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คําสั่งคณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

                                                      ที่  ๐๐๙/๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งต้ังกองบรรณาธิการ 

การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ: 
การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Education Management for Lifelong Learning) 

    วันที่ ๒ –๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒  
           ณ   Kensington English Garden Resort Khaoyai อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 

 
   เพื่อใหการจัดงานการประชุมทางวิชาการ และเผยแพรผลงานวิจัยคัดสรรสาขาวิชาศึกษาศาสตรแ
ระดับชาติ: การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Education Management for Lifelong 
Learning) ในวันที่ ๒ –๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ Kensington English Garden Resort Khaoyai 
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตรแ สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นไปดวยความเรียบรอยและบังเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ จึงพิจารณาแตงต้ังกองบรรณาธิการดังตอไปนี้ 
 
กองบรรณาธิการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 
 ๑.  ศาสตราจารยแ ดร.ไพฑูรยแ สินลารัตนแ    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ 
 ๒.  รองศาสตราจารยแ ดร.สุวัฒนา    เอี่ยมอรพรรณ                  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ                                
 ๓.  รองศาสตราจารยแ ดร.ลัดดาวัลยแ เพชรโรจนแ           มหาวิทยาลัยราชพฤกษแ 
 ๔.  ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วราภรณแ ไทยมา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
 ๕  ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ            วิทยาลัยนครราชสีมา 
 ๖.  อาจารยแ ดร.พงษแภิญโญ   แมนโกศล           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ 
          ๗.  ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร      มหาวิทยาลัยรังสิต 
 ๘.  ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วัฒนา วินิตวัฒนคุณ                มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
          ๙.  อาจารยแ ดร.สุบัน    มุขธระโกษา              มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
          ๑๐. อาจารยแ ดร.ศศิรดา    แพงไทย                     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
          ๑๑. รองศาสตราจารยแ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา       มหาวิทยาลัยราชพฤกษแ 
          ๑๒. อาจารยแ ดร.พัชราภรณแ  ดวงช่ืน             มหาวิทยาลัยคริสเตียน          
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          ๑๓. รองศาสตราจารยแ ดร.ชุติมา มุสิกานนทแ                     มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน         
          ๑๔. อาจารยแ ดร.เกรียงไกร     สัจจะหฤทัย                     มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
          ๑๕.  อาจารยแ ดร.วาสนา       วิสฤตาภา                                มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ 
          ๑๖. อาจารยแ ดร.มาริษา  เทศปล้ืม                               มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 
หน้าที่ 

- พิจารณา  กล่ันกรอง และประเมินผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการจัดทํารูปเลมสนับสนุนรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

(Proceedings)   
            
 
                    ส่ัง ณ วันท่ี ๙  ธันวาคม   ๒๕๖๑ 

          (รองศาสตราจารยแ ดร.ลัดดาวัลยแ เพชรโรจนแ) 
                                    ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตรแ  
                        สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย   ในพระราชูปถัมภแ  
                                   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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สารการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาศึกษาศาสตร์ ระดับชาติครั้งท่ี 3 : 
การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอด วันท่ี 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 
 

                                                                                 โดย รศ. ดร. ลัดดาวัลยแ เพชรโรจนแ  
                                                                  ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตรแ    

                                                       สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยฯ(สสอท.) 
  
           ดวยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตรแ   สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภแ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อชวย
และสงเสริมยุทธศาสตรแ การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ท่ีเป็น โมเดลการขับเคล่ือนสูความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน โดยเนนใหคนไทยเป็นมนุษยแท่ีสมบูรณแในศตวรรษท่ี 21 ปรับเปล่ียน กระบวนการเรียนรู 
ใหพัฒนาคนมีศักยภาพและมีทักษะในระดับสูง เนนสรางงานวิจัยท่ีสรางองคแความรูใหม ท่ีจําเป็นตอการพัฒนา
ประเทศ การสรางนวัตกรรมขั้นสูง การสรางกําลังคน  การจัดศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตจึงชวยให
เกิดผลลัพธแตามยุทธศาสตรแดังกลาวได โดยสามารถจัดการไดท้ังในระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหรูปแบบท่ีเหมาะสมแกบุคคล อายุ การศึกษา อาชีพและความสนใจของ
ผูเรียน เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดย เฉพาะในยุคการส่ือสารไรพรมแดน 
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ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ยุคเรียนรูจากส่ือมัลติมีเดียท่ีหลากหลาย   สถาบันการศึกษาจึงตองจัดใหมี
การเรียนรูที่หลากหลายไปดวย  พรอมกับจัดใหมีการพัฒนาทักษะการใชสารสนเทศ ส่ือ (Media) และทักษะ
การใชเทคโนโลยี (Technology) มากขึ้น อาจเป็นท้ังส่ือหลักและส่ือเสริมก็ได และเนนการใช ส่ือ
อิเล็กทรอนิคสแ (e-Learning) เพิ่ม   การเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิคสแนี่เองท่ีชวยใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตได 
สามารถศึกษาผานทางเว็ปไซดแ การเรียนรูผานโทรศัพทแมือถือ (m-Learning) ส่ือประสม (Multi Media) ซึ่ง
เป็นการนําส่ือหลาย ๆ ชนิดมาใชรวมกัน ซึ่ง Rennie and Morrison (2013)  ดังนั้นผูเรียนตัองมีการพัฒนา
ทักษะดานสารสนเทศเป็นอยางดี  เพื่อชวยการเรียนรูโดยการสืบคนผาน Web และจัดทํา Webpage การฝึก
ผาน e-book การตอบโตกับกลุม Vlog, Poscast, Webcasts, You Tube, Wikis, Skype เป็นตน โดย
ส่ือคอมพิวเตอรแได จึงเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลาผูเรียนทุกวัยไดเรียนรูตลอดชีวิต ดังนั้นคณะอนุกรรมการ
สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ สมาคมสถาบันอุดมศึกษา เอกชนแหงประเทศไทย จึงเห็นความสําคัญ จึงจัดการ
ประชุมทางวิชาการนี้ขึ้นโดยมี  
 
วัตถุประสงค์คือ  
1. เพื่อจัดประชุมทางวิชาการและเผยแพรผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ  
2. เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  
3. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยทางสาขาศึกษาศาสตรแที่มีคุณภาพระดับชาติ  
4. เพื่อแลกเปล่ียน เรียนรูและสรางเครือขายของนักวิจัยสาขาศึกษาศาสตรแในระดับชาติ 

  คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตรแ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยประจําปี 
2562ประกอบดวยคณาจารยแจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แหงประเทศไทยดังมีรายนามดังตอไปนี้  

ที่ปรกึษาโครงการประกอบด้วย 
    1.  ศาสตราจารยแกิตติคุณ ดร.ไพฑูรยแ สินลารัตนแ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ 
    2.  รองศาสตราจารยแ ดร.อมรชัย ตันติเมธ    มหาวิทยาลัยสยาม 
    3.  รองศาสตราจารยแ ดร.จอมพงศแ   มงคลวนิช              มหาวิทยาลัยสยาม  
     4.  รองศาสตราจารยแ ดร.สุวัฒนา    เอี่ยมอรพรรณ       มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
คณะกรรมการดําเนนิการจัดประชุมวิชาการและคัดเลือกบทความ  ประกอบดวย 
1. รองศาสตราจารยแ ดร.ลัดดาวัลยแ เพชรโรจนแ มหาวิทยาลัยราชพฤกษแ     ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วราภรณแ ไทยมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม       รองประธานกรรมการ 

3. อาจารยแ ดร.มาริษา  เทศปลื้ม มหาวิทยาลัยธนบุรี กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยแ ดร. ประกอบ    คุณารักษแ มหาวิทยาลัยอีสเทิรแนเอเชีย กรรมการ 

5. อาจารยแ ดร.สุบัน  มุขธระโกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ 

6.  ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.อัญชลี   ชยานุวัชร มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วัฒนา  วินิตวัฒนคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรรมการ 

8. อาจารยแ ดร.พัชราภรณแ   ดวงช่ืน มหาวิทยาลัยคริสเตียน กรรมการ 
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9. อาจารยแ ไพรินทรแ บุหลัน วิทยาลัยนอรแทเทิรแน กรรมการ 

10. อาจารยแ ดร.พงษแภิญโญ   แมนโกศล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ วิทยาลัยนครราชสีมา กรรมการ 

12. อาจารยแ ดร.ศศิรดา   ไทยแพง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ 

13 รองศาสตราจารยแ ดร.ชุติมา มุสิกานนทแ มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน กรรมการ 

14. รองศาสตราจารยแ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา มหาวิทยาลัยราชพฤกษแ กรรมการ 

15 อาจารยแ ดร.เกรียงไกร  สัจจะหฤทัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรรมการและเลขานุการ 

16. อาจารยแ ดร.วาสนา  วิสฤตาภา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาสาระเนื้อหาสําหรับการประชุมทางวิชาการแลวพบวาภาวะวิกฤติท่ี
เกิดกับการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตมีวิกฤติอยางยิ่งอยูในวันเรียนประถมศึกษาตอนตน ตอน
ปลาย และมัธยมศึกษา  เนื่องจากประชากรเกิดนอยลง จะสงผลถึงระดับอุดมศึกษาในท่ีสุด สถานศึกษาทุก
ระดับจะตองปรับตัวอยางยิ่งและมีแผนรองรับอยางชัดเจน โดยขอมูลจากกระกรวงมหาดไทย  (2562จาก
http://social.nesdb.go.th สืบคนวันท่ี 31 มกราคม 2562)พบวามีจํานวนเด็กเกิดนอยลงในชวงปี 2556-
2560 ลดลงดังตารางนี้ 

ตารางที ่1  จํานวนการเกิดของเด็กไทยต้ังแต่ปี 2556-2560 

รายการ ป2ี556 ป2ี557 ป2ี558 ป2ี559 ป2ี560 
เด็กเกิด 782,129 776,370 736,362 704,058 702,755 
ประชากรท้ังหมด 64,785,909 65,124,716 65,729,098 65,931,550 66,188,503 

                 จากตารางท่ี  1 พบวาจํานวนเด็กเกิดลดลงทุกปีเฉล่ีย 10,844คน ในขณะท่ีประชากรท้ังหมด
เพิ่มขึ้น เฉล่ีปีละ350,645 คน ดังนั้นจะสงผลตอการจัดการศึกษาในอนาคตอยางยิ่ง โดยเฉพาะการศึกษาใน
ระบบ จํานวนนักรียนระดับประถมศึกษานอยลง ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จะลดลงตามลําดับ  แตจะ
ไปเพิ่มภาระท่ีการศึกษาผูใหญมากขึ้น ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนตองบูรณาการสาขาวิชาท่ีจะรองรับใน
อนาคตท่ีตองเนนท่ีผูสูงวัยมากขึ้น จึงตองปรับหลักสูตรการสอนขนานใหญใหทันตอสถานการณแท่ีเปล่ียนแปลง
นี้ในอนาคตอันใกล การจัดประชุมวิชาการและเผยแพรผลงานวิจัยคัดสรร สาขาศึกษาศาสตรแ ระดับชาติครั้งท่ี 3 : การ
จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอด วันท่ี 2-3 กุมภาพันธแ 2562 ครั้งนี้ จึงเป็นประโชนแอยางยิ่งแกทานผูบริหาร 
คณาจารยแ นิสิต นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
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บทความปริทัศน์ 

การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาํหรับสังคมไทย 
 

ศาสตราจารย์ดร.สุมาลี สังข์ศรี 

                     ในยุคปใจจุบันสังคมโลกมีความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดานเศรฐกิจ สั งคม การเมือง 
ตลอดจนความกาวหนาของวิทยาการและเทคโนโลยี ส่ิงเหลานี้มีผลกระทบตอการประกอบอาชีพ ตอการดําเนิน
ชีวิตและความเป็นอยูของประชาชนในทุกพื้นท่ี ทุกภูมิภาค ประชาชนจะตองปรับตัวท่ีจะเผชิญกับความ
เปล่ียนแปลงเหลานี้ ซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ปใจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะชวยเป็นพลังใหประชาชนมี
ความพรอมและมีศักยภาพท่ีจะปรับตัวและเผชิญกับความเปล่ียนแปลงตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมก็คือการศึกษาหรือ
การเรียนรูและควรจะตองเป็นการศึกษาหรือการเรียนรูอยางตอเนื่อง ท่ีเรียกวาการศึกษาตลอดชีวิต   
                    ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
                    สําหรับความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตหรือการเรียนรูตลอดชีวิต จากการศึกษา
ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตหรือการเรียนรุตลอดชีวิตท่ีใหไวโดยนักศึกษาท้ังไทยและตางประเทศ
สามารถสรุปไดวา การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ประกอบดวย 3 คํา คือ 
                     Life หมายถึง ชีวิต 
                     Lifelong หมายถึง ชวงชีวิตของบุคคลต้ังแตเกิดจนตาย 
                     Education การศึกษา หมายถึง กระบวนการในการจัดโอกาสในการเรียนรูหรือกระบวนการ
ใหความรูใหประสบการณแโดยผานวิธีการหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหบุคคลไดเกิดการเรียนรู อันจะนําไปสูการ
พัฒนาบุคคลในดานตางๆ   
                      นักการศึกษาบางทานใชคําวา Education เนื่องจากเนนในสวนของผูจัดใหเกิดการเรียนรู 
หรือผูจัดการศึกษา ดังนั้นจึงรวมเป็นคําวาการศึกษาตลอดชีวิตหรือ Lifelong Education แตนักการศึกษา
บางทานใชคําวา Learning เนื่องจากตองการเนนในสวนของผูเรียนรูหรือผูรับบริการ วาการเรียนรุนั้นเกิดขึ้น
จากตัวผูเรียน ดังนั้นจึงรวมเป็นคําวาการเรียนรูตลอดชีวิตหรือ Lifelong Learning อยางไรก็ตามพบวามีการ
ใชท้ัง 2 คําซึ่งมีความหมายท่ีใกลเคียงกันมากและมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ เพื่อใหบุคคลเรียนรูตลอดชีวิต 
                     ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตหรือการเรียนรูตลอดชีวิต จากนิยามของนักศึกษาหลาย
ทานสรุปไดวา หมายถึง การศึกษาในภาพรวมท้ังหมดซึ่งครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ เป็นการศึกาสําหรับ
บุคคลทุกชวงอายุต้ังแตเกิดจนตาย โดยในแตละชวงชีวิตบุคคลอาจไดรับการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือ
หลายรูปแบบผสมผสานกันเป็นการศึกาท่ีสัมพันธแกับ ปใจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดํา เนินชีวิตของบุคคล 
เพื่อมุงพัฒนาบุคคลอยางเตมศักยภาพใหมีความรูทักษะและประสบการณแอยางเพียงพอตอการดํารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพและการปรับตัวเขากับสภาพสังคมส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอยางเหมาะสมในทุกชวงชีวิต 
                  นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ปรับปรุง พ.ศ.2545) (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 2545) ยังไดใหความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตไววาหมายถึง   “การศึกษาท่ีเกิด
จากการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 2- 3 กุมภาพันธแ 2562 :  
6 

                 องค์ประกอบของการศึกษาตลอดชีวิต 

                   ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกลาวถึงองคแประกอบของการศึกษาตลอด
ชีวิตวาประกอบดวยการศึกษา 3 รูปแบบ คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และไดใหความหมายของการศึกษาแตละรูปแบบไวดังนี้คือ 
                 “การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน 
                การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ  
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จ 
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปใญหาและความตองการ 
ของบุคคลแตละกลุม 
                การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ  
ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณแ สังคม สภาพแวดลอม ส่ือ  
หรือแหลงความรูอื่น ๆ” 
             จากความหมายและองคแประกอบของการศึกษาตลอดชีวิตดังกลาวขางตนสามารถอธิบายไดวา 
ตลอดชวงชีวิตของบุคคล ต้ังแตเกิดจนตาย บุคคลจะไดรับการศึกษาท้ัง 3 รูปแบบ กลาวคือเมื่อแรกเกิดและ
กอนวัยเรียนจะไดรับการศึกษาตามอัธยาศัย คือการเรียนรูจากครอบครัวและสังคมแวดลอม เมื่อเขาสูวัยเรียน 
บุคคลจะไดรับการศึกษาในระบบ เมื่อเขาสูวัยผูใหญหรือวัยทํางานก็จะไดรับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ บุคคลก็จะไดรับการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นสวนใหญ 
                ผู้จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                เมื่อพิจารณาในสวนของผูจัดการศึกษา ถาจะจัดการศึกษาใหประชาชนของไทยไดรับการศึกษา
หรือไดเรียนรูตลอดชีวิต ผูจัดการศึกษา ก็ตองจัดการศึกษาท้ัง 3 รูปแบบเพื่อใหประชาชนแตละชวงวัยได
เรียนรูอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ ผูจัดการศึกษาจะไมมีเพียงสถานศึกษาเทานั้นแตจะ
ครอบคลุมหนวยงานและองคแกรตางๆอยางกวางขวาง 
                ผูจัดการศึกษาในระบบ ไดแกสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจัดการศึกษา        
ในระดับตางๆไดแกระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับตํ่ากวาอุดมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา  
               ผูจัดการศึกษานอกระบบ ไดแกหนวยงานตางๆ เชน หนวยงานการศึกษานอกระบบ (กศน.) 
หนวยงานทางดานกาพัฒนาชุมชน หนวยงานทางดานการสงเสิมอาชีพ หนวยงานทางการเกษตร หนวยงาน
ทางสาธารณสุข หนวยงานทางดานพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นตน 
               ผูจัดการศึกษาตามอัธยาศัยหรือแหลงท่ีจะใหความรูในลักษณะของการศึกษาตามอัธยาศัย ไดแก 
ผูรูหรือภูมิปใญญาในทองถิ่น สังคม สภาพแวดลอม ส่ือประเภทตางๆ (เชน ส่ิงพิมพแ วิทยุ โทรทัศนแ หอกระจาย
ขาว ส่ือพื้นบาน) และแหลงความรูตางๆ (เชน หองสมุด พิพิธภัณฑแ ศูนยแการเรียนรู หอศิลป ศูนยแกีฬา 
สวนสาธารณะ) เป็นตน 

               แนวทางในจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับสังคมไทย 
            ในการเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับสังคมไทยนั้น         
ควรจะตองสอดคลองกับสภาพความเปล่ียนแปลงในดานตางๆของสังคมในปใจจุบัน สอดคลองกับนโยบายใน
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การพัฒนาประเทศ สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ ซึ่งในการเสนอแนวทางการจักการศึกษา
ครั้งนี้ผูเขียนไดทําการศึกษาวิเคราะหแประเด็นเหลานี้ประกอบดวย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

            1.นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กับจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
               นโยบายไทยแลนดแ 4.0 เป็นโมเดลท่ีไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวคิดหลัก
ในการพัฒนาประเทศและถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตรแสาคัญคือ 
                - การสรางความเขมแข็งจากภายใน (Strength from Within) 
                - การเช่ือมโยงกับประชาคมโลก (Connect to the World) 
            สําหรับเปูาหมายของไทยแลนดแ 4.0 มี 4 ประการดังนี้คือ 
             1) ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ เป็น “ระบบเศรษฐกิจท่ีเนนการสรางมูลคา” (Value - Based 
Economy) ท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคแ 
             2) ความอยูดีมีสุขทางสังคม เป็น “สังคมท่ีไมทอดท้ิงใครไวขางหลัง” (Inclusive Society) ดวยการ
เติมเต็มศักยภาพของผูคนในสังคม เพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟื้นความ
สมานฉันทแและความเป็นปึกแผนของคนในสังคม ใหกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง               
             3) การยกระดับคุณคามนุษยแ ดวยการพัฒนาคนไทยใหเป็น “มนุษยแท่ีสมบูรณแในศตวรรษท่ี 21” 
ควบคูไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกท่ีหนึ่ง”  
             4) การรักษแส่ิงแวดลอม เชนมีการจัดการน้ําและสุขาภิบาล มีการใชประโยชนแจากระบบนิเวศนแ  
มีการรับมือกับสภาพความเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ 

         จากหลักการและเปูาหมายดังกลาวในการขับเคล่ือนนโยบายไทยแลนดแ 4.0 รัฐบาลไดกําหนดไวป็น   5 วาระ คือ 
  วาระท่ี 1 : การเตรียมคนไทย 4.0 ใหพรอมกาวสูโลกท่ีหนึ่ง  
  วาระท่ี 2 : การพัฒนาคลัสเตอรแเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแหงอนาคต  
  วาระท่ี 3 : การบมเพาะผูประกอบการและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม  
  วาระท่ี 4 : การเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผาน 18 กลุมจังหวัด และ 77 จังหวัด  
  วาระท่ี 5 : การบูรณการอาเซียน เช่ือมประเทศไทยสูประชาคมโลก 
           สําหรับทางดานการศึกษานั้นจะมีสวนชวยสงเสริมวาระท่ี 1 ไดเป็นอยางมาก ดังนั้นจึงขอนําวาระท่ี 1 
มาขยายความเพิ่มเติมดังนี้  
           เปูาหมาย ของการเตรียมคนไทย 4.0 ใหพรอมกาวสูโลกท่ีหนึ่งก็เพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็น “มนุษยแท่ี
สมบูรณแในศตวรรษที่ 21” ( คือ คนไทยท่ีมีปใญญาท่ีเฉียบแหลม (Head) มีทักษะท่ีเห็นผล (Hand) มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง (Health) และมีจิตใจท่ีงดงาม (Heart)) ควบคูไปกับ การเปล่ียนผานสู “คนไทย 4.0 ในโลกท่ีหนึ่ง”
โดยมีคุณลักษณะดังนี้คือ  
    • เปล่ียนจากคนไทยท่ีมีความรู  ความสามารถและทักษะท่ีจากัด เป็นคนไทยท่ีมีความรู 
ความสามารถและทักษะสูง  
    • เปล่ียนจากคนไทยท่ีมองเนนประโยชนแสวนตน เป็นคนไทยท่ีมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคม  
   • เปล่ียนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เป็นคนไทยแบบ Global Thai เป็นคนไทยท่ีสามารถยืนอยางมี
ศักดิ์ศรีในเวทีสากล  
    • เปล่ียนจากคนไทยท่ีเป็น Analog Thai เป็นคนไทยท่ีเป็น Digital Thai  
การดําเนินการไปสูเปูาหมายดังกลางจะเริ่มจากการเสริมสรางใหเกิดการเจริญเติบโตในตัวคน (Growth for 
People) ผานการสรางสังคมแหงโอกาส เพื่อเติมเต็มศักยภาพ เมื่อคนเหลานี้ไดรับการเติมเต็มศักยภาพอยาง
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เต็มท่ี จะกลายเป็นตัวหลักในการขับเคล่ือนการเจริญเติบโต (People for Growth) และนาพาประเทศสูความ
มั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืนอยางแทจริง  หรือท่ีเรียกวา Growth for People/ People for Growth แนวคิด 
Growth for People/ People for Growth นามาสูประเด็นทาทายในการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยแในดาน
ตางๆ ไดแก การพัฒนาใหเป็นคนท่ีมีแรงบันดาลใจ มีความมุงมั่น เพื่อใหมีชีวิตอยูอยางมีพลังและมีความหมาย 
(Purposeful People) พัฒนาใหเป็นคนท่ีมีความคิดสรางสรรคแ มีความสามารถในการรังสรรคแนวัตกรรม 
(Innovative People) พัฒนาใหเป็นคนท่ีมีจิตสาธารณะ ยึดประโยชนแสวนรวมเป็นท่ีต้ัง (Mindful People)
และพัฒนาใหเป็นคนท่ีมุงการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ (Action-Based People) 
                  ในนโยบายไทยแลนดแ 4.0 ไดระบุไววารากฐานการพัฒนา เริ่มตนท่ี “คนไทยทุกคน” ซึ่งไดแบง
ออกเป็น 6 กลุม ต้ังแตเกิดจนตายคือ  เด็กกอนวัยเรียน  (0-3 ปี  ) เด็กวัยอนุบาล ( 3 ปีขึ้นไป- 6 ปี) ผูท่ีอยูใน
วัยเรียนซึ่งครอบคลุม (การศึกษาภาคบังคับ ประถมศึกษา ( 7- 12  ปี)   มัธยมศึกษา (13- 18 ปี )และ  
อุดมศึกษา (19- 22   ปี ))     ผูใหญ วัยทํางาน  ( 23- 60   ปี ) และ    ผูสูงอายุ ( 60 ปี ขึ้นไป ) นอกจากนั้น 
ยังระบุไวอยางชัดเจนวา   การศึกษาการเรียนรูตลอดชีวิต และเทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นเครื่องมือท่ีชวยใหคน
ไทยสวนใหญกลุมนี้ไดรับ “การเติมความรูและสรางโอกาสแบบไรพรมแดนหรือขีดจากัด” เกิดการพัฒนา
ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง สอดคลองกับวิถีชีวิต บริบทในพื้นท่ี ประยุกตแใหเกิดการเจริญเติบโต
ภายในชุมชน ภายในประเทศไทยได ควบคูไปกับการเริ่มเตรียมพรอมในการรับการเปล่ียนแปลง   
                 จากขอมูลดังกลาวแสดงวา การศึกษาหรือการเรียนรูตลอดชีวิตตองมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคน
หรือทุนมนุษยแใหมีคุณลักษณะดังกลาว ดังนั้นผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของในกาจัดการศึกษาตลอดชีวิตทุกฝุายตองนํา
ประเด็นคุณลักษณะของคนไทยท่ีคาดหวังตาม นโยบายไทยแลนดแ 4.0 มาวิเคราะหแและออกแบบการจัดการศึกษา 

2.แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-2579กับจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2560-2579 ไดกําหนดวิสัยทัศนแไววา “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเป็นสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” และไดกําหนดเปูาหมายของแผนไว 5 ประการ ดังนี้คือ 
         1). การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
         2). ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) 
         3). คุณภาพการศึกษา (Quality) 
         4). ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
         5). ตอบโจทยแบริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy 
จากวิสัยทัศนแและเปูาหมายดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดยุทธศาสตรแในการพัฒนาไว 6 ยุทธศาสตรแคือ  
            1.การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
            2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
            3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
            4. การสรางความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
            5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอม 
            6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2560-2579 ไดใหแนวทางท่ีเป็นประโยชนแท่ีผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตตองพึงพิจารณา 
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เสนอแนวทางในจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับแต่ละช่วงวัย 

               จากการศึกษาหลักการแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตหรือการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบกับ
ศึกษาวิเคราะหแประเด็นสําคัญของนโยบายไทยแลนดแ 4.0  ประเด็นสําคัญในแผนการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2560-
2579 ตลอดจนทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21แลว ผูเขียนขอเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิตสําหรับคนแตละชวงวัยตลอดชีวิต ดังนี้ 
           1. เด็กก่อนวัยเรียน  (0-3 ปี  )  การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับเด็กกอนวัยเรียน  
(0-3 ปี  )นั้นอันท่ีจริงก็เป็น การศึกษาสําหรับพ่อแม่เพื่อดูแลเด็กก่อนวัยเรียน นั่นเอง เพราะตามหลักการ
ของการศึกษาตลอดชีวิต บานเป็นจุดเริ่มตนของการศึกษาตลอดชีวิต ครูคนแรกในการเริ่มตนใหการศึกษา
ตลอดชีวิต ก็คือพอแม เพราะฉะนั้นหนวยงานผูรับผิดชอบควรตองใหการศึกษาแก พอแมกอน เพื่อจะนําไปจัด
การศึกษาใหแกลูกอีกทอดหนึ่ง 
         วัตถุประสงค์  เพื่อใหพอ แม มีความรูและทักษะในการดูแลและสงเสริมพัฒนาทักษะเด็กกอนวัยเรียน อยางเหมาะสม 
           รูปแบบ/ วิธีการ อาจใชรูปแบบวิธีการตอไปนี้ผสมผสานกับ ไดแก 
     การจัดการศึกษานอกระบบ:  อาจจัดการศึกษานอกระบบแกพอ แม ซึ่งอาจจะจัดโดยการ ฝึกอบรมระยะ
ส้ันแบบเผชิญหนา หรือการถายทอดความรูดวยการศึกษาทางไกล 
     การใหการศึกษาตามอัธยาศัย:  โดยการใหความรูแก พอ แม ผานส่ือตางๆ เชน ส่ิงพิมพแ วิทยุ     โทรทัศนแ  
อินเทอรแเน็ต) นิทรรศการ หาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ 
           ผู้รับผิดชอบ   ผูรับผิดชอบในการใหการศึกษาแกพอ แม อาจจะเป็น สถาบันการศึกษา กศน. 
หนวยงานในทองถิ่น 

           2. เด็กวัยอนุบาล ( 3 ปีขึ้นไป- 6 ปี) การศึกษาสําหรับเด็กในวัยนี้ สวนใหญจะเป็นการศึกษาในระบบ 
           วัตถุประสงค์ วัตถุประสงคแสําหรับการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับเด็กในวัย
อนุบาลก็คือ การสงเสริมพัฒนาการทางรางกาย ทางสังคม (การแบงปใน การชวยเหลือ) ทักษะการส่ือสาร การ
สังเกตุ การจําแนก ทักษะการคิด  ความคิดสรางสรรคแ ฯลฯ 
             รูปแบบ/ วิธีการ สําหรับรูปแบบหรือวิธีการนั้นสวนใหญจะเป็นการใหการศึกษาในรูปแบบของ
การศึกษาในระบบ ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาตางๆท้ังของรัฐและเอกชน 
             นอกจากนั้นอาจมีการให การศึกษาตามอัธยาศัย แกเด็กอนุบาลในลักษณะตางๆเชน การใหความรูผานส่ือ
ตาง  ๆ  ผานแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน  และการเรียนรูจากพอแม ผูปกครอง ญาติพี่นองและจากชุมชน 

              3. ผู้ที่อยู่ในวัยเรียน (7-22 ปี) 
            วัตถุประสงค์  วัตถุประสงคแสําหรับการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูท่ีอยู
ในวัยเรียนควรมุงท่ีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งประกอบดวย ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม(ความคิด
สรางสรรคแและนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษแและการแกไขปใญหาการส่ือสารและการรวมมือทํางาน)ทักษะ
สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี  ทักษะชีวิตและการทํางาน(ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว การ
เพิ่มผลผลิตและความรับผิดชอบ ) และทักษะท่ีจําเป็นอื่นๆ ตามเปูาหมายของไทยแลนดแ 4.0 ไดแกการพัฒนา
ใหผูเรียนเป็น Purposeful People, Innovative People, Mindful People, Action-Based People 
              รูปแบบ/ วิธีการ  รูปแบบในการจัดการศึกษาแกผูอยูในวัยเรียน รูปแบบการศึกษาหลักสําหรับบุคคล
ในวัยเรียนก็คือ การศึกษาในระบบ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
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                นอกจากการศึกษาในระบบแลว บุคคลในวัยเรียนสามารถรับการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็น
การศึกษาตามอัธยาศัยจากส่ือตางๆ  ส่ือเทคโนโลยีสมัยใหม รวมท้ังการศึกษาตามอัธยาศัยจาก  
แหลงเรียนรูในและนอกสถานศึกษา  ชุมชนและสังคม 

               4. ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน 
วัตถุประสงค์  วัตถุประสงคแของการจัดการศึกษาแกผูท่ีอยูในวัยเรียนท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษา นั้นควร
ครอบคลุมประเด็นเหลานี้ 
                -ใหมีความรูพื้นฐาน ( การอาน การเขียน การคิดคํานวณ ภาษาอังกฤษ) 
                -ใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21(ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี) และทักษะท่ีจําเป็นอื่นๆ  
                -ใหเป็น Purposeful People, Innovative People, Mindful People, Action-Based People  
               - ใหมีทักษะท่ีจําเป็นในการทํางาน 
               รูปแบบ/ วิธีการ   รูปแบบหรือวิธีการในการจัดการศึกษาแกผูท่ีอยูในวัยเรียนท่ีพลาดโอกาสทาง
การศึกษา สามารถจัดการศึกษาตอไปนี้ 
               -การศึกษานอกระบบ ในกิจกรรม การศึกษาระดับมัธยมตนและมัธยมศึกษาตอนปลายของกศน. 
กิจกรรมการฝึกอบรม โดยหนวยงานตางๆหรือสถาบันการศึกษาตางๆ 
               -การศึกษาตามอัธยาศัย โดยรับความรูจากแหลงเรียนรูในชุมชน เรียนรุจากการทํางาน  กิจกรรม
ในชุมชนและสังคม ส่ือตางๆ อินเทอรแเน็ต 

              5. ผู้ใหญ่วัยทํางาน ( 23- 60   ปี ) 
วัตถุประสงค์  วัตถุประสงคแในการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกผูใหญวั ยทํางาน ควร
ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
                  - ใหมีความรูพื้นฐาน ( การอาน การเขียน การคิดคํานวณ ภาษาอังกฤษ) 
                  - ใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21(ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี) 
                   - ใหมี 10 skills in the workforce: complex problem solving, judgement and 
decision making, emotional intelligence, cognitive flexibility  
รูปแบบ/ วิธีการ  รูปแบบและวิธีการในการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแกบุคคลกลุมนี้
ประกอบดวย: 
               -การศึกษานอกระบบ ไดแก การฝึกอบรม โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหนวยงานตางๆหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวของ 
               -การศึกษาตามอัธยาศัย  ไดแกเรียนรูจาก ส่ือตางๆ   แหลงเรียนรูในชุมชน เรียนรุจากการทํางาน  
กิจกรรมในชุมชนและสังคม 

               6. ผู้สูงอายุ ( 60 ปี ข้ึนไป ) 
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงคแในการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกผูสูงอายุ คือ   เพื่อ
เสริมสรางความรูและทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดาน กาย จิตใจ  สังคม  สติปใญญา (ประกอบดวยการ
ดูแลสุขภาพ กาย จิตใจ การปรับตัวในสังคม การเรียนรูตลอดชีวิต การใชเทคโนโลยีเพื่อรับขอมูลท่ีจําเป็น) 
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รูปแบบ/ วิธีการ  สําหรับรูปแบบและวิธีการในการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหแก
ผูสูงอายุ ประกอบดวย: 
              -การศึกษานอกระบบ  ไดแก กิจกรรมการฝึกอบรม การใหความรู การฝึกปฏิบัติ โดยหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ชมรมผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุ 
              -การศึกษาตามอัธยาศัย  ไดแก การเรียนรูจาก  ส่ือตางๆ   จากแหลงเรียนรูในชุมชน  จาก
กิจกรรมในชุมชนและสังคม 
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การคิดแบบดิจิทัลในการออกแบบสถาปัตยกรรม:กระบวนทัศน์ใหม่สาํหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
Digital Thinking in Architectural Study: New Paradigm for the 21th 
Century Learner 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
บทคัดยอ่ 

บทความวิชาการเรื่องการคิดแบบดิจิทัลในการออกแบบสถาปใตยกรรมมีวัตถุประสงคแเพื่อนําเสนอกระบวน
ทัศนแใหมในการเรียนรูทางดานการออกแบบสถาปใตยกรรม สําหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ภายใตการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทดานผูเรียน และเทคโนโลยีดานการออกแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เน่ืองจากความสามารถของ
เทคโนโลยีท่ีชาญฉลาดและการเขาถึงขอมูลจํานวนมากไดอยางรวดเร็วน้ัน ทําใหผูเรียนสามารถรวบรวม ทําการ
วิเคราะหแขอมูล เพื่อนําไปสังเคราะหแเป็นงานออกแบบสถาปใตยกรรมไดอยางรวดเร็ว ดวยเหตุน้ี ศาสตรแดานการ
ออกแบบสถาปใตยกรรมจึงควรมีการทบทวนและนําเสนอแนวคิดใหมท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทตางๆ 
ซึ่งแตกตางจากในอดีตเป็นอยางมาก  

การคิดแบบดิจิทัลในการออกแบบสถาปใตยกรรมพัฒนาข้ึนมาจากแนวคิดเร่ืองทักษะแหงอนาคตใหม แนวคิด
เร่ืองวิธีคิดแบบดิจิทัล และแนวคิดเร่ืองวิธีคิดแบบดิจิทัลในการออกแบบสถาปใตยกรรม โดยนําเสนอการเปลี่ยนแปลง
ใน 3 ระดับ ไดแก การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนแในการออกแบบสถาปใตยกรรม การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู 
และการปรับเปลี่ยนผลลัพธแการเรียนรู  
 
คําสําคัญ: การคิดแบบดิจิทัล การออกแบบสถาปใตยกรรม กระบวนทัศนแ ผูเรียน ศตวรรษท่ี 21  

ABSTRACT 
This academic article on Digital Thinking in Architectural Study has objective to purpose 

the new paradigm for the 21st Century Learner. By the changing environment of students and 
rapidly transformative technology, we can collect, analyze and synthesis all big data to design 
architecture immediately. Therefore, the architectural study should be re-examined and presented 
the new concept that proper to the changing context which much differs from the previous 
period. 

Digital Thinking in Architectural Study has developed from the concept of the 21st century 
skills, the concept of digital thinking and the concept of digital design thinking. This paper has 
submitted the 3 axioms of transformation level: the architectural study‖s paradigm shift, the 
learning process and the learning outcomes.    
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บทนํา 

ปใจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาบทบาทอยางมากตอรูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศไทย 
ดังท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ไดใหความสําคัญอยางยิ่งในการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกตแใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ หมวด 9 เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท่ีวาดวยรัฐตอง
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาบทเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการส่ือส่ิงพิมพแ วัสดุอุปกรณแ และ
เทคโนโลยีการศึกษาอื่น โดยเรงพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตจัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให
แรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท้ังนี้โดยเปิดมีการแขงขันโดยเสรีอยางเป็นธรรม (อดุลยแ 
ภัยชํานาญ, 2556) การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีนี้สงผลอยางมากตอบริบทของผูเรียนในปใจจุบัน และการ
ปรับเปล่ียนทิศทางของการจัดรูปแบบการเรียนการสอน  

การเรียนการสอนดานสถาปใตยกรรมจัดเป็นศาสตรแหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบจากการรื้อรางปรับเปล่ียน
ทางเทคโนโลยีดวยเชนกัน จึงจําเป็นตองมีการปฎิรูปแนวคิดในการศึกษาดานการออกแบบสถาปใตยกรรมอยาง
เป็นรูปธรรม เพื่อใหสามารถทันตอการเปล่ียนของบริบททางการศึกษาในยุคปใจจุบันและในอนาคต  

บทความวิชาการเรื่อง การคิดแบบดิจิทัลในการออกแบบสถาปใตยกรรม : กระบวนทัศนแใหมสําหรับ
ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 (Digital Thinking in Architectural Study: New Paradigm for the 21st  
Century Learner) มีวัตถุประสงคแเพื่อนําเสนอสาระสําคัญของการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการ
จัดการดานศึกษา ภายใตแนวคิดเรื่องวิธีคิดแบบดิจิทัลและการออกแบบเชิงสรางสรรคแ (Digital Design 
Thinking) ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งท่ีเกิดจากแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา (Education Reform) โดยเป็นผลมาจาก
บริบทของการจัดการศึกษาในยุคปใจจุบันที่แตกตางกับอดีตอยางส้ินเชิง 

เนื้อหาในบทความช้ินนี้ประกอบไปดวยสวนสําคัญ 2 สวน ไดแก  
สวนท่ี 1. วิธีคิดแบบดิจิทัล (Digital Thinking)  
สวนท่ี 2. แนวคิดเรื่องวิธีคิดแบบดิจิทัลในการออกแบบสถาปใตยกรรม (The Concept of Digital 

Design Thinking in Architectural Study: DTAS)                                                                                                                     
ดังมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

ส่วนที่ 1.วิธีคิดแบบดิจิทัล (Digital Thinking)                                                                                 
ในขณะท่ีกระแสแนวคิดเรื่องทักษะแหงอนาคตใหม หรือ 21st  Century Skill (วิจารณแ พานิซ, 2561) 

ซึ่งระบุถึงแนวคิดริเริ่มของการเปล่ียนแปลงครั้งใหญท่ีเกิดจากการพลักดันของสังคมภายนอก  หรือภาคีแหง
ศตวรรษที่ 21 ไดช้ีนําถึงการเปล่ียนแปลงกรอบแนวคิดสําคัญ 3 ประการ ไดแก การเปล่ียนแปลงกรอบแนวคิด
เรื่องผูเรียน หรือผลลัพธแของผูเรียนใน 5 ดาน โดยอางอิงจากทฤษฎี Multiple Intelligent ของ Howard 
Gardner (2006) สอง การเปล่ียนแปลงนโยบาย มาตราฐานหลักสูตร วิธีสอนและประเมินผล สาม การ
เปล่ียนแปลงดานสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับการสอนทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยเกิ ดจากชุมชน
การเรียนรูวิชาชีพที่เป็นตนแบบของทักษะเหลานั้น1 ประเด็นสําคัญท่ีสุดของการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางการ
ศึกษา  คือการเปล่ียนแปลงกรอบแนวคิดเรื่องผูเรียนเป็นสําคัญ ซึ่งคํานึงถึงผลลัพธแท่ีเกิดขึ้น (Outputs) กับ
ผูเรียนโดยเนนถึงทักษะในอนาคตท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษที่ 21 หรือท่ีเรียกวา “Bloom‖s Taxonomy” 
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ภาพท่ี 1 Bloom‖s Taxonomy       
ท่ีมา: https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/                                                              
  
1 วรพจนแ วงศแกิจรุ งเรือง และ อธิป จิตตฤกษแ. ทักษะแหงอนาคตใหม : การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21. 
(กรุงเทพมหานคร: โอเพนเวิลดแส, 2554), หนา 465 -489 ไดกลาวถึง ความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ 4 
อยางในศตวรรษใหม ไดแก ผลกระทบจากการลมสลายของเศรษฐกิจโลก ความร่ํารวยผิดปรกติของคนกลุมเดียวและ
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป และการผลัดยุคของแรงงาน หรือการ
เปลี่ยนจากคนในยุคเบบี้บูมไปสูคนในเจนเนอรแเรช่ันเอ็กซแและวาย 

การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันของมนุษยแมากขึ้น ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดิจิทัลไดสงผลตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ความรูสึกนึกคิดและการรับรูของมนุษยแในสมัยใหมท่ีเรียกวา “เจนเนอรแเรช่ัน” ซึ่งเป็นมนุษยแในยุคใหมท่ียึดโยง
อยูกับเทคโนโลยีอยางมาก จนทําใหเทคโนโลยีกลายเป็นปใจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของมนุษยชาติอยาง
คาดไมถึง เชนเดียวกันกับในวงการการศึกษา คนรุนใหมท่ีมีทักษะแบบใหมๆ มีวิธีคิดในแบบใหมและมี
เครื่องมือใหมในการแสวงหาความรู เมื่อเป็นเชนนี้  วงการศึกษาจึงถึงจุดเปล่ียนสําคัญท่ีจําเป็นตองทบทวน
บทบาทของตนเองท่ีมีตอการสรางความรูใหกับผูคนในยุคปใจจุบันเพื่ออนาคต    

การเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีแบบรื้อราง2 (Disruptive Technology) สงผลตอการสราง
วิสัยทัศนแของการเรียนแบบแบบใหมๆ 2 ประการ ซึ่งปรากฎอยูในยุทธศาสตรแการพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
(พ.ศ. 2560-2579) คือ แนวคิดเรื่องการเรียนรูแบบตอเนื่อง (Educational Continuum) และการสรางทักษะ
ในศตวรรษท่ี 20 หรือกลาวไดวา ยุทธศาสตรแการศึกษาใหมนี้มีวัตถุประสงคแในการปรับเปล่ียนวงการศึกษา
อยางเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสําคัญของการเรียนรูในสมัยใหม ซึ่งเป็น
การแสวงหาความรูดวยตนเองตามความสนใจและความสามารถเฉพาะท่ีแตละคนมี ( Personalized 
Learning) เพื่อนําไปสูการเรียนรูอยางไมมีท่ีส้ินสุด (Lifelong Learning)  

การเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีแบบรื้อรางสงผลใหเกิดแนวคิดเรื่องการรื้อรางหรือปฏิรูปทาง
การศึกษา (Education Disruption) เพราะโลกเรากําลังเขาสูยุค “ดิจิทัลเปล่ียนโลกการศึกษา” อยางเต็มตัว 
และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดท่ีกําลังจะถึงจุดหักศอก และกําลังนํามาซึ่งความทาทาย
อยางใหญหลวง ในแงของการปรับตัวและการพัฒนาทักษะใหม ๆ ใหทันกับโลก เพราะกวา 47% ของการจาง

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/
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งานกําลังจะหายไป และ กวา 90% ของตําแหนงงานด้ังเดิมกําลังจะถูก Disrupt และถูกเปล่ียนโฉมไปแบบ
พลิกหนามือเป็นหลังมือ ภายในปี 2030 เรากําลังอยูในยุคท่ีมนุษยแตองปรับตัวแบบกาวกระโดด และการจาง
งานแบบช่ัวชีวิตไมมีอีกตอไป เหลือเพียงการเรียนรู และปรับตัวตลอดชีวิต (From Lifetime Employment 
to Life Time Employability) เราอยูในยุคท่ีคนท่ีเรียนรูทักษะใหม ๆ (Learn, Unlearn, Relearn) (ท่ีมา: 
https://www.theeleader.com/news-enterprise/how-to-education-disruption-future-education-
thailand/) 

 
2   วราภรณแ สามโกเศศ. (2016). รูจัก Disruptive Technology. Available: 
https://thaipublica.org/2016/11/varakorn-187/  ไดกลาวถึง ผลของการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี 12 
ประการ โดยอางอิงจากแนวคิดของ McKinsey Global Institute ไดแก (1)  Mobile internet  (2) Automation 
of knowledge work (3) Internet of Things (IOT)  (4) Advanced robotics (5) Cloud technology (6) 
Autonomous vehicles (7) Next-generation genomics (8) Next-generation storage (9)  3D printing (10) 
Advanced materials (11) Advanced oil and gas exploration and recovery (12) Renewable electricity 

ผลของการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีแบบรื้อรางสงผลใหผลลัพธแของการเรียนรู (Education 
Outcome) ของผูเรียนในศตวรรษใหมเปล่ียนแปลงไป โดยผลลัพธแของการศึกษาสมัยใหมเนนไปท่ีการเรียนรู
อยางตอเนื่อง (Education Continuum) หรือแนวคิดเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และ
การเรียนรูแบบองคแรวม (Holistic Education) รวมท้ังแนวทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีผลตอ
ผลลัพธแทางการศึกษา อยางไรก็ตาม การปรับเปล่ียนท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การปรับเปล่ียนกระบวนทัศนแเดิมไปสู
กระบวนทัศนแใหม (New Paradigm) ท้ังผูเรียน ผูสอนและผูท่ีเกี่ยวของในทุกระดับ   

ผลลัพธแของการเรียนรู ประการแรก คือ การเรียนรูอยางตอเนื่องหรือแนวคิดเรื่องการเรียนรูตลอด
ชีวิต  (Lifelong Learning) เป็นการจัดการศึกษาท่ีอาศัยเทคโนโลยีและมัลติมีเดียท่ีทันสมัย เพื่อสราง
กระบวนการเรียนและระบบบริการการศึกษา ท่ีสามารถพัฒนทักษะและความรู ไดตามความตองการ ตาม
ความถนัดของแตละคน โดยยึดผูเรียนเป็นศูนยแกลาง และสอดคลองกับความตองการของ อุตสาหกรรม
แบบตอเนื่อง ซึ่ง Education Continuum  ทําใหผูเรียนมีทางเลือกในการศึกษาแบบตอเนื่อง หลากหลาย
ชองทาง เรียนตอเนื่องไดต้ังแตระดับปฐมวัย ไปจึงถึงระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวะ สามารถเลือกเรียนไดตาม
อัธยาศัยดวยระบบการเรียนทันสมัยตาง ๆ กระจายอยูท่ัวโลก ผูเรียนสามารถเลือกสายการเรียนท่ีตัวเองสนใจ 
สูอาชีพท่ีสนใจและปรับปรุงการเรียนรูตลอดช่ัวอายุการทํางาน ท้ังนี้ การเรียนรูอยางตอเนื่องเกิดจากปใจจัย
สําคัญ 5 ประการ ไดแก (มนู อรดีลลเชษฎแ, 2017 ) 

1. เทคโนโลยีท่ีมีอยูรอบตัว เนื่องจากในปใจจุบันผูเรียนสามารถเขาถึงองคแความรูตาง ๆ ไดดวย
อุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแท่ีหลากหลาย ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความสะดวกโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องของ
เวลาและสถานท่ี และอุปกรณแพกพาทําใหการเรียนแบบ Collaborative, participative, and sharing ทําได
อยางสะดวก 

2. ความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอน นอกจากตองการใหผ็เรียนมีความรู ยังตองมีทักษะ
ดานซอฟแวรแ ตามความตองการของธุรกิจยุคใหม รวมท้ังความรูเป็นท้ังสหวิทยาการ หรือเกิดความชํานาญ
เฉพาะทาง โดยการเรียนอาจใชเป็น Competency based แทนการเรียนแบบ credit hour based  

3. ผูเรียนเป็นศูนยแกลาง จากเดิมครูมีหนาท่ีสอน เปล่ียนหนาท่ีมาเป็นการช้ีแนะ และชวยเหลือใหมี
ทักษะการสืบคน เพื่อเรียนรูตามความตองการของผูเรียน รวมท้ังในปใจจุบันมีเทคนิคดานไอซีที เชน Search 
tools และ Social network รวมท้ัง Mobile technology ชวยใหผูเรียนเรียนและทํากิจกรรม เรียน ไดอยาง
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มีประสิทธิผลมากขึ้น และยังมีมาตรการ และเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให ผูเรียน Co-
create เพื่อเกิด Educational outcome ในบริบท ของผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

4. การเช่ือมโยงกระจายไปท่ัว เนื่องจากวิชาเรียนรวมท้ังเนื้อหาสาระของแตละสาขาวิชา สามารถหา
เรียนไดจาก Open Courseware ท่ัวโลกได อีกท้ังนักศึกษา ยังสามารถเรียนขามสถาบันในบางรายวิชาได 
ท้ังนี้การเรียน และการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเรียน ทําผานระบบบริการ Cloud computing ได จึงทําใหเกิด
ชุมชนการเรียนรูไดท่ัวโลก 

5. ความสอดคลองกับภาคเศรษฐกิจ เหตุผลท่ีสังคมยุคใหมจะอยูรอดอยางยั่งยืน ไดดวยนวัตกรรมคือ 
สถาบันการศึกษาตองผลิตบัณฑิตท่ีมี ศักยภาพเพียงพอท่ีจะสรางผลงานในเชิงนวัตกรรมได โดยการสราง
นวัตกรรมตองอาศัยสหวิทยาการ และรวมมือกันทํางานเป็นกลุม นักศึกษาตองมีทักษะการ ทํางานรวมกัน 
(Collaborative competency)    

ในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีเปล่ียนแปลงไป สงผลให
รูปแบบสินคาและชองทางการจัดจําหนายมีการปรับเปล่ียนตาม ซึ่งจากเดิม มีการจัดจําหนายสินคากายภาพ
ผานชองทางกายภาพ ตองเปล่ียนเป็นจําหนายสินคาดิจิทัลผานชองทางดิจิทัลไปในท่ีสุด หรือไมวาจะเป็น
จําหนายสินคากายภาพผานชองทางดิจิทัล ถือเป็นการเปล่ียนมุมมองของสินคาและบริการใหม และเมื่อนํา
หลักคิดของ Service Dominant Logic เขามาเป็นพื้นฐานของการปรับเปล่ียน ขอเสนอ (offering) จะถูก
ออกแบบใหจําหนายและบริการผานชองทาง Omni-channels (ชองทางกายภาพและชองทางดิจิทัล หรือ 
ชองทางออฟไลนแและชองทางออนไลนแ) ภายใต The 2 – world Model ได และจากนโยบายประเทศไทย 
4.0 ถือเป็นนโยบายการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจจากเดิม value- added Economy ไปสู Value -
based Economy จากผลิตภัณฑแไปสูสินคาเชิงนวัตกรรมและบริการ โดยใช Technologies, Creativity and 
Innovation ในการขับเคล่ือน ในการนี้ ในวงการธุรกิจตาง ๆ เดิมมักทําการแขงขันทางการคาดวยตัวสินคา
ขององคแกร (Product Centric) แตในปใจจุบันพฤติกรรมผูบริโภคมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปนําไปสูการ
แขงขันแบบใหมคือ การแขงขันกันดวยสติปใญญา นวัตกรรมการเปล่ียนแปลงเพื่อเขาถึงและเขาใจความ
ตองการลูกคา หามาตรการที่จะสรางคุณคาใหกับลูกคาได (Customer Centric) (มนู อรดีลลเชษฎแ, 2018) 

ด้วยเหตุนี้ การคิดแบบดิจิทัล (Digital Thinking) จึงเป็นรากฐานความคิดที่ส าคัญส าหรับโลก
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ท้ังนี้ การปรับเปล่ียนท่ีจําเป็นมากท่ีสุดคือ การปรับเปล่ียนกระบวนทัศนแเดิมไปสู
กระบวนทัศนแใหม (New Paradigm) วิธีคิดแบบหรือการคิดแบบดิจิทัลเป็นวิธีคิดแบบใหมท่ีหลุดพนจากกรอบ
แนวคิดในแบบเดิมๆท่ีคุนเคยกันมานาน ซึ่งมีลักษณะการคิดอยางเป็นระบบภายใตองคแประกอบท่ีเกี่ยวเนื่อง
พึ่งพากัน (Interdependent) หรือสามารถแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกันไดในลักษณะองคแรวม คือ
ความสามารถในการรูวาส่ิงหนึ่งๆจะมีผลกระทบตอส่ิงอื่นๆไดอยางไรบาง ในขณะนั้นๆเลย (Real time) วิธีคิด
แบบดิจิทัลอาศัยรูปแบบการเช่ือมโยงขอมูลเป็นเครือขายคลายระบบคอมพิวเตอรแและเครือขาย จึงเป็นการคิด
ในเชิงระบบ เสมือนเป็นการเปิดโลกทัศนแท่ีกวางขึ้นและพรอมท่ีจะเรียนรู แลกเปล่ียนกับผูคนจํานวนมาก โดย
การใชส่ือดิจิทัลและเครือขายออนไลลนแ โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยี เครือขายสังคมและวัฒนธรรม หรือ
กลาวไดวา วิธีคิดแบบดิจิทัลนั้นเป็นการปรับเปล่ียน “วิธีคิด” และ “วิธีการมองโลก” แตไมใชการเปล่ียน 
“ความคิด” (วิฑูรยแ สิมะโชคดี, 2559) 

กระบวนทัศนแใหมซึ่งเกิดจากวิธีคิดแบบดิจิทัลนั้นไดมีการพัฒนามาต้ังแตตนศตวรรษท่ี 19 จากการ
พัฒนากระบวนการรับรูแบบขยายผลในวงกวาง (Metacognition) และไดมีการนํามาใชในการเรียนการสอน
ในช้ันเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวอยางเชน การพัฒนาโมเดลวิธีคิดแบบดิจิทัลโดยใชแนวคิดของ
การสรางบทส่ือสาร การแสดงใหเห็นเป็นตัวอยาง และการสังเกตุการณแ (Dialogue, Demonstration and 
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Observation) โดยมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแก การแสดงขอมูล (The Display Stage) การจัดระเบียบ
ขอมูลและสรางกลยุทธแจากขอมูล (The Setting Stage) การกําหนดลําดับและสรางความเช่ือมโยงขอมูล 
(The Sequencing and Webbing Stage) การสังเคราะหแขอมูลขึ้นมาใหม (The Reworking Stage) การ
สรางชุดความคิดหรือสมมุติฐานขึ้นใหม (The Abstract Stage) ท้ังนี้อาศัยการปรับหรือใชเทคโนโลยีใหเหมาะ
กับการเรียนรูในแตละขั้นตอน (Ahmed Kharrufa, 2013)  

ตัวอยางของการสรางโมเดลวิธีคิดแบบดิจิทัลของชารแล (Charles Jennings, 2015) โดยมีแนวคิดวา
ผลลัพธแของการเรียนมากถึง 70% เกิดจากประสบการณแในการทํางาน 20% เกิดจากการเรียนรูจากคนอื่น 
และ 10%       เกิดจากการสอนอยางเป็นระบบ ปใจจัยท่ีทําใหเกิดผลลัพธแในทางปฎิบัติ (Performance) 
ไดแก  แรงบันดาลใจ ความสามารถและโอกาสในการเรียนรู  

นอกจากนั้น ผลลัพธแของวิธีคิดแบบดิจิทัลสามารถทําใหเกิดทักษะใหมใน 5 มิติไดแก มิติดานการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม มิติดานการปฎิบัติงาน มิติดานการใชเครื่องมืออื่นๆ มิติดานความเป็นผูนํา และมิติดานการ
สรางวิสัยทัศนแ ซึ่งทักษะใหมท่ีไดจากวิธีคิดแบบดิจิทัลนี้เป็นทักษะท่ีไมไดจากวิธีคิดในแบบสมัยโมเดินทรแ 
(Modernism) ซึ่งเนนแตทักษะของการคิดเชิงเหตุผลเป็นหลัก (Critical Thinking) และถูกวิพากษแในปใจจุบัน
วาขาดการสงเสริมใหคิดอยางสรางสรรคแ (Creative Thinking) และทําใหเกิดแนวคิดเรื่องการปฏิรูป 
(Transformation) ในเวลาตอมา 

      

ภาพท่ี 2 Digital Capability                                                                                              
ท่ีมา: https://learningtoflynz.com/2015/12/18/what-is-digital-capability/ 
 
ส่วนที ่2. แนวคิดเร่ืองการคิดแบบดิจิทัลในการออกแบบสถาปัตยกรรม                                                              
(The Concept of Digital Design Thinking in Architectural Study: DTAS)                                                                                                                     

แนวคิดเรื่องการคิดแบบดิจิทัลในการออกแบบสถาปใตยกรรมในบทความช้ินนี้พัฒนาขึ้นมาจากโมเดล
วิธีคิดของชารแล (Charles Jennings, 2015) รวมกับวิธีคิดอยางสรางสรรคแ (Creative Thinking) ซึ่งเป็นวิธีคิด
ท่ีสําคัญของการออกแบบสถาปใตยกรรม หรือเรียกวาเป็นการประยุกตแวิธีคิดออกแบบเชิงสรางสรรคแเขากับวิธี
คิดแบบดิจิทัล (Digital Design Thinking) ดังตอไปนี้ 
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2.1 กระบวนทัศน์สําคัญในการคิดแบบดิจิทัล (Digital Design Paradigm) คือ การเปล่ียนวิธีคิด
ในการออกแบบท่ีแตเดิมเนนถึง ผลงานการออกแบบและแกปใญหาแตเพียงอยางเดียว (Design Product) ไปสู
การเป็นผลลัพธแของการออกแบบเชิงสรางสรรคแ (Product Design) ท่ีอาศัยการเช่ือมโยงและประมวลผล
ขอมูลขนาดใหญ (Big data) เขาดวยกันอยางเป็นระบบ จนนําไปสูแนวคิดใหมของกระบวนการออกแบบ ซึ่ง
ไมไดเนนแตเพียงการแกปใญหา (Problem Solving) แตเป็นการหาทางเลือกในการรับมือหรือเผชิญหนากับ
ปใญหา (Alternative Design) หรือแมกระท่ังการกาวขามประเด็นปใญหาไปสูการสรางสรรคแส่ิงท่ีดีกวา โดยไม
ยึดตึดกับปใญหาเดิมอีกตอไป รวมท้ังการประเมินทางเลือกในการออกแบบ และการนําไปใชอยางสรางสรรคแ  
 2.2 กระบวนการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม (Digital Design 
Process) ปรับปรุงขึ้นจากแนวคิดของ Ahmed Kharrufa (2013) โดยแบงเป็น 3 ขั้นตอนไดแก 
 ขั้นตอนท่ี 1. การสรางความเช่ือมโยงของขอมูล (The Sequencing and Webbing Stage) ในรูปแบบของ
ภาษาภาพ (Visual language) ซึ่งใชเทคนิคของการสรางขอมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพใหเป็นลักษณะของภาพ 
กราฟิคหรืออินโฟกราฟิค เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนแในการออกแบบไดอยางงายและรวดเร็ว  

 
ภาพท่ี 3 Visualization and Visual Analytics                                                                                
ท่ีมา: https://citl.illinois.edu/paradigms/thinking-digitally 

ขั้นตอนท่ี 2. การสังเคราะหแขอมูลขึ้นมาใหม (The Reworking Stage) เป็นการประมวลผลรอบดาน 
หรือการประเมินผลแบบองคแรวม (Holistic Evaluation) โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการประมวลผลจาก
โปรแกรมการออกแบบสมัยใหม อาทิเชน เทคโนโลยีการออกแบบระบบสามมิติ เทคโนโลยีระบบ Building 
Information Modeling (BIM) 3  โปรแกรมการคํานวณดานพลังงานทางวิศวกรรมอาคาร โปรแกรมทาง
คณิตศาสตรแในการออกแบบโครงสรางอาคาร โปรแกรมในการทําภาพเคล่ือนไหวหรือแอนนิเมช่ัน หรือ
โปรแกรมดานการออกแบบผลิตภัณฑแ (Jacobo Krauel, 2010) 
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ภาพท่ี 4 Building Information Modeling 
ท่ีมา: https://www.autodesk.com/solutions/bim  

ขั้นตอนท่ี 3. การสรางชุดความคิดหรือสมมุติฐานขึ้นใหม (The Abstract Stage) หรือการออกแบบ
แนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) และการสรางผลงานการออกแบบขึ้นมาจากแนวความคิด   
ชุดความคิดหรือสมมุติฐานใหมท่ีสรางขึ้นมานั้น ซึ่งเทากับเป็นการเปล่ียนแนวคิดของการออกแบบวาเป็น
ผลลัพธแของกระบวนการออกแบบแนวคิดในการออกแบบท่ีไดจากขั้นตอนท่ี 1 และ 2 ประเด็นสําคัญสําหรับ
งานออกแบบอยูท่ีความคิดสรางสรรคแในการออกแบบ และการเลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะกับเปูาหมายของ
การออกแบบนั้นๆ มากกวาท่ีจะใชเทคโนโลยีในการช้ีนําผลงานการออกแบบ หรือเป็นการทํางานภายใต
ขอจํากัดของเทคโนโลยี ซึ่งจะทําใหผลลัพธแของกระบวนการออกแบบเป็นเพียงผลงานท่ีเกิดจากการใช
เทคโนโลยีในการออกแบบเทานั้น 
3  Building Information Modeling (BIM) is an intelligent 3D model-based process that gives 
architecture, engineering, and construction (AEC) professionals the insight and tools to more 
efficiently plan, design, construct, and manage buildings and infrastructure. (Source: 
https://www.autodesk.com/solutions/bim)  

 2.3 ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (Learning Outcomes) พัฒนาขึ้นจากแนวคิดเรื่อง Bloom‖s 
Taxonomy และโมเดลวิธีคิดแบบดิจิทัลของชารแล (Charles Jennings, 2015) โดยเนนถึงสมรรถนะในการทํางาน 
(Working Competency) ซึ่งเป็นทักษะการสรางประสบการณแในการทํางาน ซึ่งมีผลตอผลลัพธแของการเรียนมากถึง 
70% หรือกลาวไดวา การเรียนรูท่ีประสบความสําเร็จมากท่ีสุดเกิดจากประสบการณแในการทํางานนั่นเอง ดังนั้น การ
ทํางานภาคปฎิบัติจึงเป็นปใจจัยท่ีสําคัญในการสรางความสําเร็จของการเรียนรูแบบดิจิทัล 

หากพิจารณา ผลลัพธแดานทักษะของการเรียนรูท่ีเกิดจากวิธีคิดแบบดิจิทัลในการออกแบบสถาปใตยกรรม จะ
เห็นไดวา งานออกแบบนั้นจัดวาเป็นการสรางสรรคแ (Create) ส่ิงใหมๆ ซึ่งเป็นทักษะขั้นสูงสุดท่ีปรากฎในแนวคิดเรื่อง 
Bloom‖s Taxonomy ในขณะเดียวกันยังพบวา ทักษะของการสรางสรรคแงานออกแบบนี้ดวยวิธีคิดแบบดิจิทัล 
สามารถสรางทักษะในตัวผูเรียนไดใน 3 มิติ ไดแก มิติทางดานการปฎิบัติงาน โดยการใชแทคโนโลยีดิจิทัลและ
เครื่องมือตางๆ มิติทางดานความเคิดเช่ือมโยงแบบดิจิทัลและความคิดสรางสรรคแ (Digital Design Thinking) และ
ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น ความเป็นผูนําและผูตาม หรือทักษะทางดานสังคม 
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ข้อเสนอแนะ 

ในศตวรรษที่ 21 เราคงไมสามารถปฎิเสธถึงความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีใชในชีวิตประจําวันไดอีก
ตอไป เทคโนโลยีไดกาวขามเขตแดนของตัวมันเองเขามาสูมนุษยแอยางมากทุกขณะ สงผลตอความคิดของ
มนุษยแท่ีเปล่ียนไปอยางไมรูตัว คนยุคใหมเติบโตมาพรอมกับทักษะและวิธีคิดแบบดิจิทัล ในขณะท่ีระบบ
การศึกษากลับไมสามารถปรับตัวไดอยางท่ีควรจะเป็นเพื่อใหเกิดพลวัติในการขับเคล่ือนองคแความรูจากรุนหนึ่ง
ไปสูอีกรุนหนึ่งไดอยางลงตัว ดวยเหตุนี้ เราจึงเห็นถึง ความขัดแยงหลายประการท่ีเกิดขึ้นจากระบบความคิด
ดานการศึกษาในแบบเดิม กับบริบทของผูเรียนและสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นการพัฒนาผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นส่ิงสําคัญสําหรับการวางรากฐานสําหรับอนาคตท่ีสําคัญ ซึ่งเป็นหนาท่ีสําคัญของ
การศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ 

การออกแบบสถาปใตยกรรมเป็นศาสตรแการออกแบบประเภทหนึ่งท่ีจําเป็นตองมีการรื้อรางและ
ปรับเปล่ียน (Transformation) ท้ังการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนแในการเรียนรู (Paradigm Shift) การ
ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู และการปรับเปล่ียนผลลัพธแการเรียนรู นอกจากนั้นยังตองมีการปรับเปล่ียน
บทบาทและภาระหนาท่ีของผูเรียน ผูสอน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ เพื่อท่ีจะสามารถสรางใหเกิดการเรียนรู
อยางสรางสรรคแขึ้นใหมไดในอนาคต    
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การศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจนี: อดีต ปัจจบุัน และอนาคต  
The Education of the People's Republic of China: Past, Present and Future 

 

 

 

 

บทคัดยอ่ 
  สาธารณรัฐประชาชนจีนมีระบบการศึกษาต้ังแต 3,000 กวาปีท่ีแลว สมัยน้ันโรงเรียนแบงเป็นโรงเรียนเมือง
หลวงกับโรงเรียนชุมชน วิชาท่ีสอนมีเน้ือหาแยกเป็นเด็กและผูใหญ เมื่อราชวงศแฮั่นและราชวงศแถัง ราชวงสแจัดต้ัง 
กวเอจื่อเจี้ยน ข้ึนมาใหเป็นหนวยงานบริหารการศึกษาโดยเฉพาะ หลังจากน้ัน ระบบการศึกษาของจีน แบงเป็น
โรงเรียนรัฐสวนกลาง โรงเรียนรัฐทองถ่ิน โรงเรียนเอกชน และสถาบันชูหยวน จนถึงราชวงศแสุดทายสาธารณรัฐจีน
เปลี่ยนระบบการศึกษาตามแนวคิดของประเทศตะวันตก ใหเป็นระบบแบบ 6-3-3-4 คือประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงใชระบบเดียวกันจนถึงปใจจุบัน 
  สาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโนมการปฏิรูปการศึกษาโดยเนนดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ปรับเปูาหมายการจัดการศึกษาใหมุงสรางทักษะตาง ๆ ใหกับผูเรียน สงเสริมการเรียนรูในรูปแบบใหม 
ใหครูเพิ่มบทบาทในการเรียนการสอน และปรับระบบโครงสรางของโรงเรียนใหมีลักษณะแบบแบนมากข้ึน การ
บริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นตัวอยางท่ีนาศึกษาและติดตามตอไป 
 
คําสําคัญ: ระบบการศึกษา โรงเรียน จีน การปฏิรูปการศึกษา 

ABSTRACT 
The People's Republic of China has an education system over 3,000 years ago. At that 

time, the school was divided into capital and community schools. The teaching content were 
different in children and adults. The Han and Tang Dynasties established Guo Zi Jian, as a 
education management department. After that, China education system in imperial era was 
classified as a public school, local state school, private school and the Shu Yuan Academies, till 
the last dynasty.  

The Republic of China transformed education system into a 6-3-3-4 system, according to 
the western-style education system, into the Primary, Secondary and Higher Education. The 
People's Republic of China has adopted this system from 1949. 

The People's Republic of China (PRC) will reform its education system, that will be focusing 
on the information and communication technology (ICT), promoting learning in new ways, the new 
roles for teachers in teaching, more flattened school structure. so, China education management 
system should be a good example to follow in the 21st Century. 

 
KEYWORDS: Education System, School, China, Education Reform 
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บทนํา 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีประชากร 1,397 กวาลานคน ซึ่งเป็นประชากรมากท่ีสุดในโลก (United 
Nations Population Division, 2017) จึงทําใหระบบการศึกษามีขนาดท่ีใหญมาก ตามขอมูลจาก
กระทรวงศึกษาธิการของจีน (China, 2018)  เมื่อ ค.ศ. 2017 ประเทศจีนมีสถานศึกษาในระดับการศึกษาตาง ๆ และ
ประเภทตาง ๆ รวมแลวเป็นจํานวน 514, 000 แหง มีผูเรียน 270, 000,000กวาคน ครูประจําสถานศึกษา จํานวน
ท้ังหมด 16,269,000 กวาคน แตเมื่อยอนกลับไปในค.ศ.1949 ซึ่งเป็นเวลาท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนา 
ประชาชนชาวจีนท้ังประเทศมีจํานวน 500,000,000 กวาคน คนท่ีไมรูหนังสือคิดเป็นรอยละ 80 เด็กท่ีเขาเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาคิดเป็นรอยละ 20 ของเด็กวัยเรียนท้ังหมด เด็กเขาเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนแครอยละ 
6 สําหรับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย มีแค 8 คนและ 2 คนในทุก ๆ 10, 000 คน (Guiren, 2013) เมื่อ
เวลาผานมา 70 ปี ตัวเลขแสดงใหเห็นวาระบบการศึกษาของจีนมีการพัฒนาอยางเปลี่ยนหนามือเป็นหลังมือ ทําให
ประชาชนจีนสามารถไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหน่ึงในประเทศมหาอํานาจ
ทางดานการเมือง และเศรษฐกิจ การศึกษาเป็นสิ่งท่ีสําคัญในการสรางคนเพื่อพัฒนาประเทศ ดังน้ัน ระบบการบริหาร
จัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอยางไร มีวิวัฒนาการจากจุดเริ่มตน และพัฒนาจนเป็นระบบ
ปใจจุบันอยางไร ในอนาคตจะพัฒนาไปทางใด จึงเป็นสิ่งท่ีนาศึกษาอยางมาก การรวบรวมกระบวนการพัฒนาของ
ระบบการบริหารจัดการศึกษาของประเทศจีน มีประโยชนแชวยใหนักวิชาการสามารถมองเห็นเสนทางการพัฒนา
การศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางชัดเจน สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการศึกษาระหวาง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย เป็นขอมูลท่ีอาจมีประโยชนแตอกาพัฒนาการศึกษาของประเทศท้ัง
สอง 
 
สรุปผล 
  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการจัดการศึกษาอยางเป็นระบบต้ังแตสมัยโบราณ โดยมีหนวยงานท่ี
รับผิดชอบการบริหารโดยตรง และหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเสริมโดยทางออม เอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเป็น
เวลายาวนาน การท่ีมีระบบการศึกษาเป็นเวลา 2000 กวาปีน้ัน ทําใหประชาชนชาวจีนเป็นชนชาติท่ีใหความสําคัญแก
การศึกษามากที่สุดชนชาติหน่ึงของโลก (Xi, 2016) 
  เมื่อการปกครองสังคมเปลี่ยนแปลง ชาวจีนสามารถปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาใหเหมาะสมกับการพัฒนา
ของสังคม ไมวาการเปลี่ยนราชวงศแในยุคสมัยจักรวรรดิศักดินาก็ตาม หรือการเปลี่ยนเป็นระบอบการปกครองปใจจุบัน
ก็ตาม การปรับตัวระบบการศึกษาใหทันสมัย ทําใหประเทศจีนไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง ในศตวรรษท่ี 21 
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดมองเห็นถึงความสําคัญของการปรับและพัฒนาการศึกษาใหเดินหนาพรอมความกาวหนา
ของเทคโนโลยีใหม โดยการสงเสริมใหโรงเรียนพยายามประยุกตแใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน
การสอน ดังน้ัน การบริหาจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเป็นตัวอยางท่ีนาศึกษาและติดตาม
ตอไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
  สาธารณรัฐประชาชนจีนใหกระทรวงศึกษาธิการบริหารเฉพาะการอุดมศึกษา ใหรัฐบาลทองถ่ินบริหารการ
จัดการศึกษาอื่น ๆ  จึงทําใหการศึกษาของจีนมีปใญหาดานการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูทองถ่ินนอย
มาก (Mei, 2018) สําหรับประเทศไทย ท่ีกําลังประสบปใญหาอํานาจการบริหารการศึกษายังคงอยูท่ีตนสังกัดท้ังใน
สวนกลางและเขตพื้นท่ีการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2561) น้ัน สามารถศึกษาการกระจายอํานาจ
ดานการบริหารการศึกษาของจีนได เพื่อแกไขปใญหาของประเทศไทย 
  สถาบันการศึกษาของไทยควรมีความสัมพันธแกับภาคอุตสาหกรรมดาน ICT ใหใกลชิดมากข้ึน ติดตาม
ความกาวหนาและวิธีการประยุกตแใชเทคโนโลยี ICT เพื่อชวยใหการจัดการศึกษาไดรับประสิทธิผลมากข้ึน  เชน 
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เทคโนโลยีปใญญาประดิษฐแ (Artificial intelligence-AI) สามารถสรางหองเรียนจําลองได ใหนักเรียนมีความสนุกใน
การเรียน ในขณะท่ีสถาบันการศึกษาสามารถประหยัดคาใชจายดานการสรางอาคารสถานท่ี 
การใชอินเตอรแเน็ตในการสรางเครือขายการเรียนรู  กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยไดจัดโครงการ  Hi-speed 
Internet (รามสูต, 2560) เพื่อใหโรงเรียนตาง ๆ สามารถใชอินเตอรแเน็ตในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนตาง ๆ 
สามารถสรางเป็นเครือขาย เพื่อแลกเปลี่ยนหลักสูตร วิชา ตลอดจนเน้ือหาการสอนของครูระหวางโรงเรียน โดยใชการ
เรียนการสอนแบบ on-line เมื่อสรางเครือขายการเรียนรูรวมกันแลว สามารถชวยใหนักเรียนเรียนวิชาดี ๆ จากครูดี 
ๆ ของทุกโรงเรียนท่ีอยูในเครือขาย 
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พัฒนาการของวิทยาลัยชุมชนประเทศไทย 
DEVELOPMENT OF COMMUNITY COLLEGE ORGANIZATION IN THAILANAD 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 
  วิทยาลัยชุมชน เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีทําหนาท่ีจัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาและฝึกอบรมท้ัง
หลักสูตรระยะสั้นและประกาศนียบัตรใหกับผูท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาและผูท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษาไดมีโอกาส
เขาถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเป็นการจัดการศึกษา 2 ปีแรกในระบบหลักสูตรการศึกษา 4 ปี  ใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งแนวคิดวิทยาลัยชุมชน มีข้ึนครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.1850 เพื่อให Junior College   สอน
วิชาพื้นฐานใหแกนักศึกษา ตอมาไดเปลี่ยนช่ือจาก Junior College  เป็น Community College ในปี ค.ศ. 1944 
หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 และแนวคิดวิทยาลัยชุมชนเริ่มเขามาในประเทศไทยครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2513 และถูกบรรจุ
ไวในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) และมีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต  ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแในปี 2520 ตอมาในปี 2544 รัฐบาลไดประกาศนโยบายใหมีวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดท่ียัง
ไมมีสถาบันอุดมศึกษา และในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาล ไดประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558  ใหเติม
เต็มนโยบายรัฐบาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตบริการการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชน ซึ่งสวนใหญวิทยาลัยชุมชนต้ังอยูในจังหวัดท่ีไมมีสถาบันอุดมศึกษาและต้ังอยูในเขตชายแดนหางไกล (จังหวัด
ตราด ตาก สระแกว มุกดาหาร สงขลา และนราธิวาส) ดังน้ัน บทความเกี่ยวกับพัฒนาการของวิทยาลัยชุมชนใน
ประเทศไทยน้ี อาศัยเกณฑแดานกรอบระยะเวลา บทบาทหนาท่ี และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับวิทยาลัยชุมชนใน
ประเทศไทย เป็นเครื่องมือในการแบงพัฒนาการของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งแบงออกเป็น 3 ยุค คือ 1) วิทยาลัยชุมชนยุค
เร่ิมแรก      2) วิทยาลัยชุมชนยุคพัฒนา และ 3) วิทยาลัยชุมชนยุคปใจจุบัน   

ABSTRACT 

  Community college is defined as the higher education institution which educates 
the associated degree and training programs of the Non-Baccalaureate Higher Education Institution. 
Community college gives the “Second Chance” for disadvantage people who lacks of the 
academic ability and socioeconomic disadvantage. Community College ideas was established in 
the United State of America as Junior Colleges where educated the Basic  
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Education at the two-year college in 1850. After the World War II, Junior colleges was changed  to 
be the Community College in 1944. Community College ideas was moved to Thailand in B.C.2513 
and this idea was appointed in the Education National Plan (B.C.2515-2519). The first community 
college in Thailand was established at the Prince Songkha University call “Phuket Community 
College” in B.C.2520. After that former government established the Thailand Policy about 
community college in the province where did not have the higher education institutions, and the 
government was setting up the community college in Thailand in B.C.2544.   In addition, prime 
minister and the chairman of the National Council of the Peace and Orders promulgated the 
Community Act in B.C.2558. Government is high expected the community colleges in which offer 
and support people in community and rural area especially in the economic zone. Most 
community college in Thailand located in the border areas such as Trat, Tak, Mukdaharn, Sra-
Kheaw, Sonkha and Narathiwat provinces. Development of the community college in Thailand is 
divided into three main eras by Periods, Function and Rules. The first era is the beginning times 
age. The second era is the development age. Finally is the present time age.  
 

KEYWORDS: Community college, Development of community college management, Community 
college organization in Thailand, Community college in the special economic zone. 
 
