	 ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถาน
ศึกษาและส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน	นอกจากนี้	ผู้ทรงคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นนั้นมี
จำานวนใกลเ้คยีงกบั	กรรมการผูแ้ทนและกรรมการ
โดยตำาแหน่ง	 จะทำาให้เกิดความถ่วงดุลด้านการ
ใช้อำานาจตัดสินใจของคณะกรรมการ	 ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา	ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักธรรมภิบาล	 โดยเฉพาะด้านนิติธรรม	
คุณธรรม	การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ	และการตรวจ
สอบได้

จากผลการวิจัย	 พบว่า	 โดยภาพรวม	 ผู้
ที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่าโครงสร้างและอำานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ
อนุกรรมการ	 ตลอดจนแนวทางการเสริมพลัง
อำานาจ	มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้	อยู่
ในช่วงร้อยละ	 78.80-100.00	 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารโดยองค์
คณะบุคคลระยะที่	 1	 ซึ่งพบว่า	 รูปแบบการรวม	
3	 องค์คณะเป็นองค์คณะเดียว	 โดยตั้งอนุกรรม
การย่อยๆ	ดำาเนินการ	มีความเหมาะสมมากที่สุด	
เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูป
แบบกับรูปแบบอื่นๆ	 ในประเด็นคุณลักษณ์ของ
ความเช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างองค์คณะบุคคล	
เอกภาพในการบรหิาร	และการบรหิารโดยยดึหลกั
ธรรมาภิบาล	 (สมบัติ	 นพรักและคณะ,	 2544)	
และอาจเนื่องมากจาก	 การได้มาซึ่ง	 ร่างรูปแบบ
การบริหารโดยองค์คณะบุคคล	มีการศึกษาข้อมูล
จากการศึกษาและวิเคราะห์จากแนวคิด	 ทฤษฎี
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และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริหารการศึกษา	และด้านกฎหมายการศึกษา	ให้
เหตุผลทางวิชาการที่รองรับอย่างชัดเจน	 กอรปร
กับคณะวจิยัไดน้ำาเสนอขอ้มลูดังกลา่วเปน็เอกสาร
ประกอบการสนทนากลุม่	แลว้มีการชีแ้จง	อธบิาย
เหตุผลถึงที่มาของร่างรูปแบบฯ	 เช่ือมโยงกับ
เหตุผลของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารฯ	มี
ความสอดคล้องกับหลักการบริหารที่ดีตามกรอบ
ธรรมาภิบาล	 และ	 สอดคล้องกับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง	 อันเกิดจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต	ซ่ึงจะทำาใหก้ารบรหิารงานจงึจะมคีวาม
เป็นเอกภาพ	 และสามารถเสริมสร้างความเข้ม
แข็งให้สถานศึกษาสามารถสามารถบริหารตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนั้น	 การดำาเนิน
การสนทนากลุ่มมีการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ได้เสนอความคิดเห็น	พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวาง	ทั่วถึง	จึงทำาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลง
ความเห็นเป็นฉันทามติ	 (Consensus)	ออกมาส
อดคล้องกัน

3.	ผลการวิจัย	พบว่า	ควรมีการปรับแก้
กฎหมาย	กรณนีำารปูแบบการบรหิารโดยองคค์ณะ
บุคคลที่หลอมรวมโครงสร้างและอำานาจหน้าที่
ของ	 3	 องค์คณะบุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ให้เหลือองค์คณะบุคคลคณะเดียวไปสู่การปฏิบัติ	
โดยแกไ้ขกฎหมายใหค้รอบคลมุทัง้กฎหมายระดบั
พระราชบัญญัติถึง	 3	 ฉบับ	 รวมทั้งกฎกระทรวง	
และประกาศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 ตามมาอีกหลาย
ฉบับ	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา	 (2555:	 319)	 ที่เห็น
ว่าการควบรวมคณะกรรมการทั้ง	3	องค์คณะ	ทำา
หน้าท่ีบริหารเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา	เปน็เอกภาพและ
ครบวงจร	 จำาเป็นต้องแก้ไขกฎหมายการศึกษา
ระดบัพระราชบัญญตั	ิ3	ฉบบั	อย่างไรกดี็	ในความ
เห็นของคณะวิจัย	 โดยข้อเท็จจริงของการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 มีการใช้กฎหมาย

เปน็เครือ่งมอืในการพฒันาการศกึษามาโดยตลอด	
แตค่วามสำาเรจ็ของการจดัการศกึษากย็งัไมเ่กดิขึน้
อย่างแท้จริง	 ดังนั้น	 การปรับเปลี่ยนกฎหมายจึง
ไม่ใช่คำาตอบสุดท้าย	 ที่รับประกันถึงความสำาเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์	 หากแต่	 การออกกฎหมายมีผลใน
การบังคับใช้ให้เกิดการยอมรับของสังคม	ด้วยเหตุ
นี้	 การแก้ไขกฎหมายให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์	
หลักการและครอบคลุมรายละเอียดของรูปแบบ
การบริหารโดยองค์คณะบุคคลที่เป็นผลจากการ
วิจัย	 รวมทั้งการเขียนกฎหมายให้เชื่อมโยงกัน
ตั้งแต่กฎหมายแม่	 (พระราชบัญญัติ)	 เชื่อมโยงมา
สู่กฎหมายลูก	 (กฎกระทรวง	 และประกาศ)	 จึงมี
ความสำาคญัมาก	ทีท่กุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ข
กฎหมายจำาเปน็ตอ้งพจิารณารว่มกนัโดยถว้นถี	่ซึง่
นอกจากจะไมไ่ดช้ว่ยขจดัปญัหาเดมิทีม่อียูใ่หห้มด
ไปแล้ว	 การปรับแก้กฎหมายดังกล่าวยังอาจสร้าง
ปญัหาใหมใ่หท้บัทมปญัหาเดมิใหม้ากขึน้	เปน็การ
ผูกปมปัญหาให้ยากที่ขะแก้ไขอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1.	 ควรมีการนำาผลการวิจัย	 ที่เป็นราย
ละเอียดของโครงสร้างและอำานาจหน้าที่ขององค์
คณะบุคคลองค์คณะเดียว	 ไปทำาการรับฟังความ
คิดเห็น	 (Voice)	 กับเขตพื้นที่การศึกษา	 ประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้น	

2.	ควรมกีารศกึษานำารอ่ง	โดยใหเ้ขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตา่งขนาด
กัน	ได้ทำาการทดลองใช้รูปแบบการบริหารฯ	ตาม
ผลการวิจัย	 โดยหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง	
เช่น	ก.ค.ศ.และ	สพฐ.	ทำาข้อตกลงกัน	ทั้งนี้	 อาจ
ดำาเนินการทดลองบางส่วน	

3.	 ควรมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่
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เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรทางการศกึษา	ของ
กระทรวงศึกษาธิการ	 จัดทำาหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา	
ประถมศึกษา	และมัธยมศึกษา	และอนุกรรมการ	
รวมทั้ง	สื่อ	และเอกสารประกอบที่จำาเป็น	เพื่อใช้

เป็นแนวทางพัฒนาองค์คณะบุคคลของเขตพื้นที่
การศึกษา

4.	ควรมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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