บทนํา 
 แนวคิดเรื่องวิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาต้ังแตปี ค.ศ.1850 ท่ีจัดใหมี 
Junior College หรือ Two – Years College ขึ้น ทําหนาท่ีสอนวิชาพื้นฐานใหแกนักศึกษาปี 1 และปี 2 เพื่อ
เขาสูโปรแกรมวิชาการหรือวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 และปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง Junior College แหงแรกท่ีจัดต้ัง
ขึ้นเป็นของรัฐบาลเมื่อ ค.ศ. 1901 ท่ีเมือง Juliet มลรัฐ Illinois ในปี ค.ศ. 1910 สภาการศึกษาระดับทองถิ่น 
ไดมีมติสนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 2 ประการ คือ 1) ใหเปิดสอนหลักสูตร 2 ปีหลัง
มัธยมศึกษาได และ 2) ใหเปิดสอนวิชาคณิตศาสตรแ ภาษาอังกฤษ ภาษาลาติน ประวัติศาสตรแ เศรษฐศาสตรแ 
ชางเทคนิค เป็นวิชาศึกษาท่ัวไปในปีแรก (Raby, 2009: 3-4; Cohen, 2009: 39-48)    
  ในปี ค.ศ. 1940 ซึ่งเป็นระยะหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ทหารผานศึก (Veteran) จํานวนมากได
เดินทางกลับจากการรบ ทําใหเกิดความตองการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ คือ มีแรงกระตุนและผลักดันให
สถาบันอุดมศึกษาตองจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการดานการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตใน
สังคมหลังสงครามอยางมากมาย ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาวมีการเกิดของเด็กอเมริกันจํานวนมากท่ี
เรียกวา Baby Boom ทําใหมีความตองการดานการศึกษาสูงขึ้น และในชวงเวลาดังกลาวเกิดปรัชญา College 
for All ขึ้น ซึ่งเนนการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชาชนชาวอเมริกันทุกเพศ ทุก
วัย และตามศักยภาพของแตละคน ทําใหเกิดการผลักดันกฎหมายเพื่อประชาชน ซึ่งตอมา ในปี ค.ศ. 1944 
รัฐบาลไดออกกฎหมาย G.I. Bill of Right ซึ่งจัดสรรงบประมาณพิเศษใหกับอดีตทหาร G.I. ทุกคนท่ีตองการ
จะศึกษาตอระดับอุดมศึกษา (Cohen, 2009: 39-48; Kisker & Kater, 2013: 1-18) สามารถใชงบประมาณ
ดังกลาวได ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยจํากัดรับ (Traditional university) ไมสามารถรับกลุมทหารผาน
ศึกษาได จึงทําใหรัฐบาลอเมริกาตองยกฐานะ Junior College เป็น Community College เพื่อทําหนาท่ีจัด
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การศึกษาและฝึกอบรมทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษาใหกับทหารผานศึก (G.I.) รวมท้ังเปิด
โอกาสใหสตรีและผูสูงอายุไดมาเรียนและฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู
พลาดโอกาสทางการศึกษาไดกลับเขามาศึกษาอีกครั้งเป็น Second Chance  โดยใหจัดการศึกษา 2 ปีแรกของ
ระดับมหาวิทยาลัย และจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต (Eddy, 2013: 121-134; Community 
College League, 2018: 1-4; Meier, 2013: 1-18) 
 วิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย เกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2513 โดยมีการเสนอใหจัดต้ังวิทยาลัย
ชุมชนเพื่อสนองความตองการในการพัฒนากําลังคนของประเทศ สืบเนื่องจากในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) ไดกําหนดนโยบายการอุดมศึกษาใหทดลองจัดการศึกษาแบบวิทยาลัยชุมชน
ขึ้น ในปี พ.ศ. 2520 ไดมีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตขึ้น โดยเปิดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (2 ปี) 
สาขาการโรงแรมและการทองเท่ียว และปี พ.ศ. 2529 มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเป็น
หนวยงานเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ มีภารกิจหลักสองประการ คือ การจัดการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร (2 ปี) และการบริการวิชาการแกชุมชน ซึ่งไดเปิดสอนใน 8 สาขาวิชา ไดแก สาขาการ
โรงแรมและการทองเท่ียว สาขาการเพาะเล้ียงสัตวแน้ํา สาขาเหมืองแร สาขาเทคโนโลยีการยาง สาขาเทคนิค
การเกษตร สาขาศิลปะประยุกตแ สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ และสาขารักษาความปลอดภัย และตอมาใน
ชวงเวลาเดียวกัน คือ ปี พ.ศ. 2527 กระทรวงศึกษาธิการมีความจําเป็นตองลดการผลิตครูและเพื่อใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนแสูงสุด จึงไดกําหนดจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนขึ้นในวิทยาลัยครู 4 แหง คือ วิทยาลัย
ชุมชนพิบูลสงคราม วิทยาลัยชุมชนอุบลราชธานี  วิทยาลัยชุมชนนครราชสีมา และวิทยาลัยชุมชน
นครศรีธรรมราช ซึ่งในระหวางท่ีวิทยาลัยครูบางแหงกําลังเตรียมการปรับบทบาทใหเป็นวิทยาลัยชุมชนอยูนั้น 
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูเปิดโอกาสใหสอนไดถึงระดับปริญญาตรี จึงทําใหวิทยาลัยครูไมไดดําเนินการ
บทบาทของวิทยาลัยชุมชนตอ  
 เมื่อ รัฐบาลพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2544  ไดแถลงนโยบาย
ตอรัฐสภา ซึ่งกําหนดไวในแนวนโยบายดานการศึกษา วาให “จัดใหมีวิทยาลัยชุมชนขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดท่ี
ยังขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา” ท้ังนี้เพื่อรองรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
จํานวนมากท่ีสะสมมาอยางตอเนื่อง ท่ีไมสามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได ดวยเหตุความไมพรอมดานตางๆ เชน 
คาใชจาย ระยะทาง อายุ หรือเวลาท่ีใชในการศึกษา เป็นตน รวมท้ังเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชนและรองรับ
การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสูทองถิ่น  
 การดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนในปใจจุบัน เป็นการดําเนินการภายใตหลักการปฏิรูปการศึกษาตาม
เจตนารมณแแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ท่ีมุงพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู เพื่อใหคนไทยไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะเรียนรูและฝึกอบรม
ไดตลอดชีวิต โดยมีกฎหมายรองรับการดําเนินงาน คือ พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558  
โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อใหการศึกษา วิจัย ใหบริการวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งดําเนินงานตอเนื่องมาจาก “กฎกระทรวง วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากวา
ปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546” กําหนดใหวิทยาลัยชุมชนเป็นสวนราชการในสังกัดสํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการบริหารจัดการชวงแรก
เป็นการขับเคล่ือนเพื่อใหมีกฎหมายรองรับตามแนวคิดวิทยาลัยชุมชน โดยมีสาระครอบคลุมการเรียกช่ือ 
ภารกิจ สถานะการเงิน มาตรฐานการศึกษา ผูรับผิดชอบ การกํากับดูแล และการประ เมินผล ซึ่งในขณะนั้น 
วิทยาลัยชุมชนยังไมมีความแนนอนและชัดเจนในบทบาทหนาท่ี และโครงสรางองคแกรของตัวเองในระบบ
การศึกษาไทย (Organizational Positioning) เพราะสถาบันอุดมศึกษาในเมืองไทยถูกนิยามใหเป็นการศึกษา



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 2- 3 กุมภาพันธแ 2562 :  
30 

ในระดับมหาวิทยาลัยเทานั้น ตอมาเมื่อพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ประกาศใช จึงได
กําหนด บทบาทหนาท่ี และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนใหชัดเจนขึ้น คือ ทําหนาท่ีสอน วิจัย บริการวิชาการ 
และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเป็นบันไดเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ซึ่งวิทยาลัยชุมชนมีจุดเนนท่ีมุงสรางความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
และทองถิ่น เพื่อใหมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ดูแลแรงงานที่ออกจากภาคการเกษตร การเรียนรูตลอด
ชีวิต และการพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพของแตละบุคคล 
  
สรุปผลการวิจัย 
 พัฒนาการของวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย  อาศัยเกณฑแการจัดแบงตามระยะเวลา บทบาทหนาท่ี 
และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับวิทยาลัยชุมชน ซึ่งสามารถสรุปไดวา วิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย
สามารถจัดแบงพัฒนาการของวิทยาลัยชุมชนออกไดเป็น 3 ยุค ประกอบดวย 1) วิทยาลัยชุมชนยุคเริ่มแรก    
2) วิทยาลัยชุมชนยุคพัฒนา และ 3) วิทยาลัยชุมชนยุคปใจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2538: 46-55; สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2548: 5-30; ราชกิจจานุเบกษา
, 2558: 1-16) 
 1) วิทยาลัยชุมชนยุคเริ่มแรก 

เริ่มต้ังแตปี พ.ศ. 2513 ท่ีสหรัฐอเมริกาไดคาดหวังท่ีจะนําแนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติท่ีได
ทดลองใชในสหรัฐอเมริกาและประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษาเพื่อแกปใญหาสังคม และตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังเรื่องการใหโอกาสทางการศึกษาแกทหารสหรัฐท่ีกลับจาก
สงคราม และการเพิ่มประชากรสหรัฐยุค Baby Bloom (Meier, 2013: 1-18; Raby, 2009: 3-19) ไดอยางดี
ยิ่งมาชวยพัฒนาประเทศไทย ซึ่งแนวคิดวิทยาลัยชุมชนไดถูกกําหนดลงไวในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) ท่ีกําหนดใหมีการสงเสริมการศึกษาและทดลองการจัดการศึกษาแบบวิทยาลัย
ชุมชน เพื่อสนองตอบตอความตองการกําลังคนระดับกลางของประเทศในสาขาวิชาท่ีเป็นความตองการของ
ประเทศ และเพื่อสรางความเป็นธรรมในสังคมสําหรับคนท่ีมีรายไดนอยและอยูหางไกลจากสถาบันอุดมศึกษา 
 ในปี 2520 ไดมีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตขึ้น และเปิดทําการจัดการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตร (2 ปี) และตอมาในปี พ.ศ. 2529 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนเป็นหนวยงาน
เทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ เพื่อแกปใญหาการขาดแคลนท่ีเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และปใญหาการวางงานของบัณฑิตในบางสาขา และเปิดทําการเรียนการสอนใน 8 สาขาวิชา ระดับ
ประกาศนียบัตร (2 ปี) ไดแก สาขาการโรงแรมและการทองเท่ียว สาขาการเพาะเล้ียงสัตวแน้ํา สาขาเหมืองแร 
สาขาเทคโนโลยีการยาง สาขาเทคนิคการเกษตร สาขาศิลปะประยุกตแ สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ และสาขารักษา
ความปลอดภัย และตอมาปรับเป็นหลักสูตรระดับอนุปริญญา (3 ปี) ตามเกณฑแหลักสูตรของทบวงมหาวิทาลัย  

ในปี 2527 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) มีนโยบายใหลดการ
ผลิตครูแตตองใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนแ จึงจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนขึ้นในวิทยาลัยครู 4 แหง คือ 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม อุบลราชธานี นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช แตในระหวางเตรียมการดําเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนนั้น ไดมีการปรับแกพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูเพื่อใหเปิดสอนไดถึงระดับปริญญาตรี ต้ังแตวันท่ี 
8 กุมภาพันธแ 2527 จึงไมไดดําเนินการวิทยาลัยชุมชน  
 ในปี 2537 ต้ังแตวันท่ี 12 กันยายน 2537 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใหวิทยาลัยเฉพาะทาง คือ 
วิทยาลัยเกษตรกรรม วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปะ และวิทยาลัยชางศิลปะ ทําหนาท่ีเป็นวิทยาลัย
ชุมชนอีกบทบาทหนึ่ง จํานวน 77 วิทยาลัย แตในปี 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัย
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เกษตรกรรม และวิทยาลัยอื่นๆ ใหลดบทบาทและความสําคัญของวิทยาลัยชุมชนลง  (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2538: 46-55) 
 2) วิทยาลัยชุมชนยุคพัฒนา  

ต้ังแตปี พ.ศ. 2544-2557 เป็นการนําแนวคิด หลักการ ปรัชญาวิทยาลัยชุมชน และแนวปฏิบัติมา
ใช โดยกระทรวงศึกษาธิการไดจัดต้ังสํานักบริหารโครงการวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
ขอยืมตัวขาราชการจากหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาดําเนินงานโครงการจัดต้ังวิทยาลัย
ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลท่ีแถลงไวตอรัฐสภาเมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธแ 2544 ในขอท่ี 4 ความวา “ใหมีการ
จัดต้ังวิทยาลัยชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดท่ียังขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา” และไดออกกฎกระทรวงวาดวย
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546   
 จุดกําเนิดวิทยาลัยชุมชนเริ่มจากโครงการประชุมโต฿ะกรมไทย-สหรัฐฯ เรื่อง การวิจัยนโยบายการจัด
การศึกษาดานวิทยาศาสตรแและการปฏิรูประบบอุดมศึกษา และมีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
เป็นฝุายเลขานุการ มีหนาท่ีในการวางแผนและดําเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรแ
และการปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย โดยการประชุมโต฿ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งท่ี 1 จัดท่ีโรงแรมอิมพีเรียล 
ควีนสแ ปารแค และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหวางวันท่ี 7-9 มกราคม 2544 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ไดสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา 
(Models of Non-Baccalaureate Higher Education Institutes) โดยมีรองศาสตราจารยแ ดร.ทองอินทรแ 
วงศแโสธร และคณะดําเนินการวิจัย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550: 108-124) พบวา ยังไมมี
กฎหมายท่ีอนุญาตใหมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาเพื่อทําการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอุดมศึกษาระดับตํ่า
กวาปริญญาเป็นการเฉพาะ  
  ตอมาในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศ “กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ. 2546” ขึ้น มีการยายการบริหารจัดการวิทยาลัย
ชุมชนท่ีสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงดังกลาว และจัดต้ังสํานักงานบริหารวิทยาลัยชุมชนภายใตพระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน โดยในหมวด 2 
ของประกาศดังกลาว ไดกําหนดการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนท้ังระบบ ในรูปของคณะกรรมการและอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการท้ังในระดับนโยบาย (คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ) และระดับปฏิบัติการ 
(สภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัด) (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2548 : 156) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 : 40-50) ท่ีไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัด
อุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา (Models of Non-Baccalaureate Higher Education Institutes) และได
พบวา จากสภาพกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี ภาวะ
วิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และการปฏิรูประบบบริหารจัดการ สงผลใหสภาพบริบท
ภายในประเทศเปล่ียนแปลงดานปรัชญา หลักการ เปูาหมาย วัตถุประสงคแ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร รูปแบบการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ 
ครูผูสอน และบทบาทของผูบริหาร กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกแบบการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชน โดยอาศัยหลักและวิธีการในการบริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และตอบสนองความตองการทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตามวัตถุประสงคแท่ีกําหนดไว คือ 1) ใหการศึกษาและฝึกอบรมดานวิชาการและ
วิชาชีพตามหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน และ 2) สงเสริมใหมีการพัฒนาอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน   
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 3) วิทยาลัยชุมชนยุคปใจจุบัน  
เริ่มต้ังแตปี 2558 ไดมีการวางรากฐานทางความคิดและแนวทางดําเนินงานโดยศาสตราจารยแ

นายแพทยแเกษม วัฒนชัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไดนําแนวคิดมาจากวิทยาลัยชุมชนประเทศ
สหรัฐอเมริกามาสูการปฏิบัติ โดยการปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ที่ตองการใหประชาชน
มีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยอาศัยกฎกระทรวงวาดวยการ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากวา
ปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546 เป็นหลักและวิธีการในการบริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน 
และตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และตอมาไดพัฒนาใหเป็นพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558  โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อใหการศึกษา วิจัย ใหบริการวิชาการ ทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ตอบสนองและสอดคลองตอความตองการและการ
ประกอบอาชีพของทองถิ่นและชุมชนซึ่งนําไปสูการพัฒนาประเทศ ซึ่งการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแ
ดังกลาว วิทยาลัยชุมชนตองคํานึงถึงเรื่องสําคัญๆ 9 ประการ ดังนี้   

1. การสรางโอกาสและการเขาถึงโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวาปริญญาและการ
เรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน ดวยกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึงผูเรียน
ในชุมชนไดอยางท่ัวถึง 

2. การตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นและชุมชนในเรื่องการศึกษา การฝึกอบรมดาน
วิชาการและดานวิชาชีพ 

3. ความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาตอในระดับปริญญาของนักศึกษา 
4. ความรวมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันศาสนา 

องคแกรท่ีดําเนินงานวัฒนธรรม หนวยงานอืน่ของรัฐ สถานศึกษาช้ันสูง สถาบันอื่นในประเทศหรือตางประเทศ
ในการจัดการศึกษา 

5. มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นท่ียอมรับ 
6. การระดมทรัพยากรท้ังจากภาครัฐ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชนในการจัดการศึกษา 
7. การบริหารจัดการโดยมุงเนนหลักธรรมาภิบาล 
8. การมีสวนรวมของประชาชนหรือชุมชนในการบริหารจัดการ 
9. การประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ องคแกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐท่ี

เกี่ยวของ 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 หมวด 3 กําหนด “การดําเนินการ

ของวิทยาลัย” ใหมีหนาท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวาปริญญา ฝึกอบรมดานวิชาการหรือดาน
วิชาชีพ วิจัย และบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 

1. ใหวิทยาลัยชุมชนบริหารและจัดการศึกษาบนพื้นฐานของการประสานความรวมมือระหวางรัฐ
กับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน การระดมทรัพยากรและการสนับสนุนจากรัฐ องคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นและชุมชนเพื่อการพัฒนาบุคากรในทองถิ่น 

2. ใหวิทยาลัยชุมชนรวมจัดการศึกษากับสถานศึกษา สถานประกอบการ องคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น สถาบันศาสนา องคแกรท่ีดําเนินงานวัฒนธรรม หรือหนวยงานอืน่ของรัฐในการจัดการศึกษา 

3. ใหวิทยาลัยมีอํานาจใหประกาศนียบัตรชั้นใดช้ันหนึ่งแกผูสําเร็จการศึกษา (สําหรับการอนุมัติ
อนุปริญญาใหเป็นอํานาจของสภาสถาบัน) 

โดยในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน กําหนดใหมีสภาวิทยาลัยทําหนาท่ี
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทําหนาท่ี ดังนี้ 
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1. กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแของวิทยาลัยและ
สอดคลองกับนโยบายท่ีสภาสถาบันกําหนด 

2. ใหความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมท้ังแผนการพัฒนา
ชุมชน เพื่อสนองตอความตองการและเสริมสรางองคแความรูของชุมชนใหเขมแข็ง 

3. สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือระหวางวิทยาลัยกับชุมชน สวนราชการ องคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น สถาบันศาสนา องคแกรท่ีดําเนินงานวัฒนธรรม หรือหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย 

4. ระดมทุนและทรัพยากร เพื่อสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่น 
5. อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมดานวิชาการและดานวิชาชีพตามความตองการ

ของทองถิ่น ชุมชน และกลุมอาชีพ 
6. อนุมัติการใหประกาศนียบัตร 
7. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา 
8. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการวิทยาลัยและการดําเนินงาน

ของวิทยาลัยเพื่อเสนอตอสภาสถาบัน 
ดังนั้น การดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนยุคปใจจุบันอาศัยแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาตาม

จุดมุงหมาย หลักการและปรัชญาของวิทยาลัยชุมชน  ประกอบดวย 1) ความหมาย 2) ปรัชญา 3) หลักการ
ของวิทยาลัยชุมชน 4) วิสัยทัศนแของวิทยาลัยชุมชน 5) พันธกิจ 6) กลุมเปูาหมาย 7) หลักการดําเนินงาน 8) 
ระบบบริหารจัดการ และ 9) โครงสรางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังตอไปนี้ 

 
  1. ความหมาย 
  วิทยาลัยชุมชน (Community College) หมายถึง สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อใหการศึกษาและฝึกอบรมดานวิชาการและดานวิชาชีพ
ตามหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสงเสริมใหมีการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน   
  2. ปรัชญา  
  การศึกษามีคุณคาอันประมาณการมิได ตอบุคคลและสังคมโดยสวนรวม ปใจเจกบุคคล จึงควร
ไดรับการศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพแหงตนและศักยภาพแหงรัฐ เพื่อสรางสรรคแโอกาสทางการศึกษาใหกับ
สมาชิกในชุมชนไดพัฒนาตนเองในสาขาวิชาท่ีจะเพิ่มคุณคาแหงชีวิตท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2548: 11) 
  3. หลักการของวิทยาลัยชุมชน  
  วิทยาลัยชุมชนไดอาศัยหลักการท่ีสําคัญๆ 3 ประการในการจัดการศึกษา ประกอบดวย 1) 
การใหโอกาสทางการศึกษาทุกเพศ ทุกวัย 2) การศึกษามีสวนรวมของชุมชน และ 3) การใชทรัพยากรในชุมชน 
ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558: 31) 
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  4. วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยชุมชน  
  วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาและองคแกรแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อเพิ่มโอกาส ลดความ
เหล่ือมลํ้าทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน    
  5. พันธกิจ 
  วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาท่ีใหการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรีและเป็นสวน
หนึ่งของระบบอุดมศึกษาในการใหโอกาสทางการศึกษากับประชาชนในพื้นท่ีหางไกลท่ีมีความยากลําบากใน
การเขาถึงการศึกษา จึงมีพันธกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ดังนี้  
   1) เป็นสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญาซึ่งบริหาร
จัดการโดยชุมชน 
   2) ใหการศึกษาและฝึกอบรมดานวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน  
   3) สงเสริมใหมีการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน   
   4) จัดระบบเครือขายการบริหารจัดการศึกษา (เครือขายหนวยจัดการศึกษา)  
   5)  มุงเนนจัดการศึกษาและฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีหลากหลาย ยืดหยุน สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
   6) เช่ือมโยงความรูดานวิชาการ และการใชทรัพยากรระหวางวิทยาลัยชุมชน หนวยจัด
การศึกษากับหนวยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน   
  6. กลุ่มเปูาหมาย 
  กลุมเปูาหมายท่ีสําคัญของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย 5 กลุมหลัก คือ   
   1) กลุมผูดอยโอกาส 
   2) กลุมวัยแรงงาน 
   3) กลุมวัยเรียน 
   4) กลุมคนวางงาน 
   5) กลุมประชาชนท่ัวไป 
   7. หลักการดําเนินงาน 
   1) บริการการศึกษาท่ีเปิดกวางและเขาถึงงาย   คาใชจายนอย รับผูเรียนทุกกลุมอายุ 
อํานวยความสะดวกใหผูเรียน ยืดหยุนในวิธีการเรียน เป็นตน 

การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

การใช้
ทรัพยากร
ชุมชน 

โอกาส
ทางการศึกษา 
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   2) ตอบสนองตอความตองการของชุมชน โดยจัดหลักสูตรหลากหลายประเภท และทัน
ตอการเปล่ียนแปลง เนนคุณภาพและการใชประโยชนแ 
   3) ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและกํากับดูแลในรูปของสภาวิทยาลัย และ
สภาวิชาการ 
   4) เนนการใชทรัพยากรของรัฐและท่ีมีอยูหลากหลายใหเกิดประโยชนแสูงสุดเพื่อชุมชน
การจัดการศึกษาโดยผนึกกําลังเป็นเครือขายรวมกับชุมชนในภาคสวนตางๆ 
   5) การจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนเป็นการริเริ่มจากชุมชนท่ีจะเสนอความตองการและความ
พรอมในการจัดต้ังและการดําเนินงานตามรูปแบบวิทยาลัยชุมชน   
  8. ระบบการบริหารงาน 
  วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา ดําเนินงานภายใตกฎกระทรวงวา
ดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546 ตอมาไดเปล่ียนเป็น
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558  (มาตรา 5) โดยท่ีการออกแบบโครงสรางการกํากับดูแล
และการบริหารจัดการเนนการมีสวนรวมและบริหารจัดการโดยภาคประชาชน แตเป็นหนวยงานรัฐ 
ประกอบดวย 1) คณะกรรมการการอุดมศึกษา 2) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3) สภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และ 4) สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  หน่วยนโยบาย  
    1) คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
    มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา  ท่ีสอดคลอง
กับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเป็น
อิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษา
แตละแหง และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
    2) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
    มีอํานาจหนาท่ีในการศึกษา วิเคราะหแ วิจัย ปใญหาและแนวทางการพัฒนาการอุดมศึกษา 
จัดทําขอเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการอุดมศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาของชาติ และพันธสัญญาท่ีเป็นไปตาม
ขอเสนอตกลงระหวางประเทศ พรอมท้ังวิเคราะหแหลักเกณฑแและแนวทางการสนับสนุนทรั พยากร จัดต้ัง 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชนตามหลักเกณฑแและแนวทางท่ีกําหนด 
ตลอดจนเสนอแนะการจัดต้ัง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษา และวิทยาลัยชุมชน 
   3) สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
        3.1 มีอํานาจหนาท่ีในการเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน การจัดต้ัง การรวม ยุบ เลิก วิทยาลัยชุมชนตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาลัยชุมชนท่ีสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด จัดสรรงบประมาณ 
ระดมทุนและทรัพยากร ติดตามตรวจสอบและประเมินผล  
    3.2 วาระการดํารงตําแหนง กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 4 ปี และอาจไดรับเลือกหรือไดรับแตงต้ังใหมก็ได  

3.3 องคแประกอบของสภาสถาบัน มีจํานวน 15 คน ประกอบดวย 
1) นายกสภาสถาบัน มาจากกรรมการวิทยาลัยชุมชนผูทรงคุณวุฒิ 
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     2) กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยตําแหนง จํานวน 4 คน ประกอบดวย 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
และผูอํานวยการสถาบัน  
     3) กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเลือกจากผูแทนภาคเอกชน 3 คน ผูแทน
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 1 คน ผูแทนผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน 1 คน และผูแทนอาจารยแประจํา
ของวิทยาลัยชุมชน จํานวน 2 คน  
     4) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ซึ่งสรรหาจากผูซึ่งมีความรู
ความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณแ เกี่ยวของกับดานการเกษตร นิติศาสตรแ รัฐศาสตรแ  เศรษฐศาสตรแ 
สังคมศาสตรแ การบริหารราชการแผนดิน การบริหารงานบุคคล การศึกษา วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี หรือ
สาขาอื่นใดท่ีเป็นประโยชนแตอการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  

5) ผูอํานวยการสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นกรรมการและเลขานุการ 
   3.4 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ปี  
 4) สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
  4.1 มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวง
จัดต้ังสวนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
   1) จัดทําขอเสนอนโยบาย และจัดทําแผนหลักของระบบวิทยาลัยชุมชน เสนอแนะการ
จัดต้ัง และจัดสรรงบประมาณใหวิทยาลัยชุมชน 
   2) จัดทําระบบขอมูล สารสนเทศ กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน 

3)  จัดทํามาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
   4) พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน และระบบเครือขายความ
รวมมือการจัดการศึกษาท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
   5) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 
   6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
  4.2 ผูอํานวยการสํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผูรับผิดชอบบังคับบัญชาและบริหาร
กิจการของสถาบัน จัดทําแผนพัฒนาสถาบัน บริหารงานบุคคล การเงิน พัสดุ จัดทํางบประมาณ จัดหารายได 
เป็นผูแทนสถาบัน และจัดทํารายงานประจําปีของสถาบัน ตามมาตรา 22 และมาตรา 27ของพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
  หน่วยปฏิบัติการ  
   1. สภาวิทยาลัยชุมชน 
   1.1 มีอํานาจหนาท่ีในการวางนโยบาย และใหความเห็นชอบแผนและงบประมาณของ
วิทยาลัยชุมชน กํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐาน ระดมทรัพยากรเพื่อจัด
การศึกษา อนุมัติการจัดการเรียนการสอน อนุมัติการใหอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร และกํากับ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 
   1.2 วาระการดํารงตําแหนง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 
ปี ยกเวนประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ปี และอาจไดรับการแตงต้ังใหม
อีกได 
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   1.3 องคแประกอบและการไดมาของกรรมการ มาจากการสรรหา จํานวนไมเกิน 15 คน 
โดยมีผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ ประกอบดวย 1) ประธานกรรมการ ซึ่งแตงต้ัง
จากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 2) กรรมการท่ีเป็นผูแทนสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1 คน 3) กรรมการท่ีเป็นผูแทน
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 คน 4) กรรมการท่ีเป็นผูแทนองคแกรชุมชน จํานวน 1 คน 5) กรรมการท่ี
เป็นผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด จํานวน 1 คน 6) กรรมการท่ีเป็นผูแทนหอการคาจังหวัด จํานวน 1 คน 
7) กรรมการท่ีเป็นผูแทนหนวยจัดการศึกษา จํานวน 1 คน 8) กรรมการท่ีเป็นผูแทนศิษยแเกา จํานวน 1 คน 9) 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวา 5 คน และ 10) ใหผูอํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 3. ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน  
  3.1 ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมาจากการสรรหาจากผูทรงคุณวุฒิตามกฎกระทรวงฯ มี
วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ปี และอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกก็ได แตหามดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 2 
วาระ 
  3.2 มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนใหเป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของวิทยาลัย รวมท้ังนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
และวัตถุประสงคแของวิทยาลัย 
  3.3 การสรรหาผูอํานวยการไดดําเนินการ ตามวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ปี จากผลการ
ดําเนินงานทําใหมีการทบทวน และปรับปรุงระเบียบวาดวยการสรรหามาแลว 2 ครั้ง ซึ่งท่ีใชอยูในปใจจุบัน คือ ระเบียบ
คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนวาดวยหลักเกณฑแและวิธีการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2553 

วิทยาลัยชุมชนตามกฎกระทรวงจัดต้ังสวนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2559 ประกอบดวย สํานักงานสถาบัน วิทยาลัยชุมชนตราด วิทยาลัยชุมชนตาก 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนาน วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมยแ วิทยาลัยชุมชนปใตตานี วิทยาลัยชุมชน
พังงา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนแพร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน วิทยาลัย
ชุมชนยโสธร วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาคร วิทยาลัยชุมชนสระแกว วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ดัง
ตัวอยางตอไปนี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(21 หนวยงาน) 

สํานักงาน
สถาบัน 

วิทยาลัย
ชุมชนตราด
1 

วิทยาลัย
ชุมชนตาก
2 

วิทยาลัย
ชุมชนจังหวัด
..3-19 

วิทยาลัยชุมชน
อุทัยธาน2ี0 

สภา
วิชาการ 

สภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

สภาวิทยาลัยชุมชนแตละ
จังหวัด..... 
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ตัวอยางโครงสรางวิทยาลัยชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ 
เมื่อวิทยาลัยชุมชนไดนําหลักการ แนวคิด และปรัชญาของวิทยาลัยชุมชน มาดําเนินการในประเทศ

ไทยแลว มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาตามลําดับ ต้ังแตยุคเริ่มแรกที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 
2513 เพื่อใชเป็นแนวทางในการพัฒนากําลังคนตามความตองการของตลาดแรงงาน  และมีการปรับบทบาท
หนาท่ีของหนวยงานราชการตางๆ ใหเป็นวิทยาลัยชุมชนอยางตอเนื่อง แตมีปใญหาเรื่องของการบริหารจัดการ
และกฎหมายไมเอื้ออํานวยใหหนวยงานตางๆ แสดงบบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยชุมชน เชน วิทยาลัยเกษตร 
วิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยครู เป็นตน จนถึงปใจจุบัน ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2558 ท่ีกําหนดหลักการ แนวคิด และปรัชญาวิทยาลัยชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปใจจุบัน และ
การท่ีประเทศไทยประกาศใชนโยบาย “Thailand 4.0” จึงเป็นโอกาสท่ีดีและเหมาะสมอยางยิ่งท่ีวิทยาลัย
ชุมชน จะไดพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อรวมขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศภายใตนโยบายประเทศไทย 4.0 
ในพื้นท่ีต้ังซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีแตกตางกันไปในแตละเขต ประกอบดวยตัวแปรที่สําคัญ สําหรับการ
บริหารจัดการการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนใน 6 ดาน คือ 1) ดานการกําหนดนโยบายและแผน (Policy and 
Planning) 2) ดานโครงสรางองคแกร (Organizing) 3) ดานการบริหารงานบุคคล (Staffing) 4) ดานการบริหาร
งบประมาณ (Budgeting) 5) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction) 
และ 6) ดานการบริหารจัดการเครือขาย (Networking) เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต และสรางความ
เขมแข็งของทองถิ่นและชุมชนและการพัฒนาประเทศตอไป  
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แนวคิดและประสบการณข์องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผ่านการประยกุต์ใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
TREND AND EXPERIENCE OF HOMESCHOOLING THROUGH APPLYING LEARNING 
ELECTRONIC RESOURCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
บทคัดย่อ 
  บทความวิชาการนี้ เป็นการศึกษาแนวคิดและประสบการณแของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวผาน          
การประยุกตแใชทรัพยากรการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสแ เป็นการศึกษาขอมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจาก
แหลงขอมูลตาง  ๆเชน จากทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรม บทความวิชาการ บทความวิจัย ท่ีเกี่ยวของและไดศึกษาจาก
ทรัพยากรการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสแท้ังในประเทศและตางประเทศ สําหรับเป็นแนวทางการสัมภาษณแเพื่อไดรับแนวคิด
ท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผานการประยุกตแใชทรัพยากรการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสแ อีกท้ังยังไดทราบ
ประสบการณแของครอบครัวท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และประเด็นในเรื่องของขอมูล
สําหรับหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย โดยแบบสัมภาษณแแบบมี
โครงสรางผานผูเช่ียวชาญตรวจสอบ ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณแไปสัมภาษณแเก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูล 3 กลุม ดังนี้ 
1. กลุมผูเช่ียวชาญในเรื่องของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 2. กลุมผูปกครองท่ีประสบความสําเร็จในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 3. กลุมศึกษานิเทศกแ โดยมีวิธีการเลือกกลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant)                 
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) รวมท้ังส้ิน 9 ทาน จากการสัมภาษณแแบบมีโครงสรางไดผลสรุปดังนี้  
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1) จากกลุมผูเช่ียวชาญในเรื่องของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว พบวา การจัดการศึกษารูปแบบนี้เป็นท่ี
รูจัก และเป็นท่ีนิยมมากขึ้น ครอบครัวจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา สวนมากจะเป็นครอบครัวของชน
ช้ันกลางขึ้นไป อีกท้ังพอแมถือเป็นหัวใจท่ีสําคัญท่ีสุดของการจัดการศึกษารูปแบบนี้ และปใจจุบันเทคโนโลยีสามารถ
เขามาชวยใหผูเรียนเพิ่มโอกาสการเรียนรูมากยิ่งขึ้น แตคนสวนใหญยังมีความเช่ืออยูวาผูเรียนจะขาดสังคม   

2) จากกลุมผูปกครองท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว พบวา การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวเปรียบเสมือนความหวังของผูปกครองท่ีตองการผลักดันบุตรหลานของตนเองใหมีความเป็นเลิศทางดานตางๆ
ไดโดยมีพอแมผูปกครองเป็นหัวใจหลักในการผลักดัน อํานวยความสะดวก (Facilitator) ซึ่งเทคโนโลยีการศึกษา
สามารถเขามาประยุกตแใชไดในทุก เๆรื่อง ท้ังในดานการเรียนรู สรางหลักสูตรเฉพาะบุคคล และประเมินคุณภาพผูเรียน  
สวนปใญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญมาจากเจาหนาท่ีรัฐท่ีขาดความรูความเขาใจในรูปแบบการศึกษานี้ เนื่องจากการศึกษา
รูปแบบนี้ไมใชการศึกษาในระบบ วิธีการประเมินคุณภาพผูเรียนจะใชเหมือนกับการศึกษาในระบบไมได   

3) จากกลุมศึกษานิเทศกแ พบวา สาเหตุหลักๆท่ีพอแมผูปกครองนําลูกมาจัดการศึกษารูปแบบนี้ 
เนื่องจากลูกมีปใญหาท่ีโรงเรียน การเดินทาง รวมไปถึงเด็กพิเศษ เป็นตน อีกท้ัง ยังพบวา เทคโนโลยีมีสวนชวย
ในเรื่องของการลดใชเอกสาร แบบฟอรแมตางๆ รวมท้ังยังสามารถประยุกตแใชเป็นส่ือการเรียนรู การบริหาร
จัดการในการสรางตารางการเรียนการสอนประจําวัน เนื่องจากการท่ีศึกษานิเทศกแจะเทียบโอนความรูใหกับ
ผูเรียนคนหนึ่งได หนึ่งในนั้นมาจากตารางการเรียนรูประจําวันของผูเรียน โดยพอแมผูปกครองก็ยังมีสวนสําคัญ
ท่ีสุดของการจัดการศึกษารูปแบบนี้ แตจะดียิ่งขึ้นถาพอแมผูปกครอง รวมไปถึงเด็กเองไดมีการต้ังเปูาหมาย
รวมกัน การศึกษารูปแบบนี้จะมีคุณคาและมีประโยชนแกับผูเรียนมากท่ีสุด โดยจากส่ิงท่ีสรุปประเด็นท้ังหมด
ดังกลาว ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดไปใชสําหรับการสรางเครื่องมือในรูปของแบบสอบถาม สําหรับงานวิจัยเรื่อง 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยใชทรัพยากรการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสแตอไป 
 
คําสําคัญ: การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทรัพยากรการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสแ 
 
ABSTRACT 
This academic paper is a concept of trend and experience of Homeschool through applying electronic 
learning resources by studying the Homeschool management from various sources such as theory, 
review literature, academic articles, and research articles related to Homeschool management.  
Moreover, a study and review through electronic resources in Thailand and other countries to have a 
guideline for interview, and receive trend in Homeschool through applying electronic learning 
resources.  Not only trend of Homeschool but also receive the feedback from the succeeded 
Homeschool family experience, and also the issues for the organizations as a stakeholder is responsible 
for Homeschool in Thailand.  The researchers create a structure interview by asking the experts to 
check an interview form.  Data collection was used interview form for 3 groups as:  1) experts in 
Homeschool management, 2) parents whose families are succeeded in Homeschool management, 
and 3) educational supervisor.  Nine Key Informants were selected by using purposive selection.  The 
results from the interview are as follows:    
 1) The result from the experts showed that Homeschool management is well known and 
more popular, families have to understand this Homeschool management system.  Most families 
come from middle level society.  Therefore, parent is the important key person to manage this 
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Homeschool and apply to use technology for learners to have more chances, and opportunity in 
learning.  Most people think this Homeschool make learners lack of social life. 

2) The interview from succeeded homeschool parent revealed that Homeschool management 
is the family‖s expectation to drive their children to be excellence in each education field by the key 
person to manage this is learner‖s parent as a facilitator, and apply to use educational technology in 
various issues in the area of learning, create individual curriculum, and also evaluate learners.  The 
important problem and obstacle for Homeschool come from lack of officers in knowledge and 
understanding in Homeschool management and system.  Due to this Homeschool is informal 
education system, not formal system.  Therefore, the evaluation methodology for learners cannot use 
as normal as formal education system.  

3) The interview from the educational supervisor found that the main reason for parents using 
Homeschool because of the problem with school, traveling, including special children, etc. the 
technology has helped reduce the use of documents, paper, and forms.   It can also be used as a 
learning medium and management to create a daily teaching schedule.  Educational supervisor must 
transfer knowledge for each learner by using the learner's daily learning schedule.  Parents are the 
important part in this Homeschool.  Furthermore, it would be better if parents and their children 
themselves have set a common goal.  This study is most valuable and useful to learners. The 
researcher will use the information that received from this study to create a questionnaire for a 
research as a title of Homeschool management by applying electronic resources.   

KEYWORDS: Homeschool, Electronic Learning Resources 
 
บทนํา 
 ในประเทศท่ีมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย สิทธิในการเลือกในเรื่องของการจัดการศึกษานั้น
ถือวาเป็นสิทธิ์ที่พึงมีสําหรับประชาชนในชาติ  ซึ่งสําหรับประเทศไทยนั้นสามารถแบงระบบการศึกษาไดเป็น 3 
ระบบใหญๆคือ การศึกษาในระบบ (Formal Education)  การศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education) 
และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education)  โดยมีพระราชบัญญัติของการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) ผสมผสานใหท้ัง 3 ระบบนี้มีสวนชวยในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในประเทศ ใหมีความรู 
ความสามารถสอดคลองไปกับภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542)   
 การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นหนึ่งในทางเลือกของการศึกษา โดยท่ีไมไดมีแครัฐ หนวยงาน
เอกชน และองคแกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้นท่ีสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได แตจะมีบุคคล ครอบครัว 
องคแกรชุมชน องคแกรเอกชน องคแกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นก็มีสิทธิ์ใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดวยเชนกัน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542)  ซึ่งในปใจจุบันการจัด
การศึกษาในรูปแบบนี้สามารถจัดขึ้นโดยงายมากกวาในสมัยกอน เนื่องจากเป็นยุคของขอมูลขาวสารท่ีมีอยูท่ัว
ทุกมุมโลก ความรูสามารถหาไดโดยปลายนิ้ว บวกกับปรัชญาความเช่ือของผูปกครองท่ีมีความตองการอยากให
บุตรหลานของตนเองประสบความสําเร็จในแบบท่ีตองการ ไมวาจะเป็นการประสบความสําเร็จในดานวิชาการ 
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ความเป็นมืออาชีพทางดานกีฬา หรือการเป็นศิลปิน เป็นตน ซึ่งการศึกษาในระบบไมสามารถตอบโจทยแกับส่ิงท่ี
กลาวมาขางตนนี้ไดท้ังหมด  
 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาถือเป็นหนึ่งในปใจจัยท่ีมีสวนสําคัญและผลักดันระบบการศึกษาทุกๆระบบ 
โดยบรรจุอยูในหมวดท่ี 9 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  ซึ่งสอดคลองกับบทความวิชาการของวราภรณแ ไทยมา และพรพล พอนอวม 
(2561) โดยผลท่ีไดจากการศึกษาพบวา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในยุคการศึกษา4.0 ตาม
บริบทประเทศไทยแบงไดเป็น 6 ประเด็นท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ (1) กฎหมายและแผนยุทธศาสตรแชาติ (2) การ
บริหารจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (3) หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลของการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (4) ปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
(5) ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (6) เทคโนโลยีกับการศึกษา ซึ่งจะเห็น
วาหนึ่งในหกประเด็นท่ีสําคัญนั้นคือ เทคโนโลยีกับการศึกษา ดังแผนภาพ ดังนี้ 
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 ซึ่งสอดคลองกับ Ted Neil, Nancy Bonner และ David Bonner (2014) ไดทําการวิจัยเรื่องปใจจัยท่ีสงผลจาก
การใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยจากผลการวิจัยแบงไดเป็น 4 สวน คือ สวนท่ี 1 ใชในการสราง
เครือขายกับกลุมท่ีจัดการศึกษาโดยครอบครัว  สวนท่ี 2 คือ ใชสําหรับแลกเปล่ียนความรูขอมูลขาวสารกับกลุมท่ีจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  สวนท่ี 3 คือ ใชสําหรับบริหารจัดการ  และสวนท่ี 4 คือ ใชสําหรับกิจกรรมการเรียนการสอน 
 และ Albert G. Andrade (2008) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงสํารวจบทบาทของเทคโนโลยีท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยจากผลการวิจัยพบวา คอมพิวเตอรแและเทคโนโลยีการส่ือสารชวยให
ผูปกครองท่ีประสบปใญหาทางดานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ไดรับและเขาถึงขอมูลไดมากขึ้น จึง
สงผลใหจํานวนผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพิ่มขึ้น 
 แตใชวาคนทุกคนจะสามารถจัดการศึกษารูปแบบนี้ไดท้ังหมด ผูจัดการศึกษารูปแบบนี้จะตองมีความรูความ
เขาใจในเรื่องของหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผลโดยยืนยันจากผลการวิจัยของ  
 พิมพแมณี แกวมหาวงศแ (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสําหรับบุคคลท่ีมีความ
ตองการพิเศษ สรุปไดวา 

 . . .ผูจัดการศึกษาขาดความรู ในการออกแบบหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล ท่ีมีความ
 เหมาะสมกับผูเรียน อีกท้ังบุคลากรภาครัฐขาดความเช่ียวชาญในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสําหรับ
 บุคลท่ีมีความตองการพิเศษ. . . 

 และ กันตพงศแ คงหอม (2555) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเด่ียว สรุปไดวา  
 . . .หนึ่งในองคแประกอบท่ีสงผลใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนั้นประสบความสําเร็จ คือ
 การจัดการการใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอยางเหมาะสม. . . 

 อีกท้ัง มีนักวิชาการไดทําการสรางเครื่องมือในการเรียนรูบนเครือขาย เพื่อสงเสริมพหุปใญญาสําหรับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว โดยปรียาดา สุขสวาง (2555) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาโมเดลส่ิงแวดลอมการเรียนรูบน
เครือขาย  เพื่อสงเสริมพหุปใญญาสําหรับการศึกษาโดยครอบครัว  สรุปไดวา  
  . . .พหุปใญญาของผูเรียนท่ีเรียนดวยโมเดลส่ิงแวดลอมการเรียนรูบนเครือขายเพื่อสงเสริมพหุ
 ปใญญา สําหรับการศึกษาโดยครอบครัว สูงขึ้นท้ัง 8 ดาน และผานเกณฑแรอยละ 70  และผลสัมฤทธิ์
 ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยโมเดลส่ิงแวดลอมการเรียนรูบนเครือขาย เพื่อสงเสริมพหุปใญญา
 สําหรับการศึกษาโดยครอบครัวสูงขึ้น และผานเกณฑแรอยละ 70. . . 
 
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 ในประเทศ 
 ปรียาดา สุขสวาง (2555) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาโมเดลส่ิงแวดลอมการเรียนรูบนเครือขาย  เพื่อ
สงเสริมพหุปใญญาสําหรับการศึกษาโดยครอบครัว โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อออกแบบและพัฒนาโมเดล
ส่ิงแวดลอมการเรียนรู  บนเครือขายเพื่อสงเสริมพหุปใญญาสําหรับการศึกษาโดยครอบครัว ศึกษาบริบท
การศึกษาโดยครอบครัว พหุปใญญาของผูเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็นของผูเรียน และผูปกครอง
เกี่ยวกับโมเดล กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ เด็กท่ีจัดการศึกษาโดยครอบครัว ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
จํานวน 35 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และแบบประเมินโดยจากผลการวิจัยสามารถแบงได
เป็น  5 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นท่ี 1 โมเดลส่ิงแวดลอมการเรียนรูบนเครือขายเพื่อสงเสริมพหุปใญญาสําหรับ
การศึกษาโดยครอบครัว ประกอบ ดวย 10 องคแประกอบ คือ สถานการณแปใญหา ธนาคารความรู            
อุทยานพหุปใญญา ศูนยแผูเช่ียวชาญ ตนแบบอัจฉริยะ สวนสมอง ชุมชนโฮมสคูล เกมทาสมองประลองปใญญา                 
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ศูนยแรวมมือกันเรียนรู  ฐานการชวยเหลือ ประเด็นท่ี 2 บริบทการศึกษาโดยครอบครัว พบวา แผนการศึกษา
เป็นแผนการเรียนรูเฉพาะบุคคล หลักสูตรมีความยืดหยุนกําหนดกรอบไวกวางๆ บูรณาการทุกสาระเรียนรูให
สอดคลองกับชีวิตประจําวัน  กําหนดเนื้อหาสาระจากกรอบหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยบูรณาการ
เขากับความสนใจความถนัด และพัฒนาการของเด็กเป็นราย บุคคล สถานท่ีเรียนใชบานรวมกับแหลงเรียนรู
ตางๆ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีลักษณะท่ีหลากหลาย เนนจัดสภาพแวดลอม ใหเด็กคนควาและแกปใญหา
ดวยตนเองในสถานการณแท่ีหลากหลาย โดยใชหนังสือ ส่ือท่ีเป็นของจริง ส่ือท่ีประดิษฐแขึ้นเอง คอมพิวเตอรแ 
อินเทอรแเน็ต โทรทัศนแ วิทยุ วีดีทัศนแ เทป ซีดีรอม และใชสภาพแวดลอมในบานเป็นส่ือการเรียนรูควบคูไปกับ
การใชชีวิตจริงประจําวัน การวัด และประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธี การท่ีหลากหลาย มุงเนนการประเมิน
เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู ประเมินผลองคแรวมของตัวผูเรียน คํานึงถึงธรรมชาติ ความสนใจความถนัดท่ี
แตกตางกัน ประเด็นท่ี 3 พหุปใญญาของผูเรียนท่ีเรียนดวยโมเดลส่ิงแวดลอมการเรียนรูบนเครือขายเพื่อสงเสริม
พหุปใญญา สําหรับการศึกษาโดยครอบครัว สูงขึ้นทั้ง 8 ดาน และผานเกณฑแรอยละ 70 ประเด็นท่ี 4 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยโมเดลส่ิงแวดลอมการเรียนรูบนเครือขาย เพื่อสงเสริมพหุปใญญาสําหรับ
การศึกษาโดยครอบครัวสูงขึ้น และผานเกณฑแรอยละ 70 ประเด็นท่ี 5 ความคิดเห็นของผูเรียนและผูปกครองท่ี
มีตอโมเดลส่ิงแวดลอมการเรียนรูบนเครือขายเพื่อสงเสริมพหุปใญญาสําหรับการศึกษาโดยครอบครัว พบวา 
ดานเนื้อหามีความชัดเจน เอื้อตอการศึกษาคนควาและเสาะแสวงหาความรูแกผูเรียน ภาพประกอบ แผนภาพ
ความคิด เสียง วีดิทัศนแ แอนนิเมช่ัน ชวยสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู ดานส่ือบนเครือขาย การออกแบบ 
หนาจอสวยงาม เครื่องนําทาง การเช่ือมโยงชวยใหสามารถเขาถึงสารสนเทศตางๆไดงาย สัญลักษณแท่ีเป็น
ไอคอนสามารถส่ือความหมายเกี่ยวกับแหลงสารสนเทศตางๆ กระดานสนทนา รูปแบบการสนทนาผาน
เครือขายมีประสิทธิภาพ การออกแบบองคแประกอบดานศิลปะมีความเหมาะสม สวยงาม และดานการ
ออกแบบส่ิงแวดลอมการเรียนรู การออกแบบเปิดโอกาสใหผูเรียนแสวงหา ความรูดวยการปฏิบัติจริง เปิด
โอกาสใหผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง และทุกองคแประกอบของโมเดลมีความเหมาะสมและชวยสงเสริม
การเรียนรู และพัฒนาพหุปใญญา 
 พิมพแมณี  แกวมหาวงศแ (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สําหรับ
บุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพและปใญหาในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สําหรับบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ  เสนอรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสาหรับบุคคลท่ีมีความ
ตองการพิเศษ  และตรวจสอบรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสาหรับบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ใชการสุมแบบเจาะจงจํานวน 80 คน ประกอบดวย ผูปกครอง จํานวน 46 คน ครู
การศึกษาพิเศษ จํานวน 24 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน ศึกษานิเทศกแของเขตพื้นท่ีซึ่งมีการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว จํานวน 5 คน นักจิตวิทยา/นักบําบัด จํานวน 3 คน ผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณแ
เชิงลึก จํานวน 6 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณแเชิงลึก และแบบสอบถาม โดยจากผลการวิจัย
สามารถสรุปไดเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นท่ี 1 สภาพและปใญหาในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสําหรับ
บุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ ปใจจุบันมีสาเหตุจากผูเรียนมีปใญหาทางรางกายท่ีไมสามารถสนองตอการเรียน
การสอนไดในโรงเรียนปกติ ความสามารถทางสติปใญญาท่ีไมเทาทันกับผูเรียนปกติ สภาพอารมณแท่ีไมสามารถ
ควบคุมได และผูเรียนมีปใญหาดานการปฏิสัมพันธแทางสังคม การเตรียมความพรอมกอนการจัดการ ศึกษา
ขึ้นอยูกับสภาพความบกพรองของผูเรียนท้ัง 2 ดาน ไดแก ดานรางกาย และดานความผิดปกติทางสมองท่ีสงผล
ตอการเรียนรู การจัดการศึกษาโดยครอบครัวสําหรับบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษท่ีสงผลตอการพัฒนา
การศึกษาคือ 1. ผูจัดการศึกษา ขาดความรูความสามารถในการออกแบบหลักสูตร และการประเมิน 2. 
หลักสูตรยังขาดตัวช้ีวัดและระเบียบการวัดและการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาผูเรียนท่ีมีความ
ตองการพิเศษแตละดาน 3. บุคลากรภาครัฐขาดความรูความเช่ียวชาญดานการจัดการศึกษาโดยครอบครั ว
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สําหรับบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษและความรูความเขาใจเกี่ยวกับผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเฉพาะดาน 
ความตองการเนื้อหาสาระในการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ครอบคลุมวิชาการ 8 กลุมสาระ
วิชาโดยเนนกิจกรรมสงเสริม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคแ และการสงเสริมอาชีพ  ประเด็นท่ี 2 รูปแบบการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวสําหรับบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษโดยใชการมีสวนรวมของเครือขายสนับสนุนการ
จัดการประกอบดวย 1. การดําเนินการ 2. เครือขายสนับสนุนการจัดการศึกษา 3. เงื่อนไขสูความสําเร็จ ไดแก 
หนวยงานภาครัฐท่ีตองมีระบบการดําเนินการชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 4. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ประกอบดวย 
(1) แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว ควรมีลักษณะเป็นแผนการศึกษาเฉพาะตัวผูเรียนเป็นรายบุคคลในแต
ละชวงท่ีครอบครัวกําหนด (2) แผนการใหบริการการเปล่ียนผานเพื่อรับบริการใหมการจัดหาท่ีเรียนใหมการ
เขาสูการประกอบอาชีพ  และประเด็นท่ี 3 ตรวจสอบรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสําหรับบุคคลท่ีมี
ความตองการพิเศษท่ีผูวิจัย สรางขึ้นเป็นรูปแบบท่ีมีคุณภาพ ไดผานการประเมินความเหมาะสมจาก
ผูทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุม 
 กันตพงศแ  คงหอม (2555) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเด่ียว 
โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อสรางรูปแบบการจัดการการศึกษาโดยครอบครัวเด่ียว และเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปไดของรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเด่ียว  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ผูท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเด่ียว 12 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณแ  แบบประเมินความเป็นไปได และรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเด่ียว โดยจากผลการวิจัย
สามารถแบงไดเป็น 2 ประเด็นคือ ประเด็นท่ี 1 รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเด่ียว ประกอบดวย 7 
ดาน 23 งาน ไดแก  (1)  ดานการกําหนดเปูาหมายและหลักสูตร มี 3 งาน  (2)  ดานการจัดการเรียนรู มี 4 
งาน  (3)  ดานผูจัดการศึกษา มี 5 งาน  (4)  ดานจัดการส่ือเทคโนโลยี มี 2 งาน  (5)  ดานการจัดการ
ทรัพยากร มี 2 งาน  (6)  ดานการประเมินผล มี 4 งาน  (7)  ดานการประกันคุณภาพ มี 2 งาน และประเด็นท่ี 
2 คือ ผลการประเมินความเหมาะสมและประเมินความเป็นไปไดของรูปแบบจากการสอบถามกลุมผูใหขอมูล 
พบวา รูปแบบมีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อประเมินความเป็นไปไดของรูปแบบ จากการสอบถามความ
คิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวเด่ียว องคแประกอบท้ัง 7 ดาน 23 งาน และ 97 แนวปฏิบัติ มีความ
เป็นไปไดระดับมาก โดยแตละองคแประกอบมีจุดมุงเนนดังนี้ องคแประกอบท่ี 1 ดานการกําหนดเปูาหมาย 
มุงเนนใหผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวเด่ียวเป็นผูกําหนดหลักสูตร คุณลักษณะท่ีพึงประสงคแ ตลอดจนสังเกต
แววความสามารถพิเศษของบุตรหลาน และจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของบุตรหลานและ
ครอบครัว องคแประกอบท่ี 2 ดานการจัดการเรียนรู มุงเนนใหผูจัดการศึกษาจัดทําเนื้อหาเป็นหนวยการเรียนรู
รายบุคคล จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจของบุตร
หลานผานส่ือการเรียนรูที่หลากหลาย เนนการปฏิบัติจริง สงเสริมการพัฒนาทักษะทางสังคม และการจัดการ
ความรูในการจัดการศึกษา องคแประกอบท่ี 3 ดานผูจัดการศึกษา มุงเนนใหมีการจัดระบบสมาชิกในบาน จัดหา
ครูพิเศษ การพัฒนาตนเองของผู จัดการศึกษาโดยครอบครัว และประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
องคแประกอบท่ี 4 ดานการจัดการส่ือเทคโนโลยี มุงเนนใหผูจัดการศึกษาวิเคราะหแความจําเป็นในการใชส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี และจัดหาใหเหมาะสม และจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของครอบครัว  
องคแประกอบท่ี 5 ดานการจัดการทรัพยากร มุงเนนใหจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ การดูแลบาน
และการจัดสภาพแวดลอม ตลอดจนการใชและพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการจัดการศึกษาใหบุตรหลาน  
องคแประกอบท่ี 6 ดานการประเมินผล มุงเนนใหมีระบบการวัดการประเมินผลโดยครอบครัวโดยเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตลอดจนศึกษาหลักเกณฑแการทดสอบทางการศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียน และ
องคแประกอบท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพ มุงเนนใหมีการประกันระบบคุณภาพภายใน และศึกษาเกี่ยวกับ
หลักเกณฑแการประกันคุณภาพภายนอก 
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 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Ted Neil, Nancy Bonner และ David Bonner (2014) ไดทําการวิจัยเรื่องปใจจัยท่ีสงผลจากการใช
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อใหเขาใจวาเทคโนโลยีสามารถนํามา
ประยุกตแใชกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในดานใดบาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ  ครอบครัวท่ีจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในรัฐเทคซัส จํานวน 53 ครอบครัว   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ  แบบสนทนากลุม
  โดยจากผลการวิจัยแบงไดเป็น 4 สวน คือ สวนท่ี 1 ใชในการสรางเครือขายกับกลุมท่ีจัดการศึกษา
โดยครอบครัว  สวนท่ี 2 คือ ใชสําหรับแลกเปล่ียนความรูขอมูลขาวสารกับกลุมท่ีจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
สวนท่ี 3 คือ ใชสําหรับบริหารจัดการ  และสวนท่ี 4 คือ ใชสําหรับกิจกรรมการเรียนการสอน 
 Albert G. Andrade (2008) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงสํารวจบทบาทของเทคโนโลยีท่ีสงผลตอ
การตัดสินใจในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความ สัมพันธแท่ีระหวางความ
แพรหลายในการใชคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีสงผลตอการเติบโตของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุมผูใหขอมูลท่ีใชในการวิจัย คือ  ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวจํานวน 27 
ครอบครัว ในเมืองออลบานี นิวยอรแก และพื้นท่ีใกลเคียง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณแ  โดยจาก
ผลการวิจัยพบวา คอมพิวเตอรแและเทคโนโลยีการส่ือสารชวยใหผูปกครองท่ีประสบปใญหาทางดานขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ไดรับและเขาถึงขอมูลไดมากขึ้น จึงสงผลใหจํานวนผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัวเพิ่มข้ึน 
 จากการศึกษาเอกสารบทความวิชาการงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ สรุปไดวา เทคโนโลยีมีสวนชวย
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว แตสําหรับในประเทศไทยนั้นยังขาดแหลงขอมูลในรูปของ
ทรัพยากรการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสแอยูเป็นจํานวนมากผิดจากตางประเทศ ซึ่งผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน
ตางประเทศนั้น สามารถเลือกแหลงขอมูล แหลงการเรียนรูตางๆไดตามปรัชญาและความเช่ือของแตละ
ครอบครัวนั้นๆได โดยท่ีบทความวิชาการนี้เป็นสวนหนึ่งในกระบวนการกอนท่ีจะไปถึงการสรางทรัพยากรการ
เรียนรูอิเล็กทรอนิกสแสําหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งในสวนนี้เป็นผลสรุปประเด็นจากการสัมภาษณแ
เพื่อไดรับแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวท่ีผานการประยุกตแใชทรัพยากรการเรียนรู
อิเล็กทรอนิกสแ อีกท้ังยังไดทราบประสบการณแของครอบครัวท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการศึ กษาโดย
ครอบครัว และประเด็นในเรื่องของขอมูลสําหรับหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในประเทศไทย เพื่อนําไปสรางเป็นแบบสอบถามสําหรับการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis: EFA) จากนั้นทําการตรวจสอบความสอดคลองขอมูลกับทฤษฎีทางบริหารการศึกษา  
(Confirmatory Factor Analysis: CFA)  
 
 
สรุปผล 
 ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณแไปสัมภาษณแเก็บขอมูลจาก ผูเช่ียวชาญในเรื่องของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  ผูปกครองท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และศึกษานิเทศกแ จากนั้นนํามา
สรุปประเด็น ไดผลการสัมภาษณแดังนี้  

1) ผูเช่ียวชาญในเรื่องของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว แบงไดเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก
เกี่ยวกับสภาวการณแของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในปใจจุบัน พบวา การจัดการศึกษารูปแบบนี้เป็นท่ีรูจัก 
และเป็นท่ียอมรับจากสังคมมากยิ่งขึ้นโดย ท่ีจํานวนผูท่ีจัดการศึกษารูปแบบนี้ไมไดมีจํานวนมากอยางกาว
กระโดด ซึ่งครอบครัวจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา มีแรงบันดานใจ ปรัชญาและความเช่ือท่ีแรง
กลา สวนใหญการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวของชนช้ันกลางขึ้นไป ประเด็นท่ีสองเกี่ยวกับ
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การบริหารจัดการ ในสวนของการเรียนการสอนและการประเมินผล พบวา พอแมผูปกครองถือวาเป็นหัวใจท่ี
สําคัญท่ีสุดในเรื่องของการบริหารจัดการ โดยพอแมผูปกครองจะตองมีความเขาใจในเรื่องของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของและตองติดตอ อีกท้ังยังตองมีความเขาใจวิธีการประเมินคุณภาพผูเรียนท่ีมีความหลากหลาย ประเด็น
สุดทายเกี่ยวของกับเทคโนโลยีท่ีสามารถเขามามีสวนชวยในการบริหารจัดการของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว พบวา เทคโนโลยีนั้นสามารถเขามามีสวนชวยใหเพิ่มโอกาสทางการเรียนรูมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ความรูนั้นมีอยูท่ัวทุกมุมโลก และสามารถเขามาชวยแกไขปใญหาในสวนท่ีคนสวนใหญคิดวา เด็กท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนโดยครอบครัวนั้นจะขาดสังคม แตเทคโนโลยีนั้นสามารถชวยแกไขปใญหานี้ไดไดโดยการสราง
เครือขายของกลุมท่ีมีการจัดการศึกษาโดยครอบครัวท่ีมีฐานความคิดและความเช่ือคลายๆกันใหอยูรวมกันแบบ
เครือขาย  

2) ผูปกครองท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว แบงไดเป็น 3 ประเด็น คือ  
ประเด็นแรกเกี่ยวกับสภาวการณแของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในปใจจุบัน รวมท้ังปใญหาและ

อุปสรรคของการจัดการศึกษารูปแบบนี้ พบวา การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปรียบ เสมือนความหวังของ
ผูปกครองท่ีตองการผลักดันบุตรหลานใหมีความเป็นเลิศทางดานตางๆ เนื่องจากมีความเช่ือวาการเรียนใน
ระบบนั้นจะเป็นการนําผูเรียนเขาสูคาเฉล่ีย เด็กท่ีเกงไมสามารถพัฒนาศักยภาพไดเต็มท่ีเทาท่ีควรจะเป็น สวน
เด็กท่ีออนนั้นก็ยากมากท่ีจะไปแตะถึงเกณฑแคาเฉล่ีย สวนปใญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญมาจากเจาหนาท่ีรัฐ ท่ี
ขาดความรูความเขาในในระบบการศึกษารูปแบบนี้จึงทําใหใชหลักคิดของการบริหารจัดการเหมือนกับ
การศึกษาในระบบ ซึ่งในความเป็นจริงแลวปรัชญาและความเช่ือนั้นมีความตางกันต้ังแตตน ประเด็นท่ีสอง
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและรวมไปถึงเกณฑแในการประเมินคุณภาพผูเรียน พบวา ผูปกครองจะตองมี
เปูาหมายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบนี้วาตองการจัดเพื่ออะไร จากนั้นทําตัวเองเป็นผูอํานวย
ความสะดวก (Facilitator) รวมไปถึงจะตองมีการสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานอยางสม่ําเสมอ อีกท้ังยังตอง
เรียนรูส่ิงใหมไปพรอมกันกับพวกเขา โดยจะตองมีการวางแผนรวมกันท้ังพอและแม ประเด็นสุดทายเกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีท่ีสามารถเขามามีสวนชวยในการบริหารจัดการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว พบวา 
เทคโนโลยีสามารถเขามาชวยในการบริหารจัดการไดเป็นอยางมากไมวาจะเกี่ยวกับดานเนื้อหาสาระการเรียนรู 
ดานการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู หรือดานการประเมินคุณภาพของผูเรียนเป็นตน แตส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ 
พอแมผูปกครองถือเป็นหัวใจท่ีสําคัญท่ีสุดของการจัดการศึกษารูปแบบนี้   

3) ศึกษานิเทศกแ แบงไดเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรกเกี่ยวกับสาเหตุหลักท่ีผูปกครองสวนใหญนํา
บุตรหลานมาจัดการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและปใญหาท่ีพบของการจัดการศึกษารูปแบบนี้ พบวา สาเหตุ
สวนมากนั้นไมไดมาจากหลักปรัชญาและความเช่ือของพอแมผูปกครองโดยตรงวาตองการใหบุตรหลานเป็น
อยางไร เชน ตองการใหลูกเป็นศิลปิน ตองการใหลูกเป็นอัจฉริยะ ตองการใหลูกเป็นนักกีฬา เป็นตน สาเหตุ
สวนมากนั้นเกิดจากเด็กมีปใญหาท่ีโรงเรียน ปใญหาในเรื่องของการเดินทาง รวมไปถึงเด็กพิเศษเป็นตน สวนใน
เรื่องของปใญหาท่ีพบเจอนั้นสวนใหญจะพบในรูปแบบของการประเมินคุณภาพผูเรียนท้ังจากเจาหนาท่ีเองและ
ครอบครัวท่ีมีความเขาใจไมตรงกัน ประเด็นท่ีสองจะเกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตแใชกับ
หนวยงานของรัฐท่ีมีสวนชวยสนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบนี้ พบวา เทคโนโลยีสามารถนํามาประยุกตแชวย
ในเรื่องของลดการใชเอกสารได อีกท้ังยังสามารถนํามาประยุกตแในสวนของตัวอยางหลักสูตร ตัวอยางของส่ือ
การเรียนการสอนรวมไปถึงการประเมิน ประเด็นสุดทายจะเกี่ยวของกับปใจจัยท่ีสําคัญสําหรับการบริหารจัดการ
ท่ีดีของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว พบวา เป็นคําตอบเดียวกันคือพอแมผูปกครอง ถือวาเป็นปใจจัยท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของการจัดการศึกษารูปแบบนี้ ซึ่งจะตองเขาใจบุตรหลานของตัวเองกอนวาตองการอะไรจากนั้นตอง
อํานวยความสะดวกไปจนถึงส่ิงท่ีเด็กตองการ   โดยจากส่ิงท่ีสรุปประเด็นท้ังหมดดังกลาว ผูวิจัยจะนําไปใชใน
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การสรางเครื่องมือในรูปของแบบสอบถาม สําหรับงานวิจัย เรื่ อง การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยใช
ทรัพยากรการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสแ ตอไป 

 
ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้สามารถนํามาประยุกตแใชไดกับผูท่ีสามารถจัดการศึกษาได เชน องคแกรชุมชน องคแกรเอกชน 
องคแกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆท่ีมีเปูาหมายท่ีจะพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนใหเป็นไปตามปรัชญาและความเช่ือขององคแกรนั้นๆ  
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การจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ ์

THAILAND’S HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS MANAGEMENT FOR 
THE ACCOMMODATION OF THE CHANGE TO AGED SOCIETY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
   บทความนี้ผูเขียนไดนําเสนอเกี่ยวกับแนวทางการจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยในภาวะสังคม
ผูสูงอายุท่ีไดนํากรอบแนวคิดรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม โดย สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษามาพิจารณารวมกับสภาพปใญหาและนโยบายการจัดการสังคมผูสูงอายุจากนานาประเทศ เพื่อ
เป็นการเตรียมความพรอมและรองรับสภาวะความเปล่ียนแปลงของประเทศไทยสูภาวะสังคมผูสูงอายุอยาง
สมบูรณแท่ีมีคุณภาพในบริบทของสถานศึกษาอยางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีไดรับผลกระทบและตองตระหนัก
ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการสถานศึกษาใหเทาทันกับภาวะสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณแ 
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โดยแนวทางการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาวะท่ีวานี้มีอยูดวยกัน 5 ดาน คือ 1) ดาน

บริหารจัดการท่ัวไป 2) ดานบริหารงานวิชาการ  3)ดานบริหารงานวิจัย  4) ดานการบริหารการเงิน และ 5) 
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยแ  ท้ังนี้ไดมีขอเสนอแนะในสวนทายในฐานะท่ีสถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบัน
วิชาการขั้นสูงท่ีมุงเนนการสรางสรรคแจรรโลงการดําเนินการทางวิชาการท่ีกอใหเกิดองคแความรูใหม หรือ
นวัตกรรมในการนํามาพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหมีความเจริญรุงเรืองและประชากรอยูรวมกันอยางสงบ
สันติ ซึ่งในสภาวะการณแสังคมผูสูงอายุท่ีประเทศกําลังประสบปใญหาอยูนี้ สถาบันอุดมศึกษาจึงถือเป็นสถาบัน
สําคัญอีกสถาบันหนึ่งท่ีจะตองรวมมือกับท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และหนวยงานองคแกรตางๆ 
ในการประสานและแกไขปใญหารวมมือกันกับทุกฝุายในการวิจัยคนควาและเผยแพรขอมูลอันเป็นประโยชนแตอ
ประชากรของประเทศในการเตรียมความพรอมในการเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณแและใหประเทศ
ไดรับผลกระทบทางลบใหนอยท่ีสุดตอไป 
 
คําสําคัญ: การจัดการ/ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย/  สังคมผูสูงอายุ 

ABSTRACT 
This article will give us about the new solving methods on how Thailand‖s private 

Universities can adapt in the Aged Society. In cooperation of the secretary of Ministry of 
Education in Thailand and international topics about policy and problem solving for aged 
society. To be prepared for the changing and for the private Universities can move toward 
the future with less affected by the upcoming aged society. 
There are 5 matters that the private Universities has to manage in this stages; 
1) General Management 
2) Academic Management 
3) Research Management 
4) Financial Management 
5) Human Resources Management 

However, as The University is the higher education institute where provides new 
innovation and technology, it is important to collaborate both of the government and 
private organizations. With everyone‖s helping hand, it is not hard to imagine the future we 
will live with the Aged Society side by side, peacefully and effectively. 
 
KEYWORDS: Management/ Thailand’s Higher Education Institutions/ Aging Society 
 
บทนํา 

จากสภาวการณแท่ัวโลกในกําลังเผชิญอยูกับวิกฤตการณแภาวะสังคมผูสูงอายุนี้ ประเทศไทยเองก็ถือเป็น
อีกหนึ่งประเทศท่ีมีสัดสวนโครงสรางประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น โดยในชวงระหวางปี 2553-2558 สัดสวน 
ประชากรในวัยเด็ก และประชากรวัยแรงงาน มีแนวโนมลดลง ในขณะท่ีสัดสวนประชากรวัยสูงอายุมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบดวยผูชาย 4.6 ลานคน และผูหญิง 5.7 ลานคน คิดเป็นสัดสวน เพศของ
ประชากรสูงอายุเทากับผูสูงอายุชาย 80 คน ตอผูสูงอายุหญิง 100 คน ซึ่งมีการคาดการณแกันไววาประชากรวัย
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สูงอายุจะมีอัตราท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณแในไมชานี้ (มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผูสูงอายุไทย,2559: 22) 

สถาบันการศึกษาถือเป็นองคแกรหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบนี้ไมนอย เพราะจัดเป็นธุรกิจทางการศึกษาท่ี
ตองการจํานวนประชากรท่ีเป็นวัยเด็กเขามาเป็นลูกคาในการศึกษาเลาเรียน หากแตในยุคสังคมปใจจุบันมีเด็ก
แรกเกิดลดนอยลงทําใหยอดจํานวนรับเขาเรียนของนักเรียน/นักศึกษาไมเป็นไปตามเปูาหมาย สงผลให
สถาบันการศึกษาในบางแหงถึงกับขาดทุนจนปิดกิจการไป  สําหรับสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น จึงตองรีบปรับตัวเพื่อความอยูรอดของสถาบันเป็นอยางมาก เพราะยิ่งมีเด็กลด
นอยลง นั่นไมไดหมายถึงการแขงขันแยงชิงนักศึกษาแตกับในกลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดวยกันเองอีกตอไป 
แตยังจะตองสูรบปรบมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาในกํากับของรัฐ หรือแมแตมหาวิทยา ลัยเฉพาะ
ทางดานตางๆ ท่ีก็ตองปรับตัวเพื่อความอยูรอดดวยเชนกัน 

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสําคัญในการท่ีจะมีการบริหารจัดการคณะ/หนวยงาน ตลอดจนโครงสรางขององคแกร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงของภาวะสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณแในราว 10 – 20 
ปีขางหนา โดยบทความวิชาการท่ีจะทําการนําเสนอนี้ไดนํารูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนว
ใหม  (Management Innovation in Higher Education) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546) มา
เป็นกรอบในการในการปรับประยุกตแใชใหเขากับบริบทภาวะสังคมผูสูงอายุท่ีท่ัวทุกมุมโลกรวมถึงประเทศไทย
กําลังประสบปใญหาอยูนี้ 
 
สรุปสาระสําคัญ 
1. นโยบายการรองรับสภาวะสังคมผู้สูงอายุ 

บริบทสังคมผูสูงอายุในประเทศไทยในปใจจุบันนี้กําลังเปล่ียนผานจาก สังคมผูสูงอายุ(Aging Society) 
ไปสู สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณแ (Aged Society) ในระยะเวลาอีกไมเกิน 20 ปีขางหนา นั่นจึงเป็นโจทยแปใญหา
ท่ีสําคัญอีกขอหนึ่งของประเทศวาจะมีการจะมีการบริหารจัดการหรือพัฒนาประชากรของประเทศตอไป
อยางไรในภายภาคหนานี้  ท้ังนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย (2561:10 – 13) ไดมีการสรุปรวมนโยบายท่ีใน
ตางประเทศนํามาปรับใชเป็นนโยบายสังคมสูงวัยของประเทศ ซึ่งถือวาเป็นประโยชนแตอการเตรียมพรอมของ
ประเทศไทยในการนํานโยบายตางๆ มาปรับใชเพื่อเตรียมกาวสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณแท่ีมีคุณภาพ โดยมี
นโยบายท่ีนาสนใจ ดังนี้ 
(1) นโยบายขยายอายุเกษียณ 

ในหลายๆ ประเทศใชวิธีนี้เพื่อเพิ่มจํานวนวัยทํางานซึ่งชวยใหผลกระทบท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจและ
ตลาดแรงงานของประเทศทุเลาลงไป ดังเชน ประเทศสิงคโปรแท่ีขยายอายุเกษียณจากอายุ 65 เป็น อายุ 67 ปี  
ประเทศเกาหลีใตจากอายุ 55 เป็น อายุ 60 ปี หรือแมแตประเทศญี่ปุุนที่ขยายอายุเกษียณการทํางานของคนใน
ประเทศจากอายุ 62 ปี เป็น อายุ 65ปี โดยจะเริ่มมีผลท้ังประเทศภายในปี ค.ศ.2025 
(2) นโยบายสนับสนุนใหบริษัทจางงานคนชราและจัดหางานใหเหมาะสมกับแรงงาน 

นโยบายนี้เป็นนโยบายท่ีจะชวยสรางงาน เพิ่มรายได และเพิ่มคุณคาชีวิตใหแกผูสูงอายุ ยกตัวอยาง 
ประเทศสิงคโปรแท่ีรัฐบาลใหการสนับสนุนการสรางสภาพแวดลอมในท่ีทํางานใหเอื้อตอผูสูงอายุและวัยแรงงาน
ทีมีครอบครัว  หรือในประเทศญี่ปุุนท่ีรัฐบาลมีการใหเงินสนับสนุนแกบริษัทท่ีมีการวาจางงานผูสูงอายุ โดยมี
การจัดต้ังดานนี้โดยเฉพาะ เพื่อชวยใหผูสูงอายุไดทํางานในชวงเวลางานท่ีมีระยะส้ันกวาและทํางานท่ีใชกําลัง
หรือกายภาพนอยลงกวาวัยหนุมสาว 
(3) นโยบาย Up Skills และ Re – Skills ใหแกแรงงาน 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หน้า 55 

ประเทศสิงคโปรแและประเทศญี่ปุุนถือเป็นตัวอยางประเทศในทวีปเอเชียท่ีใหความสําคัญกับนโยบายนี้
เป็นอยางมาก เพราะถือเป็นนโยบายท่ีชวยเพิ่มทักษะความรู ความสามารถของแรงงานในดานการไดรายไดท่ี
เพิ่มข้ึน หรือการเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพในระยะยาว โดยประเทศสิงคโปรแจะมีศูนยแพัฒนาทักษะเพิ่มเติมควบคู
กับการจัดหางานท่ีเหมาะสมใหแกแรงงาน ซึ่งคลายกับประเทศญี่ปุุนท่ีบริษัทจะมีการสรางความรวมมือกับ
องคแกรตางๆ เพื่อสงเสริมใหแรงงานไดเรียนรูทักษะใหมๆ 

 
2. สภาพการณ์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยในปัจจุบัน 

ปใจจัยสําคัญท่ีสงผลตอพัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในยุคนี้ สวนหนึ่งเป็นผลตอเนื่องมาจาก
ยุคปฏิรูปการศึกษากอนหนา ท่ีรัฐใหอิสระในการบริหารจัดการแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยางเบ็ดเสร็จผาน
สภาสถาบัน และคอยกํากับดูแลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลจนนําไปสูการออก
กฎระเบียบ และประกาศตางๆ เพื่ อกํ าหนดเกณฑแมาตรฐานเป็นแนวทางในการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมถึงการกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา สงผลใหสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมีพัฒนาการในทิศทางท่ีดีขึ้นทุกดานอยางรวดเร็ว มีการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อใหการจัดการศึกษา และการดําเนินการดาน
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยอาศัยกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน 

ในยุคปใจจุบันนี้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเริ่มใหความสําคัญตอการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศนแ และพันธกิจ
ของสถาบันที่เป็นเอกลักษณแ และสอดคลองกับยุทธศาสตรแการดําเนินงานของสถาบันมากขึ้น สวนหนึ่งเป็นผล
มาจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไดกําหนดตัวบงช้ีดานนี้ไวอยางชัดเจน พัฒนาการดานปรัชญาใน
การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในยุคนี้มีลักษณะความเป็นเฉพาะทางมากขึ้น เนื่องจากรัฐมีนโยบายควบคุม
ปริมาณ และลดความซ้ําซอนของสถาบันอุดมศึกษา โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีอยู สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีจัดต้ังใหม มุงพัฒนาไปสูความเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะ
ทางท่ีมีลักษณะเดนเป็นเอกลักษณแของตนเอง พัฒนาการดานการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี
ความหลากหลายมากขึ้น โดยการนําเทคโนโลยีและเครื่องมือส่ือสารมาใชกับการเรียนการสอนบูรณาการการ
เรียนการสอนกับภารกิจดานการวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางเป็นรูปธรรม 
ตลอดจนมีการเช่ือมโยงการจัดการเรียนการสอนกับการทํางานในสถานประกอบการและภาคธุรกิจ 

  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแหงไดพัฒนากลไกการสงเสริมการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัยอยาง
จริงจัง รวมท้ังสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยระหวางสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกัน
ผลจากการมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแหงเริ่มใหความสําคัญตอ
การสรรหากรรมการสภาสถาบันและผูบริหารระดับสูงท่ีเป็นผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ประสบการณแ และมีช่ือเสียง
เป็นท่ียอมรับของสังคม รวมถึงการนําระบบธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน นอกจากนี้ยังใหความสําคัญตอ
การพัฒนาคุณภาพอาจารยแทั้งดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาท่ี
ผานมาแมวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีพัฒนาการทุกดานในทิศทางท่ีดีขึ้นอยางตอเนื่อง แตโดยภาพรวมสวน
ใหญยังคงประสบปใญหาดานคุณภาพอาจารยแและไมสามารถพัฒนาผลงานวิจัยไดตามเกณฑแมาตรฐาน (ศิริพงศแ 
รักใหม และคณะ, 2559) 

ท้ังนี้ ณ ปใจจุบัน มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีขึ้นเป็นสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย (สสอท.)เป็นจํานวนท้ังส้ิน 64 แหงประกอบไปดวย ประเภทมหาวิทยาลัย จํานวน 41 แหง 
ประเภทวิทยาลัยจํานวน 17 แหง และประเภทสถาบันจํานวน 6 แหง(สสอท, ออนไลนแ) 
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สรุปผล 
เมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิดรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม โดย สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา รวมกับสภาวะสังคมผูสูงอายุแลวนั้น ผูเขียนจึงขอนําเสนอแนวทางการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยในภาวะสังคมผูสูงอายุไว 5 ดาน มีดังนี้ 
ดานการบริหารจัดการท่ัวไป 

ดวยสถานภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นถือวามีขอไดเปรียบกวามหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในหลักการทางอุดมศึกษา (วิจิตร ศรีสอาน,2518) ดานของความเป็นอิสระในการ
บริหารงาน (Academic Autonomy) และเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ท่ีจะนําพา
มหาวิทยาลัยไปสูความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Freedom) ซึ่งถือเป็นอุดมคติท่ีสําคัญยิ่งท่ีทุก
สถาบันอุดมศึกษาพึงมี พึงเป็น ดังนั้นเมื่อประเทศไทยเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุนั้น มหาวิทยาลัยเอกชนในแต
ละแหงควรพลิกวิกฤติใหเป็นโอกาส ในดานการขยายฐานกลุมลูกคาท่ีไมใชเพียงแตเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายอีกตอไป หากแตสรางหลักสูตรท่ีตอบสนองตอกลุมลูกคาในวัยทํางาน วัยเกษียณ หรือแมแตลูกคาเกาท่ี
เป็นบัณฑิตท่ีจบการศึกษาไปแลวใหกลับมาเป็นลูกคาของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง อยางท่ีมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับ
เอเชียและระดับโลกอยางมหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปรแ (NUS) ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยท่ีมุงสูการเป็น “มหาวิทยาลัยตลอดชีวิต”(กระทรวงวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี, ออนไลนแ) 
ดานบริหารงานวิชาการ   

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรมีการศึกษาวิเคราะหแ วิจัยคนควาความตองการของผูเรียนในยุคปใจจุบัน 
เนื่องจากมีหลักสูตรเป็นจํานวนมากท่ีบัณฑิตจบการศึกษาออกไปแลวไมตอบสนองตอความตองการของ
ตลาดแรงงานและสถานประกอบการจึงทําใหเป็นปใญหาบัณฑิตวางงานลนประเทศตามมา ดังนั้นมหาวิทยาลัย
เอกชนจึงควรมีหลักสูตรที่ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของมนุษยแ สังคม และโลกอยางเทาทัน มีการนําองคแ
ความรูหรือนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมีความรวมมือกับชุมชน สังคม 
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการท้ังในและตางประเทศเพื่อทําใหเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับการยอมรับ
ในแวดวงวิชาการอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น  
ดานบริหารงานวิจัย  

จากงานวิจัยสภาพปใจจุบันและความพรอมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในดานการบริหารงานวิจัยนั้น 
พบวา ยังมีการขาดแคลนคณาจารยแท่ีมีการทําวิจัยอยางตอเนื่องท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพราะไมมีระบบจูงใจในการสงเสริมอาจารยแโดยเฉพาะผูท่ีมีความสามารถในดานวิจัยขั้นสูง จึงทําใหมีการ
เผยแพรผลงานวิจัยและนําไปใชประโยชนแนอย เนื่องจากการทําวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะเป็นไปใน
ลักษณะดําเนินงานตามพันธกิจ หรือขอบังคับในการไดรับคาตําแหนงทางวิชาการ และทําวิจัยไปเพราะถูก
ผลักดันใหดําเนินการเป็นไปตามเกณฑแมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษาเทานั้น (นพวรรณ บุญธรรม, 2553) 

ดังนั้น ภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นๆ จึงควรมีหนวยงานท่ีสนับสนุนดูแลงานในดานการผลิต
ผลงานวิจัยนี้โดยเฉพาะ ซึ่งตองมีการปลูกฝใงและสงเสริมแรงจูงใจใหคณาจารยแและนักศึกษามีการทําวิจัยและ
นําเสนอตีพิมพแท้ังในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนาความรูตอยอดไปสูองคแความรู
ใหมรวมกันของคนในองคแกร ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) 
ในมาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรมท่ีมุงผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงนั้นมีผลงานวิจัยท่ีเป็น
การสรางสรรคแ หรือประยุกตแนวัตกรรมองคแความรูใหมใหเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
หรือส่ิงแวดลอม ตามศักยภาพและอัตลักษณแของสถาบันนั้นๆ 
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ดานการบริหารการเงิน   
เนื่องจากเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีไมไดมีรายไดจากรัฐสนับสนุน ดังนั้นมหาวิทยาลัยเอกชนจึงตองมีการคิด

ตนทุน คาใชจาย อยางรัดกุมและรอบคอบเพราะรายไดหลักมาจากคาหนวยกิตลงทะเบียนเรียน คาธรรมเนียม
การศึกษา ดังนั้นเมื่อถึงยุคสมัยท่ีประชากรวัยเด็กลดนอยลง จึงตองมีการวิเคราะหแวางแผนระบบงานบัญชีในองคแกร
อยางมีประสิทธิภาพ แตท้ังนี้ท้ังนั้น ก็ไมควรนํามาเป็นขอจํากัดในเรื่องงบประมาณในการดําเนินวิชาการแกสังคมและ
ชุมชน โดยเฉพาะในภาวะสังคมผูสูงอายุท่ีกําลังประสบตอนนี้ มหาวิทยาลัยเอกชนพึงบริหารจัดการชองทางหารายได
เพิ่มเติม โดยอาจจะเปิดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรายวิชาแบบโมดูล หรือเรียนผานชองทางออนไลนแเพื่อไดรับใบ
ประกาศนียบัตร ในลักษณะหลักสูตรโครงการภาคสมทบ ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ เพื่อเอื้อโอกาสใหกับลูกคาในกลุม
ในวัยทํางาน หรือวัยเกษียณท่ีตองการหาองคแความรูเพิ่มเติม 
 
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยแ 
   ตามหลักของมาตรฐานการอุดมศึกษาแลวนั้น สถาบันอุดมศึกษาควรมีการบริหารจัดการบุคลากรดวย
หลักธรรมาภิบาล มีความยืดหยุนคลองตัวรองรับสถานการณแท่ีเปล่ียนแปลงและมีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได การปลูกฝใงใหทุกคนมีความรูสึกเป็นเจาของรวม มีสิทธิ์มีเสียง
ในการแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาระบบงานไปยังผูบังคับบัญชา โดยไมยึดติดกับโครงสราง
บริหารงานองคแกรแบบแนวดิ่งท่ีตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาแตเพียงฝุายเดียวเทานั้น ท้ังนี้ยังรวมไป
ถึงในเรื่องสวัสดิการ ผลตอบแทน หรือกระบวนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในองคแกรมีความรักและผูกพันตอ
องคแกรเสมือนบานหลังท่ีสอง 

 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งประเภทของสถาบันการศึกษาช้ันสูงของประเทศไทย ดังนั้นจึง

ควรนําส่ิงท่ีองคแกรมีอยูชวยแกปใญหาภาวะสังคมผูสูงอายุนี้รวมกันกับทุกภาคฝุายในประเทศ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถานประกอบการ หรือสถาบันการศึกษาดวยกันเอง ก็ตาม โดยอาจจะศึกษาเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติผูสูงอายุควบคูไปกับแมบทในการพัฒนาประเทศฉบับตางๆ อาทิ แผนยุทธศาสตรแชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนแมบททางดานการศึกษา ไมวาจะเป็น
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แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษา หรือแมแตมาตรฐานการอุดมศึกษาในการ
ท่ีเสริมสรางพัฒนายุทธศาสตรแ หรือนโยบายท่ีเหมาะสมกับสังคมผูสูงอายุในบริบทของประเทศไทยตอไป 
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หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 
LOCAL CURRICULUMS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 
  บทความนี้มีจุดมุงหมายเพื่อธิบายความสัมพันธแระหวางหลักสูตรทองถิ่น ( local curriculums) กับ    
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) โดยเสนอแนวคิดเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืนเอาไววาควรเริ่ม
จากการสรางความเขมแข็งใหกับทองถิ่นและเนนการพัฒนาคุณภาพมนุษยแ  ( Human Resources 
Development) ในสวนของการศึกษานั้น การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นควรเป็นหนาท่ีหลักหนาท่ีหนึ่งของ
โรงเรียนแตละแหง เนื่องจากแนวทางดังกลาวสามารถสรางประโยชนแใหกับนักเรียน ทําใหชุมชนและสังคม      
มีความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน อยางแทจริง 

คําสําคัญ: หลักสูตรทองถิ่น, การพัฒนาท่ียั่งยืน, โมเดล CCPR 

 

ABSTRACT 

This article describes the relationship between local curriculums and sustainable 
development. The author has his view on development, especially sustainable development 
as a desirable direction for human civilization. To be sustainable, a strong community is 
needed.  In the realm of education, schools and other educational institutes need to 
embrace and practice localized curriculums. It is one way to achieve many sustainable goals 
in national development. 

 

KEYWORDS: Local Curriculums, Sustainable Development, CCPR Model 
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บทนํา 

  บทความนี้มีจุดมุงหมายเพื่อธิบายความสัมพันธแระหวางหลักสูตรทองถิ่น ( local curriculums)       
กับการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) เป็นการนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืนเชิง
การศึกษา โดยเสนอวาการพัฒนาใดๆควรเริ่มจากการสรางความเขมแข็งใหกับทองถิ่น ถือเป็นการพัฒนา
คุณภาพมนุษยแอยางยั่งยืน ในมิติของการศึกษานั้น โรงเรียนและชุมชนควรรวมมือกันอยางแทจริงในการพัฒนา
หลักสูตรในรูปแบบตางๆ 

 หลักสูตรทองถิ่นหมายถึง หลักสูตรที่ครูในโรงเรียนจัดทําขึ้น พัฒนาขึ้นมา อาจจะอยูในรูปของเนื้อหา 
การสรางองคแความรู การผลิตส่ิงของ กระบวนการ และความคิด โดยท่ีครูสามารถทําการศึกษาดวยตนเองและ/
หรือรวมมือกับชุมชน เพื่อนครู นักเรียน ปราชญแชุมชนหรือนักวิชาการ สรางเป็นหลักสูตรหรือวิชาใหมข้ึนมา 
หรืออาจเป็นสวนหนึ่งของวิชา หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรก็ได โดยหลักสูตรทองถิ่นถือเป็นสวนหนึ่งของ
หลักสูตรโรงเรียน (School Curriculums)  

  การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึงการกระทําใด ๆ (Action) ของบุคคลหรือ
กลุมคน ท่ีสงผลตอความเจริญกาวหนาของสังคม สามารถสรางความสงบรมเย็นใหเกิดขึ้นไดในชุมชนและสังคม 
ประเทศชาติ และสากลโลก ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  

ความยั่งยืนในบริบทของไทย 
  เปูาหมายสูงสุดประการหนึ่งของการพัฒนาคือการพัฒนาเพื่อนําไปสูความยั่งยืนในทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัมนธรรม ส่ิงแวดลมและการเมือง หรือท่ีเรียกกันวา Sustainable Development คําวายั่งยืนหมายถึง 
สามารถดําเนินตอไปได ไมสะดุดหรือสูญหายไป การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมถึงการพัฒนา
การศึกษา หากไมระมัดระวังและดําเนินไปอยางรอบคอบแลวอาจสงผลเสียในระยะยาวได เชนนํามาซึ่ง
ผลกระทบในทางลบตางๆ เกิดปใญหาส่ิงแวดลอม ปใญหาความไมเทาเทียมกันของคนในสังคม ปใญหาทางดาน
จิตใจ รวมถึงการลมสลายของชุมชนและวัฒนธรรมทองถิ่น ดังท่ี ประเวส วะสี  ไดวิจารณแแนวคิดในการจัด
การศึกษาไทยท่ีนิยมเอาอยางตะวันตกเอาไวดังนี้วา 

อารยธรรมตะวันตกนําโลกท้ังใบไปสูวิกฤติการณแอยางรุนแรงซึ่งมีผู เรีย กวาวิกฤตอารยธรรม 
(Civilization Crisis) ซึ่งเป็นวิกฤตการณแท่ีบรรจบกันทุกดาน ท้ังเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมืองและส่ิงแวดลอม (ประเวศ วะสี, 2557, หนา 1) 

เกี่ยวกับเรื่องการเอาอยางตะวันตกโดยไมคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกับสวนตาง ๆ ของสังคมและวัฒนธรรมนี้  
ไพฑูรยแ สินลารัตนแและคณะ (2549) ไดอธิบายวาปใจจุบันสังคมไทยนั้นถูกกระแสโลกาภิวัตนแเลนงาน ออนแอ
ทางปใญญา เป็นสังคมท่ีขาดการสรางสรรคแ ไมมีแนวคิดในการประดิษฐแคิดคน สรางสรรคแส่ิงใหม ๆ เนนการ
บริโภคและตามอยาง ศาสตราจารยแไพฑูรยแ สินลารัตนแ ไดอธิบายถึงสาเหตุเอาไววา 
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สาเหตุท่ีนํามาซึ่งสภาพบริโภคนิยมนี้ เนื่องจากสังคมไทยเราไดรับแนวคิดของตางประเทศมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาประเทศ ทําใหการพัฒนาท้ังหลายมีพื้นฐานมาจากตางประเทศแตแนวคิดท่ีเป็น
ของภายในประเทศของเราเองกลับไมไดสงเสริมกันมากนัก 

  (ไพฑูรยแ สินลารัตนแและคณะ, 2554, หนา 2) 

   ในระดับนานาชาติ เชน สหประชาชาตินั้น เริ่มมีการปรัปทิศทางการพัฒนาโดยรวมของโลก 
โดยมุงเนนไปท่ีการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development) โดยการประชุมสหประชาชาติระดับผูนําใน
เดือนกันยายน พ.ศ 2558 ท่ีผานมาไดมีการลงนามรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 หรือท่ีเรียกวา 
Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development เป็นการสานตอ
เปูาหมายแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) เดิมท่ียังไมบรรลุเปูาหมาย มุงขจัดความ
ยากจน และท่ีสําคัญคือการมุงเนนการพัฒนาท่ีสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ซึ่งถือวาเป็น
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ความยั่งยืนและการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

  ทางการศึกษาเอง ไดมีการพูดถึงคุณภาพของการศึกษาและการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนกัน
มากขึ้น ทิศทางของการพัฒนาหลักสูตรของไทยเองก็แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการกระจายอํานาจจาก
สวนกลางออกไปสูสวนภูมิภาคมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 
8 และ 9 ท่ีเปิดโอกาสใหทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2544 ท่ีเปิดโอกาสใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพิ่มเติมได ทําใหโรงเรียนสามารถแทรกสาระเกี่ยวกับ
สภาพทางภูมิศาสตรแ ประวัติศาสตรแ ปใญหาและความตองการของทองถิ่นได 

  การมุงเนนความยั่งยืนในการพัฒนานั้น ยังเห็นไดจากยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี โดยไดมีการกําหนด
ยุทธศาสตรแชาติเอาไวในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ถึง 5 มาตรา โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2560) ไดสรุปยุทธศาสตรแเอาไววามีดวยกันอยู 6 ดาน ไดแก 

1) ดานความมั่นคง  

2) ดานการเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน 

3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

4) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

5) ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอม 

6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  เพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ีมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ทิศทางการพัฒนาจึงมุงเนนการพัฒนาแบบองคแรวมโดย
การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและทองถิ่น  อาจกลาวไดวา แนวคิดใหมท่ีเริ่มเขามาแทนท่ีคือการไมคิดแยก
สวนและไมยึดเอาวิชาเป็นตัวต้ัง เช่ือวาคือทิศทางท่ีมีความยั่งยืนมากกวากระบวนทรรศนแแบบเดิม ในมิติทาง
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การศึกษาของไทยนั้นไดเริ่มเปิดโอกาสใหสถานศึกษา และชุมชนเขามามีสวนรวม และกระจายอํานาจลงสู
ทองถิ่นมากขึ้นโดยผานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (School Curriculums) ในมุมมองนี้ เราจะเห็น
แนวทางท่ีเปิดกวางมากขึ้น ทําใหหลายปีท่ีผานมาเกิดการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นตาง ๆ มากมาย กระจายกัน
ไปตามภูมิภาค เขตการศึกษาและสถานศึกษาเล็กใหญตาง ๆ 

ความยั่งยืนในบริบทสากล (Global Context) 

  ในระดับสากลนั้นหนึ่งในความพยายามสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนคือการสนับสนุนการใชภาษาแม 
(mother languages) ในบริบทของการศึกษา จากการรายงานขององคแการการศึกษา วิทยาศาสตรแ และ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO, 2018) พบวาการสอนโดยใชภาษาแมสงผลดีตอผลสัมฤทธแทาง
การศึกษาของเด็ก และการใหความเคารพและสงเสริมความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมนั้นคือ
องคแประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาท่ียั่งยืน อยางไรก็ตามในประเทศไทยนั้นการสอนในโรงเรียนสวนใหญยังใช
ภาษากลางคือ ภาษาไทยอยู โรงเรียนบางแหงเริ่มทํางานรวมกับชุมชนในการอนุรักษแภูมิปใญญาทองถิ่น 
   หนึ่งในแนวคิดทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับความยั่งยืนคือ แนวคิดท่ีอธิบายเอาไวโดยนักการศึกษา 
Ken Robinson แนวคิดดังกลาวมีชื่อวา Life Sustainability หรือ ความยั่งยืนในการดําเนินชีวิต (Robinson, 
2015) เป็นการฝึกวิชาชีพ โดยโรงเรียนมัธยม DeLaSalle มลรัฐ Kansas เป็นการรวมมือกับภาคเอกชนและ
ชุมชน เปิดโอกาสใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเรียนรูส่ิงท่ีพวกเขาสนใจ ช่ืนชอบ และสามารถนําไปตอยอด
ประกอบอาชีพไดหลังจบการศึกษา หรือศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาท่ีตนเองถนัด ตัวอยางยังมีอีก
มากมายท้ังในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค 

ตัวอย่างของไทย (Examples in Thailand) 
  การสรางหลักสุตรทองถิ่นและการบริหารหลักสูตรดังกลาวใหเกิดมรรคเกิดผลนั้นยังมีไมมาก แตก็พอมี
ตัวอยางอยูบาง ตัวอยางเชน กรณีของโรงเรียนวัดคลองพลู ตําบลคลองพลู อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
(พ.ศ. 2549) แมประชากรในพื้นท่ีท่ีมีเช้ือสายชองสูงถึงรอยละ 80 แตเยาวชนรุนหลังพูดภาษาชองไมได 
แนนอนสภาวการณแเชนนนี้  เ ส่ียงตอการสูญหายของภาษาชองในอนาคตอันใกล กลุมของอาวุโสและ
คณะกรรมการอนุรักษแภาษาชองจึงตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะสืบทอดภาษาและวัฒนธรรมไปยังลูกหลานโดย
นําหลักสูตรทองถิ่นภาษาชองเขาสูการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมีครูภูมิปใญญาทองถิ่น (Local scholars) 
เขามาสอน และทางโรงเรียนไดนําภาษาชองมายกระดับเป็นหลักสูตรทองถิ่นเพิ่มเติมในชวงช้ันท่ี 2 (ป.4-6) 
เพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีสาระการเรียนรูเพิ่มเติม มีรหัสวิชาภาษาชอง คือ ช 
21201 โดยไดทําการสอนสัปดาหและ 3 ช่ัวโมง โดยมีการสอน 40 สัปดาหแ/ปีการศึกษา (สํานักงานสนับสนุนการ
วิจัย, 2561)  อยางไรก็ตาม ปใจจุบันการสอนภาษาชองดังกลาวไดถูกยกเลิกไปแลว  
  อีกหนึ่งตัวอยางคือการสรางหลักสูตรทองถิ่นเชิงบูรณาการ ตัวอยางเชนหลักสูตรทองถิ่นเมืองพิมาย
แบบบูรณาการ 2/2 โดยท่ีโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย  ต้ังอยูท่ี หมู 17 อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 จัดการศึกษาชวงช้ันท่ี 1-2 เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งท่ีให
ความสําคัญกับการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น เป็นการบูรณาการกับทุกลุมสาระการเรียนรูเพื่อสนองตอบตอความ
ตองการของทองถิ่น ส่ิงท่ีโรงเรียนไดดําเนินการคือ การนําเนื้อหาสาระเกี่ยวกับทองถิ่นมาบรรจุไวในหนวยที่ 4 
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วิชา: ศิลปวัฒนธรรมในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6 เพื่อใหนักเรียนไดรูเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่นในเรื่องตาง ๆ 
อาทิ ประวัติความความเป็นมา ลักษณะภูมิประเทศ ประชากร การทํางานการหาเล้ียงชีพ ศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนประเพณีของทองถิ่น ประโยชนแท่ีผูเรียนไดรับมีมากมาย เชนไดเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับทองถิ่นของตน
อยางลึกซึ้ง เป็นการปลูกฝใงจิตสํานึกรักแผนดินถิ่นเกิด อนุรักษแมรดกภูมิปใญญาของชาติสามารถเป็นมัคคุเทศกแ
นอย นําชมอุทยานประวัติศาสตรแพิมายไดเป็นอยางดี ซึ่งเป็นการบูรณาการกับกลุมสาระภาษาตางประเทศ 
(ทีมงานทรูปลูกปใญญา, 2561) 
  เป็นท่ีนาสังเกตวา โรงเรียนเกือบทุกแหงมีโครงการท่ีมีองคแประกอบของหลักสูตรทองถิ่นอยูแลว เชน 
ตัวอยางของโรงเรียนประถมพุทธนิคม อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรแธานี เป็นหลักสูตรทองถิ่นการทําไขเค็มไช
ยา โรงเรียนวัดหลักส่ี เขตหลักส่ีกรุงเทพมหานครมีโคงการผลิตแชมพูสมุนไพรกําจัดเหา โรงเรียนโยธินบูรณะ 
กรุงเทพมหานคร มีโครงการอนุรักษแภูมิปใญญาทองถิ่น เป็นตน 

  อนึ่ง อุทุมพร จามรมาน (2545) ไดใหแนวทางการนําเนื้อหาทองถิ่นมาผสมผสานกับหลักสูตร
แกนกลาง (core / national curriculum) เอาไววาสามารถปฏิบัติได ในรูปแบบดังตอไปนี้ 

  1. ใชเป็นเนื้อหาสอน  
2. ใชเป็นแบบฝึกหัดใหนักเรียนไปทํา 
3. ใชเป็นโครงงาน 
4. ใชเป็นปใญหาใหนักเรียนหาแนวทางแกไข 
5. ใชเป็นประเด็นใหนักเรียนไปคนควา 
6. ใชเป็นสถานท่ีไปทัศนศึกษา แหลงเรียนรู  
(อุทุมพร จามรมาน, 2545) 

 
ความยั่งยืนและคุณภาพของพลเมือง (Desirable Qualities) 

  ในมิติของการพัฒนานั้นเรามองวาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น (Local Curriculums) คือแนวทางหนึ่ง
ในการพัฒนาท่ียั่งยืน คําวาหลักสูตรทองถิ่นในท่ีนี้ใชในความหมายวา การสรางองคแความรู พัฒนาสาระการ
เรียนรู รวบรวมเป็นระบบ สามารถนําไปปฏิบัติการสอนไดจริงตามระบบของโรงเรียน เชน สอนเป็นรายวิชา
เพิ่มเติม (additional subjects) ผสมผสานกับวิชาท่ีมีอยูเดิม (Integrate into existing subjects) กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนโดยเนนกิจกรรมชมรม เชน ชมรมนวดแผนไทย หรือ กิจกรรมท่ีรวมกับชุมชนในเทศกาลตาง ๆ 
เชน การแหเทียนเขาพรรษา ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นตน 
  ส่ิงหนึ่งท่ีตองไมลืมก็คือการระลึกอยูเสมอวา สถานศึกษา/โรงเรียน องคแประกอบหนึ่งของระบบนิเวศนแ
ทางสังคม ไมอาจแยกออกจากกันได และไมควรถูกแยกออกจากกัน ในอดีตนั้น วัดคือโรงเรียน ซึ่งวัดกับชุมชน
ไมอาจแยกจากกันได ยอมแสดงวาแนวคิดนี้เป็นแนวคิดด้ังเดิมของสังคมไทย (ไพฑูรยแ สินลารัตนแ , 2549) 
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยนั้น เริ่มมีในสังคมในในสมันกรุงรัตนโกสินทรแตอนตน และเป็นแนวคิดแบบตะวันตก 
(อคิน รพีพัฒนแ, 2527) ทวา การนํารูปแบบและแนวคิดตะวันตกมาใชกอใหเกิดการแปลกแยกระหวางโรงเรียน
กับชุมชน (ประเวศ วะสี, 2557) ในตะวันตกนั้น แทจริงแลวโรงเรียนกับชุมชนไมไดแยกขาดจากกัน ดังท่ี Ken 
Robinson (2015) ไดอธิบายเอาไววา 
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 โรงเรียนไมใชสถานท่ีสงวนเอาไวเฉพาะคนบางกลุม ไมใชท่ีซึ่ง แยกตัวออกจากความวุนวายใน
 ชีวิตประจําวันของผูคน แตเป็นสวนหนึ่งของสังคมโลกภายนอกในทุกๆมิติโรงเรียนท่ีมี ชี วิ ต ชี ว า
 สามารถทําใหชุมชนเป็นแหลงของความหวังและพลังงานท่ี สรางสรรคแ  (Schools are not 
 sanctuaries that are set apart from the turmoil of everyday life. They are  embroiled   
  in the world around them in every way. A vibrant school can nourish an   
  entire community by  becoming a  source of hope and creative  energy.)  
 หนาท่ี 64 
 
 หลักสูตรทองถิ่นที่จะนํามาซึ่งการพัฒนาท่ียั่งยืนนั้นควรมีองคแประกอบหลักสามประการ คือ การมีสวน
รวมของชุมชน การพัฒนาและดําเนินการท่ีเป็นระบบ หมายถึงมีการตั้งวัตถุประสงคแ จัดการเรียนการสอน และ
ประเมินผล และมุงพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแของผูเรียน 4 ดานตามหลัก CCPR กลาวคือ  

  1. พัฒนาผูเรียนใหรูจักคิดวิเคราะหแ (Critical Mind) 
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความคิดสรางสรรคแ (Creative Mind) 
3. พัฒนาผูเรียนใหมีจิตวิญญาณการเป็นผูผลิต (Productive Mind) 
4. พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ (Responsible Mind) 

  (ไพฑูรยแ สินลารัตนแและคณะ, 2554, หนา 7) 

  ไพฑูรยแ สินลารัตนแ (2560). ยังไดอธิบายคุณลักษณะบุคคลท่ีพึงประสงคแในยุค Thailand 4.0 เอาไววา 
สังคมไทยตองการบุคคลท่ีมีลักษณะ 4 ประการ คือ “รูทันรูนําโลก เรียนรูชํานาญเช่ียวชาญปฏิบัติ รวมพลัง
สรางสรรคแสังคมและรักษแวัฒนธรรมไทยใฝุสันติ” ซึ่งการสรางบุคคลใหมีคุณสมบัติดังกลวขางตนนั้นตองอาศัย
การพัฒนาองคแประกอบทางการศึกษา 6 ดาน อันไดแก (1) หลักสูตร (2) การจัดการเรียนการสอน (3) บทบาท
ผูมีสวนเกี่ยวของทางการศึกษา (4) สารสนเทศ  (5) การบริหารการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา และ (6) การศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีเพื่อหาตนแบบสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ หรือท่ีเรียกวา 
Best Practices (ไพฑูรยแ สินลารัตนแ, 2560). 

  กลาวโดยสรุป การสรางหรือพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโดยกระบวนการแลวคือแนวทางหนึ่งในการสราง
ความเช่ือมโยงระหวางโรงเรียนกับชุมชนหรือหมูบาน งานวิจัยท่ีผานมาพบความเช่ือมโยงระหวางการมีสวนรวม
ของชุมชนกับองคแประกอบทางการศึกษาดานอื่น ๆ เชน ความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะขามพิสัยของ
ผูเรียน การจะทําใหหลักสูตร Work นั้นตองอาศัยการเปล่ียนแนวคิดทางการศึกษาและพฤติกรรมของผูท่ี
เกี่ยวของ 

  การสรางลักสูตรและบริหารหลักสูตรใหคงอยูและกาวหนานั้นเป็นงานท่ีทาทาย ท่ีสําคัญตองเริ่มจาก
การมีมุมมองและความเช่ือท่ีถูกตอง ในเชิงโครงสรางนั้นหมายถึงการกระจายอํานาจลงไปสูทองถิ่น อยาให
หลักสูตรแกนกลาง/สถานศึกษาทับหลักสูตรทองถิ่น (Local Elements) ไปจนหมด จนขาดเป็นอัตลักษณแของ
ตัวเอง อีกอยางอยายึดเกาะหลักสูตรแกนกลางจนทําอะไรดวยตัวเองเองไมเป็น ความเขมแข็งของทองถิ่นยอม
สงผลดีตอการพัฒนาท่ียั่งยืนอยางแทจริง  
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การปฏริูปการศึกษาเพื่อสร้างทุนมนุษย์ของประเทศญี่ปุุน 
 Education reform to create human capital of Japan 

 

 

 

 

 

 
บทคัดย่อ 

ทุนมนุษยแ ในความหมายของการพัฒนาของประเทศญี่ปุุน หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ 
และประสบการณแตางๆท่ีมีอยูในตัวมนุษยแท่ีติดตัวมาต้ังแตเกิด และเกิดจากการเรียนรู ส่ังสม โดยผาน
กระบวนการอบรม ส่ังสอน ต้ังแตเยาวแวัยจากครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
 การจัดการศึกษาในประเทศญี่ปุุนเกิดขึ้นอยางเป็นรูปธรรมในตอนตนศตวรรษท่ี 17 จากนั้นมีการ
ปฏิรูปการศึกษาถึง 3 ครั้ง ในแตละครั้งมีนโยบายและทิศทางในการพัฒนาทุนมนุษยแ การปฎิรูปการศึกษา
ครั้งท่ี 1 เพื่อสรางคนพัฒนาชาติใหทันกับความกาวหนาของโลกตะวันตก การปฏิรูปการศึกษาครั้งท่ี 2 เพื่อ
พัฒนาประชาชนใหมีความสมบูรณแท้ังรางกายและจิตใจ และสามารถพึ่งพาตนเองได การปฏิรูปการศึกษา
ครั้งท่ี 3 เพื่อนําความรูไปใชในการแกไขวิกฤตตางๆของประเทศ  
 การจัดการศึกษาในยุคของการแขงขันท่ีสังคมโลกเปล่ียนแปลง เปูาหมายการศึกษาของญี่ปุุน
เปล่ียนแปลงไป คือ เนนการสรางคนใหเป็นเครื่องมือการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของ
ประเทศญี่ปุุน และเพื่อความอยูรอดในสังคมโลก  
 
คําสําคัญ:  ทุนมนุษยแ  การปฏิรูปการศึกษา การศึกษาประเทศญี่ปุุน 

 

ABSTRACT 

“Human Capital” in the meaning of Japanese development refers to knowledge, 
abilities, skills and experiences that exist in human beings from birth, and come from learning 
accumulated through training process from childhood in family, school and society. 
 The educational management in Japan took place in the beginning of the 17th 
century. There were three reforms in education, each with a policy and direction in the 
development of human capital. The first educational reform was to build the nation to 
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keep up with the progress of the Western world. The second educational reform was to 
develop people with physical and mental readiness, and could be self-reliance. The third 
educational reform was to put knowledge into solving the crises in the country. 

In educational management in the age of globalization, Japan's educational goal is 
to focus on people as a tool for producing quality products in order to stimulate the 
economy of Japan and to survive in the global society.  

 
KEYWORDS: : Human Capital, Education Reform, Education in Japan 
 

บทนํา 

 ประเทศญี่ปุุนเป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ีเล็ก เมื่อเทียบพื้นท่ีกับจํานวนประชากร ความหนาแนนของ
ประชากร 340 คน ตอ 1 ตารางกิโลเมตร 70%ของพื้นท่ีท้ังหมดเป็นภูเขา ภูมิประเทศเป็นเกาะต้ังอยูบริเวณ
รอยตอระหวางเปลือกโลกและอยูในวงแหวนแหงไฟ (The Ring of Fire) ทําใหเกิดแผนดินไหว และมีภูเขา
ไฟที่ยังคุกรุนอยูประมาณ 67 ลูกกระจายอยูท่ัวประเทศญี่ปุุนซึ่งพรอมท่ีจะระเบิด ดังนั้น ประเทศญี่ปุุนนับวา
เป็นประเทศท่ีเต็มไปดวยภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมากประเทศหนึ่งในโลก นอกจากนั้นเป็นประเทศท่ีขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะใชเป็นวัตถุดิบแตประเทศญี่ปุุนก็สามารถสรางประเทศใหเจริญรุงเรืองเป็นผูนํา
เศรษฐกิจอันดับตนๆของโลกท่ียาวนาน (สมพร โกมารทัต, 2558) เรามักถามกันวาทําไมเป็นเชนนั้น คําตอบ
ท่ีวิเคราะหแกันได คือ ประชากรญี่ปุุนมีคุณภาพ การจัดการศึกษาของญี่ปุุนมีเปูาหมาย คือ การสรางคน
คุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศ ญี่ปุุนใหความสําคัญคุณภาพมนุษยแ ซึ่งเป็นทุนสําคัญท่ีญี่ปุุนตระหนักอยูเสมอ 
เพราะทุนมนุษยแ (Human Capital) เป็นปใจจัยสําคัญของการสรางความสําเร็จทางเศรษฐกิจในระยะยาวท่ี
มั่นคง 
  ทุนมนุษยแ (Human Capital) เป็นคําใหมท่ีใชกันปใจจุบัน จากเดิมท่ีใชคําวา “ทรัพยากรมนุษยแ” 
ความหมายของ “ทุนมนุษยแ”ท่ีจะกลาวถึงไมใชความหมายท่ีตัวคนเป็นตนทุนอยางเดียว แตหมายถึง คุณคา
ของคน อันไดแกความรู  ความสามารถ รวมถึงความดีงามตางๆท่ีสะสมอยูในตัวคน โดยท่ีความรู
ความสามารถ ความดีงามตางๆของตัวคนเหลานั้น จะตองผานกระบวนการการเรียนรู การอบรม การส่ัง
สอนเป็นเวลาท่ีตอเนื่องเพื่อสรางคนใหเป็นทุนมนุษยแ (Gary S, Becker, 1994, pp.15-17) หากองคแกร 
สังคม และประเทศใดใหความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษยแ องคแกร สังคม และประเทศก็จะอยูรอด ฟในฝุา
วิกฤตตางๆ สรางความเจริญกาวหนาใหกับองคแกร สังคมและประเทศ อาวุธสําคัญในการพัฒนาทุนมนุษยแ 
คือ การศึกษา ดังท่ีNelson Mandela ไดกลาววา “ Education is the most powerful weapon which 
you can use to change the world” ประเทศญี่ปุุนเป็นประเทศหนึ่งท่ีสราง และพัฒนาคนดวยการจัด
การศึกษาเพื่อสรางทุนมนุษยแ 

การจัดการศึกษาในประเทศญี่ปุุนเกิดขึ้นอยางเป็นรูปธรรมในตอนตนศตวรรษท่ี 17 จากนั้นมีการ
ปฏิรูปการศึกษาถึง 3 ครั้ง ในแตละครั้งมีนโยบายและทิศทางในการพัฒนาทุนมนุษยแจากประสบการณแการ
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เรียนการทํางานในประเทศญี่ปุุนของผูเขียน ทําใหผูเขียนขอวิเคราะหแทุนมนษยแในความหมายของการพัฒนา
ของประเทศญี่ปุุน วา หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณแตางๆท่ีมีอยูในตัวมนุษยแท่ีติด
ตัวมาต้ังแตเกิด และเกิดจากการเรียนรู ส่ังสม โดยผานกระบวนการอบรม ส่ังสอน ต้ังแตเยาวแวัย เริ่มจาก
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม  
 ในบทความนี้ขอนําเสนอการสรางทุนมนุษยแของประเทศญี่ปุุนโดยวิเคราะหแผานการปฏิรูปการศึกษา
ท้ัง 3 ครั้งของประเทศ โดยกลาวถึงการปฏิรูปการศึกษาแตละครั้งไดสะทอนถึงนโยบายการศึกษา เปูาหมาย
ของการจัดการศึกษาแตละยุคสมัยเพื่อสรางทุนมนุษยแของประเทศญี่ปุุน 
 
การสร้างทุนมนุษย์ของประเทศญ่ีปุุน 

 หากพิจารณาจากคํากลาวของ Nelson Mandela ก็จะประจักษแชัดเจนวาประเทศญี่ปุุนใช
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการสรางและพัฒนาทุนมนุษยแ กลยุทธแสําคัญในการสรางทุนมนุษยแ คือ เด็กญี่ปุุน
ทุกคนจะถูกส่ังสอนวา “ประเทศญี่ปุุนไมมีทรัพยากรธรรมชาติ ทุกคนตองหา ทุกคนตองขวนขวาย และทุก
คนตองทํา ตองสราง เพื่อชีวิตท่ีอยูรอด ตองเรียนรูเพื่อสรางตนเองและพัฒนาตนเอง และส่ังสอนเรื่องความดี 
การมีระเบียบวินัย การอยูรวมกัน และการพึ่งพากัน เพื่อความอยูรอดของตนเองและประเทศชาติ” ประเทศ
ญี่ปุุนใชการศึกษาในการสรางและพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะเดียวกัน เป็นคุณลักษณะประจําชาติ คือ เป็น
คนรักธรรมชาติ เคารพผูอาวุโส สุภาพ ออนนอมถอมตัว ขยัน อดทน ซื่อสัตย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอ
ตนเอง และงานท่ีไดรับมอบหมาย ทํางานดวยความกระตือรือรน สะอาดเปนระเบียบ ประหยัด แยกแยะ
เรื่องสวนตัวและความรับผิดชอบในหนาท่ี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมเห็นแกตัว เห็นแกประโยชนสวนรวมและ
ประเทศชาติเปนสําคัญและส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีมีอยูในเลือดเนื้อของคนญี่ปุน คือ การทํางานเปนทีม ท่ีกลาวมา
ท้ังหมด คือ ทุนมนุษยแท่ีมีมูลคาสูงของประเทศ ซึ่งการสรางทุนมนุษยแจะเปล่ียนแปลไปตามยุคสมัยและการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก ซึ่งจะขอวิเคราะหแผานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศญี่ปุุน    
 
การปฏิรูปการศึกษาคร้งที่ 1 ในสมัยเมจิ (ปี ค.ศ 1868) 

 การปฏิรูปการศึกษาสมัยเมจิ (ปี ค.ศ 1868) นับเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งแรกและครั้งใหญของ
ประเทศญี่ปุุน จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคนใหมีความรู ความสามารถเพื่อทํางาน พัฒนาประเทศใหกาวทัน
ชาวตะวันตก และปลูกฝใงอุดมการณแใหทุกคนจงรักภักดีตอสมเด็จพระจักรพรรดิ การจัดการศึกษาในสมัยนั้น
มี 2 ลักษณะ คือ ผลิตคนเพื่อรับราชการ และผลิตคนเพื่อใหมีความรู ความสามารถเพื่อประกอบอาชีพทาง
ธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผลท่ีไดจากการปฏิรูปการศึกษาในสมัยนั้น คือ พลเมืองญี่ปุุนรักชาติ
และชาตินิยม ซึ่งเป็นลักษณะประจําชาติของคนญี่ปุุน 
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 การปฏิรูปการศึกษาคร้ังที่ 2 หลังแพ้สงครามโลกคร้ังที่ 2 ( ปี ค.ศ.1945) 

 การปฏิรูปการศึกษาครงท่ี 2 เกิดข้ึนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ต้ังแตปี ค.ศ. 1945เป็นตนไป หลังการ
แพสงครามของประเทศ ทําใหประเทศเสียหายท้ังทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม นับเป็นชวงเวลาท่ีเลวราย
มากท่ีสุดของบานเมืองและประชาชนของญี่ปุุน สหรัฐอเมริกาในฐานะผูชนะสงคราม เขายึดครองประเทศ
ญี่ปุุน เริ่มจากการประกาศใหประเทศญี่ปุุนยกเลิกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบเกา ให
เปล่ียนเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  องคแพระจักรพรรดิเป็นสัญญลักษณแของประเทศ เป็นชวงเวลาท่ี
ประเทศญี่ปุุนปฏิรูปประเทศครั้งใหญอีกรอบ และนับเป็นการเปล่ียนแปลงครั้งใหญสุด มีการเปล่ียนแปลงใน
ทุกภาคสวนของประเทศ ท้ังการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร สังคม และการศึกษา เป็นตน (สมพร โกมารทัต, 
2558)  ดานการศึกษา มีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญอีกครั้งนับเป็นครั้งสําคัญท่ีเป็นจุดเปล่ียนทําใหประเทศ
ญี่ปุุนเจริญรุงเรืองมาจนถึงปใจจุบัน การจัดการศึกษาภายใตรัฐธรรมนูญ  สาระสําคัญคือ การออกกฏหมาย
การศึกษาในปี ค. ศ.1947 การเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาเป็นระบบ 6-3-3-4 กลาวคือ เรียนประถมศึกษา 
6 ปี มัธยมศึกษาตอนตน 3 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี และอุดมศึกษา 4 ปี และกําหนดการศึกษาภาค
บังคับ 9 ปีต้ังแตประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน โดยเป็นการศึกษาแบบใหเปลา  เป็นตน จุดมุงหมายใน
การปฏิรูปในครั้งนั้น เพื่อใหพลเมืองทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน และพัฒนาประชาชน
ใหมีความสมบูรณแท้ังรางกายและจิตใจ ผลิตประชาชนท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได มีลักษณะเหมือนกัน โดยไม
คํานึงถึงความสามารถของบุคคล  ปลูกฝใงคานิยมท่ีวา “การไดรับการศึกษาท่ีดี เป็นหลักประกันความมีชีวิต
ท่ีดี” ปลูกฝใงจิตสํานึกรับผิดชอบ การมุงมั่นทําอยางจริงจัง จิตสํานึกในสวนรวมและมุงสรางสังคมท่ีมี
สันติภาพ  
 
การปฏิรูปการศึกษาคร้ังที่ 3 หลังปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นไป 

 ผลจากการจัดการศึกษาตามการปฏิรูปการศึกษาครั้งท่ี 2 ทําใหเศรษฐกิจญี่ปุุนเติบโตอยางมาก 
ประเทศญี่ปุุนไดกลายเป็นผูนําการผลิตสินคาอุปโภคขั้นพื้นฐานตางๆ ไดแก เครื่องจักรในอุตสาหกรรมตางๆ 
เครื่องใชไฟฟูาท่ีจําเป็นในชีวิตประจําวัน รถยนตแ อุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแตางๆ แตหลังปี ค.ศ.1990 เป็นตน
มา ภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุุนเริ่มถดถอย เกิดภาวะเงินเฟูอ และเกิดภาวะฟองสบู  เมื่อสถานการณแประเทศ
เป็นเชนท่ีกลาวมา การปฏิรูปการศึกษาครั้งท่ี 3 จึงเกิดขึ้น  

ในการปฏิรูปการศึกษาครั้งท่ี 3 ประเทศญี่ปุุนไดเปล่ียนแนวคิดการจัดการศึกษา คานิยมใหมได
เกิดขึ้น “ การศึกษา คือ การเรียนรูและพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีฝึกอบรมได ความพยายาม ความพากเพียร และ
ความมีระเบียบวินัยตอตนเอง เป็นตัวกําหนดความสําเร็จ”  จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาในยุคนี้ คือ 
การศึกษาเพื่อนําความรูไปใชในการแกไขวิกฤตตางๆของประเทศ โดยการสรางพลเมืองใหมีเอกลักษณแ
เฉพาะตัว ใหความสําคัญกับความสามารถของแตละบุคคล การพัฒนาคนใหมีทักษะความคิดเชิงวิพากษแ 
และการแกไขปใญหา การจัดการเรียนการสอนเนนการประยุกตแใชความรู สงเสริมช้ันเรียนท่ีเนนการสอนจาก
ประสบการณแจริง สงเสริมการเรียนรูโดยบูรณาการความรูตางๆ ผานกิจกรรม การทดลอง การวิจัย การ
แสดงออกและการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนท่ีจะมีชีวิตอยูในเรื่องจริงและสถานการณแจริง 
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การจัดการศึกษาในยุคของการแข่งขันที่สังคมโลกเปลี่ยนแปลง 

 ต้ังแตศตวรรษท่ี 21 เป็นตนมา โลกไดมีการเปล่ียนแปลงมากมาย กลาวคือ เป็นสังคมของการ
แขงขันทั้งการผลิตและเทคโนโลยี แตประเทศญี่ปุุนไมเคยหยุดการผลิตสินคา และใชเทคโนโลยีในการผลิต
สินคาใหมอยางตอเนื่อง วรินทร วูวงศแ (2560) กลาววา ญี่ปุุนพยายามเลิกผลิตสินคาปริมาณมาก คุณภาพตํ่า 
เปล่ียนเป็นการผลิตสินคาท่ีอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง มีเอกลักษณแเฉพาะ ดังนั้น ต้ังแตปี ค. ศ. 2000เป็นตน
มา เปูาหมายการศึกษาของญี่ปุุนเปล่ียนแปลงไป คือ เนนการสรางคนใหเป็นเครื่องมือการผลิตสินคาท่ีมี
คุณภาพ จึงเกิดนโยบายการสรางทุนมนุษยแ 2 ดาน คือ ดานความสามารถทางวิชาการ มุงสร างทรัพยากร
มนุษยแท่ีมีฝีมือระดับสูง เพื่อสรางสังคม วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีโดยใชการวิจัยเป็นฐาน และดาน
คุณลักษณะ การอบรมส่ังสอนใหเด็กเขมงวดตอตนเองในเรื่องความสะอาด ความตรงตอเวลา การเคารพ
ผูอื่น การอยูรวมกับผูอื่น ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย และการมีเปูาหมายในชีวิต 
 
 
  

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 การจัดการศึกษาของญี่ปุุนในศตวรรษท่ี 21 
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การจัดการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 

ความรูวิชาการ + เทคโนโลยี 

การอบรม บมเพาะทัศนคติ 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

ทรัพยากรมนุษยแท่ีมีฝีมือ
ระดับสูง มีคุณธรรม สรางสินคา

คุณภาพ 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา 

71 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ 2 แสดงเปูาหมายการจัดการศึกษาของญี่ปุุนในศตวรรษที่ 21 

 
สรุป 

 การลงทุนท่ีดีและไดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีดีท่ีสุด คือ การลงทุนในทรัพยากรมนุษยแ หรือท่ีเรียกวา 
ทุนมนุษยแ (Gary S, Becker, 1994, pp.15-17) อาวุธสําคัญในการพัฒนาทุนมนุษยแ คือ การศึกษา ดังท่ี Nelson 
Mandela ไดกลาววา “ Education is the most powerful weapon which you can use to change the 
world” ประเทศญี่ปุุนเป็นประเทศหนึ่งท่ีสราง และพัฒนาคนดวยการจัดการศึกษาเพื่อสรางทุนมนุษยแ  

      การจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุุนตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน เนนเปูาหมายท่ีสรางทรัพยากรมนุษยแท่ี
มีคุณภาพเพื่อใหประชาชนท่ีมีคุณภาพพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ดวยหลักคิดท่ีวา ทุนมนุษยแ              
เป็นผลิตผลท่ีสําคัญของประเทศ ประเทศญี่ปุุนขับเคล่ือนประเทศโดยการจัดการศึกษาท่ีเนนการสราง            
ทุนมนุษยแ จากรายงาน The Human Capital Report 2015  World Economic Forum ไดกลาวถึง 
ความสําคัญของทุนมนุษยแวาเป็นปใจจัยสําคัญของความสําเร็จทางเศรษฐกิจท่ียาวนมากกวาทรัพยการอื่นๆ 
เพราะสามารถลงทุนและหวังผลตอบแทนไดท้ังตอ บุคคล สังคมและเศรษฐกิจโดยรวมได ดังนั้น ประเทศใด
มีทุนมนุษยแท่ีมีความรูความสามารถ ยอมนําพาประเทศใหประสบความสําเร็จในการพัฒนาตามเปูาหมาย 
และเจริญกาวหนาเป็นประเทศท่ีมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
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รูปแบบการบริหารงานวชิาการ แนวคิดสะเตม็ศึกษา 
Title Academic Administration Model According to STEM Education 
Concept 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อเสนอแนวทาง หลักการ กลยุทธแการบริหารจัดการงานวิชาการตามแนวคิด
สะเต็มศึกษาท้ังในโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยผูบริหาร ครูและนักวิชาการท่ีเกี่ยวของควร
ใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา  การพัฒนา
ดานกระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลและประเมินผลตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) ท่ีเนนการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาดานวิทยาศาสตรแ(Science) ดาน
เทคโนโลยี (Technology) ดานวิศวกรรมศาสตรแ (Engineering)  และดานคณิตศาสตรแ ( Math) เขาดวยกัน    
โดยสาระสําคัญ คือ มีวงลอ CUSA ท่ีครอบคลุมการบริหารงานวิชาการ  4 ดาน ไดแก C มาจากคําวา 
Curriculum หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดสะเต็มศึกษา U มาจากคําวา Understanding หมายถึง 
ความเขาใจในแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา S มาจากคําวา Supporting หมายถึง          
การสนับสนุน สงเสริมการบริหารวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา และ A  มาจากคําวา Assessment หมายถึง 
การวัดและประเมินผลตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยในแตละดานของรูปแบบเป็นการบริหารเชิงระบบ ประกอบ
ไปดวย ปใจจัยนําเขา กระบวนการ ปใจจัยนําออกและขอมูลยอนกลับ  

 

คําสําคัญ : รูปแบบการบริหารงานวิชาการ แนวคิดสะเต็มศึกษา วงลอ CUSA 

 

ABSTRACT 
 The objectives of this article is to propose guidelines principles and educational 
management strategy for academic administration according to STEM education in large 
schools, medium schools and small school by the relevant administrators, teachers and 
scholars should focus on developing schools‖ curriculums, developing innovative media 
and educational technology, development of teaching process and evaluation respectively 
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to be consistent with the STEM education. The model of academic administration 
according to STEM education was CUSA Wheel.  C= Curriculum meaned a development of 
STEM - focused curriculum. U= Understanding meaned a clear understanding on STEM 
education. S= Supporting meaned to support academic management in relation to STEM 
education. Lastly A= Assessment meaned measurement and evaluation through STEM 
education approach.  The systematic management was applied in every aspects of the 
model consisted of inputs, processes, outputs and feedback. 

KEYWORDS:  Academic Administration Model,  Conceptual of STEM Education,  
         CUSA Wheel  

บทนํา 
ในปใจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยีและการส่ือสาร เขามามีบทบาทในการดํารงชีวิต

ของคนในสังคมอยางมากมาย สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมโลก รวมท้ังการเปล่ียนแปลงสู
อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การเปล่ียนทัศนคติความเช่ือ คานิยม วัฒนธรรม และ
พฤติกรรมของคนไปตามกระแสโลกาภิวัตนแ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติถูก
ทําลายและเส่ือมโทรมอยางรวดเร็ว ประเทศไทยจึงมีความจําเป็นท่ีตองพัฒนาคนใหมีความรู ความสามารถให
เหมาะสมสอดคลองกับปใจจุบัน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 การจัดการศึกษาตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวทางหนึ่งในการสงเสริมทักษะท่ีจําเป็น
สําหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นการกระตุนและสรางแรงบันดาลใจในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู โดยจัดการ
เรียนรูการบูรณาการความรูแบบสหวิทยาการไดแก  วิทยาศาสตรแ (Science) เทคโนโลยี(Technology) 
วิศวกรรมศาสตรแ(Engineering) และคณิตศาสตรแ (Mathematics) เพื่อนําความรูไปใชแกปใญหาในชีวิตจริงและการ
ประกอบอาชีพในอนาคต (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี, 2557 : 5)รวมท้ังการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหมท่ีเป็นประโยชนแตอการดําเนินชีวิตและการทํางานชวยสงเสริมใหผูเรียนรักและเห็น
คุณคาของการเรียนวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรแ และคณิตศาสตรแ มีทักษะการคิดวิเคราะหแและสราง
นวัตกรรมใหม  ๆท่ีใชวิทยาศาสตรแเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมและคณิตศาสตรแ เขาใจและสนใจใน
การประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวของกับสะเต็มมากขึ้น เชน แพทยแ วิศวกร (จํารัส อินทลาภาพร, 2558 : 2) 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาถือเป็นหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษา เนื่องจากงานวิชาการเป็น
กิจกรรมการดําเนินงานเพื่อพัฒนาผูเรียนในดานสติปใญญา ความรู ความสามารถ ทักษะและความคิดตางๆ เพื่อให
ผูเรียนสามารถนํามาใชในการดํารงชีวิตในสังคมได โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ถือเป็นส่ิงสําคัญของ
การบริหารงานวิชาการเพราะเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาท่ีจัดใหแกผูเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 
ความสามารถเป็นมนุษยแท่ีสมบูรณแท้ังรางกาย จิตใจ สติปใญญา ความรูและคุณธรรม สงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนา
ตนเองใหเต็มศักยภาพ เนนพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรตามแนวสะเต็มโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และ
การเนนผูเรียนเป็นสําคัญ (  Billiar and Others, 2014)  รวมถึงการประมวลประสบการณแท่ีกอใหเกิดการเรียนรู
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สะสมท่ีชวยใหผูเรียนเป็นบุคคลแหงการเรียนรู    ประสบความสําเร็จในการเรียนรูดวยตนเอง รูจักตนเอง สามารถ
อยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (ทักษิณ อารยะจารุ, 2548 : 20) นอกจากนี้การพัฒนากระบวนการเรียนรูเป็น
กระบวนการท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคัญท้ังความรูและคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ.2552: 25) 
ซึ่งสถานศึกษาตองเตรียมบุคลากรครูใหมีความชํานาญ พัฒนาครูใหมีความเขาใจและสามารถเช่ือมโยงการจัดการ
เรียนรู เชน การใชโครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาได ( Han and Others, 
2015) สามารถออกแบบหรือใชกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณแและแกปใญหา 
กระบวนการเรียนรูจากประสบการณแจริง กระบวนการปฏิบัติ การลงมือทําจริง กระบวนการจัดการ 
กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหเหมาะสมกับความแตกตางของผูเรียนแตละคน (วิชัย วงษแ
ใหญ และมารุต พัฒผล, 2558 : 103) รวมท้ังครูตองมีความสามารถในการจัดการเรียนรู  
ซึ่งประกอบไปดวยความสามารถในการสรางและพัฒนาหลักสูตร ความสามารถในเนื้อหาสาระท่ีสอน ความสามารถ
ในการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเป็นสําคัญ ความสามารถในการใชและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู และความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู (สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ
และบุคลากรทางการศึกษา, 2549 : 16) 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา หรือ วงลอ CUSA ครอบคลุมการบริหารงาน
วิชาการท้ัง 4 ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู   การวัดผลประเมินผล และ
การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยในแตละดานของรูปแบบเป็นการบริหาร     เชิงระบบ 
ประกอบไปดวย ปใจจัยนําเขา กระบวนการ ปใจจัยนําออกและขอมูลยอนกลับ ดังภาพประกอบ 

ภาพรูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาผูเขียนใหช่ือวา “วงลอ CUSA” 
(สาวิตรี สิทธิชัยกานตแ, 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา “วงลอ CUSA” 
 

วงล้อ CUSA 
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 จากแผนภาพรูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  “วงลอ CUSA” สามารถ
อธิบายความเช่ือมโยงกันได โดยเริ่มจาก C โยงไปยัง U S A ตามลําดับ โดยผูบริหารตองพิจารณาตาม
หลักการบริหารในเชิงระบบไดแก  ปใจจัยนําเขา (Inputs)   กระบวนการ (Process) ปใจจัยนําออก 
(Outputs) และ. ขอมูลยอนกลับ (Feed Back) ในทุกวงลอตามหลักการดังนี้ 
  
หลักการของรูปแบบ วงล้อCUSA 
    วงล้อ C : Curriculum คือการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยวงลอนี้ประกอบดวย  
           C1. ปใจจัยนําเขา (Inputs) ท่ีตองพิจารณาองคแประกอบท่ีเกี่ยวของไดแก 

  C1.1) ผูบริหารโรงเรียนและฝุายวิชาการตองมีความเขมแข็ง และมุงมั่นในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

  C1.(2) คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาเป็น
อยางดีเพื่อสามารถนําความรูไปใชในการจัดทําหลักสูตรได 

  C1.3) มีกรอบการพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับตัวชี้วัดของสะเต็มศึกษาท่ีชัดเจน 
  C1.4) สรางความตระหนักใหเห็นความสําคัญในการจัดทําหลักสูตรสะเต็มศึกษาใหกับ ผูบริหาร ครู 

นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร งานวิชาการ คณะกรรมการกลุมสาระ  
  C1.5) โรงเรียนมีการจัดเตรียมความพรอม และขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับแนวคิดสะเต็ม

ศึกษา อยางเป็นระบบเพียงพอตอการนําไปใชในการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  C2. กระบวนการ (Process) ท่ีตองพิจารณาองคแประกอบท่ีเกี่ยวของไดแก 

C2.1) มีการวางแผนจัดทําหลักสูตรโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลาง เริ่มจากการวิเคราะหแความตองการ ต้ังวัตถุประสงคแ เลือกเนื้อหาวิชา รวบรวมเนื้อหาใหเป็นระบบ
เลือกประสบการณแการเรียนรู จัดประสบการณแในการเรียนรู ต้ังเกณฑแการประเมินผล   

C2.2) แตงต้ังบุคลากรดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษาอยาง
เหมาะสมกับความสามารถ ตามแผนท่ีวางไวอยางเป็นระบบ   

C2.3) บุคลากรทุกฝุายใชแนวคิดสะเต็มศึกษาดําเนินงานประสานสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคแของหลักสูตรสถานศึกษา   

C2.4) จัดหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีมีการบูรณาการ 3 สาระการเรียนรู ไดแก สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรแ สาระการเรียนรูคณิตศาสตรแ และ สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให
นักเรียน ไดมีการฝึกคิดแกปใญหา และการทํางานรวมกันเป็นทีม 

C2.5) โรงเรียนมีการรายงานผลการใชหลักสูตรสะเต็มศึกษาตอชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
เป็นประจําและตอเนื่อง 
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     C3. ปใจจัยนําออก (Outputs) คือตองพิจารณาองคแประกอบท่ีเกี่ยวของไดแก หลักสูตรสถานศึกษา
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีสงเสริมการบูรณาการ 3 สาระการเรียนรู ไดแก สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรแ และ สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  C4. ขอมูลยอนกลับ (Feed Back) คือตองพิจารณาองคแประกอบท่ีเกี่ยวของไดแก โรงเรียนรายงาน
ผลการใชหลักสูตรสะเต็มศึกษาตอชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเป็นประจําอยางตอเนื่อง และนําผลการใช
หลักสูตรมาวิเคราะหแเพื่อหาแนวทางพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 

 วงล้อ U : Understanding คือความเขาใจในแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
โดยวงลอนี้ประกอบดวย  
           U1. ปใจจัยนําเขา (Inputs) ท่ีตองพิจารณาองคแประกอบท่ีเกี่ยวของไดแก  
  U1.1) มีกรอบการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของและตรงกับตัวชี้วัดของสะเต็มศึกษาท่ีชัดเจน  
  U1.2) ครูมีความรู ความเขาใจและสามารถเช่ือมโยงแนวคิดสะเต็มศึกษาเขาสูวิชาชีพไดอยางดี 
     U1.3) ครูมีเทคนิคในการกระตุนความสนใจของนักเรียนได 
  U1.4) มีขอมูล เนื้อหา ส่ือ ท่ีชวยสงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาอยางเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 
      U2. กระบวนการ (Process) ท่ีตองพิจารณาองคแประกอบท่ีเกี่ยวของไดแก  
  U2.1) ครูผูสอนในสาระการเรียนรูท้ัง 3 สาระการเรียนรู ไดแก สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรแ และ สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ควรมีการวางแผนการ
จัดการเรียนรูรวมกัน ควรบูรณาการตัวช้ีวัดท้ัง 3 สาระ เพื่อนํามาออกแบบการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน 

 U2.2) หัวหนากลุมสาระสงเสริม อํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือการปฏิบัติงานให
สําเร็จตามวัตถุประสงคแ เชน การจัดตารางสอนท่ีเปิดโอกาสให 3 สาระการเรียนรูดังกลาวขางตน สามารถ
จัดการเรียนรูรวมกัน 
  U2.3) มีแผนการจัดการเรียนรูและขอมูลเพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและวิชาชีพกับ
นักเรียนและผูปกครอง  
  U2.4) มีการประสานงานระหวางกลุมสาระหรือหนวยงานภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมเสริมการ
เรียนรูโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษา 
 U3. ปใจจัยนําออก (Outputs) คือตองพิจารณาองคแประกอบท่ีเกี่ยวของไดแก การจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เนนการบูรณาการ ระหวางวิชาวิทยาศาสตรแ  เทคโนโลยี และ 
คณิตศาสตรแ (M) โดยนําจุดเดนของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแตละสาขาวิชามา ผสมผสานกันอยาง
ลงตัว หรือการบูรณาการดานบริบท (Context Integration) ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียนและมี
ความเหมาะกับผูเรียน ผานกระบวนการทํางานทางเทคโนโลยี ท่ีเรียกวา Engineering Design หรือ Design 
Process และการใชทักษะทางวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแในการแกปใญหา หรือพัฒนา สงผลใหผูเรียน
สนใจท่ีจะเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและประสบความสําเร็จในการเรียน 
         U4. ขอมูลยอนกลับ (Feed Back) คือตองพิจารณาองคแประกอบท่ีเกี่ยวของไดแก มีการตรวจสอบ
และสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาในครั้งตอไป 
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 วงล้อ S : Supporting คือการสนับสนุน สงเสริมการบริหารวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดย  
วงลอนี้ท่ีตองพิจารณาองคแประกอบท่ีเกี่ยวของไดแก  
         S1. ปใจจัยนําเขา (Inputs) ท่ีตองพิจารณาองคแประกอบท่ีเกี่ยวของไดแก  
  S1.1) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทํา จัดหาส่ือ นวัตกรรม สารสนเทศและเทคโนโลยีท่ี
สงเสริมการเรียนรูดานสะเต็มศึกษา            
   S1.2) มีเครือขายหรือหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนโรงเรียนในการจัดการศึกษาตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา    
          S2. กระบวนการ (Process) ท่ีตองพิจารณาองคแประกอบท่ีเกี่ยวของไดแก  
  S2.1) มีการจัดระบบส่ือ นวัตกรรม สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสอดคลองและ
สงเสริมการเรียนรูดานสะเต็มศึกษาอยางเป็นระบบ   
  S2.2) จัดหาเครื่องมือ แหลงขอมูลท่ีมีคุณภาพตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ท่ีเหมาะกับนักเรียนท่ีมี
ความหลากหลาย เพื่อชวยในการเรียนรูของนักเรียนกลุมตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ                   

S3. ปใจจัยนําออก (Outputs) ท่ีตองพิจารณาองคแประกอบท่ีเกี่ยวของคือ ไดรับการสนับสนุนในดาน
ตางๆเพื่อ สงเสริมการจัดการศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
        S4. ขอมูลยอนกลับ (Feed Back) ท่ีตองพิจารณาองคแประกอบท่ีเกี่ยวของไดแก 
  S4. 1) มีการรายงานการใชส่ือ นวัตกรรม สารสนเทศและเทคโนโลยีดานสะเต็มศึกษา เพื่อ
ประเมินผลคุณภาพของส่ือ  
  S4.2) มีการรายงานผลการไดรับการสนับสนุนดานตางของการจัดการศึกษาตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาตอผูใหการสนับสนุน 
  S4.3) ประเมินผลการใชส่ือ นวัตกรรม สารสนเทศและเทคโนโลยีดานสะเต็มศึกษา โดยผูใชจริง
เพื่อนํามาวิเคราะหแหาแนวทางการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 
   วงล้อ A : Assessment คือการวัดและประเมินผลตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยตองพิจารณา
องคแประกอบท่ีเกี่ยวของไดแก 
       A1. ปใจจัยนําเขา (Inputs)  ท่ีตองพิจารณาองคแประกอบท่ีเกี่ยวของไดแก  
  A1.1) มีกรอบการประเมินผลตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีความถูกตองชัดเจน   
  A1.2) ผูประเมินตองมีความรูความเขาใจชัดเจนถูกตอง เหมาะสมกับการประเมินใหสอดคลอง
กับหลักสูตรตามแนวคิดสะเต็มศึกษา    
 A2. กระบวนการ (Process) ท่ีตองพิจารณาองคแประกอบท่ีเกี่ยวของไดแก 
  A2. (1) มีการวางแผนการประเมินใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดสะเต็มศึกษาและสอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษา 
  A2.2) มีการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามแนวคิดสะเต็มศึกษาอยางตอเนื่อง   
  A2.3) มีวิธีการประเมินหลากหลาย ตามสภาพจริงเหมาะสมกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว    
  A2.4) ประเมินผลการเรียนรูโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษาไดตรงกับตัวช้ีวัดและแสดงหลักฐานการ
ประเมินการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของนักเรียนในโรงเรียน    
  A2.5) ควรประเมินผลจากผลงานหรือช้ินงานของนักเรียนหรือดูกระบวนการแกปใญหาของ
นักเรียนโดยอาจใหนักเรียนนําเสนอในรูปของการเขียนอนุทิน การเลาเรื่อง การทําคลิปวีดีโอ เพื่อการ
สะทอนความคิดของนักเรียนออกมา                
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 A3. ปใจจัยนําออก (Outputs) คือ การวัดและประเมินผลตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ           
โดยประเมินตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร และมีวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง 
          A4. ขอมูลยอนกลับ (Feed Back) คือ นําผลการประเมินมาวิเคราะหแโดยศึกษาขอมูลจากผูประเมิน         
ผูถูกประเมิน เปรียบเทียบผลในชวงเวลาท่ีตางกันกับตัวช้ีวัดเพื่อนําไปเป็นขอมูลยอนกลับในการปรับปรุง
และพัฒนาแนวทางการประเมินผลการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาตอไป 
 
 
กลยุทธ์ของรูปแบบ วงล้อ CUSA 

บทบาทของผูบริหาร 
การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาจะประสบผลสําเร็จไดดีและมีคุณภาพนั้น ผูบริหาร

ตองตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เขาใจบทบาทหนาท่ีอยางถองแท และลง
มือปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง ดังนี้  

 1. ศึกษาวิเคราะหแหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการ
เรียนรูและตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรแและสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  ตลอดจนเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวของเพื่อการขับเคล่ือน
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  

 2. รวมมือกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดวิสัยทัศนแ พันธกิจ และเปูาหมายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาใหเป็นรูปประธรรม 

 3. ดําเนินการประชาสัมพันธแใหผูปกครอง ชุมชนผูท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวน ไดเขาใจแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ดวยวิธีการและรูปแบบตางๆอยางเหมาะสม  

 4. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรจัดทําหนวยการเรียนรู แผนจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ความตองการของทองถิ่น เพื่อพัฒนาผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ กระบวนการตลอดจน
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคแ  

 5. ระดมทรัพยากรในชุมชน พรอมท้ังแสวงความรวมมือจากทุกภาคสวนเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ใหบรรลุเปูาหมายของหลักสูตร  

 6. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู ส่ือ       
การเรียนรู แหลงการเรียนรู ภูมิปใญญาทองถิ่น ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา อยางตอเนื่อง  

 7. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาอยางเป็นระบบและตอเนื่อง  
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 8. เป็นผูนําในการเปล่ียนแปลงใหบุคลากรในสถานศึกษามีการนิเทศภายในอยางเป็นระบบโดยเนน
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาใหมีคุณภาพและ
ตอเนื่อง  

 9. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาวัดและประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย 
พรอมนําผลการวัดและประเมินมาพัฒนาผูเรียนอยางเป็นระบบ 

 10. จัดใหมีการพัฒนาศักยภาพตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษาดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย เชน ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรครูใหเป็นบุคคลแหงการเรียนรู  

 11. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเป็นแหลงเรียนรูดานสะเต็มศึกษา เพื่อบริการเครือขายและชุมชน 

  12. จัดประชุมเพื่อทําความเขาใจแกบุคลากรในโรงเรียน ใหตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

การบริหารจัดการในโรงเรียน 

 ถึงแมวารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา หรือ วงลอCUSA จะไดจากการศึกษาแนว
ทางการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนศูนยแสะเต็มศึกษาภาค ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญท่ี
ทีความพรอมทางดานบุคลากรและงบประมาณ แตรูปแบบของวงลอ CUSA สามารถปรับใชไดในการบริหารงาน
วิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนท่ีขาดแคลนงบประมาณ ไดดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษานั้น เพื่อใหผูเรียนเกิดพัฒนาการดานตางๆอยาง
ครบถวนและสอดคลองกับแนวการพัฒนาคนใหมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ท้ังดานปใญญา ดานทักษะการคิด 
โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง เชน การคิดวิเคราะหแ การคิด สรางสรรคแ รวมถึงการพัฒนาดานคุณลักษณะ 
กลาวคือ ผูเรียนมีทักษะการทํางานกลุม ทักษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การเป็นผูนําตลอดจนการนอม
รับคําวิพากษแวิจารณแของผูอื่น ซึ่งท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดโดยดึงเอาบริบทของ
โรงเรียนและชุมชนใกลเคียงมา เพื่อเป็นเงื่อนไขใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหแและนําความรูท่ีไดมาประยุกตแ
เพื่อแกปใญหา หรือพัฒนาในเรื่องนั้นๆ 

 2. โรงเรียนสามารถสรางเครือขายเพื่อขอรับการสนับสนุนดานความรู เชน ภูมิปใญญาชาวบาน 
วิทยากรทองถิ่น ผูปกครองท่ีมีความสามารถเพื่อใหบุคคลเหลานี้เขามาใหความรูหรือกระตุนใหนักเรียนเกิด
ความตระหนักและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน และมีความตองการหรือมีแรงบันดาลใจท่ีจะรวมพัฒนาหรือ
แกปใญหาในชุมชนโดยการสรางสรรคแนวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

 3. โรงเรียนสามารถหาเครือขายสนับสนุนในดานตางๆได ดังนี้ 
3.1 เครือขายมหาวิทยาลัย 

 เครือขายมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยในพื้นท่ีใกลเคียง โดยแตละมหาวิทยาลัยจะมีบริการ
วิชาการใหคําปรึกษา ดานวิชาการแกโรงเรียนในพื้นท่ี หากไดรับการประสานงานจากทางโรงเรียน เครือขาย
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มหาวิทยาลัยจะสามารถดําเนินการสนับสนุนดานวิชาการ เชน จัดบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหความรู หรือ
สนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรูหรือกิจกรรมเสริมวิชาการดานสะเต็มศึกษาใหนักเรียนในพื้นท่ี 

  3.2 เครือขายศึกษานิเทศกแ คือ ศึกษานิเทศกแ ท่ีดูแลกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ 
คณิตศาสตรแและการงานอาชีพและเทคโนโลยีท่ัวประเทศ มีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนใหครูโรงเรียน
เครือขายสามารถจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังเผยแพรแนวคิดดานสะ
เต็มศึกษาใหแกโรงเรียนในพื้นท่ี รวมถึงการขยายผลการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาใหแกโรงเรียนอื่นๆ 

  3.3 เครือขายครูพี่เล้ียงวิชาการ 
 เครือขายครูพี่เล้ียงวิชาการคือ ผูสอนวิทยาศาสตรแ คณิตศาสตรแและเทคโนโลยี ซึ่งไดรับการรับรอง
จาก สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีวาเป็นผูมีความรูความสามารถ ในการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและสามารถถายทอดความรูดังกลาวใหแกผูอื่นได ครูพี่เล้ียงวิชาการเป็นครูท่ียัง
ปฎิบัติหนาท่ีหรือท่ีเกษียณราชการแลวแตยังมีความสนใจและศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา 
 
 
สรุปผล 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา หรือ วงลอ  CUSA ไดเรียงลําดับของ
รูปแบบ คือ 1) C : Curriculum การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อใหไดหลักสูตร
สถานศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีสงเสริมการบูรณาการ 3 สาระการเรียนรู ไดแก สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรแ สาระ   การเรียนรูคณิตศาสตรแ และ สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  2) U : Understanding ความเขาใจในแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
เพื่อใหไดการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  เนนการบูรณาการ ระหวางวิชา
วิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี และ คณิตศาสตรแ (M) โดยนําจุดเดนของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแตละ
สาขาวิชามา ผสมผสานกันอยางลงตัว หรือการบูรณาการดานบริบท (Context Integration) ท่ีเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของผูเรียนและมีความเหมาะกับผูเรียน ผานกระบวนการทํางานทางเทคโนโลยี ท่ีเรียกวา 
Engineering Design หรือ Design Process และการใชทักษะทางวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแในการ
แกปใญหา หรือพัฒนา สงผลใหผูเรียนสนใจท่ีจะเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและประสบความสําเร็จในการเรียน  
3) S : Supporting การสนับสนุน สงเสริมการบริหารวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อใหไดรับการ
สนับสนุนในดานตางๆเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาตามแนวคิด  สะเต็มศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และ 4) A : 
Assessment  การวัดและประเมินผลตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อใหไดการวัดและประเมินผลตามแนวคิด
สะเต็มศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการดังกลาวเป็นแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนรูตาม
แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ไดอธิบายบทบาทครูผูสอนท่ีมีขึ้นตอน ดังนี้ 
ศึกษาทําความเขาใจเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และออกแบบการ
จัดการเรียนรู และจัดทําหนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู โดยเนน ความรู ทักษะ กระบวนการท่ี
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สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด คุณลักษณะอันพึงประสงคแ และสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
สามารถศึกษาวิเคราะหแผูเรียนเป็นรายบุคคลพรอมนําขอมูลมาใชในการออกแบบการเรียนรูและการจัดการ
เรียนรูที่มุงตอบสนองความตองการของผูเรียนตามความแตกตางของผูเรียนและพัฒนาการทางสมอง เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคแ ดําเนินการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเป็นสําคัญดวย
วิธีการท่ีหลากหลายเพื่อใหบรรลุเปูาหมายของหลักสูตร โดยจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกหองเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูจัดเตรียมและใชส่ือการเรียนรูตางๆ ตลอดจนภูมิปใญญา
ทองถิ่น เทคโนโลยีและแหลงการเรียนรูในชุมชนไดอยางเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียนมีการประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆอยางหลากหลาย มุงเนนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงเป็น
สําคัญ นอกจากนี้ ควรเนนการมีสวนรวมของผูเรียนและผูปกครอง ตลอดจนความสอดคลองกับธรรมชาติ
ของวิชาและธรรมชาติของผูเรียนและนําผลการประเมินของผูเรียนมาใชเพื่อสอนซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน 
ตลอดจนปรับปรุงการจัดกิจกรรมการสอนของตนเองอยางเป็นระบบ อาจใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูอยางเป็นระบบและตอเนื่อง โดยผูบริหารสถานศึกษาหรือผูเกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถนํารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา “วงลอ CUSA” ไปปรับใชไดตามบริบทของตน และควรศึกษาหลักการของรูปแบบ กลยุทธแของ
รูปแบบใหมีความเขาใจชัดเจนกอนนําไปใช 

 
 

ข้อเสนอแนะ 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา “วงลอ CUSA” ประกอบดวยหลักการของ
รูปแบบ และกลยุทธแของรูปแบบ สามารถนําไปใชไดโดย 

1. ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถนํา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา “วงลอ CUSA”  ไปปรับใชไดตามบริบทในโรงเรียน
ของตน 

2. ในการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา “วงลอ CUSA”  ควรศึกษา
หลักการของรูปแบบ และกลยุทธแของรูปแบบใหมีความเขาใจชัดเจนกอนนําไปใช 
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องค์ประกอบการสร้างแหล่งการเรียนรูอ้อนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 Elements for creating online learning source for lifelong learning 

  
 
 

 
 

 
 
 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อนําเสนอองคแประกอบการสรางแหลงการเรียนรูออนไลนแเพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิตและการพัฒนาเพื่อนําไปสูการสรางองคแความรู นวัตกรรม และทรัพยแสินทางปใญญา พัฒนาระบบ
บริหารจัดการความรู โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการพัฒนาส่ิงท่ีมีอยูในสังคมรอบตัวเรา ท้ัง
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิต เป็นส่ิงท่ีมีอยูในธรรมชาติและมนุษยแสรางขึ้น ใหเป็นแหลงความรูท่ีทําใหคนในสังคม
เกิดการเรียนรู และเกิดประสบการณแในการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา  และ
การเรียนรูตลอดชีวิต นั่นคือการสรางแหลงการเรียนรูออนไลนแ  และองคแประกอบท่ีสําคัญในการสรางแหลง
เรียนรูออนไลนแ ประกอบดวย  1. เครื่องคอมพิวเตอรแ (Computer)  2. ผูใหบริการอินเทอรแเน็ตหรือ
เน็ตเวิรแค (Internet Service Provider or Network)  3. โดเมนเนม (Domain Name)  4. เว็บโฮสต้ิง 
(Web Hosting)  5. โปรแกรมสรางเว็บไซตแและอื่นๆ (Website Builder and Others)   6. ขอมูลท่ีจะ
นําเสนอบนเว็บไซตแ (Data)  7. วัสดุอุปกรณแในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล (Materials) 8. การออกแบบ
เว็บไซตแ (Web Design)  9. บุคลากรท่ีมีความรูหรือเว็บมาสเตอรแ (Knowledge People or Webmaster) 
และ 10. งบประมาณ (Budget)  พรอมโมเดลวงจรพัฒนาคุณภาพแหลงการเรียนรูออนไลนแ PDDCA 
 
คําสําคัญ:  แหลงการเรียนรูออนไลนแ, การเรียนรูตลอดชีวิต 

ABSTRACT 
 This article aims to present the elements of creating online learning resources for 
lifelong learning and development to lead to the creation of knowledge, innovation and 
intellectual property develop knowledge management system by using information 
technology to develop the existing things in society around us both living and non-living 
things Is something that exists in nature and man created to be a source of knowledge 
that enables people in society to learn and have continuous learning experience with 
quality, increasing educational opportunities and lifelong learning. That is to create an 
online learning source and important elements in creating an online learning resource, 
including 1. Computer 2. Internet service provider or Network 3. Domain name (Web 
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Domain) 4. Web hosting 5. Website builder and Others 6. Information that will be 
presented on the website (data) 7. Materials for collecting and storing materials. 8. Web 
design 9. Knowledge people or Webmaster and 10. Budget with integrated model to 
improve the quality of online learning PDDCA. 
 
KEYWORDS:  online learning source, lifelong learning, Model PDDCA 
 

บทนํา 
 แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552–2559) (สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแหงชาติ, 2552) ไดระบุวัตถุประสงคแของแผนท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยไวหลายประการดังนี้ 
 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
 2. เพื่อปลูกฝใงและเสริมสรางใหผูเรียนมีศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม มีจิต สํานึก
และมีความภูมิใจในความเป็นไทย  มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชนแสวนรวม และยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริยแทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต 
ตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
 3. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกคนต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตไดมีโอกาส
เขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู โดยเฉพาะผูดอยโอกาส ผูพิการ หรือทุพพลภาพ ยากจน อยูใน
ทองถิ่นหางไกล ทุรกันดาร 
 4.  เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรูของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม
ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 5.  เพื่อสงเสริมสนับสนุนเครือขายภูมิปใญญา และการเรียนรูประวัติศาสตรแ  ศิลปะ- 
วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬาเป็นวิถีชีวิตอยางมีคุณภาพและตลอดชีวิต 
 6. เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคแความรู นวัตกรรม และทรัพยแสินทางปใญญา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู และสรางกลไกการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนแ 
 7. เพื่อพัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต 
 จากวัตถุประสงคแของแผนดังกลาว  พอสรุปไดวา  ประเทศชาติมีความตองการใหสถาบัน
ตางๆ ทุกภาคสวนของประเทศ   นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการสรางและรวบรวมองคแความรู 
นวัตกรรม ระบบบริหารจัดการความรูตางๆ  ใหเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี  
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชาติอยางมีคุณภาพ            
ซึ่งนวัตกรรมท่ีไดรับความนิยมในปใจจุบันคือแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ หรือ เว็บไซต์ 
 
 แหล่งการเรียนรู้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544)  ไดใหความหมายของแหลงเรียนรูวา หมายถึง ส่ือท่ีอยูรอบตัว
เรา ท่ีผูเรียนและผูสอนสามารถใชศึกษาคนควาหาความรูไดดวยตนเอง เชน ส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพแ 
ส่ือเทคโนโลยีและเครือขายการเรียนรูที่มีอยูในทองถิ่น ชุมชนและแหลงอื่นๆ 
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 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547)  ใหความหมายของแหลงเรียนรูหรือแหลง
วิทยาการวา หมายถึง บุคคล สถานท่ี ธรรมชาติ หนวยงานองคแการ สถานประกอบการ ชุมชน และ
อื่นๆ ท่ีมีท้ังในหองเรียนนอกหองเรียน ท้ังท่ีเป็นธรรมชาติและมนุษยแสรางขึ้น  ซึ่งจะเป็นแหลงเรียนรู
ใหแกผูเรียน ผูสอน ผูสนใจ  สามารถศึกษาคนควาหาความรูได 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ไดสรุปความหมายของแหลงเรียนรูวา หมายถึง 
ส่ิงท่ีมีอยูในสังคมรอบตัวเรา ท้ังส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิต เป็นส่ิงท่ีมีอยูในธรรมชาติและมนุษยแสรางขึ้น 
เป็นแหลงความรูท่ีทําใหคนในสังคมเกิดการเรียนรู และเกิดประสบการณแในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 จากความหมายตางๆ สรุปไดวา  แหลงเรียนรู หมายถึง คน สถานท่ี ส่ิงของ หรือ ส่ิงประดิษฐแ
ตางๆ ท่ีสามารถใหความรูเฉพาะตัว หรือเช่ือมโยงความรูและประสบการณแใหมใหแกบุคคล ทุกเพศ 
ทุกวัย และทุกระดับ ท่ีสนใจในการเรียนรู  ซึ่งแหลงเรียนรูดังกลาวเราสามารถรวบรวมและนํามาสราง
ใหเป็นนวัตกรรมแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ หรือ เว็บไซต์ได 
 
 แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ หรือ เว็บไซต์ 
 คําวา  เว็บไซต์  ในภาษาอังกฤษมีการสะกดคําวา เว็บไซตแหลายแบบ ต้ังแต Web site, 
web site และ website   แรกเริ่มนั้น คําวา เว็บไซต์ สะกดดวยการแยกคํา และใชตัว W พิมพแใหญ 
เป็น Web site  เนื่องจากคําวา "Web" เป็นคํานามเฉพาะ ยอมาจากคําวา "World Wide Web" 
ดังนั้นจึงใชคําวา "Web site" ซึ่งสามารถเห็นไดท่ัวไปตามส่ือมวลชน และพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 
และภายหลังไดมี คําวา "web site" และ "website" เกิดขึ้นตามมา 
 เว็บไซต์  (Web site, web site, website) หมายถึง หนาเว็บเพจหลายหนา ซึ่งเช่ือมโยงกัน
ผานทางไฮเปอรแลิงกแ (Hyperlinked)  สวนใหญจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอขอมูลท่ีไดจากแหลงการเรียนรู
ตางๆ ในรูปแบบท่ีเป็น ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรแ 
และถูกจัดเก็บไวในเวิลดแไวดแเว็บ (World Wide Web : WWW.)  โดยหนาแรกของเว็บไซตแ  จะ
เรียกวาโฮมเพจ (Home Page)   สวนเอกสารแตละหนาท่ีเช่ือมโยงอยูภายในโฮมเพจ  จะเรียกวา 
เว็บเพจ (Web Page) 
 เว็บไซตแแหงแรกของโลกมีช่ือวา http:info.cern.ch ปรากฏตัวบนโลกไซเบอรแครั้งแรกเมื่อ
วันท่ี  6  สิงหาคม  ค.ศ.1991 (พ.ศ.2534)  สรางโดย ทิม เบอรแเนอรแส ลี  นักฟิสิกสแชาวอังกฤษ ซึ่ง
ทํางานเป็นท่ีปรึกษาใหกับองคแการเพื่อการวิจัยดานนิวเคลียรแแหงยุโรป (European Organization 
for Nuclear Research) หรือ CERN ท่ีกอต้ังขึ้นในเดือนมีนาคม ปี 1989 (2532) และมีสํานักงาน
ใหญต้ังอยูท่ีนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแแลนดแ  และ CERN ไดนําออกเผยแพรสูสาธารณะเมื่อวันท่ี  
30 เมษายน  ค.ศ.1993 (พ.ศ. 2536) 
 เบอรแเนอรแส ลี ไดไอเดียคิดสรางเว็บไซตแ หลังจากท่ี วินตแ เซิรแฟ  และบ็อบ คาหแน ไดสราง
ระบบเครือขายเช่ือมตอท่ีใชสงขอมูลเป็นกลุมๆ  จากคอมพิวเตอรแผานสายเคเบิลไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรแอื่นๆ หรือท่ีเรารูจักกันดีในนาม "อินเทอรแเน็ต" ไดสําเร็จแลวกอนหนานี้ 
 วัตถุประสงคแในการสรางเว็บไซตแของเบอรแเนอรแส ลี ก็เพื่อใหผูคนสามารถแชรแขอมูลตางๆ ซึ่ง
มีอยูเพียงช้ินเดียวรวมกันไดโดยอาศัยระบบอินเทอรแเน็ต กลาวงายๆ คือ แทนท่ีจะตองสงขอมูลท่ีมีอยู
ในมือไปใหคนอื่นผลัดกันดู เราสามารถนั่งดูขอมูลดังกลาวไดในเวลาพรอมๆ กันบนเว็บไซตแโดยไมตอง
อาศัยอยูในท่ีแหงเดียวกัน 
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 จากวัตถุประสงคแแผนการศึกษาแหงชาติ ขอ 7  ทําใหผูเขียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมเพื่อนํา
เทคโนโลยีดังกลาวมาประยุกตแใชสรางแหลงการเรียนรูออนไลนแ และจากการศึกษาวิจัย  พบวา
องคแประกอบจําเป็นสําหรับการสรางเว็บไซตแใหเป็นแหลงการเรียนรูออนไลนแ  มีดังนี้ 
 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer)  ซึ่งปใจจุบันที่นิยมใชงานกันก็คือ  Personal Computer หรือ 
PC และ เครื่องคอมพิวเตอรแแบบพกพา (Notebook) พรอมระบบปฏิบัติท่ีนิยมใชในปใจจุบัน เชน 
windows,  ios,  linux เป็นตน 
 

    
    Personal Computer หรือ PC   Notebook 
 
 2. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือเน็ตเวิร์ค (Internet Service Provider or Network) 
ปใจจุบันในประเทศไทยมีคายบริการดานอินเตอรแเน็ตหลัก 5 คาย คือ 
 

 ใหบริการ internet ในแบบ ADSL ผานสายโทรศัพทแ ราคาคาบริการตํ่าสุดท่ี 590 
บาท ในความเร็ว 10 Mbps สวนบริการผาน FTTx ในราคาตํ่าสุดท่ี 1,200 บาท กับความเร็ว 30 
Mbps ราคาสูงสุด 9,900 บาท ในความเร็ว 200 Mbps 

 ใหบริการ FTTx อยางเดียว ราคาตํ่าสุดท่ีเดือนละ 790 บาท คือราคาโปรโมช่ัน แต
ราคาเต็มจะอยูท่ี 1,190 บาท ในความเร็ว 30 Mbps ขอเสียของคายเอไอเอส คือพื้นท่ียังครอบคลุม
ไมมากนัก จะมีอยูเพียงพื้นท่ีอยางคอนโดใหญๆ หรือหมูบานใหญๆ ในกรุงเทพเทานั้น 

 ใหบริการ TTFx ครอบคลุมท่ัวประเทศของไทย ราคาตํ่าสุดอยูท่ีเดือนละ 690 บาท 
ในความเร็ว 15 Mbps คายนี้เป็นคายยอดฮิตสําหรับองคแกรธุรกิจและโรงเรียน จุดเดนของคาย C 
internet คือ มีลิงคแเช่ือมตอกับตางประเทศมากกวาคายอื่นๆ 

 ใหบริการ ADSL ราคาตํ่าสุดอยูท่ี 490 บาทตอเดือน ในความเร็ว 6 Mbps แตถา
ระบบ TTFx ราคาจะอยูท่ี 1,200 บาทตอเดือน บนความเร็ว 30 Mbps 
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 ใหบริการ ADLS ราคาเริ่มตนท่ี 599 บาท ตอเดือน บนความเร็ว 15 Mbps ใน
กรณีท่ีจะปรับเป็นระบบ TTFx  ราคาตํ่าสุดจะอยูท่ี 1,200 บาทตอเดือน ในความเร็ว 30  Mbps 
 
 3. โดเมนเนม (Domain Name)   คือ ช่ือท่ีใชระบุลงในคอมพิวเตอรแ เพื่อไปคนหาใน
ระบบ โดเมนเนมซีสเทม (Domain Name System) เพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของช่ือนั้นๆ เป็นช่ือ
ท่ีผูจดทะเบียนระบุใหกับผูใชเพื่อเขามายังเว็บไซตแของตน บางครั้ง เราอาจจะใช "ท่ีอยูเว็บไซตแ" หรือ 
"Web Address" แทนก็ได  

โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นช่ือท่ีต้ังขึ้นเพื่อใหงายตอการจดจํา เนื่องจากไอพีแอดเดรส
นั้นจดจําไดยาก และเมื่อเจาของเว็บไซตแมีการเปล่ียนแปลงไอพีแอดเดรส ผูใชไมจําเป็นตองรับรูหรือ
จดจําไอพีแอดเดรสใหม ยังคงใชโดเมนเนมเดิมไดตอไป 
 เง่ือนไขการต้ังชื่อโดเมนเนม อักขระท่ีจะใชในการต้ังช่ือโดเมนเนม ไดแก ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ "-" (ยัติภังคแ) ค่ันดวย "." (มหัพภาค) มีความยาวต้ังแต 1 ถึง 63 ตัวอักษร 
ตัวอักษรตัวใหญ A-Z หรือตัวอักษรตัวเล็ก ถือวาเหมือนกัน 
 โดเมนเนมภาษาไทย Internationalized Domain Name (IDN) คือ ช่ือโดเมนท่ีสามารถ
ประกอบดวยอักขระ (character) อื่น ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากรหัส ASCII ได กลาวคือ แตเดิมการต้ังช่ือ
โดเมนจะถูกจํากัดอยูเพียงแคการใชตัวอักษรภาษาอังกฤษ (อักษรโรมัน) A-Z, ตัวเลขอารบิก 0-9 และ
เครื่องหมายยัติภังคแ (-) เทานั้น เนื่องจากขอจํากัดของระบบช่ือโดเมน (domain name system - 
DNS) ท่ีใชอยูแตเดิม โดยโดเมนภาษาไทยสามารถจดได 2 นามสกุล คือ  .com และ .net 
 สวนอัตราคาจดทะเบียนโดเมนเนมนั้นจะแตกตางกันออกไป  ยกตัวอยางพอสังเขป ดังนี้ 
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 4. เว็บโฮสต้ิง (Web Hosting) คือ รูปแบบการใหบริการสําหรับผูใชอินเทอรแเน็ตอยางหนึ่ง 
ซึ่งผูใชงานนั้นมีความตองท่ีจะฝากเว็บไซตแของตนเองไว
กับผูใหบริการเซิฟเวอรแ (HSP: Hosting Service 
Provider) เพื่อใหเว็บไซตแของตนเองนั้น ออนไลนแอยู
บนโลกอินเทอรแเน็ตตลอด 24 ชม.  
 โดยท่ีทางผูใหบริการจะจัดเก็บขอมูลเว็บไซตแ 
ฐานขอมูล อีเมล ฯลฯ ไวในเครื่องเซิฟเวอรแ หรือท่ีเรียก
กันวาเว็บเซิฟเวอรแ (Web Server) ซึ่งเว็บเซิฟเวอรแจะทําหนาท่ีเป็นส่ือกลางท่ีจะแสดงผลหนาเว็บไซตแ
ใหกับผูทอง 
อินเทอรแเน็ตท่ัวไปไดเชาชมผานโดเมนเนม (เชนwww.kitmaiwatpho.com) ไดตลอดเวลา 
 โดยในปี 2018 ท่ีผานมา เว็บไซตแ TOP BEST BRAND ไดเสนอ 10 ผูใหบริการเว็บโฮสต้ิงท่ีดี
ท่ีสุดในปี 2018 ไว ดังนี้ 
 1.  GoDaddy   2. Z.com   
 3. Hostinger    4. OOOWebhost 
 5. Hosting.co.th บริษัท ไทยโฮสตแต้ิง คอมมูนิเคช่ัน จํากัด   
 6.  Hostway โฮสเวยแ (ไทยแลนดแ) 
 7. HOSTING LOTUS   
 8. Vhostweb.com วีโฮสตแเว็บ   
 9. Host seven plus    
 10. Hosting Dynamo 
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และเสนอวิธีการเลือกผูใหบริการเว็บโฮสต้ิงใหปลอดภัยและเหมาะสมกับการใชงานไว 10 วิธี คือ 
 1. ควรเลือกผู้ให้บริการที่เลือก ใช้ Harddisk ทั้งหมดเป็น SSD Enterprise (สําหรับ 
Server)  เพื่อใหการใชงานเป็นไปอยาล่ืนไหลไมติดปใญหาท่ีการอานเขียน Hard disk ซึ่งเป็นปใญหา
ใหญในปใจจุบัน SSD มีความเร็วมากกวา SATA (Hard disk ปกติ) ถึง 5 เทา จึงทําใหการใชงาน
สําหรับงานทุกประเภททําไดเร็วขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน 
 2. ได้รับการติดต้ังที่รวดเร็วตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการใช้งาน hosting ท่ีมีคุณภาพ
และมีทีมงานท่ีดําเนินการไดอยางรวดเร็วตรงตามจุดประสงคแของลูกคานั้นเป็นส่ิงท่ีลูกคาตองรีวิวและ
ตรวจสอบจะสังเกตไดวาระยะเวลาดําเนินการติดต้ัง Hosting ในปใจจุบันจะใชเวลาไมนานเทาแตกอน
และมีความเหมาะสมตอจุดประสงคแการใชงานมากขึ้น 
 3. ลูกค้าสามารถใช้งานได้ทันที  ไมตองรอเจาหนาท่ี Setup เพียงแคลูกคาเลือก Plan ท่ี
ตองการหลังจากชําระเงินเรียบรอยแลว ระบบจะทําการ Setup ใหอัตโนมัติ และยังสามารถเพิ่ม ลด 
แกไขช่ือโดเมนไดเองภายใน Control Panel ขอมูลทุกอยางจะ Update Real-time ไมตองเสียเวลา
รออีกตอไป ซึ่งเป็นส่ิงท่ีผูใหบริการควรเป็น 
 4. มีทีมวิศวกรไว้คอยแนะนํา แกไขปใญหาตาง ๆ ใหกับลูกคาไดตลอดเมื่อลูกคาเกิดปใญหา
ในการใชงานหรือเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับโฮสติง ทีมงานสามารถแกปใญหาไดอยางรวดเร็วไมทําให
เสียเวลา และเสียลูกคาของลูกคาเองดวย 
 5. ค่าบริการ จดโดเมน โอสต้ิงเหมาะสม ตอแพ็คเกจท่ีลูกคาเลือก ในปใจจุบันการจด
โดเมนหรือการติดต้ังโฮสติงมีวามสะดวกสบายและมีผูใหบริการมากมายใหเลือกตามความเหมาะสม
ซึ่งราคา คาบริการเหลานี้ไมควรมีคาใชจายท่ีสูงเกินไปเมื่อเปรียบกับประโยชนแท่ีไดรับกับผูใหบริการ
อื่นๆ รวมถึงการตอสัญญา การโอนยายหลังติดต้ังเรียบรอยแลว 
 6. มีผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ และมีความชํานาญพรอมใหการดูแล Server พรอม
ชวยเหลือแกไขสคริปตแของลูกคาใหทํางานได  มี Control Panel สําหรับจัดการไดงายเป็นท่ีนิยม 
ลูกคาควรเลือกผูใหบริการที่มีประสบการณแในการติดต้ังโอสต้ิงและใหคําปรึกษาในดานการจดโดเมน 
ติดต้ังเครื่องมือหรือเว็บไซตแเพื่อสรางความสะดวกสบายใหแกลูกคาและครบ จบในท่ีเดียว ไมทําใหเกิด
ความยุงยากในการติดตอดําเนินงาน 
 7. รองรับการแสดงผลในทุกแพลตฟอร์ม (Responsive) เนื่องจากปใจจุบันมีการแสดงผล
ผานหนาจอหลากหลายรูปแบบไมวาจะเป็น คอมพิวเตอรแหนาจอหลายขนาด, โน฿ตบุค, สมารแทโฟน, 
Ipad, และอื่นๆ ทําใหตองปรับตัวใหเขากับความตองการของลูกคา ตองเลือกโฮสติงท่ีสามารถรองรับ
การแสดงผลในทุกๆ แพลตฟอรแม ตอบสนองความตองการในธุรกิจหลากหลายแบบ 
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 8. ไม่ผูกมัดบริการ  โดยลูกคาสามารถใชบริการโฮสต้ิงท่ีไหนก็ได หรือยายเมื่อใดก็ไดท่ี
ตองการ และมีระบบ Lock หรือ Unlock โดเมน ลูกคาสามารถจัดการไดดวยตัวเอง เพื่อปูองกันการ
ขโมยโดเมน การใชงานโอสต้ิงไปสักพักอาจพบขอผิดพลาดหรือพบวาแพ็คเกจนี้ไมสามารถรองรับตาม
ความตองการของลูกคาไดซึ่งลูกคามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจโยกยายโอสต้ิงไดทุกเมื่อ 
 9. ควรศึกษารีวิวการให้บริการจากลูกค้าเก่า  ลูกคาสามารถติดตามผลงานไดทางเว็บไซตแ
ซึ่งสวนใหญผูใหบริการเหลานี้มักจะลงผลงานเพื่อสรางความเช่ือมั่นใหแกลูกคา  โดยสามารถศึกษา
ผลงานท่ีใกลเคียงกับความตองการเพื่อเป็นแบบอยางเวลาเขาไปขอคําปรึกษาได 
 10. เลือกผู้ให้บริการที่ปรับปรุงคุณภาพโฮสติงอยู่เสมอ   เนื่องจากเว็บไซตแมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ เทคโนโลยีของโอสต้ิงก็เชนกัน ไมวาจะเป็นการปรับปรุงความเร็ว การแกไข
ขอมูลท่ีรวดเร็ว การติดต้ังท่ีสะดวกมากขึ้น การเรียกขอมูลท่ีสะดวกครบถวนและชัดเจนจะสรางความ
สะดวกรวดเร็วแกธุรกิจของลูกคาและพัฒนาคุณภาพไดดียิ่งขึ้น 
 
 5.  โปรแกรมสร้างเว็บไซต์และอื่นๆ (Website Builder and Others) การเลือกใช
โปรแกรมสําหรับการสรางเว็บไซตแ โปรแกรมสําหรับทองเว็บไซตแ และโปรแกรมสําหรับอัพโหลดขอมูล
ขึ้นสูระบบอินเทอรแเน็ต  นับเป็นส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับผูท่ีตองการสรางเว็บไซตแจะตองศึกษา
เรียนรูไว  ในท่ีนี้ผูเขียนขอนําเสนอ 10 โปรแกรมยอดนิยมสําหรับการสรางเว็บ 5 โปรแกรมยอดนิยม
สําหรับการทองเว็บ และ 5 โปรแกรมสําหรับการอัพโหลดขอมูล  ไวเป็นทางเลือก ดังนี้ 10 โปรแกรม
สําหรับใชสรางเว็บไซตแ  คือ 
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 5 โปรแกรมท่ีนิยมใชในการทองเว็บ หรือเรียกกันติดปากวา  เว็บบราวเซอร์ (Web 
browser)  คือ โปรแกรมท่ีผูใชงานใชเปิดเพื่อเขาชมเว็บไซตแตางๆ หรือเรียกวาประตูสูโลก
อินเตอรแเน็ต ซึ่งหากมองในแงเทคโนโลยี  เว็บบราวเซอร์ก็เป็นหนึ่งโปรแกรมท่ีควรมีติดไวทุกเครื่อง 
แตหากมองในแงนักการตลาด  เว็บบราวเซอรแคือแพลตฟอรแมท่ีสําคัญในการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ผานแตละแพลตฟอรแมท่ีมีความแตกตางกัน ในท่ีนี้ผูเขียนขอแนะนํา เว็บบราวเซอรแ ท่ีมีผูนิยมใชมาก
ในปี 2018  คือ 
 

 ข้อดี : เร็วที่สุดในบรรดาเบราเซอรแทุกตัวในท่ีนี้ เต็มไปดวยอุปกรณแ เสริม (add-ons)  
ถาโดนบุกรุกจากสปายแวรแไวรัส หากใชเบราเซอรแ FireFox จะไมคอยเจอปใญหา (เกือบ 100%) ดวย
ระบบการรักษาความปลอดภัยและระบบการอัพเดตอยูตลอด  จะชวยแกปใญหาได อยางทันทวงที  มี
ลุกเลนเยอะ  มีตัวดาวนแโหลดอยูในตัว มีการอัพเดทอยูเสมอ  ข้อจํากัด : Google สนับสนุนนอยลง
เนื่องจากหันไปพัฒนา Chrome แทน  ผูใชท่ัวโลกยังนอยเมื่อเทียบกับ IE เพราะมีติดมากับวินโดวแอยู
แลว เว็บไซตแสวนใหญทําดวย IE แสดงผลใน Firefox ไมได  หรือถาแสดงได ก็อาจไมสมบูรณแ  ไม
สามารถเขาไปยังเว็บไซตแของสถาบันการเงินตางๆ ได  เนื่องจากลูกเลนเยอะก็มีขอดีและขอเสีย  ใน
ตัวคือลูกเลนเยอะ เปิดแท็บไดเยอะ กินแรมมาก 
 

 ข้อดี :  พื้นท่ีหนาจอใหญท่ีสุดและใชเนื้อท่ีคุมคาท่ีสุด เร็วกวา IE และเร็วพอ ๆ กับ 
Firefox  มีแถบสําหรับการคนหาท่ีรวดเร็ว  ขนาดไฟลแนอย ไมหนักเครื่อง  หนาตางดาวนแโหลดอยู

https://www.cw.in.th/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/29?%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_(browser)_%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
https://www.cw.in.th/
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แถบดานลาง ไมเกะกะ  เหมือน IE และ Firefox ท่ีเดงออกมาเป็นอีก หนาตาง  ดึงแอพของกูเกิลมา
ใชงานอยางสะดวก ข้อจํากัด : ไตเต้ิลบารแส้ัน เขาเว็บสถาบันการเงิน ไมไดเชนเดียวกับ FireFox  ยัง
สนับสนุนภาษาไทยไดไมดีเทาท่ีควรการลบตัวอักษร ถาคําท่ีมีสระอยูดวยมันจะลบไปหมด 
 

 ข้อดี :  เป็นบราวเซอรแท่ีคนใชงานมากท่ีสุดในโลก   รองรับการเปิดเว็บไซตแไดทุก
เว็บไซตแ เมื่อเกิดปใญหาเกิดสามารถแกไขไดงาย  เว็บไซตแเกมทุกเว็บหรือโซเชียลเน็ตเวิรแคตางๆ รองรับ
โคดของ IE  ข้อจํากัด :  เปิดหลายๆ แท็บมักจะเกิดอาการคาง ไมทํางาน ชาท่ีสุดเมื่อเทียบกับ
บราวเซอรแอื่นๆ ใชหนวยความจําคอมพิวเตอรแมากท่ีสุด  ซึ่งอาจทําใหเครื่องชาไปดวย 
 

 ข้อดี : - เร็วกวา IE Chrome FireFox - รูปลักษณแสวย- ใชหนวยความจําของเครื่อง
คอมพิวเตอรแนอยกวา IE แตก็ยังมากกวา Chrome- มี download manager ในตัว 
- ซัพพอรแต HTML  CSS   ข้อจํากัด : - ลูกเลนนอย บางหนาเว็บแสดงผลเพี้ยน- เวลาเปิด บางทีชา
กวาเบราเซอรแอื่น ๆ- ไมซัพพอรแตเว็บท่ีเป็นไออีเทานั้น เชน   เว็บของสถาบันการเงินตางๆ 
 

 ข้อดี :  โหลดหนาเว็บเร็วมาก  เลน javascript เร็วกวาเบราเซอรแอื่นๆ รองรับ CSS  
Animation ซึ่งเบราเซอรแอื่นไมรองรับ  รองรับ CSS Web Font  สแกนขอมูลไดรวดเร็ว  กําจัดไวรัส
สปายแวรแตางๆ ไดดีกวา IE และ Firefox ข้อจํากัด : ลูกเลนยังไมคอยมาก โดยรวมแลวสู Firefox 
ไมได  มีปใญหาดานภาษาไทยเหมือน Chrome กินทรัพยากรของคอมพิวเตอรแคอนขางเยอะพอๆ กับ 
IE  ฟูอนตแเพี้ยนเยอะมาก 
 
 และ  5 โปรแกรมสําหรับการอัพโหลด (Upload) ขอมูลเว็บไซตแท่ีสรางเสร็จแลวขึ้นสูระบบ
อินเทอรแเน็ต  คือ 
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6. ข้อมูลที่จะนําเสนอบนเว็บไซต์ (Data) หมายถึง  คน สถานท่ี ส่ิงของ หรือ ส่ิงประดิษฐแ
ตางๆ ท่ีสามารถใหความรูเฉพาะตัว หรือเช่ือมโยงความรูและประสบการณแใหมใหแกบุคคล ทุกเพศ 
ทุกวัย และทุกระดับ ท่ีสนใจในการเรียนรู  ท้ังท่ีเป็นขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง  ท่ีเรา
ตองการนําเสนอใหเป็นแหลงเรียนรูออนไลนแ 

 7. วัสดุอุปกรณ์ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล (Material) ท่ีควรจัดเตรียมไว เชน กลอง
ถายรูป  กลองวีดิโอ เครื่องบันทึกเสียง เป็นตน 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
     กลองถายภาพน่ิง                  กลองถายภาพเคลื่อนไหว   เครื่องบันทึกเสียง 
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 8. การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design)  ควรค านึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) ความเรียบง่าย (Simplicity) หมายถึง องคแประกอบหลัก กลาวคือในการสื่อสารเน้ือหากับผูใชน้ัน 
เราตองเลือกเสนอส่ิงท่ีเราตองการนําเสนอจริงๆออกมา ในสวนของกราฟิก สีสัน ตัวอักษรและ 
ภาพเคล่ือนไหว ตองเลือกใหพอเหมาะ ถาหากมีมากเกินไปจะรบกวนสายตาและสร างความคําราญ
ตอผูใช 
 2) ความสมํ่าเสมอ (Consistency) หมายถึง การออกแบบเว็บไซตแในแตละหนาควรท่ีจะมี
รูปแบบ  สไตลแของกราฟิก   ระบบ เนวิเกช่ัน (Navigation) และโทนสีท่ีมีความคลายคลึงกันตลอดท้ัง
เว็บไซตแ 
 3) ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity)  ในการออกแบบเว็บไซตแตองคํานึงถึงลักษณะขององคแกร
เป็นหลัก เนื่องจากเว็บไซตแจะสะทอนถึงเอกลักษณแและลักษณะขององคแกร การเลือกใชตัวอักษร ชุดสี 
รูปภาพหรือกราฟิก จะมีผลตอรูปแบบของเว็บไซตแเป็นอยางมาก 
 4) เนื้อหา (Useful Content) ถือเป็นส่ิงสําคัญท่ีสุดในเว็บไซตแ เนื้อหาในเว็บไซตแตองสมบูรณแ
และไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ 
 5) ระบบเนวิเกชั่น (User-Friendly Navigation) การออกแบบเนวิเกช่ัน ควรใหเขาใจงาย 
ใชงานไดสะดวก ถามีการใชกราฟิกก็ควรส่ือความหมาย ตําแหนงของการวางเนวิเกช่ันก็ควรวางให
สม่ําเสมอ เชน อยูตําแหนงบนสุดของทุกหนาเป็นตน 
 6) คุณภาพของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในเว็บไซต์ (Visual Appeal) เว็บไซตแท่ีนาสนใจนั้น
สวนประกอบตาง ๆ ควรมีคุณภาพ เชน กราฟิกควรสมบูรณแไมมีรอยหรือขอบขั้นบันไดใหเห็น ชนิด
ตัวอักษรอานงายสบายตา มีการเลือกใชโทนสีท่ีเขากันอยางสวยงาม เป็นตน 
 7) ความสะดวกของการใช้ในสภาพต่าง ๆ (Compatibility) ควรเป็นเว็บท่ีแสดงผลไดดีใน
ทุกระบบปฏิบัติการ สามารถแสดงผลไดในทุกความละเอียดหนาจอ 
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 8) ความคงที่ในการออกแบบ (Design Stability) ถาตองการใหผูใชงานรูสึกวาเว็บไซตแมี
คุณภาพ ถูกตอง และเช่ือถือได ควรใหความสําคัญกับการออกแบบเว็บไซตแเป็นอยางมาก ตอง
ออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเนื้อหาอยางรอบคอบ ถาเว็บท่ีจัดทําขึ้นอยางลวก ๆ ไมมีมาตรฐาน
การออกแบบและระบบการจัดการขอมูล ถามีปใญหามากขึ้นอาจสงผลใหเกิดปใญหาและทําใหผูใชหมด
ความเช่ือถือ 
 9) ความคงที่ของการทํางาน (Function Stability) ระบบการทํางานตาง ๆ ในเว็บไซตแควรมี
ความถูกตองแนนอน ซึ่งตองไดรับการออกแบบสรางสรรคแและตรวจสอบอยูเสมอ ตัวอยางเชน ลิงคแ
ตาง ๆ ในเว็บไซตแ ตองตรวจสอบวายังสามารถลิงคแขอมูลไดถูกตองหรือไม เพราะเว็บไซตแอื่นอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ปใญหาท่ีเกิดจากลิงคแ ก็คือ ลิงคแขาด ซึ่งพบไดบอยเป็นปใญหาท่ีสรางความ
รําคาญกับผูใชเป็นอยางมาก 
 
 9.  บุคลากรที่มีความรู้  
(Knowledge People) หมายถึง ผูพัฒนาและบริหารระบบเว็บไซตแ (Webmaster) ทําหนาท่ี
ออกแบบพัฒนา ปรับปรุงและบํารุงรักษาเว็บไซตแใหมีความทันสมัย โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีการ
ปรับปรุงขอมูลใหเป็นปใจจุบันอยูเสมอ สามารถเขียน Code ภาษา HTML เบ้ืองตนได เป็นตน 

 10. งบประมาณ (Budget) 
งบประมาณในการสรางแหลงการเรียนรูออนไลนแนั้นจะไมขอกลาวถึงในท่ีนี้ จะกลาวถึงเฉพาะ
งบประมาณท่ีจําเป็นตองใชแนๆ ในการใหแหลงเรียนรูออนไลนแคงใหบริการไดตลอดไป คือ   
 1. งบสําหรับจายคาโดเมนเนมและเว็บโฮสต้ิง  ซึ่งจะมีคาบริการเป็นรายปี มากนอยขึ้นอยูกับ
แพ็คเกจท่ีหนวยงานหรือองคแกรจดทะเบียนไว 
 2. งบสําหรับจายคาบริการอินเทอรแเน็ต  ซึ่งตองจายคาบริการเป็นรายเดือน  มากนอยขึ้นอยูกับ
แพ็คเกจท่ีเลือกไวเชนเดียวกัน 
 
สรุปองค์ประกอบการสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต 

 แหลงการเรียนรูออนไลนแ เป็นอีกชองทางหนึ่งท่ีจะชวยสงเสริมใหผูศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลได
อยางสะดวก รวดเร็วชวยประหยัด เวลาและคาใชจายในการเดินทางมาสถานท่ีจริง  ท้ังยังสามารถเขา
มาศึกษาเรียนรูไดตลอดชีวิต โดยไมจํากัดสถานท่ีและเวลาอีกดวย   ดังนั้น หนวยงานหรือองคแใดท่ีมี
ความประสงคแจะสรางแหลงการเรียนรูออนไลนแ  ควรจัดเตรียมสภาพแวดลอมท่ีจําเป็นหรือ
องคแประกอบไว คือ 
 1. เครื่องคอมพิวเตอรแ (Computer)  
 2. ผูใหบริการอินเทอรแเน็ตหรือเน็ตเวิรแค (Internet Service Provider or Network) 
 3. โดเมนเนม (Domain Name) 
 4. เว็บโฮสต้ิง (Web Hosting)  
 5. โปรแกรมสรางเว็บไซตแและอื่นๆ (Website Builder and Other) 
 6. ขอมูลท่ีจะนําเสนอบนเว็บไซตแ (Data) 
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 7. วัสดุอุปกรณแในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล (Material) 
 8. การออกแบบเว็บไซตแ (Web Design) 
 9. บุคลากรท่ีมีความรูหรือเว็บมาสเตอรแ (Knowledge People or Webmaster) 
 10. งบประมาณ (Budget) 
 
โมเดลวงจรพัฒนาคุณภาพการสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต 
 เป็นท่ีทราบกันดีในหมูผูบริหารคุณภาพท่ีพยายามนําแนวคิดทฤษฎี PDCA หรือ “Deming 
Cycle” ของ W. Edwards Deming มาประยุกตแใช และยอมรับถึงความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 
 การสรางแหลงเรียนรูออนไลนแเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตก็เชนเดียวกัน หากตองการใหประสบ
ความสําเร็จ ก็ควรมีการตรวจสอบคุณภาพอยางสม่ําเสมอ เพื่อการพัฒนาขอมูลใหทันสมัย ถูกตอง 
และสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของโลก   
 สําหรับผูเขียนแลวคิดวา วงจร PDCA ยังไมเพียงพอตอการสรางและพัฒนาคุณภาพของแหลง
การเรียนรูออนไลนแเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  จึงดัดแปลงวงจร PDCA ซึ่งดีอยูแลว ใหดียิ่งขึ้นไปอีก 
จึงทําใหเกิดวงจรใหมนี้ขึ้นมา คือ  วงจร PDDCA  หรือโมเดล วงจรพัฒนาคุณภาพ (Quality 
development cycle) เพื่อใชในการตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพของการสรางแหลงการเรียนรู
ออนไลนแเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  ไวดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วงจรพัฒนาคุณภาพแหลงเรียนรูออนไลนแ (PDDCA) 
 1. Plan คือ การวางแผนศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของท่ีจะใชในการสรางแหลง
การเรียนรูออนไลนแใหครบถวนสมบูรณแ  (ของเดิมจาก PDCA) 
 2. Design  คือ การจัดหมวดหมูขอมูลใหเป็นระบบ และ ออกแบบหนาเว็บไซตแใหเหมาะสมกับ
ขอมูลตางๆ ท่ีไดจัดระบบไวแลว ถือเป็นหัวใจสําคัญและเป็นกระบวนการท่ีตองดําเนินการกอน 
อุปมาเหมือนการสรางบาน กอนจะลงมือสรางจริง ตองมีการเขียนแบบแปลนใหชัดเจนเสียกอน เมื่อ
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ไดแบบแปลนท่ีเหมาะสมแลวจึงลงมือสราง (เพิ่มใหม ) จึงเป็นวงจร PDDCA  ซึ่งการสรางแหลงการ
เรียนรูออนไลนแนั้น แตละเว็บเพจท่ีจะนําเสนอตองมีการออกแบบให เหมาะสมกับเนื้อหา 
เปรียบเสมือนกับการตกแตงภายในของหองแตละหองภายในบาน เชน หองนอน หองน้ํา หองครัว 
หองรับแขก เป็นตน 
 3. Do คือ ลงมือสรางแหลงการเรียนรูออนไลนแ ตามแผนและรูปแบบท่ีไดกําหนดไว (ของเดิม
จาก PDCA) 
 4. Check คือ การตรวจสอบเนื้อหาและการเช่ือมโยงตางๆ ของหนาเว็บเพจแตละหนาวา
ทํางานไดอยางถูกตองเหมาะสมหรือไมเพียงไร  (ของเดิมจาก PDCA) 
 5. Act คือ หากพบปใญหา ใหดําเนินการปรับปรุงการเช่ือมโยงของหนาเว็บเพจแตละหนาให
ทํางานไดอยางถูกตองเหมาะสม (ของเดิมจาก PDCA) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 สําหรับผูท่ีตองการสรางผลิตภาพแหลงการเรียนรูออนไลนแเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ขอให
ทดลองใชโมเดล PDDCA เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ การสราง การพัฒนาแหลงการ
เรียนรูออนไลนแใหดําเนินไปอยางถูกตองและทันสมัยอยูเสมอ จะทําใหมีความมั่นใจไดวา แหลงการ
เรียนรูออนไลนแท่ีสรางขึ้นนั้นมีคุณภาพเหมาะสมอยางตอเนื่องตลอดกาล 
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การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยุคการศึกษา 4.0 

Developing for the Performance of School Administrators in Basic 
Education to the Education 4.0 

 
 

 
 
 
 
 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาแนวทางการทางการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานยุคการศึกษา 4.0 เป็นการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและการสัมภาษณแผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการดําเนินการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยุคการศึกษา 4.0  เพื่อนํา
ขอมูลมาสังเคราะหแและเขียนรายงาน ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําองคแกรเป็นกลไก
และเป็นตัวแปรสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมีอิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพของผลลัพธแท่ีเกิดจากการ
บริหาร และมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือน    การปฏิรูปการศึกษา และกําหนดทิศทางความสําเร็จของ
โรงเรียนใหบรรลุตามวิสัยทัศนแ   ภาพความสําเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาในปใจจุบันยังดอย
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีเป็นผลมาจากผูบริหาร
สถานศึกษา ซึ่งเป็นการเนนย้ําใหผูบริหารสถานศึกษาจําเป็นตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะของการเป็นผูนํา
ดานการศึกษา 4.0 เพื่อใหเป็นผูมีวิสัยทัศนแ และมีความสามารถในการกระตุนใหบุคลากรในองคแกรไดใช
ศักยภาพใน    การทํางานใหเกิดผลสูงสุด  สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาของตนเองสูความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล ใหรูเทาทันการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี โลกขอมูลขาวสารและ
ภาวการณแแขงขันไรพรมแดน การศึกษาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยุคการศึกษา 4.0 มุงหวังวา
จะไดขอสนเทศอันมีประโยชนแตอการบริหารการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานตอไป ท้ังนี้สมรรถนะท่ีสําคัญผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุคการศึกษา 4.0 ควรประกอบดวย       
1) รัก ศรัทธาภูมิใจในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นผูอํานวยการสถานศึกษา  2) มีภาวะผูนาทางวิชาการ
3) มีทักษะและกระบวนการบริหาร ประกอบดวย การบริหารเชิงกลยุทธแ  การบริหารจัดการความเส่ียงการ
ตัดสินใจการคิดริเริ่มส่ิงใหมอยางสรางสรรคแ และพัฒนานวัตกรรมใหมท่ีนํามาแกปใญหาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาการบริหารคนการมีความยืดหยุนและปรับตัวและการสรางเครือขายในชุมชน 

 

คําสําคัญ : การศึกษา 4.0 , การพัฒนาสมรรถนะ , ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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ABSTRACT 

 School administrators as an enterprise leader and are a key factor in the management 
of the highest quality and influence of the outcome quality. Of management and plays an 
important role in the driving, reform, education, and defining the direction of the school's 
success.  The image of the success of the management and management of the current 
education is also the effectiveness and efficiency of the high quality standards of education 
as a result of the management the performance of an educational leader 4.0  to be a 
visionary and capable to stimulate people in the organization to use the highest potential for 
their work.  Be able to manage your own education to excellence in accordance with 
international standards, to always know the changes made by the technological 
advancement. World News and infant mortality The education of basic education 
management, education 4.0 , is aimed at being able to provide valuable knowledge for the 
administration of education in the school. However , the important competencies of basic 
education administrators ,education 4 .0 should include 1  (Love ,faith  ,pride in the dignity of 
the school director.2 (Leadership 3 (Skills and management processes 
Consists of strategic management ,risk management ,decision making,creative initiative  
of new innovations and innovations that solve problems and development of educational 
quality .People management is flexible and adaptable and creating a network in the 
community. 
 
Key words : Education 4.0  ,Executive Competency Development ,Basic  School 
 
บทนํา 

การศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแใหมีความรูความสามารถ ทักษะ เจตคติ
และคานิยมท่ีจําเป็นตอการดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัฒนแไดอยางมีความสุข กระบวนทัศนแการพัฒนาทาง
การศึกษาไทย โดยเริ่มจากการศึกษา 1.0 ในยุคเกษตรกรรม ท่ีเนนทักษะเพื่อยังชีพ สวนการศึกษาไทย 2.0 คือ
การศึกษาท่ีอยูบนพื้นฐานของอุตสาหกรรมเริ่มในสมัยรัชกาลท่ี 5 และตอมาเขาสูยุคการศึกษา 3.0 คือ 
การศึกษาไทยยุคเทคโนโลยีและโลกาภิวัตนแท่ีคอยๆ เปล่ียนไปเป็นการศึกษาเพี่อชุมชนนานาชาติ เนน
ติดตอส่ือสารเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยคนจะเปล่ียนไปในลักษณะชวยตัวเองมากขึ้น สวนการศึกษาไทย 4.0เป็น
ยุคผลิตภาพที่ตองการผลผลิต หรือ Products  ใหไดมากท่ีสุดเพื่อประโยชนแของชุมชนตนเองและ ชุมชนอื่นๆ 
ดวยทักษะการศึกษาท่ีเนนการทําได และ ลงมือทํา (ไพฑูรยแ สินลารัตนแ, 2559, น. 9-10) การวิจัยพัฒนา
บุคลากรการศึกษา และผูเรียนภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการรูจัก เติมเต็ม พอเพียง แบงปใน 
รับผิดชอบและใหคุณคา การหาความรูอยางตอเนื่อง รวมถึงการมีคุณธรรม เพื่อเป็นเกราะคุมกัน ซึ่งการศึกษา
เป็นกลไกใน  การพัฒนา สงเสริมและปลูกฝใงแนวความคิดใหกับพลเมืองและเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นตัวแปร
สําคัญของสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันระยะยาว  (Long Term Competitiveness)  ดังนั้น    
การปฏิรูปการศึกษา จึงเป็นโจทยแสําคัญสําหรับทุกภาคสวน จําเป็นอยางยิ่งท่ีจะตองมีการดําเนินการโดยผาน
กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ พรอมรับกับความทาทายการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ซึ่งทักษะสําคัญสําหรับคนยุค
ศตวรรษที่ 21 และการเป็นไทยแลนดแ 4.0  ดังกลาวจําเป็นตองอาศัยการบริหารจัดการ (Management) การมี
ทุนมนุษยแ (Human Capital) ท่ีมีประสิทธิภาพ (พรชัย เจดามาน   และคณะ, 2559, น. 5 )  
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 ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําอ งคแกรเป็นกลไกและเป็นตัวแปรสําคัญในการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพและมีอิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพของผลลัพธแท่ีเกิดจากการบริหาร และมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือน
การปฏิรูปการศึกษา และกําหนดทิศทางความสําเร็จของโรงเรียนใหบรรลุตามวิสัยทัศนแของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ  .ศ .2551  ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเป็นมนุษยแท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกายความรู 
คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยแเป็นประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐานรวมท้ังเจตคติท่ีจําเป็นต อการศึกษา ตอการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  )กระทรวงศึกษาธิการ  , 2552   ,น  .3 ) นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษา
จําเป็นตองปฏิรูปตนเอง ตองมีความรู ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณแทางการบริหาร เพื่อการ
เปล่ียนแปลงองคแกรครั้งใหญ โดยเป็นผูนํา และประสานความรวมมือจากทุกฝุายท่ีมีความสามารถทําใหเกิด 
การเปล่ียนแปลงในเรื่องการเรียน การสอน และการเรียนรู รวมถึงการประสานสัมพันธแ ระดม และจัดสรร
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูความสําเร็จตามเปูาหมายท่ีตองการโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เปล่ียนแปลง   ท่ีจะมีผลกระทบตอการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการศึกษาท่ีจัดขึ้นเพื่อเตรียมความ
พรอมดานทรัพยากรมนุษยแอันมีคาของประเทศ )ชัยยนตแ เพาพาน ,  2558  , น  .303 ; สุพล  วังสินธุแ,  2545  ,  
น. 12) และในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพนั้นอยูภายใตกรอบของการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับ
การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการสถานศึกษานั่นคือ ผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะนําพาสถานศึกษาสูความ
เป็นเลิศตามมาตรฐานสากลตองรูจักใชสมรรถนะผูนําการเปล่ียนแปลงใน        การบริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการคิดสรางสรรคแการคิดวิเคราะหแสังเคราะหแสามารถตัดสินใจไดดวยตนเองอยางชาญฉลาด
ดังนั้นกระบวนการคัดเลือก พัฒนาและประเมินผูบริหารสถานศึกษาจึงใชหลักการของสมรรถนะ
โดยกําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะหลักทาง       การบริหารท่ีหลากหลาย เชน การมุงผลสัมฤทธิ์ การ
บริการท่ีดี การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองทางจริยธรรม การทํางานเป็นทีม 
และสมรรถนะประจําสายงาน ประกอบดวย การวิเคราะหแและสังเคราะหแ การส่ือสารและการจูงใจ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและการมีวิสัยทัศนแเป็นตน (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา, 2548:  วิมลรัตนแ ศรีสําอางคแ,  2558, น.82) จะเห็นไดวา สมรรถนะ มีความสําคัญและเป็นหัวใจของ
ระบบการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในปใจจุบัน   
 ไพฑูรยแ สินลารัตนแ (2559) กลาวถึงการศึกษาไทยเขาสูยุค 4.0  โดยเริ่มจากการศึกษา 1.0 ในยุค
เกษตรกรรม ท่ีเนนทักษะเพื่อยังชีพ สวนการศึกษาไทย 2.0 คือการศึกษาท่ีอยูบนพื้นฐานของอุตสาหกรรม และ
ตอมาเขาสูยุคการศึกษา 3.0 คือ การศึกษาไทยยุคเทคโนโลยี โลกาภิวัตนแ และเป็น Port globalization ท่ี
คอยๆ เปล่ียนไปเป็นการศึกษาเพี่อชุมชนนานาชาติ  เนนการติดตอส่ือสารเทคโนโลยีเป็นหลัก แตการ ศึกษา
ไทย 4.0คือ การศึกษายุคผลิตภาพ เป็นยุคท่ีตองการ ผลผลิต หรือ Products ใหไดมากท่ีสุดเพื่อประโยชนแของ
ชุมชนของตนเองและชุมชนอื่นๆ ดวยทักษะการศึกษาท่ีเนนการทําได และลงมือทํา แลวออกมาเป็น ผลผลิต 
นอกจากนี้การศึกษาไทย 4.0 ยังถือวาเป็นยุค   ท่ีเขาสูศตวรรษท่ี 21 ท่ีประเทศไทยตองมองผลิตภาพใน
ลักษณะท่ีตามใหทันและกาวไปขางหนา   (สินธะวา คามดิษฐแ, 2560, น. 9-10)นอกจากนี้ ไพฑูรยแ สินลารัตนแ 
(2559) ไดเสนอ การศึกษาไทย 4.0 จําเป็นตองเนนท่ีการคิดวิเคราะหแ (Critical) กอน จากนั้นคิดสรางสรรคแ 
(Creative) แลวแปลความคิดสรางสรรคแนั้นเป็นผลผลิต  (Product) และเมื่อมีผลผลิตแลวผูเรียนตองมีความ
รับผิดชอบ (Responsible) ตามมากขึ้น การศึกษา 4.0 เป็นการศึกษาท่ีสามารถสรางหรือพัฒนาผูเรียน         
ใหสามารถสราง Products ขึ้นมาใหไดและเป็น Products ท่ีสะทอนความคิดใหม ระบบใหม     การกระทํา
ใหมปรากฏชัดเจน  ท่ีเรียกวา นวัตกรรม (Innovation) เป็นการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียน สามารถนําองคแ
ความรูท่ีมีอยูทุกหนแหงบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสรางสรรคแ เพื่อพัฒนานวัตกรรมตางๆ มาตอบสนองความ
ตองการของสังคมการศึกษา 1.0 คือ การศึกษาท่ีใชแนวคิดของสังคมเกษตรโดยใหการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา 102 

ผูเรียนทําตามครูเนนการบอกการบรรยายเป็นหลัก  สวนการศึกษา 2.0 เป็นการศึกษาในแนวคิดของ
อุตสาหกรรมท่ีสอนใหรูวาไมตอง   มีความคิดสรางสรรคแอะไรมากมาย เพราะในโรงงานอุตสาหกรรมเขาจัด มา
ใหอยูแลว ในขณะท่ีการศึกษา 3.0 คือการศึกษาในยุคขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยีหรือในยุคโลกาภิวัตนแ และ
การศึกษา 4.0 ในปใจจุบันที่เนนใหผูเรียนสามารถสรางผลงานหรือนวัตกรรมได (ไพฑูรยแ สินลารัตนแ,  2559, น. 
2) 

ผูบริหารสถานศึกษาเป็นกลไกสําคัญและมีอิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพของผลลัพธแท่ีไดจากระบบ
การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพ
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีจะพัฒนาตามยุคสมัยการเปล่ียนแปลงการศึกษา 4.0 ในปใจจุบัน จําเป็น
อยางยิ่งตองพัฒนาสมรรถนะของผูบริหาร เพราะสมรรถนะเป็นคุณลักษณะและความสามารถ ทักษะ ความ
ชํานาญดานตางๆตลอดจนทัศนคติของผูบริหารท่ีสะทอนออกมา     ในรูปของพฤติกรรมในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลซึ่งความสามารถเหลานี้ไดมาจากพื้นฐานความรู(Knowledge) 
ทักษะ(Skill) วิธีคิด(Self-Concept)คุณลักษณะสวนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motive) ตลอดรวมถึง
ประสบการณแ      การฝึกฝน และการปฏิบัติจนเป็นนิสัย ท่ีสะทอนออกมาในรูปของพฤติกรรมการทํางานท่ี
กอใหเกิดผลลัพธแสูงสุด (Superior Performance)(David C. Mccleland , 1985) 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580) กําหนดวา “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาให
คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สราง
รายไดระดับสูง และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถ
แขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ หรือ การเป็น “ไทยแลนดแ 4.0” การศึกษา เป็นกลไกในการพัฒนา สงเสริมและ
ปลูกฝใงแนวความคิดใหกับพลเมืองและเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญของสมรรถนะและความสามารถ
ในการแขงขันระยะยาว (Long Term Competitiveness) ท่ีเป็นขอตอหลักและบริบทท่ีสําคัญของการ
ออกแบบภายใตการขับเคล่ือนของการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูเพื่อการพัฒนา อันเช่ือมโยงกับมนุษยแ
และสังคมในพลวัต         การเปล่ียนแปลงของการกาวสูศตวรรษที่ 21 และการเป็นไทยแลนดแ 4.0 การปฏิรูป
การศึกษา จึงเป็นโจทยแสําคัญสําหรับทุกภาคสวน จําเป็นอย างยิ่งท่ีจะตองมีการดําเนินการปฏิรูปท่ีมี
ประสิทธิภาพ และจะสําเร็จไดก็ตองดวยการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ พรอมรับกับความทาทายความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ซึ่งทักษะสําคัญสําหรับคนยุคศตวรรษท่ี 21 และการเป็นไทยแลนดแ 4.0 ดังกลาว 
จําเป็นตองอาศัยการบริหารจัดกา ร การมี ทุนมนุษยแ  (Human Capital) ท่ีมีประ สิทธิภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหนวยงานหลักในการปฏิรูปการศึกษา มีนโยบายสําคัญหลายประการท่ีจะขับเคล่ือน
ทําใหการปฏิรูปการศึกษา โดยมีเจตนาท่ีจะสรางโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา ให    ทุกภาคสวนมีบทบาท
ในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาไปสูความสําเร็จ โดยเฉพาะการศึกษา    ขั้นพื้นฐานเป็นกลุมประชากรวัย
เรียนท่ีมากท่ีสุด และมีสถานศึกษากระจายอยูท่ัวประเทศผูอํานวยการสถานศึกษา เป็นหัวหนาสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ถือวาเป็นกุญแจแหงความสําเร็จ เพราะนอกจากจะปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของสถานศึ กษาแลว 
ผูอํานวยการสถานศึกษายังเป็นจุดเช่ือมของนโยบายกับการปฏิบัติท่ีใกลชิดกับผูเรียนมากท่ีสุด ซึ่งแนนอนวา
ผูอํานวยการสถานศึกษา นอกจากจะตองคุณลักษณะท่ีดี มีความรูความสามารถ เป็นผูนําครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนผูปกครองและชุมชนใหมารวมมือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหบรรลุผล ซึ่ง
หมายถึง “มีสมรรถนะ” 
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สมรรถนะ หรือขีดระดับความสามารถ (Competency) ของผูอํานวยการสถานศึกษา เป็น
ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแสูงสุดตอการจัดการศึกษาใน
คุณลักษณะดานความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ลักษณะเฉพาะตัว (Attribute) พฤติกรรม (Behavior) 
ประกอบกันทําใหสามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตางๆ ตามภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเกิดผลสําเร็จ
และบรรลุเปูาหมายตามท่ีไดวางไวสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นหนวยงานบังคับบัญชา 
กํากับดูแลผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ัวประเทศ จึงกําหนดแนวทางในการคัดเลือกและพัฒนาสมรรถนะ
ผูบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือน  การปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายและทิศทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นจึงไดกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูบริหารสถานศึกษายุคใหม ไวดังนี้  (สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2560,   น. 1- 3) 

         สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสําคัญมีดังนี้ 

1. คุณลักษณะผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงคแ ประกอบดวย รัก ศรัทธา ภาคภูมิใจในศักด์ิศรี
และเกียรติภูมิของความเป็นผูอํานวยการสถานศึกษา มุงมั่นในการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเป็นสําคัญ สรางวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานโดยกระบวนการมีสวน
รวม มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเป็นผูอานวยการ
สถานศึกษา 

            2. ภาวะผูนําทางวิชาการ ประกอบดวย ความเป็นผูนําทางวิชาการและสามารถสงเสริมใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา  ของชาติและ
หลักการจัดการเรียนรู สามารถบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ี เนนผูเรียนเป็นสําคัญ สามารถ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถสรางและพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา ใหความสําคัญและสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถบริหารจัดการ
สถานศึกษาเป็นองคแกรแหงการเรียนรู สามารถจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุมเทความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

             3. การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา ประกอบดวย ความสามารถวิเคราะหแ สังเคราะหแ 
นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของผูอํานวยการสถานศึกษา สามารถ
วางแผนกลยุทธแใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลและหลักการได
อยางถูกตอง เหมาะสม สามารถประยุกตแใช หลักธรรมาภิบาล  ในการบริหารจัดการสถานศึกษา สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิดความคุมคา สามารถบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สามารถสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความสามารถในทาง
วิชาการ สามารถบริหารจัดการระบบภาคีเครือขายการพัฒนาสถานศึกษา สามารถนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผล สามารถวิเคราะหแกฎหมาย กฎ ระเบียบหลักเกณฑแและวิธีการท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาท่ีผูอํานวยการสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษาทําหนาท่ีบริหารจัดการสถานศึกษาตามขอบขายภารกิจงานของสถานศึกษา 
ไดแก งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารท่ัวไป รวมถึงการขับเคล่ือนน โยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยมี
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและตัวช้ีวัดขอตกลงในการปฏิบัติงานตามท่ีไดทําไวกับสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเป็นเปูาหมายการพัฒนา โดยใชการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธแเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษา 
ต้ังแตการวางแผน การนําแผนไปสูปฏิบัติ และการประเมินผล โดยใชความรู ทักษะ คุณลักษณะตามท่ีไดพัฒนา 
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มาประยุกตแใชใน  การบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ดังนั้นคุณลักษณะ ทักษะ
และกระบวนการบริหารที่ผูอํานวยการสถานศึกษาควรมีและใชในการบริหารงาน ควรมีดังตอไปนี้ 

1. คุณลักษณะท่ีดี ไดแก 

                   1.1ความมีอุดมการณแ อุดมการณแอยากเป็นผูบริหารท่ีดี ใชโอกาสบทบาทหนาท่ีสราง
คุณประโยชนแตอการศึกษาพัฒนาชาติ มุงมั่นพัฒนางานท่ีสงผลตอผูเรียน ตอโรงเรียน ตอสังคม   ความมี
อุดมการณแจะเป็นแรงจูงใจ แรงผลักดันใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จไดงายข้ึน 

                   1.2ความมุงมั่นเอาใจใสคุณภาพ มีความต้ังใจ จริงใจ เสียสละ มุงจัดการใหงานดําเนินการอยาง
เรียบรอย สะดวก รวดเร็ว คลองตัว เป็นระบบ มีแบบแผน มีความรับผิดชอบ มุงมั่นไมยอทอตออุปสรรคเพื่อให
การปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบบรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมายท่ีคาดหวัง 

                   1.3ความมีคุณธรรมและเมตตาธรรม เป็นผูใหอภัย ไมตัดสินความถูกผิดของผูใตบังคับบัญชา
เพียงเขาเลาใหฟใง ไมอาฆาตในเรื่องท่ีเกิดขึ้นแลว มีความลําเอียงนอยท่ีสุด มีความซื่อสัตยแยุติธรรม เสมอภาค   
มีความจริงใจกับเพื่อนรวมงาน รวมถึงการมีจิตอาสาท่ีดีงาม 

                    1.4ความเป็นผูมีอารมณแ จิตใจดี เป็นผูมีความมั่นคงทางอารมณแและจิตใจ มีความสุภาพท้ัง   
การแตงกาย การพูด ท่ีมีความเขมแข็ง ชัดเจน มั่นคง รูจักกาลเทศะ ไมเห็นแกตัว     ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน
และเสียผลประโยชนแ ยกยองผูใตบังคับบัญชา และใหความชวยเหลือตามสมควร 

                     1.5ความออนนอมถอมตน ไมยกตนขมทาน ใหเกียรติตอผูใตบังคับบัญชาท้ังตอหนาและลับ
หลัง เพื่อสรางความสัมพันธแท่ีดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง ผูปกครอง ชุมชนฉันญาติมิตรและพี่
นองท่ีเสมอเหมือนครอบครัวเดียวกัน 

                   1.6รักความกาวหนาใฝุใจเรียนรู และใหความสําคัญตอการมีสวนรวมจากการแลกเปล่ียน
เรียนรูในการสรางองคแความรูท่ีสามารถนาไปใชและปฏิบัติไดจริง รวมถึงการรอบรูในหลักการบริหาร ระเบียบ
แบบแผนปฏิบัติ รูที่ถูกตองชัดเจน 

2.ทักษะและกระบวนการบริหาร ไดแก 

                 2.1การบริหารเชิงกลยุทธแ มีความสามารถในการบริหารจัดการภายใตสภาวการณแจํากัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การวางแผนแบบมีสวนรวมใชโรงเรียนเป็นฐานโดยตอบสนองนโยบายและทิศทางการศึกษา 
บริหารแผนสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล 

           2.2การจัดการความเ ส่ียง วิ เคราะหแปใญหา ทางแก ไข และดําเนินการแก ไขสูการพัฒนา                 
ทางการศึกษา ภายใตขอมูลท่ีถูกตองชัดเจน 

           2.3การตัดสินใจ ตัดสินใจโดยใชขอมูลพื้นฐานและความรูในการเลือกตัดสินใจ ตัดสินใจ  ในเรื่องตางๆ 
อยางมีสติและมีเหตุผลช้ีแจงได ไมยึดเอาความคิดของตนเป็นใหญ ฟใงความคิดเห็นของคนอื่นท่ีเกี่ยวของ และ  
มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ 

           2.4การเป็นผูนําเชิงวิชาการ มีความรูเขาใจดานวิชาการ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา   การจัดการ
เรียนการสอน การนิเทศ ช้ีแนะ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน การวิจัย  การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
รวมถึงการมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะทางเทคโนโลยี 
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  2.5การคิดริเริ่มส่ิงใหมอยางสรางสรรคแ ริเริ่ม สังเคราะหแ คิดสรางสรรคแ และพัฒนานวัตกรรมใหมท่ี
นํามาแกปใญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและตอบสนองนโยบาย 
ความคิดสรางสรรคแจะสะทอนวิสัยทัศนแของผูบริหาร ซึ่งตองแสวงหา เรียนรู    จากประสบการณแผูสําเร็จและ
ลงมือทํา 

           2.6การบริหารคน ความใสใจตอบุคคลและสมาชิก ใชความรู ทักษะ เทคนิคในการบริหาร จิตวิทยา 
แรงจูงใจ เนนความสําคัญบุคลากร ใหเกียรติ เช่ือถือ ไววางใจกัน สงเสริม พัฒนา จัดครูใหทํางานตรงกับความรู
ความถนัด บริหารงานบุคคลดวยหลักธรรมาภิบาล สรางความรูสึกท่ีดีตอกัน แกไขความขัดแยงระหวางบุคคล 
และประสานใหรวมมือกันทํางานเพื่อประโยชนแของหนวยงานได ท้ังนี้เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

            2.7 การมีความยืดหยุนและปรับตัว เพื่อก าวทันการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัฒนแ หรือ              
ยุคการส่ือสารที่ไรพรหมแดน ท้ังการพัฒนางาน การพัฒนาตนเอง การพัฒนาผูเรียน และสถานศึกษา 

            2.8 การสรางเครือขาย สรางและประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

            การประเมินผลการบริหารท่ีมีคุณภาพพิจารณาจากการดําเนินงานภายใตการบริหารจัดการของ
ผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีเกิดกับนักเรียน เกิดกับผูบริหาร เกิดกับครู เกิดกับสถานศึกษา ผูรับบริการ และผล
การสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน) ดังนี้ 

1.ผลท่ีเกิดกับนักเรียน ไดแก 
      1.1 ความสามารถในการอานการเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
      1.2 ผลงานหรือรางวัลท่ีเกิดจากการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
      1.3 ผลการเรียนรูเฉล่ีย 5 กลุมสาระการเรียนรู 
2.ผลท่ีเกิดกับผูบริหาร ไดแก 

                2.1 ผลงานหรือรางวัลท่ีเกิดจากการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
                2.2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
                2.3 การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรและการลงทุนจากภาคีเครือขาย หรือภาค
ประชาสังคมมาใชเพื่อประโยชนแทางการศึกษา 

3.ผลท่ีเกิดกับครู 
                 3.1 ผลงานหรือรางวัลท่ีเกิดจากการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
                 3.2 การสงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาทางวิชาชีพ 

4.ผลท่ีเกิดกับผูรับบริการ 
                 4.1 การมีสวนรวมของสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน 

5.ผลการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
                 5.1 อัตราการเกณฑแเด็กเขาเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน 
                 5.2 อัตราการศึกษาตอของนักเรียน 
                 5.3 การดําเนินการตํามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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โดยสรุป ผูอํานวยการสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญในการขับเคล่ือนโยบายปฏิรูปการศึกษา
และภารกิจของสถานศึกษาใหบรรลุเปูาหมายคุณภาพการศึกษา นั้นคือผูเรียนท่ีจบออก     มีคุณภาพ เป็นทุน
มนุษยแท่ีประสิทธิภาพ มีทักษะสําคัญสําหรับคนยุคศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมและสอดคลองกับ
วิสัยทัศนแและแนวทางของไทยแลนดแ 4.0 ดังนั้นผูอํานวยการสถานศึกษาจะตองเป็นผูท่ีมีสมรรถนะสูง 
สอดคลองกับสภาวการณแเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น โลกของการแขงขัน   ทิศทางการพัฒนาและแนวทางในการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ พัฒนาสถานศึกษาใหสามารถจัดการเรียนการสอนและปรับตัวใหเทาทันการ
เปล่ียนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกระบวนการคัดเลือก พัฒนา และประเมินผูบริหารสถานศึกษา จึงใช
หลักการของสมรรถนะ ท้ังนี้เพื่อใหไดผูบริหารโดยเฉพาะผูอํานวยการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นผูท่ีเพียบพรอม
ดวยคุณลักษณะท่ีดี มีความรู ความสามารถ ทักษะกระบวนการทํางาน และภาวะผูนําในการบริหาร
สถานศึกษาใหเกิดสัมฤทธิผล หรือท่ีเรียกวา “สมรรถนะผูอํานวยการโรงเรียน 4.0 “ นั้นเอง 

ข้อเสนอแนะ 

 ผูบริหารสถานศึกษาจะตองแสดงบทบาทความเป็นผูนําท่ีมีสมรรถนะสูง คือ มีและใชความรู 
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีจําเป็นในการบริหารงานใหประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนแสูงสุด
ตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงกวาเดิม ซึ่งหมายถึงการไดรับ การพัฒนาและการเสริมสรางสมรรถ นะ
ครอบคลุมองคแประกอบสมรรถนะ 3 กลุม คือ ความรู  )knowledge) ทักษะ  )skills) คุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล (Personal characteristics or Attribute)    )นุชนรา รัตนะศ  ิระประภา   ,2557   ,น  .509  (นอกจากนี้
พฤติกรรม  (Behavior) และความรับผิดชอบของผูบริหารเป็น   สวนหนึ่งท่ีทําใหการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม

ตางๆบรรลุเปูาหมายตามท่ีไดวางไว ดวยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการไดนําแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใชในการ
บริหารบุคลากรขององคแกรการศึกษา  ทุกระดับ โดยปใจจุบันไดกําหนดสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาไว 2 
กลุม 9 สมรรถนะยอย คือ   1) สมรรถนะหลัก  )Core competency) ประกอบดวยส่ีสมรรถนะยอย คือ การ
มุงผลสัมฤทธิ์    การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง และการทํางานเป็นทีม และ 2) สมรรถนะประจําสายงาน 
)Functional competency) ประกอบดวยหาสมรรถนะประจําสายงานยอย คือ การวิเคราะหแและสังเคราะหแ 
การส่ือสารและจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศนแ และภาวะผูนํา         การเปล่ียนแปลงซึ่งถือ
ไดวาเป็นปใจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีและ   ความรับผิดชอบ ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคแขององคแการอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อความรับผิดชอบตอ
สังคมในยุคประเทศไทย 4.0 เป็นการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและการสัมภาษณแสถานศึกษาเอกชนนํา
รองในการดําเนินการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมในเขตกรุงเทพมหานครบางโรงเรียน เพื่อนําขอมูลมา
สังเคราะหแและเขียนรายงาน ผลการศึกษาพบวา ในปใจจุบันความรับผิดชอบตอสังคม เป็นภารกิจท่ีสําคัญของ
องคแกรธุรกิจท่ีตองดําเนินการจะหวังแตกําไรเพียงอยางเดียวไมไดเหมือนเมื่อในอดีตตองดําเนินการทางดูแลเอา
ใจใสสังคมและส่ิงแวดลอมควบคูกันไปดวย ท้ังนี้เนื่องจากปใจจุบันปรากฏการณแทางสังคมและทางส่ิงแวดลอมมี
การเปล่ียนแปลงไปตามอัตราความเจริญของโลก โรงเรียนอกชนเป็นหนวยธุรกิจท่ีทําหนาท่ีใหการศึกษาอบรม
แกเยาวชนของชาติจึงตองปรับตัวหันมาดูแลเอาใจใสเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม  ตองตระหนักและให
ความสําคัญตอผลผลิตของการจัดการศึกษาใหเป็นท่ียอมรับของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย และเพื่อใหเกิดประโยชนแ
สูงสุดตอนักเรียน โรงเรียนในฐานะผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ ในการจัดการศึกษาจึงมีความจําเป็นท่ีตองแสดงความ
รับผิดชอบตอผลของการจัดการศึกษาและพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมตองทําหนาท่ีพัฒนานักเรียน ซึ่งเป็น
ทรัพยากรบุคคลใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ ดังนี้คือ ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการส่ือสารได
มากกวา 1 ภาษาและ ผูเรียนตองมีคุลักษณะท่ีสังคมตองการ คือเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีดี
งาม ปรับตัวเขากับสังคมส่ิงแวดลอมไดอยางดี จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและการสัมภาษณแ
ผูบริหารสถานศึกษา พบวาแนวทางการบริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อความรับผิดชอบตอสังคมในยุคประเทศไทย 
4 .0 ประกอบดวย 5  คุณลักษณะดังนี้  คือ1  (การรับรูประเด็นทางสังคม 2  (การใหบริการตอสังคม  3  (การมี
สวนรวมแกไขปใญหาสังคม  4 (การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะของชุมชนและ5 (การสรางจิตอาสาตอสังคม  
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ABSTRACT 
           The purpose of study was to study guidelines for managing private schools for social 
responsibility in Thailand 4 .0 .This  was a study of relevant research and interviews with 
private pilot schools in the implementation development social responsibility in some 
Bangkok school  .Subsequently ,the data were synthesized and written reports .The results of 
the study showed that,At present the responsibility to 
The Lynx is an important mission of business organization  must take care of social and the 
environment together .Because  of  the current social  and environmental phenomena have 
changed according to the world .Private schools are business unit that provide  education  to 
the  youth of the nation .Therefore having to adapt to take care of the mind ,put in the 
matter of social responsibility .The schools must realize and give importance to the 
productivity of education management to be accepted to stakeholders and to benefit the 
students most.The school is responsible 
For education management and therefore needs to show responsibility for the results of 
education management .The school must act as a student development which is difficult .The 
person has the following desirable characteristics : Students are able to use language for 
communication in more than 1 language ,and must have characteristics  that society need: 
being a good person ,having morality ,ethics and good values . In addition ,having to adapt to a 
good environment .The researcher can conclude that the components of social responsibility 
consist of 5 element :1  (Awareness of social issues . 2  (Social service  .3 ( Participation in solving 
social problems  .4  (Participation  in public activities of the community  .And 5  (Creating a 
volunteer spirit for society. 
 
KEYWORDS : Guidelines for managing private schools/ corporate social responsibility/ 
                    The Thailand  4.0 
 
บทนํา 

        ปใจจุบันโลกกําลังเผชิญกับปใญหาตาง ๆ ท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาทิ ปใญหา 
ภาวะโลกรอน ปใญหา การใชแรงงานเด็ก ปใญหาความเหล่ือมลํ้าทางรายได เป็นตน ทําใหองคแกรตางๆ ตองหัน
กลับมาทบทวนบทบาทของตน ท่ีมีสวนทําใหเกิดปใญหาดังกลาว )Elving, 2013  ( เนื่องจากองคแกรท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตลอดจนองคแกรท่ีไมแสวงหา ผลกําไร  )NGOs) ตางออกมาเรียกรองใหองคแกรตาง ๆ ตอง รวมกัน
รับผิดชอบสังคม )Social  Responsibility : CSR  (โดยการดําเนินงานท่ีไมหวังเพียงแคผลทางการเงิน หรือการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตยังตองใหความสําคัญ และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเส ีย กลุมตาง ๆ อีกดวย 
 )Coombs and  Gilley, 2005; Collison  et al., 2008; Choi and Wang, 2009; Doh et al., 2010  (
ดังนั้นความรับผิดชอบตอสังคมจึงกลายเป็นประเด็นสําคัญท่ีท่ัวโลกใหความสนใจ โดยเฉพาะองคแกรธุรกิจ 
เนื่องจากการดําเนินกิจการขององคแกรธุรกิจลวนสงผลกระทบ ตอสังคมและส่ิงแวดลอมท้ังทางตรงและทางออม
อยาหลีกเล่ียงไมได ความรับผิดชอบตอสังคมจึงกลายเป็นเรื่องจําเป็นท่ีทุกฝุายตองหันมาใหความสําคัญ ไมใช
เพียงเพื่อหวังสรางผลทางการตลาด หรือเพื่อใชแกไขปใญหาทางธุรกิจใหไดรับการยอมรับจากสังคมเทานั้น แต
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ความรับผิดชอบตอสังคมกําลังทวีความสําคัญและกลายเป็นแนวคิดและวิธีการบริหาร จัดการธุรกิ จท่ีสงผล
กระทบเชิงบวกตอผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมตาง ๆ  )Luo  and  Bhattacharya, 2006; Adeyemo, Oyebamiji  
and  Alimi, 2013; สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม, 2556(  
             ความรับผิดชอบตอสังคมขององคแกรธุรกิจ )Corporate  Social  Responsibility: CSR) เริ่ม
แพรหลายในประเทศไทยปี 2549 การดําเนินงานจะทําควบคูไป 3 ดาน คือ กําไร สังคมและ 
ส่ิงแวดลอม โดยกําหนดใหสังคมนั้นหมายถึง ชุมชน หรือคนในชุมชนท่ีองคแกรต้ังอยู การดําเนินกิจการดวย
ความรับผิดชอบตอสังคมนี้ไมเพียงแตปฏิบัติตามกฎหมายและถูกหลักจริยธรรมเทานั้น หากแตยัง 
สรางสรรคแหรือลงทุนดวยการดําเนินการโครงการตาง ๆ เชน การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นตน องคแกรอาจสนับสนุนใหความชวยเหลือไดหลายรูปแบบ เชน 
การบริจาคเป็นเงินสด  การใหทุนออกเงินคาโฆษณา  การเป็นสปอนเซอรแใหความชวยเหลือดาน 
เทคโนโลยี  บุคลากรอาสา )Kotler  and  Nancy  Lee  ,2008   (กระแสความคิดเหลานี้เกิดขึ้นจากปใญหา
สภาพแวดลอมตางๆเริ่มเขามากระทบกับความคิดและความรูสึกของคนเกิดขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นกระแส
หลักของสังคม ทําใหความรับผิดชอบตอสังคมขององคแกรธุรกิจกลายเป็นแนวทางการบริหารจัดการท่ีสําคัญ
ขององคแกรธุรกิจในปใจจุบันและอนาคตเพราะหากธุรกิจถูกปฏิเสธจากชุมชนองคแกรนั้นจะอยูไมไดดังนั้นอาจ
กลาวไดวาความรับผิดชอบตอสังคมขององคแกรธุรกิจดานตางๆเป็นผลประโยชนแสูงสุดรวมกันระหวางชุมชนกับ
องคแกรนั้น ๆ )อนันตชัย    ยูรประถม , 2554   (    

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาสําหรับเยาวชนทุกระดับไดนํา
แนวความคิดดานความรับผิดชอบตอสังคม เขามาสูสถานศึกษาต้ังแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งพบวามี
จํานวนสถานศึกษาระดับดังกลาวอยูในทุกชุมชนท่ัวประเทศไทย ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยกําหนดการําเนิน
การภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2 ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาคุณธรรมและสรางจิตสํานึก

ความเป็นไทยอยางยั่งยืน)ศุภรัตนแ  รัตนมุขยแ ,  2554  ( ใหกับเยาวชนโดยขับเคล่ือนนโยบายนี้ลงไปปฏิบัติในการ
จัดการศึกษาต้ังแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่ อวางรากฐานของสังคมไทย  โดยการบมเพาะเด็กและ
เยาวชนไทย ใหเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต การจัดการ
ศึกษา ของสถานศึกษาเพื่อสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม  กําลังเป็นเรื่องใหมท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะตอง
ศึกษาใหมีความรูความเขาใจในหลักการและวิธีการดําเนินงาน เพื่อไปใชขับเคล่ือนในสถานศึกษา โดยสราง
ความตระหนัก และ ใหความสําคัญ ในการจัดกิจกรรมในเชิงบูรณาการควบคูกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
โดยนํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมไปปรับใชในการบริหารเพื่อชวยสรางสรรคแวัฒนธรรมใหมใน
สถานศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ียั่งยืน  การนําแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม  ซึ่งวาดวยการท่ี
องคแกรแสดงความรับผิดชอบตอผลกระทบจากการดําเนินการ ขององคแกร ตอผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายใน และ
ภายนอกองคแกร  ส่ิงแวดลอม และสังคม  ชุมชนท่ีอยูรอบดาน มาผสานกับการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
ปใจจุบัน จะเป็นการสรางความสําเร็จในดานการปลูกฝใงคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบใหกับเยาวชน 
ซึ่งเป็นกลไกหลักของสังคม  เพื่อตอบสนองและชวยเหลือใหวิถีความเป็นอยูของชุมชนมีความสุข สําหรับ
ประโยชนแท่ีจะเกิดขึ้น จากการบริหารสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมนั้นนอกจากจะเป็นการ
ตอบสนอง นโยบายกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหนวยงานตนสังกัด และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ   การ
บริหารงานในโรงเรียนอยางสรางสรรคแนักเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพและ ยังไดรับการ
พัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรมเป็นคนดี คนเกง อยูในสังคมไดอยางมีความสุขตรงตามความคาดหวังของผูมี
สวนไดสวนเสียกลุมรอง  อันไดแก  ชุมชน ผูปกครอง  คณะกรรมการ สถานศึกษา เจาหนาท่ีจากภาครัฐและ
ส่ือมวลชน )จณิน    เอี่ยมสะอาด , 2550          (  
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             บทบาทของโรงเรียนเอกชนต้ังแตอดีตจนถึงในปใจจุบันจัดต้ังขึ้นเพื่อ 1(แบงเบาภาระของรัฐ  ในเรื่อง
การจัดการศึกษาใหเยาวชนซึ่งมีท้ังการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน ทําใหรัฐ
สามารถประหยัดเงินงบประมาณในกรลงทุนดานการศึกษาไดเป็นจํานวนมาก   2   (เป็นโรงเรียนใกลบาน  
โรงเรียนเอกชนสวนมากเป็นโรงเรียนท่ีอยูในแหลงชุมชนเกือบทุกชุมชน ถือวาเป็นโรงเรียนใกลบาน และหรือมี
การคมนาคมท่ีสะดวก จึงสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนและผูปกครอง ในเรื่องความสะดวกสบายและ
การประหยัดเวลา รวมท้ังคาพาหนะในการเดินทางไป -กลับของนักเรียน  3  (ใหบริการเดนเป็นพิเศษ โรงเรียน
เอกชนสามารถใหบริหารท่ีมีลักษณะเดนเป็นพิเศษสนองความตองกรของกลุมคนไดเป็นอยางดี เชน อาหาร

กลางวัน พาหนะรถรับ-สง หอพัก และสามารถจัดหลักสูตรพิเศษท้ัง ในเรื่องการฝึกอบรม ดานคุณธรรม ดาน
คุณธรรม จรรยามารยาท การฝึกทักษะทางภาษา คณิตศาสตรแ วิทยาศาสตรแ ดนตรี กีฬา และอื่น ๆ 4  (ชวยให
เกิดการแขงขันดานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนสามารถสงเสริมเสรีภาพดานการศึกษา คือ ชวยให
ผูปกครองและนักเรียนมีโอกาสในการเลือกสถานศึกษามากแหงขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนท่ี ดี มีคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาสูงจะเป็นคูแขงกับโรงเรียนของรัฐ จึงเป็นการกระตุนใหมีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น และยังเป็นการขจัดหรือลดการผูกขาดในการจัดการศึกษา  5    (มีการบริหารจัดการ
ท่ีมีความคลองต ัวโรงเรียนเอกชนมีการบริหารจัดการท่ีมีอิสระโดยบริหารอยางระบบธุรกิจซึ่งคลองตัวมากกวา
ระบบราชการ จึงสามารถลดขั้นตอนและระเบียบวิธีการในการส่ังการบังคับบัญชา สามารถตัดสินใจปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงการบริหารงานดานตาง ๆ ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีเอื้อประโยชนแตอการจัด
การศึกษาไดอยางเต็มท่ี ทําใหประหยัดเวลางบประมาณและกําลังคนซึ่งเป็นปใจจัยหลักองการ บริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังมีความคลองตัวในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชดําเนินกิจการโดยไม
ขอจํากัดทางดานระเบียบขอบังคับเหมือนโรงเรียนภาครัฐ ทําใหสามารถปรับเปล่ียนและ เลือกใชวัสดุอุปกรณแ
กรศึกษาท่ีทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนไดอย างรวดเร็วและทันเหตุการณแและ6  (พัฒนา
คุณภาพผูเรียนโรงเรียนเอกชนสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนของรัฐโดย
พิจารณาไดจากคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ)O-NET)ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ 
                นอกจากท่ีกลาวมาบทบาทหนาท่ีของโรงเรียนเอกชนอีกประการหนึ่งท่ีสําคัญ คือ การสงเสริม
ความรับผิดชอบตอสังคม เชนเดียวกับโรงเรียนรัฐบาล ดังจะเห็นไดจากแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งซึ่งเป็น
โครงการ ท่ีมีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาคุณธรรมและสรางจิตสํานึกความเป็นไทยอยางยั่งยืน  )ศุภรัตนแ   รัตนมุขยแ , 
2554) ใหกับเยาวชนโดยขับเคล่ือนนโยบายนี้ลงไปในแผนปฏิบัติในการจัดการศึกษาต้ังแต ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อวางรากฐานของสังคมไทย โดยการบมเพาะเด็กและเยาวชนไทย ใหเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพและ
เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต   การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่ อสงเสริมความ
รับผิดชอบตอสังคมกําลังเป็นเรื่องใหมท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะตองศึกษาใหมีความรูความเขาใจในหลักการ
และ วิธีการดําเนินงาน เพื่อไปใชขับเคล่ือนในสถานศึกษา โดยสรางความตระหนัก และใหความสําคัญในการ
จัดกรรมในเชิงบูรณาการควบคูกบการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโดยนํากิจกรรม ความรับผิดชอบตอสังคมไป
ปรับใชในการบริหารเพื่อชวยสรางสรรคแวัฒนธรรมใหมในสถานศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ียังยืน การ
นําแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งวาดวยการท่ีองคแกรแสดงความรับผิดชอบตอผลกระทบจากการ
ดําเนินการขององคแกร ตอผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายใน และภายนอกองคแกร ส่ิงแวดลอม และสังคมชุมชนท่ีอยู
รอบดาน มาผสานกับการบริหารจัดการสถานศึกษาในปใจจุบัน จะเป็นการสรางความสําเร็จในดานการปลูกฝใง
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบใหกับเยาวชน ซึ่งเป็นกลไกหลักของสังคม เพื่อตอบสนองและ
ชวยเหลือใหวิถีความเป็นอยูของชุมชนมีความสุข สําหรับประโยชนแท่ีจะเกิดขึ้น จากการบริหารสถานศึกษา โดย
คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมนั้นนอกจากจะเป็นการตอบสนอง  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็น
หนวยงานตนสังกัด และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานในโรงเรียนอยางสรางสรรคแ นักเรียนไดรับ
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การศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพและยังไดรับการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม เป็นคนดี คนเกง อยูใน
สังคมไดอยางมีความสุขตรงตามความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมรอง ไดแก ผูปกครองชุมชน 
คณะกรรมการ สถานศึกษา เจาหนาท่ีจากภาครัฐและส่ือมวลชน )จณิน    เอี่ยมสะอาด , 2550( 
          การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจัดศึกษาเบื้องตนเพื่อสรางความพรอมและความ
สนใจของผูเรียนซึ่งอยูในวัยเด็กถึงวัยรุนตอนตนกําลังแสวงหาอัตลักษณแของตนเองภายใตการกํากับดูแลของ
สถานศึกษาอยางสรางสรรคแ จําเป็นท่ีจะตองใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ ท่ีจะใหแนวทางท่ีเหมาะสมแกผูเรียน
แตละคน การศึกษาในระดับนี้เป็นการปูพื้นฐานวิชาชีพ ใหผูเรียนในการไปประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ ตามส่ิง
ท่ีตนเองสนใจ และถนัด เลือกอาชีพที่เป็นประโยชนแตอตนเอง และสังคม )วาสนา   สืบสุติน ,  2557 (  
 
สรุปผล 
            สภาพการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เป็นหัวใจสําคัญของผูมีสวนเกี่ยวของ ท่ีตองตระหนักและใหความสําคัญตอผลผลิตของ
การจัดการศึกษาใหเป็นที่ยอมรับของผูท่ีมีสวนได สวนเสีย และเพื่อใหเกิดประโยชนแสูงสุดตอนักเรียน โรงเรียน
ในฐานะผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ ในการจัดการศึกษาจึงมีความจําเป็นท่ีตองแสดงความรับผิดชอบตอผลของการจัด
การศึกษา และ พัฒนาความรับผิดชอบตอสังคม ดังนั้นสภาพการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงมีความสําคัญ บทบาท และการผลิตไดอยางรวดเร็ว โดยการสราง และใชเทคโนโลยี 
การผลิตขั้นสูง ซึ่งมักจะมีประสิทธิภาพในการทําลายสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติอยางรวดเร็ว  ขณะเดียวกัน
ก็ยังสงผลใหเกิดสังคมท่ีเนนคานิยมในการบริโภค มีการบริโภคท่ีเกินความจําเป็น อยางไมจํากัดเพื่อตอบสนอง
ความตองการท่ีไมมีจุดส้ินสุด  ปราศจากความตระหนักถึงความสัมพันธแ ระหวางมนุษยแซึ่งเป็นผูผลิต และผูบูริ
โภคฝุายหนึ่งกับธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมท่ีมีชีวิต และเป็นท่ีอยูอาศัยของคนอีกฝุายหนึ่ง อีกท้ังสงเสริมใหคน
อยูเหนือธรรมชาติ และมีฐานะเป็นผูแสวงหา ประโยชนแจากธรรมชาติมากกวาท่ีจะอยูรวมกับธรรมชาติ แตใน
การจัดการศึกษาปใจจุบันโรงเรียน ตองทําหนาท่ีพัฒนานักเรียน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคแ ดังนี้   
                   1. ผูเรียนตองมีสมรรถนะท่ีสําคัญ  คือ  มีความสามารถในการใชภาษา เพื่อการส่ือสารได
มากกวา 1 ภาษา มีความสามารถในการวิเคราะหแ และคิดสรางสรรคแอยางมีวิจารณญาณ และมีความสามารถ
ในการคิดแกปใญหาดวยเหตุผลบนพื้นฐานของความถูกตอง และชอบธรรม และมีความสามารถ ในการใชทักษะ
ชีวิตพื้นฐานท่ีถูกตอง และมีคุณคาตอตนเองและเพื่อนมนุษยแมีความสามารถ ในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ตนเอง งานอาชีพ และสังคมไดอยางถูกตองเหมาะสม    
                   2. ผูเรียนตองมีคุณลักษณะท่ีสังคมตองการ  คือ  มีจิตใจรักชาติ ศาสนแ กษัตริยแ บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยและสังคมแบบประชาธิปไตย มีความซื่อสัตยแสุจริตตอบุคคล องคแกร  และสถาบันท่ีมีความผูกพัน
กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองครอบครัว ชุมชน และสังคม ใฝุเรียนรูอยู
ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองใหมีคุณคาท่ีสูงขึ้นและ อยูอยางพอเพียงกลาวคือ  รูจักประมาณตนเพื่อความสุข
ของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม มุงมั่นในการทํางานและการประกอบอาชีพท่ีสุจริต เพื่อคุณภาพ
ประสิทธิภาพของการทํางานและ    และการประกอบอาชีพ รักความเป็นไทย มีความภูมิใจ และมีจิตสาธารณะ                                        
              3 . มีความรูตามระดับช้ันท่ีกําหนดเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดรวมท้ังมีความสามารถในการนํา
ความรูไปใชเพื่อการศึกษาตอ ในระดับท่ีสูงขึ้นได   
              4. อยูในสังคมประชาธิปไตยท่ีเป็นสุข โดยสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดอยางดี  มีเหตุผลในสังคม
ทุกระดับ   
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           จากการศึกษาและสังเคราะหแงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับบทบาทของสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคม  ทําใหทราบวา สถานศึกษาในฐานะสถาบันใหการศึกษาอบรมเยาวชนของชาติใหเป็นคนท่ี
มีความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งความรับผิดชอบตอสังคม ใหเป็น
พลเมืองท่ีดีของสังคม ผูวิจัยสามารถสรุปไดวาองคแประกอบของความรับผิดชอบตอสังคม ประกอบดวย 5 
องคแประกอบ คือ1 (การรับรูประเด็นทางสังคม 2 (การใหบริการตอสังคม  3  (การมีสวนรวมแกไขปใญหาสังคม  
4 (การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณของชุมชนและ5 (การสรางจิตอาสาตอสังคม การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
ตอสังคมซึ่งแตละองคแประกอบควรประกอบดวยความรับผิดชอบตอสังคมยอย ๆ ดังนี้   

             1. การสรางการรับรูประเด็นทางสังคม  สถานศึกษาสามารถสรางการรับรูประเด็นปใญหาทางสังคม 
(Cause   promotion)  โดยเพิ่มความตระหนักรู และความเป็นหวงเป็นใยกับประเด็นปใญหาทางสังคม โดยจะ
ใชการส่ือสารแบบโนมนาว (Persuasive   communication) เพื่อสรางความตระหนักและความหวงใยกับ
ประเด็นสังคม และโนมนาวใหกลุมท่ีมีศักยภาพในการบริจาคหรือเป็นอาสาสมัคร ไดมีสวนรวมในการชวยเหลือ
แกไขปใญหาสังคม  

   2 .การใหบริการตอสังคม  ในกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้น 
พื้นฐานดานการใหบริการตอสังคม    ตองจัดการศึกษาใหมีความหลากหลายท้ังในรูปแบบ  เนื้อหา  วิธีการเพื่อ
นําไปใชในดานการประชาสัมพันธแ ของโรงเรียน และสรางสัมพันธแในการใหบริการเพื่อสนองความตองการของ
สังคม ในลักษณะท่ีอาจเรียกไดวา การคืนกําไรใหสังคม เชน  ใหความรูทางวิทยาการท่ัวไปเกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวิตในสังคมใหแกผูเรียน  ฝึกเด็กใหมีทักษะและความสามารถในดานการประกอบอาชีพและทางดานเศรษฐกิจ  
ฝึกอบรมเด็กใหมีวัฒนธรรม ศีลธรรม จรรยาและมารยาทอันดีงาม  ดําเนินงานของโรงเรียนใหสอดคลองกับ
นโยบายของประเทศ และระเบียบแบบ 
แผนของทางราชการและสรางความสัมพันธแระหวางโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนต้ังอยู  เพื่อชวยกันปรับปรุง 
โรงเรียนและชุมชน   
               3. การมีสวนรวมแกไขปใญหาในสังคม การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีบทบาทดานการมีสวนรวม
แกไขปใญหาในอยางยิ่ง  โดยการจัดการศึกษาตองคํานึงถึงการสรางผลประโยชนแใหเกิดกับผูมีสวนไดสวนเสียใน
การศึกษาใหมากท่ีสุดนํามาปรับและประยุกตแใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนท่ีดีจะตองไมแปลก
แยกจากชุมชนมีการรวมคิดรวมใหคําปรึกษาแนะนําใหการสนับสนุนชวยเผยแพร ผลงานในการเสริมสรางการมี
สวนรวมในการแกไขปใญหาของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาทุกภาคสวนปใญหาท่ีเกิดในสังคมยอมสงผล
กระทบตอการจัดการศึกษา จึงจําเป็นท่ีโรงเรียนจะตองมีบทบาทและการมีสวนรวมในการแกปใญหาสังคม
เพราะปใญหาของสังคมก็คือ ปใญหาของการศึกษา      
             4 .การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  )สํา
นกงานสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร, 2557)สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมโดยใช
ชุมชนเป็นฐาน   โดยใหประชาชน ชุมชนรวมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความสําคัญในการฟืนฟูพัฒนาสังคม  
และชุมชนของตนเอง เพื่อสงเสริมใหประชาชนเกิดการเรียนรู บูรณาการความรู ประสบการณแ และทักษะ
อาชีพ เขามาใชใหเกิดประโยชนแตอการพัฒนาสังคม และชุมชนโดยรวม ทําใหเกิดสังคม แหงการเรียนรูนําไปสู
สังคมท่ีเขมแข็ง มีความเอื้ออาทรตอกัน และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน   ไดแบงกิจกรรมพัฒนาสังคม และ
ชุมชนมี 5 ดาน คือดานเศรษฐกิจ ไดแก กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ดานการเมือง ไดแก กิจกรรม
สงเสริมประชาธิปไตย  ดานสังคม ไดแก ส่ิงแวดลอม ไดแก กิจกรรมรักษแพลังงานและส่ิงแวดลอม และดาน
ศิลปวัฒนธรรม ไดแก กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และชุมชน 

           5  . การสรางจิตอาสาตอสังคม เนนใหบุคลากรมีสวนรวมและสมัครใจในการอุ ทิศเวลาและ
ความสามารถ ตาง ๆ ของตัวเองไปสนับสนุนหรือชวยองคแกรชุมชนทองถิ่น และประเด็นปใญหาสังคม ประโยชนแ
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ของการอาสาชุมชนชวยสรางความสัมพันธแท่ีแทจริงในชุมชนมีการตอบแทนกลับไปยังเปูาประสงคแของธุรกิจ
เพิ่มความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานสนับสนุนกิจกรรมอื่นขององคแกรเสริมสราง ภาพลักษณแขององคแกร
เมื่อนํามาปรับเพื่อประยุกตแใหเขากับการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีบทบาทในการ
จัดการศึกษาใหกับนักเรียนเบื้องตน ตระหนักถึงการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจึงเป็นการ
สงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสรางจิตอาสา ในการบําเพ็ญประโยชนแตอโรงเรียนชุมชนและสังคม การสราง
จิตอาสาในโรงเรียน   
           ลักษณะกิจกรรมสงเสริมความมีจิตสาธารณะตอสังคม  ประกอบดวย 
              1  .กิจกร รมพัฒนาศาสนสถาน ไดแก วัด  เชน ทําความสะอาดวัด เติมฝในแบงปในรอยยิ้ม  
กิจกรรมพัฒนาวัดใกลโรงเรียน  กิจกรรม 5 ส  .กิจกรรมพัฒนาลานวัด กิจกรรมขนทรายเขาวัด  
เป็นตน 
              2  .กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน อนามัย หมูบาน ชุมชน  เชน กิจกรรมรักษาเขตพื้นท่ี  กิจกรรม 
การทําความสะอาด พื้นท่ีในโรงเรียน  กิจกรรมโรงเรียนสวยดวยมือเรา  กิจกรรมซอมแซมวัสดุอุปกรณแของ
โรงเรียน  กิจกรรมเรารักชุมชน  กิจกรรมโครงการ “รักษแโรงเรียนรักษแโลกดวยวิถีพอเพียง”  กิจกรรมชวยเหลือ
งานตาง ๆ ในหมูบาน เชน  งานอุปสมบท  งานบําเพ็ญกุศลศพ  ดูแลรักษาความสะอาด สาธารณะสมบัติ  
กิจกรรมชวยเหลืองานทอดกฐินสามัคคี  และกิจกรรมวัดพัฒนาแหลงเรียนรูรอบโรงเรียน เป็นตน 

             3  . กิจกรรมปลูกตนไม   กิจกรรมปลูกปุา  เชน การปลูกตนไม  การสรางฝายกั้นนาในชุมชนรอบ
โรงเรียน  เป็นตน 

             4 . กิจกรรมคายชุมนุมอาสาสมัคร เชน คายจิตอาสา และบําเพ็ญประโยชนแชุมนุมบําเพ็ญ ประโยชนแ  
กิจกรรมโครงการสรางสํานึกพลเมืองดี   กิจกรรมระบุนโยบายสาธารณะในชุมชน เป็นตน 

               5  .กิจกรรมดานคุณธรรมความดี ไดแก กิจกรรมสรางจิตสํานึกใหนักเรียนท่ีทําความดีเมื่อมี  
นักเรียนพบส่ิงของมีคาสงคืนเจาของและกิจกรรมดูแลชวยเหลือผูอื่น เชนโครงการจิตอาสาดวยใจ               
“พี่ใหนอง”  เพื่อมอบทุนการศึกษาใหกับโรงเรียน  กิจกรรมบริจาคโลหิต  กิจกรรมชวยดูแลผูปุวย ดูแล
ผูสูงอายุ   ผูปุวยไมมีญาติ  ใหนักเรียนรุนพี่มีนองในความดูแล 1  ตอ  5  คน  กิจกรรม  Dog lovers club 
กิจกรรมพี่สอนนองเป็นพี่เล้ียงนักเรียน   ในการจัดระเบียบแถวหนาเสาธงนักเรียน เพื่อนท่ีปรึกษา YC   
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี )ชว ยครูในการฝึกลูกเสือ เนตรนารี   (กิจกรรมพี่สอนนองกิจกรรมธนาคารความดี และ

กิจกรรมดานศาสนา   เชน กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนาใหนักเรียนมีจิตศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา  
มีช่ัวโมงทําวัตรเชาของวันหนึ่งวันใดในสัปดาหแ  เพื่อทําพิธีสวดมนตแนั่งสมาธิ  ทําบุญในวันพระ  กิจกรรมแห

เทียนพรรษา กิจกรรมธรรมกับชีวิตกิจกรรมชวนเด็กไปวัด   กิจกรรมการอบรม 5  นาทีหลังเลิกแถว  กิจกรรม
วันสุดสัปดาหแ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เป็นตน        
             6   .กิจกรรมนักเรียน ไดแก การนํานักเรียนไปรวมการจัดคายวิชาการของโรงเรียนอื่นกิจกรรมเข  า
คายอนุรักษแส่ิงแวดลอม  กิจกรรมคายวิทยาศาสตรแ กิจกรรมรุนเยาวแอนุรักษแแหลงตนน้ํา   กิจกรรมพาเหรดลด
ภาวะโลกรอน  กิจกรรมประกวดคําขวัญ แตงกลอน จัดประกวดแฟช่ันลดโลกรอน  กิจกรรมวันวิทยาศาสตรแ  
จัดการเรียนการสอนวิชาโลกศึกษา กิจกรรมฝึกประสบการณแจริงในสถานประกอบการ กิจกรรมแหลงเรียนรูสู
ความพอเพียง  กิจกรรมประชาธิปไตย  เชน ประกวดกิจกรรมสํานึกพลเมืองของรัฐสภา  กิจกรรมรณรงคแ
เลือกต้ังใหนักเรียนรูจักใชสิทธิในการเลือกต้ังกิจกรรมรณรงคแใหประชาชนไปใชสิทธิในระดับชุมชนและ
ระดับประเทศกิจกรรมการเลือกหัวหนาหอง  กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน  กิจกรรมสรางสํานึกพลเมือง  
กิจกรรมประกวด โรงเรียนประชาธิปไตยตนแบบ  กิจกรรมประกวดโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  กิจกรรม
แขงขันตอบปใญหาความรู เกี่ยวกับรัฐสภา  กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยรณรงคแตอตาน
ยาเสพติด  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ และการเขารวมกิจกรรมในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ เชน วันสําคัญทาง
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ศาสนา และ ประเพณีวัฒนธรรม  )วันวิสาขะบูชา  วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา  (วันสําคัญท่ีเกี่ยวของกับ
สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแ  วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ วันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ 

วันวชิราวธุ กิจกรรมทางศาสนาธรรมสวนะพบพระเขาวัด กิจกรรม  พัฒนาศาสนสถาน  กิจกรรมรณรงคแลด
อุบัติเหตุ ในเทศกาลปีใหม คายจริยธรรมกิจกรรมปลูกตนไม กิจกรรมเพื่อสังคมและสารธารณะ  กิจกรรม
สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  กิจกรรมแหเทียนพรรษา  กิจกรรมลอยกระทง  กิจกรรมทอดกฐินเพื่อสืบ
สานประเพณีทีดีงามของชาติ เป็นตน 

             7  . กิจกรรมรณรงคแปูองกันอุบัติภัย และสารเสพติด เชน กิจกรรมชมรม To be number one  
กิจกรรมจัดประกวดคําขวัญ จัดทําสติ  กเกอรแอบรมขับขี่ปลอดภัยใสหมวกกันน็อค  กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎ

จราจร  วินัยจราจรกิ จกรรมการปูองกันอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในชุมชน  กิจกรรมรณรงคแสรางภูมิคุมกันบุหรี่  
กิจกรรมรณรงคแตอตานยาเสพติด และปูองกันโรคติดตอราย  กิจกรรมรณรงคแลดละเลิกยาเสพติด  กิจกรรม
กีฬาตานยาเสพติด  กิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลก  และกิจกรรมปูองกันไขเลือดออก เป็นตน 

              8 . กิจกรรมบริการชุมชน ไดแก  กิจกรรมการบริการดานดนตรี นาฏศิลปไทย ดนตรีสากล  
กิจกรรมดนตรีสูชุมชน บริการวงโยธวาทิตแกโรงเรียนและชุมชน  กิจกรรมดนตรีไทยสูชุมชน กิจกรรมการ
บริจาค เชน บริจาคโลหิต  บริจาคเงินส่ิงของเครื่องใชใหกับผูประสบภัยตาง ๆ บริจาคเงินเส้ือผา อาหารแหง 
ใหกับหนวยกูภัย   กิจกรรมทอดผาปุาสามัคคี  กิจกรรมระดมทุนการศึกษาชวยเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนและ
ยากจน  กิจกรรมดูแลผูปุวยรวมกับโรงพยาบาลชวงปิดเทอมกิจกรรมการบริการสถานท่ีใหบริการสังคม  เชน 
หองประชุม สนามกีฬาการจัดกิจกรรมสัมพันธแ เป็นตน  กิจกรรมชุมชนแขงขันกีฬากรีฑา   กิจกรรมวันเด็ก  
กิจกรรมรับนอง  กิจกรรมกีฬาประจําจังหวัด กีฬาตานยาเสพติด กิจกรรมรณรงคแการเลือกต้ังในชุมชน 
กิจกรรมรับบริจาคหนังสือเพื่อมอบใหหองสมุดประชนกิจกรรมสํารวจยุงลายในชุมชนรวมกับองคแกรปกครอง
สวนทองถิ่น กิจกรรม การสรางเครือขายโรงเรียน อย  .นอย  กิจกรรมรณรงคแใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพรวมกับ
โรงพยาบาล และ สาธารณสุข  กิจกรรมคุมครองผูบริโภค กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหารภายในชุมชน 

กิจกรรมรณรงคแปูองกันไขเลือดออก กิจกรรมกําจัดลูกน้ํายุงลายกิจกรรมฟในดีเห งือกแข็งแรง  เป็นตน 
           ผลการสัมภาษณแสถานศึกษานํารองจากผูมีสวนเกี่ยวของและมีสวนไดสวนเ สียในการจัด                    
การศึกษาของโรงเรียน สามารถนํามาสรุปประเด็นได ดังตอไปนี้ 
           1. เสริมสรางใหนักเรียนเป็นผูมีจิตสาธารณะ   
           2.  โรงเรียนสงเสริมกิจกรรมจิตอาสาใหครูและนักเรียนเป็นผูนําและมีสวนรวมในการอนุรักษแและ
พัฒนาส่ิงแวดลอมท้ังในและนอกโรงเรียน   
           3. การใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ของทองถิ่น   
           4. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแตอสาธารณะของนักเรียน   
           5. สงเสริมกิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอม ความสะอาดในโรงเรียน รอบโรงเรียน   
           6. สงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
           7. จัดกิจกรรมอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม   
           8. สงเสริมใหสถาบันเป็นแบบอยางแกชุมชนในดานการรักษาส่ิงแวดลอม   
           9.  สงเสริมสนับสนุนโนมนาวใหเกิดแรงบันดาลใจรวมทํากิจกรรมเพื่อสรางสรรคแ คุณประโยชนแตอ
สังคม   
          10. สรางจิตสํานึกแหงการบริการกับบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสรางสรรคแงานบริการ ดวยใจตลอด
รวมท้ังเครือขายแหงการใหบริการอยางครอบคลุม 
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ข้อเสนอแนะ 
           การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมของโรงเรียนเอกชน เป็นเรื่องสําคัญอยางยิ่งท่ี
โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนควรตระหนักและดําเนินการอยางเป็นระบบและตอเนื่อง เพราะจะทําใหผูบริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนไดมีโอกาสมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยูนับเป็น
แบบอยางท่ีดีขององคแกรภาคเอกชนท่ีจะเขามามีสวนพัฒนาชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู จะทําใหทุกคนรักและ
หวงแหนชุมชน ชวยสงเสริมเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 
           อยางไรก็ตามส่ิงท่ีโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนควรตระหนักคือการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหาร
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ จะชวยนําพาโรงเรียนไปสูเปูาหมายของการพัฒนาความ 
รับผิดชอบตอสังคมของโรงเรียนเอกชนอยางมีคุณภาพ นั่นคือ โรงเรียนตองมุงมั่นพัฒนาในเรื่องตอไปนี้ 

                1 . ปใจจัยระดับนัก เรียน ไดแก ดานเจตคติตอการเรียนและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  
และการปลูกจิตสํานึกรักชุมชม  

            2  . ปใจจัยระดับครู ไดแก ดานวุฒิการศึกษาของครู  ดานประสบการณแการสอนของครูดาน
คุณลักษณะครู และดานพฤติกรรมการสอนของครู รวมท้ังการมีจิตสาธารณะ 

            3  . ปใจ จัยระ ดับ ผูบริ หาร  ไดแก  ด านประสบการณแทางการบริหาร  ด านการ ฝึกอบรม                       
ทางการบริหาร ดานพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร และพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร และพฤติ
กรรมการบริหารดานการติดตอส่ือสาร นอกจากนี้ตองมุงมั่นพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคม 
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องค์ประกอบการสร้างสขุสําหรับนักเรยีนและครูในสถานศึกษา 
Factors influencing Student and Teacher School Happiness          

 

 

 

 
บทคัดย่อ 

โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีนักเรียนและครูอยูรวมกันเป็นกลุมใหญท่ีสุด การสรางสถานท่ีนี้ใหมีความสุข
สําหรับนักเรียนและครูเป็นความใฝุฝในของผูบริหารสถานศึกษาและนักจัดการทางการศึกษามาโดยตลอด การ
ทําความเขาใจองคแประกอบและปใจจัยท่ีสงผลตอความสุขของนักเรียนและครูในสถานศึกษายังสงผลตอการ
บริหารจัดการท่ีเนนการใหความสําคัญกับการมีความสุขภายในสถานศึกษา สถานศึกษาแตละแหงนั้นมี
เปูาหมายและลักษณะการดําเนินงานท่ีมีเอกลักษณแเฉพาะตัวและบริบทในการทํางานท่ีแตกตางกัน ทําใหนิยาม
การสรางสุขของแตละสถานศึกษามีจุดเนนท่ีเฉพาะและแตกตางกัน  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การใหความสําคัญกับองคแประกอบการสรางสุขของนักเรียนและครู
สงผลตอประสิทธิภาพและความสําเร็จตามเปูาหมายขององคแกร องคแประกอบสําคัญในการสรางสุขสําหรับ
นักเรียนเป็นการแสดงออกของนักเรียนท่ีสะทอนถึงส่ิงท่ีปรารถนาและความพึงพอใจในส่ิงตาง ๆ ในสถานศึกษา 
สวนความสุขของครูเป็นการแสดงออกถึงความรูสึกเป็นสุขในการทํางานในสถานศึกษา ตามองคแประกอบสําคัญ
ในการสรางสุขในสถานศึกษาซึ่งประกอบดวย สภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีดี สัมพันธภาพอันดีและความพึง
พอใจในสถานศึกษาของตน  
 
คําสําคญั:  องคแประกอบการสรางสุขสําหรับนักเรียน องคแประกอบการสรางสุขสําหรับครู 
 

ABSTRACT 

School is for students and teachers where educational management would like to 
make it a happy place for students and teachers. It is important to understand factors 
affecting teachers and students happiness which had direct influence on the management of 
a happy school.  

The finding revealed that student‖s happiness can be expressed in form of their 
passion and satisfaction at school while teacher‖s happiness, it expresses the happy feeling 
of working in the school. The important factors of students and teacher happiness in school 
are school environment and atmosphere, good interpersonal relationship and school 
satisfaction.  

 
KEYWORDS:  Factors influencing student happiness, Factors influencing teacher happiness 
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บทนํา 
ในโลกปใจจุบันท่ีถูกเทคโนโลยีและดิจิทัลแทรกแซง หรือบางคนเรียกวา ยุค digital disruption  ได

สงผลกระทบในทุกภาคสวน หลายองคแกรมีสัดสวนของบุคลากรท่ีหลากหลาย generation มีท้ังคนรุนใหมท่ีมี
พฤติกรรม ทัศนคติและคานิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากคนรุนเกา การบริหารจัดการองคแกรในสถานการณแปใจจุบัน
ท่ีหลายองคแกรใหความสนใจก็คือ “การสรางสุขในองคแกร” 

ความสุขของแตละบุคคลนั้นมีนิยามความหมายของความสุขและองคแประกอบของความสุขท่ี
หลากหลายแงมุม ท้ังคลายคลึงกันและแตกตางกันออกไป ความสุขในการทํางานก็เชนกัน เป็นส่ิงท่ีพึงประสงคแ
สําหรับทุกคนทุกระดับในองคแกร มีปใจจัยหลายประการท่ีสรางใหคนในองคแกรมีความสุขและอยูรวมกันไดอยาง
มีความสุข ในการหาจุดรวมของความสุขในองคแกรบางองคแกรเริ่มตนจากส่ิงงายๆ ภายในองคแกรโดยการทําให
บุคลากรมี “ความพึงพอใจ” ในองคแกรเสียกอน 
 ในสถานศึกษา มีกลุมคนท่ีอยูรวมกันท่ีสําคัญคือ กลุมนักเรียนและกลุมครู ความสุขของนักเรียนคือ
อะไร นักเรียนปรารถนาอะไร ตองการอะไรและส่ิงใดท่ีครูระบุวาเป็นความสุขในสถานศึกษา หากมี
องคแประกอบเหลานี้แลวจะทําใหครูมีความสุข การศึกษาเรื่ององคแประกอบการสรางสุขสําหรับนักเรียนและครู
ในสถานศึกษาจึงเป็นเรื่องสําคัญ ความรูความเขาใจในองคแประกอบการสรางสุขสําหรับนักเรียนและครู ชวยให
สถานศึกษาปรับตัวใหทันตอความตองการของท้ังนักเรียนและครู และจะเป็นแนวทางสําคัญในการพัฒนา
สถานศึกษาใหเป็นสถานท่ีท่ีมีความสุขสําหรับนักเรียนและครูอีกดวย 
  
แนวคิดเก่ียวกับความสุข การสร้างสุขและการวัดความสุข 
 สําหรับคนไทยโดยท่ัวไป เรามักไดยินคําวา “สุขกาย -สุขใจ” หรือ “สุขกาย - สบายใจ”เป็นตัวสะทอน
ถึงความหมายของความสุข แตเมื่อถูกถามดวยคําถามท่ีขอใหระบุใหชัด ใหเป็นรูปธรรม  ใหเห็นไดชัด ก็จะเริ่ม
พบกับคําตอบท่ีอาจสรางความเขาใจท่ีสับสนไดมากเชนกัน จากการศึกษาวิเคราะหแผลงานเชิงวิชาการในอดีต 
ไดมีนักวิชาการ องคแกรตาง ๆ ท่ีสนใจในเรื่องนี้ไดระบุความหมายและขอบขายของความสุข ดังนี้  

ความสุขท่ีแทจริง คือ ความสุขท่ีถูกตองตามหลักธรรมะ ดวยการทําจิตใจใหสงบ ไมโลภ ไมโกรธ ไม
หลง ไมเบียดเบียนผูอื่นใหไดรับความทุกขแยากเดือดรอน ถาทุกคนทําไดอยางนี้จะพบความสุขท่ีแทจริง ” พระ
บรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 (โอภาส เสวิกุล 
2544, น.51-52) ในเรื่องเดียวกันนี้ประเวศ  วะสี (2551) ไดแสดงในรายละเอียดวา ความสุข คือ สุขภาวะท่ี
สมบูรณแ  ท้ังกาย ทางจิต ทางสังคมและทางปใญญา  

ในทางปรัชญา  Aristippus (อางถึงใน White, 2006, p. 26-27) อยูท่ีเมืองไซรีน(435 BCE- 356 
BCE) ระบุถึงความสุขวา เป็นความพึงพอใจพิเศษ (particular pleasures) และเขาเช่ือวา จุดหมาย (End) 
ของมนุษยแแตกตางจากความสุข จุดหมายของมนุษยแ คือ ความพึงพอใจพิเศษ ความสุขเป็นเพียงโครงสรางของ
ความพึงพอใจพิเศษ ซึ่งรวมไวท้ังอดีตและอนาคต ความพึงพอใจของความปรารถนาท้ังหมด คือ ส่ิงท่ีมนุษยแ
ต้ังเปูาหมายไว โดยไมตองมีโครงสรางการจัดการเพื่อความปรารถนานั้นอีก 

ลัทธิและความเช่ือแบบสุขารมณแนิยม (Hedonism) หรือแบบ “สุขสําราญ” นี้ คือเอาความสุขเป็นตัว
ต้ัง แลวกระทําตามส่ิงท่ีตัวเองปรารถนา โดยท่ีมองวา ในส่ิงท่ีเราทํา คิดวาความสุขนั้น เป็นคนเลือกเอง ทฤษฎี
เจาสําราญ (Hedonism Theory) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเช่ือวา พฤติกรรม มนุษยแเกิดจากความตองการ 2 
อยาง คือ ความต้องการทางกาย เชน ความหิว ความตองการทางเพศ และความต้องการทางจิต อารมณ์ 
และจิตวิญญาณ โดยไมคํานึงวาส่ิงเหลานั้นจะไดมาอยางถูกตองหรือไม เป็นไปตามหลักศีลธรรมจรรยาอันดี
งามหรือไม ขอใหสุขสมอารมณแหมายก็พอ โดยไมสนใจวาใครจะเดือดรอนหรือขัดอกขัดใจหรือไม (ประดิษฐแ 
เถกิงรังสฤษฏแ, 2559,น.121) 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

พะยอม  วงศแสารศรี (2545, น. 5) ไดกลาววา การบริหารทรัพยากรมนุษยแเป็นกระบวนการท่ีผูบริหาร
ใชศิลปะและกลยุทธแดําเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมใหปฏิบัติงานใน
องคแกร พรอมท้ังพัฒนาและธํารงรักษาใหสมาชิกปฏิบัติงานในองคแกร เพิ่มพูนความรูความสามรถ มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดีในการทํางานและรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการท่ีทําใหสมาชิกในองคแกรท่ีตองพนจากการ
ทํางานดวยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุหรือเหตุอื่นใดในงานใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

พัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษยแ ไดพัฒนาแนวคิด หลักการ และการปฏิบัติจาก  1) การ
บริหารงานบุคคล เป็นชวงเวลาท่ีเริ่มตนในการพัฒนางานท่ีเกี่ยวของกับคนในองคแกร งานสวนใหญท่ีเกี่ยวของ
กับคน  จะเนนการดูแลความเป็นอยูขั้นพื้นฐาน เนนการติดตามตรวจสอบความถูกตองวา  การทํางานของ
พนักงานวาเป็นไปตามท่ีคาดหวัง  เป็นไปตามกฎ  ระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนดไวหรือไม  (ศิริพงษแ ลดาวัลยแ ณ 
อยุธยา, 2542, น.54-58)  และเมื่อมีจํานวนคนในองคแกรมากขึ้น ทําใหผูมีหนาท่ีเกี่ยวของในการดูแลงานบุคคล  
ตองพัฒนาระบบงานเป็น 2) การจัดการบุคคล หลายองคแกรเริ่มนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช มีการนํา
ระบบคอมพิวเตอรแมาใชในการบันทึกจัดเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของกับพนักงานและนําขอมูลไปวิเคราะหแเพื่อการ
ตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรมนุษยแมากขึ้น นําไปสูการพัฒนากรอบแนวคิดจากท่ีเคยมีมุมมองเพียงการ
จัดหาเกี่ยวกับกําลังคนท่ีเหมาะสมเขามาทํางานในองคแกร  มีการรักษาบุคคลท่ีเป็นประโยชนแตอองคแกรไว และ
เริ่มใหความสําคัญกับจิตใจมนุษยแ กระบวนทัศนแการบริหารคนไดใหความสําคัญกับ “มนุษยแสัมพันธแ”  
(Human Relation) ท่ีเช่ือวา การบริหารเป็นการทํางานของคนกับคนนั้น คนเป็นปใจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีมีความ
ตองการทางจิตใจ ขวัญ  กําลังใจ ความพึงพอใจ และการจูงใจถือเป็นหัวใจสําคัญในการเสริมสราง
ประสิทธิภาพ (ศิริพงษแ ลดาวัลยแ ณ อยุธยา, 2542, น.100)  และ3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากสภาวะ
การแขงขันดานธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีทวีความรุนแรงขึ้น   เกิดความตองการกําลังคนประเภทตาง ๆ และมี
การชวงชิงบุคลากรท่ีมีคุณภาพที่กอตัวขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะคุณภาพของบุคคลากรไมสามารถสรางขึ้นไดใน
ระยะเวลาอันส้ัน การจัดการงานบุคคลจึงเริ่มพัฒนามุมมองตอการไดมาซึ่งบุคคลกรท่ีมีคุณภาพและความ
จําเป็นตองรักษาใหอยูในองคแกรนานท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  และการสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให
สอดคลองตอภารกิจอยางตอเนื่อง  

กระบวนทัศนแในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแเริ่มเปล่ียนไปสูเรื่องความรักและความหวงแหนบุคลากรใน
องคแกร  ท่ีเปรียบเสมือนเป็น “ทรัพยากร” ท่ีควรรักษาและหวงแหนไวใหนานท่ีสุด รวมท้ังแนวคิดในการพัฒนา
ขีดความสามารถ (Competency) ของบุคลากร ถูกนํามาประยุกตแใชเป็นฐานคิดและการปฏิบัติ มีการกําหนด
และออกแบบสมรรถนะท่ีมีความสําคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานใหสําเร็จ     สงผลใหการ
บริหารทรัพยากรมนุษยแสอดคลองกับทิศทางขององคแกรไดดียิ่งขึ้น (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2549, น.11) 

การบริหารทรัพยากรมนุษยแเนนการใหความสําคัญตอพนักงานในทางดานจิตใจมากขึ้ น ชัดเจนขึ้น 
เพราะองคแกรมองวา จิตใจอารมณแของพนักงานมีผลตอการทํางาน (Emotion in the Workplace) เป็นปใจจัย
การผลิตท้ังหมด  พนักงานจึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณคามากท่ีสุด เพราะสามารถสรางนวัตกรรมและเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันใหกับองคแกรได กรอบความคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษยแแนวใหมจึงใหความสําคัญตอการเป็น
พนักงานท่ีรอบรู (Knowledge Worker) การเป็นพนักงานสมรรถนะสูง (High Performance Employee) 
และการใหความสําคัญตอจิตใจและอารมณแของพนักงาน ( ศูนยแองคแกรสุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), 2559 น.12)   

กรอบความคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษยแท่ีใหความสําคัญตอการเตรียมพนักงานใหพรอมตอการ
ทํางานในบริบทตางๆ เพื่อใหองคแกรเติบโตอยางยั่งยืน ความสามารถในการแขงขัน และการคํานึงถึงดาน
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อารมณแ  ความพึงพอใจ ความผูกพัน การมีความสุข การรูสึกมีคุณคาเมื่อไดอยูและ ทํางานกับองคแกร ทุมเท
ใหกับการทํางาน มีสมรรถนะสูงในการทํางาน  จะอยูกับองคแกรไปนานๆ       (ศูนยแองคแกรสุขภาวะ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), 2559, น.13-14) 
 
การบริหารจัดการความสุข 

การบริหารจัดการความสุขในการทํางานของพนักงานถือเป็นปใจจัยท่ีทําใหองคแกรประสบความสําเร็จ 
เมื่อพนักงานไมมีความสุขกับการทํางาน เรามักจะพบวา ทางเลือกของเขาก็คือ “เปล่ียนงานใหม” แลวความสุข
ในการทํางาน คืออะไร เรื่องนี้ Manion  (2003, p. 652-655) อธิบายวา เป็นการเรียนรูจากการกระทําการ
สรางสรรคแของตนเอง แสดงออกโดยการยิ้ม หัวเราะ มีความปลาบปล้ืมใจ ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ รูสึกอยากทํางาน ผูกพันและพอใจท่ีไดปฏิบัติงานรวมกัน   Warr  (2007,p.15 -20) ไดกลาวถึง 
ความสุขในการทํางาน วาเป็นความสุขท่ีเกิดขึ้นจากภายในของจิตใจ  เพื่อตอบสนองตอสภาวการณแท่ีเกิดขึ้นใน
การทํางาน เป็นประสบการณแของการทํางานท่ีมีความสําคัญตอบุคคล  ท้ังในดานการทํางานและชีวิตสวน
บุคคล  Alexander  Kjerulf (อางถึงในบุญจง  ชวศิริวงศแ, 2550, น.61-63) กลาววา เป็นความรูสึกท่ีเกิดขึ้น
ภายในจิตใจของบุคคลท่ีตอบสนองตอเหตุการณแท่ีเกิดขึ้นในการทํางาน  โดยท่ีบุคคลนั้นเกิดความรูสึก
เพลิดเพลินและสนุกกับงานท่ีกระทํา ทํางานท่ีดีและมีความภูมิใจกับงานท่ีตนกระทํา ทํางานรวมกับคนอื่นไดดี  
รับรูวางานนั้นมีความสําคัญ  มีคนเห็นคุณคาของงานท่ีกระทํา มีความรับผิดชอบตองานท่ีกระทํา รูสึกสนุก มี
ความสุขในท่ีทํางานและมีความรูสึกวาไดรับการกระตุนและเสริมพลังในการทํางาน  

ความสุขในการทํางาน เป็นความรูสึกภายในจิตใจของบุคคล ท่ีรูสึกพึงพอใจในการทํางาน พึงพอใจใน
งานท่ีทํา มีความภาคภูมิใจในงานท่ีทํา พอใจกับการมีเพื่อนรวมงานท่ีดี และการใชชีวิตในสภาพแวดลอมในท่ี
ทํางานท่ีดี โดยแสดงออกดวยการทํางานดวยความสนุกและอยากใหงานสําเร็จตามเปูาหมาย ไดกระทําในส่ิงท่ี
ตนเองรัก รูสึกสนุกสนาน และศรัทธาในงานท่ีทํา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประสบการณแท่ีไดรับ และ
เกิดการสรางสรรคแในทางบวก 

ในการบริหารจัดการความสุขนั้น  องคแกร เพื่อความรวมมือทาง เศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization for economic Cooperation and Development -OECD: 2013, p.21) ไดสรุปบทเรียน
ของการพัฒนา “ความอยูดี มีสุข” และไดพัฒนาดัชนีช้ีวัดความอยูดีมีสุข (well being index) เพื่อวัด
ความกาวหนาของการพัฒนาไว  ท้ังในระดับประเทศและระดับบุคคล โดยเฉพาะในระดับบุคคลจะวัดจากดัชนี
ช้ีวัด 11 ตัวชี้วัด ไดแก 1) ท่ีอยูอาศัย 2) รายได  3) งานชุมชน 4) การศึกษา 5) ส่ิงแวดลอม 6) ดานการมีสวน
รวมในการปกครอง  7) ดานสุขภาพ 8) ความพึงพอใจในชีวิต 9) ความปลอดภัย 10) ความสมดุลระหวางงาน
และชีวิต และ 11) ความเป็นอยู เป็นตน  

Rath and Harter (2012, p.174-176) กลาวถึงแนวทางการพัฒนาความอยูดีมีสุขไว 5 ประการ คือ 
1) การสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดี (positive emotion at work) เพื่อท่ีจะทําให พนักงานมีอารมณแท่ีดี
ในการทํางาน มีความรูสึกเชิงบวกตอบรรยากาศในการทํางานโดยสรางความ สนุกสนานในการทํางานใหมาก
ขึ้น ทํางานแบบไมเครียดจนเกินไป ใหมีเวลาพักผอน หรือผอน  คลายไดบาง  2) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกันในการทํางาน (positive relationships at work) ทําใหพนักงานรับรูถึงบรรยากาศของความเป็น
มิตร การมีสังคมท่ีดี มีหัวหนาและเพื่อนรวมงานท่ีดีใน สถานท่ีทํางาน  3) การทําให้พนักงานรู้สึกว่า งานที่ทํา
นั้นมีความหมาย มีเปูาหมายที่ชัดเจน (meaning and purpose at work) หากพนักงานทราบวา งานท่ีตน
ทํามีความสําคัญตอองคแกรแลว ส่ิงท่ีจะตามมาก็คือ เขาจะรูสึกถึงความเป็นเจาของงานท่ีทํา และรูสึกถึงความ
ภาคภูมิใจในการทํางานนั้น ๆ และผลงานของพนักงานจะดีขึ้นตามไปดวย 4) ความรู้สึกถึงความสําเร็จในการ
ทํางาน (position accomplishment at work) การท่ีพนักงานรูวา ผลงานของตนเองเป็นอยางไรและมี
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วิธีการไปสูความสําเร็จไดอยางไรนั้น 5) การทําให้พนักงานมีสุขภาพดีที่ส่งผลต่อผลงาน (position health 
at work) โดยองคแกรมีสวนชวยสนับสนุน ในการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีไมเป็นการทําลายสุขภาพ
ของพนักงาน จัดใหมีระบบความปลอดภัยตาง ๆ รองรับการทํางานไดเป็นอยางดี พนักงานรับรูถึงความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

องคแกรท่ีนําแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการความสุขในองคแกร ดังตัวอยางเชนท่ีบริษัทบริการ
เช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ บาฟสแ (BAFS)  ความนาสนใจของท่ีนี่อยูท่ีบรรยากาศในการ
ทํางาน ท่ีนอกจากผูบริหารและพนักงานท่ีอยูตางสํานักงานสามารถทํางานประสานความรวมมือกันไดอย าง 
ราบรื่น ชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางดี หัวใจสําคัญท่ีเป็นพื้นฐานท่ีทําให ผูบริหารและพนักงานมีความเป็นเอกภาพ 
เป็นหนึ่งเดียวก็คือ การสื่อสารที่เข้าถึงทุกคน ทุกคนท่ีเขามาทํางานจะไดรับ Email Account ท่ีใชเช่ือมตอกับ
ระบบอินทราเน็ต (Intranet) เพื่อรับขาวสารตางๆ กันทุกคน ทําใหไมวาจะออกไปทํางานท่ีสนามบิน หรือใน
สํานักงานก็จะไดรับทราบขอมูล ซึ่งพนักงานระดับลางสามารถสงอีเมลแถึงผูบริหารระดับสูงไดโดยตรง ทําให
ปใญหาการทํางานในสวนตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว  

“จากวัฒนธรรมองคแกรสูนวัตกรรมความสุข” ของบริษัท Google ก็นับไดวาเป็นบริษัทท่ีให
ความสําคัญกับพนักงานมากท่ีสุด นอกจากเรื่องคาตอบแทนแลว บรรยากาศในการทํางานยังมีความ
สนุกสนาน  และเต็มไปดวยส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับพนักงานทุกคนเพราะเป็นบริษัทท่ีเนน วัฒนธรรม
ความสุขในองค์กร   แบบท่ีเรียกวาใหกันครบเครื่องและครบครัน พนักงาน Google ตางบอกเป็นเสียง
เดียวกันวาท่ีแหงนี้คือ สถานท่ีทํางานในฝในสําหรับคนใฝุรู และCEO ยังใสใจสภาพความเป็นอยูของพนักงานทุก
คน บริษัท Google ทําใหคุณรูสึกเหมือนกําลังอยูในโลกอนาคต  บริษัทถูกออกแบบอยางสวยงาม สรางสรรคแ 
ทันสมัย  มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวก และให้ความสุขครบถวน Google อาจเป็นบริษัทเดียวในโลก ท่ี
พนักงานสามารถทํางานไปดวยและเลนไปดวยอยางมีความสุข (สมาคมเครือขายบริการวิศวการ กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม, 2560)  
 จากแนวคิดและวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการความสุขในการทํางาน และตัวอยางขององคแกร
ขางตน สรุปไดวา ความสุขในการทํางานนั้น เป็นความสุขท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคลากรผูปฎิบัติงาน อัน
สงผลใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคแกร การบริหารจัดการองคแกรใหมีบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีดีในการ
ทํางาน บุคลากรในท่ีทํางานมีความสัมพันธแอันดีตอกัน จัดการใหงานท่ีทํานั้นมีคา มีความหมาย และพนักงาน
สามารถมองเห็นความสําเร็จ เมื่อบุคลากรทํางานอยางมีความสุขก็จะสงผลท่ีดีตอท้ังผลงานและตอการพัฒนา
องคแกรในอนาคต 

ความสุขในการทํางานหรือในท่ีทํางานนั้น เมื่อวิเคราะหแแยกเป็นองคแประกอบท่ีสําคัญๆ จะเห็นไดวา 
สวนใหญจะอยูในเรื่อง 1) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ  เนื่องจากการจัดสภาพแวดลอมท่ีดี สะอาด 
สวยงามเป็นระเบียบ รวมถึงมีส่ิงอํานวยความสะดวกใหบุคลากรในองคแกร จะชวยสงเสริมบรรยากาศในการ
ทํางานอยางมีความสุข 2) สัมพันธภาพที่ดี องคแกรท่ีความสัมพันธแอันดีระหวางบุคลากร  ผูบริหารและพนักงาน
ดวยกัน  ตลอดจนความสัมพันธแอันดีระหวางบุคลากรและบุคลากร การมีสังคมองคแกรท่ีเป็นมิตร มีการ
ชวยเหลือเอื้อเฟื้อกันในการทํางาน และมีการส่ือสารในองคแกรอยางสะดวกและเช่ือมถึงกัน ซึ่งสัมพันธภาพท่ีดี
เหลานี้  จะสงผลตอความสุขของคนทํางานในองคแกรอยางมาก  และ 3) ความรู้สึกพึงพอใจ  เป็นเรื่องของ
ความพอใจของตน เป็นความรูสึกในจิตใจท่ีจะมองเห็นคุณคาของงานและในตนเอง ความภูมิใจในความสําเร็จ
ของงาน ความสําเร็จในเปูาหมายขององคแกร ความเจริญกาวหนาการงานและในอาชีพ  ตลอดจนความ
ความรูสึกพึงพอใจในสภาพแวดลอมและบรรยากาศขององคแกร และความรูสึกพึงพอใจในสัมพันธภาพภายใน
องคแกร 
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กรณีศึกษาโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนแห่งความสุขและโรงเรียนสุขภาวะ 
กรณีโรงเรียนสีเขียว (Green school index) ของระบบการศึกษาของมหานครเซ่ียงไฮ้  

สาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นประเทศท่ีการศึกษาประสบความสําเร็จ ชองวางระหวางคุณภาพโรงเรียนจะ
ไมคอยแตกตางกัน  จากผลสํารวจของ OECD (ผูจัดการทดสอบ PISA) ในปี 2555 ไดจัดอันดับระบบการศึกษา
ท่ีมีความเทาเทียมกันทางคุณภาพของโรงเรียน พบวา เซี่ยงไฮเป็นระบบการศึกษาอันดับ 1 ของโลก ท้ังผลการ
สอบและในแงความเทาเทียมทางคุณภาพของโรงเรียนมากท่ีสุด  

นี มินจิง เลขาธิการสํานักงานการศึกษานครเซี่ยงไฮ ระบุวา การปฏิรูปการศึกษาของเซี่ยงไฮ  ทํากัน
อยางจริงจังมาตลอด กวา 20 ปี  (ปี 2533 -2553 ) โดยชวง 10 ปีแรก เซี่ยงไฮมุงปฏิรูปโรงเรียนท่ีไมได
มาตรฐาน โดยเนนการจัดสรรทรัพยากร ครุภัณฑแอยางเพียงพอ  รวมถึงเนนใหนักเรียนเขาเรียนในพื้นท่ี พรอม
ท้ังสงเสริมการปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับการศึกษาเพื่อใหเกิด
ความเทาเทียม ใหสูงขึ้น 

จากนั้นมีการปฏิรูปหลักสูตรระยะท่ี 2 (10 ปีตอมา) มีการพัฒนาทักษะวิชาชีพของคณะครูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพครู สงเสริมความเป็นผูนําของผูบริหารโรงเรียน แตเพราะการพัฒนาท่ีเนนการเรียนมากเกินไป
ในชวงท่ีผานมา แมจะทําใหผลการเรียนของนักเรียนในเซี่ยงไฮดีมาก แตพบปใญหาใหมเกิดขึ้น นั่นคือ นักเรียน
ใชเวลากับการเรียนมากเกินไป สงผลใหขาดโอกาสลงมือปฏิบัติและวิจัยดวยตนเอง จึงเกิดปใญหาความคิด
สรางสรรคแตามมา และยังคงสงผลใหเกิดความเหล่ือมลํ้าระหวางโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในชนบท จึงวาง
กลยุทธแเพื่อปรับปรุงการศึกษาข้ันพื้นฐานอีกครั้ง ภายใต  3 โครงการหลัก ประกอบดวย โครงการโรงเรียนท่ีมี
คุณภาพดี โครงการจับคูโรงเรียนท่ีเขมแข็งกับโรงเรียนท่ีออนแอเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา และ
โครงการประเมินดวยดัชนีสีเขียว    

โครงการประเมินดวยดัชนีสีเขียว หรือ “Green Indicators of Academic Quality of Primary 
and Secondary School Students”   (Xiaoyan Liang, Huma Kidwai and Minxuan Zhang, 2016,p. 
53-54) โดยการกําหนดดัชนีช้ีวัด 10  ตัว เพื่อบงช้ีถึงคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนระดับประถมและ
มัธยมศึกษาตอนตน และมีการเปรียบเทียบผลทุกปี ไดแก 1) ดัชนีวัดการศึกษาของนักเรียน 2) ดัชนีวัด
แรงจูงใจดานการเรียนของนักเรียน 3) ดัชนีดานวิชาการของนักเรียน 4) ดัชนีความกดดันของนักเรียน 5) ดัชนี
ประเมินความสัมพันธแระหวางครูกับนักเรียน 6) ดัชนีวัดรูปแบบและวิธีการสอน 7) ดัชนีวัดหลักสูตรการเป็น
ผูนําของผูบริหาร  8) ดัชนีวัดสภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนท่ีมีผลกระทบตอผลการศึกษา  9) ดัชนีวัด
พฤติกรรมและศีลธรรมของนักเรียน  และ10) ดัชนีวัดสุขภาพกายและใจ  

การเกิดขึ้นของโครงการนี้มาจากการใหความสําคัญกับ “ความสุข”ของนักเรียนในการเรียน จึงมีการ
จัดทําดัชนีช้ีวัดปใจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนของนักเรียนท้ังหมดและมีประเมินผลทุกปี เพื่อผลักดั นใหครู
ปรับปรุงการสอน ทําใหการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อนาคตทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของเซี่ยงไฮจะพัฒนา
ตอไปโดยมีนักเรียนเป็นศูนยแกลาง พรอมไปกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนแในการเรียนการ
สอนมากยิ่งขึ้น   ความพยายามปฏิรูปการศึกษาของเซี่ยงไฮ แมจะลมลุกคลุกคลาน  มีท้ังท่ีประสบความสําเร็จ
และลมเหลว แตก็อยูบนความต้ังใจและทิศทางท่ีแนแนว  

กรณีโรงเรียนสีเขียวตามแนวทางแห่งราชอาณาจักรภูฏาน (Green School For Green Bhutan 
คือ การออกแบบใหมทางการศึกษาใหม จากการประสานวิสัยทัศนแขององคแพระมหากษัตริยแแหงภูฏานและค
วามคิดริเริ่มสรางสรรคแของฯพณฯ Thakur S. Powdyel รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นแนวทาง
ในการนําพาประเทศไปสูการมีความสุขมวลรวมประชาชาติท่ีดีขึ้น แนวคิดดังกลาว คํานึงถึงการศึกษาผาน
ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ  โรงเรียนสีเขียวแห่งภูฏาน ประกอบดวย 2 องคแประกอบท่ีสําคัญ คือ การเรียนการ
สอน และ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดวยวิถีทางท่ีชวยเพิ่มคาดัชนีสีเขียว ไดแก  
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1. ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสีเขียว (Natural/Environmental Greenery)  หมายถึงการสงเสริม
และอนุรักษแส่ิงแวดลอมในโรงเรียน ดวยการปลูกพืช ปลูกตนไม  ประเทศภูฏาน กําหนดใหวันท่ี 2 กรกฎาคม
ของทุกปี เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ในโรงเรียน ครูและนักเรียนร่วมท ากิจกรรมท าความสะอาดโรงเรียนใน
ทุกๆ เช้า   แต่ละชั้นเรียนรับผิดชอบการปลูกไม้ดอกและไม้ผลในพื้นที่ส่วนของตน  เพื่อใหผูพบเห็นเกิด
ความประทับใจ  โดยนักเรียนในพื้นที่โรงเรียนชายขอบช่วยกันปลูกผัก ซึ่งจะกอใหเกิดการเรียนรูในการ
พึ่งตนเอง และพรอมเผชิญหากจะตองตกอยูในความยากลําบาก ท้ังนักเรียนยังไดมีโอกาสเรียนรูส่ิงแวดลอม
และเกิดความประทับใจในความงามทางธรรมชาติอีกดวย 

2. วิชาการสีเขียว (Academic Greenery) เป็นการแสวงหาความคิดใหมๆ นําไปสูการรูจักตนเอง 
เพื่อเป็นแนวทางการดํารงชีวิตในอนาคต แกนของวิชาการสีเขียว คือ โรงเรียนเป็นสถานที่สร้างวิชาการสี
เขียว  โดยครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อแก้ข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกัน  การท่ี
โรงเรียนมีการสอนวิชาการท่ีหลากหลาย และนักเรียนเขาใจในวิชาการเหลานั้น กอใหเกิดแนวทางในการ
ดํารงชีวิตท่ีดี และสรางแรงบันดาลใจในอนาคต 

3. จิตวิญญาณสีเขียว (Spiritual Greenery) เป็นการมองตนเองและการเชื่อมโยงไปกับความรู้สึก
ภายในจิตใจในระดับที่สูงขึ้นไป  ซึ่งจิตวิญญาณสีเขียว จะหมายถึง การรูจักและเช่ือในส่ิง (พระเจา) ท่ีมีจิต
วิญญาณอันสูงสงกวาจิตวิญญาณปกติของเรา ความเช่ือดังกลาวนําไปสูความสงบสุขในบั้นปลาย จากการท่ีเรา
ไหวพระ  สวดมนตแ  เปรียบเหมือนการส่ือกับจิตวิญญาณท่ีสูงสงเพื่อใหไดสัมผัสหรือล้ิมรสกับความปราดเปรื่อง
ท่ียิ่งใหญนั้นเอง ความเช่ือในกรรม เป็นการเช่ือท่ีวาส่ิงท่ีเกิดกับเราทุกวันนี้  เป็นผลมาจากการกระทําท่ีเกิดขึ้น
ในอดีต และส่ิงท่ีเราทําในวันนี้จะสงผลกับเราในอนาคต การเช่ือในกรรมสงผลใหเราทําดีและมีเมตตาตอผูอื่น 
ซึ่งจะสงผลดีตอตัวเราเองในภายภาคหนา 

4. ความสุนทรีสีเขียว (Aesthetic Greenery)  การประทับใจในความงาม ความดี และรสนิยม เป็น
ความสุนทรีในส่ิงตางๆ ขึ้นอยูกับวาบุคคลจะมองส่ิงตางๆ หรือสถานการณแนั้นอยางไร  
เราควรพอใจในส่ิงท่ีเกิดขึ้น ไมวาส่ิงนั้นจะดีหรือราย เพราะวาทุกส่ิงทุกอยางมีเหตุผลในตัวมันเอง ทุกสิ่งทุก
อย่างที่เกิดขึ้นในจักรภพนี้ล้วนมีที่มาที่ไป ซ่ึงเราสามารถหาส่วนดีแม้เพียงเล็กน้อยได้จากส่วนเสียเสมอ เรา
ควรมองโลกในแง่ดี และคิดบวกในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

5. สังคมสีเขียว (Social Greenery) การรูจักท่ีจะอยูรวมกัน เรียนรูรวมกัน  สังคมสีเขียว หมายถึง 
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง นักเรียนกับครู ผู้ปกครองกับครู และ
โรงเรียนกับชุมชน เพื่อการพัฒนาแบบองคแรวม เราตองเช่ือมความสัมพันธแดังกลาวเป็นแบบลูกโซ พรอมท้ัง
รวมมือ รวมใจกันเพื่อทําใหบรรลุวัตถุประสงคแท่ีต้ังไวในประเทศภูฏาน มีการประชุมผูปกครอง ปีละ 2-3 ครั้ง 
เพื่อรายงานความกาวหนาของนักเรียนแตละคน ในการประชุมดังกลาวทั้งผูปกครองและครูตางมีความซื่อสัตยแ
ซึ่งกันและกัน โดยนําส่ิงท่ีเป็นพัฒนาการของเด็กมานําเสนอตามความเป็นจริง เพื่อจะไดวางแผนการพัฒนาเด็ก
แตละคนไดอยางถูกตอง 

6. คุณธรรมสีเขียว (Moral Greenery)  คือ การตระหนักรู้ถึงความผิด-ถูก ชั่ว-ดี บุญ-บาป จริง-
เท็จ ทุกคนตองเขาใจในคุณคาของคุณธรรมดังกลาว หากขาดการเขาใจแลว  เปรียบเหมือนการปฏิบัติธรรมแต
ยังฆาสัตวแตัดชีวิต หรือทํารายผูอื่นอยู ทําใหไมสามารถบรรลุธรรมไดตามความประสงคแ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การ
พยายามทําดีดวยการปฏิบัติมิชอบ คุณธรรมท่ีกลาวมานั้นเป็นหลักการท่ีนักเรียน ผูปกครอง และครู พึงปฏิบัติ
ตอกัน ในการนี้ โรงเรียนเปรียบเสมือนเหมือน วัวท่ีกินหญาเขาไปและเปล่ียนเป็นนมท่ีมีคุณภาพ โรงเรียนใน
ประเทศภูฏานไดนําคุณคานี้มาปฏิบัติ ซึ่งสามารถนําพาใหนักเรียนไดคํานึงถึงการดํารงชีวิตของตนเองใน
อนาคต 
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7. ภูมิปัญญาสีเขียว (Intellectual Greenery) เป็นการเพาะบมทางจิตใจ ท่ีตระหนักถึงพลังแหง
จิตใจ และนําพลังนั้นมาใชในชีวิตประจําวัน เราควรเขาใจวา สมรรถนะและสมรรถภาพของบุคคลมิได้วัดกันที่
ความแข็งแรงทางด้านร่างกาย แต่เป็นการวัดกันทางด้านความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจ และความคิด  พลัง
ทางจิตมีอํานาจพอกับความคิด ถาเราสามารถควบคุมจิตใจและความคิดได เราก็จะไดในทุกส่ิงท่ีเราตองการ 
เรื่องท่ีเกี่ยวกับจิตใจ  มีการเรียนการสอนนอย แตเป็นส่ิงจําเป็นท่ีจะตองเขาใจและสัมผัสได เพราะจิตใจเป็น
ศูนยแรวมของความคิดตางๆ ในโลกแหงความเป็นจริงท่ีประสบอยูในชีวิต 

8. วัฒนธรรมสีเขียว (Cultural Greenery) เป็นการแสดงออก โดยส่ือผานทางรางกาย ภาษา และ
ความคิด  วัฒนธรรมสีเขียว หมายถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษแและสงเสริมวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณแท่ีสืบตอ
กันมายาวนาน โดยการเรียนรูและมีการสืบทอดเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต แสดงคุณคาพื้นฐานท่ีพึงปฏิบัติ
ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของชาติ เชน การแตงกาย การกิน การรองรําทําเพลง การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ภาษา สัญลักษณแของชาติ และวิธีการปฏิสัมพันธแระหวางบุคคล 

ประเทศภูฏานไดดําเนินไปสูเปูาหมายอันสูงสงและยิ่งใหญ ส่ิงนั้นคือ การสรางความสุขมวลรวม
ประชาชาติ จากการวางรากฐานของกษัตริยแ Druk Gyalpo ท่ี 4    ปใจจุบันไดมีการนํากลยุทธแ และการ
ปฏิบัติการตาง ๆ มาใช   เปูาหมายดังกลาวทุกคนมั่นใจวา ดวยความรวมมือรวมใจ และความสามัคคีของทุก
คนในชาติ  จะทําใหภูฏานบรรลุเปูาหมายตามแนวทางของภูฏาน  และสามารถบอกแกคนท้ังโลกไดวา แบบ
ภูฏานก็ทําได 

กรณีโรงเรียนแห่งความสุข (Happy school) ของUNESCO 
UNESCO ริเริ่มโรงเรียนแหงความสุข (Happy school)ในเอเชียแปซิกฟิก ดวยความมุงมั่นท่ีจะ

สงเสริมความสุขในโรงเรียน  เนนใหผูเรียนมีความสุขและมีการพัฒนาแบบองคแรวม ซึ่งผลท่ีไดรับ ตีพิมพแในปี 
2559 มีช่ือวา “ Happy Schools: A Framework for learner Well-being in the Asia-Pacific”  ใน
รายงานระบุคุณลักษณะ กรอบและหลักเกณฑแสําหรับการเป็นโรงเรียนแหงความสุข (Happy school) โดยมี
องคแประกอบหลักสําคัญ 3 ประการคือ 1) คน (People)  2) กระบวนการ (Process)  และ 3) สถานท่ี 
(Place) ซึ่ง UNESCO และสถาบัน KOREAN EDUCATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE หรือ KEDI แหง
สาธารณรัฐเกาหลีใต ไดรวบรวมโครงการโรงเรียนแหงความสุข และไดใหนิยามความสุขท่ีเป็นหัวใจของแนวคิด
โรงเรียนแหงความสุข วา “ศาสตร์แห่งความสุข” หรือ “Science of happiness” มีคุณลักษณะท่ีเป็นจุด
แข็ง “ Character strengths” ท่ีพัฒนาปรับปรุงความสุข เชน ความสรางสรรคแ ความขยันหมั่นเพียร ความดี  
และการทํางานเป็นทีม 
 การศึกษาเชิงบวก (Positive  Education) รวมความสัมพันธแระหวางการศึกษากับความสุข ไดขอ
คนพบ แนวคิดของความสุข 3 ประการสําคัญท่ีเกี่ยวของกัน ไดแก 1) ความสุข เป็นสิ่งที่มาจากการบ่มเพาะ 
ประกอบดวยมิตรภาพและความสัมพันธแอันดี 2) การศึกษา เป็นสิ่งจําเป็นหลัก มีลักษณะเป็นองค์รวมและมี
หลายมิติ   3) การศึกษาที่สามารถนําไปสู่ความสุข เป็นแหล่งของความสุขและมีความสุขในตัวเอง   เรา
สามารถท่ีจะเรียนรูที่จะมีความสุข แตเราก็สามารถมีความสุขท่ีจะเรียนรูไดเชนกัน 
 กรอบแนวคิดและเกณฑ์ของโรงเรียนแห่งความสุข ในโครงการโรงเรียนแหงความสุขเริ่มดําเนินงาน
โดยสํารวจในสวนท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียน นักเรียน ครู ผูปกครอง และผูอํานวยการโรงเรียน เพื่อท่ีจะนิยามส่ิงท่ี
จะเป็นองคแประกอบของโรงเรียนแหงความสุข สํารวจจากคําถาม 4 คําถาม ไดแก  

1) ส่ิงใดท่ีทําใหโรงเรียนเป็นโรงเรียนแหงความสุข  
2) ส่ิงใดท่ีทําใหโรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีไมมีความสุข 
3) ส่ิงใดท่ีสามารถทําใหการเรียนและการสอนสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
4) ส่ิงใดท่ีสามารถทําได ท่ีทําใหผูเรียนรูสึกพิเศษ รูสึกอบอุน 
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 คําถามเหลานี้แสดงถึง ความสําคัญขององคแประกอบหลัก 3 ประการ คือ  1) คน (People) คนและ
ความสัมพันธแเช่ือมตอกันภายในโรงเรียนและกระบวนการเรียนรูเป็นส่ิงสําคัญท่ีสุด 2) กระบวนการ (Process) 
ท่ีสนุกและบรรยากาศของการมีสวนรวม  ท่ีชวยเปิดโอกาสใหผูเรียนและครู สรางสรรคแ รวมมือกันและเป็น
อิสระ  และ 3) สถานท่ี (Place) บรรยากาศภายในโรงเรียนท่ีอบอุนและเป็นมิตร เต็มไปดวยความพอใจ ท่ี
นําพามาสรรสรางใหเป็น “โรงเรียนแหงความสุข”  

ในปี 2559  UNESCO และ KEDI    มีนโยบายใหผูมีสวนเกี่ยวของในการศึกษาระบุความทาทาย 
โอกาสและนัยยะของนโยบาย ดังภาพตัวอยางท่ีจะแสดงตอไปนี้ 

 

 
 

ภาพ กรอบแนวคิดโรงเรียนแหงความสุข (The Happy Schools Criteria) ของ UNESCO 
ที่มา  http://www.unescobkk.org/education/quality-of-education/happyschools 

 
 1) คน People มิตรภาพและความสัมพันธ์ในทางสังคมของโรงเรียน  เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญ
มากที่สุด มีหลายขอคนพบท่ีแสดงถึงโรงเรียนท่ีพยายามสรางความมีสวนรวมของผูปกครอง  ปฏิสัมพันธแแบบ
เกื้อหนุน มิตรภาพระหวางนักเรียนตางระดับช้ันเรียน และกิจกรรมภายในโรงเรียน เพื่อเช่ือมโยงโดยตรงกับ
สมาชิกในชุมชน เชน ในประเทศออสเตรเลีย โรงเรียน Geelong Grammar ท่ีใหความสําคัญเรื่องการศึกษา
เชิงบวก (Positive Education) ซึ่งมีเปูาหมายในการสรางความสัมพันธแเชิงบวกระหวางนักเรียนกับครู และ
สนับสนุนใหนักเรียน “ผูกติด” (Engage) ในกระบวนการเรียนรู(Learning process) การศึกษาเชิงบวก 
(Positive Education) กระตุนเหลาคุณครูดวยคําขวัญท่ีวา “เรียนรูท่ีจะอยูกับมัน” (Learn to Live it) จะ
ชวยใหครูสรรคแสรางส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับความผาสุก (Well-being) และความสุข (Happiness)ใน
โรงเรียน เปิดโอกาสให  ครูที่มีทัศนคติและลักษณะเฉพาะตัวในทางบวก จะประกอบดวย  จิตใจดี ความ
กระตือรือรน และความยุติธรรม ส่ิงเหลานี้จะทําใหคุณครูสามารถตอบสนองแรงบันดาลใจ ความคิดสรางสรรคแ 
และรูปแบบความสุขสําหรับผูเรียน การมีคุณค่า  การหม่ันฝึกฝนในทางบวก  และการมีส่วนร่วม เป็นสิ่งที่มี
ความสําคัญมากในการสราง “โรงเรียนแห่งความสุข” ท่ีมีคุณคา  การหมั่นฝึกฝน  ความรัก  ความเห็นอก
เห็นใจ  การยอมรับ  และความเคารพนับถือ 

2) กระบวนการ Process โรงเรียนพยายามสรางความสมดุลในกระบวนการทางการศึกษา โดยจํากัด
การเรียนทางวิชาการและเปิดโอกาสใหทํากิจกรรม หรือการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project –
based learning) ในชวงเวลา 14.00 น. เป็นตนไป เปิดโอกาสสําหรับการเรียนรูแบบนักเรียนเป็นศูนยแกลาง 
(Student-centered) ใหเกิดขึ้น อีกหนึ่งเกณฑแท่ีมีความสําคัญ ในเรื่องผูเรียนคือ ความมีอิสระ ความคิด
สร้างสรรค์ และความผูกพันผูกติด โรงเรียนแหงความสุขควรเปิดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นและมี
เสรีในการเรียนรู  โดยปราศจากความกลัวในการทําผิดพลาดหรือใหความสําคัญในการเรียนรูโดยปราศจาก
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ความวิตกกังวล เพื่อท่ีความผิดพลาดจะไดกลายเป็นคุณคาสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู (Learning 
process) ส่ิงนี้เป็นความสัมพันธแระหวาง ความเป็นประโยชนแ ความเกี่ยวเนื่อง และความผูกติดกับเนื้อหาการ
เรียนรู เนื้อหาจากหลักสูตรท่ีสะทอนความรวมสมัยและเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวของซึ่งกันและกัน   การบรรลุผล
สําเร็จทางวิชาการอยางมากของสาธารณรัฐเกาหลีใตนั้น ไดสรางความกดดันความเครียดของผูเรียน และการ
ขาดความสนใจในการเรียน  เป็นสาเหตุลึกๆท่ีปรากฏในสังคม ดวยนโยบาย “Happy  Education for All”  
และ โปรแกรม “Free Semester Program” นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จะไมมีการสอบกลางภาค
และการสอบปลายภาค  อนุญาตใหคุณครูและนักเรียนมีการเรียนรูแบบองคแรวม เกิดความรวมมือแลกเปล่ียน
เรียนรูซึ่งกันและกันในการเรียนการสอน โดยคุณครูจะไมตองทําตามขั้นตอนการสอนแบบในช้ันเรียน  และ
สามารถท่ีจะนําพานวัตกรรม กิจกรรมการสอนตางๆ ได 
 3) สถานที่ Place สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นและเป็นมิตรในการเรียนรู้  เป็นส่ิงท่ีปรากฏเป็นอันดับสองใน
องคแประกอบท่ีสําคัญของ “Happy school” ในภาพรวม มีขอคนพบท่ีบงช้ีความตองการ สถานท่ีท่ีให
ความสําคัญเกี่ยวกับการทักทายและรอยยิ้ม การแนะนําเพลง การสรางสรรคแหองเรียนแบบเปิด ความมีสีสัน
และ ความหมายในการจัดแสดง ซึ่งเกี่ยวกับการสรางบรรยากาศของโรงเรียนในทางบวก ในประเทศอินโดนีเซีย 
โรงเรียนจะเป็นสวนแหงจินตนาการ (Envisioned as a park) เป็นสถานท่ีท่ีเต็มไปดวยคุณคา และเป็นสวน
สําคัญสําหรับการเจริญเติบโตของผูเรียนส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัย  ปราศจากการกล่ันแกลงเป็นส่ิงสําคัญท่ี
ผูรับผิดชอบ ไดบูรณาการการใหความรูและกิจกรรมสําหรับเลนนั้น ผูเรียนจะสามารถมีปฏิสัมพันธแและเขาใจได
ดีกวา ทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง และชวยลดความขัดแยงและความตึงเครียด  วิสัยทัศนแและภาวะผูนําของโรงเรียน เป็น
ส่ิงท่ีแสดงถึงความสุข โดยแสดงผาน วิสัยทัศนแ ปรัชญาของโรงเรียน ในคําส่ังท่ีแสดงถึงบรรยากาศของโรงเรียน
ในเชิงบวก เชนโรงเรียนในจังหวัดอะกิตะ ของประเทศญี่ปุุน ท่ีโรงเรียนจะมีคําขวัญของโรงเรียนในเชิงบวก คือ 
“ Be a child with dream and self-motivation, let‖s make a happy school together”  แสดงถึง
วิสัยทัศนแทางการศึกษาท่ีเป็นหนึ่งเดียวของโรงเรียน 
 สรุปวา โรงเรียนแหงความสุข (Happy school)ในเอเชียแปซิกฟิก ดําเนินการในกรอบแนว ทางของ 
UNESCO ในเรื่อง 1) คน  พิจารณาจากมิตรภาพความสัมพันธแภายในโรงเรียน  ทัศคติเชิงบวกของครู  การ
เคารพในความหลากหลายและความแตกตาง  ความรวมมือในทางบวกและคุณคาในการฝึกฝน  เงื่ อนไขและ
ความเป็นอยูในการทํางานของครู  และทักษะและสมรรถนะของครู    2) กระบวนการ  พิจารณาจากความ
สมเหตุสมผลและความยุติธรรมในภาระงาน  การทํางานเป็นทีมและรวมมือและจิตวิญญาณของทีม  ความสนุก
ในการมีสวนรวมในการเรียนการสอนและการวิธีการเรียนรู  อิสระในของนักเรียนในการสรางสรรคแและเขารวม
ในการเรียน  ความรูสึกรวมในความสําเร็จและผลสําเร็จ  กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมของโรงเรียน การ
เรียนรูแบบเป็นทีมระหวางนักเรียนกับครู เนื้อหาท่ีมีประโยชนแ เกี่ยวขอ เช่ือมโยงกับการเรียนรู  และการฝึก
พัฒนาจิตใหอยูดีมีสุขและการควบคุมความเครียด และ 3) สถานที่ พิจารณาจากสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู
ท่ีอบอุนและเป็นมิตร  บรรยากาศท่ีปลอดภัยปราศจากการกล่ันแกลง  พื้นท่ีการเรียนรูแบบปิดและเป็นพื้นท่ีสี
เขียวและพื้นท่ีสําหรับการเลน  วิสัยทัศนแและภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในเรื่อง Happy school   
โรงเรียนมีวินัยเชิงบวกในการดําเนินการอยางตอเนื่อง  โรงเรียนใสใจในความสะอาด สุขาภิบาลและโภชนาการ  
และโรงเรียนบริหารจัดการแบบประชาธิปไตย 

กรณีโรงเรียนสุขภาวะของ สสส. หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  ซึ่งจัดต้ังขึ้น
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544  มีวัตถุประสงคแในการริเริ่ม ผลักดัน 
กระตุน สนับสนุน และรวมกับหนวยงานตางๆ ในสังคม ในการขับเคล่ือนกระบวนการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อให
คนไทยมีสุขภาพดี สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนเป็นหนึ่งในหลายชองทางสําหรับการสงเสริมสุขภาพ 
โดยมีแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของสํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชน และครอบครัว รวมกับ
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ภาคีเครือขายไดพัฒนาแนวทางการสรางคุณภาพการศึกษาและสุขภาวะใหกับเด็กและเยาวชน โดยใชฐาน
โรงเรียน ดําเนินการลดปใจจัยเส่ียง เพิ่มพฤติกรรมสุขภาพ และเปิดพื้นท่ีสรางสรรคแใหแกเด็กและเยาวชน  
 การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะแหงความสุขอันสมบูรณแท้ังทางรางกาย 
ทางใจ ทางจิต และทางสังคม ซึ่งประกอบดวย การมีสุขภาวะทางร่างกาย คือการท่ีเราสามารถทํางานและ
ดํารงชีวิตอยูไดตามควรแกอายุวัยและตามควรแกอัตภาพ การมีสุขภาวะทางใจ คือการมีอารมณแและความรูสึก
ท่ีรื่นรมยแ ยินดี และเป็นสุข ไมเครียด  ไมกังวล  มีสติสัมปชัญญะและความคิดตามควรแกอายุ แกอัตภาพ และ
สภาพแวดลอมท่ีเป็นอยู การมีสุขภาวะทางจิต คือการท่ีเรามีความสุขท่ีเกิดจากการเขาใจธรรมชาติ   เขา
ใจความจริงแหงชีวิตและสรรพส่ิง จนเกิดความรอบรู และมีความรักความปรารถนาใหสรรพส่ิงมีความสุข และ
ประเด็นสุดทายการมีสุขภาวะทางสังคม คือ  ความสามารถในการอยูรวมกับคนอื่นและส่ิงแวดลอมในสังคม
ของตนไดอยางมีความสุข มีน้ําใจ ปฏิบัติตามกติกาท่ีไดรวมกันวางไว มีความเอาใจใส มีน้ําใจ ใหอภัย เอื้ออาทร 
และมีความอดทนตอการอยูรวมกัน ส่ิงดังกลาวเหลานี้ลวนทําใหมนุษยแเกิดความสุขท่ีแทจริงและยั่งยืน 
 คําวา “สุขภาวะ” เมื่อนํามาใชในโรงเรียน การเป็นโรงเรียนสุขภาวะ จึงหมายถึง โรงเรียนที่มีรูปแบบ
กระบวนการบริหารจัดการใหม่ ที่ยึดเอาสุขภาวะเป็นตัวต้ัง เพื่อให้ผู้เ รียนเป็นสุข องค์กรเป็นสุข 
สภาพแวดล้อมเป็นสุข ครอบครัวเป็นสุข และชุมชนเป็นสุข ท้ังในมิติของกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ มีวิถี
ท่ีเช่ือมโยงและสัมพันธแกันในตัวมนุษยแ  และสัมพันธแกับส่ิงแวดลอม ท้ังกายภาพและสังคม  และมีความสามารถ
รับมือความทาทายและการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 ไดนั่นเอง  

รูปแบบการสรางโรงเรียนสุขภาวะท่ีมุงเนนความสุขท่ีแทจริงของผูเรียน ประเด็นแรก มุ่งเน้นให้
นักเรียนเป็นสุข กระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข การปรับเปล่ียนหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กมี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับเด็กจึงเป็นส่ิงส าคัญ ท่ีจะท าให้
เขาสามารถอยู่รอดในสังคม ได้อย่างมีคุณภาพจนกระท่ังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ   ประเด็นท่ีสอง โรงเรียน
เป็นสุข ประกอบดวย ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมีการน าองค์กรท่ีดี ก าหนด
นโยบายท่ียึดประโยชน์ผู้เรียนเป็นตัวต้ัง มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นหลักส าคัญ รู้จักและเข้าถึงผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและจัดระบบดูแลช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมและมีส่วนร่วมในการคิด 
ออกแบบกิจกรรมด้วยตนเอง มีครูและบุคลากรท่ีมีแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของนักเรียนและ
สังคม  ประเด็นท่ีสาม สภาพแวดล้อมเป็นสุข ประกอบดวย การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ท่ีเน้นความ
สะอาดปลอดภัย ปลอดโปร่ง สร้างพื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียน และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่กับการเสริมสร้าง
สุขภาพท่ีดี มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างประหยัดและคุ้มค่า ดูแลรักษาและปกป้องส่ิงแวดล้อม จัดการด้าน
โภชนาการ สุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อมถูกสุขลักษณะ เป็นพื้นท่ีปลอดภัย ป้องกันปัจจัยเส่ียง  ประเด็นท่ีส่ี 
ครอบครัวเป็นสุข ประกอบดวย การท่ีเด็กมีสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว ในลักษณะท่ีเอื้ออาทร 
เกื้อกูล และรักห่วงใยกัน มีปัจจัยด ารงชีวิตพอเพียง ลดปัจจัยเส่ียง ให้ครอบครัวปลอดภัยจากความรุนแรง ยา
เสพติด การพนัน เหล้า บุหรี่ และการล่วงละเมิดทางเพศ พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีการติดต่อส่ือสารและร่วมมือกับ
โรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน  จัดเวลาและใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข พ่อแม่ 
ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงชีวิต  ประเด็นท่ีหา ชุมชนเป็นสุข ประกอบดวย การท่ีชุมชน 
ครอบครัวมีบทบาทในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาผู้เรียนร่วมกับโรงเรียน ผู้คนในชุมชนเป็นแบบอย่างท่ี ดีงาม
แก่ผู้เรียน ในการปฏิบัติตามกฎหมายและหน้าท่ีพลเมือง มีการระดมทรัพยากร เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา
ร่วมกับโรงเรียน ร่วมมือกับครูในการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียนร่วมกัน มีวิถีชีวิตท่ีอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและทรัพยากรชุมชนและเป็นแหล่งเผยแพร่ภูมปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชน ให้เด็กได้เรียนรู้และสืบ
ทอดอย่างเห็นคุณค่า 
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 “โรงเรียนสุขภาวะ” จึงเป็นการทํางาน แบบบูรณาการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อให บรรลุ
เปูาหมาย คือ โรงเรียนที่มุ่งสร้างเสริมให้ “ผู้เรียนเป็นสุข” โดยการปรับสภาพ ลดปใจจัยเส่ียง จัดโครงสราง
และระบบตางๆ ใหโรงเรียน สภาพแวดลอม ครอบครัว และชุมชน เป็นพื้นท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาวะของ
ผูเรียน ท้ังดานกาย ใจ สังคม และปใญญา 
 สสส.สนับสนุนใหเกิดตนแบบโรงเรียนสุขภาวะและเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ ท่ีนอมนํา เอาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ในการดําเนินงาน คือ การปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยาง
เป็นขั้นตอน โดยมีองคแประกอบ 5 ดาน ดังนี้1) ผูเรียนเป็นสุข 2) องคแกรเป็นสุข 3) สภาพแวดลอมเป็นสุข 4) 
ครอบครัวเป็นสุข และ 5)ชุมชนเป็นสุข โดยดําเนินงานเพื่อลดปใจจัยเส่ียงและเพิ่มพฤติกรรม ทางสุขภาพของ
เด็กและเยาวชนไมนอยกวา 2 เรื่อง เชนการสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ กิจกรรมทางกาย การ
บริโภคผักและผลไม  สงผลใหขยายผลการดําเนินงานโรงเรียนสุขภาวะท่ีมีคุณสมบัติ ครบท้ัง 5 องคแประกอบ 
 สสส. ไดขยายผลและขยายแนวคิด แนวทาง การพัฒนาและวิธีปฏิบัติเพื่อการสรางเสริมสุขภาวะเด็ก
และเยาวชนผานสถานศึกษาดวยกระบวนการท่ีหลากหลาย โดย 1) การขยายผลผานหนวยงานหลัก/หนวย
ภารกิจท่ีเกี่ยวของ อาทิ โรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ หลักสูตรลูกเสือเพื่อเสริมสราง
ทักษะชีวิต โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ตามแนวทางของกรมอนามัย สถาบันการอาชีวศึกษา และ 2) การขยายผล
ผานศูนยแเรียนรูโรงเรียนสุขภาวะ แกนนําครู/อาจารยแ โรงเรียนตนแบบ 
 
สรุปผล 

สรุปวา องคแประกอบสรางสุขสําหรับนักเรียนเป็นการแสดงออกของนักเรียนท่ีสะทอนถึงส่ิงท่ีปรารถนา
และความพึงพอใจในส่ิงตาง ๆ ในสถานศึกษา ไดแก สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ประกอบดวย โรงเรียนมี
หองเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการเรียน โรงเรียนปราศจากการรบกวนจากแสง กล่ิน เสียง ฝุุน
และควันพิษ โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑแ และส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน  การจัดสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียนเป็นไปอยางถูกสุขลักษณะ ส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียนสะอาด รมรื่น สามารถใชเป็นแหลงการเรียนรูได
ดี นําเทคโนโลยีมาใช มีบรรยากาศในการเรียนอบอุนเป็นมิตร สวัสดิการและส่ิงอํานวยความสะดวกเพิ่มเติม ให
เหมาะแกความตองการ มีพื้นท่ีเรียนรูและเลนแบบเปิดในโรงเรียน (เพื่อการศึกษานอกช้ันเรียนตามท่ีนักเรียนมี
ความตองการและสนใจ) และโรงเรียนสนับสนุนการเรียนการสอน สัมพันธภาพที่ดี ประกอบดวย นักเรียนมี
มนุษยสัมพันธแท่ีดีโดยไดรับการยอมรับจากเพื่อนและครู การเห็นคุณคาในตนเอง ลักษณะเพื่อนในกลุม มี
สุขภาพจิตและการจัดการความเครียด รูหนาท่ี มีความรับผิดชอบ ครูมีความเมตตา จริงใจ และออนโยน เห็น
คุณคา รักและภูมิใจในตนเอง และความรู้สึกพึงพอใจ ประกอบดวย คุณภาพในการสอนของครู การเรียนการ
สอนท่ีมีความสุขความสามารถแสดงออกทางอารมณแของครู ไดเลือกเรียนตามความถนัด เจตคติท่ีดีสนใจเรียน 
ความเหมาะสมของงานท่ีมอบหมาย สุขภาพกายและโภชนาการท่ีดี เรียนแลวนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน 
บทเรียนสนุก แปลกใหม จูงใจใหติดตาม มองโลกในแงดี พอใจในส่ิงท่ีตนเองมี และพึงพอใจในการกระทําท่ี
พิจารณาวาดีและถูกตอง 

สวนองคแประกอบสรางสุขของครูเป็นการแสดงออกถึงความรูสึกเป็นสุขในการทํางานในสถานศึกษา
ไดแก สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ประกอบดวยโรงเรียนมีมีหองทํางานและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอ
การทํางาน โรงเรียนปราศจากการรบกวนจากแสง กล่ิน เสียง ฝุุนและควันพิษ โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑแ และส่ิง
อํานวยความสะดวกครบครัน การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเป็นไปอยางถูกสุขลักษณะส่ิงแวดลอม
ภายในโรงเรียนสะอาด รมรื่น สามารถใชเป็นแหลงการเรียนรูไดดี การนําเทคโนโลยีมาใชบรรยากาศในการ
เรียนอบอุนเป็นมิตร  สวัสดิการและส่ิงอํานวยความสะดวกเพิ่มเติม และใหเหมาะแกความตองการ  
สัมพันธภาพที่ดี ประกอบดวย สัมพันธภาพระหวางบุคคล การรับรูคุณคาในตนเอง การมีสังคมดี ความสัมพันธแ
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กับผูเรียน จิตสาธารณะ คุณธรรมและศีลธรรม การใชชีวิตแบบพอเพียง ผอนคลายดี ใหความชวยเหลือเพื่อน
รวมงานดวยความเต็มใจ ใหกําลังใจเมื่อเพื่อนรวมงานมีปใญหาหรือหมดกําลังใจ ไดรับความรวมมือในการ
ทํางานจากผูรวมงาน ไดรับความสนใจและเอาใจใสจากเพื่อนรวมงาน ไดรับกําลังใจและความชวยเหลือจาก
ผูรวมงานเมื่อเกิดปใญหา มีการพูดคุยกันอยางเป็นมิตรในระหวางทํางาน แสดงออกดวยทาทางท่ีเป็นมิตรตอกัน 
มีการสังสรรคแกันในเวลาพัก มีการแสดงความยินดีตอบุคลากรในหนวยงานท่ีไดรับเกียรติหรือรางวัลจากผลงาน 
ทํางานเขากับหัวหนางานและเพื่อนรวมงานไดเป็นอยางดี อยูกันอยางปรองดองเหมือนครอบครัว และอยู
ทามกลางผูรวมงานท่ีมีความรักและความปรารถนาดีตอกัน และ ความพึงพอใจ ประกอบดวย คุณลักษณะ
งานโดยรวมดี สุขภาพดี คาตอบแทนดี ความสัมพันธแในครอบครัว ความสัมพันธแกับผูบริหาร คุณลักษณะงานดี 
ดานความหลากหลายของทักษะ ความเดนชัดของงาน ต่ืนตัวพรอมรับการเปล่ียนแปลง ความสําคัญของงาน 
และความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน   

จากบทสรุปองคแประกอบสรางสุขสําหรับนักเรียนและครูในสถานศึกษา แสดงดังภาพ  
 

องค์ประกอบสร้างสุขสําหรับนักเรียนและครูในสถานศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาตอในดานองคแประกอบการสรางสุขในกลุมอื่น ๆ ของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในสถานศึกษา 
เชน ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษา เนื่องจากกลุม
ดังกลาวถือเป็นผูท่ีมีสวนเกี่ยวของอยางแทจริงในสถานศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางสุขของ
ผูบริหารสถานศึกษายังไมมีปรากฏของกลุมคนท่ีเป็นผูนําองคแกรเหลานี้ ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบการ
สรางสุขของนักเรียนและครูในสถานศึกษาท่ีอยูในเขตเมืองกับเขตชนบท หรือการศึกษาเปรียบเทียบการสราง
สุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือการศึกษาการสรางสุขในสถานศึกษาของภาครัฐ
และเอกชน เป็นตน องคแความรูท่ีไดสามารถนํามาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อใหเป็นสถานศึกษา
แหงความสุขสําหรับนักเรียนและครู และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝุายในสถานศึกษา 
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พลังและความทา้ทายการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานในห้องเรียน 
THE POWER AND THE CHALLENGE OF PROBLEM–BASED LEARNING 
APPROACH  

 

 

 

 

บทคัดย่อ 
นับแตนี้กระบวนการเรียนรูของผูเรียนสําคัญกวาการเรียนรู ผูสอนจึงไดเปล่ียนบทบาทเป็นเพียง

ผูออกแบบกิจกรรมและประสบการณแเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้นผูสอนมิใชผูมอบความรูอีก
ตอไป แตจะเป็นเรียนรูไปพรอมกับผูเรียนในช้ันเรียนของตนเอง การเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning: PBL) เป็นแนวทางการใชนวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรแการสอนแนวใหมเพื่อเตรียมผูเรียน
เขาสูยุคหลังสังคมฐานความรูท่ีกําลังกาวขามผานความคิดของการแขงขันไปสูการคิดสรางสรรคแสังคม และปรับ
กระบวนทัศนแเดิมของผูสอนใหเทาทันการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 พลังและความทาทายเกิดขึ้นดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐานในหองเรียนฝึกหัดครูประถมศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา       
ถูกขับเคล่ือนตามสัตตวิถีของการเรียนรูโดยปใญหาเป็นฐานดวยกระบวนการ 5 ขั้นตอน สงผลใหเกิด
คุณลักษณะของผูเรียนเชิงรุกประกอบกับบทบาทใหมของผูสอนจากการเปล่ียนหองสอนเป็นหองเรียนและ
เปล่ียนตนเองจากผูสอนหนังสือเป็นผูสอนผูเรียนใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยางมีความหมาย   

คําสําคัญ: การเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21, การเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐาน, ผูเรียนเชิงรุก 

ABSTRACT 

From now on, the learner‖s learning process is more important than learning. 
Teacher‖s role has changed as a designer of the activities and experiences for the students to 
learn by themselves. Therefore, teachers are no longer those who only give them, but they 
will learn together in their classrooms. Problem based-learning (PBL) is an approach leading 
to an innovative learning and new pedagogy for preparing learners to the post-knowledge 
based that is being transcended through the competitive thinking to social creativity, and 
adjust the old paradigms of teaching knowingly of transformation in the 21st century. The 
power and the challenge come from using problem-based learning approach in the 
classroom of pre-service teachers of elementary education program for one semester. It is 
based on 5 steps of problem-based learning pathway called “SATTAWITHI” which leads to 
the characteristics of proactive learners and the new roles of teachers by transforming the 
classroom for teaching into classroom for learning and transforming the teachers who follow 
contents into the teachers who teach them for meaningful learning process.  
KEYWORDS: Transformation in 21st century, Problem-based learning, Proactive Learner 
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บทนํา 

เมื่อกาวเขาสูยุคแหงการเรียนรูเพื่อพรอมรับการเปล่ียนแปลงวิถีดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21  ทําให
ผูเขียนสะทอนถึงคํากลาวท่ีวา  “Awakening the sleeping giant” ซึ่งเป็นช่ือหนังสือเลมหนึ่งท่ีรอยเรียง

เรื่องราวของการปลุกพลังในตัวของครูใหเป็นผูนําการเปล่ียนแปลงทางดานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
อีกท้ังสะทอนใหเห็นวาถึงเวลาแลวท่ีจะตองปลุกพลังในตัวของผูเรียนท่ีเต็มไปดวยศักยภาพใหต่ืนขึ้นมาพรอม
รับมือกับการเรียนรูแหงยุคศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากโลกแหงศตวรรษนี้พฤติกรรมของคนในสังคมกําลังจะ
เปล่ียนแปลงไป ดังนั้นจําเป็นตองมีการปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนแบบไมตกยุค ดวยการเรียนการสอน
เพื่อเตรียมเยาวชนออกไปดํารงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีความแตกตางไปจากศตวรรษท่ี 19 และ 20 โดย
ส้ินเชิง รวมถึงจําเป็นตองปรับเปล่ียนกระบวนทัศนแเดิมในการออกแบบประสบการณแการเรียนรูรวมกันระหวาง
ผูสอนกับผูเรียนในช้ันเรียนของตนเองเปรียบดังสุภาษิตจีนท่ีคุนชินวา  

 
“ให้ปลาเขากิน เขามีกินแค่วันเดียว สอนให้เขารู้จักวิธีจับปลา เขามีปลากินไปตลอดชีวิต” 

 
จากสุภาษิตจีนท่ียังคงทันสมัยกับในสภาพการณแนี้ทําใหผูสอนไมอาจปฏิเสธไดเลยวา“กระบวนการ

เรียนรู้ของผู้เรียนสําคัญกว่าการเรียนรู้” กระบวนการจัดการเรียนรูจึงไดเปล่ียนบทบาทผูสอนใหเป็นเพียง
ผูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองเทานั้น นับไดวาการจัดการเรียนรูท่ี
เปล่ียนแปลงดังกลาวนี้สงผลใหผูสอนตองเรียนรูการแสดงบทบาทหนาท่ีของตนเองตลอดเวลา อีกท้ังหากมอง
ในมิติของการขับเคล่ือนพลังสังคมเพื่อกาวขามสูยุคหลังสังคมแหงการเรียนรูหรือท่ีเรียกวา “ยุคหลังสังคม
ฐานความรู” (Post-Knowledge Based) ซึ่งจะเป็นยุคท่ีกําลังกาวขามผานความคิดของการแขงขันไปสูการคิด
รวมสรางสรรคแสังคม บทบาทของผูสอนนั้นจะเปรียบเสมือนพลังขับเคล่ือนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติ 
 )Know How) ประกอบกับพลวัตแหงชุดความคิดในการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะแหงศตวรรษท่ี 21  ซึ่ง

เป็นลักษณะของสัมพันธภาพระหวางบุคคล   ) Interpersonal Relationships) ของผูสอนและผูเรียนจะ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยมีลักษณะของความยืดหยุน สรางสรรคแ และทาทาย มีการสรางวัฒนธรรมแหงการ
สืบคน  )Create a culture of inquiry) การจัดการเรียนรูท่ีชวยใหผูเรียนไดเตรียมตัวเพื่อใชชีวิตในโลกท่ีเป็น
จริง  )Life in the real world) เนนการศึกษาตลอดชีวิต  )Lifelong Learning) ดวยวิธีการเรียนรูท่ีมีการ
กระตุนและจูงใจใหผูเรียนมีความเป็นคนเจาคิดเจาปใญญา  )Resourceful) ท่ียังคงแสวงหาการเรียนรูแมจะจบ
การศึกษาออกไป  

ดังนั้นนับแตนี้ผูสอนมิใชผูมอบความรูอีกตอไป แตจะเป็นผูออกแบบกระบวนการเรียนรูโดยเรียนรูไป
พรอมๆ กับผูเรียนในช้ันเรียนของตนเอง เนื่องจากความรูมีมากมายมหาศาลเกินกวาท่ีจะมอบใหผูเรียนได
ประกอบกับผูเรียนในศตวรรษใหมมีหนทางคนหาความรูดวยตนเองจากทุกหนทุกแหงท้ังในส่ิงแวดลอมและโลก
ของสังคมอินเทอรแเน็ต หากการจัดการเรียนรูยังย่ําอยูกับกระบวนทัศนแเดิมคือการมอบความรูเป็นรายวิชาก็จะ
ไมทันสถานการณแโลก ส่ิงท่ีควรเปล่ียนแปลงอยางเรงดวนคือ การปรับกระบวนทัศนแใหมเพื่อจะพัฒนาผูเรียนให
เป็นผูใฝุเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งผู เรียนจะเรียนรูอะไรบางขึ้นอยูกับบริบทของแตละคนแตท่ีทุกคนควรมีคือ 
ความสามารถในการเรียนรูตลอดเวลา ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องนั่นเอง ทุกส่ิงท่ีเกริ่นขางตน
เป็นแรงบันดาลใจใหผูเขียนเกิดพลังและความทาทายในการถายทอดแนวคิดและประสบการณแจากการจัดการ
เรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐานสําหรับครูแหงอนาคต  )For  Future Teacher   (ในหองเรียนฝึกหัดครูและ
หองเรียนของครูประจําการในโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อจุดประกายความคิดและสรางความรูสึกอันดีตอการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น อีกท้ังเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรแการสอนแนวใหมให
เทาทันการเปล่ียนแปลง  



 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา 134 

 

PBL สู่ห้องเรียน  
วิธีการจัดประสบการณแและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐาน  )Problem-based learning : 

PBL  (ในหองเรียนประถม ศึกษาไมใชรูปแบบใหมของหลักสูตร แตเป็นแนวทางหรือวิธีการเสริมแทนท่ีบางสวน
หรือปรับปรุงวิธีการเดิมท่ีใชอยูในหองเรียนได โดยเฉพาะสําหรับนักศึกษาฝึกหัดครูและครูประจําการใน
โรงเรียนประถมศึกษา วิธีการนี้สามารถนําไปใชบูรณาการใหสอดคลองกับทุกกลุมสาระการเรียนรูตามท่ี
โรงเรียนตองการ แตขอจํากัดและขอบเขตการนําไปใชยอมหลากหลายตามสภาพของหองเรียนหรือโรงเรียน
นั้นๆ เฉกเชนนี้หากยิ่งผูสอนจัดประสบการณแการเรียนรูดวยตัวของผูเรียนเองมากเทาใด  )มากกกวาเนื้อหา (
การเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐานก็ยิ่งประสบผลสําเร็จมากเทานั้น 

แรกเริ่ม แนวคิดหลักเกี่ยวกับวิธีการจัดประสบการณแและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐาน
จําเป็นตองเริ่มตนดวยคําถามท่ีวา  “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาคืออะไร ”  โดยท่ัวไปแลวการจัดการเรียนรูโดยใช
ปใญหาเป็นฐานนั้นเป็นแนวคิดท่ีมีฐานคิดมาจาก จอหแน ดิวอี้ )John Dewey) ซึ่งเป็นผูเสนอแนวคิดวิธีสอบแบบ
แกปใญหาและแนวคิด Learning by Doing ซึ่งนําไปสูแนวคิดในการสอนรูปแบบตางๆ รวมถึงพัฒนาขึ้นครั้ง
แรกโดยคณะวิทยาศาสตรแสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอรแ  )McMaster University) ประเทศแคนาดา 
ในชวงปลายปี ค .ศ .1960  แลวขยายวงกวางไปสูประเทศตางๆ ในอเมริกาเหนือและท่ัวโลก การเรียนรูโดยใช
ปใญหาไดรับการยอมรับวาเป็นนวัตกรรมท่ีสมบูรณแแบบจริงและเป็นนวัตกรรมช้ินแรกในเรื่องหลักสูตรสําหรับ
บุคลากรดานสุขภาพหรือหลักสูตรแพทยแท่ีใช PBL ในการสอนกวาชวง 25  ปีท่ีผานมา อีกท้ังเป็นรูปแบบการ
เรียนรูที่เกิดข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคแความรู  )Constructivism) โดยใหผูเรียนสราง
ความรูใหมจากการใชปใญหาท่ีเกิดขึ้น สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหแและการคิดแกปใญหา การ
เรียนรูนี้จึงเป็นกระบวนการทํางานท่ีตองอาศัยความเขาใจและการแกไขปใญหาเป็นหลัก  

วงการศึกษายุคของการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาหรือเสริมสรางผูเรียนใหมีลักษณะและทักษะท่ีจําเป็น
ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐานจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการเรียนรูเชิงรุก  )Active Learning   (ซึ่ง
การจัดการเรียนรูดวยวิธีการนี้เป็นท่ีรูจักกันอยางดีในทัศนะท่ีเช่ือวาเป็นวิธีการใหผูเรียนสรางความรูใหมจาก
การใชสถานการณแปใญหาท่ีเกิดขึ้นในโลกแหงความเป็นจริง  )Real World   (เป็นจุดเริ่มตนของบริบทการเรียนรู
และเป็นตัวกระตุนหรือนําทางใหผูเรียนเกิดความตองการท่ีจะใฝุหาความรูเพื่อแกปใญหา นําทางใหคนความโน
ทัศนแและหลักการท่ีพวกเขาตองการรูดวยการทํางานรวมกันเป็นทีมและใชทักษะตางๆ เชน ทักษะการ
ติดตอส่ือสารและทักษะการบูรณาการความรูซึ่งเป็นกระบวนการท่ีคลายกับการสืบเสาะหาความรูทาง
วิทยาศาสตรแ )Stepien & Gallagher, 1993 ( 

ในการออกแบบประสบการณแและกิจกรรมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในหองเรียนดวยการเรียนรูผานการ
ใชปใญหาเป็นฐานนั้นมักจะใหความสําคัญและยอมรับประสบการณแการเรียนรูของผูเรียนโดยผูเรียนตอง
รับผิดชอบการเรียนรูดวยตนเองผานเนื้อหาการเรียนรูลักษณะสหสาขาวิชาท่ีมีการผสมผสานระหวางทฤษฎี
และการปฏิบัติ อีกท้ังผานองคแประกอบท่ีสําคัญ )ทิศนา แขมมณี , 255 5 ( คือ 

ประการแรก เป็นการเรียนท่ีใชเทคนิคกระบวนการกลุม ซึ่งผูเรียนจะเรียนดวยกันเป็นกลุมประมาณ 
6-8 คน และจะมีการอภิปรายถกเถียงในกลุม เพื่อใหเกิดการเรียนรูไปดวยกัน  

ประการที่สอง เป็นการเรียนท่ียึดผูเรียนเป็นศูนยแกลาง กลาวคือการเรียนรูเกิดขึ้นท่ีตัวผูเรี ยนเป็น
สําคัญ ซึ่งการจัดการเรียนรูจะเนนการเรียนรูท่ีผูเรียนเป็นผูกําหนดส่ิงท่ีตองการจะเรียนรูและผูเรียนจะตอง
ไดรับการอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู 

ประการที่สาม เป็นการเรียนรูเนื้อหาวิชาท่ีบูรณาการ ท้ังนี้ปใญหาท่ีจะนํามาใชเป็นส่ือในการเรียนรูจะ
เป็นปใญหาท่ีบูรณาการตัวของมันเองโดยอัตโนมัติ การท่ีผูเรียนจะแกปใญหาไดตองอาศัยความรูมาบูรณาการ
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เพื่อแกปใญหา ซึ่งการเรียนแบบนี้เนนท่ีปใญหาเป็นพื้นฐานมากอน การท่ีจะแกปใญหาไดสําเร็จตองมีความรูเรื่อง
ตางๆ อยางไร ลักษณะของความรูท่ีเกิดการเรียนรูขึ้นจึงเป็นความรูในขั้นนํามาใชซึ่งตองผานการบูรณาการ
มาแลว 

ประการต่อมา เป็นการเรียนรูท่ีผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง โดยกําหนดเนื้อหาวิชาเฉพาะท่ี
เหมาะสมจะนําไปแกปใญหาท่ีต้ังขึ้นไว ผูเรียนจะเป็นผูควบคุมการเรียนรูและลําดับขั้นตอนในการเรียนของตน
และกลุมดวยตนเองท้ังส้ิน 

ประการสุดท้าย เป็นการเรียนท่ีผูเรียนจะประเมินผลสัมฤทธิ์ไดดวยตนเอง เนื่องจากในขั้นตอนของ
การเรียนรู ผูเรียนจะตองคนควาหาความรูท่ีจะนําไปใชในการแกปใญหาตามสถานการณแ เมื่อผูเรียนไปศึกษา
คนควาความรูดวยตนเองมาแลวตองนําความรูมาใชในการแกปใญหา ผูเรียนจะรับรูไดวาตนเองเกิดการเรียนรู
หรือยัง 

จะเห็นไดอยางชัดเจนวาการเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐานเปรียบไดกับผูเรียนกําลังเผชิญอยูในโลกแหง
ความจริง )Real World  (ถูกกําหนดดวยเงื่อนไขสําหรับการดํารงอยูของมนุษยแและความพยายามเพื่อแกปใญหา

ตางๆ ท่ีเผชิญในแตละวัน ปใญหาท่ีถูกสรางขึ้นมุงเนนความตองการอยากรูของผูเรียนและกระตุนใหผูเรียน    
สืบเสาะหาความรูเพื่อนํามาแกปใญหาการเรียนรูท่ีเกิดขึ้น วิธีการเชนนี้จะเป็นประสบการณแท่ีใหความรูและ
ทักษะแกปใญหาท่ีสําคัญอยางยิ่ ง สําหรับอนาคตของผู เรีย น เชนเดียวกับในหองเรียนประถมศึกษา 
 )Elementary Classrooms  (  ซึ่งเป็นหองท่ีสําคัญในการบมเพาะประสบการณแและกระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียนก็จําเป็นตองเกิดการเปล่ียนแปลงสูบรรยากาศแหงการเรียนรูใหมท่ีอยูในโลกแหงความจริง ดังมีผูกลาว
วา  “ห้องเรียนคือชีวิตของผู้เรียนและการท างานของครู ”  ดังนั้นหองเรียนประถมศึกษาก็ยอมตองการเปล่ียน
จากหองเรียนธรรมดาเป็นหองเรียนคุณภาพท่ีเต็มไปดวยความรูและทักษะกระบวนการท่ีทันตามยุคสมัย และ
เป็นไปตามความคาดหวังของการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และความจําเป็นตามท่ี Riane Eisler 
)2000 (กลาวถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแของเด็กศตวรรษท่ี 21 ในหองเรียนประถมศึกษาท่ีตองแสดงออกถึง
ลักษณะของผูเรียน 
ท่ีมีความต่ืนตัว  )Proactive Learner (จากหนังสือเรื่อง  Tomorrow‖s Children: A blueprint for 
partnership education in the 21st century ผูเขียนไดสังเคราะหแคุณลักษณะของผูเรียนในหองเรียน
ประถมศึกษาดังกลาว เพื่อเป็นเปูาหมายและวัตถุประสงคแในการพัฒนาไปพรอมกับวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช
ปใญหาเป็นฐาน  )PBL   (แบงออกเ ป็น 5 คุณลักษณะ  เรียกวา  “REACH Characteristics of Learner  in 
Elementary Classrooms” ดังภาพ 1 

 
 
 

 

 

 

 

 
ภาพ 1  คุณลักษณะของผูเรียนในหองเรียนประถมศึกษา 

)“ REACH ” Characteristics of Learner in Elementary Classrooms( 
 

R - Risk Taking 
 

กล้าเสี่ยงเพื่อจะริเริ่ม 

 
E - Effectiveness เชี่ยวชาญจนให้เกิดผล 

A – Autonomy 
 

ส ารวจแนวทางของตน 

C – Collegiality 
 

เชื่อมโยงเรียนรู้ร่วมกัน 

H – Honor  
 

เคารพผลเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
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จากคุณลักษณะของผูเรียนในหองเรียนประถมศึกษา ดังภาพ 1 เราไมสามารถปฏิเสธไดเลยวาผูสอน
ในหองเรียนประถมศึกษานี้กําลังเป็นผูสรางหองเรียนท่ีเต็มไปดวยการบมเพาะผูเรียนท่ีมีความต่ืนตัว  )Proactive 
Leaner  (  โดยเป็นผูกลาเส่ียงเพื่อจะริเริ่มสรางสรรคแผลงานหรือแนวคิดของตนเองจากการใชทักษะและ
กระบวนการสืบเสาะคนควาหาความรูจนทําใหตนเองมีความรูมากพอเป็นผูเช่ียวชาญเพื่อแกปใญหาในเรื่องนั้นๆ 
และสามารถรูตนเองวามีความรูในดานนั้นเพียงพอหรือไม ประกอบกับความสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู
รวมกับเพื่อนในกลุม ตลอดจนส้ินสุดการดําเนินงานสามารถไตรตรองสะทอนคิด ยอมรับ และเคารพผลของการ
เรียนรูที่เกิดข้ึนเพื่อนําไปพัฒนาเปล่ียนแปลงตนเองตอไป  

ฉะนั้นกลาวไดวาหองเรียนประถมศึกษาในแบบฉบับของ PBL นั้นจําเป็นตองเปล่ียนแปลงจาก 
 “ครูผูสอนหนังสือ  ”มาเป็น   “ครูผู้สอนผู้เรียน  ” ใหเกิดคุณลักษณะตามความตองการขางตน ดวยการเรียนรู

จริงในส่ิงท่ีเรียน )Mastery Learning) การเรียนรูจากการปฏิบัติ )Action Learning) การเรียนรูรวมกันเป็นทีม 
 )Team Learning) และการเรียนรูเพื่อเปล่ียนแปลงตนเอง  )Transformative Leaning) ประกอบกับการ
เปล่ียนแปลงบทบาทของผูสอนในหองเรียน PBL ซึ่งเป็นผูขับเคล่ือนหองเรียนประถมศึกษาท่ีสําคัญ จะตอง
เปล่ียนใหผูเรียนสอนตนเอง โดยเป็นผูกําหนดจุดมุงหมายดวยตนเอง ใหผูเรียนหาความรู เลือกความรู และ     

คัดกรองความรู รวมท้ังสรุปองคแความรูและตกผลึกความรูไดดวยตนเอง ตลอดจนสามารถประยุกตแ
และรูจักการประเมินความรูไดดวยตนเอง 

จากความสําคัญดังกลาวนี้ เป็นท่ีมาของการนําเสนอแนวคิดและผลสําเร็จท่ีเกิดขึ้นจาก การถอด
บทเรียนผานกระบวนการจัดประสบการณแและกิจกรรมการเรียนรู โดยใชปใญหาเป็นฐานสูหองเรียน
ประถมศึกษากรณีศึกษาหองเรียนผลิตครู  )Pre-service Teacher   (พรอมกับการเฝูามองอยางใครครวญผาน
ประสบการณแและการเรียนรูจากการสรางบรรยากาศในหองเรียน PBL ของผูเขียนเอง พบวาการจัดการเรียนรู
ในหองเรียนถูกขับเคล่ือนดวยสถานการณแท่ีสงเสริมการเรียนรูรวมกันและปใญหาท่ีเกิดจากคําถามท่ีดีเพื่อเป็น
แนวทางในการเรียนรูของผูเรียน ฉะนั้น PBL หรือการเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐานจึงเดินทางสูหองเรียนผลิตครู
ประถมศึกษาตามวิถีการเดินทาง 7 เสนทางเพื่อใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแและกระบวนการเรียนรู
อยางมีความหมายเรียกวา  “สัตตวิถี : เสนทางการเรียนรูดวยปใญหาเป็นฐาน  ”   ) “SATTAWITHI” Pathway 
with Problem-based Learning) ดังแสดงภาพ 2 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 “สัตตวิถี ” เสนทางการเรียนรูดวยปใญหาเป็นฐาน 
)“ SATTAWITHI ”Pathway with Problem-Based Learning( 

OUR Problem 

OUR 

Presentation 

OUR Passion 

What do we know? 

What do we need to 

How can we find it out? 

 

How can we use 

information? 
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“สัตตวิถี” เสนทางการเรียนรูดวยปใญหาเป็นฐานดังภาพ 2 แสดงกระบวนการเรียนรูดวยปใญหาเป็น

ฐานสูหองเรียนประถมศึกษาท่ีเป็นไปตามลําดับข้ันตอนแบงออกเป็น 7 เสนทาง ซึ่งในแตละเสนทางหรือวิถีนั้น 
ผูสอนจําเป็นตองแสดงบทบาทเป็นผูนําการเดินทางท่ีแตกตางกันดังนี้ 

 วิถีแรก -- OUR Problem ผูสอนนําเสนอสถานการณแหรือสรางประเด็นในการเรียนรูใหผูเรียน โดย
สถานการณแหรือประเด็นการเรียนรูนั้นอาจจะมาจากกรณีตัวอยางผานส่ือทางอินเตอรแเน็ตหรือสภาพการณแจริง
ท่ีกําลังเผชิญอยู เพื่อนํามาซึ่ง “ปใญหา ”ท่ีจะเรียนรูรวมกัน  

 
  วิถีที่ 2 --  What do we know? ผูสอนและผูเรียนสนทนาปใญหาหรือประเด็นการเรียนรูขางตน 

ดวยคําถามวา “พวกเรารูอะไรบาง ”จากประสบการณแหรือความรูเดิมของผูเรียน พรอมท้ังระบุวาส่ิงใดท่ีพวก
เรารูและส่ิงใดท่ียังไมรู คําถามอะไรที่ควรไปหาความรูมาเพิ่มเติม การวิเคราะหแปใญหานี้จะไดมาซึ่งความคิดและ

ขอสนับสนุน รวมถึงความคิดอยางมีเหตุผลในการสรุปรวบรวมความคิดเห็น ความรู และแนวคิดของสมาชิก
ภายในกลุม เกี่ยวกับกระบวนการและกลไกท่ีเป็นไปไดในการแกปใญหา 

วิถีที่ 3   --  What do we need to know? ผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมจัดลําดับความสําคัญของ
ประเด็นท่ีตองการเรียนรูเพิ่มเติมเพื่อนํามาแกปใญหา โดยอาศัยขอสนับสนุนจากความรูของเพื่อนภายในกลุม 
เพื่อพิจารณาและคัดเลือกประเด็นการเรียนรูที่ตองแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมตอไป 

วิถีที่ 4 -- How can we find it out? ผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมกําหนดวัตถุประสงคแการเรียนรู
ตามประเด็นการเรียนรูที่คัดเลือกไวเพื่อเป็นแนวใหสมาชิกแตละคนของกลุมมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสืบเสาะ 
คนควา และศึกษาขอมูลเพิ่มเติม โดยสามารถหาไดจากแหลงขอมูลตางๆท้ังจากตําราเอกสารทางวิชาการและ
ผูเช่ียวชาญตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  

วิถีที่ 5 -- How can we use information? ผูสอนใหผูเรียนวิเคราะหแ สังเคราะหแ และจัดการ
ขอมูลท่ีไดมา โดยสมาชิกของกลุมแตละคนจะนําความรูท่ีไดจากการคนควาและศึกษามาเสนอตอกลุมเพื่อ
พิจารณาวาขอมูลท่ีไดมาเพียงพอหรือไม และนํามาตอบตามประเด็นการเรียนรูอยางไร ดังนั้นกลุมอาจจะพบวา
มีขอมูลบางสวนไมสมบูรณแจําเป็นตองหาขอมูลเพิ่มเติมอีกก็ได 

วิถีต่อมา --  OUR Presentation ผูสอนใหผูเรียนนําเสนอส่ิงท่ีไดเรียนรูมาตามประเด็นปใญหาตอ
เพื่อนในหองเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลายตามความถนัดของผูเรียน พรอมท้ังเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูล
ระหวางกลุมรวมกัน 

วิถีสุดท้าย -- OUR Passion ครูผูสอนใหผูเรียนทบทวนกระบวนการเรียนรูของตนเองท่ีผานมา โดย
ใชคําถามเชน รูสึกช่ืนชอบอะไรจากการทํางานครั้งนี้ อะไรท่ีทําใหงานสําเร็จ อะไรท่ีทําใหงานไมสําเร็จและ
เพราะเหตุใดจึงเป็นเชนนั้น เรามีขอดีอะไรในการทํางาน อะไรคือขอผิดพลาดของตนเอง เกิดการเรียนรูเรื่อง
ใดบางและสอดคลองหรือตางกับกับส่ิงท่ีเรียนอยางไร สามารถนําความรูและส่ิงท่ีเรียนรูเช่ือมโยงกับชีวิตตนเอง
อยางไร เป็นตน 

เสนทางท้ัง 7 วิถีขางตนนี้ เช่ือวาเป็นแนวทางในการเพิ่มพลังและสรางความทาทายใหกับผูสอนใน
การออกแบบประสบการณแและกิจกรรมการเรียนรู รวมท้ังเพิ่มพลังและความทาทายในการเรียนรูของผูเรียน 
สัตตวิถีจึงเป็นเสนทางแหงกระบวนการสูหองเรียนท่ีเต็มไปดวยการเรียนรูอันมีคุณคา เป็นหองเรียนท่ีพรอม
สงเสริมและพัฒนาความคิด เสริมสรางความสุขจากการทํางานรวมกัน และเป็นเสนทางนําไปสูการเปล่ียนแปลง
จากหองเรียนในอดีตดังเรียกวา  “หองสอน  ”สู   “ห้องเรียน ”  ในยุคปใจจุบันท่ีสงผลใหผูเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรูดวยตนเองอยางแทจริงและมีความยั่งยืน 
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PBL เปลี่ยนห้องสอนเปน็ห้องเรียน 
“Teaching others to find themselves” เป็นความเช่ือท่ีกําลังจะเปล่ียนแปลงหองสอนใหเป็น

หองเรียนฝึกหัดครูประถมศึกษา เปล่ียนแปลงจากวัฒนธรรมของการรับความรู (Knowledge-Receiving 
Culture) ท่ีปรากฎในหองเรียนระดับอุดมศึกษาปใจจุบัน ภาพของผูสอนเป็นผูบอกหรือบรรยายใหแกผูเรียน 
ภาพของผูเรียนก็จะรับความรูนั้นใหสมบูรณแเต็มท่ีตามท่ีผูสอนบอกเพื่อใชสอบทําคะแนนในหองเรียน เป็น
วัฒนธรรมของสร้างความรู้ (Knowledge-Producing Culture) นั่นคือจะตองเปล่ียนวิธีคิด (Mindset) วิถี
ชีวิตและพฤติกรรมของผูสอนและผูเรียนในหองเรียนฝึกหัดครู ดังภาพ 3 

 

 Knowledge-Receiving Culture Knowledge-Producing Culture 
ผู้สอน 

 

กําหนดจุดมุงหมาย 
เลือกวิชาสอน 

เลือก/คัดความรูดวยตนเอง 
บอก/บรรยายใหผูเรียน 

ตลกผลึกความรู 
ประยุกตแความรูเอง 
ประเมินการสอนเอง 

 

ได้ความรู้เก่า 

ผู้สอน 
 

ช่วยผู้เรียนกําหนดจุดมุ่งหมาย 
ช่วยผู้เรียนหาความรู้ด้วยตนเอง 

ผู้เรียนรู้จักเลือก/คดิ 
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ 
ผู้เรียนตลกผลกึความรู ้

ผู้เรียนประยุกต์ความรู้ได ้
ผู้เรียนประเมินผลการสอนเอง 

 
 
 

ได้ความรู้ใหม่ 
 

ภาพ 3 วัฒนธรรมของการรับความรูและสรางความรู 

 (ไพฑูรยแ สินลารัตนแ, 2560, หนา 6) 
 

จากความเช่ือดังกลาว จึงเกิดหองเรียนฝึกหัดครูท่ีถูกขับเคล่ือนดวยกระบวนการเรียนรูโดยใชปใญหา
เป็นฐานหรือ PBL กรณีศึกษาการจัดการเรียนรูในกระบวนวิชา “การวิเคราะหแเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีระดับช้ันประถมศึกษา” ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
สาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู คณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
หองเรียนฝึกหัดครูนี้มุงเนนความสําคัญดวยเปูาหมายการเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนรูของนักศึกษาครูเป็น
ตัวต้ังประกอบกับผลลัพธแการเรียนรูท่ีถูกริเริ่มสรางสรรคแขึ้นจากการจัดประสบการณแและกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวทางสัตตวิถีท้ัง 7 เสนทางท่ีกลาวมาขางตน 

เมื่อเริ่มตนการเดินทางของการเรียนรู พบวาในหองเรียนเต็มไปดวยคําถามท่ีทาทายและพลังของ
คําตอบท่ีถูกคิดไตรตรองรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน รวมถึงผูเรียนในกลุมและระหวางกลุม  

ครั้นเริ่มเขาสูบรรยากาศการเรียนรูในหองเรียนเกิดประเด็นการเรียนรูรวมกันจากปใญหาของการ
จัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษาในสภาพปใจจุบัน ดวยการอภิปราย
รวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน ภายหลังจากการอภิปรายเพื่อกําหนดปใญหารวมกันเพื่อท่ีจะนําไปสูกระบวน
ขั้นตอนตอไปนั้น ผูเรียนจะใชความรูเดิมของตนเองในการจัดลําดับความคิดและลําดับความสําคัญของขั้นตอน
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การพัฒนาหลักสูตร เกิดการไตรตรองจนนําไปสูการจําลองโรงเรียนประถมศึกษาและบริบทของโรงเรียนขึ้นมา
รวมกัน เพื่อใชเป็นแนวทางในการออกแบบหลักสูตรระดับรายวิชา  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากผูเรียนสรางบริบทของโรงเรียนรวมกันแลว ตอมาเขาสูชวงเวลาแหงวิถีการเรียนรูท่ีสําคัญของ
กระบวนการใชปใญหาเป็นฐาน ผูสอนทําหนาท่ีเป็นผูนําดวยคําถามสําคัญ 4 คําถามดังภาพ  4  ซึ่งในแตละ
คําถามนําไปสูการไตขั้นบันไดของวิธีการแกปใญหาดวยบรรยากาศการเรียนรูอยางตอเนื่อง ระหวางนั้นจะสังเกต
ในหองเรียนไดวาตางมีผูเรียนท่ีผลัดเปล่ียนกันเป็นผูนําและผูตามในการวางแผนท้ังกลุมใหญและกลุมยอย
ตามลําดับ  

ภายใตการเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐานท่ีมีความหมายตอผูเรียนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การใชคําถามท่ีทรง
พลังของผูสอนในกระบวนการเรียนรู ท่ีนี้เรียกวา “บันไดการเรียนรู้ด้วยปัญหาเป็นฐาน” (The Ladder of 
Learning with Problem-Based) เป็นลําดับขั้นของการใชคําถามท่ีสอดแทรกในเสนทางการเรียนรูตามแนว
สัตตวิถีนั่นเอง   

 

 

 

 

 

 

 

    การสอนที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน 

    การสอนที่ไม่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี 

  

   บทสนทนาในห้องเรียน (สิงหาคม , 2560)  

OUR Problem 

“พวกเราจะถือว่าเราเป็นครูในโรงเรียนสาธิตประถมศึกษา  ซึ่งต้ังอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี
พื้นที่รอบข้างติดกับแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ตามสภาพจริงและมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การส่งเสริมการเรียนรู้” 

บทสนทนาในห้องเรียน (สิงหาคม , 2560) 

What do we know? 

What do we need to know? 

How can we find it out? 

 

How can we use information? 
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 “เมื่อกลุ่มเราวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฯ แล้วเราต้องเพิ่มสาระท้องถิ่นหรือของสถานศึกษาเข้าไปเพื่อให้
นักเรียนของเราเรียนในสิ่งใกล้ตัว ในชีวิตจริงของเขาค่ะ” 

บทสนทนาในห้องเรียน (สิงหาคม , 2560) 

 

 “แต่หน่วยการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มผม และกลุ่มชั้นอ่ืนๆ ด้วยครับ ผมสังเกตพบว่า
เน้ือหาบางเร่ืองที่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะง่ายส าหรับการสอนของพวกเราถ้าเราไม่รู้จริงแล้วเราจะสอนอย่างไร ” 

บทสนทนาในห้องเรียน (สิงหาคม , 2560) 

   “ แต่ละกลุ่มต้องเลือกเน้ือหาที่คิดว่าเราควรจะรู้ ควรจะท าเป็น ควรจะมีความเชี่ยวชาญเพื่อไปสอนเด็กๆค่ะ” 
บทสนทนาในห้องเรียน (สิงหาคม , 2560) 

 
 

“กลุ่มหนูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่ให้เด็กเรียนเร่ืองการปลูกผักไฮโดรโพรนิคซึ่งพวกหนูคิดว่าเด็กต้องสนุก
มาก เค้าอาจจะได้ไปเรียนกับผู้รู้จริงในโครงการหลวง แต่พวกเราก็อยากรู้วิธีการจริงๆค่ะว่ามันท าอย่างไร อย่างน้อยถ้า
เราไม่ได้พาเด็กไป เราก็สามารถที่จะสอนเองได้” 

บทสนทนาในห้องเรียน (สิงหาคม , 2560) 
 

 

     

ภาพ 4  บันไดการเรียนรูดวยปใญหาเป็นฐาน 

(The Ladder of Learning with Problem-Based) 
 

บันไดการเรียนรูแตละขั้นสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจริงจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองเพื่อนําไปสู
การแกปใญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งมีความสอดคลองกับ University of Delaware (2004, Site in Elaine, 2016) ท่ี
กลาวถึงการเนนใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการเรียน (Learn to learn) เพื่อแกปใญหาท่ีเกิดขึ้นในโลกแหงการเรียนรู
และโลกแหงความเป็นจริง ปใญหาท่ีเป็นจุดเริ่มตนของการเรียนรูนี้ตองมีความหมายและความสําคัญตอผูเรียน 
รวมท้ังตองนาสนใจและกระตุนความอยากรูอยากเรียน เพื่อดึงความสนใจของผูเรียนใหเขาสูการคิดหาวิธีการ
หรือกระบวนการแกปใญหาดังกลาว ซึ่งนับวาเป็นการจัดการเรียนรูท่ีเปิดโอกาสใหผูเรียนไดสรางสรรคแผลงาน
อันเกิดจากการตกผลึกทางความคิดรวมกันภายในกลุม ท้ังนี้ผูเรียนมีบทบาทเชิงรุกในกระบวนการเรียนรู ต้ังแต
การรวบรวม การทําความเขาใจ การสรุป การวิเคราะหแ การสังเคราะหแขอความรูและถายทอดออกมาเป็น
ผลงานการออกแบบหลักสูตรรายวิชาดวยตนเอง โดยมีผูสอนทําหนาท่ีเป็นผูวิเคราะหแผลงานรวมกับผูเรียนและ
คอยสอดแทรกทักษะการคิดใหเกิดมีในตัวผูเรียน ดังตัวอยางบทสนทนาในหองเรียนฝึกหัดครูประถมศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

What do we know? 

What do we need to know? 
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“หนูจะเร่ิมต้นหาข้อมูลการปลูกที่ร้านขายเมล็ดพันธุ์ค่ะ แล้วก็หาข้อมูลแหล่งที่สามารถให้ข้อมูล
เก่ียวกับวิธีการปลูกได้ ถ้าเราไม่ไปดูที่โครงการหลวง เราก็น่าจะเจอแหล่งอ่ืนนะคะ” 

บทสนทนาในห้องเรียน (กันยายน ,2560) 
 

 “ พวกผมจะอยากเรียนรู้การท าของเล่นพื้นบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาของคนล้านนาจริงๆครับ พวกผม
จะลองไปให้คนในหมู่บ้านสอนให้ เค้าท าเก่งมากครับ” 

 
บทสนทนาในห้องเรียน (กันยายน ,2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากคํากลาว “คนท่ีไม่เคยท าอะไรผิดเลย คือคนท่ีไม่เคยท าอะไรเลย” นาจะเป็นคํากลาวท่ีเป็นจริงเมื่อ
ถึงเวลาของวิถี Our Presentation  การนําเสนอผลงานของผูเรียน หลายกลุมท่ีนําเสนอผลงานของตนเอง
ดวยความภาคภูมิใจท่ีประสบความสําเร็จ ในทางกลับกันยังมีกลุมท่ีนําเสนอผลงานดวยความรูสึกผิดหวัง 
เนื่องจากในระหวางปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาดหรือบางกลุมก็ไปไมถึงจุดหมายท่ีกําหนดไว  ดังนั้นชวงเวลา
สุดทายของกระบวนการเรียนรูจะเป็นกุญแจสําคัญใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิถี Our Passion หรือการ

How can we find it out? 

 

How can we use information? 

 

“ข้อมูลที่เราหามาได้น่าจะเยอะมากค่ะ เราก็น่าจะน าแต่ละเร่ืองของแต่ละกลุ่ม
เน้ือหาที่ยากแต่ละระดับชั้นมาสอนกันเองค่ะ เราน่าจะจัดเป็นโครงการอบรมน่าจะดี” 

บทสนทนาในห้องเรียน (กันยายน ,2560) 
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ทบทวนสะทอนคิดในตนเอง ผูเรียนจะไดพูดช่ืนชมตนเอง ช่ืนชมเพื่อนรวมงาน และคนรอบขางท่ีมีสวน
เกี่ยวของในการทํางานท้ังหมด พรอมกับการใครครวญขอผิดพลาดของตนเองท่ีเป็นสาเหตุของงานท่ียังไปไมถึง
เปูาหมาย ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูของตนเองรวมกับผูสอนท้ังดานความรู ความสามารถสราง
หลักสูตรระดับรายวิชา และความสามารถสืบเสาะแบบรวมมือ (Collaborative Inquiry)  

ผลลัพธแตอผูสอนก็ปฏิเสธไมไดเลยวาการจัดการเรียนรูใหจบกระบวนวิชาเป็นเรื่องงายแตการจัด
ประสบการณแใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยกระบวนการอยางลึกซึ้งเป็นเรื่องยาก เนื่องจากตองอาศัยเวลาในการ
ปรับวิถีคิดตามประสบการณแเดิมแบบ Passive ของผูเรียนดวยการพัฒนาวิถีคิดใหมจากการจัดการเรียนรูแบบ 
Active อยางเป็นระบบเขาไปแทนท่ี กลาวคือ วิธีการเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐาน  )PBL   (จึงถูกสรุปใหผูเรียน
เกิดความเขาใจดังภาพ 5 เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบวิธีจัดการเรียนรู ตลอดจนเห็นคุณคาและความสําคัญ
ของการเรียนรูนี้ อีกท้ังสามารถปรับใชในหองเรียนประถมศึกษาในอนาคต   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5 วิธีการเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐาน )PBL( 
 

สรุปผล 

ขอคนพบในมุมมองท่ีทรงพลังและทาทายจากการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐาน (PBL) ในหองเรียนผลิตครูประถมศึกษานั้น ขอเปรียบพลังท่ีไดคือ 
ความรู ทักษะ และกระบวนท่ีมีความหมายตอการเรียนรูตลอดจนคุณลักษณะอันดีงามของผูเรียนท่ีเกิดขึ้น ขอ

R - Risk Taking  
กล้าเสี่ยงที่จะริเร่ิมแก้ปัญหา 

E – Effectiveness  
สืบเสาะข้อมูลเพ่ือให้ตนเองเชี่ยวชาญ 

A – Autonomy  
ตลกผลึกความรู้ด้วยตนเอง  
C – Collegiality  
เช่ือมโยงความรู้ร่วมกันในกลุ่ม 

H – Honor  
เรียนรู้และเคารพข้อผิดพลาด 

เพ่ือเปลี่ยนแปลงตนเอง 

 

คุณลักษณะของผูเ้รียน  
 

 จัดประสบการณ์ด้วยการเรียนรู้ 
สถานการณ์จริงและเกิดข้อค้นพบ
ด้วยตนเอง (Mastery Learning) 

 มอบหมายภาระงานด้วยการลง 
มือปฏิบัติ (Action Learning) 
 ให้ระดมพลังสมองและสร้าง 
ผลงานร่วมกันเป็นทีม (Team 
Learning) 

 เปิดโอกาสให้สะท้อนคิดผลงาน 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงความคิดของตน 
(Transformative Leaning) 
 

 

ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์การประเมินผล 

 การประเมินกระบวนการท างาน
และบทบาทในการท ากิจกรรม 
(Assessment of work 
processes and activity roles) 

 การประเมินผลงานและบทเรียน 
ที่ถอดประสบการณ์จากผู้เรียน 
(Assessment of output and 
lessons based on leaners’ 
experience) 

 การประเมินจากการสะท้อนผล 
การท างานร่วมกัน (Assessment 
of result of team work effort) 
 

วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน )PBL( 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา 143 

เปรียบความท้าทายคือ บทบาทผูสอนท่ีเป็นผูกลาเปล่ียนหองสอนใหเป็นหองเรียนและกลาเปล่ียนตนเองจาก
สอนหนังสือเป็นการสอนผูเรียนใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยางมีความหมาย  

พลังและความทาทายท่ีเกิดขึ้นกลาวไดวาผูสอนเป็นผูนําพาผูเรียนกาวขามผานการเรียนรูแบบเดิมสู
การเรียนรูแนวใหมดวยบทบาทใหมอยางแทจริงโดยเป็นผูคอยสรางแรงบันดาลใจ ( Inspiration) กระตุนให
ผูเรียนมั่นใจพรอมเรียนรูโดยช้ีนําตนเองตามคํากลาวที่วา “You Can Do It” แลวเป่ียมดวยความรักของผูสอน
พรอมทําหนาท่ีเป็นผูฟใงท่ีดี ผูสังเกตใหคําแนะนําชวยเหลือและอํานวยความสะดวก ผูพูดดวยน้ําเสียงทรงพลัง
ในเชิงบวก รวมถึงเป็นผูแสดงรวมระหวางทางการกาวขามผานแตละกระบวนการเรียนรูของผูเรียน ตาม
รูปแบบของ “I LOVE You” ดังภาพ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 6 พลังและความทาทายระหวางผูเรียนและผูสอนในหองเรียน PBL 
 

การเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐาน (PBL) ในหองเรียนผลิตครูประถมศึกษาเป็นทางเลือกในการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรแการสอนแนวใหมใหเทาทันการเปล่ียนแปลง ยิ่งผูสอนจัดประสบการณแการ
เรียนรูดวยตัวของผูเรียนเองมากเทาใดการเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐานก็ยิ่งประสบผลสําเร็จมากเทานั้น การ
เรียนรูผาน PBL นั้นเปรียบไดกับการเรียนรูของผูเรียนท่ีกําลังเผชิญอยูในโลกแหงความจริง (Real World) ดวย
ปใญหาท่ีถูกสรางขึ้นมุงเนนความตองการท่ีอยากรูของผูเรียนใหทําการสืบเสาะหาความรูเพื่อนํามาแกปใญหา 
มุงเนนความรูและทักษะสําคัญสําหรับอนาคตของผูเรียน ดังนั้นหองเรียนประถมศึกษาแบบฉบับของ PBL จึง
จําเป็นตองเปล่ียนแปลงจาก “ผูสอนหนังสือ” มาเป็น “ผู้สอนผู้เรียน” ท่ีตองเรียนรูจริงในส่ิงท่ีเรียน (Mastery 
Learning) เรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) เรียนรูรวมกันเป็นทีม (Team Learning) และเรียนรูเพื่อ
เปล่ียนแปลงตนเอง (Transformative Leaning) รวมท้ังเปล่ียนหองเรียนในอดีตท่ีเรียกวา “หองสอน” เป็น 
“ห้องเรียน” ท่ีทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูอยางมีความหมายและเป็นผูเรียนท่ีมีลักษณะเชิงรุก 
(Proactive Learner) ตลอดจนเปล่ียนบทบาทผูสอนใหเป็นผูคอยสรางแรงบันดาลใจ ( Inspiration) กระตุน
ผูเรียนใหเกิดพลังและความทาทายดวยการเป็นท้ังผูฟใง ผูดู ผูพูด และผูรวมเรียนรูไปพรอมกับผูเรียนนั่นเอง 

 

ข้อเสนอแนะ 

L = Listening      ครูเป็นผู้ฟังทดี ี
O = Observing   ครูเป็นผู้สังเกตทีค่อยแนะน า 
V = Voice          ครูเป็นผูพู้ดทีท่รงพลัง 
E = Empathize    ครูเป็นผู้แสดงที่ร่วมเรียนรู้ 

 

I =Inspiration 

เปรียบเป็น ครู ผู้สร้างแรงบันดาลใจ 

 

 

You can do it  

เปรียบเป็น ผู้เรียน ผู้ซ่ึงเกิดการเรียนรู้ 
 LOVE 
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ผูเรียนแตละคนจะพยายามใชวิธีการเรียนรู ท่ีแตกตางของตน  )Learning Styles   (ระหวาง
กระบวนการเรียนรูนี้เพื่อสรางผลงานในแบบท่ีตนถนัด ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมของ

ครูผูสอนในหองเรียนนั้นตองสรางความทาทายแกผูเรียน ตองใหอิสระในการสรางผลงานตามแนวทางของ
ตนเอง และสงเสริมผูเรียนใหเกิดทักษะกระบวนการคิดสรางสรรคแอยางตอเนื่อง เมื่อคุณลักษณะอันพึงประสงคแ
ของผูสอนดังกลาวเป็นตัวตั้งเป็นเหตุตองเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรูของผูสอนในหองเรียนประถมศึกษา  
วิธีการเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐานจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคล่ือนกระบวนการจัดการเรียนรูสูหองเรียน 

 
 

ประถมศึกษา อีกท้ังประสบการณแและการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน  PBL ของนักศึกษาฝึกหัดครู             
ควรลงสูหองเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนโดยครูประจําการ โดยเริ่มตนจากการรวมกลุมของผูสอนท่ีพรอม
เปล่ียนแปลงศาสตรแการสอนแนวใหม ตามดวยการสรางคุณคาและตระหนักความสําคัญในการเปล่ียนแปลง
วิธีการเรียนรูของผูเรียนรวมกัน ประกอบกับการผสานดวย  “สัตตวิถี : เสนทางการเรียนรูดวยปใญหาเป็นฐาน ”
เพื่อเป็นกุญแจไขประตูสูพลังและความทาทายผูเรียน 
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Soft Skills :ทักษะจําเป็นของนักศึกษาในยุคดิจิทัล 

Soft Skills : essential skills for students in “The Digital Age” 
 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 

 ในยุคแหงการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี นักศึกษาจะตองมีทักษะท่ีจําเป็นในการทํางานและการ
ดําเนินชีวิตอยางมาก เพราะบริบทสังคมโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว บทความนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1.
นําเสนอกรอบแนวคิดทักษะทางสังคม (Soft Skills) ท่ีเป็นทักษะจําเป็นของนักศึกษาในยุคดิจิทัล 2.เพื่อ
นําเสนอแนวทางการพัฒนาและเตรียมนักศึกษาใหมีทักษะทางสังคม(Soft Skills) ในยุคดิจิทัล  สําหรับ
ผูบริหาร ครูผูสอน และนักศึกษา ท่ีจะไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการเตรียมความพรอมสําหรับการ
พัฒนาทักษะทางสังคม(Soft Skills) ท่ีเป็นทักษะจําเป็นในยุคดิจิทัล ใหกับนักศึกษาตามบริบทและความ
เหมาะสมของแตละสถาบัน  ไดแก 1).ทักษะการส่ือสาร 2).ทักษะการคิดวิเคราะหแและความคิดสรางสรรคแ 

3).ทักษะการแกปใญหาและการตัดสินใจ 4).ทักษะการทํางานเป็นทีม 5).ทักษะความเป็นผูนํา 6).ทักษะการ
เรียนรูและการจัดการขอมูล 7).ทักษะการยืดหยุนและการปรับตัว และ 8).ทักษะการใชชีวิต  และแนวทางเพื่อ
การพัฒนาทักษะทางสังคม (Soft Skills) ท่ีเป็นทักษะจําเป็นของนักศึกษา  ไดแก (1).การออกแบบหลักสูตร 
(2).การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป็นสําคัญ (3).การจัดกิจกรรมนักศึกษา (4).การจัดสภาพแวดลอม
เพื่อการเรียนรู  

คําสําคัญ:ทักษะทางสังคม ,นักศึกษา, ยุคดิจิทัล 

 
ABSTRACT 
 In an age of technological change, students need the skills necessary to work and live 
in a world which is rapidly changing.  This article will attempt; to address the concept of 
social skills or soft skills in a digital age. It will explain how to use a developmental approach 
and prepare the student for those changes. Expected Benefits of learning “Social Skills”. This 
information is for administrators, teachers, and students in all sectors.  They will need to be 
aware of and observe the importance of developing social skills or soft skills.  These are 
essential skills for students in “The Digital Age” , include: 
1) communication skills 2) Analytical and creative thinking skills 3) Problem solving and 
decision making skills 4) Teamwork skills5) Leadership Skills 6) Learning and information 
management skills. 7).Flexibility and adaptability skills 8) Life skills. Student guidelines for the 
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development of social skills or soft skills; 1.Curriculum design. 2. Student Centers. 3.Student 
Activities. and 4. Learning Environments. 
 
KEYWORDS: soft skills, students, The Digital Age 
 
บทนํา 

ทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีของสังคมโลกท่ีรวดเร็ว หรือท่ีเรียกกันวายุคดิจิทัลท่ี
ใหความสําคัญกับระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ  การเปล่ียนแปลงไปสูสังคมยุคดิจิทัลนี้ ไดสงผล
ตอการปรับตัวดานการจัดการศึกษาไทยเป็นอยางมากในทุกระดับ ท่ีตองมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนแ 
ปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพทางสังคมท่ีเปล่ียนไป รวมท้ังการจัดกิจกรรมเสริมตางๆ 
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา โดยมุงเนนใหนักศึกษาเป็นผูท่ีมีความรูและทักษะความสามารถอยางรอบ
ดาน  ท้ังทักษะหลักท่ีเป็นความรูวิชาการวิชาชีพ(Hard Skills) และทักษะทางสังคม(Soft Skills) ท่ีสอดคลอง
กับทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21  และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการพัฒนาประเทศไทยใหเป็น
ประเทศท่ีมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 นั้น  การพัฒนาการศึกษาท่ีดีจะ
ตอบโจทยแอนาคต เป็นการเตรียมนักศึกษาใหทันกับการกาวสูสังคมยุคดิจิทัล ท่ีมุงใหนักศึกษาสามารถนําทักษะ
องคแความรูวิชาชีพ ไปประยุกตแใชในการประกอบอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ พัฒนานวัตกรรมท่ี
ตอบสนองความตองการดานอาชีพและสังคมธุรกิจ   โดยมีทักษะทางสังคมเป็นทักษะรองในการสงเสริมการใช
ทักษะหลัก ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   (อดุลยแ วังศรีคูณ, 2557) ส่ิงท่ีจะทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะ
หรือทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21ยอมขึ้นอยูกับการจัดการศึกษาของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในทุกระดับ  
ดังนั้น ผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของในสถานศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ควรตองใหความสําคัญกับการ
เตรียมทักษะท่ีจําเป็นสําหรับนักศึกษา ท้ังทักษะหลักและทักษะทางสังคม ต้ังแตกระบวนการในการออกแบบ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรูในรายวิชาตางๆ การจัดกิจกรรมนอกช้ันเรี ยน การอบรม
และการพัฒนานักศึกษา รวมท้ังการจัดสภาพแวดลอมอื่นๆ เพื่อสรางประสบการณแการเรียนรูท่ีเหมาะสม เพื่อ
เตรียมนักศึกษาใหเป็นทรัพยากรมนุษยแท่ีมีคุณภาพ และสามารถนําความรูไปพัฒนาประเทศไดตามเปูาหมายท่ี
ตองการ   

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ท่ีสุด การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมและส่ือการเรียนการสอนและการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง  ซึ่ง
การดําเนินงานนั้นตองอาศัยความรวมมือของครู บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ผูเรียนนั้น  โดยนักศึกษาในฐานะผูเรียนจําเป็นจะตองไดรับการพัฒนาทักษะ ความสามารถอื่นๆเพิ่มเติม
นอกเหนือจากความรูหรือทักษะหลักเพราะทักษะหลักเพียงอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอกับการทํางานในสังคม
ยุคดิจิทัล  จึงตองมีการสงเสริมทักษะทางสังคมดวย เพราะทักษะทางสังคม จะเป็นทักษะรองท่ีมีความสําคัญไม
นอยไปกวาทักษะหลัก และยังเป็นตัวชวยในการเสริมทักษะหลักใหทํางานไดอยางมีประสิทธิผลดวย จาก
ผลการวิจัยของ วิภาวี ตลึงจิตร (2547) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษาฯ พบวา
ปใญหาท่ีพบในการทํางานของบัณฑิต ไดแก ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณแตางๆ มองปใญหาและแกไข
ปใญหาแบบแยกสวน ขาดมนุษยแสัมพันธแ ขาดความอดทน ขาดความรับผิดชอบ  แสดงใหเห็นวาบัณฑิตขาด
ทักษะทางสังคม ซึ่งปใญหาเหลานี้จะตองไดรับการแกไข บุคคลท่ีมีทักษะทางสังคมท่ีดีจะมีความกาวหนาในการ
ทํางานไดเร็วกวาคนท่ีมีแตทักษะหลักเพียงอยางเดียว เนื่องจากคนท่ีมีทักษะทางสังคมท่ีดี สามารถปรับตัวและ
เขากับผูอื่นไดงาย และยังสามารถพัฒนาทักษะหลัก กับทักษะทางสังคมไดอยางสมดุลดวย 
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จากประเด็นความสําคัญในการจัดการศึกษาตามพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติฯ พ.ศ.2542 ฉบับแกไข 
(ครั้งท่ี 2) พ.ศ.2545 กับสภาพบริบทสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วนี้  ผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของใน
สถานศึกษาจึงเป็นผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการเตรียมความพรอมดานคุณภาพของนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาไดรับ
การพัฒนาใหมีทักษะหลักและทักษะทางสังคมอยางเป็นระบบและตอเนื่อง ท่ีสําคัญเพื่อใหนักศึกษาสามารถนํา
ทักษะเหลานี้ไปใชในการทํางานและการปรับตัวอยางเหมาะสมกับยุคดิจิทัลท่ีบริบทของสังคมและปใจจัยอื่นๆมี
การเปล่ียนแปลงไปอยางมาก  ความจําเป็นในการพัฒนาทักษะทางสังคมใหกับนักศึกษานี้ สอดคลองกับ
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีได
กลาวถึงสภาวการณแและบริบทแวดลอมท่ีมีผลตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศท่ีเขาสูยุคปฏิวัติดิจิทัล และ
ทักษะของประชากรในศตวรรษท่ี 21 ความตองการกําลังคนในยุค 4.0 โดยเนนวาผูเรียนควรจะตองมีทักษะ 
3Rs+8Cs และในยุทธศาสตรแชาติระยะ 20 ปี ไดกําหนดแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 -2579 ไวในดาน
ความมั่นคงวา จะตองจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  การจัดการศึกษาจะตองผลิต
และพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จาก
ความสําคัญของการศึกษาชาติตาม พ.ร.บ.การศึกษาและยุทธศาสตรแชาติระยะ 20 ปีดังกลาว  มีเปูาหมายของ
การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเขาสูการแขงขันในยุคดิจิทัล จึงตองเรงพัฒนานักศึกษาใหมีศัก ยภาพและมี
ทักษะทางสังคมท่ีจําเป็น ท่ีจะชวยใหนักศึกษาสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับคนอื่นท่ีมีความแตกตางกัน ท้ัง
ทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรมและภาษาท่ีแตกตางกัน รวมท้ังเป็นทักษะท่ีมนุษยแจะสามารถใชในการบริหาร
จัดการ ควบคุมการทํางานท่ีตองอยูเหนือหุนยนตแ ระบบเทคโนโลยี และระบบของBig data ท่ีจะเขามาเป็น
สวนสําคัญในการทํางานขององคแการและหนวยงานในยุคดิจิทัลมากขึ้นไดอยางเหมาะสม 

 
แนวคิดเก่ียวกับทักษะจําเป็นของนักศึกษาในยุคดิจิทัล   

ทักษะ (Skill) พจนานุกรมศัพทแศึกษาศาสตรแรวมสมัย ราชบัณฑิตยสถาน ไดอธิบายวา ทักษะ 
ประกอบดวย สมรรถนทักษะ (hard skill) และจรณทักษะ [จะระนะ-] (soft skill) บุคคลท่ีมีจรณทักษะจะเป็น
ผูปฏิบัติงานไดดี สวนบุคคลท่ีมีสมรรถนทักษะจะเป็นผูปฏิบัติงานไดเกง (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา) 

จรณทักษะ (Soft skill) พจนานุกรมศัพทแศึกษาศาสตรแรวมสมัย อธิบายวา จรณทักษะ หมายถึง 
ทักษะท่ีเป็นลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลในเรื่องความฉลาด ความสามารถทางอารมณแ หรือ
ความมีคุณธรรม มีลักษณะเป็นนามธรรม เชน บุคลิกภาพ อุปนิสัย ความสุภาพ ความนุมนวลในการเขาสังคม 
การใชภาษาติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น ความเป็นมิตร การมองโลกในแงดี มีวุฒิภาวะ มีความคิดริเริ่ม สามารถ
ควบคุมอารมณแ ความรูสึก ความเขาใจความเป็นจริงของสภาพการณแตาง ๆ จรณทักษะเป็นคุณลักษณะท่ีจะ
ชวยใหบุคคล สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่น และสามารถทํางาน ประกอบอาชีพใหกาวหนาได
เป็นอยางดี จรณทักษะเป็นพฤติกรรมท่ีสรางใหเกิดในบุคคลไดต้ังแตวัยเยาวแจากวัฒนธรรม การอบรมเล้ียงดู 
และการเรียนรู ซึ่งตองอาศัยระยะเวลาในการบมเพาะทักษะทางสังคมนานกวาการเรียนรูทางวิชาการ การ
ฝึกฝนงาน หรือการทํางานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามปรกติ จรณทักษะวัดและประเมินผลยาก มักตองใชวิธีก าร
สังเกต บันทึก และวิเคราะหแพฤติกรรมตอเนื่อง  

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ไดใหขอสรุปไววา หากทุกคนในสังคม โดยเฉพาะผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารยแและบุคลากรทางการศึกษา ฝึกฝนและศึกษาหาความรูในเรื่องของจรณทักษะ
และสมรรถนทักษะ สรางเสริมใหเกิดมีในตนเองอยางมีความสมดุล ครบถวน สังคมโดยรวมจะไดผูบริหารท่ีมี
ความสามารถทํางานไดดี และทํางานไดจนประสบความสําเร็จ ครู อาจารยแท่ีเป็นครูดี เป็นแบบอยางได และ
สอนเกง สามารถสอนจนผูเรียนเขาใจและสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดตามวัตถุประสงคแของการศึกษา ผล
สืบเนื่องคือ ผูเรียนจะมีท้ังจรณทักษะและสมรรถนทักษะสมบูรณแในตัว สามารถศึกษาเลาเรียนตอไปหรือ
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ประกอบอาชีพตามท่ีต้ังใจไว รวมท้ังสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางราบรื่น. ซึ่งในท่ีนี้จะขอใช คําวา “จรณ
ทักษะ” ดวยคําวา “ทักษะทางสังคม”(Soft skill) 

ยุคดิจิทัล คือ ยุคท่ีระบบเทคโนโลยีเขามาเป็นสวนหนึ่งในการดําเนินชีวิตและการทํางาน มีผลทําให
การใชชีวิตของคนเปล่ียนไป ในดานการดําเนินธุรกิจก็ตองปรับท้ังกระบวนการคิดและวิธีการในการบริหาร
จัดการใหมเพื่อใหทันและตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายและรวดเร็วของผูใชบริการหรือลูกคา เมื่ อ
บริบทของสังคมเปล่ียนการบริหารธุรกิจก็ตองมีการปรับเปล่ียนแนวทาง ผูบริหารองคแกรก็ตองปรับเปล่ียน
แนวคิดในการบริหารจัดการ  สถานประกอบการก็ตองการพนักงานท่ีตอบโจทยแการทํางานในยุคดิจิตอล 
พนักงานก็ตองปรับตัวเพื่อใหมีความรูความสามารถและทักษะตางๆท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงทางสังคมดวย 

อภิชาติ ขันธวิธี ไดกลาววา การบริหารทรัพยากรมนุษยแ (Human Resource) ในยุคนี้แตกตางจาก
อดีตดวยความหลากหลายของคนท่ีมีมากขึ้น เมื่อประมาณ 10 ปีท่ีผานมาหลายองคแกรจะต่ืนเตนกับการเขามา
ของ Generation Y ซึ่งมีวิถีชีวิตและแนวคิดท่ีแตกตางจากคนรุนกอน ๆ สงผลใหหลายองคแกรรวมท้ังผูบริหาร
องคแกรกลัวคนในกลุม  Gen Y จะเขามาเป็นตัวปุวนในองคแกรซึง่ก็ปุวนจรงิถึงตอนนี้หลายๆองคแกรกย็ังคงกลัว 
Gen Y อยู โดยท่ีอาจจะไมรูตัววาตอนนี้มีคน Gen Y หลายคนเริ่มเขามามีบทบาทเป็นผูบริหารท้ังระดับกลาง 
และระดับสูงในหลายองคแกรแลวเชนกัน ความปใ่นปุวนจากคน Gen Y ยังไมทันหายดี ตอนนี้คน Gen Z  ก็เริ่ม
เขามาเป็นสวนหนึ่งของคนวัยทํางานแลว ซึ่งก็เป็นการปรับตัวอีกระลอกหนึ่งของฝุายบริหารและฝุายทรัพยากร
มนุษยแขององคแกร ปใญหาใหญคือ จะทําอยางไรใหคนท้ัง Gen Y  ตอนปลายและ Gen  Z ตอนตน โดยเฉพาะ
คนท่ีมีศักยภาพสูงอยากจะเขามารวมงานกับองคแกร และในขณะท่ีบางอาชีพก็กําลังจะหายไปในยุคดิจิทัลท่ีมี
การใชหุนยนตแและเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหคน Gen X ในบางอาชีพมีจํานวนลดลงและอาจจะหายไป
เลย และในอีกดานหนึ่งท่ีหลายอาชีพยังตองการคนท่ีมีความสามารถ เพื่อทํางานท่ีหุนยนตแยังไมสามารถมา
ทดแทนคนได จากขอมูลดังกลาว สถานศึกษาจึงตองเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาท่ีอยูในกลุม Gen  Z 
เพื่อใหนักศึกษาไดรูตัววา เขาควรจะอยูในกลุมอาชีพอะไร และพวกเขาควรจะมีแนวทางในการรับมอื
สถานการณแการเปล่ียนแปลงท่ีกําลังจะเกิดหรือท่ีเกิดข้ึนแลวนี้อยางไร  ซึ่งนักศึกษาควรจะตองรูวา 1.บริษัท
หรือองคแกรมีทิศทางท่ีจะปรับเปล่ียนการดําเนินธุรกิจไปในทิศทางไหนเพื่อความอยูรอดจากการเปล่ียนแปลง 
และ 2.ตองพัฒนาตัวเองใหมีท้ังความรูท่ีเป็นทักษะหลัก ท่ีตอบโจทยแอาชีพในฝในและหากนักศึกษาเป็นผูท่ีมี
ความรูความสามารถมีศักยภาพสูง นักศึกษาก็จะมีทางเลือกมากข้ึน และเมื่อมีทางเลือกมากขึ้น นักศึกษาก็
สามารถท่ีจะเป็นคนท่ีประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน และยังสามารถเพื่มทางเลือกใหมท่ีตองการไดอีก
ดวย 

ทักษะทางสังคมท่ีจําเป็นสําหรับนักศึกษาในยุคดิจิทัล จึงเป็นความทาทายท่ีผูบริหารหรือนักการศึกษา
จะตองสรางกระบวนการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตทามกลางการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วนี้ ความสําเร็จของนักศึกษาไมใชแคเรียนเกง หรือมีความรูแคในหองเรียน หรือมีเพียงแค
ทักษะหลักท่ีเป็น“ความรูของอาชีพ”เทานั้น แตความสําเร็จของนักศึกษาจะตองมีทักษะทางสังคมท่ีรูจักกัน
อยางแพรหลายในหมูนักการศึกษาดวย อาทิ ทักษะการส่ือสาร ทักษะความรวมมือและการทํางานเป็นทีม 
ทักษะดานเทคโนโลยี ทักษะการคิดสรางสรรคแ ทักษะการคิดเป็นเหตุเป็นผล ทักษะชีวิต เป็นตน และอีกสวนท่ี
ขาดไมไดเลยก็คือ“เจตคติ” เพราะหากการศึกษาไมสามารถปลูกฝใงผูเรียนใหเป็นคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี 
นักศึกษาก็อาจจะเป็นคนท่ีสมบูรณแไมได (วิริยะ ฤาชัยพาณิชยแ ,2557) ความสําคัญของการพัฒนาทักษะทาง
สังคมของนักศึกษาจบใหม ยังสอดคลองกับขอมูลของ MGR online ท่ีกลาววาองคแกรตางๆ จะคัดเลือก
นักศึกษาจบใหมท่ีมีศักยภาพสูง และสนับสนุนพวกเขาในการพัฒนาทักษะทางอารมณแและทักษะทางสังคมท่ี
องคแกรตองการอยางรวดเร็ว อันไดแก การรูจักตนเอง การควบคุมตนเอง การโนมนาวใจ การเห็นอกเห็นใจ
ผูอื่น และการทํางานเป็นทีม ส่ิงนี้จะทําใหองคแกรมั่นใจไดวาพวกเขามีความพรอมในโลกของการทํางาน และจะ
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สามารถสรางความกาวหนาใหองคแกรไดในไมชา และยังพบวา มากกวาครึ่งของนักศึกษาจบใหมตัดสินใจ
ลาออกจากงาน เพราะคิดวาตนเองไมเหมาะกับองคแกร และขอมูลผลการสํารวจของเฮยแกรุ฿ปกับนักศึกษาจบ
ใหมและผูนําองคแกรช้ันนําท่ัวโลก พบวารอยละ 92 ของฝุายทรัพยากรบุคคลเช่ือวาทามกลางกระแส
โลกาภิวัฒนแท่ีทุกอยางมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในปใจจุบัน นักศึกษาจบใหมท่ีกําลังจะเขาทํางาน
จําเป็นตองมีทักษะทางสังคม โดย 9 ใน 10 เช่ือวาพนักงานท่ีมีทักษะทางสังคมท่ีดีจะชวยขับเคล่ือนองคแกรไปสู
ความสําเร็จได และรอยละ 88 มองวาพนักงานท่ีมีทักษะทางสังคมถือเป็นบุคคลท่ีมีความหมายตอองคแกรมาก 

ดังนั้น กระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษาจึงตองเปล่ียนแปลงจากท่ีเป็นอยูในปใจจุบัน จากการ
สอนท่ีเนนท่ีตัวครูผูสอนเป็นหลัก การเรียนการสอนท่ีเนนการสอนใหนักศึกษาทองจํา ครูผูสอนหรือนัก
การศึกษาตองปรับเปล่ียนวิธีการสอน เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะคิดเป็น คิดได สงเสริมใหนักศึกษารูวิธีการ
คนควาแสวงหาความรูบนโลกอินเทอรแเน็ต เปล่ียนรูปแบบวิธีสอนจากการสอนโดยยัดเหยียดความรูแบบเดิมๆ 
เป็นการสอนตามความสนใจของนักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ ฟาฎินา วงศแเลขา (2558) ไดกลาวเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนในยุคดิจิตัลวา แวดวงทางการศึกษาหลายประเทศท่ัวโลกกําลังกาวขามการเรียนการสอน
แบบเดิมๆท่ีใชครูเป็นศูนยแกลางมาเป็นการเรียนรูในรูปแบบใหมท่ีใชเทคโนโลยีเป็นฐาน เกณฑแมาตรฐาน
การศึกษาท่ีใชอยูในปใจจุบันก็อาจจะตองเปล่ียนดวยเชนกัน เพราะวิธีการเรียนการสอนและคิดแบบมาตรฐาน
เดิม เชน การผลิตสินคาในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีผลิตสินคาท่ีเหมือนกันหมดทุกช้ิน ดวยกระบวนการผลิตท่ี
กําหนดไว อาจจะทําใหสูญเสียอัจฉริยภาพอันหลากหลายท่ีแฝงอยูในตัวนักศึกษาแตละคน ซึ่งการเปล่ียนแปลง
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใหกับนักศึกษา  เป็นบทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญและเป็นการขับเคล่ือนของผูบริหารและ
ผูท่ีเกี่ยวของ ท่ีจะตองกลับมาทบทวนและสรางกระบวนทัศนแการศึกษาแนวใหม ปรับเปล่ียนวิธีการในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทการเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล ผูบริหารควรกําหนดนโยบาย 
วางยุทธศาสตรแเพื่อการเปล่ียนแปลง สวนครูผูสอนก็จะตองพัฒนาตนเอง ปรับเปล่ียนบทบาทเป็นโคชปรับ
กระบวนการจัดการการเรียนรู ต้ังแตการออกแบบ เนื้อหาความรู กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อนําไปสูการเรียน
การสอน การประเมินผลตามสภาพจริงท่ีตอบสนองความหลากหลายและแตกตางกันของนักศึกษา  ในสวนของ
นักศึกษาก็ตองมีเปูาหมายชีวิตท่ีชัดเจน พัฒนาศักยภาพท่ีมีอยูอยางเต็มท่ีท้ังทักษะหลักและทักษะทางสังคมให
สอดคลองกับตามความรูความสามารถ ความสนใจและความถนัดของนักศึกษามากท่ีสุดและเรียนรูวิธีการ
แสวงหาความรูใหมๆอยูเสมอดวย 

 
ทักษะทางสังคม (Soft Skills) ที่จําเป็นในยุคดิจิทัล 
 จากความสําคัญและความจําเป็นในการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาท่ีกลาวมา พบวามีความ
สอดคลองกับนักวิชาการท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมท่ีเป็นทักษะท่ีจําเป็นของนักศึกษา ในสวนของ
สถานศึกษาพบวา บัณฑิตวิทยาลัยมหิดลไดมีการกําหนดนโยบายการพัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับทักษะการทํางาน
และการใชชีวิตในสังคม ท่ีเป็นพื้นฐานท่ีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อยางเป็นลายลักษณแ
อักษรและกําหนดไวเป็นเปูาหมายการผลิตบัณฑิต ประกอบดวย 
1. Language and communication skills 2.Leaderships and management skills 3.Research skills 
4.Information technology skills และ5.Creative and Innovative Skills และขอมูลจากเวบไซตแ  
Marketeer ท่ีไดใหขอมูลวา ทักษะท่ีบริษัทตองการมากท่ีสุด ปี 2018 ท่ีเป็นทักษะทางสังคมท่ีตองมีคือ 1.
ความเป็นผูนํา (Leadership) 2.การส่ือสาร (Communication) 3.ความรวมมือ (Collaboration) 4.การ
จัดการเวลา (Time Management) 5.ทักษะการปรับตัว (Adaptability) และทักษะเพิ่มเติมคือศักยภาพใน
การเติบโต (Growth potential) และการลําดับความสําคัญของงาน (Prioritization) ก็ยังเป็นเรื่องสําคัญท่ี
พนักงานควรมีดวย  ในท่ีนี้จะขอเสนอทักษะทางสังคมท่ีจําเป็นในยุคดิจิทัลสําหรับนักศึกษา ไดแก 
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 1.ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) เป็นทักษะท่ีสําคัญท่ีบุคคลจะตองใชเพื่อส่ือสารให
ผูอื่นเขาใจในส่ิงท่ีตองการส่ือ คนท่ีมีทักษะการส่ือสารที่ดีสามารถสรางความสัมพันธแที่ดีระหวางผูส่ือและผูรับส่ือ 
รวมท้ังคุณภาพของการส่ือสารไดตรงประเด็น ชัดเจน การพูดท่ีดี การฟใงท่ีดี ขอมูลสารท่ีดี จะสงเสริมใหการ
ส่ือสารมีประสิทธิภาพ และเหมาะกับสถานการณแตางๆ การส่ือสารท่ีดียังรวมถึงการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร 
การนําเสนอ การพูดตอหนากลุมบุคคล การเจรจาตอรอง และการใชภาษาทาทางท่ีเหมาะสม เพื่อใหการ
ส่ือสารนั้นๆเกิดผลลัพธแตามท่ีผูส่ือสารตองการใหเกิดข้ึนดวย 
 2.ทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์(Analytical and creative thinking skills)ทักษะนี้
เป็นทักษะท่ีตองฝีกฝนการใชสมอง การใชปใญญาในการเรียนรู การวิเคราะหแเหตุปใจจัยตางๆ ขอมูลขาวสารท่ีมี
มากมายใหเป็นขอเท็จจริง และเลือกใชใหเหมาะสม สวนความคิดสรางสรรคแเป็นความคิ ดนอกกรอบ เป็น
ความคิดใหมๆท่ีแตกตางไปจากเดิม กอใหเกิดมุมมองใหม ในการทํางานและการใชชีวิต  ทักษะการคิด
วิเคราะหแและคิดสรางสรรคแ ยังรวมไปถึงการคิดท่ีซับซอน การคิดเป็นเหตุเป็นผลและการคิดส่ิงใหมๆดวย 
 3.ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ(Problem solving and decision making skills) เมื่อมี
สถานการณแท่ีตองแกปใญหาและตัดสินใจ ผูท่ีสามารถวิเคราะหแหาสาเหตุของปใญหา สามารถเสนอทางเลือกและ
ตัดสินใจไดอยางเหมาะสมในแตละสถานการณแ ภายใตขอจํากัดท่ีเป็นตัวแปรของปใญหา ทักษะนี้จะเป็นขอ
ไดเปรียบในการทํางานหรือในการทําธุรกิจของคนในยุคดิจิทัลท่ีตองปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและ
แกไขปใญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 4.ทักษะการทํางานเป็นทีม(Teamwork Skills)การทํางานเป็นทีมเพื่อใหบรรลุเปูาหมายรวมกันตอง
ใชทักษะความรวมมือและความสัมพันธแระหวางบุคคล ใครควรเป็นผูนํา และใครควรเป็นผูตาม การมอบหมาย
ความรับผิดชอบใหแตละคนในทีมในการบริหารงานตองมีท้ังผูนําผูตามท่ีดี แตละคนตองมีความรับผิดชอบตอ
งานท่ีไดรับมอบหมาย ไมแขงขันกัน ขัดแยงทางความคิดแตรวมมือกันทํางาน เพื่อใหงานของหนวยงานบรรลุ
ตามเปูาหมายท่ีตองการ 
 5.ทักษะความเป็นผู้นํา(Leadership Skills) การทํางานในอนาคตปฏิเสธระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
และระบบ AI ท่ีมีความฉลาดมากกวามนุษยแไมได แตมนุษยแจะควบคุมระบบ AI และคอมพิวเตอรแนี้ไดอยาง
เหมาะสม ดวยทักษะความเป็นผูนําท่ีมนุษยแมีเหนือระบบคอมพิวเตอรแ ทักษะความเป็นผูนํามีความสําคัญท่ีจะ
กระตุนและสรางแรงบันดาลใจใหลูกทีมทํางานอยางเต็มท่ีภายใตการเปล่ียนแปลงท่ีทุกคนตองปรับตัว
ตลอดเวลา ผูนําควรจะตองมีทักษะในการบริหารจัดการองคแการ การบริหารคน การบริหารงานและการบริหาร
ความขัดแยงดวย 
 6.ทักษะการเรียนรู้และการจัดการข้อมูล(Learning and information management skills)
ยุคดิจิทัลเป็นยุคท่ีมีขอมูลขาวสารมากมายท้ังขอมูลจริงและขอมูลเท็จทักษะการเรียนรูและการจัดการขอมูล 
เป็นทักษะท่ีจะชวยใหสามารถบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงแหลงขอมูล การวิเคราะหแขอมูล การเลือกขอมูล
มาใชเพื่อประโยชนแในงาน สามารถประเมินผลขอมูลไดอยางถูกตอง สามารถพยากรณแหรือตีความโดยอางอิง
จากขอมูลท่ีมีอยูและสามารถออกแบบเลือกใชหรือประยุกตแขอมูลในรูปแบบตางๆไดอยางถูกตองเหมาะสม 
ทักษะการเรียนรูและจัดการขอมูลนี้มีความสําคัญมากในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ   
 7.ทักษะการยืดหยุ่นและการปรับตัว 
(Flexibility and Adaptability Skills )ทักษะนี้เกี่ยวของกับการบริหารจัดการตนเอง สามารถเผชิญกับ
ปใญหาหรือสถานการณแท่ีทําใหเกิดความกดดันได มีมุมมองดานบวก พรอมปรับตัวกับการเปล่ียนแปลง สามารถ
จัดลําดับความสําคัญและงานเรงดวนไดอยางเหมาะสม และความสามารถในการจัดการความเครียดได 
 8.ทักษะการใช้ชีวิต (Life Skills) เป็นทักษะท่ีจะชวยใหการดําเนินชีวิตมีความสุข เป็นทักษะท่ีทําให
เกิดความสมดุลในการใชชีวิต เป็นความสามารถในการควบคุมอารมณแ ความสามารถในการจัดการกับ
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ความเครียดท่ีเกิดขึ้น เขาใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น มองโลกในดานบวก การเห็นคุณคาในตัวเองและมีการ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ เพื่อใหสามารถใชชีวิตไดอยางมีความสุขภายใตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น  
แนวทางการพัฒนาและเตรียมนักศึกษาให้มีทักษะทางสังคม(Soft Skills) 

ขอมูลจากผูเช่ียวชาญโออีซีดี(OECD)เผยผลวิจัยของ Mc Kinsey ท่ีพบวา นักศึกษาจบใหมกวา 79% 
รูสึกวาพวกเขาไมไดถูกเตรียมใหพรอมสําหรับการทํางาน  นายจางกวา 27% ไมสามารถหาคนมาทํางานได 
เหตุผลเพราะคนมาสมัครงานมีทักษะไมเพียงพอ อีกกวา 33% นายจางรูสึกธุรกิจกําลังประสบความเสียหาย
อยางรายแรง เพราะขาดแคลนผูมีทักษะมาทํางาน  ในอดีตการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพรอมดวยใบ
ปริญญา อาจเป็นตัวการันตีใหสามารถหางานได แตปใจจุบันความรูจากหองเรียนอยางเดียวไมสามารถการันตี
ไดอีกตอไปแลว  ซึ่งสอดคลองกับ ชูชาติ อารีจิตรานุสรณแ(2552) ไดกลาวเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคแดานความเช่ียวชาญในวิชาชีพ วาเป็นส่ิงท่ีอยูเหนือความรูปกติ บัณฑิตควรมีความรอบรูในวิชาชีพ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแ มีความสามารถในการแกปใญหา ซึ่งทักษะเหลานี้นักศึกษาสามารถพัฒนาได
จากการฝึกภาคปฎิบัติเพิ่มเติม ปใจจุบันหนวยงานหรือองคแการไมไดตองการคนทํางานแตตองการคนสรางงาน 
และพบวาบุคลากรท่ีมีทักษะความสามารถดานทักษะหลัก หนวยงานและองคแการก็ยังคงตองการอยู และก็
พบวาทักษะทางสังคมนั้นจะทําใหคนคนหนึ่งสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพมากกวา  จากขอมูลขางตนการ
พัฒนานักศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการและทาทายกฎเดิมๆ จึงเป็นโจทยแท่ีผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของจะ
สามารถพัฒนาทักษะท่ีตองการเหลานี้ใหกับนักศึกษาอยางไร  ซึ่งผูเช่ียวชาญโออีซีดี(OECD) ไดเสนอวา การจะ
พัฒนาใหผูเรียนคนหนึ่งมีประสิทธิภาพทางความคิดสูงขึ้น ตองใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ท้ังทางดาน
กายภาพ ทางสังคม ทางอารมณแ และสวนรวมทางปใญญา นั้นคือการทํางานรวมกันเป็นทีม ท้ังหมดจะชวยสราง
ความมั่นใจใหแกตัวผูเรียนและทักษะตางๆผานการเรียนรูท่ีเหมาะสม ในท่ีนี้จึงขอนําเสนอแนวทางการพัฒนา
และเตรียมนักศึกษาใหมีทักษะทางสังคม เพื่อเป็นแนวทางใหผูท่ีเกี่ยวของนําไปปรับใชในการเตรียมความพรอม
ใหกับนักศึกษาในแตละสถาบันตามความเหมาะสม ในท่ีนี้ขอเสนอแนวทางการพัฒนาและเตรียมนักศึกษาใหมี
ทักษะทางสังคม ใน  4 ประเด็น คือ  

1.การออกแบบหลักสูตร(Curriculum Design)การออกแบบหลักสูตรท่ียืดหยุนและตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมเป็นความทาทายสําหรับยุคดิจิทัล ท่ีนักศึกษาสามารถจะศึกษาและเรียนรูความรูตางๆ
นั้นไดดวยตัวเองได การสรางหลักสูตรท่ีมีความหลากหลายเป็นหลักสูตรท่ีบูรณาการในลักษณะสหวิทยาการ 
เพื่อใหตอบสนองกับความตองการของผูเรียนและสถานประกอบการจึงมีความสําคัญมาก การจัดการศึกษาคือ
เครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาคนและสังคม การศึกษาจะพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะตามท่ีสังคมตองการ 
เพื่อใหคนเป็นปใจจัยในการพัฒนาประเทศตอไป ดังนั้น การศึกษาจึงตองแสดงบทบาทใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโดยรวม การกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 เป็นยุคท่ีมีความสลับซับซอนและมีการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว ดังนั้น การศึกษาจะตองชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูไดดวยตนเอง ความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและสถานการณแในสังคมท่ีไมมีการแบงแยก องคแประกอบท้ังสองสวนนี้จะชวยในการตัดสินใจใน
อนาคต โดยท่ัวไปการมองอนาคตไมใชภารกิจท่ีเล็กๆ แตเป็นการนําเสนออนาคตท่ีมีจุดประสงคแการเรียนรู โดย
ปกติท่ัวไปท่ีชวยใหผูเรียนไดเรียนรูและนําไปใชโดยปรับใหเหมาะสมกับตนเองในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว การออกแบบหลักสูตรจึงตองมองอนาคต (Futures Perspective) การรวมขอบเขตสาระความรู
เป็นหลักสูตรเดียว หรือหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ส่ิงตางๆเหลานั้นเป็นประเด็นสะทอนและอธิบายประเด็น
รวมสมัย แนวโนมอนาคต และความสัมพันธแระหวางปใจจุบันกับเหตุการณแท่ีผานไปและทางเลือกในอนาคต เพื่อ
เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา ท้ังในสวนท่ีเป็นทักษะหลักท่ียังตองใหความสําคัญเพราะเป็นศาสตรแเฉพาะใน
แตละอาชีพ และเกิดการเรียนรูทักษะทางสังคมรวมดวยหรือมีการกําหนดความสามารถหลักท่ีเป็นความรู
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ทักษะ และลักษณะตาง ๆ รวมทั้งนวัตกรรม จนทําใหเกิดเอกลักษณแท่ีโดดเดนของหลักสูตร (บุษบา วงศแชวลิตร
กุล,2558) 
 2.การจัดการเรียนการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ(Student Center)เป็นการปรับวิธีการเรียนรูใน
หองเรียนโดยเนนท่ีตัวนักศึกษาเป็นสําคัญ จากทฤษฎีการเรียนรูพบวา หากจัดกระบวนการการเรียนรูโดยให
นักศึกษานั่งฟใงการบรรยายจากครูผูสอน ประสิทธิภาพการจําไดเมื่อเวลาผานไป 1 วัน จะเหลือ 10 % แตหาก
เปล่ียนวิธีการสอนโดยใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติและลงมือทําเอง ประสิทธิภาพการจําจะคงอยูท่ี 90 
% ดังนั้น ครูผูสอนจึงควรตองปรับเปล่ียนวิธีการสอนจากผูสอน ไปใหความสําคัญกับนักศึกษา การวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ คือการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงประโยชนแ
สูงสุดของผูเรียน โดยครูผูสอนหรือผูจัดการเรียนรู พยายามหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับผูเรียนท่ีจะให
ผูเรียนเกิดการพัฒนาและเกิดการเรียนรูไดมากท่ีสุด การสอนในอดีตท่ีครูผูสอนอธิบายหรือปูอนความรูใหฝุาย
เดียว คงเป็นแบบอยางหรือแนวทางท่ีคอนขางเกาและลาสมัยไปแลว นักศึกษาไมมีโอกาสไดคิดสรางความรู
ใหมๆเลย การเรียนการสอนในปใจจุบันไปสูอนาคตครูผูสอนและนักศึกษาจะตองรวมกันเรียนรู คิดสรางสรรคแส่ิง
ใหมๆ ครูผูสอนจะตองการเขาใจในหลักการ ข้ันตอน การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรูแบบใหม
ท่ีเนนผูเรียนเป็นสําคัญจึงจะทําใหการเรียนการสอนเกิดประโยชนแท้ังตอครูผูสอนและนักศึกษาดวย (สุรพล 
เอี่ยมอูทรัพยแ, , 2561) 
 3.การจัดกิจกรรมนักศึกษา(Student Activities) เพื่อพัฒนาและสงเสริมทักษะทางสังคม กิจกรรม
นักศึกษาจัดเป็นกระบวนการท่ีจะทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) 
กระบวนการเรียนรูจากกิจกรรมนักศึกษา ทําใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติและเรียนรูจากประสบการณแ การทํา
กิจกรรมตางๆ จึงชวยใหนักศึกษาไดแสดงออกถึงความสามารถ, การตัดสินใจ, การทํางาน, การปรับปรุงพัฒนา
บุคลิกภาพ และรูจักการเป็นผูนําและผูตามท่ีดีในสังคม  กิจกรรมนักศึกษาซึ่งนับวาเป็นสวนหนึ่งท่ีสําคัญตอการ
พัฒนาทักษะทางสังคมประสบการณแการเรียนรูนี้จะชวยพัฒนาคุณลักษณะท่ีสําคัญในการปรับตัวและการ
ทํางานรวมกับผูอื่นของนักศึกษาในอนาคต นอกจากนี้การทํากิจกรรมนักศึกษาจะพัฒนาตัวนักศึกษาแลวยังเป็น
การสงเสริมใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ   เป็นการปลูกฝใงคุณธรรมและจริยธรรมและรักษาไวซึ่ง
คานิยมท่ีดีงาม และยังเปิดโอกาสใหนักศึกษาไดนําความรูทางวิชาการวิชาชีพท่ี เป็นทักษะหลักไปใชในการ
ทํางานจริงเพื่อการพัฒนาสังคม  ทําใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจ และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพ
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม   มีจิตสํานึกท่ีดีงาม ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอสังคม 
เสริมสราง คานิยมดานความรวมมือสามัคคี ความรับผิดชอบ  และเสียสละเพื่อสวนรวม  ฝึกการเป็นผูนํา และ
ผูตามท่ีดี รูจักการวางแผนกําหนดวิธีการและขั้นตอนของการทํางานเป็นหมูคณะ  สงเสริมพลานามัยและ 
พัฒนาบุคลิกภาพและท่ีสําคัญคือการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาท่ีไดนําความรูความสามารถและ 
ประสบการณแ   พรอมท่ีจะประกอบวิชาชีพและดําเนินชีวิตในสังคม   และไปประยุกตแใหเกิดประโยชนแตอสังคม
ตอไป ซึ่งประสบการณแท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรมนักศึกษานี้ จะเป็นเสมือนเวทีท่ีทําใหนักศึกษาไดพัฒนา
ทักษะทางสังคม(Soft Skills) นั่นเอง 
 4.การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Learning Environment) หมายถึง สภาวะใดๆ ท่ีมีผลตอ
การเรียนรูท้ังทางตรงและทางออมท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม สภาพแวดลอมท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete 
Environmental) หรือสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) สภาพทางกายภาพและอื่นๆท่ี
ผูบริหารหรือครูผูสอนจัดเตรียมไวเพื่อสนับสนุนการเรียนรู  สภาพแวดลอมใหมเพื่อการเรียนรูสําหรับยุคติจิทัล
นี้ จะไมไดจํากัดเพียงในหองเรียนเทานั้น หากแตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ นวัตกรรมเทคโนโลยีจะมี
บทบาทมากในการขยายขอบเขตของการเรียนรูที่กวางขึ้นของนักศึกษา และไมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาและ
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สถานท่ี จะชวยใหนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง ตอบสนองตอบริบทสังคมท่ี
เปล่ียนแปลง และสงเสริมใหการเรียนรูของนักศึกษาสามารถเกิดไดทุกท่ีทุกเวลาอีกดวย 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช ้
 การพัฒนาทักษะทางสังคมใหกับนักศึกษา ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะหลัก เป็นความจําเป็นเรงดวน
ท่ีสถานศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีมีเปูาหมายหลักในการผลิตบัณฑิตใหเป็นผูท่ีมี
ความรูและทักษะทางวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของสังคมแลว ยังตองเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาดานทักษะทางสังคมดวย เพราะหากนักศึกษามีทักษะทางสังคมท่ีดี ก็จะเป็นตัวชวยท่ีเพิ่มโอกาสใน
การไดงานทํา เพิ่มโอกาสใหเกิดความกาวหนาในตําแหนงงาน แมวาระบบเทคโนโลยีและระบบ AI จะเขามา
กระทบตอสภาพการจางงาน หรือเขามาทํางานแทนมนุษยแในบางตําแหนงงานในหลายสวนงานก็ตาม การ
ทํางานในยุคดิจิทัลก็ยังมีความตองการบุคลากรท่ีมีศักยภาพ มีความสามารถสูง มีทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
เพื่อเป็นผูประสานงานและควบคุมระบบเทคโนโลยีตางๆเหลานั้นแนนอน จึงมีขอเสนอแนะสําหรับผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของในการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

1.ผูบริหารสถานศึกษาควรทบทวนกระบวนทัศนแ นโยบายการจัดการศึกษาของสถาบัน เพื่อเตรียม
รับมือกับการทําลายลางทางการศึกษา(Education Disrupt) ท่ีกําลังจะเกิดขึ้น เชน ปใญหาจํานวนผูเรียนท่ี
ลดลง บางคณะวิชาหลักสูตรลาสมัยไมตอบสนองความตองการของธุรกิจอนาคต ปใจจัยเส่ียงเหลานี้ลวนสงผล
กระทบตอการจัดการศึกษา ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองปรับตัวในหลายอยาง เพื่อใหการจัดการเรียน
การสอนของสถาบันตอบสนองตอความตองการของนักศึกษาและสถานประกอบการ ท้ังในเรื่องของหลักสูตรท่ี
หลากหลายเป็นสหวิทยาการ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีชวยพัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึ กษา ให
ความสําคัญกับการสรางสภาพแวดลอมท่ีกอใหเกิดบรรยากาศการใฝุเรียนรู เพื่อสรางนักศึกษาใหมีคุณภาพสูยุค
ดิจิทัลไดอยางเหมาะสม 

2. ครูผูสอนหรือผูท่ีเกี่ยวของก็ตองปรับตัวและเตรียมความพรอมเชนกัน โลกในยุคดิจิทัลความรูทฤษฏี
ตางๆนักศึกษาสามารถคนควาเพื่อการเรียนรูไดดวยตนเอง บทบาทของครูผูสอนกําลังจะเปล่ียนไป จาก
ครูผูสอนจะเปล่ียนไปสูการเป็นโคช เป็นครูผูสนับสนุน หรือครูผูใหคําแนะนําปรึกษาแกนักศึกษา  ครูผูสอนควร
ตองเตรียมความพรอมเพื่อการปรับตัว มีความเขาใจในความแตกตางของนักศึกษาท่ีหลากหลาย ตองมีวิธีการ
สอนใหมๆ เนนการมีสวนรวมในช้ันเรียน สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทักษะทางสังคม
ควบคูกันไป เพื่อใหนักศึกษาไดคนพบศักยภาพในตัวเองและใฝุเรียนรูตลอดเวลาดวย 

3. นักศึกษาคือคนสําคัญ นักศึกษาคือผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาให มีคุณภาพ เป็นพลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ นักศึกษาจะตองมีเปูาหมายของชีวิต มีแผนการพัฒนาตนเอง เรียนรูท่ีจะ
พัฒนาทักษะท่ีจําเป็นท้ังทักษะทางวิชาชีพและทักษะทางสังคมควบคูกันไป ในยุคอนาคตเป็นยุคแหงการแขงขัน 
นักศึกษาจึงตองพัฒนาตนเองอยูเสมอ การเรียนรูในช้ันเรียนอาจจะไมเพียงพอ นักศึกษาตองเป็นคนสราง
โอกาสแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาตนเอง เชน การไปทํางานในสถานประกอบการจริง เขารวมกิจกรรมตางๆ
ท่ีสนใจ การเรียนรูจากโอกาสเหลานี้จะเป็นประสบการณแท่ีจะทําใหนักศึกษาไดเรียนรูขอบกพรองของตนเอง ได
พัฒนาทักษะตางๆไดเป็นอยางดี ไดเรียนรูจากประสบการณแตรง ตามคํากลาวท่ีวา Learning by doing ดังนั้น 
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา นักศึกษาจึงตองเปิดโลกการเรียนรูรวมกับครูผูสอน เชน ออกแบบการเรียนรูในหัวขอ
ท่ีนักศึกษาสนใจเพิ่มเติมกับครูผูสอน เลือกเรียนวิชาเลือกท่ีจะเป็นตัวชวยใหนักศึกษามีความรูกวางขึ้น และ
พัฒนาทักษะทางสังคมผานกิจกรรมท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับตนเอง 
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นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมดิจทิัล 
COMMUNICATION INNOVATION FOR ELDERLY LIFELONG LEARNING IN 
DIGITAL SOCIETY 

 
 
 
 
 
 
 
 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาแนวคิด นวัตกรรมการส่ือสารเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ผูสูงอายุ โดยการวิเคราะหแขอมูลจากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรมการส่ือสาร  การ
เรียนรูตลอดชีวิต และเทคโนโลยีการศึกษา ผลการศึกษาพบวา การใชนวัตกรรมการส่ือสารท่ีมีหลายรูปแบบ
ควรเลือกใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาความรูท่ีเหมาะสมกับสภาพการดําเนินชีวติและการงานอาชีพของผูสูงอายุ 
การออกแบบการส่ือสารท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะและความตองการของผูสูงอายุ ซึ่งจะสรางแรงจูงใจและ
กระตุนใหผูสูงอายุเขามาเรียนรูเนื้อหา ความรูท่ีตอบสนองความตองการในการนําไปใชในการดําเนินชีวิตเพื่อ
สงเสริมใหผูสูงอายุมีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต นวัตกรรมการส่ือสาร ส่ือสังคมท่ีเป็นเครือขายออนไลนแ 
เชน เว็บไซตแ เป็นการส่ือสารแบบสองทาง ผูสอนซึ่งเป็นผูสงขาวสารความรู สามารถมีปฏิสัมพันธแโตตอบกับ
ผูสูงอายุซึ่งเป็นผูรับสาร  การส่ือสารผานเฟซบุ฿กเป็นชองทางในการพูดคุย แสดงความคิดเห็นไดรวดเร็ว ส่ือ
สังคมออนไลนแสรางการรับรูความมีตัวตนบนส่ือสังคมของผูสงสารและผูรับสารซึ่งทําใหเกิดความสัมพันธแ
ระหวางกันเกิดสัมพันธภาพท่ีจูงใจใหผูสูงอายุมีการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง 
 
คําสําคัญ: นวัตกรรมการส่ือสาร  เทคโนโลยี การเรียนรูตลอดชีวิต ผูสูงอายุ  

ABSTRACT 
 The objective of this article was studying communication innovation for elderly 
lifelong learning, analyze the concept, theory and research related to communication 
innovation for lifelong learning and educational technology. The study results showed that 
the use of communication innovations with many format should be suitable to the content, 
knowledge that is appropriate to lifestyle and occupation of the elderly. Communication 
designers must focus on designing communication that is consistent with the characteristics 
and needs of the elderly in order to motivate and encourage the elderly to learn the 
content and knowledge that meet their needs. Communication innovation such as Social 
media is an online network such as websites is a two-way communications.  The sender who 
is an instructor provides the knowledge, enable to interact with the elderly who are the 
receiver. Communication via Facebook is a way to talk, to express the opinions faster. Social 
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media creates awareness of the identity of the sender and receiver and build relationship to 
motivate elderly to learn together continuously. 
 
KEYWORDS: Communication Innovation, Technology, Life Long Learning, Elderly  
 
 
บทนํา 

ต้ังแตปี 2548 ประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
ไมตํ่าวารอยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศ และในปี 2559 ประเทศไทยมีผูสูงอายุคิดเป็นรอยละ 16.5 ของ
ประชากรท้ังประเทศ คาดวาประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปไมตํ่ากวารอยละ 20 ในปี 2564 ซึ่งถือ
วาเป็นสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณแ (Aged Society) จากสภาพของผูสูงอายุท่ีมีปใญหาท้ังดานสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอมในการดํารงชีวิต สวนหนึ่งมาจากสาเหตุการขาดความรูท่ีจะดูแลตนเอง การเพิ่มโอกาสใหผูสูงอายุมี
โอกาสในการศึกษานอกระบบท่ีเป็นการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุจะทําใหการเรียนรูตลอดชีวิต
สามารถเพิ่มความรูความเขาใจในโลกรอบตัวใหโอกาสมากขึ้นและดีขึ้นและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
รัฐบาลสนับสนุนสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถดูแลตัวเองได โดยการสงเสริมเรื่องสุขภาพ การมีอาชีพตามชวงวัยที่
จะทําใหมีรายไดเล้ียงดูตัวเอง สามารถพึ่งพาตัวเองได ไมเป็นภาระใหครอบครัวและสังคมมากเกินไป 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552)  

รายงานสถานการณแผูสูงอายุไทย ปีพ.ศ. 2560  ไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายการมีสวนรวม โดยเสนอ
ใหมีการจัดใหผูคนมีโอกาสในการศึกษา และเรียนรูตลอดเสนทางชีวิต เชนเดียวกับขอเสนอของสํานักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีใหมีการสงเสริมผูสูงอายุมีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดย
สนับสนุนปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อเอื้อใหคนทุกกลุมวัยเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิต มีการ
พัฒนารูปแบบส่ือและชุดความรูท่ีเหมาะสมตอการการพัฒนาทักษะในการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับความ
ตองการและสถานการณแการเปล่ียนแปลง เพื่อใหสามารถพึงตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จากการสํารวจ
พบวา เครื่องมือการส่ือสารดานความรู ขอมูลขาวสารที่ผูสูงอายุเขาถึงงาย สะดวก คือ ผูนําชุมชน ญาติ เพื่อน 
โทรทัศนแ หอกระจายขาวของชุมชน/หมูบาน วิทยุ และหนังสือพิมพแ/นิตยสาร ตามลําดับ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552) ประกอบกับในยุทธศาสตรแการพัฒนาผูสูงอายุยัง
ระบุถึงการพัฒนาความรูและการเสริมสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศยังไมสอดคลองกับปริมาณและ
ความตองการของผูสูงอายุ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตระหนักถึง
ความสําคัญของผูสูงอายุ จึงไดจัดทําแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรแการพัฒนาผูสูงอายุอยางบูรณาการมีการ
ปรับยุทธศาสตรแและนโยบาย การพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มมากขึ้น (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.), 2560)  

ปใจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสารทําใหมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางการส่ือสารการ
เผยแพรสารสนเทศไดกวางขวางยิ่งขึ้น มีนวัตกรรมการส่ือสารที่มีความหลากหลาย ไมวาจะเป็นเว็บไซตแ บล็อก 
ตลอดจนนวัตกรรมส่ือสังคม เชน เฟซบุ฿ก ทวิตเตอรแ อินสตาแกรม พินเทอรแเรส ไลนแ เป็นตน ส่ือดิจิทัลเขามามี
บทบาทในการส่ือสารกับกลุมคนทุกชวงวัย ต้ังแตการจัดการเรียนการสอนดวยส่ือดิจิทัล การทําธุรกิจ  การ
ส่ือสารขาวสาร ความรูสูประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีความเป็น Virtual Communities ท่ีมีการใช อินเทอรแเน็ต 
และการส่ือสารดวยคอมพิวเตอรแในรูปแบบตางๆ งานวิจัยเรื่องการเขาถึงบริการโทรคมนาคมและการส่ือสาร
ออนไลนแของผูสูงอายุไทย ของฐิตินันทนแ ผิวนิล (2559) พบวาผูสูงอายุมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการส่ือสารที่
ทันสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะการส่ือสารในรูปแบบออนไลนแ ท้ังในการคนหาขอมูล การดาวนแโหลดเพลงและวิดีโอ 
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รวมถึงการใชสังคมออนไลนแและการแชต เพื่อใหผูสูงอายุเขาถึงขอมูลสารสนเทศ การสงเสริมการนําเทคโนโลยี
การส่ือสารที่เป็นนวัตกรรมการส่ือสารรูปแบบใหมมาประยุกตแใชเป็นเครื่องมือในการถายทอดความรู ทักษะท่ี
เป็นประโยชนแตอผูสูงอายุท่ีจะนําไปใชในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพมากขึ้น  

บทความนี้เสนอการนํานวัตกรรมการส่ือสารดวยเทคโนโลยีการส่ือสารที่เป็นส่ือใหมท้ังอินเทอรแเน็ต
และเครือขายสังคมออนไลนแเว็บไซตแในการถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ 
แนวทางในการออกแบบการนําเสนอสารผานเครือขายสังคมออนไลนแ เชน เว็บไซตแ เฟซบุ฿กเพื่อจูงใจใหผูสูงอายุ
เขาถึงความรู ขอมูลขาวสาร ท่ีสามารถเขาถึงไดทุกเวลา ทุกสถานท่ีอยางตอเนื่อง  

 
นวัตกรรมการสื่อสาร 
ผูเขียนนําทฤษฎีเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นตัวกําหนด (Communication Technological 

Determinism theory) ของสํานัก Toronto (Toronto School) มาใชในการวิเคราะหแ หลักการของทฤษฏีนี้
คือพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําหนาท่ีเป็นตัวแปรตน หากเกิดการเปล่ียนแปลงในตัวเทคโนโลยี 
ก็จะสงผลกระทบถึงปใจจัยอื่นๆในสังคม McLuhan นักคิดรุนบุกเบิกของสํานักโตรอนโต มองเทคโนโลยีการ
ส่ือสารทําใหปใจเจกบุคคลมีประสบการณแท่ีกวางขึ้นในแงมิติของกาละ (ความรวดเร็ว) และเทศะ (ไรพรมแดน)
(กาญจนา แลวเทพ และคณะ, 2555) เมื่อเทคโนโลยีการส่ือสารมีการพัฒนาจากส่ือด่ังเดิม (Traditional 
Media) คือเทคโนโลยีการส่ือสารที่ไมเช่ือมโยงกับคอมพิวเตอรแ หรือเครือขายโทรคมนาคม  เชน หนังสือพิมพแ 
วิทยุ โทรทัศนแ นิตยสาร ท่ีมีการส่ือสารแบบทางเดียว ผูรับสารไมสามารถตอบโตไดในเวลานั้นทันที มาเป็นส่ือ
ใหม (New Media) คือส่ืออิเล็กทรอนิกสแและดิจิทัลท่ีสามารถกระจายขาวสารไดรวดเร็ว กวางไกล  ท่ีมีการ
เช่ือมโยงกับเทคโนโลยีเครือขายท่ีมีคอมพิวเตอรแหรือเครือขายโทรคมนาคมเป็นองคแประกอบหลัก ท่ีมีการนํา
เทคโนโลยีการส่ือสาร เชน อินเทอรแเน็ต เว็บไซตแ ส่ือผสมในคอมพิวเตอรแ วิดีโอ ส่ือสังคมออนไลนแ เชน เฟซบุ฿ก 
อินสตาแกรม ไลนแ ท่ีผูรับสารสามารถโตตอบ (interactive) แสดงความคิดเห็น (comment) การสงตอ 
(forward) ตลอดจนการแบงปใน (share)  อีกท้ังยังสามารถเขาถึงเนื้อหาไดทุกท่ีทุกเวลา ทําใหเกิดการมีสวน
รวม การรวมตัวเป็นชุมชน สามารถสรางเนื้อหาท่ีสดใหม (วิกิพีเดีย: ออนไลนแ) คุณสมบัติของอินเทอรแเน็ต 
เว็บไซตแ มีความแตกตางไปจากส่ือด่ังเดิม คือมีคุณสมบัติในการนําเสนอเนื้อหา ขอมูลขาวสารไดท้ังภาพและ
เสียงท่ีสามารถเพิ่มคุณสมบัติการติดตอส่ือสารสองทางได สามารถเขาถึงไดทุกที ทุกเวลา ซึ่งการเปล่ียนแปลงนี้
ถือวาเป็นนวัตกรรมใหมของการส่ือสาร  ดังท่ีวรวุฒิ ภักดีบุรุษ (2560) ไดกลาววา เทคโนโลยีการส่ือสารมีการ
พัฒนาจากส่ือด่ังเดิม เป็นส่ือใหม นับวาเป็น “นวัตกรรมทางการส่ือสาร” ท่ีคนในสังคมใชติดตอส่ือสารหรือ
เช่ือมโยงกันเป็นเครือขายสังคมออนไลนแท่ีมีการใชงานแตกตางกันไป  

นวัตกรรม คือ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ หรือส่ิงใหมท่ียังไมแพรหลายหรือยังไมเคยใชมากอน และเขามา
เปล่ียนแปลงกระบวนการหรือส่ิงท่ีมีอยูเดิม โดยผานการคิดคนประดิษฐแขึ้นมาใหม หรือพัฒนาจากของเดิมท่ีมี
อยูใหทันสมัย และปรับปรุงจนไดผลดีมีประสิทธิภาพ (วัชรพล  วิบูลยศริน, 2556 : 10)  เป็น “ส่ิงใหมท่ีเกิดขึ้น
จากการใชความ รู ทักษะประสบการณแ และความคิดสรางสรรคแ ในการพัฒนา ขึ้น ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็น
ผลิตภัณฑแใหม บริการใหม หรือกระบวนการใหม ท่ีกอใหเกิดประโยชนแในเชิงเศรษฐกิจและสังคม” (สมนึก เอื้อ
จิระพงษแพนัธแ และคณะ, 2553)    นวัตกรรมการส่ือสารรูปแบบใหมท่ีเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสาร 
อาทิ อินเทอรแเน็ต เว็บไซตแ ส่ือสังคมออนไลนแ เป็นประโยชนแตอสังคม เศรษฐกิจ  รวมถึงการศึกษาท่ีจะชวยให
การเผยแพรความรู กระจายไปไกล ทุกท่ีทุกเวลา ทําใหผูใหความรูและผูรับความรูติดตอส่ือสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น   
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นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 
 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการส่ือสารท่ีเกิดจากเทคโนโลยีการส่ือสารที่เปล่ียนจากส่ือด่ัง

เดิมมาเป็นส่ือใหมท้ังเว็บไซตแ ส่ือสังคมออนไลนแท่ีเป็นการส่ือสารแบบสองทางระหวางผูจัดการความรูซึ่งเป็นผู
สงสาร และผูสูงอายุซึ่งเป็นผูรับสาร ทําใหสามารถโตตอบปฏิสัมพันธแ แลกเปล่ียน แสดงความคิดเห็นไดอยาง
กวางขวาง และเขาถึงไดเป็นรายบุคคล จะทําใหนําไปสูการวางแผนการออกแบบการส่ือสาร เนื้อหา ขาวสาร  
ท่ีเป็นท่ีตองการของผูสูงอายุ  

 
นวัตกรรมการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ 
การสงเสริมใหผูสูงอายุมีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยสนับสนุนปรับปรุงระบบการเรียนการ

สอนการเรียนรูตลอดชีวิตผานส่ือเทคโนโลยีท่ีเป็นนวัตกรรมการส่ือสารรูปแบบตางๆท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรูท่ี
มีประสิทธิภาพ นวัตกรรมการส่ือสารท่ีเป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหม ไดแก อินเทอรแเน็ต ซึ่ง เป็นชองทางการ
ติดตอส่ือสาร การแลกเปล่ียนขอมูล การเขาถึงแหลงเรียนรู การดาวนแโหลดขอมูล การเรียนรูออนไลนแ เป็น
แหลงพบกันเพื่อสรางเครือขายสังคม (Social Network)  เฟซบุ฿ก ไลนแ ทวิตเตอรแ เป็นตน  ปใจจุบันพบวา
ผูสูงอายุมีการนําเทคโนโลยีการส่ือสารโดยเฉพาะอินเทอรแเน็ตมาใชในการทํากิ จกรรมตางๆมากขึ้น ท้ังการ
เรียนรูจากการคนหาขอมูลการนันทนาการเชน การใชเครือขายสังคม (Social Network)  เชน Facebook, 
Twitter เป็นตน การชมและฟใง/ดาวนแโหลดเพลง-วิดีโอ (ฟรี) เชน YouTube ท่ีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 
(ฐิตินันทแ ผิวนิล, 2559) จึงเป็นโอกาสท่ีผูสูงอายุจะเขาถึงความรู ขาวสารที่จะสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การ
ทําใหผูสูงอายุเขารับการศึกษาแบบการเรียนรูตลอดชีวิตจะตองสรางการจูงใจใหผูสูงอายุเขารับการศึกษา ควร
เนนการประชาสัมพันธกิจกรรม  ซึ่งเฟซบุ฿กจะชวยส่ือสารไปยังกลุมผูสูงอายุไดอยางรวดเร็ว  สามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น การอภิปรายหรือการแลกเปล่ียนเรียนรู ดวยกันอยางไมเปนทางการ  โดยเสริม
แรงจูงใจเรื่อง ประโยชนผูสูงอายุจะไดรับหลังจากเขารับการศึกษา ส่ือและแหลงการเรียนรูควรมีบทบาทสําคัญ
และใกลชิดในการจัดการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตใหผูสูงอายุเปนรายบุคคล (การศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิตของผูสูงอายุไทย, 2554) แหลงการเรียนรูไมจําเป็นตองอยูในหองเรียนเสมอไป การใชเทคโนโลยีใน
กระบวนการเรียนรูสามารถนํามาประยุกตแใชในการสรางการเรียนรูของผูสูงอายุ ซึ่งสามารถแบงเป็น 3 ประเภท 
คือ เทคโนโลยีท่ีใชเป็นแหลงขอมูลและจัดเก็บความรู เชน ฐานขอมูลเว็บไซตแ บทเรียนอิเล็กทรอนิกสแ รวมถึง
มัลติมีเดีย เทคโนโลยีการแลกเปล่ียนเรียนรู เชน เว็บบอรแด, เว็บไซตแ บล็อก และเทคโนโลยีในการสรางความรู 
เชน ส่ือวิดีโอสรางบทเรียน (ประกอบ กรณีกิจ, 2557 : 83) การสรางความรูเพื่อส่ือสาร เผยแพรไปยังผูสูงอายุ
บนส่ืออินเทอรแเน็ตตองคํานึงถึง (1) ผูทําการส่ือสารท่ีเป็นผูสอน หรือผูอบรมตองเขาใจและสามารถบูรณาการ
การใชเทคโนโลยีเพื่อใหบรรลุเปูาหมายการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ีผูเรียนตองการเรียนรู (2) ผูทําการ
ส่ือสารตองเขาใจถึงลักษณะส่ือ เชน เว็บไซตแ เฟซบุ฿ก หรือการใช YouTube และวิธีการใชส่ือแตละประเภทใน
การใหเนื้อหา ความรู เพื่อท่ีจะสามารถเลือกส่ือใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ ความคาดหวังของ
ผูสูงอายุ โดยเสนอลําดับการเรียนรูตามความสามารถในการเรียนรูของแตละบุคคล และเนื้อหาการเรียนรู
สามารถนําไปประยุกตแใชในสถานการณแชีวิตจริง (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู สูงอายุไทย และสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข, 2554)  

ในการใชนวัตกรรมการส่ือสารท่ีเป็นเว็บไซตแ  เว็บไซตแสามารถจัดเนื้อหาเป็นลําดับจากงายไปย าก 
ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหากอนหลังตามตองการและความสามารถ การนําเสนอเนื้อหาท่ีเป็น 
Presentation ผูสอนสามารถใชภาพวิดีโอจาก YouTube ประกอบการใหขอมูลขาวสาร และยังสงตอใหกับ
ผูอื่นได งานวิจัยของนลินี ศรีวิลาศ และปริญญา หรุนโพธิ์ (2560) พบวา ผูสูงอายุสวนใหญใชเครือขายสังคม
ออนไลนแมากขึ้น การเขาถึงการใชงานอินเทอรแเน็ต ผูสูงอายุมีความสามารถและทักษะในการใชอินเทอรแเน็ต
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แตกตางกันตามกลุมอายุ ดังนั้น จึงควรมีคูมือในการใชงานอินเทอรแเน็ต เว็บไซตแ และจัดอบรมใหกับผูสูงอายุ
เกี่ยวกับการใชงานอินเทอรแเน็ต เว็บไซตแ ดานการใชงานอินเทอรแเน็ต เว็บไซตแตองงาย สะดวก ไมซับซอนหลาย
ขั้นตอนและมีความถูกตองของขอมูลกอนนําไปเผยแพร 
 นวัตกรรมการส่ือสารดวยเครือขายสังคมออนไลนแ เชน เฟซบุ฿ก เป็นส่ือท่ีสามารถสรางการตระหนักรู 
(awareness) ไดดี ทําใหคนไดรูจักกันและนําไปสูการสรางชุมชน (community) และเพิ่มการมีสวนรวม 
(engagement) ในเฟซบุ฿กจะมีโปรไฟลแ เพื่อแสดงตัวตนของเจาของบัญชี สามารถมีการเช่ือมตอกับคนท่ีรูจัก
และไมรูจักท่ีอยูบนออนไลนแเพื่อสรางเพื่อน และการสงขอความท้ังท่ีเป็นสวนตัวหรือเป็นขอความสาธารณะ 
เมื่อนําเทคโนโลยีเครือขายสังคม มาใชเป็นเครื่องมือเสริมท่ีมีการนําเสนอเนื้อหาทางเว็บไซตแ ดวยคุณลักษณะ
ของเทคโนโลยีเครือขายสังคมท่ีเอื้อตอการเช่ือมตอและสรางความสัมพันธแ จะทําใหผูเรียนท่ีเป็นผูสูงอายุมีการ
ส่ือสารแลกเปล่ียน และแบงปในสารสนเทศและประสบการณแไดงาย สมาชิกของเครือขายในฐานะท่ีเป็นไดท้ัง
ผูเขียนและผูอานสามารถโตตอบไปมาระหวางกันและกัน ชวยใหการติดตอส่ือสารไดรวดเร็วยิ่งขึ้น เครือขาย
สังคมออนไลนแท่ีถือวาเป็นส่ือใหมท่ีมีลักษณะการส่ือสารสองทางทําใหผูใชมีปฏิสัมพันธแ  (interactive) กับ
สารสนเทศอยูตลอดเวลา ทําใหผูใชมีความเขาใจ (cognitive) ในสารสนเทศนั้น ส่ือใหมจึงมีศักยภาพในการ
สรางการเรียนรูอยางตอเนื่อง (กาญจนา แกวเทพ, 2555. 27) 

การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต เป็นการเรียนรูแบบนําตนเอง (self-directed 
Learning) เป็นกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนมีความคิดอยากรูส่ิงใดส่ิงหนึ่ง มีการแสวงหา วางแผนศึกษาคนควา
หาทางท่ีจะเรียนรูดวยตนเองจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อตอบเปูาหมายวัตถุประสงคแท่ีผูเรียนตองการ ไปจนจบ
กระบวนการเรียน (Knowles, Malcolm S., 1975) การใชเทคโนโลยีการส่ือสารที่เป็นส่ือใหมจึงเป็นนวัตกรรม
การส่ือสารท่ีสามารถเปิดโอกาสใหผูสูงอายุมีอิสระ มีความเป็นตัวของตัวเองในการท่ีจะเขาไปเรียนรู เนื้อหา 
ความรู ขอมูลขาวสารบนส่ือใหม หรือส่ือสังคมออนไลนแ การคนหาความรูเมื่อมีความตองการรูสารสนเทศท่ี
นํามาใชแกปใญหาหรือใชเพื่อการดําเนินชีวิต เชน การใช YouTube ท่ีส่ือสารดวยวิดีโอท่ีเป็นภาพและเสียงบน
เว็บไซตแ เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จะทําใหผูสูงอายุ เขาใจเนื้อหา และฝึกปฏิบัติตามได
งายข้ึน เป็นการสงเสริมใหผูสูงอายุมีการเรียนรูไดตลอดเวลาเมื่อตองการความรู  

 
การออกแบบการสื่อสาร 

การออกแบบการส่ือสารท่ีจะนําเสนอไมวาจะเป็นดานการสอน (Pedagogy) ท่ีนาสนใจจะสามารถจูง
ใจใหผูสูงวัยเขามาเรียนรูบทเรียน ความรู (Content Knowledge) (J. Michael Spector, 2016)   

การออกแบบสาร (designing the message) ควรออกแบบสารที่เขาใจงาย ส่ือความหมายตรงตาม
วัตถุประสงคแท่ีตองการส่ือสาร หลักการออกแบบสารเบื้องตนคือ (1) ขอความ ท่ีส่ือสารตองเหมาะสมกับผูรับ
สาร เชน ผูสูงอายุ สวนใหญตองการขอมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชนแดานสังคม
(2) เนื้อหาเป็นส่ิงสําคัญ ผูสอนหรือผูจัดทําเนื้อหาตองมีระบบการคิด และวิเคราะหแเนื้อหา การลําดับเลาเรื่อง
ดวยภาพท่ีมีเทคนิคการนําเสนอท่ีเขาใจงาย รวดเร็ว ตรงประเด็น การประสมประสานภาพ เสียง ตัวอักษร 
กราฟิก และeffect ตาง ๆเขาดวยกัน เพื่อสรางพลังการส่ือสารที่จูงใจผูรับสารที่เป็นผูเรียนใหเขามาศึกษา
เรียนรู (วิทยา ดํารงเกียรติศักดิ์, 2555) (3) การเลือกนําเสนอเนื้อหาความรู ขาวสารบนเว็บไซตแตองคํานึงถึง
ขนาดของตัวอักษรท่ีไมเล็กเกินไป ไมใสขอความปริมาณมากๆ ควรใชสีท่ีเขมหรือตัดกับพื้นหลังท่ีมีความสวาง 
ไมใชสีท่ีมีเฉดสีใกลเคียงกัน หลีกเล่ียงการใชเมนู pull-down และควรมีแบงยอหนาอยางเหมาะสม เพราะ
ประสิทธิภาพการทํางานของรางกายเรื่องการมองเห็นเริ่มลดหรือชาลง (ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ, 2553) การ
นําเสนอเนื้อหาใหมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เชนการใสเสียงบรรยาย แทนการอาน หรือการใสวิดีโอหรือ
ภาพเคล่ือนไหว ก็เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีทําใหผูสูงอายุไมจําเป็นตองรับทราบจากการอานเพียงอยางเดียว 
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เนื่องจากประสิทธิภาพการไดยินของผูสูงวัยลดลง การใสเสียงบรรยายอยางเดียวตองพึงระวังเชนกนั การ
ส่ือสารดานเนื้อหาควรจัดหมวดหมูหรือกลุมของเนื้อหาโดยคํานึงถึงการใชงานและความตองการของผูสูงอายุ 
(ณัฐกานตแ บุญรอด และคณะ, 2558) (4) การใชมัลติมีเดียประกอบเนื้อหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู 
การนําเสนอขอมูลในรูปแบบภาพและเสียงประกอบตองใหมีความสอดคลองกับเนื้อหา  
 ในการใชนวัตกรรมการส่ือสารที่เป็นเครือขายสังคมออนไลนแ เมื่อนําทฤษฏีการนําเสนอตัวตนทางสังคม 
(social presence theory) ท่ีมองวาส่ือท่ีใชในการส่ือสารจะแตกตางกันขึ้นกับสถานะทางสังคม ความ
แตกตางนี้สงผลตอวิธีการปฏิสัมพันธแกันของแตละบุคคล (Short, Williams, & Christie, 1976 อางใน Susan 
Copley Cobb, 2009) เมื่อนํามาวิเคราะหแจะเห็นวาเครือขายสังคมออนไลนแ เชน เฟซบุ฿ก สามารถถายทอด
ความเป็นตัวตนทางกายภาพ (physical presence) ท่ีทําใหเกิดการรับรูการมีตัวตนของอีกฝุาย ผูส่ือสารทั้งผู
สงสารซึ่งเป็นผูสอนหรือผูจัดการเรียนรูและผูรับสารคือผูสูงอายุ และสามารถถายทอดสัญญานทางสังคม 
(social presence) ท่ีสงผลตอการพัฒนาความสัมพันธแระหวางบุคคล สัมพันธภาพระหวางบุคคลจะชวย
สงเสริมใหมีการเรียนรูรวมกันและเป็นไปอยางตอเนื่อง (กาญจนา แกวเทพ, 2555) 
 สรุปผล 

การจัดการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับผู สูงอายุ ผูสอนหรือ ผูจัดการความรูตองตระหนักและเขาใจ
นวัตกรรมการส่ือสารรูปแบบตางๆจากเทคโนโลยีท่ีเป็นส่ือด่ังเดิมเปล่ียนมาเป็นส่ือใหม อินเทอรแเน็ต เว็บไซตแ 
และส่ือสังคมออนไลนแ เฟซบุ฿ก เพื่อท่ีจะสามารถเลือกใชเทคโนโลยีส่ือสารเหลานี้ไดตรงตามวัตถุประสงคแการ
จัดการเรียนรูเพื่อใหเขาถึงผูสูงอายุ การออกแบบเนื้อหา  ความรูตองเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของ
ผูสูงอายุ นอกจากนี้การออกแบบการนําเสนอดวยตัวอักษร ภาพและเสียงจะตองคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพ
ของผูสูงอายุ นอกจากนี้ การนําเสนอเนื้อหา วิธีการส่ือสาร เป็นเครื่องมือท่ีจะสงเสริมผูสูงอายุใหเขาถึงขอมูล 
ขาวสารความรู ไดรวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา  

การท่ีจะใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในการส่ือสารผานชองทางเว็บไซตแ หรือส่ือสังคมนั้น ผูสงสารท่ีเป็น
ผูสอนหรือผูจัดการความรูจะตองมีการส่ือสารที่ทําใหผูสูงอายุท่ีเป็นผูรับสารรับรูความมีตัวตนบนส่ือสังคมของผู
สงสาร ผูรับสารจะรูสึกมีความสัมพันธแท่ีใกลชิดกับผูสงสาร รูสึกถึงการมีสวนรวมท่ีมีสวนตอการทําใหเกิด
แรงจูงใจในการเขารวมและมีปฏิสัมพันธแบนชุมชนเครือขาย  

 
ข้อเสนอแนะ 

ผูจัดการความรูในหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของและมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับผูสูงอายุ เชน สภา
ผูสูงอายุแหงประเทศไทย มูลนิธิท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุ กรมกิจการผูสูงอายุ  ตลอดจนผูท่ีตองการจัดการ
ความรูใหผูสูงอายุ ไดตระหนักและเขาใจถึงความสําคัญของการออกแบบการส่ือสารผานนวัตกรรมการส่ือสาร
ดวยส่ือใหมท่ีใชเทคโนโลยีการส่ือสารรูปแบบตางๆ เชน อินเทอรแเน็ต เว็บไซตแ ส่ือสังคม เชน เฟซบุ฿ก นําไปปรับ
ใชในสรางส่ือใหมในการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ นําไปใชในการวางแผน คิดออกแบบการส่ือสารให
สอดคลองกับลักษณะทางกายภาพและทักษะการใชงานเทคโนโลยีส่ือสารเหลานี้ของผูสูงอายุ  
 ผูสอนหรือผูจัดการความรูท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะนวัตกรรมการส่ือสารของเทคโนโลยี
ส่ือสารรูปแบบตางๆ จะสามารถเลือกและบูรณาการนวัตกรรมการส่ือสารดวยเทคโนโลยีเหลานี้ในการเขาถึง
ผูสูงอายุ สามารถวางแผนเลือกส่ือท่ีเหมาะกับเนื้อหาความรู ท่ีสอดคลองกับสภาพการดําเนินชีวิตและการงาน
อาชีพของผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุเกิดกระบวนการเรียนรูในส่ิงท่ีตองการ เกิดการเรียนรูทักษะท่ีจะนําไปสู
การพัฒนาตนเอง ครอบครัว ตลอดจนชุมชนสังคมท่ีแวดลอมอยู และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคม เห็ น
ประโยชนแการเรียนรูผานเทคโนโลยีส่ือสาร  
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การรูจักเลือกใชส่ือใหมท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาจะทําใหการนําเสนอนาสนใจ และจูงใจผูสูงอายุเขามา
เรียนรู การออกแบบการส่ือสารท่ีเขาใจงาย ลดความซับซอน ความยากในการใชเทคโนโลยีส่ือสาร และทําให
สะดวกตอการใชงานไดทุกท่ี ทุกเวลา ทําใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงเทคโนโลยีส่ือสารสมัยใหมซึ่งจะสงเสริมให
ผูสูงอายุมีโอกาสเขาถึงความรู   รูเทาทันขอมูลขาวสาร มีปฏิสัมพันธแกับผูอื่นมากขึ้น ปรับตัวอยูในสังคมอยางมี
ความสุข  
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การบริหารบุคคลที่มีลักษณะบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ เพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน 
Human Resources Management of the five personality traits  
to promote effectiveness in the workplace 

 
 
 

 
 

 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงคแเพื่ออธิบายการบริหารบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพ 5 แบบ เพื่อประสิทธิภาพในการ

ทํางาน จากการศึกษาเอกสารพบวา บุคลิกภาพ (Personality) มีความสัมพันธแกับผลการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
บุคลิกภาพเป็นส่ิงกําหนดทิศทางการประพฤติปฏิบัติของบุคคล หากพิจารณาตามความเป็นจริงจะพบวา คนทุก
คนมีจุดแข็ง  มีทักษะความสามารถ มีคุณสมบัติท่ีจะชวยใหองคแกรประสบความสําเร็จและมีผลการดําเนินงานท่ี
ดีขึ้นได และในขณะเดียวกันคนเราทุกคนมีจุดบอด ขอจํากัดและอุปสรรคในการเปล่ียนแปลงตนเอง อันเป็นผล
มาจากความเคยชินและประสบการณแชีวิตซึ่งส่ิงเหลานี้จําเป็นตองไดรับการแกไข ดังนั้น การเขาใจบุคลิกภาพ
ของพนักงานจึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผูบริหารซึ่งมีประโยชนแในเรื่องการจัดวางตัวบุคคลใหเหมาะสมสอดคลอง
กับงาน เนื่องจากบุคลิกภาพแตละประเภทมักเหมาะกับงานและกิจกรรมท่ีแตกตางกัน ขณะเดียวกันก็อาจเป็น
แนวทางใหบุคคลบางคนตองทํางานซึ่งขัดกับบุคลิกภาพของตน ไดพัฒนาตนเองในบางดานเพื่อใหทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็อาจเป็นแนวทางใหบุคคลบางคนตองทํางานซึ่งขัดกับบุคลิกภาพของตน ได
พัฒนาตนเองในบางดานเพื่อใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
คําสําคัญ: การบริหารบุคล, ลักษณะบุคลิกภาพ 5 องคแประกอบ, ประสิทธิภาพในการทํางาน 

ABSTRACT 

The purpose of this article was to explain the human resources management of five 
personality traits to promote effectiveness in the workplace. From the literature review we 
found that personality is associated with performance because it leads people to act in 
predictable ways.  In fact, everyone has their own strengths, skills, and abilities to increase 
the effectiveness of an organization.  On the other hand, every person has weaknesses to 
limit him to change himself as a result of his habits and experiences.  These are needed to 
be developed.  Therefore, understanding the employees‖ personality traits is crucial for the 
administrators. It will be useful guide for putting the right man on the certain job because 
each personality type fits with different jobs and activities. Meanwhile, it may be served as a 
helpful guide for some people who must work against their personality; they develop 
themselves in some aspects to work effectively. 

KEYWORDS: Human Resource Management, Five personality traits, effectiveness in the 
workplace 
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บทนํา 

เปูาหมายสําคัญของการบริหารองคแกรทุกองคแกรไมวาจะเป็นองคแกรของภาครัฐหรือภาคเอกชน นั่นคือ 
ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพพรอมกับบรรลุวัตถุประสงคแตาม
เปูาหมายขององคแกรนั้น  ส่ิงหนึ่งท่ีนักบริหารยอมรับและใหความสําคัญก็คือการบริหารคน ถึงแมวาปใจจัยใน
การบริหารปใจจัยในการบริหาร (Factor of Management) โดยท่ัวไปแลวปใจจัยในการบริหารท่ีเป็นพื้นฐานมี 
5 ประการ ไดแก 1) คน (Men) 2) เงิน (Money)  3) วัสดุ (Material)  4) เทคนิควิธี (Method)  และ 5) 
เครื่องมือ(Machine) แตคนหรือทรัพยากรมนุษยแในองคแการนอกจากจะเป็นปใจจัยหนึ่งในการบริหารแลว ยังถือ
วาเป็นกลจักรสําคัญในการขับเคล่ือนองคแการใหเดินไปขางหนาอยางมั่นคง เพราะคนเป็นปใจจัยทางการบริหาร
เพียงอยางเดียวที่มีมูลคาเพิ่มอยูตลอดเวลาตามประสบการณแทํางานและการเรียนรูของบุคคล 

 อยางไรก็ตามแมผูบริหารจะทราบวาปใจจัยดานคนเป็นส่ิงท่ีมีคามากท่ีสุดในองคแกร องคแกรจะประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูกับการบริหารและการจัดการทรัพยากรบุคคล งานดานบุคคลเริ่มต้ังแตการ
วางแผนทรัพยากรกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การโอนยาย 
การเล่ือนตําแหนง การบํารุงรักษาบุคลากร เงินเดือนและคาจาง และการพนจากงาน   หากการบริหารงาน
บุคคลดียอมทําใหองคแกรอยูในฐานะท่ีไดเปรียบทางการแขงขัน และจากการศึกษาเอกสารพบวา บุคลิกภาพ 
(Personality) มีความสัมพันธแกับผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นผูบริหารแตละหนวยงานควรมีความเขาใจเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพเพื่อท่ีจะจัดวางตัวบุคคลใหเหมาะสมกับงาน (the right man on the right job) และเพิ่มพูน
ความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคแเพื่ออธิบายการบริหารบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพ 5 
แบบ เพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน  

หลักการแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากร  

แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษยแในศตวรรษที่ 20 ท่ีเป็นการบริหารตามแนวคิดใหม เนนความ
เป็นระบบโดยผูบริหารหรือผูเช่ียวชาญงานดานนี้จะตองเพิ่มบทบาทหนาท่ีในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธแโดย
ถือวา การบริหารทรัพยากรมนุษยแท่ีดีจะชวยเป็นแรงผลักดันใหองคแการมีขอไดเปรียบในการแขงขันและมี
ความกาวหนาตอไปอยางมั่นคงทามกลางสภาวะการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจท่ีนับวันจะรุนแรงมากขึ้น 
ดังนั้น ฝุายบริหาร จําเป็นตองสรางวิสัยทัศนแใหมใหกับองคแกรตองมีความรูทางดานพฤตกรรมศาสตรแสามารถ
บริหารกิจกรรมตางๆ ไดอยางสรางสรรคแ และบริหารแบบเชิงรุกเพื่อ แกปใญหาและสนับสนุนบุคลากรใหมี
ความรู ความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานท่ีทาทาย ตลอดจนใหความสําคัญตอการจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมกับงาน
ขององคแกรและสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง ตลอดเวลาไดอยางเหมาะสม (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554 : 6-8) 
ซึ่งสอดคลองกับ จิติมา อัครธิติพงศแ (2556, หนา 1) ท่ีไดกลาวถึงแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษยแเป็น
หัวใจสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยแ เมื่อเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงการบริหาร ทรัพยากรมนุษยแใน
เรื่องความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยแ วิวัฒนาการ ปรัชญา วัตถุประสงคแและความสําคัญของการ
บริหารทรัพยากรมนุษยแรวมท้ังการบริหารทรัพยากรมนุษยแ กลยุทธแจะทําใหสามารถใชทรัพยากรกําลังของ
องคแการใหเกิดประโยชนแสูงสุด  

จากแนวคิดการบริหารงานบุคลากรดังกลาว สรุปไดวา แนวคิดในการบริหารงานบุคลากร เป็นกลยุทธแ
ท่ีครอบคลุมท้ังทางดานธุรกิจ ดานพฤติกรรมศาสตรแ และดานการเปล่ียนแปลง และในการบริหารนั้นผูบริหาร
สามารถนํากระบวนการตางๆ มาใชอันจะนําไปสูผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
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ความหมายของการบริหารงานบุคลากร  

นักบริหารงานบุคลากรผูเช่ียวชาญในเรื่องการบริหารงานบุคลากรไดใหคําจํากัดความไวคลายคลึงกัน 
ในสวนของสาระสําคัญ และ หลักการอาทิเชน  

มิลโกวิชและโบคริว ( Milkovich and Boudreau. 1991 : 3 ) กลาววา การบริหาร ทรัพยากรมนุษยแ 
เป็นขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธแ ระหวางคนท างาน ท่ีมีผลตอ ประสิทธิภาพของคนงานใน
องคแการ 

ประเวศนแ มหารัตนแสกุล (2550 : 10) ใหความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยแ วา เป็นท้ัง
ศาสตรแและศิลปะ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา เป็นสหวิทยาการท่ีตองผสมผสานศาสตรแอื่น  ในการจัดการ
บุคลากรใหทํางานดวยความเต็มใจ และมุงมั่นท่ีจะทํางานใหไดมาตรฐานเพิ่มข้ึน เรื่อย ๆ  

ปใทมา  พุทธเสน (2551 : 14) ใหความหมายของการบริหารงานบุคคล วา เป็นการดําเนิน การ
เกี่ยวกับบุคคลนับต้ังแตการวางแผน  สรรหา การใข การพัฒนา ตลอดจนดูแลรักษาไวเพื่อใหบุคคลมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานพอเพียง สามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงตามเปูาหมาย 

พิมพแพัฑรา  สินธุรัตนแ. (2556, หนา 26) ใหความหมายของการบริหารงานบุคคล วา เป็นงานท่ี
เกี่ยวของกับการจัดหาบุคคลไดเกิดผลขึ้นท้ังในดานทักษะความรู ความสามารถ การบํารุงรักษาบุคคลท้ังใน
ดานความรูและขวัญกําลังใจ ตลอดจนการใหพนจากงานเพื่อนประโยชนแตอการดําเนินการขององคแกรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

จากความหมายความคิดเห็นตาง ๆ ซึ่งไดกลาวไวแลว สรุปไดวา การบริหารงานบุคลากร  หมายถึง 
กระบวนการท้ังศาสตรแและศิลปเพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากรท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับงานและใชบุคลากรนั้นใหทําง าน
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเปูาหมายขององคแการ  

แนวคิดเก่ียวกับลักษณะบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ 

ความหมายของบุคลิกภาพ (Personality) 

 คําวา บุคลิกภาพ (Personality) มาจากภาษาละตินวา Persona แปลวา หนากาก ท่ีตัวละครกรีก
และโรมันในสมัยกอนสวมใส เพื่อเปล่ียนลักษณะของคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งถึงแมจะอยูไกลก็สามารถ
มองเห็นได  และนักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความหมายของคําวา “บุคลิกภาพ” ไวหลายทัศนะ
ดังตอไปนี้ 

 Allport (2009 : 52) ไดใหความหมายเกี่ยวกับบุคลิกภาพไววา บุคลิกภาพเป็น หนวยรวมของระบบ
ทางกายและจิตใจ ซึ่งกําหนดลักษณะการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม 

 Hilgard (2009 : 109) กลาววา บุคลิกภาพเป็นลักษณะสวนรวมของบุคคลแตละ คนอันเป็นแนวทาง
ในการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม ซึ่งแตละคนจะมีรูปแบบของการแสดงออก  

นันทแนภัส ต้ังภรณแพรรณ (2553 : 12) กลาววาบุคลิกภาพหมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล ท้ังท่ี
สามารถมองเห็นได เชน รูปรางหนาตา กิริยามารยาท การแตงตัว การพูดจา การเคล่ือนไหวและ ท่ีไมสามารถ
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มองเห็นไดโดยตรง เชน สติปใญญา ความถนัด อารมณแ หรือคานิยม จากส่ิงเหลานี้ท าให  สามารถแยกไดวา
บุคคลแตละบุคคลแตกตางกันอยางไร ดังนั้นบุคลิกภาพจึงไมเป็นส่ิงท่ีตายตัว สามารถเปล่ียนแปลงไดจาก
การศึกษาเรียนรู  

กันยา สุวรรณแสง (2550 : 3) กลาววา บุคลิกภาพ หมายถึงการรับรูพฤติกรรมรวมท้ังหมดของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ท้ังในส่ิงท่ีมองเห็น เชน พฤติกรรม และส่ิงท่ีมองไมเห็น เชน ความคิด ความสนใจ ซึ่งจะทํา ใหคน
อื่นสามารถท่ีจะเขาใจและแยกแยะความแตกตางของบุคคลนั้น จากคนท่ัวไปได 

 จากความหมายบุคลิกภาพท่ีไดกลาววาขางตน สรุปไดวาบุคลิกภาพ หมายถึงคุณลักษณะทางกายและ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกตอบุคคลอื่นท้ังลักษณะกริยาทาทาง การแสดงออกทางอารมณแ ความคิดเจตคติ
ตลอดจนพฤติกรรมและปฏิกิริยาตอบสนองท้ังทางกายและทางจิตใจโดย บุคลิกภาพ ของแตละบุคคลมี
ลักษณะคอนขางคงตัว ซึ่งใครมีบุคลิกภาพอยางไรจะเป็นอยางนั้นตลอดไป รวมถึงการปรับตัวของบคุคลใหเขา
กับโลกภายนอก 

ทฤษฎีและแนวคิดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบสําคัญ 

 คุณลักษณะบุคลิกภาพ (Personality Characteristics) เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล
เกี่ยวกับอารมณแ  ความสัมพันธแระหวางบุคคลการแสดงออก  ทัศนคติ  การจูงใจ  หรือพฤติกรรมของบุคคล
แสดงออกในสถานการณแท่ีแตกตางกันออกไป (McCrae & Costa, 1989) จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
จิตวิทยา  หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรมพบวาบุคลิกภาพของบุคคลสามารถจําแนกออกเป็น 5 ประเภทหลัก 
(Ramalu, et al, 2010)  ของ Costa and McCrae (1992) ท่ีนักวิจัยและนักวิชาการท่ีสนใจเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพนํามาศึกษาในชวงท่ีผานมากันอยางกวางขวาง เพื่อหาความสัมพันธแระหวางลักษณะบุคลิกภาพท้ัง 5 
องคแประกอบกับพฤติกรรมการทํางาน  นอกจากนี้การวิขัยยังพบวา  ลักษณะบุคลิกภาพ 5 องคแประกอบ
สามารถใชทํานายผลการปฏิบัติงานไดเป็นอยางดี โดยเฉพาะกับผูสมัครงานรายใหม (Costa McCrae, 1992: 
13-18) จึงกลาวไดวาแนวคิดบุคลิกภาพ 5 องคแประกอบมีความสําคัญและเป็นประโยชนแตอวงการอุตสาหกรรม
ในการนํามาใชในการจัดการองคแกรใหมีประสิทธิภาพ  

 องคแประกอบท้ัง 5 ลักษณะของคุณลักษณะบุคลิกภาพไดแก  (1) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 
(Extraversion) เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะชอบสรางความสัมพันธแกับบุคคลอื่นในสังคม  โดยบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพ
แสดงตัวมีแนวโนมท่ีจะชอบอยูรวมกันเป็นกลุม  เป็นบุคคลชางพูด  มีความกระตือรือรน  กลาแสดงออก 
(Costa & McCrae, 1992) นอกจากนั้นยังรวมถึงเป็นบุคคลท่ีงาย ๆ และชอบเขาสังคม (Huang, Chi, & 
Lawler, 2005) (2) บุคลิกภาพแบบมีมโนสํานึก (Conscientiousness) เป็นลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกซึ่ง
ความสามัคคี  ความเป็นระเบียบ  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานตอองคแกร  ทุมเททํางานหนัก  และ
มีความรอบรอบ  (Barrick & Mount, 1991: Hogan & Ones, 1997) ลักษณะของบุคคลท่ีมีมโนสํานึกยัง
รวมถึงการแสดงออกถึงความนาเช่ือถือและไววางใจได (Costa & McCrae, 1992) (3) บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม (Agreeableness) เป็นคุณลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความไววางใจผูอื่น  ความ
ตรงไปตรงมา  เป็นมิตรตอบุคคลอื่น  (Hogan & Hogan, 1986) รวมถึงการมีแนวโนมของการแสดงความเต็ม
ใจชวยเหลือผูอื่น (Costa & McCrae, 1992) (4) บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณแ (Openness to 
Experience)  เป็นลักษณะบุคคลท่ีใหความสนใจกับส่ิงตาง ๆ  รอบตัว ไดแก การมีจินตนาการกวางไกล  
ความมีสุนทรียภาพ  การรับรูตอความรูสึกของตนเอง (Barrick & Mount, 1991; Ramalu, et al, 2010) 
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และ (5) บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism) เป็นลักษณะกาตอบสนองตอส่ิงเราของบุคคลท่ีแสดงอารมณแ
ทางดานลบออกมา ไดแก ความรูสึกเป็นศัตรูอยางโกรธเคือง  ความซึมเศรา  การคํานึงถึงแตตนเอง ความ
หุนหันพลันแลน  และความมีอารมณแเปราะบาง  (Rusting & Larsen, 1998; Dalton & Wilson, 2000) จาก
การศึกษาของ Furnham and Zacherl (1986) ท่ีทําการสํารวจความสัมพันธแระหวางบุคลิกภาพและความพึง
พอใจในการทํางาน ผลวิจัยพบวา  บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมีความสัมพันธแทางลบกับความพึงพอใจในการ
ทํางาน ในขณะท่ีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีความสัมพันธแทางบวกกับความพึงพอใจในการทํางาน  สอดคลอง
กับการศึกษาของ Brief, Butcher, and Roberson (1995) ท่ีพบวาบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมีความสัมพันธแ
ทางลบกับความพึงพอใจในการทํางานเชนเดียวกัน จากผลการศึกษาของ Judge et al. (2002) ทําการ
วิเคราะหแอภิมาณงานวิจัยตาง ๆ สอดคลองกับผลการวิจัย  Camgoz  and  Karapinar (2011) ท่ีพบวา 
บุคลิกภาพแบบมีมโนสํานึก  บุคลิกภาพแบบแสดงตัว  บุคคลท่ีมีอารมณแมั่นคงมีความสัมพันธแทางบวกกับความ
พึงพอใจในงาน ในขณะท่ี Su-Chao and Ming-Shing (2006) ทําการทดสอบอิทธิพลระหวางคุณลักษณะ
บุคลิกภาพของบุคคล ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคแกร  โดยใชวิธีการวิเคราะหแอิทธิพล (Path  
Analysis) พบวาคุณลักษณะบุคลิกภาพชองบุคคลมีอิทธิพลตอความพึงพอใจอยามีนัยสําคัญทางสถิติ  
สอดคลองกับการศึกษาของ Caligiuri (2000)  ท่ีใชปใจจัยคุณลักษณะบุคลิกภาพเป็นตัวแปรค่ันเพื่อทํานาย
อิทธิพลการปรับตัวขามวัฒนธรรม พบวา คุณลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลเป็นตัวแปรท่ีสงอิทธิพลทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการปรับตัวขามวัฒนธรรม  นอกจากนั้นผลการวิจัยของ Lee and  Sukoco 
(2008) ท่ีใชปใจจัย Big Five มาทําการศึกษาเพื่อทํานายการปรับตัวในการทํางานและผลการปฏิบัติงานพบวา 
คุณลักษณะบุคลิกภาพมีอิทธิพลทางบวกตอปใจจัยการปรับตัวในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เชนเดียวกัน  ตลอดจนการวิจัยของ Shaffer, et al. (2006) ศึกษาความแตกตางคุณลักษณะบุคลิกภาพโดยใช 
Big Five เป็นปใจจัยทํานายอิทธิพลของปใจจัยการปรับตัวในการทํางานของกลุมตัวอยางชาวตางชาติ ท่ีเขามา
ปฏิบัติงานในฮองกง เกาหลี  และญี่ปุุน  ผลวิจัยพบวา  บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว  บุคลิกภาพแบบแสดงตัว  
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณแและบุคลิกภาพแบบประนีประนอมมีอิทธิพลตอการปรับตัวในการทํางาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ณ ระดับ .01 ในขณะเดียวกันก็พบวาบุคลิกภาพแบบมีมโนสํานึกมีอิทธิพลอยางไม
มีนัยสําคัญตอการปรับตัวในการทํางาน ณ ระดับ .05 

แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางาน  

เมื่อกลาวถึงประสิทธิภาพในการทํางานความมุงหวังขององคแกรทุกแหงคือตองการงานท่ีมีคุณภาพซึ่ง
เป็นผลมาจากการมีทรัพยากรท่ีมีความพรอมในการทํางานอยางเต็มความสามารถและหากพิจารณาจาก
แนวคิดทางทฤษฎีตางๆ ซึ่งมักจะพูดถึงการปฏิบัติงาน (Performance) ซึ่งถือไดวาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Efficiency) ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสําคัญมากท่ีจะทําใหทุกอยางบรรลุผลไดดี ซึ่ง Herbert 
A. Simon ไดนําเสนอสมการประสิทธิภาพแบเป็น 2 ประเภท นั่นคือ องคแกรภาคเอกชนและองคแกร
ภาครัฐบาล และไดกําหนดตัวแปรไวดังนี้ E = Efficiency O = Output I = Input  S = Satisfaction ซึ่ง
สามารถเขียนเป็นสมการไดแบงเป็นองคแกรภาคเอกชน คือ E= (O-I ) โดยดูจากสวนตางระหวางปใจจัยนําเขา 
(Input) กับผลผลิต (Output) ท่ีทําใหผลผลิตมีจํานวนมากขึ้นโดยท่ีปใจจัยนําเขาเทาเดิม แตสําหรับองคแกร
ภาครัฐบาล คือ E= (O-I )+ S  นอกจากสวนตางระหวางปใจจัยนําเขาและผลผลิตแลวส่ิงท่ีตองนํามาคํานึงถึงดวย 
คือ ความพึงพอใจของประชาชนผูมาขอใชบริการรวมอยูดวย (Herbert, A.S., 1960 : 180-181) 
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ความหมายของประสิทธิภาพการทํางาน  

คําวา “ประสิทธิภาพการทําางาน” ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายไวดังนี้  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2556 ใหความหมาย ประสิทธิภาพการทําางาน ไววา คือ 
“ความสามารถท่ีทําใหเกิดผลในการงาน”  

 จอห์น ดี.มิลเล็ท (John D.Millet.1954 : 115) ไดกลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติ
ส่ิงใดก็ตามท่ีนํามาสูความพึงพอใจ ความเต็มใจแกบุคคล องคแกรและนํามาซึ่งผลของความสําเร็จหรือสรางกําไรจา
การปฏิบัติงานนั้น 

สมใจ ลักษณะ (2554 : 60) ไดกลาวความหมายของประสิทธิภาพในการทํางานไววา การ ทํางานให
เสร็จ โดยสูญเวลาและเสียพลังงานนอยท่ีสุด ไดแกการทํางานอยางรวดเร็ว และไดงานท่ีมีคุณภาพ บุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน เป็นบุคลากรท่ีต้ังใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามรถ ใชกลวิธี  หรือเทคนิค
การทํางานท่ีจะสรางผลงานไดมาก เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีนาพอใจ โดยส้ินเปลืองตนทุน  คาใชจาย 
พลังงาน และเวลานอยท่ีสุด  

ธงชัย สันติวงษแ (2556 : 14) ไดกลาวความหมายของประสิทธิภาพในการทํางานไววา กิจกรรมทาง 
ดานการบริหารบุคคลท่ีไดเกี่ยวของกับวิธีการ ซึ่งหนวยงานพยายามกําหนดใหทราบแน ชัดวา พนักงานของตน
สามารถปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด  

จากการใหความหมายของนักวิชาการขางตนสรุปไดวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง  
ความสามารถของบุคคลในการทํางานอยางคลองแคลว ถูกตองตามมาตรฐานของงานนั้นๆ อันเป็นผลมาจาก
ความเพียรในการเรียนรู ความรับผิดชอบและความเอาใจใสในการทํางานของบุคคล 

การประยุกต์ใช้ทฤษฏีลักษณะบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ เพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน 

 การใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ 

เป็นการทดสอบทางจิตวิทยาอยางหนึ่ง ท่ีเนนการทดสอบปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมาสมัครงานตอ
สถานการณแตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก วัดแรงขับ แรงจูงใจ และความทะเยอทะยานของผูสมัครในแตละคน 

ตัวอย่าง ประยุกตแใชกับแบบทดสอบบุคลิกภาพท่ีนิยมกันอยางแพรหลาย คือ The Big Five Personality 
Test 

โดยสวนใหญแลวแบบทดสอบท่ีเป็นท่ีเช่ือถือไดและเป็นท่ียอมรับในทางจิตวิทยา ไมวาจะเป็น EPPS 
หรือ MMPI สวนใหญแลวจะมีขอเสีย คือ มีจํานวนขอมาก ตองใชเวลาทํานาน มี choice ใหเลือกแค 2 ขอ 
หรือ ใหตอบวา จริง ไมจริง ตอบไมได เทานั้น 

ขอดีของ Big five ก็คือ จํานวนขอนอย มีประมาณ 50 ขอ และคําตอบจะมีใหเลือก 5 ระดับ คือ 
strongly disagree, disagree, neither disagree nor agree, agree, strongly agree และแบงบุคลิกภาพ
ของผูใชแบบทดสอบไดชัดเจน เป็น 5 กลุม ซึ่งคลายกับทฤษฎีบุคลิกภาพของจุง และ ทฤษฎีการวัดบุคลิกภาพ
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แบบ Eysenck ถาเรามีความเขาใจในทฤษฎีมากเทาไหร ก็จะเป็นประโยชนแในการนําไปใชคัดเลือกตําแหนง
งานท่ีเหมาะสมประกอบดวย 

 Extroversion : เป็นลักษณะของบุคคลท่ีชอบสัมพันธภาพ ชอบเขาสังคม อยูเป็นกลุม มีการ
แสดงออก เหมาะกับลักษณะงาน เชน นักขาว นักรายการวิทยุ นักแสดง นักดนตรี ประชาสัมพันธแ 
เป็นตน ในขณะท่ี Introverts จะตรงกันขาม คือชอบเก็บตัว อยูเงียบ ๆ เหมาะกับลักษณะงาน เชน 
เสมียน งานเอกสาร เป็นตน 

 Agreeableness : เป็นลักษณะของบุคคลท่ีชอบมีความผอนปรนกับผูอื่น มีความสามารถในการ
ประสานงานท่ีดี เช่ือใจได เหมาะกับลักษณะงาน เชน งานบริการนักทองเท่ียว นักแนะแนว นักสังคม
สงเคราะหแ นักสันทนาการ 

 Conscientiousness : เป็นการวัดลักษณะความไววางใจ คนประเภทนี้จะมีความรับผิดชอบ 
ไววางใจได เสมอตนเสมอปลาย เชน ท่ีปรึกษา ฝุายบริหาร 

 Emotional Stability : เป็นความสามารถของบุคคลในการรองรับแรงกดดัน ควบคุมอารมณแ บุคลิก
ท่ีสําคัญ คือ สุขุม สงบ มั่นคง เช่ือมั่นในตนเอง เหมาะกับงาน เชน แพทยแ นักจิตวิทยา งานบริการ 
นักการเมือง 

 Openess to Experience : เป็นบุคลิกท่ีเปิดรับความแปลกใหม อยากรูอยากเห็น มีความคิด
สรางสรรคแ เหมาะกับงาน นักสํารวจ ชางยนตแ โปรแกรมเมอรแ เป็นตน ในกลุมตรงกันขามจะเป็นกลุม
ท่ีมีแบบแผน วางตัวอยูในกรอบเดิม 

ความสัมพันธแระหวาง Big Five กับคุณลักษณะงาน ในดานความนิยม ความชํานาญในการเรียนรู และ
ขอมูลสวนบุคคล เชน ระดับรายได พบวาบุคลิกแบบ Conscientiousness ซึ่งเป็นผูท่ีมีความรับผิดชอบ 
ไววางใจได มีความระมัดระวัง มีความสามารถในการวางแผน ทํางานหนักอยางสม่ําเสมอ ใฝุฝในความสําเร็จ 
จะมีคุณลักษณะงานท่ีสูงกวาอาชีพอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน ก็จะมีความสามารถในการเรียนรูงานไดดีกวา ซึ่ง
อาจเป็นผลมาจากการทุมเทใหกับงาน อันสนับสนุนใหไดคุณลักษณะงานท่ีสูงกวา 

การนําไปใชในการคัดเลือกคนนั้น เริ่มใชต้ังแตในการสัมภาษณแได เพราะเราจะไดวัดบุคลิกภาพประกอบ
กับพิจารณาขอมูลสวนอื่นรวมดวย แตขอควรระวังก็คือเราตองมีวิจารณญาณท่ีดีในการตัดสินใจ แตเนื่องจาก
การตัดสินใจจากการสัมภาษณแงานมีปใจจัยอื่นท่ีทําใหเราไดขอมูลท่ีไมชัดเจน หรือไมแทจริงคอนขางสูง เพราะ
ในการสัมภาษณแงานนั้น ผูสมัครยอมมีการเตรียมตัว ส่ิงท่ีเราเห็นอาจจะไมใชบุคลิกภาพท่ีชัดเจน 

ส่ิงท่ีควรจะนําไปประยุกตแใชรวมดวย คือ ฝุายบุคคลสามารถนําแบบทดสอบ Big five นี้ ใชทดสอบ
พนักงานในองคแการ เพื่อเก็บเป็นขอมูลวิเคราะหแงานท่ีเหมาะกับเขา ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณแพนั กงานมี
ความรูสึกวางานท่ีอยูไมใชงานท่ีตองการ อยากลาออกจากงาน หรือในกรณีตองปรับเปล่ียน โอนยายงานท่ี
เหมาะสม ขอมูลในสวนนี้จะเป็นตัวชวยพิจารณาไดงายข้ึน 
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การประยุกต์ใช้จริง :โรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล 

โรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล ไดนําแนวคิดในการทดสอบบุคลิกภาพของ ผศ.ชัยวัฒนแ วงศแอาษา Type 
Personality มาประยุกตแใชในการทดสอบบุคลิกภาพของผูสมัคร ขั้นแรกกอนท่ีจะพิจารณาคัดเลือกเขา
สัมภาษณแงานในขั้นตอนตอไป นอกจากนั้น โรงพยาบาลเปาโล เป็นธุรกิจบริการ ดานการพยาบาล พนักงาน
จะตองพบปะกับผูรับบริการที่อยูในภาวะไมปกติ เชน ผูปุวย ญาติผูปุวย องคแกรไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนาดานบุคลิกภาพการบริการ จึงไดจัดทําคูมือการบริการ “MUST DO” ภายใตแนวคิดการบริการสู
ความเป็นเลิศ “Service Excellence” ซึ่งเป็นคูมือท่ีจะชวยเป็นแนวทางใหพนักงานมีการพัฒนาบุคลิกภาพ
ดานตางๆ เชน การยืน การไหว การทักทาย การรับโทรศัพทแ และบุคลิกภาพการแตงกาย เพื่อใหผูรับบริการ
เกิดความประทับใจในการใหบริการของพนักงาน นอกจากนั้นทางโรงพยาบาลยังมุงเนนการใหบริการแบบบัน
ใด 7 ขั้นสูการบริการท่ีดี คือ 

1. ออนนอม ถอมตน ใหเกียรติลูกคาเสมอ 
2. มีมนุษยแสัมพันธแที่ดี ยิ้มแยมทุกครั้งเมื่อพบลูกคา 
3. มีทัศนคติท่ีดีตอลูกคาทุกคน 
4. ปฏิบัติตอลูกคาดุจลูกคาคือญาติมิตรของเรา 
5. พูดจาไพเราะดวยน้ําเสียงท่ีนุมนวล 
6. สุขุม เยือกเย็น อดทน อดกล้ันตอสภาวะความกดดัน 
7. มีบุคลิกภาพและการแตงกายท่ีดี 

 
ประยุกต์ใช้กับการทํางานในตําแหน่งหัวหน้างาน (Supervisor) 

จะเนนในดานการทํางานเป็นทีม เชน Supervisor ท่ีควบคุมลูกนองใน line การผลิตในโรงงาน หรือ 
Supervisor Call Center เป็นตน ในการทํางานเป็นทีมนั้นตองใหไดตามเปูาหมายท่ีหนวยงานกําหนด ซึ่ง
หัวหนางานจะตองดูแลลูกนองในทีมท้ังหมด เพื่อใหสามารถทํางานไปพรอมกันอยางมีประสิทธิภาพ แต
เนื่องจากลูกนองแตละคนจะมีบุคลิกภาพแตกตางกัน ถึงแมจะทํางานตําแหนงเดียวกันก็ตาม ดังนั้น หัวหนา
งานท่ีใชวิธีเดียวในการมอบหมาย อธิบายงาน หรือการแกปใญหากับลูกนองเหมือนกันทุกคน ยอมไมเป็นผลดี 
ดังนั้นการใสใจในรายละเอียดของบุคลิกภาพของลูกนองเป็นสําคัญมาก ชวยใหบริหารทีมไดงายข้ึนและประสบ
ความสําเร็จในการทํางานรวมกัน อาจจะใชทฤษฎีการวัดบุคลิกภาพแบบ Eysenck มาเป็นแนวทาง เชน 

 บุคลิกภาพแบบแสดงตัว – มั่นคง มีความเป็นผูนํา ชอบเขาสังคม สามารถมอบหมายใหดูแลทีมหรือ
ประสานงานกับทีม support เวลาท่ีหัวหนางานประชุมได 

 บุคลิกภาพแบบไมมั่นคง – แสดงตัว ถาเขาทํางานผิดพลาด ไมควรจะตอวาอยางรุนแรง อาจจะตองใช
คําพูดในเชิงบวก เชน บอกวาเขาทําดีแลว แตอาจจะตองปรับตรงจุดนี้เพิ่มจะดียิ่งขึ้น เพราะคนกลุมนี้
จะออนไหว กาวราว แตมองโลกในแงดี 
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 ประยุกต์ใช้กับงานด้านบริการลูกค้า (Call Center) 

งานดานบริการลูกคาทางโทรศัพทแ หรือ Call Center นั้น มีความจําเป็นอยางมากท่ีจะตองศึกษาเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพของลูกคาท่ีโทรเขามาใชบริการ เพื่อท่ีจะสามารถใหขอมูลและแกไขปใญหาไดอยางรวดเร็วและตรง
กับความตองการของลูกคา ซึ่งจะเรียกในสวนนี้วา Handling Service มีวัตถุประสงคแ ดังนี้ 

 บุคลิกภาพของลูกคาแตละบุคคล จะชวยใหเราเขาใจวาควรจะปฏิบัติกับลูกคาอยางไร 

 การเรียนรูบุคลิกภาพจะชวยใหเรามีความยืดหยุนพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีแสดงตอลูกคา 

 เพิ่มประสิทธิภาพในการผูกมิตรและจูงใจลูกคา 

 คนทุกคนท่ีจํากัดดวยประสบการณแในอดีต ความสามารถ และความช่ืนชอบ และส่ิงตาง ๆ ลูกคาก็
เชนกัน ลูกคาเรามีพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน 

บุคลิกภาพลูกคาในงาน Call Center จะแบงไดเป็น 4 แบบ ซึ่งประยุกตแมาจากทฤษฎีของทฤษฎี
บุคลิกภาพของจุง และ ทฤษฎีการวัดบุคลิกภาพแบบ Eysenck 

1. ลูกคาเจาอารมณแ จะพูดจากาวราวเสียงดัง พูดเร็ว ขมขู ชอบกลาวโทษ ชางติ วางอํานาจ ดูถูก ไมรับ
ฟใง ชอบขัดจังหวะการสนทนา การใหบริการ: ตองสรางสัมพันธแ ใชคําถามแบบเปิดเพื่อรับทราบ
ความรูสึกและคลอยตาม เปิดโอกาสใหลูกคาระบาย รับฟใงอยางใจเย็น และพยายามรีบดําเนินการถา
มีส่ิงใดท่ีเราสามารถชวยได สอบถามความพึงพอใจ เพื่อใหลูกคารูสึกดีและพอใจมากขึ้น 

2. ลูกคาชางเจรจา ใหความรวมมือเป็นอยางดี เป็นมิตร น้ําเสียงปรกติ ชางพูด หัวเราะ กลาวขอบคุณ 
เปิดเผย ยืดหยุน ใหขอมูลตามท่ีขอ ไมรีบรอน มองโลกในแงดี รับฟใง การใหบริการ: ตองมั่นสังเกต
และพูดถึงเรื่องของลูกคาโดยเฉพาะ เชน ดีใจท่ีคุยกับคุณอีก แสดงความช่ืนชม สรางสัมพันธแโดยการ
สอบถามถึงความตองการอะไรเป็นพิเศษหรือไม ทําตัวใหสุภาพ จริงใจ เอาใจใส ขอเสนอแนะจาก
ลูกคา 

3. ลูกคายืนกราน จะเรียกรอง น้ําเสียงมั่นใจ ใชการออกคําส่ัง วองไว เป็นฝุายเริ่มสนทนา ตองการให
อธิบายอยางละเอียด ใชประโยคส้ัน ๆ กระชับ ใหขอมูลโดยไมตองขอ ใชคําท่ีเลือกมาแลว  
การใหบริการ: เริ่มตนตองใหความสนใจลูกคาเต็มท่ี ลงมือปฏิบัติทันที เชน ตรวจสอบเรื่องท่ีแจงไว
แลว สรางความสัมพันธแโดยการเนนวาเราสามารถทําอะไรใหลูกคาไดบาง สังเกตดวยวาลูกคาเห็นดี
ดวยหรือไม เสนอทางเลือกใหลูกคาเป็นฝุายเลือก กลาวทบทวนกอนลงมือดําเนินการ เชน ตองการ
สมัครบริการเสริมภายในวันนี้ ถูกตองไหมคะ สอบถามความพึงพอใจดวยการทวนวาเราไดดําเนินการ
ใหเรียบรอยแลว 

4. ลูกคาลังเล พูดพึมพํา ลงทายดวยคําถาม คิดนาน ตอบชา กระวนกระวาย ไมแนใจ งงงวย ไมแจงวา
ตองการอะไร สอบถามคนขาง ๆ พูดปกปูองตนเอง การใหบริการ:เริ่มตนควรสรางความมั่นใจ วาเรา
ตองการจะชวย ถายังไมเขาใจ พยายามใจเย็น สรางสัมพันธแดวยคําถามปิด เพื่อความกระจางและ
เขาใจ เพื่อใหลูกคาตัดสินใจงาย ส่ือสารวาเราพยายามชวยใหลดความกังวล ตองยืนยันวาวิธีการท่ีเรา
ดําเนินการใหจะไดผล 
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Call Center ท่ีดีจะตองไมจํากัดกรอบของลูกคา ตองมีความยืดหยุนตามพฤติกรรมของลูกคาในสายนั้น ๆ 
เพื่อท่ีจะรักษาลูกคาไว และสรางความประทับใจ การท่ีเราเขาใจในตัวของลูกคา ทําใหเราสามารถหาวิธีท่ีจะ
รับมือและแกไขใหผานไปไดดวยดี 

บุคลิกภาพของตัว Call Center เองก็เป็นส่ิงท่ีสําคัญ เพราะงานท่ีใชเฉพาะเสียงไมมี ภาษากาย ยอมจะทํา
ความเขาใจไดยากกวา บางครั้งก็อาจจะทําใหเกิดความเขาใจผิด เกิดการรองเรียนจากลูกคา ดังนั้น น้ําเสียง 
การควบคุมอารมณแ การใชภาษา ลวนเป็นส่ิงท่ีตองระมัดระวัง และการรองรับอารมณแปริมาณมากในแตละวัน 
ผลกระทบตอมาก็คืออาจจะเกิดความเครียดถาไมรูจักแยกแยะหรือไมรูจักตนเอง เกิดการเปล่ียนแปลงจาก
บุคลิกภาพเดิมท่ีเคยเป็นโดยไมรูตัว กลายเป็นบุคลิกภาพแฝง เชน จะเก็บอารมณแเป็นประจําในการทํางาน ทํา
ใหติดนําไปใชในชีวิตประจําวัน เวลาไมพอใจก็จะไมแสดงออก เป็นตน แตถาเรารูจักตัวตนและแบงแยก
ระหวางบุคลิกภาพในงาน กับบุคลิกภาพท่ีแทจริงได นําขอดีไปใชในบางสภาพการณแก็จะเกิดผลดี แตตอง
กระทําโดยรูสึกตัวดวย ซึ่งจะเกี่ยวของกับการประยุกตแใชกับตนเองในหัวขอสุดทาย 

สรุป  

การบริหารบุคคลเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผูบริหารและหัวหนางาน จึงตองหมั่นสังเกตบุคลิกภาพของ
บุคคลในสายงาน ตามแนวคิดของคอสตาและเมคเคร บุคลิกภาพ 5 แบบ ไดแก บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 
(Extraversion) บุคลิกภาพแบบมีมโนสํานึก (Conscientiousness)  บุคลิกภาพแบบประนีประนอม 
(Agreeableness)  บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณแ (Openness to Experience) และบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหว (Neuroticism) หากมีความเดนชัดบุคลิกภาพแตละแบบมาก หรือนอย การปฏิบัติตอบุคคลในสาย
งานยอมแตกตางกัน อาทิ กลุมบุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) บุคลิกภาพแบบมีมโนสํานึก 
(Conscientiousness)  บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness)  และบุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณแ (Openness to Experience) หากมีความเดนชัดบุคลิกภาพมาก ผูบริหารหรือหัวหนางานควร
เนนเสรีภาพในการทํางาน เปิดโอกาสใหแสดงบทบาทตามบุคลิกภาพ  โดยเนนการมอบหมายงาน และติดตาม
อยูหางๆ คอยพิจารณาผลสําเร็จของงาน ใหกําลังใจเป็นแรงเสริม เพราะบุคคลเหลานี้ เป็นผูมีความ
รับผิดชอบ  พรอมปรับตัวและเปล่ียนแปลง และในทางตรงกันขามหากกลุมบุคลิกภาพดังกลาวมีความเดนชัด
บุคลิกภาพนอย ผูบริหารหรือหัวหนางานตองมีสวนรวม หรือคอยใหการสนับสนุนและในการปฏิบัติจําเป็นตอง
มีส่ิงจูงใจ สวนบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism) การทํางานรวมกับคนบุคลิกภาพแบบนี้ควรการสราง
แรงจูงใจ  คอยใหการสนับสนุน ดานการทํางานและกําลังใจ หากการทํางานมีขอบกพรองควรตําหนิอยาง
สรางสรรคแ  จากท่ีกลาวมานี้จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะสรางสัมพันธภาพ ดึงศักยภาพท่ีเป็นจุดเดน จุดดอย มา
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถลดปใญหาการลาออก
จากงาน และการยายงานไดอีกดวย 
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การสอนวรรณคดีญีปุุ่นมีไว้เพื่ออะไร: กรณีศึกษาการสอนวรรณคดีในระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศญีปุุ่น 
THE PURPOSES OF TEACHING JAPANESE LITERATURE:  A CASE STUDY 
ANALYZING LITERARY EDUCATION IN UPPER SECONDARY SCHOOL IN 
JAPAN  
 
 
 
 
 
 
 
บทคัดย่อ 
  บทความวิชาการนี้เขียนขึ้นเพื่อศึกษาจุดมุงหมายในการสอนวรรณคดีเพื่อนํามาประยุกตแใชกับการ
สอนวรรณคดีญี่ปุุนใหกับนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุุนในระดับอุดมศึกษาโดยใชการเรียนการสอนวรรณคดีใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุุนเป็นกรณีศึกษา จากการศึกษาขอมูลและวิเคราะหแหลักสูตรแกนกลาง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุุนพบวา จุดมุงหมายในการสอนวรรณคดีญี่ปุุนมี 4 ประการคือ 1.เพื่อเป็น
ส่ือในการสอน 2.เพื่อเรียนรูวัฒนธรรม 3.เพื่อใหรูจักตนเอง 4.เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขาใจผูอื่น 
นอกจากนี้ยังพบวา “การนําไปใชไดจริง” เป็นส่ิงท่ีผูสอนควรคํานึงถึงเป็นอยางยิ่งในการสอนวรรณคดีเพื่อให
เป็นประโยชนแกับการทํางานจริงตอไปในอนาคต 
 
คําสําคัญ: การสอนวรรณคดี, การสอนภาษาญี่ปุุน, หลักสูตรแกนกลางระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุุน 

ABSTRACT 
  This article aims to investigate the purposes of teaching Japanese literature by 
analyzing the curriculum guideline of Japanese upper secondary school focusing on literary 
education. The results from the analysis showed that the purposes of teaching Japanese 
literature are: 1) As for a learning media; 2) As for a tool to learn culture; 3) To know oneself; 
and 4) To develop ability to understand another person. Furthermore, the findings pointed 
out that teacher should put the word “practicality” as the highest priority for teaching 
students to be able to use the Japanese literature in real jobs after their graduation. 
 
KEYWORDS: Teaching literature, Teaching Japanese, Japanese upper secondary school‖s 
curriculum guideline 
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บทนํา 
 วรรณคดีมักถูกเขาใจผิดอยูบอยครั้งวาเป็นส่ิงท่ีอานเพื่อความเพลิดเพลินแตเพียงอยางเดียว แตคุณคา
ของวรรณคดีมิใชอยูท่ีเนื้อหาท่ีสนุกสนานเทานั้น หากแตยังมีคุณคาเป็นอยางยิ่งในฐานะเอกสารท่ีใชศึกษา
สังคม วัฒนธรรมและทัศนคติของคนแตละยุคสมัยดังท่ีรื่นฤทัย สัจจพันธุแ(2549) ไดกลาวไววา “วรรณคดีท้ัง
ปวงลวนเป็นกระจกสองสะทอนสังคมและชีวิตมนุษยแ การอานวรรณคดีจึงเป็นการอานชีวิต” สอดคลองกับท่ีกิ่ง
กาญจนแ บูรณสินวัฒนกูล(2560) กลาวไววาการอานวรรณคดีทําใหผูอานทราบถึงสภาพชีวิตความเป็นอยูของ
คนในชุมชนนั้น ๆ วามีลักษณะอยางไร เหมือนหรือตางจากสังคมในปใจจุบันมากนอยแคไหน เพราะวรรณคดี
เป็นงานศิลปท่ีใชโวหารเรียงรอยถอยคําบรรยายส่ิงตาง ๆ อยางละเอียดจึงทําใหเราสามารถศึกษาวิถีชีวิตของ
แตละสังคม ชุมชนและเรื่องราวในอดีตผานทางวรรณคดีแตละเรื่องไดอยางลึกซึ้ง 
 ดวยเหตุนี้จึงอาจกลาวไดวาวรรณคดีเป็นเอกสารท่ีมีคุณคายิ่งในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของแต
ละชุมชนในยุคตาง ๆ ในหลักสูตรสาขาวิชาเอกภาษาตางประเทศในระดับอุดมศึกษาจึงมักบรรจุวิชาวรรณคดี
ไวในหลักสูตรโดยมีจุดมุงหมายเพื่อทําใหผูเรียนภาษาตางประเทศเขาใจประเทศของเจาของภาษายิ่งขึ้น แต
อยางไรก็ดี การสอนวรรณคดียังคงมีปใญหาอยูไมนอย ดังท่ีอัจจิมา เกิดผล(2546) กลาววา การจัดการเรียนการ
สอนวรรณคดีไทยเกิดปใญหามากมาย เนื่องจากตัวเด็กเองไมมีความสนใจท่ีจะเรียนและเห็นวาวรรณคดีเป็น
เรื่องเพอฝใน นอกจากนี้ยังมีผูเรียนจํานวนไมนอยท่ีไมเห็นคุณคาของวรรณคดี ผูเรียนจะเรียนวรรณคดีก็เพราะ
เป็นวิชาบังคับไมไดเรียนเพราะรักท่ีจะเรียนอยางแทจริง (กุสุมา รักษมณี , 2547 ; อางถึงใน กิ่งกาญจนแ บูรณ
สินวัฒนกูล,2560) จากแนวคิดดังกลาวแสดงใหเห็นถึงวิกฤตในการเรียนการสอนวรรณคดีในประเทศไทยวา
ผูเรียนชาวไทยจํานวนไมนอยท่ีไมเห็นความจําเป็นในการเรียนวรรณคดี  
  การเรียนการสอนวรรณคดีในหลักสูตรสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุุนในระดับอุดมศึกษาของไทยเป็นตัวอยาง
หนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของวิชาวรรณคดีท่ีลดนอยลงไป ในปใจจุบันสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุุนใน
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดมีแนวโนมท่ีจะจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงการนําไปใชประโยชนแไดจริงในการ
ทํางานหลังจบการศึกษาเป็นหลัก ดังนั้นหลักสูตรท่ีเปิดใหมในชวง 10 ปีมานี้จึงเนนไปทางดานภาษาญี่ปุุน
ธุรกิจเป็นสําคัญ โดยมีหลักสูตรที่มีวิชาวรรณคดีบรรจุอยูในหลักสูตรตํ่ากวาครึ่งของจํานวนหลักสูตรท่ีเปิดใหม
ท้ังหมด ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ไมอาจเช่ือมโยงความรูท่ีไดจากวิชาวรรณคดีกับการทํางานจริงไดอยางเป็น
รูปธรรม ดวยเหตุนี้จึงอาจมีผูสอนจํานวนไมนอยท่ีเกิดคําถามวา “การสอนวรรณคดีญี่ปุุนมีไวเพื่ออะไร” อาจ
ลังเลวาควรสอนอยางไร และควรกําหนดจุดประสงคแการเรียนรูอยางไร 
  จากสาเหตุดังกลาว บทความวิชาการนี้จึงไดทําการศึกษาการเรียนการสอนวรรณคดีในประเทศญี่ปุุน 
เมื่อพิจารณาจากเปูาหมายในการจัดการเรียนการสอนแลว พบวาการเรียนการสอนวรรณคดีญี่ปุุนใน
ระดับอุดมศึกษาของญี่ปุุนนั้นเป็นการเรียนการสอนเพื่อสรางนักวิชาการทางดานวรรณคดี ผูเรียนสสวนใหญคือ
ผูท่ีมีความสนใจทางดานวรรณคดีซึ่งแตกตางจากการเรียนการสอนวรรณคดีญี่ปุุนในฐานะท่ีเป็นสวนหนึ่งของ
หลักสูตรสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุุนในประเทศไทย ในขณะท่ีการเรียนการสอนวรรณคดีในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของประเทศญี่ปุุนนั้นเป็นการสอนเพื่อเป็นความรูกับผูเรียนท่ัวไปท่ีหลากหลายอันจะใกลเคียงกับ
ลักษณะการเรียนการสอนวรรณคดีญี่ปุุนในหลักสูตรสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุุนในระดับอุดมศึกษาของไทย
มากกวา ในบทความวิชาการนี้จึงไดทําการวิเคราะหแหลักสูตรแกนกลางระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ประเทศญี่ปุุน ฉบับพุทธศักราช 2561  โดยมีจุดประสงคแเพื่อศึกษาคุณคาและจุดมุงหมายในการเรียนการสอน
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วรรณคดี และเสนอแนะวาจะสามารถนําผลการศึกษาดังกลาวไปประยุกตแใชกับการเรียนการสอนวรรณคดี
ญี่ปุุนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุุนไดอยางไรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตอไป 
 
นิยามศัพท์ 
 Mindset   หมายถึง   กระบวนการคิดหรือความเช่ือท่ีสงผลตอพฤติกรรม 
 หลักสูตรแกนกลางฯ  หมายถึง   หลักสูตรแกนกลางระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ 

  ประเทศญี่ปุุน ฉบับพุทธศักราช 2561 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาญี่ปุุน หมายถึง   กลุมวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุุนใหกับผูเรียน 

  คนญี่ปุุนในฐานะท่ีเป็นภาษาแม (国語教育) 
 
จุดมุ่งหมายในการสอนวรรณคดี 
  田辺(1985)ไดใหคําจํากัดความการเรียนการสอนวรรณคดีในกลุมสาระการเรียนรูภาษาญี่ปุุนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายไววา คือ “กิจกรรมการเรียนรูที่ใชวรรณคดี(เรื่องเลา นิทานเด็ก นิทานพื้นบาน       นว
นิยาย ขอเขียนปกิณกะ บทกวีและบทกลอน เป็นตน) เป็นส่ือการสอนใหผูเรียน(เด็กหรือนักเรียน)      อาน
แลวซาบซึ้งในคุณคาของงานประพันธแ สามารถวิจารณแรวมถึงประเมินคาของวรรณคดีเรื่ องนั้นไดอยาง
เหมาะสม” จากนิยามดังกลาว จึงอาจคิดไดวาจุดมุงหมายของการเรียนการสอนวรรณคดีคือการพัฒนาการ
รับรูของผูเรียนใหสามารถเขาถึงคุณคาและศิลปะของงานวรรณศิลปในเชิงสุนทรียศาสตรแ  鳥山 (1952）     
ไดแสดงความคิดเห็นสอดคลองตอแนวคิดนี้วา ตําราเรียนวิชาวรรณคดีในกลุมสาระวิชาภาษาญี่ปุุนนั้น ลวนมี
จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถรับรูถึงความงดงามของวรรณศิลปและสามารถวิจารณแไดอยาง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังไดเสนอแนะเพิ่มเติมวา “แมอาจกลาวโดยสังเขปไดวาจุดมุงหมายหลักในการเรียนการ
สอนวรรณคดีคือการพัฒนาผูเรียนใหซาบซึ้งและเขาถึงคุณคาของวรรณศิลป แตการจะสอนวรรณคดีเพียงเพื่อ
จะพัฒนาความสามารถดังกลาวนั้น เกรงวาจะเป็นการมองการสอนวรรณคดีในมุมมองท่ีแคบเกินไป” กลาวคือ 
การพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการรับรู ซาบซึ้งและเขาถึงความงามของวรรณคดีในเชิงสุนทรี ยะเป็น
เพียงจุดมุงหมายหนึ่งในการเรียนการสอนวรรณคดีเทานั้น 国分(1988)ไดสรุปจุดมุงหมายในการสอน
วรรณคดีอยางเป็นรูปธรรมในฐานะท่ีเป็นสวนหนึ่งของกลุมสาระการเรียนรูภาษาญี่ปุุน ไว 6 ขอดังนี้ 

(1) การเรียนการสอนท่ีพัฒนาผูเรียนท้ังในดานความรูและความรูสึกใหผูเรียนเขาใจอยางถองแทวาแกน
แทของวรรณคดีคืออะไร รวมถึงมีความรูความเขาใจในประเภทของวรรณกรรมและประวัติศาสตรแ
ท่ีสะทอนอยูในงานประพันธแนั้น ๆ ตามลําดับ 

(2) การเรียนการสอนวาควรอานวรรณคดีอยางไร และพัฒนาผูเรียนใหสามารถซาบซึ้ง เขาถึงคุณคา
รวมถึงวิจารณแงานประพันธแตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

(3) การเรียนการสอนท่ีใชกระบวนการการศึกษาดวยวิธีวิจัยงานประพันธแซึ่งเป็นงานศิลปท่ีรอยเรียง
โวหารเพื่อพัฒนาการรับรูของผูเรียนในเชิงศิลปะและวรรณคดี 

(4) การเรียนการสอนท่ีใชกระบวนการการอานวรรณคดีเพื่อความเพลิดเพลินโดยมีจุดประสงคแเพื่ อ
เพิ่มพูนความสนใจในงานศิลปะและเพิ่มการซาบซึ้งในอรรถรสของงานประพันธแ 

(5) การเรียนการสอนท่ีใชงานประพันธแเป็นฐานเพื่อพัฒนากระบวนการคิด ความเช่ือท่ีสงผลตอ
พฤติกรรม(Mindset) วิธีการคิด และการแสดงความรูสึกตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งใหสมบูรณแขึ้น กวางขึ้น 
และทําใหผูเรียนคนหาแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง แปลกใหมอยางท่ีมนุษยแคนหนึ่งพึงทํา 
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(6) การเรียนการสอนท่ีใชกระบวนการการอานงานประพันธแซึ่งใชโวหารอันงดงามและมีคุณคาเชิง
วรรณศิลปเพื่อสอนภาษาและคําศัพทแ 

 山元（2003）ไดแบงประเภทของการเรียนการสอนวรรณคดีในโรงเรียนออกเป็น 2 แบบไดแก 
การเรียนการสอนวรรณคดีโดยมองวาวรรณคดีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และการเรียนการสอนวรรณคดีท่ีใช
วรรณคดีเป็นส่ือในการสอน เมื่อใชแนวคิดดังกลาวเป็นเกณฑแในการพิจารณาจุดมุงหมายท้ัง 6 ขอของ国分
(1988) พบวา  (1) และ (4) จัดอยูในจําพวกแรกในขณะท่ีขออื่นจัดอยูในจําพวกหลัง จากแนวคิดดังกลาวจึง
อาจคิดไดวา จุดมุงหมายในการสอนวรรณคดีญี่ปุุนนั้นไมไดอยูท่ีการสอนเนื้อหาหรือวรรณศิลปในงานประพันธแ
ตาง ๆ หากแตใหน้ําหนักกับการใชวรรณคดีเพื่อเป็นส่ือกลางในการสอนและพัฒนาความสามารถของผูเรียน
มากกวา  

จากจุดมุงหมายในการเรียนวรรณคดีท้ัง 6 ขอตามท่ีกลาวมานั้น ผูสอนอาจเกิดคําถามวาแลวควรให
ความสําคัญกับจุดมุงหมายใดมากท่ีสุดซึ่ง 鳥山(1952）ไดแสดงความคิดเห็นไวดังนี้ 

 
 “การเรียนการสอนวรรณคดีนั้นนับเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน มิได้มีไว้เพื่อสร้าง
นักวิชาการทางด้านวรรณคดีและมิได้มีไว้เพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้เรียนมีงานอดิเรกในการอ่านวรรณคดีแต่
อย่างใด แต่การสอนวรรณคดีควรเป็นส่วนหนึ่งในการก่อร่างความเป็นมนุษย์อันเป็นแก่นส าคัญในการใช้ภาษา
และพัฒนาภาษาในการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะท่ีเป็นภาษาแม่” 
  
   จากขอความดังกลาวจึงอาจกลาวไดวา การเรียนการสอนวรรณคดีไมไดมีไวเพื่อสรางนักวรรณคดี 
หากแตเป็นสวนหนึ่งในการพัฒนาคน แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับ 渋谷(2003）ท่ีช้ีใหเห็นวาการเรียน
การสอนวรรณคดีในโรงเรียนนั้นไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อสรางนักเขียนหรือนักวิจารณแหากแตมีไวเพื่อพัฒนา
ความเป็นมนุษยแ และเมื่อผนวกกับจุดประสงคแการศึกษาชาติของญี่ปุุนหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองท่ีมีไวเพื่อ
พัฒนาคนแลว จึงอาจสรุปไดวา จุดมุงหมายหลักท่ีผูสอนควรคํานึงถึงในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีนั้น 
คือการคิดวาจะใชวรรณคดีเป็นส่ือกลางในการสอนอะไรเพื่อใชพัฒนาความเป็นมนุษยแของผูเรียนมากกวาท่ีจะ
มุงเนนเพียงเนื้อหาหรือความงามในเชิงวรรณศิลปแตเพียงอยางเดียว แนวคิดดังกลาวสงผลอยางยิ่งตอการ
เรียนการสอนวรรณคดีญี่ปุุนในระดับมัธยมศึกษาอันสะทอนใหเห็นในหลักสูตรฯ แกนกลางซึ่งจะกลาวถึงตอไป 
 
จุดประสงค์และคุณค่าในการสอนวรรณคดีจากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พุทธศักราช 2561 
1.จุดประสงค์พื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุุน 

การสอนวรรณคดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุุนเป็นรายวิชาหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาญี่ปุุนและนับเป็นเสาหลักของกลุมสาระวิชาเทียบเคียงกับการสอนภาษา(田辺,1985) ดังนั้นการจะ
ศึกษาจุดมุงหมายในการเรียนการสอนวรรณคดีนั้นจึงควรเริ่มตนจากจุดประสงคแพื้นฐานของกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาญี่ปุุนเป็นลําดับแรกซึ่งในหลักสูตรแกนกลางฯ นั้นไดระบุจุดประสงคแในการจัดการเรียนรูของกลุม
สาระการเรียนรูภาษาญี่ปุุนไวดังนี้ 
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 (การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นนั้น( มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดและพิจารณาด้วยภาษา ใช้
กิจกรรมทางภาษาพัฒนาความสามารถและคุณสมบัติของผู้เรียนในการเข้าใจภาษาแม่ได้อย่างถูกต้องรวมถึง
สามารถใช้ภาษาบรรยายส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้เรียนสามารถเข้าใจธรรมชาติของภาษาญี่ปุ่นท่ีจ าเป็นในการใช้ชีวิตในสังคมตลอดชีวิตและใช้
ภาษาได้อย่างเหมาะสม 

(2) เพิ่มพูนทักษะการส่ือสารกับผู้อื่นในการใช้ชีวิตในสังคมตลอดชีวิต พัฒนาความสามารถในการคิด
เช่ือมโยงอย่างมีวิจารณญาณและจินตนาการ 

(3) พัฒนาผู้เรียนให้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของภาษา กล่อมเกลาการรับรู้ด้านภาษา ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียน
ตระหนักรู้ว่าตนเป็นผู้สืบทอดภาษาและวัฒนธรรมของประเทศของตน เคารพภาษาแม่และ
เสริมสร้างพฤติกรรมในการพัฒนาภาษาของตนเองเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

จากจุดประสงคแท้ัง 3 ขอดังกลาวพบวา จุดประสงคแพื้นฐานของกลุมสาระการเรียนรูภาษาญี่ปุุนสามารถ
จําแนกได 5 ขอดวยกันไดแก “ภาษาญี่ปุุนท่ีจําเป็นในการใชชีวิตในสังคมตลอดชีวิต” “ทักษะการส่ือสารกับ
ผูอื่น” “ความสามารถในการคิดเช่ือมโยงอยางมีวิจารณญาณ” “จินตนาการ” และ “พฤติกรรมในการพัฒนา
ภาษาของตนเองเป็นการเรียนรูตลอดชีวิต” ซึ่งในคําอธิบายของหลักสูตรแกนกลางฯ ไดระบุไววา กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาญี่ปุุนนั้นมีจุดประสงคแหลักอยูท่ีการพัฒนา “คุณสมบัติและความสามารถของผูเรียนในการ
เขาใจภาษาแมไดอยางถูกตองและสามารถใชภาษาบรรยายส่ิงตาง ๆ ไดอยางมีปร ะสิทธิภาพ” โดยแยก
จุดประสงคแรายวิชาออกเป็น 3 สวนดวยกัน คือ “ความรูและทักษะ” “ความสามารถในการคิดเช่ือมโยง การ
คิดอยางมีวิจารณญาณ และความสามารถในการใชภาษาบรรยาย” และ “ความสามารถในพัฒนาการเรียนรู
และความเป็นมนุษยแ” เมื่อพิจารณาความสัมพันธแของจุดประสงคแพื้นฐานกับจุดประสงคแรายวิชาในหลักสูตร
แกนกลางฯ แลวสามารถสรุปไดดังแผนภูมิ 1 

ในคําอธิบายหลักสูตรแกนกลางฯ ไดระบุไววา “ความสามารถในพัฒนาการเรียนรูและความเป็น
มนุษยแ”เป็นแรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญในการพัฒนา “ความรูและทักษะ” และ “ความสามารถในการคิดเช่ือมโยง 
การคิดอยางมีวิจารณญาณและความสามารถในการใชภาษาบรรยาย” ท้ังนี้หากพิจารณาจากจุดประสงคแ
รายวิชาแลว 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 1  ความสัมพันธแของจุดประสงคแพื้นฐานและจุดประสงคแรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรูภาษาญีปุุ่น ใน
หลักสูตรแกนกลางระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุุน 

ภาษาญ่ีปุุนท่ีจําเป็นในการใชชีวิตในสังคมตลอดชีวิต 

ทักษะการส่ือสารกับผูอ่ืน 

ความสามารถในการคิดเชื่อมโยงอยางมี
วิจารณญาณ 

จินตนาการ 

จุดประสงคแรายวิชา จุดประสงคแพ้ืนฐาน 

ความรูและทักษะ 

ความสามารถในการคิดเชื่อมโยง การคิดอยางมี
วิจารณญาณ และความสามารถในการใชภาษา

บรรยาย 

ความสามารถในพัฒนาการเรียนรูและความเป็นมนุษยแ พฤติกรรมในการพัฒนาภาษาของตนเองเป็น
การเรียนรูตลอดชีวิต 
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พบวา จุดประสงคแท่ีมีอิทธิพลตอจุดประสงคแพื้นฐานมากท่ีสุดท้ังทางตรงและทางออม คือ “ความสามารถใน
การคิดเช่ือมโยง การคิดอยางมีวิจารณญาณ และความสามารถในการใชภาษาบรรยาย” ในการจัดการเรียน
การสอนจึงควรท่ีจะใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะดังกลาว และเมื่อประกอบกับจุดมุงหมายในการเรียน
การสอนวรรณคดีตามท่ีไดกลาวมาแลวนั้น จึงอาจคิดไดวาการเรียนการสอนวรรณคดีมีไว เพื่อพัฒนา
ความสามารถท้ัง 3 ดานซึ่งสอดคลองกับคําอธิบายหลักสูตรแกนกลางฯ ท่ีกลาวถึงวิชา “ภาษาและวรรณคดี” 
ไววาเป็น “วิชาท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถในการเขียนและการอานดวยการใหผูเรียน
จินตนาการและมีความรูสึกรวมกับงานประพันธแอยางลึกซึ้งเพื่อเสริมสรางไหวพริบและอารมณแความรูสึกซึ่ง
เป็นสวนหนึ่งของความสามารถในการคิดเช่ือมโยง การคิดอยางมีวิจารณญาณ และความสามารถในการใช
ภาษาบรรยาย” จากคําอธิบายดังกลาวจึงอาจกลาวไดวาการสอนวรรณคดีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ความคิดของผูเรียนอันเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถอื่น ๆ ตอไป 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้แยกตามรายวิชา 
 เมื่อพิจารณาโครงสรางรายวิชาพบวา ในหลักสูตรแกนกลางฯ นั้นกําหนดใหวิชา “ภาษาญี่ปุุนปใจจุบัน” 
และวิชา “ภาษาและวัฒนธรรม” เป็นวิชาบังคับ โดยมีวิชาเลือกท้ังส้ิน 4 รายวิชาไดแกวิชา “ภาษาและการใช
เหตุผล” “ภาษาและวรรณคดี” “สํานวนภาษา” และ “วรรณคดีโบราณ” ซึ่งใน 6 วิชาท่ีกลาวมานี้ มีวิชาท่ี
เกี่ยวของกับการสอนวรรณคดีโดยตรง 2 รายวิชาคือวิชา “ภาษาและวรรณคดี” และวิชา “วรรณคดีโบราณ” 
นอกจากนี้ยังมีวิชาท่ีเกี่ยวของโดยออม 1 รายวิชาคือวิชา “ภาษาและวัฒนธรรม” ซึ่งในคําอธิบายหลักสูตร
แกนกลางฯ นั้นไดระบุไววาวิชา “ภาษาและวัฒนธรรม” เป็นวิชาท่ีทําให “เขาใจภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศตนเองต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปใจจุบันไดอยางลึกซึ้ง” บทความนี้จึงไดหยิบยกจุดประสงคแรายวิชาของ
ท้ัง 3 รายวิชามาเปรียบเทียบกันโดยตัดตอนมาจากตารางในคําอธิบายหลักสูตรแกนกลางฯ สรุปไดดังตาราง 1 
 
 
ตาราง 1 จุดประสงคแรายวิชาของวิชา “ภาษาและวัฒนธรรม” “ภาษาและวรรณคดี” และ “วรรณคดีโบราณ” 

สรุปจากคําอธิบายหลักสูตรแกนกลางระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2561 
 
 

 ความรูและทักษะ ความสามารถในการคิดเช่ือมโยง การ
คิดอยางมีวิจารณญาณ และ

ความสามารถในการใชภาษาบรรยาย 

ความสามารถในพัฒนาการ
เรียนรูและความเป็นมนุษยแ 

ภาษาและ
วัฒนธรรม 

(1) มีความรูและทักษะ
ทางดานภาษาญี่ปุุนท่ีจําเป็น
ตอการใชชีวิตในสังคมตลอด
ชีวิต และมีความเขาใจอยาง
ลึ ก ซึ้ ง ต อ ภ า ษ า แ ล ะ
วัฒนธรรมประจําชาติ 

-ไม่อาจระบุ ช้ีชัดได้ว่าเป็นการสอน
จากวรรณคดีเท่าน้ัน- 

(3) รูซึ้งถึงคุณคาของภาษา 
คุนเคยกับการอานเพื่อการ
พัฒนาตนเองตลอดชีวิ ต 
ตระหนักรู ว าตนเป็นผูสืบ
ทอดภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศของตน และ
เสริมสรางพฤติกรรมในการ
ก ร ะ ตื อ รื อ ร น ท่ี จ ะ มี
ปฏิ สั มพั น ธแ กั บ ผู อื่ นแล ะ

ภาษาและ
วรรณคดี 

(2) พัฒนาความสามารถในการ
จินตนาการและสามารถมีความรูสึก
รวมกับเรื่องท่ีอานไดอยางลึกซึ้งไป
พ ร อ ม กั บ ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม คิ ด
สรางสรรคแ และพัฒนาความสามารถ
ในการสื่อสารผานการมีปฏิสัมพันธแ
ร วมกั บผู อื่ น  และสามารถขยาย
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 ความรูและทักษะ ความสามารถในการคิดเช่ือมโยง การ
คิดอยางมีวิจารณญาณ และ

ความสามารถในการใชภาษาบรรยาย 

ความสามารถในพัฒนาการ
เรียนรูและความเป็นมนุษยแ 

ความคิดของตนท้ังในเชิงกวางและเชิง
ลึกได 

สังคมผานการใชภาษา 
 

ว ร รณ ค ดี
โบราณ 

(1) มีความรูและทักษะ
ทางดานภาษาญี่ปุุนท่ีจําเป็น
ตอการใชชีวิตในสังคมตลอด
ชีวิต และมีความเขาใจอยาง
ลึ ก ซึ้ ง ต อ ภ า ษ า แ ล ะ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีด้ังเดิมท่ีสืบทอดตอ
กันมา 

(2) พัฒนาความสามารถในการคิด
อยางมีตรรกะ พัฒนาความสามารถใน
การจินตนาการ สามารถมีความรูสึก
รวมไปกับเรื่องท่ีอานไดอยางลึกซึ้ง
และพัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารผานการสัมผัสกับMindset 
วิธีการคิดและความรูสึกของคนใน
สมัยกอนผานทางวรรณคดีโบราณ 
และสามารถขยายความคิดของตนท้ัง
ในเชิงกวางและเชิงลึกได 

 
จากตาราง 1 จะเห็นไดวาในสวนของ “ความรูและทักษะ”นัน้ นอกจากจะมีจุดประสงคแเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางภาษาท่ีจําเป็นตอการใชชีวิตในสังคมแลว ท้ัง 3 รายวิชาลวนแลวแตมีจุดประสงคแเพื่อเสริม 
สรางความเขาใจท่ีมีตอวัฒนธรรมอยางลึกซึง้ ซึ่งอาจกลาวไดวาจุดประสงคแดังกลาวนี้ชวยเนนย้ําใหเห็นถึง
คุณคาของการสอนวรรณคดีในฐานะท่ีเป็นเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีชวยใหเขาใจวัฒนธรรมยิ่งขึ้น 
 ในสวนของ “ความสามารถในการคิดเช่ือมโยง การคิดอยางมีวิจารณญาณ และความสามารถในการใช
ภาษาบรรยาย” นั้น หากพิจารณาจุดประสงคแในรายวิชาภาษาและวรรณคดีและวิชาวรรณคดีโบราณแลว อาจ
คิดไดวาในรายวิชาท้ังสองตางมีจุดประสงคแเพื่อพัฒนา “จินตนาการ” “ความคิดสรางสรรคแ” “ความสามารถ
ในการส่ือสาร” “การคิดเชิงกวางและเชิงลึก” และ “การคิดอยางมีตรรกะ” ซึง่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
การสอนวรรณคดีเพื่อพัฒนาความคิดของผูเรียน 
  สําหรับ “ความสามารถในพัฒนาการเรียนรูและความเป็นมนุษยแ” นั้น ท้ัง 3 รายวิชาตางก็มีจุดประสงคแ
รวมกัน จึงอาจสรุปไดวาคุณคาของการสอนวรรณคดีนั้นคือการทําใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาของภาษา 
พัฒนาความสามารถในการพัฒนาตัวเองผานการอาน ตระหนักรูวาตนเป็นผูสืบทอดภาษาและวัฒนธรรมของ
ชาติ และพัฒนาความสามารถในการส่ือสารกับผูอื่นและสังคมผานงานประพันธแตาง ๆ  
 
3.มาตรฐานการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับวรรณคดีในแต่ละรายวิชา 

เพื่อใหเห็นภาพการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีอยางเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ผูศึกษาจึงไดหยิบยก
มาตรฐานการเรียนรูที่เกี่ยวของกับวรรณคดีในท้ัง 3 รายวิชามาศึกษา โดยไดหยิบยกในสวนสาระดาน “ความรู
และทักษะ” และ “ความสามารถในการคิดเช่ือมโยง การคิดอยางมีวิจารณญาณ และความสามารถในการใช
ภาษาบรรยาย” มาวิเคราะหแ ท้ังนี้บทความนี้มีจุดประสงคแเพื่อวิเคราะหแจุดประสงคแในการเรียนการสอน
วรรณคดีเป็นหลักจึงไมไดหยิบยกมาตรฐานการเรียนรูในสวนของการพัฒนาความสามารถดานภาษาของผูเรียน
มาวิเคราะหแ มาตรฐานการเรียนรูท่ีเกี่ยวของกับวรรณคดีในท้ัง 3 รายวิชาสามารถสรุปไดดังตาราง 2 และ
ตาราง 3 
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ตาราง 2 ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการเรียนรูดานความรูและทักษะรายวิชา “ภาษาและวัฒนธรรม” 
“ภาษาและวรรณคดี” และ “วรรณคดีโบราณ” 
  

 ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาและวรรณคดี วรรณคดีโบราณ 
ภ า ษ า
แ ล ะ
วัฒนธร
รมท่ีสืบ
ทอดกัน
เ ป็ น
ประเพ
ณี 

(1) เขาใจคุณลักษณะของ
ภาษาและวัฒนธรรมของ
ช า ติ  แ ล ะ เ ข า ใ จ
คว า มสั มพั น ธแ ร ะ ห ว า ง
วัฒนธรรมของชาติตนเอง
และวัฒนธรรมตางชาติ  
(2) เ ข า ใ จ ภู มิ ห ลั ง ท า ง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต รแ แ ล ะ
วัฒนธรรมท่ีสะทอนอยูใน
งานประพันธแเพื่อใหรูสึก
คุนเคยกับโลกยุคอดีต 
(3) เขาใจสํานวนภาษาท่ีใช
เฉพาะในวรรณคดีโบราณ 
ลําดับการอาน และกฎการ
ใชภาษาในงานประพันธแ
เ พื่ อ ใ ห ส า ม า ร ถ อ า น
วรรณคดีโบราณไดและ
คุนเคยกับโลกยุคอดีต 

(1) เขาใจคุณลักษณะของภาษา
และวัฒนธรรมของชาติผานการ
อานงานเขียนทางวรรณคดี 

(1) เขาใจคุณลักษณะของภาษาและ
วัฒนธ ร รมขอ งชา ติ  แล ะ เ ข า ใ จ
ความสัมพันธแระหวางวัฒนธรรมของ
ชาติตนเองและวัฒนธรรมตางชาติเชน
ประเทศจีนอยางลึกซึ้งผานการอาน
วรรณคดีโบราณ 
(2) เขาใจสํานวนภาษาท่ีใชเฉพาะใน
วรรณคดีโบราณ ลําดับการอาน และ
กฎการใชภาษาในงานประพันธแเพื่อให
สามารถอานวรรณคดีโบราณได 
 

ก า ร
อาน 

(1) เขาใจคุณคาของการ
อานท่ีเช่ือมโยงกับความ
เขาใจภาษาและวัฒนธรรม
ของชาติอยางลึกซึ้งรวมถึง
เข า ใจ วิ ธี ก าร ใช ความรู
ดังกลาวอยางมีประสิทธิผล  

(1) เขาใจคุณคาของการอานท่ี
เพื่อพัฒนา Mindset ความรูสึก 
วิธีคิดท่ีมีตอมนุษยแ สังคมและ
ธรรมชาติรวมถึงเขาใจวิธีการใช
ค ว า ม รู ดั ง ก ล า ว อ ย า ง มี
ประสิทธิผล 

(1) เขาใจคุณคาของการอานท่ีเป็น
โอกาสในการสัมผัสMindsetความรูสึก 
วิธีคิดของคนในอดีตและนําสิ่งน้ันน้ัน
มาพัฒนา Mindset ความรูสึก วิธีคิด
ของตนเองรวมถึงเขาใจวิธีการใช
ความรูดังกลาวอยางมีประสิทธิผล 

 
 จากตาราง 2 เมื่อพิจารณามาตรฐานในสวนของภาษาและวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันเป็นประเพณีนั้นจะ
พบวาประกอบดวย 3 องคแประกอบใหญไดแก “วัฒนธรรมของชาติ” “ความเขาใจตอวัฒนธรรมตางชาติ”และ
“วิธีการอานวรรณคดีโบราณ” เมื่อตัด “วิธีการอานวรรณคดีโบราณ” ซึ่งเป็นหลักการอานเพื่อใหสามารถ
เขาใจเนื้อหาในวรรณคดีไดอยางลึกซึ้งออกไป จะเห็นความสําคัญของวรรณคดีในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรูวัฒนธรรมไดอยางชัดเจน ในสวนของ “วัฒนธรรมของชาติ” คือความเขาใจในคุณลักษณะพิเศษของชาติ
ตนเองและภูมิหลังทางดานประวัติศาสตรแหรือวัฒนธรรม หรือก็คือการใชวรรณคดีเป็นส่ือเพื่อเรียนรูวัฒนธรรม
และประวัติศาสตรแของชาติ การอานงานประพันธแตาง ๆ นั้น นอกจากจะทําใหเขาใจวัฒนธรรมของชาติตน
อยางลึกซึ้งยิ่งขึ้นแลว ยังทําใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมท่ีตนเองเป็นผูสืบทอดและสัมพันธแกับ
ความรักชาติอีกดวย นอกจากนี้ประเด็นท่ีนาสนใจในมาตรฐานดานความรูและทักษะนั้นคือ “ความเขาใจตอ
วัฒนธรรมตางชาติ” ในวิชาภาษาและวัฒนธรรมไดระบุไววา คือการ“เขาใจความสัมพันธแระหวางวัฒนธรรม
ของชาติตนเองและวัฒนธรรมตางชาติ” และในรายวิชาวรรณคดีโบราณระบุไววาเป็นการ “เขาใจความสัมพันธแ
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ระหวางวัฒนธรรมของชาติตนเองและวัฒนธรรมตางชาติตัวอยางเชนประเทศจีนอยางลึกซึ้ งผานการอาน
วรรณคดีโบราณ” จึงอาจกลาวไดวาการเรียนการสอนวรรณคดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนของ
ญี่ปุุนนั้นใชวรรณคดีเพื่อจุดประกายใหผูเรียนพินิจวัฒนธรรมตางประเทศท่ีมีความเกี่ยวของกับประเทศญี่ปุุน 
เชน จีน เป็นตนเพื่อความเขาใจอันดีซึ่งสอดคลองกับการที่ประเทศญี่ปุุนในปใจจุบันใหความสําคัญกับการสราง
ทรัพยากรบุคคลในฐานะท่ีเป็นคนในประชาคมโลก  

ในสวนของสาระดานการอานนั้น ท้ัง 3 วิชาตางมีจุดรวมกันคือการเขาใจตนเอง โดยในรายวิชาภาษา
และวัฒนธรรมไดกลาวถึง “ความเขาใจท่ีมีตอภาษาและวัฒนธรรมชาติ” วิชาภาษาและวรรณคดีคือ 
“Mindset ความรูสึก วิธีคิด(ของตนเอง)ท่ีมีตอมนุษยแ สังคม และธรรมชาติ” และในวิชาวรรณคดีโบราณคือ 
“การสัมผัสกับ Mindset ความรูสึก วิธีคิดของคนยุคกอนแลวนํามาพัฒนา Mindset ความรูสึก วิธีคิดของ
ตนเองใหสมบูรณแ” กลาวคือวรรณคดีนั้นมีคุณคาในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือในการทําให “รูจักประเทศของตน
เเละเขาใจความคิดของตนเอง” นอกจากนี้จากมาตรฐานการเรียนรูดังกลาวจะเห็นวา ในหลักสูตรแกนกลางฯ 
ไมไดต้ังเปูาหมายเพียงใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาของเรื่องท่ีอานเทานั้น แตยังกําหนดมาตรฐานใหผูเรียน
เขาใจวาจะนําความรูดังกลาวไปประยุกตแใชจริงไดอยางไรอีกดวย  

ดังท่ีไดกลาวมานี้จึงอาจสรุปความสัมพันธแระหวางมาตรฐานการเรียนรูดาน “ความรูและทักษะ” กับ
คุณคาในการเรียนการสอนวรรณคดีไดดังแผนภูมิ 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 2 มาตรฐานการเรียนรูดาน “ความรูและทักษะ” กับคุณคาในการเรียนการสอนวรรณคดี 
 

การเรียนการสอนวรรณคดีนั้นมีคุณคา 2 ประการ นั่นคือ “การเขาใจตนเอง” และ “การเขาใจผูอื่น” 
ในสวนของการเขาใจตนเองนั้น สามารถแยกไดเป็น 2 ประเภทคือ “ความเขาใจในประเทศของตนเอง” ซึ่ง
ประกอบดวยภาษาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตรแ และภูมิหลังทางดานยุคสมัยและวัฒนธรรม และ “ความ
เขาใจในตัวเอง” อันไดแก Mindset ความรูสึกและวิธีการคิด ซึ่งจะเกิดขึ้นไดจากการอานงานประพันธแตาง ๆ 
ท่ีจะชวยสะทอนใหเขาใจความรูสึกนึกคิดของตนและทําใหผูเรียนพัฒนาความคิดใหสมบูรณแยิ่งขึ้น ในสวนของ 
“การเขาใจผูอื่น” นั้น คือการเขาใจความสัมพันธแของวัฒนธรรมของชาติตนเองและวัฒนธรรมตางชาติผานการ
เรียนการสอนวรรณคดีซึ่งมีสวนชวยทําใหเขาใจวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ ยิ่งขึ้น ยิ่งไปกวานั้น การเขาใจ
วัฒนธรรมตางชาติและความสัมพันธแของวัฒนธรรมของชาตินั้นกับวัฒนธรรมชาติตนยังชวยทําใหผูเรียนเขาใจ
คุณลักษณะพิเศษของชาติตนเองไดกระจางชัดยิ่งขึ้นอีกดวย 

มาตรฐานการเรียนรูในตาราง 3 นั้นสามารถจําแนกไดเป็น 2 กลุมใหญ คือ “วิธีการอานงานประพันธแ” 
และ “การพัฒนา Mindset ความรูสึก และวิธีการคิด” ในสวนของ “วิธีการอานงานประพันธแ” นั้นไดแกการ

การสอนวรรณคดี 

เข้าใจตนเอง 

ประเทศ 

ภาษาและวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ 

ภูมิหลงัทางวัฒนธรรมและ  ยคุสมัย 

ตัวเอง 

Mindset 

ความรู้สกึ 

วิธีการคิด เข้าใจผู้ อ่ืน วัฒนธรรมต่างชาติ 
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จับใจความและความสามารถในการวิเคราะหแเนื้อเรื่อง โครงสราง การดําเนินเรื่อง กลวิธีการเขียน และการใช
สํานวนโวหาร นอกจากนี้ยังมีการกําหนดมาตรฐานใหผูเรียนสามารถ“วิเคราะหแ Mindset ความรูสึก วิธีการคิด
ท่ีปรากฏอยูในงานประพันธแและตีความเนื้อหาได” และ “วิเคราะหแ เจตนาและความคิดของผูเขียนท่ีจําเป็น
แลวนํามาประกอบการตีความเนื้อเรื่อง” ซึ่งจากมาตรฐานท้ัง 2 ขอนี้จึงอาจกลาวไดวา ในสวนของสาระดาน
การอานนี้เป็นการพัฒนาความสามารถในการเขาใจผูอื่นผานการอาน กลาวคือไมไดอานเพียงตัวอักษรเทานั้น 

 
ตาราง 3 ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการเรียนรูดาน “ความสามารถในการคิดเช่ือมโยง คิดอยางมี
วิจารณญาณและการใชภาษาในการบรรยาย” สาระ “การอาน”  
รายวิชา “ภาษาและวัฒนธรรม” “ภาษาและวรรณคดี” และ “วรรณคดีโบราณ” 

 
 ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาและวรรณคดี วรรณคดีโบราณ 

ค ว า ม
เ ข า ใ จ
โครงสร
า งและ
เน้ือหา 

(1) วิ เ ค ร า ะ หแ เ น้ื อ ห า 
โครงสร า งและวิ ธี ก า ร
ดํา เ นิน เ น้ือ เรื่ อ งตาม ท่ี
บรรยายไวไดอยางถูกตอง
โดยยึดตามรูปแบบของ
งานประพันธแ 
 

(1) วิเคราะหแ เน้ือหา โครงสราง 
วิธีการดําเนินเน้ือเรื่องและกลวิธีใน
การเขียนตามท่ีบรรยายไวไดอยาง
ถูกตองโดยยึดตามรูปแบบของงาน
ประพันธแ 
 

(1) วิเคราะหแเน้ือหา โครงสรางและ
วิธีการดําเนินเน้ือเรื่องตามท่ีบรรยาย
ไวไดอยางถูกตองโดยยึดตามรูปแบบ
ของงานประพันธแ 
(2) จับใจความเน้ือเรื่องไดอยาง
ถูกตองโดยใหความสําคัญกับสํานวน
เฉพาะของวรรณคดีโบราณตาม
รูปแบบของงานประพันธแ 

ก า ร
คนควา
แ ล ะ
ก า ร
ตีความ 

(1) วิเคราะหแ Mindset 
ความรูสึ ก วิ ธีการคิด ท่ี
ปรากฏอยูในงานประพันธแ
และนํามาตีความเน้ือหา
ได 
(2)ประเมินโครงสราง การ
ดําเนินเรื่อ ง กลวิธีการ
เขียน และลักษณะเดน
ของสํานวนภาษาของงาน
ประพันธแตาง ๆ  
 

(1) ตี คว า ม เ น้ื อ เ รื่ อ ง จ ากก า ร
ประเมินมุมมองของผู เลา เรื่อ ง 
วิธีการกําหนดสถานการณแและ
ลักษณะเดนของสํานวนภาษา 
(2) ศึกษาจุดเดนและขอดีของรูป
ประโยคดวยการเปรียบเทียบกับ
งานประพันธแอื่น 
 (3) ศึกษาความหลากหลายของ
การตีความโดยยึดตามโครงสราง 
วิธีการดําเนินเรื่อง กลวิธีการเขียน
ของงานประพันธแ 
 (4)  วิ เ ค ร า ะ หแ  Mindset 
ความรูสึก วิธีการคิดท่ีปรากฏอยูใน
งานประพันธแพรอมกับตีความงาน
ประพันธแช้ันน้ันอยางลึกซึ้งโดยยึด
ตามภูมิหลังในการประพันธแและ
ความสัมพันธแกับงานประพันธแอื่น ๆ 

(1) วิเคราะหแเจตนาและความคิดของ
ผู เ ขี ย น ท่ี จํ า เ ป็ น แ ล ว นํ า ม า
ประกอบการตีความเน้ือเรื่องพรอม
กับการประเมินโครงสราง การดําเนิน
เรื่อง กลวิธีการเขียน และลักษณะ
เด นขอ งสํ า นวนภา ษา ของ ง า น
ประพันธแตาง ๆ 
(2)อานวรรณคดีโบราณโดยยึดตาม
ภู มิ ห ลั ง ใ น ก า ร ป ร ะ พั น ธแ แ ล ะ
ความสัมพันธแกับงานประพันธแอื่น ๆ 
ตีความเน้ือเรื่องอยางลึกซึ้งและศึกษา
คุณคาของงานประพันธแน้ัน ๆ  
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 ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาและวรรณคดี วรรณคดีโบราณ 
การกอ
ร า ง
ความคิ
ด  แล ะ
ก า ร
แ ล ก  
เปลี่ ยน
ค ว า ม 
คิด 

(1) พั ฒ น า  Mindset 
ความรูสึก วิธีการคิดของ
ตนเองในเชิงลึกดวยการ
ตีความหรือเน้ือเรื่องของ
งานประพันธแ และมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมของชาติเป็น
ของตนเอง 
 (2) พั ฒ น า Mindset
ความรูสึก วิธีการคิดของ
ตนเองในเชิงลึกโดยใชงาน
ประพันธแหลายช้ินงานท่ี
เกี่ยวของกับหัวขอท่ีต้ังไว
เป็นฐานความคิด 
 

(1) พัฒนาก Mindset ความรูสึก 
วิธีการคิดของตนเองท่ีมีตอมนุษยแ 
สังคม และธรรมชาติใหลึกซึ้งดวย
การตีความหรือเน้ือเรื่องของงาน
ประพันธแ 
 

(1) เช่ือมโยงเน้ือเรื่องและการตีความ
กับองคแความรูของตนเองท่ีเกี่ยวของ
กับงานประพันธแหรือวรรณคดีโบราณ
แลวพัฒนาความคิดของตนเองท้ังใน
เชิงกวางและเชิงลึก 
(2) พัฒนาความคิดของตนเองท่ีมีตอ
มนุษยแ สังคม และธรรมชาติท้ังในเชิง
ก ว า ง แ ล ะ เ ชิ ง ลึ ก ด ว ย Mindset
ความรูสึก วิธีการคิดท่ีปรากฏอยูใน
งานประพันธแ 
(3) พัฒนาMindsetความรูสึก วิธีการ
คิดของตนเองในเชิงลึกโดยใชงาน
ประพันธแหรือวรรณคดีโบราณตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีสนใจเป็นฐาน
ความคิด 
 (4) พัฒนาความคิดของตนเองท่ีมีตอ
ภาษาและวัฒนธรรมของชาติท้ังใน
เชิงกวางและเชิงลึกผานการประเมิน
งานประพันธแและวรรณคดีโบราณ
จากมุมมองท่ีหลากหลาย 

 
แตยังเป็นการปลูกฝใงพฤติกรรมการอานเชิงลึกไปจนถึงแกนแทของงานประพันธแ หรือคือการปลูกฝใงผูเรียนทาง
หนึ่งวาในการอานงานใด ๆ ก็ตาม จําเป็นอยางยิ่งท่ีจะตองอานใหลึกซึ้งวาผูเขียนตองการจะส่ืออะไร มิใชอาน
ขอความแตเพียงผิวเผินเทานั้น  

ในสวนของ “การพัฒนา Mindset ความรูสึก และวิธีการคิด” นี้คือการฝึกใหผูเรียนพัฒนา Mindset 
ความรูสึก และวิธีการคิดรวมถึงการกอรางความคิดของตนผานการอานงานประพันธแตาง ๆ ซึ่งอาจกลาวไดวา
เป็นการพัฒนา “ความสามารถในการพัฒนาตนเอง” โดยสามารถสรุปความสัมพันธแระหวางตารางเปรียบเทียบ
มาตรฐานการเรียนรูดาน “ความสามารถในการคิดเช่ือมโยง คิดอยางมีวิจารณญาณและการใชภาษาในการ
บรรยาย” ในสาระดานการอานกับคุณคาในการเรียนการสอนวรรณคดีไดดังแผนภูมิท่ี 3 
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แผนภูมิ 3 “ความสามารถในการคิดเช่ือมโยง คิดอยางมีวิจารณญาณและการใชภาษาในการบรรยาย”             

หัวขอ “การอาน” และคุณคาในการเรียนการสอนวรรณคดี 
 
จากแผนภูมิดังกลาวจะเห็นวาการสอนวรรณคดีนั้นเป็นเครื่องมือท่ีใชพัฒนา “ความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง” และ “ความสามารถในการเขาใจผูอื่น” ของผูเรียนผานการอานงานประพันธแตาง ๆ โดยการ
ตีความงานประพันธแนั้นคือการบมเพาะพฤติกรรมของผูเรียนใหเป็นคนท่ีพยายามทําความเขาใจผูอื่นจนเป็น
นิสัยทางหนึ่ง นอกจากนี้การตีความงานประพันธแโดยต้ังอยูบนฐานของ Mindset ความรูสึก และวิธีการคิดท่ี
ปรากฏอยูในงานประพันธแนั้น ลวนแลวแตเป็นการฝึกใหผูเรียนรูจักการมองตางมุมและคิดจากมุมมองของผูอื่น
ท้ังส้ิน อาจกลาวไดวาการปลูกฝใงนิสัยดังกลาวใหกับผูเรียนนี้มีสวนชวยเพิ่มพูนความสามารถในการพัฒนา
ตนเองของผูเรียนในดานการพัฒนาความคิดของตนเองใหกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นรวมถึงทําใหผูเรียน
สามารถกอรางความคิดของตนเองซึ่งผานการอานงานประพันธแตาง ๆ ดังท่ีไดกลาวมานี้จึงอาจสรุปไดวา การ
เรียนการสอนวรรณคดีไดชวยพัฒนาความสามารถในการเขาใจผูอื่นไปพรอมกับความสามารถในการคิดของ
ผูเรียนอีกดวย 

จากการศึกษาจุดประสงคแของการเรียนการสอนวรรณคดีดวยการวิเคราะหแหลักสูตรแกนกลางระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2561 ของประเทศญี่ปุุนผนวกกับจุดมุงหมายในการสอนวรรณคดีดังท่ีไดกลาว
มาแลวนั้น จึงอาจกลาวไดวา การเรียนการสอนวรรณคดีคือเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนามนุษยแโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งความสามารถในการคิดเช่ือมโยง การคิดอยางมีวิจารณญาณและความสามารถในการใชสํานวนภาษา
บรรยายส่ิงตาง ๆ ท้ังนี้อาจสรุปจุดมุงหมายในการเรียนการสอนวรรณคดีซึ่งปรากฏอยูในหลักสูตรแกนกลางฯ 
ไดดังนี้ 

(1) เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจวัฒนธรรมของชาติ 
(2) เพื่อใหผูเรียนเขาใจวัฒนธรรมตางชาติท่ีเกี่ยวของกับชาติตนเอง 
(3) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการอานวรรณคดีโบราณ 
(4) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอันไดแก “จินตนาการ” “ความคิดสรางสรรคแ” “การคิดในเชิง

กวางและเชิงลึก” “การคิดอยางมีเหตุผล” 
(5) เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาของภาษา 
(6) เพื่อใหผูเรียนตระหนักรูวาตนเป็นผูสืบทอดภาษาและวัฒนธรรมของชาติตน 

การสอนวรรณคดี 

ความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง 

การพัฒนา Mindset ความรู้สึก 
และความคิดในเชิงลึก 

การกอ่ร่างความคิด 

ความสามารถในการเข้าใจ
ผู้ อ่ืน 

ความเข้าใจงาน
ประพันธ์ 

เนื้อหา 

โครงสร้าง 

การดําเนินเร่ือง 

กลวิธีในการเขียน 

ภูมิหลังในการประพันธ์ 

เจตนาของผู้เขียน 

Mindset 

ความรู้สึก 

วิธีการคิด 
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(7) เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขาใจผูอื่น และเพิ่มพูนความสามารถในการส่ือสารโดยต้ังอยูบน
ฐานของความเขาใจ 

 
ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้จุดมุ่งหมายในการสอนวรรณคดีญี่ปุุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกับ
การสอนวรรณคดีญี่ปุุนในหลักสูตรภาษาญี่ปุุนในระดับอุดมศึกษา 
 จากการวิ เคราะหแ จุดประสงคแการเรียนรู ในตัวอยางประมวลการสอนวิชาวรรณคดีญี่ปุุนใน
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 3 มหาวิทยาลัย สามารถสรุปไดดังตาราง 4 

 
ตาราง 4 ตัวอยางจุดประสงคแการเรียนรูในประมวลการสอนวิชาวรรณคดีญี่ปุุนในระดับอุดมศึกษาของไทย 

จุดประสงคแการเรียนรู มหาวิทยาลัย 
A 

มหาวิทยาลัย 
B 

มหาวิทยาลัย 
C 

(1) ความรูเกี่ยวกับประวัติวรรณคดีญี่ปุุน ✓ ✓  
(2) ทราบถึงขอดีและคุณคาของวรรณคดีท่ีโดดเดน ✓ ✓ ✓ 
(3) มีความรูความเขาใจในเน้ือหาของวรรณคดี ✓ ✓ ✓ 
(4) มีความรูเกี่ยวกับนักประพันธแ  นักกวี  และผลงาน
วรรณคดีท่ีโดดเดน 

✓   

(5) เขาใจความคิด ภูมิหลังทางวัฒนธรรมในแตละยุคสมัย
ซึ่งสะทอนอยูในวรรณคดี 

✓ ✓ ✓ 

  
 จากตาราง 4 จะเห็นไดวาจุดประสงคแการเรียนรูท่ีท้ัง 3 มหาวิทยาลัยมีรวมกันคือความรูความเขาใจใน
เนื้อหา ขอดีและคุณคาของวรรณคดี และความเขาใจในความคิด ภูมิหลังทางวัฒนธรรมในแตละยุคสมัยซึ่ง
สะทอนอยูในวรรณคดีเรื่องตาง ๆ แมจุดประสงคแการเรียนรูดังกลาวนั้นจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการเรียนการ
สอนวรรณคดีญี่ปุุนแตอาจเกิดปใญหาวาผูเรียนไมอาจเช่ือมโยงเนื้อหาท่ีเรียนกับการทํางานหลังจากจบ
การศึกษาได ผลจากการศึกษาจุดมุงหมายของการสอนวรรณคดีในหลักสูตรแกนกลางฯ ของญี่ปุุน ผูศึกษามี
ขอเสนอแนะในการกําหนดจุดประสงคแในการสอนวรรณคดีในหลักสูตรภาษาญี่ปุุนในระดับอุดมศึกษาดังนี้ 
1.การสอนวรรณคดีญี่ปุุนในฐานะท่ีเป็นสื่อในการสอน 
 ปใญหาหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีในประเทศไทยคือการท่ีผูเรียนรูสึกวาวรรณคดีเป็นเรื่อง
ไกลตัว เรียนแลวนําไปใชประโยชนแไมได (ชลธิชา หอมฟุูง ,2558) ซึ่งจากการวิเคราะหแหลักสูตรแกนกลางฯ 
พบวาการเรียนการสอนวรรณคดีญี่ปุุนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นมีความพยายามท่ีจะเช่ือมโยง
วรรณคดีกับการนําไปใชไดจริง เห็นไดจากสาระเรื่องการอานท่ีไมเพียงแตจะเนนใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคา
ของงานประพันธแเทานั้นแตยังมุงเนนใหผูเรียนคิดวาจะนําส่ิงท่ีอานไปประยุกตแใชไดอยางไร เมื่อผนวกกับเรื่องท่ี
สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุุนในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดมีแนวโนมท่ีจะจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงการนําไปใช
ประโยชนแไดจริงในการทํางานหลังจบการศึกษาแลว ผูศึกษาจึงเห็นวาการเรียนการสอนวรรณคดีญี่ปุุนใน
หลักสูตรสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุุนนั้น นอกจากจะใชวรรณคดีเป็นส่ือในการสอนความรูดานภาษาเชนคําศัพทแ 
อักษรคันจิและสํานวนตาง ๆ แลว ควรกําหนดจุดมุงหมายในการสอนอยูท่ีการ “นําความรูท่ีไดจากการเรียนใน
วิชาวรรณคดีไปประยุกตแใชในการทํางานจริง” และเลือกงานประพันธแท่ีจะนํามาใชสอนโดยต้ังอยูบนพื้นฐาน
ความคิดดังกลาว 
2.การสอนวรรณคดีญี่ปุุนในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้วัฒนธรรม 
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 คุณคาเชิงประจักษแประการหนึ่งของวรรณคดีคือการเป็นเอกสารท่ีทําใหเขาใจวัฒนธรรมไดอยางลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น แมในหลักสูตรแกนกลางฯ จะมิไดระบุไวชัดเจนวาวัฒนธรรมนั้นหมายถึงอะไร แตจากการท่ีระบุถึง 
“การเขาใจภูมิหลังทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรแ” และจากคําจํากัดความของวิชาภาษาและวัฒนธรรมซึ่ง
ระบุวา “เขาใจภาษาและวัฒนธรรมของชาติต้ังแตสมัยโบราณจนถึงสมัยปใจจุบันอยางลึกซึ้ง” จึงอาจกลาวไดวา 
วัฒนธรรมท่ีกลาวถึงนั้นหมายถึงวัฒนธรรมโบราณอันสืบทอดกันมาเป็นประเพณี แตหากเป็นเชนนั้นแลวอาจ
เกิดคําถามไดวา จําเป็นดวยหรือท่ีจะตองสอนวัฒนธรรมผานวรรณคดี หากอานบทอานท่ี เกี่ยวของกับ
ประวัติศาสตรแซึ่งเขียนดวยภาษาปใจจุบันก็จะสามารถเรียนรูวัฒนธรรมในแตละยุคสมัยรวมถึงเหตุการณแสําคัญ
ทางประวัติศาสตรแไดเชนกันและเขาใจงายกวาการอานภาษาในวรรณคดีมิใชหรือ การใหเรียนวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรแผานวรรณคดีนั้นคือการพยายามยัดเยียดใหผูเรียนเรียนวรรณคดีโดยไมจําเป็นหรือไม ในการนี้ผู
ศึกษาเห็นวาแมวาการเรียนวิชาประวัติศาสตรแจะทําใหไดผลลัพธแแบบเดียวกัน แตการอานวรรณคดีท่ีมีการ
บรรยายสภาพจิตใจและความรูสึกนึกคิดของตัวละครรวมถึงสภาพสังคมในแตละยุคสมัยอยางละเอียดนั้นยอม
ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจภูมิหลังทางยุคสมัย ความคิดและวิถีชีวิตของคนยุคนั้นไดกระจางลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งอาจ
กลาวไดวาเป็นคุณคาท่ีโดดเดนท่ีสุดของวรรณคดีรองจากคุณคาทางดานวรรณศิลป การเรียนการสอนวรรณคดี
ญี่ปุุนในหลักสูตรสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุุนจึงควรหยิบยกจุดเดนขอนี้มาใชในการเรียนการสอน กลาวคือไมได
สอนเพียงเพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อเรื่องหรือประวัติวรรณคดีเทานั้น หากแตควรกําหนด
จุดประสงคแในการเรียนอยูท่ี “ความเขาใจประเทศญี่ปุุนและคนญี่ปุุนอยางลึกซึ้ง” โดยมุงไปยังภูมิหลังทาง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตรแ Mindset ความรูสึกนึกคิดและวิธีการคิดอันปรากฏอยูในงานประพันธแตาง ๆ 
นอกจากนี้ยังควรคํานึงถึงการเช่ือมโยงส่ิงเหลานั้นกับสังคมญี่ปุุนในปใจจุบันเพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรู
ดังกลาวไปใชไดจริงและไมรูสึกวาวรรณคดีเป็นเรื่องไกลตัวอีกดวย 
 
3.การสอนวรรณคดีญี่ปุุนเพื่อพัฒนาความคิด 
 จากการที่วิชาภาษาและวรรณคดีเป็นวิชาท่ีมีไวเพื่อพัฒนาการคิดเช่ือมโยง การคิดอยางมีวิจารณญาณ
และความสามารถในการใชภาษาบรรยายส่ิงตาง ๆ นั้น จึงอาจกลาวไดวาวรรณคดีมีความเกี่ยวของอยางลึกซึ้ง
กับการพัฒนาความคิดของผูเรียน โดยสามารถจําแนกมาตรฐานการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความคิดใน
หลักสูตรแกนกลางฯ ได 2 ประเด็นคือ“การพัฒนาความคิดของตนเองท้ังในเชิงกวางและเชิงลึก” และ “การ
กอรางความคิด” ในการเรียนการสอนวรรณคดีนั้น นอกจากผูเรียนจะไดเรียนรูความคิดของผูเขียนแลว ยังได
สัมผัสความคิดของตัวละคร สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในยุคตาง ๆ อีกดวย ซึ่งหากนํามาเป็นหัวขอใช
อภิปรายในหองเรียนยอมจะชวยพัฒนาความคิดและความเขาใจท่ีมีตอส่ิงนั้น ๆ ท้ังในเชิงกวางและเชิงลึก และ
หากพิจารณาจากแนวคิดท่ีวาสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุุนคือการสรางทรัพยากรบุคคลท่ีใชภาษาญี่ปุุนออกสูสังคม
การทํางานระหวางสองวัฒนธรรมแลว บัณฑิตจึงไมควรเขาใจประเทศญี่ปุุนแตเพียงผิวเผิน หากแตจําเป็น
จะตองเขาใจสังคมญี่ปุุนอยางลึกซึ้ง จึงอาจกลาวไดวาในหลักสูตรสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุุน วิชาวรรณคดีญี่ปุุน
นับวามีบทบาทสําคัญในการท่ีจะชวยเสริมสรางความเขาใจตอประเทศญี่ปุุนของผูเรียนอันเป็นสวนสําคัญยิ่งใน
การทํางานในฐานะส่ือกลางของสองวัฒนธรรม 
 
4.การสอนวรรณคดีญี่ปุุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น 
 ในวิชา “ภาษาและวัฒนธรรม” และ “วรรณคดีโบราณ” ในหลักสูตรแกนกลางฯ ของญี่ปุุนนั้นตางก็มี
การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียน “เขาใจความสัมพันธแของวัฒนธรรมตางชาติ(เชน จีน) กับวัฒนธรรม
ของชาติตน” ซึ่งแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาการสอนวรรณคดีนั้นไมเพียงแตมุงเนนใหผูเรียนเกิดความเขาใจอัน
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ดีท่ีมีตอวัฒนธรรมของชาติตนเองเทานั้น หากแตยังใหความสําคัญกับวัฒนธรรมตางชาติอีกดวยซึ่งยิ่งขับเนนให
เห็นถึงคุณคาของวรรณคดีในฐานะท่ีเป็นเอกสารท่ีใชเรียนรูวัฒนธรรม แตคุณคาของการเรียนการสอน
วรรณคดีนั้นไมไดอยูท่ีการเป็นเอกสารท่ีทําใหเขาใจวัฒนธรรมท่ีแตกตางเทานั้น หากแตมีสวนสําคัญในการ 
“บมเพาะความสามารถในการเขาใจผูอื่น” อีกดวย นอกจากวัฒนธรรมตางชาติแลว การอาน Mindset 
ความรูสึกและวิธีการคิดของคนยุคกอนท่ีปรากฏอยูในงานประพันธแ รวมถึงการอานเจตนาและความคิดของ
ผูเขียนตางก็เป็นการพัฒนาความสามารถในการเขาใจคนอื่นท้ังส้ิน นอกจากนี้การท่ีสามารถ“วิเคราะหแ 
Mindset ความรูสึก วิธีการคิดท่ีปรากฏอยูในงานประพันธแและนํามาตีความเนื้อหาได ” นั้น นอกจากจะ
เช่ือมโยงกับการคิดอยางมีเหตุผลแลว ยังเป็นการปลูกฝใงพฤติกรรมในการคิดจากมุมมองของผูอื่นอีกดวย เป็น
เรื่องธรรมดาท่ีเวลาคนเราจะประเมินคาส่ิงใดนั้นก็มักตัดสินจากมุมมองของตนเป็นหลัก แตผลจากการ
วิเคราะหแหลักสูตรแกนกลางฯ จะเห็นไดวาญี่ปุุนไดพยายามท่ีจะปลูกฝใงใหผูเรียนคิดตางมุม ซึ่งเป็นบอเกิดของ
ความเห็นอกเห็นใจผูอื่นและเป็นส่ิงท่ีจะขาดไปเสียมิไดในการใชชีวิตอยูในสังคม 

เมื่อนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตแใช ในบริบทการสอนวรรณคดีในฐานะท่ีเป็นสวนหนึ่งของสาขา
วิชาเอกภาษาญี่ปุุน พบวานอกจากจะสามารถปลูกฝใงผูเรียนใหรูจักคิดในมุมมองของผูอื่นดังท่ีกลาวมาแลวนั้น 
ยังอาจคิดไดวาวรรณคดีคือเอกสารท่ีสําคัญยิ่งอันจะทําใหเขาใจวัฒนธรรมท่ีแตกตางยิ่งขึ้น กลาวคือแม
จุดประสงคแหลักในการสอนวรรณคดีญี่ปุุน จะเป็นการสอนเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจอันดีในประเทศ
ญี่ปุุนเป็นหลัก แตในการอานวรรณคดีญี่ปุุน ไมควรอานโดยมองประเทศญี่ปุุนแตเพียงอยางเดียวหากแตควร
พินิจในความเป็นสากลซึ่งนอกจากจะทําใหเขาใจวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับญี่ปุุนยิ่งขึ้น
แลว การเปรียบเทียบในความเป็นสากลนี้จะชวยทําใหเขาใจประเทศญี่ปุุนไดแจมชัดและลึกซึ้งขึ้นอีกดวย 
 
สรุปผล 

ส่ิงสําคัญท่ีผูสอนควรคํานึงถึงเป็นอยางยิ่งในการเรียนการสอนวรรณคดี คือ “การนําไปประยุกตแใชได
จริง” กลาวคือควรทําใหผูเรียนไมรูสึกวาการเรียนวรรณคดีเป็นเรื่องไกลตัวและนําไปใชประโยชนแใดไมไดอันจะ
ทําใหแรงจูงใจในการเรียนลดลง ดังนั้นการเรียนการสอนวรรณคดีจึงควรใหความสําคัญกับการนําไปใชไดจริง
อยางเป็นรูปธรรม จุดมุงหมายในการสอนวรรณคดีญี่ปุุนใหกับชาวญี่ปุุนนั้นมีไวเพื่อพัฒนาทักษะการใชชีวิต 
การนําไปใชไดจริงจึงหมายถึงการนําส่ิงท่ีเรียนในวิชาวรรณคดีไปประยุกตแใชในชีวิตประจําวันซึ่งการเรียนการ
สอนวรรณคดีญี่ปุุนเพื่อผูเรียนชาวไทยก็อาจจะใชแนวคิดแบบเดียวกัน แตหากคํานึงถึงสถานการณแปใจจุบันของ
หลักสูตรสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุุนแลว ผู ศึกษาเห็นวาแนวคิดในการนําเรื่องท่ีเรียนในวิชาวรรณคดีไป
ประยุกตแใชในชีวิตประจําวันนั้นอาจไมกระจางชัดพอท่ีจะทําใหผูเรียนรูสึกวาการเรียนวรรณคดีเป็นเรื่องใกลตัว 
หากแตจําเป็นอยางยิ่งท่ีจะตองเช่ือมโยงความรูในวิชาวรรณคดีกับการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาเพื่อทํา
ใหผูเรียนประจักษแถึงคุณคาในการเรียนวรรณคดียิ่งขึ้นและทําใหวรรณคดียังคงดํารงคุณคาในฐานท่ีเป็นวิชาการ
ท่ีมีความหมายตอไปในการเรียนการสอนยุคปใจจุบัน 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการครั้งนี้ไดนําเสนอเกี่ยวกับ การพัฒนาแหลงเรียนรูศูนยแวิทยาศาสตรแและวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษารอยเอ็ด มีวัตถุประสงคแคือ 1.เพื่อศึกษาสภาพปใญหาของแหลงเรียนเรียนรูศูนยแวิทยาศาสตรแ         
และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษารอยเอ็ด  2.เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาแหลงเรียนรูศูนยแวิทยาศาสตรแและ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษารอยเอ็ด ซึ่งประกอบไปดวย ดานการบริหารจัดการ ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานการมี
สวนรวมของภาคีเครือขาย ดานการใหบริการ และดานวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูเปูาหมายหลักของการพัฒนา
การศึกษาของแหลงเรียนรูนอกระบบ คือ การพัฒนาผูท่ีศึกษาหรือผูเรียนใหเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพดวย
กระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยถายทอดความรู การฝึกการอบรม การสืบ
สานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคแจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคแความรูอันเกิดจากการ
จัดการสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปใจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

)พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ  . 2553) การท่ีจะพัฒนาผูเรียนรูหรือผูท่ีสนใจใหมีคุณภาพ             
ตามวัตถุประสงคแดังกลาวตองอาศัยแหลงเรียนรูหรือผูท่ีมีความเช่ียวชาญ ท่ีมีทักษะในการจัดการเรียนรู มีเจต
คติตอวิชาชีพที่ดี มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะในยุคศตวรรษท่ี 21 เป็นทักษะแหงอนาคตใหมท่ีบุคคลท่ีมี
ความเช่ียวชาญควรมีทักษะและคุณลักษณะท่ีรองรับเขาถึงเพื่อสรางนวัตกรรมบริหารจัดการแนวใหม เพื่อท่ี   
จะพัฒนาผูเรียนหรือเยาวชนในยุคใหมไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน  
 
คําสําคัญ : การพัฒนา,แหล่งเรียนรู้,ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด  
 

ABSTRACT 
 This academic article presents about Development of learning resource in Roi Et 
science and cultural centre for education . The objectives are 1. to study problems and 
obstructions of learning resource in Roi Et science and cultural centre for education,        
2 . To study the of development process for learning resource in Roi Et science and cultural 
centre for education  which includes Management, Learning activities, Participation of 
network partners, Service and Culture in order to lead into the main goal of educational 
development of informal learning resources such as the development of educators or 
learners to be quality persons with the learning process for the growth of individuals and 
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societyby transferring knowledge, practicing, training, cultural heritage, creativity, academic 
progress, creation of knowledge arising from the management of the environment, society, 
learning and factors that encourage people to learn continuously throughout their lives. 
(National Education Act 2010  .(To develop learners or those who interested in quality 
according to such objectives, they require a learning resource or an expert who has skills in 
learning management, a good attitude towards the profession, motivation, high achievement 
especially in the 21st century.  This is a new future skill that experts should have skills and 
features for supporting the access to create new management innovations in order to 
develop young learners in the new age by continuously and sustainably. 
 
KEYWORDS :Development of learning resource, Roi Et science and cultural centre for 
education . 
 

บทนํา 

 ความทาทายท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ท้ังในสวนท่ีเป็นแรงกดดันภายนอก ไดแกการ
เปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล  )Digital Revolution)          
การเปล่ียนแปลงสูอุตสาหกรรม 4.0    ) The Fourth Industrial Revolution) การดําเนินงานเพื่อบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคแการสหประชาชาติ2573 (Sustainable Development Goals : SDGs 
2030) ท่ีประเทศไทยไดใหสัตยาบัน รวมท้ังผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความตองการ
กําลังคนท่ีมีทักษะในศตวรรษท่ี 21ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปล่ียนแปลงโครงสราง
ประชากรท่ีสงผลใหประเทศเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณแในอนาคตอันใกลการติดกับดักประเทศท่ีมีรายได   
ปานกลางทัศนคติความเช่ือ คานิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรท่ีปรับเปล่ียนไปตามกระแสโลกา  
ภิวัตนแ  การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายและเส่ือมโทรมอยาง
รวดเร็ว รวมท้ังระบบการศึกษาท่ียังมีปใญหาหลายประการ นับต้ังแตปใญหาคุณภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
ปใญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดออนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร
ดานวิทยาศาสตรแ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ียังไมเหมาะสม     
ขาดความคลองตัว ยังมีความเหล่ือมลํ้าในดานโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมท้ังปใญหาดาน
คุณธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตยแสุจริต และการมีจิต
สาธารณะของคนไทยสวนใหญ สงผลกระทบตอระบบการศึกษา ท่ีตองปรับเปล่ียนใหสนองและรองรับความ  
ทาทายดังกลาว จึงมีความจําเป็นท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหระบบการศึกษาเป็นกลไกหลักของ
การขับเคล่ือนประเทศ ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหม กรอบยุทธศาสตรแชาติระยะ 20 ปี

)พ.ศ . 2560  – 2579  (และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  12    )พ .ศ  . 2560   – 
2564   (เพื่อใหสามารถนําพาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนในอีก  20 ปีขางหนา  )แผนการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ . 2560 - 2579( 
 )สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2552(การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง )พ.ศ. 2552 - 2561 (
รัฐบาลจะมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางงมีคุณภาพ โดยมีเปูาหมายหลัก  3 ประการ คือ การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางท่ัวถึงและ     
มีคุณภาพและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา คือ การพัฒนา
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คุณภาพสถานศึกษาแหลงเรียนรูยุคใหมและพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการใหม มณีรัตนแ ปานจันทรแ  )2553 (
กลาววา หลักการจัดการแหลงเรียนรูในชุมชน ตองมีวัตถุประสงคแ เปูาหมายและขอบเขตท่ีชัดเจน โดยโรงเรียน
จะตองมีการสงเสริมสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม   
การเรียนรูตามสภาพจริงโดยเนนนักเรียนเป็นสําคัญ แหลงเรียนรูเป็นปใจจัยสําคัญท่ีสงเสริมและพัฒนาบุคคล   
ใหมีความรูอยางตอเนื่องและตลอดชีวิต การสงเสริมใหผูเรียนเป็นบุคคลแหงการเรียนรูนั้น การศึกษาในระบบ
เพียงประการเดียวคงไมเพียงพอและไมสามารถทําใหผูเรียนทุกกลุมเปูาหมายเขาถึงการศึกษาไดท้ังหมด      
การเรียนรูจึงไมจํากัดแตเพียงในหองเรียนหรือสถานศึกษาเทานั้น บุคคลสามารถเขาศึกษ าคนควาขอมูล
ขาวสาร ความรูและศาสตรแแขนงตางๆไดตามความสนใจจากแหลงเรียนรูเชน หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑแ 
หอศิลปสวนสัตวแ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตรแอุทยาน วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี ศูนยแการกีฬาและ
นันทนาการเป็นตน ซึ่งเป็นการเติมเต็มการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนและเป็นการสรางความเสมอ
ภาคทางการศึกษาไดเป็นอยางดี คุณคาความสําคัญอยางหนึ่งของแหลงเรียนรูคือ การเป็นหองเรียนธรรมชาติ  
ท่ีมีข้ึนจริงเป็นแหลงรวบรวมของความรูศาสตรแตางๆมากมายเป็นแหลงเรียนรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติโดยผูเรียน   
ในสภาพแวดลอมจริง 
 ศูนยแวิทยาศาสตรแ ( Science Center ) เป็นแหลงเรียนรูวิทยาศาสตรแนอกระบบโรงเรียนประเภทหนึ่ง
ซึ่งมีบทบาทหนาท่ีในการใหความรูในดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแกบุคคลท่ัวไป ทุกกลุมเปูาหมายแนวคิด
ในการจัดกิจกรรมในศูนยแวิทยาศาสตรแท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางท่ัวโลกคือเนนใหมีการเรียนรูอยางมี
สวนรวมดังคํากลาวท่ีวา “การเรียนวิทยาศาสตรแควรอยูบนรากฐานของการใหประสบการณแตรงแกผูเรียน
เพราะวิทยาศาสตรแไมไดเป็นเพียงทฤษฎี หรือหลักการเทานั้นแตเป็นเรื่องของการปฏิบัติจริงอีกดวย          
ดังนั้น การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรแ ควรมุงเนนการประยุกตแความรูจากภาคทฤษฎีไปสูภาคปฏิบัติคือการสังเกต
และการทดลองดวยตนเองใหได” (Mill, 1963  (ในดานของวิทยากรตาง ๆ เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี นับวันจะมีบทบาทในการดําเนินชีวิตการทํางาน การประกอบอาชีพ
ของมนุษยแมากยิ่งขึ้น เด็กและเยาวชนไทยจึงจําเป็นตองมีความรู ความเขาใจ วิทยาศาสตรแพื้นฐานเพื่อสามารถ
ใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรแในการคิด วิเคราะหแ วิจารณแ การตัดสินใจบนเหตุและผล การรูจัก
ใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพการทํางานรวมกัน และการใหความสําคัญในการเรียนรูตลอดชีวิต           
เพื่อสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข เอาตัวรอด เติบโตและอยูไดในสภาพแวดลอมยุคใหม รวมถึง
กระบวนการบริหารจัดการสูยุคบริหารรุนใหมซึ่งมีการแขงขันที่สูงขึ้น 
 สรุปไดวา ศูนยแวิทยาศาสตรแและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษารอยเอ็ดเป็นแหล งเรียนรูท่ีนอกเหนือจาก
หองเรียนซึ่งในปใจจุบันแหลงเรียนรูศูนยแวิทยาศาสตรแเพื่อการศึกษานั้น ยังขาดกระบวนในการพัฒนา ซึ่งไดแก 
การจัดการ กิจกรรมการเรียนรู การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย การใหบริการ และดานวัฒนธรรม เป็นตน     
ซึ่งกระบวนการพัฒนาเหลานี้ยังไมไดมีการปรับเปล่ียนหรือไดรับการสนับสนุนเทาท่ีควรเนื่องจากปใจจัยใน  
หลาย ๆ ดาน เชน ความรูความเขาใจในการจัดการ การบริหารหรือการสงเสริมดานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ หรือ
แมแตการบริการยังตองมีการเพิ่มทักษะความสามารถและการส่ังสมประสบการณแเพื่อสรางแหลงการเรียนรู    
ท่ีหลากหลายและตอบสนองความตองการของชุมชนทามกลางการแขงขันในปใจจุบันท่ีมุงเนนการเพิ่มศักยภาพ
และการใชทรัพยากรมนุษยแในการสรางสรรคแนวัตกรรมและคุณคาเพิ่ม เพื่อตอบสนองความตองการของคน     
ท่ีซับซอนมากขึ้นและเปล่ียนแปลงไปอยูตลอดเวลา ใหมีความเหมาะสมและทันสมัย เอื้อใหเกิดการเรียนรู    
ตามความชอบและถนัด ใหคนสามารถพัฒนาความสามารถไดอยางเต็มศักยภาพตามความแตกตางของแต     
ละคน เป็นปใจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพของเยาวชนยุคใหมในอนาคตอีกดวย 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 กระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูการบริหารจัดการแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนา คุณภาพผูเรียนท้ังใน
ระบบและนอกระบบใหมีประสิทธิภาพ มีแนวทางดําเนินการ ท้ังนี้ยังมีกระบวนการตาง ๆ ไดแก การบริหาร 
กิจกรรมการเรียนรู การใหบริการ การมีสวนรวมและวัฒนธรรม ดังนี้ 
 1. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูในชุมชนใหเจาหนาท่ีและบุคลากรทุกระดับรูวา    
คืออะไร มีลักษณะอยางไรมีความสําคัญอยางไรเป็นตน  
 2. มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน หนวยงานสวนกลางควรกําหนดนโยบายใหชัดเจนวาจะมีการรณรงคแ
เพื่อพัฒนาแหลงการเรียนรูอยางหลากหลายขึ้นในชุมชนเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและนํานโยบาย     
ไปสูการปฏิบัติในทุกพื้นท่ี  
 3. มีการจัดทําแผนในระดับพื้นท่ีในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง ควรใหเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบในระดับพื้นท่ีสํารวจและจัดทําแผนวาในชุมชนท่ีรับผิดชอบควรมีการสรางหรือพัฒนาแหลงการ
เรียนรูในชุมชนใดขึ้นบาง  
 4. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดแผนในการสรางหรือพัฒนาแหลงการเรียนรู
ในแตละชุมชน ควรสงเสริมใหประชาชนซึ่งรูสภาพปใญหาในชุมชนของตนเป็นอยางดีไดรวมใหขอเสนอแนะ 
เพื่อสรางแหลงการเรียนรูที่หลากหลายและตอบสนองความตองการของชุมชน 
 5. หนวยงานสวนกลางสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการจัดสรางหรือพัฒนาแหลงการเรียนรู
ในชุมชนบางชนิดอาจตองมีการใชงบประมาณ วัสดุอุปกรณแตาง ๆ นอกเหนือจากขอความรวมมือ              
จากหนวยงานและประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งหนวยงานสวนกลางควรใหการสนับสนุน(สุทธิพงศแ บุญผดุง, 2558( 
 Senge (1990) เสนอวาการสรางองคแกรแหงการเรียนรูมีหลักการสําคัญ คือ วินัย 5 ประการซึ่งเป็น
พื้นฐานสูการเป็นองคแการแหงการเรียนรูวินัยท้ัง 5 ประการดังกลาวประกอบดวย 1) การเป็นบุคคลท่ีรอบรู 
 )Personal Mastery)2) การมีแบบแผนความคิด  )Mental Models) 3) การมีวิสัยทัศนแรวมกัน  )Shared 
Vision) 4) การเรียนรูเป็นทีม )Team Learning) 5) การคิดอยางเป็นระบบ )Systems Thinking) 
 องคแประกอบขององคแการแหงการเรียนรูองคแการแหงการเรียนรูคือ การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถของคนทํางานบนพื้นฐานของการเรียนรู  )Learning Base) โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
 1. กําหนดกลยุทธแท่ีเหมาะสมในเชิงปฏิบัติการคือ 1.1 กลยุทธแช้ีนํา  )Surge Strategy) โดยคณะ
ผูบริหารระดับสูงรวมรับผิดชอบและสนับสนุน 1.2 กลยุทธแปลูกฝใง  )Cultivate Strategy) โดยใหคณะทํางาน  
ในสายงานดานทรัพยากรบุคคลเป็นผูรับผิดชอบ 1.3 กลยุทธแปฏิรูป  )Transform Strategy) โดยคณะทํางาน
พิเศษจากทุก ๆ หนวยงานในองคแการมารวมกันรับผิดชอบดําเนินการ 
 2. กําหนดแผนงานใหชัดเจน ดังนี้ 2.1 ปรับโครงสรางในการบริหารใหเป็นการทํางานแบบทีม        
2.2 จัดทําแผนทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับโครงสรางในการบริหารงานใหมีลักษณะเป็นการทํางานเป็นทีม 
โดยวางแผนพัฒนาองคแความรู โดยการฝึกอบรมและพัฒนาประสบการณแพรอมทักษะจากการเรียนรูในท่ีทํางาน 
2.3 จัดทําแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานอุปกรณแตาง ๆ ท่ีจําเป็นตองใชประกอบการฝึกอบรมและการเรียนรู
ประเภทตาง ๆ เชน หองฝึกอบรม หองประชุมโสตทัศนูปกรณแเป็นตน 
 3. เปิดโอกาสใหทุกคนไดรับรูกลไกของการพัฒนาและผลกระทบทุก ๆ ดานท่ีจะเกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลง 
 4. พัฒนาพื้นฐานสําคัญขององคแการเรียนรูดังนี้ 
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  4.1 มุงสูความเป็นเลิศ )Personal Mastery) เพื่อใหเกงในทุก ๆ ดาน เกงในการเรียนรูเกงคิด 
เกงทํา มีไหวพริบปฏิภาณ มีความเพียรพยายามต้ังแตเยาวแวัยและใฝุรูอยางเสมอตนเสมอปลายเพื่อให
สอดคลองกับโลกยุคโลกาภิวัตนแซึ่งเป็นโลกแหงการเรียนรู  )Knowledge - Based) ท่ีตองมีการเรียนรูไปตลอด
ชีวิต  
     4.2 รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปิดกวาง )Mental Model) ซึ่งเกี่ยวของกับประสบการณแ
ท่ีไดสะสมมาต้ังแตเด็กกับพื้นฐานของวุฒิภาวะทางอารมณแของแตละบุคคลทําใหความคิดและความเขาใจ     
ของแตละคนแตกตางกัน 4.3 การสรางและสานวิสัยทัศนแ )Share Value) ใหทุกคนไดรูไดเขาใจจะไดสนับสนุน
และมีสวนรวมในการดําเนินการใหเป็นรูปธรรม 4.4 การเรียนรูรวมกันเป็นทีม )Team Learn) เป็นการเนนการ
ทํางานเป็นทีมโดยใหทุกคนในทีมงานใชวิจารณญาณรวมกันตลอดเวลาวากําลังทํางานอะไร จะทําใหดีขึ้น
อยางไรเป็นการเรียนรูรวมกันแลกเปล่ียนประสบการณแซึ่งกัน 4.5 ความคิดความเขาใจเชิงระบบ  )System 
Thinking) เพื่อใหทุกคนมีความเขาใจชัดเจนถึงความสัมพันธแของส่ิงตาง ๆ ทําใหมองทุกส่ิงทุกอยาง            
เป็นภาพรวมจะไดสามารถเผชิญกับภาวะวิกฤติและการแขงขันได 
 5. พัฒนาพนักงานในระดับผูนําองคแการไมวาจะเป็นหัวหนาโครงการหรือหัวหนาทีมงานใหมีความ
เขาใจบทบาทของผูนําในองคแการเรียนรูจะไดมีการปฏิบัติติใหมีคุณลักษณะ 
 6. มอบหมายพันธกิจ  )Mission) และกระบวนงานตาง ๆ แกทีมงานเพื่อใหสามารถบริหารและ
รับผิดชอบดวยตัวเองไดเป็นการเพื่ออํานาจใหแกพนักงานจะไดเกิดความคลองตัว 
 7. สรางวัฒนธรรมองคแการดานการพัฒนาและปรับปรุงงานใหดีขึ้นตลอดเวลา 
 8. ทําการประเมินผล )Assessment) เพื่อปรับปรุงผลงานเสมอ 
  
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 Jegede (1995) แหลงเรียนรู หมายถึง รูปแบบของการเรียนรูคูขนานระหวางความรูสากล แหลงการ
เรียนรูและภูมิปใญญา สงผลตอการพัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีมีความจําระยะยาวของผูเรียนทําใหสนใจ ใฝุรู 
รักการเรียนรู แสวงหาความรู และสามารถนําความรูทองถิ่นไปปรับประยุกตแสูสากล 
 Corsinglia (2001) แหลงเรียนรู หมายถึง กระบวนการผสมผสานความรูทองถิ่นเขากับความรูสากล  
ในการจัดการเรียนการสอน โดยยึดแหลงการเรียนรูในทองถิ่นเป็นแกนหลักเสริมการเรียนรูทําใหเกิดการ
ยอมรับ พูดคุยและรับฟใงความเหมือนความตางระหวางวัฒนธรรม โครงสราง รูปแบบการคิดโดยท่ีวัฒนธรรม
เดิมไมจําเป็นตองเปล่ียนโครงสรางตัวเองท้ังหมด กอนท่ีจะรับวัฒนธรรมใหมเขาไป 
 ลักษณะเดนของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูมีดังนี้ )สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2550)      
   1. ผูเรียนไดปฏิบัติจริง คนควาหาความรูไดดวยตนเอง 2. ผูเรียนไดฝึกการทํางานเป็นกลุมรวมคิด   
รวมทํารวมแกปใญหาตาง ๆ ซึ่งจะชวยใหเกิดการเรียนรูและทักษะกระบวนการตาง ๆ 3. ผูเรียนไดฝึกทักษะการ
สังเกต การเก็บขอมูล การวิเคราะหแขอมูล การตีความหมายและการสรุป ความคิดแกปใญหาอยางเป็นระบบ     
4. ผูเรียนไดประเมินผลการทํางานไดดวยตนเอง 5. ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตแใชและเผยแพร
ความรูได 6. ผูสอนเป็นท่ีปรึกษา ใหความรู ใหคําแนะนําใหการสนับสนุน 
 ทามกลางการแขงขันในปใจจุบันที่มุงเนนการเพิ่มศักยภาพและการใชทรัพยากรมนุษยแในการสรางสรรคแ
นวัตกรรมและคุณคาเพิ่ม เพื่อตอบสนองความตองการของคนท่ีซับซ อนมากขึ้นและเปล่ียนแปลงไปอยู
ตลอดเวลา การสรางสภาพแวดลอมของเมืองใหมีความเหมาะสมและทันสมัย เอื้อใหเกิดการเรียนรู           
ตามความชอบและถนัด ใหคนสามารถพัฒนาความสามารถ ได อยางเต็มศักยภาพตามความแตกตางของแตละ
คน เป็นปใจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ  
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      ดวยเหตุนี้ การพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีสามารถเช่ือมโยงความรูท่ีหลากหลายจึงมีความสําคัญตอการ
พัฒนาสูการเป็นเมืองแหงความเรียนรู  ไมวาจะเป็นแหลงเรียนรูทางกายภาพและแหลงเรียนรูออนไลนแ  โดยมี
ปใจจัยสําคัญในการสรางสรรคแแหลงเรียนรูยุคใหม  ไมวาจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชวย อํานวยความ
สะดวกในการเขาถึงองคแความรู เทคโนโลยีสมัยใหม ท่ีชวยใหการนําเสนอมีความนาสนใจ เขาใจงาย และชวย
ใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาทักษะ ท้ังระหวางผูเรียนรูกับแหลงเรียนรู และระหวาง   
ผูเรียนรูดวยกันเอง รวมถึงการสรางความรูสึกเป็นเจาของแหลงเรียนรู ของคนในชุมชน ซึ่งมีผลตอความยั่งยืน
ของแหลงเรียนรูสถาบันการเรียนรู )2560( 
 

 
 
 แนวคิดขางตนทําใหเราเห็นภาพชัดเจนขึ้นวา ไมวาเมืองนั้นจะเป็นเมืองท่ีกําลังพัฒนาหรือเมืองท่ี
พัฒนาแลว การเรียนรูและการพัฒนาเมืองเป็นพลวัตท่ีไมอยูนิ่งและเป็นส่ิงทาทาย โดยเฉพาะในยุคท่ีการแขงขัน
ขึ้นอยูกับความรูและภูมิปใญญาของคน การสรางระบบนิเวศของเมืองท่ีสามารถตอบสนอง ความตองการเรียนรู
และการพัฒนาทักษะของคน ท้ังท่ีอยูในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี ใหมีสวนรวมสรางสรรคแคุณคาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อใหเป็นเมืองแหงความรู  จึงเป็นส่ิงจําเป็นและหลีกเล่ียง ไมได แหลงเรียนรูจึงตองมีบทบาทในการ
บริหารจัดการความรู  เพื่อใหบริการความรูท่ีจําเป็นตอการพัฒนาศักยภาพของคนในเมืองและนําไปสูการปรับ
ใชความรูใหเกิดประโยชนแ  เพื่อใหคนและเมอืงสามารถพัฒนาไปพรอมๆ กันอยางยั่งยืนในท่ีสุด   
 1.สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่  
 สภาพเศรษฐกิจและสังคมปใจจุบันในยุคของขอมูลขาวสารเทคโนโลยีเป็นสวนผลักดันใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงของระบบการศึกษา ตลาดแรงงาน อาชีพใหมเกิดขึ้น อาชีพเกาบางอาชีพจะลดความสําคัญลง 
ปริมาณความรูมีอัตราการเติบโตสูง ปใจจัยตางๆ เหลานี้ สงผลใหเกิดแนวโนมท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความจําเป็น    
ของกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งรูปแบบการศึกษาแบบเกาอาจไมสามารถรองรับการสรางอาชีพใหกับคน
รุนใหมตลอดชีวิตไดอีกตอไปผูประกอบอาชีพตองปรับตัวและพรอมเรียนรูใหมอยูเสมอ อุตสาหกรรม         
ตองพัฒนาทักษะของลูกจางใหเหมาะสม รูปแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับยุคขอมูลขาวสารคือ รูปแบบท่ี
สามารถนําเทคโนโลยีมาใชประโยชนแซึ่งมวลชนหมูมากสามารถเรียนรูไดแตตองเรียนรูอยางเหมาะสมกับความ
สนใจและความสามารถของแตละบุคคลดวย ทําใหเกิดรูปแบบการเรียนรูใหม อาทิ หลักสูตรออนไลนแแบบเปิด
สําหรับมวลชน )MOOCs)หรือชองทางการเรียนรูอื่นๆ ไมวาจะเป็นภาพ เสียง วีดิทัศนแ ส่ือสังคม เกม จึงนับเป็น
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โอกาสดีของคนรุนใหมในการเลือกรูปแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับตนเองไดเกมคอมพิวเตอรแ  )Games)  ส่ือ
สังคม )Social Media) ส่ือเสียง )Audiobooks and Podcasts( 

 

 
 

2.แนวโน้มในอนาคต 
 จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีประกอบกับแรงผลักดันทางดานเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในชองทางการเรียนรูทุกรูปแบบ  เทคโนโลยีท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนท่ีสําคัญ    
ไมวาจะเป็นปใญญาประดิษฐแ )AI) ท่ีทําใหเกิดการพัฒนาเปล่ียนแปลงอยางมากในทุก platform การกําเนิดของ 
AI ท่ีคิดอานแทนมนุษยแไดในบางเรื่อง เชน ระบบพี่เล้ียงอัตโนมัติท่ีใชขอมูลจากระบบวิเคราะหแขอมูลในการให
คําแนะนําผูเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกันโปรแกรมพูดคุยอัตโนมัติ  )Chabot) รวมถึงระบบเศรษฐกิจ
แบงปใน  )Sharing economy) ทําใหเกิดแนวโนมทางดาน Crowd sourcing ซึ่งแบงไดในกลุมหลัก  ๆ ไดแก 
การรวบรวมขอมูลและสติปใญญา การรวบรวมแรงงาน การรวบรวมเงินทุน การรวบรวมผูคนเพื่อความรูสึกเป็น
ชุมชน การรวบรวมองคแความรูและแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูเรียนท่ีมีความรูและประสบการณแหลากหลาย  
 แนวโนมทางดานบูรณการระหวาง platform ออนไลนแจะทําใหเกิดรูปแบบ platform การเรียนรูท่ีมี
การผสมผสานมากขึ้น อาทิ MOOCsหลักสูตรออนไลนแมีการใช platform อื่นเพื่อสนับสนุนการเรียนรูอยาง
เผยแพรวีดิทัศนแบน YouTube ใชเกมเพื่อดึงดูดเนื้อหา เป็นตน   
 สําหรับแนวโนมการเกิดอาชีพใหมท่ีจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี รูปแบบการเรียนรู ท่ี
เปล่ียนไป อาทิ ครูช่ือดัง ท่ีมีช่ือเสียงในการสอนแตละวิชาใน MOOCs นักจัดรายการเพื่อการเรียนรูท้ังบนส่ือ
วีดิทัศนแและส่ือทางเสียง นักวิจารณแรายการอื่น )Commentator หรือ recommender) เป็นตน 
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 3.การนํามาใช้ในสังคมไทย 
 การนํา Platform การเรียนรูแตละชนิดมาปรับใช ควรคํานึงถึงการเลือกส่ือใหเหมาะสมกับความ
ตองการและบริบท รวมท้ังเตรียมความพรอมเพื่อใหไดรับประโยชนแจากส่ือการเรียนรูอยางเต็มท่ี โดยมีตัวอยาง
แนวคิดการสงเสริมการนําไปใชประโยชนแ ไดแก สงเสริมใหประชาชนรูจัก MOOCs ภาษาไทยและของ
ตางประเทศ การจับคูผูเรียนใหเรียน MOOCs ไปดวยกัน ควรจัดใหมีระบบพี่เล้ียง พัฒนาหลักสูตร MOOCs 
รวมกับภาคอุตสาหกรรม เป็นตน การสงเสริมส่ือวีดิทัศนแ อาทิ รวบรวมและเผยแพรชองทางการเรียนรูท่ีเป็น
ภาษาไทยใหเป็นท่ีรูจักในวงกวางสงเสริมใหมีการแปลชองความรูจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จัดอบรม
เทคโนโลยีพื้นฐาน การถายทอดสดเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ เป็นตน การสงเสริมการใชเกมคอมพิวเตอรแเพื่อ
การเรียนรูโดยสงเสริมการคิดอยางเป็นระบบและการคิดเชิงคํานวณโดยใชเกม หรือใชเทคโนโลยีของเกมอยาง 
AR VR ในการสงเสริมการเรียนรู  การใชส่ือสังคมเพื่อประโยชนแในการเรียนรูอยางเทคโนโลยีและเครื่องมือ
สําหรับชวยทํา chatbot เพื่อชวยกิจกรรมการเรียนรู การสงเสริมการใชส่ือทางเสียงเพื่อการสรางความเทา
เทียมกันในการเรียนรูสําหรับคนทุกกลุม สงเสริมใหคนไทยรูจักแหลงหนังสือเสียงภาษาไทย สงเสริมการ
ใหบริการหนังสือเสียงในหองสมุด เป็นตน 
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ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ .ศ .2550  วางพื้นฐานและปใจจัยเรงใหเกิดการปฏิรูปท้ังภาค
การเมืองและภาคสังคม ขณะท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี   10   .ศ .พ )2550-2554) มี
เปูาหมายหลักเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศระยะยาวใหสามารถพึ่งพาตนเองได จึงมุงพัฒนาคุณภาพ
ประชาชน  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษยแท่ีมีความสําคัญและเป็นอนาคตของชาติ        
ควรไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและสอดคลองกับการพัฒนาทางรางกาย จิตใจ อารมณแ และสังคม    
ตามธรรมชาติของมนุษยแและกฎเกณฑแของสังคมไทย สงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรู อยางตอเนื่อง รูสึกรัก 
หวงแหน และตระหนักถึงคุณคาของภูมิปใญญาและทรัพยากรทองถิ่น ดวยการระดมทรัพยากรบุคคลจาก      
ทุกภาคสวนรวมพัฒนาผูคนและสังคม 
 ในปี  2547  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให กรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ             
เป็นหนวยงานหลักรับผิดชอบ แผนบูรณาการเติมปใญญาใหสังคม ตามยุทธศาสตรแที่รัฐบาลกําหนด เพื่อมุงไป   
สูทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว คือ การแกปใญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต การเพิ่ม
ศักยภาพ การแขงขันของประเทศ การเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ ดวยการฟื้นฟูและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาความเข็มแข็งทางวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการพัฒนาทุนทางสังคม   
กับการลงทุนระยะยาวสําหรับทุนดานทรัพยากรมนุษยแและทุนดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรแ         
และเทคโนโลยีและผลสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติโครงการศูนยแวิทยาศาสตรแเพื่อการศึกษาแหงชาติ     
  และเครือขาย เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2537 ใหจัดต้ัง ศูนยแวิทยาศาสตรแเพื่อการศึกษาจังหวัดกระจายในเขต
พื้นท่ีการศึกษา เขตละ 1 แหง รวม 12 แหงท่ัวประเทศในขั้นตน และเพิ่มจํานวนศูนยแวิทยาศาสตรแเพื่อ
การศึกษาจังหวัดในระยะตอไปนั้น 
 สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  )กรมการศึกษานอกโรงเรียน เดิม  : ปใจจุบันคือสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   (ไดดําเนินการจัดต้ังศูนยแวิทยาศาสตรแเพื่อการศึกษา 
รวม 12 แหง ครบถวนแลว กระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นชอบเสนอโครงการระยะท่ี 2 ในโครงการ            
ศูนยแวิทยาศาสตรแเพื่อการศึกษาแหงชาติและเครือขาย โดยเสนอจัดต้ังในช่ือ ศูนยแวิทยาศาสตรแและวัฒนธรรม
เพื่อการศึกษารอยเอ็ดจังหวัดรอยเอ็ด 
            โครงการดังกลาวนับเป็นสวนหนึ่งของแผนบูรณการเติมปใญญาใหสังคม เป็นการเพิ่มจํานวนแหลง
เรียนรู เพื่อวางโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี ซึ่งบูรณการกับวัฒนธรรมของภาคอีสาน     
ใหกระจายออกไปในเขตภูมิภาค สนับสนุนใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู ในบรรยากาศของการเรียนรูอยางมี
สารประโยชนแ ความสุข สนุกสนาน อบอุน ตามลักษณะธรรมชาติของเด็ก เป็นแหลงเรียนรูตามอัธยาศัยท่ีเพาะ
ปใญญา ปลูกฝใงวัฒนธรรมการคิดอยางเป็นวิทยาศาสตรแ และนิสัยการใฝุรูอยางยั่งยืน และมีความเขาใจ         
ในพื้นฐานวัฒนธรรมของตนเองใหเกิดกับเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งจะสงผลตอความเข็มแข็ง ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศโดยลําดับ 
 
สรุป 
 จากแนวคิดและกระบวนการพัฒนาขางตน การพฒันาการเรียนรูศูนยแวิทยาศาสตรแและวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษารอยเอ็ดนั้น ไดทําการนํามาประยุกตแใชศึกษาเกี่ยวกับ ศูนยแวิทยาศาสตรแ( Science Center ) ซึ่งเป็น
แหลงเรียนรูวิทยาศาสตรแนอกระบบโรงเรียนประเภทหนึ่งซึ่งมีบทบาทหนาท่ีในการใหความรูในดาน
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแกบุคคลท่ัวไป ทุกกลุมเปูาหมายแนวคิดในการจัดกิจกรรมในศูนยแวิทยาศาสตรแท่ี
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางท่ัวโลกคือเนนใหมีการเรียนรูอยางมีสวนรวม โดยเฉพาะการเรียนรูและการ
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พัฒนาป็นพลวัตท่ีไมอยูนิง่และเป็นส่ิงทาทาย โดยเฉพาะในยุคท่ีการแขงขันขึ้นอยูกับความรูและภูมิปใญญาของ
คน ความตองการเรียนรูและการพัฒนาทักษะของคน ท้ังท่ีอยูในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี ใหมีสวนรวมสรางสรรคแ
คุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อใหเป็นเมืองแหงความรูจึงเป็นส่ิงจําเป็นและหลีกเล่ียงไมได แหลงเรียนรูจึง
ตองมีบทบาทในการบริหารจัดการความรู  เพื่อใหบริการความรูท่ีจําเป็นตอการพัฒนาศักยภาพและนําไปสูการ
ปรับใชความรูใหเกิดประโยชนแท่ีสุด 

 ท้ังนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ กิจกรรมการเรียนรู วัฒนธรรมการเรียนรู แตอยางไรก็ตามในอนาคต
ขางหนายังตองศึกษาสถานการณแและแนวโนมเปล่ียนแปลงการเรียนรูของคนรุนใหม เพื่อท่ีจะสามารถนํามา
พัฒนาศูนยแการเรียนรูใหเป็นยุคใหมตามสถานการณแดังกลาว และยังตองสรางเทคโนโลยีสารสนเทศพรอมดวย
นวัตกรรมตาง ๆ เขามาเป็นส่ือในการเรียนรูใหม ๆ ท่ีเกิดขึ้นและพัฒนาตลอดเวลา การเรียนรูและการพัฒนา
ของศูนยแวิทยาศาสตรแไมเพียงแตการใชสารสนเทศเขามาชวยแลวยังตองมีกระบวนการอื่น ๆ อีกเชน 1. สราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูในชุมชนใหเจาหนาท่ีและบุคลากรทุกระดับรูวา คืออะไร มีลักษณะ
อยางไรมีความสําคัญ 2. มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน หนวยงานสวนกลางควรกําหนดนโยบายใหชัดเจนวา   
จะมีการรณรงคแเพื่อพัฒนาแหลงการเรียนรูอยางหลากหลายขึ้นในชุมชนเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและ
นํานโยบายไปสูการปฏิบัติในทุกพื้นท่ี 3. มีการจัดทําแผนในระดับพื้นท่ีในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยาง
จริงจัง ควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในระดับพื้นท่ีสํารวจและจัดทําแผนวาในชุมชนท่ีรับผิดชอบควรมีการสราง
หรือพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชนใดขึ้นบาง 4. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดแผน   
ในการสรางหรือพัฒนาแหลงการเรียนรูในแตละชุมชน ควรสงเสริมใหประชาชนซึ่งรูสภาพปใญหาในชุมชน    
ของตนเป็นอยางดีไดรวมใหขอเสนอแนะ เพื่อสรางแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายและตอบสนองความตองการ
ของชุมชน  5. หนวยงานสวนกลางสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการจัดสรางหรือพัฒนาแหลงการ
เรียนรูในชุมชนบางชนิดอาจตองมีการใชงบประมาณ วัสดุอุปกรณแตาง ๆ เป็นตน 
 

ขอเสนอแนะ 

 1.ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษารูปแบบการจัดการของศูนยแวิทยาศาสตรแและวัฒนธรรม           
เพื่อการศึกษารอยเอ็ด 

2. เพื่อพัฒนาการจัดการของแหลงเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มศักยภาพความเช่ียวชาญ    
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการนิทรรศการเคล่ือนท่ีทางวิทยาศาสตรแเพื่อสงเสริม
แหลงเรียนรูดวยการใหบริการและใหขอมูลท่ีมีความสมบูรณแทางการส่ือสารมากยิ่งขึ้น  
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Learning Agility : ความสามารถทีส่ง่เสริมอัตลักษณข์องผู้นําทางการศึกษา  
LEARNING AGILITY : THE ABILITY TO PROMOTE EDUCATIONAL LEADERS 
IDENTITIES 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 

  ความคลองแคลววองไวในการเรียนรูของผูนําทางการศึกษา เป็นความสามารถสําคัญท่ีผูนําในยุคปใจจุบัน
ควรจะมี เนื่องจากมีองคแความรูใหมๆ และเหตุการณแท่ีควรเรียนรูเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา  คุณลักษณะหกประการ
ของความคลองแคลววองไวในการเรียนรู  สําหรับผูนําทางการศึกษาประกอบ ดวย 1) Mental Agility : การมี
วิจารณญาณในการแกปใญหา   2) People Agility : สามารถส่ือสารและทํางานกับหลากหลายบุคคลดวยความ
เขาใจ 3) Change Agility : สามารถเขาใจและปรับเปล่ียนตามสถานการณแไดดี  4) Results Agility : สามารถ
สรางผลงานท่ีดีในสถานการณแท่ีทาทาย 5) Self-Awareness : สามารถเขาใจรูจักศักยภาพตัวเองเป็นอยางดี  
และ 6) Cultural Agility : สามารถเขาใจและปรับตัวเขากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดดี 

  ความคลองแคลววองไวในการเรียนรู  จะชวยสงเสริมใหผูนําทางการศึกษามีความรูความสามารถ
ทันสมัย นําไปสูความมั่นใจ มีความเป็นมืออาชีพในการทํางาน จนเกิดเป็นอัตลักษณแท่ีโดดเดนในดานตางๆ เชน 
มีลักษณะเป็นผูเรียนรูตลอดชีวิต  เรียนรูอยางทันสมัย มีอัธยาศัยท่ีดี  มีความเช่ือ ศรัทธาในพลังของการเรียนรู
ของทุกคน สามารถโนมนาวและนําทุกคนใหตระหนักถึงคุณคาของการเรียนรู   เมื่อผูนําทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองใหมีความคลองแคลววองไวในการเรียนรูไดแลวจะสงผลดีตอตนเอง เกิดอัตลักษณแเฉพาะตน  สราง
ความสําเร็จใหสถานศึกษาและเป็นแบบอยางท่ีดีใหแกสังคม 

 

คําสําคัญ: ความคลองแคลววองไวในการเรียนรู , อัตลักษณแ, ผูนําทางการศึกษา 

ABSTRACT 

 Learning Agility of educational leaders is an important competency that leaders in modern 
times should have, because there is new knowledge and events that should be learned all 
the time. Six characteristics of learning agility for educational leaders as follows :  1) Mental 
Agility: Critical thinking in problem solving  2) People Agility: able to communicate and work 
with a variety of people with understanding  3) Change Agility: able to understand and adjust 
according to the situation well  4) Results Agility: can create good results in challenging 
situations 5) Self-Awareness: able to understand the potential of yourself well and 6) 
Cultural Agility: able to understand and adapt well to cultural diversity.  
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  Learning Agility encourage education leaders to have modern knowledge, which leads 
to confidence and professionalism.  Thus resulting in outstanding identity such as being a 
lifelong learner, learn modern, good-natured, believe in the power of everyone's learning, 
can convince and bring everyone to realize the value of learning. 
The development of learning agility of educational leaders has a positive effect on creating 
unique identities of leaders, creating success for educational institutions and being a good 
model for society. 

KEYWORDS:  Learning Agility, Identities, Educational Leaders  

บทนํา 

  การเปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีอยางรวดเร็วมีผลกระทบตอการบริหารจัดการองคแกร     ท้ัง
องคแกรภาคเอกชนและองคแกรภาครัฐจําเป็นตองปรับตัวทั้งส้ิน  ภาคเอกชนจําเป็นตองติดตามและปรับตัวใหเทา
ทันสถานการณแอยูเสมอ  ท้ังตองมีการพัฒนาการบริหารจัดการองคแกรใหสามารถแขงขันคูแขงทางการตลาด  
ดวยความเป็นภาคเอกชนยิ่งมีความจําเป็นตองพัฒนารอบดานและทุกระดับต้ังแตระดับผูบริหารสูงสุดถึง
พนักงานระดับปฏิบัติทุกคน  ตองเนนความสามารถในการใหบริการเพื่อสรางความประทับใจใหแกลูกคาหรือ
ผูรับบริการ  ส่ิงสําคัญของธุรกิจภาคเอกชนคือคํานึงถึงผลกําไร ทําใหธุรกิจเอกชนมีการพัฒนาท้ังระบบการ
บริหารจัดการ และบุคลากรอยางจริงจังเพื่อปูองกันความสูญเสียของธุรกิจ   สําหรับหนวยงานภาครัฐแมจะมิได
หวังผลกําไรเนื่องจากไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจายประจําปีของประเทศ  การใชจาย
งบประมาณแผนดินจึงมีความจําเป็นท่ีตองเป็นไปอยางถูกตองเหมาะสม  ในสภาพสังคมท่ีส่ือเทคโนโลยีมี
ความกาวหนาทําใหประชาชนสนใจติดตามการทํางานของรัฐมากยิ่งขึ้นจึงเป็นแรงกดดัน และกระตุนใหภาครัฐ
จําเป็นท่ีตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการทํางานดวยเชนเดียวกับภาคเอกชน   จึงกลาวไดวา เมื่อยุคสมัย
เปล่ียนแปลงเขาสูยุคดิจิทัล ทําใหองคแกร  หนวยงานตางๆ และบุคคล ท่ีประกอบอาชีพตางๆ จําเป็นตองพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานอยางจริงจังยิ่งขึ้น   

  การเป็นผูนําในองคแกรมีความสําคัญตอการพัฒนาองคแกร  ไมวาจะเป็นผูนําระดับใดก็ตามควรให
ความสําคัญในการพัฒนาตนเองใหเทาทันกับยุคสมัย  หากผูนําไมสามารถพัฒนาตนเองใหมีความสามารถท่ี
เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงได  ยอมสงผลเสียตอการบริหารจัดการและประสิทธิภาพของงานนั้นแนนอน  
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีทําใหการเรียนรู การคนหาความรูเป็นเรื่องท่ีสะดวกรวดเร็วมาก  ผูนําควร
ศึกษาหาความรูใหมๆ อยูเสมอ และตองสามารถนําความรูมาประยุกตแใชท้ังพัฒนาหรือแกปใญหา ไดอยาง
รวดเร็ว หากการพัฒนาหรือแกปใญหาไมเทาทันความเปล่ียนแปลงหรือคูแขงก็จะกระทบกับผลการดําเนินงาน  
ท้ังยังสะทอนใหเห็นถึงความออนดอยในสมรรถนะของผูนํา  การพัฒนาขององคแกรตางๆ เกิดขึ้นไปพรอมๆ กับ
การแขงขันท้ังในทางตรงและทางออมอยางหลีกเ ล่ียงไมได  จนกระท่ังเกิดสภาพ “ยุค Disruption” เมื่อมี
ปใญหาก็มักมีความทาทาย หรือมีหนทางใหมๆ เกิดขึ้นอยูเสมอ  การยึดติดกับแนวทางความสําเร็จเดิมอาจไมใช
ทางออก หรืออาจไมใชความยั่งยืนอีกตอไป  ผูนําท่ีดีตองการคําตอบใหมๆ กับปใญหาท่ีทาทายมากขึ้นใหได
นั่นเอง อาจจะไมใชวิธีการแกไขแบบเดิม แตตองแสดงถึงศักยภาพท่ีแตกตางอีกดวย ผูนําตองรูจักเปล่ียนแปลง
ในทุกปใจจัย ท้ังองคแกร บุคลากร และวิธีคิด (ชัยยะ ฤดีนิยมวุฒิ, 2561)   

  การพัฒนาของเทคโนโลยีมีผลในการกระตุนใหการพัฒนาและแลกเปล่ียนองคแความรูของทุกศาสตรแ   
เกิดความรูใหมและมีการเผยแพรอยางรวดเร็ว   อาจกลาวไดวาเป็นยุคทองของคนท่ีใฝุรูใฝุเรียน  การเรียนรูมี
บทบาทมากขึ้น  ผูคนในสังคมหันมาสนใจวงการการศึกษามากขึ้น เกิดการเปล่ียนแปลงในวงการการศึกษาไทย
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อยางรวดเร็วในชวงไมกี่ปีท่ีผานมา และในขณะเดียวกันก็เกิดวิกฤตปใญหาในวงการการศึกษาอยางตอเนื่องท้ัง
ระดับตัวบุคคลและระดับองคแกร  ในขณะท่ีรัฐบาลไดประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0   พื้นฐานสําคัญในการ
เปล่ียนไปสูประเทศไทย 4.0 ไดสําเร็จนั้นจําเป็นตองเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพคน และคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ  หากผูนําทางการศึกษายังไมไดพัฒนาใหมีสมรรถนะอยางเหมาะสม  การพัฒนาคนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาก็คงเป็นไปไดยาก   การพัฒนาผูนําทางการศึกษาจึงเป็นเรื่องท่ีตองลงมือปฏิบัติใหไดผลอยาง
จริงจัง  ไมวาผูนําทางการศึกษาระดับใดควรจะรีบพัฒนาท้ังตนเองและองคแกร ใหมีความรูความสามารถให
เหมาะสมกับการเป็นผูนําทางการศึกษา  

   ผูเขียนไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะความคลองแคลววองไวในการเรียนรู ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะ
บุคคล   เป็นการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับผูนําในยุคปใจจุบัน และควรเนนใหคุณลักษณะนี้เกิดขึ้นในผูท่ีเป็นผูนํา
ทางการศึกษา   จึงไดเขียนบทความนี้ขึ้นเพื่อเสนอใหผูอานเห็นถึงความจําเป็นในการพัฒนาผูนําทางการศึกษา
ใหมีความคลองแคลววองไวในการเรียนรู   อีกท้ังนําไปสูอัตลักษณแเฉพาะบุคคล  ความเป็นผูนําทางการศึกษา
ควรจะมีอัตลักษณแท่ีสะทอนมาจากความรู ความสามารถและการมีทักษะท่ีดีเยี่ยมในการเรียนรู ใชความรูใน
การพัฒนาหรือแกไขปใญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ   ความสามารถในการเรียนรูอยางคลองแคลววองไว
เป็นความสามารถท่ีผูนําในยุคดิจิทัลควรจะมีเป็นอยางยิ่ง เนื่องจากจะชวยใหผูนํามีศักยภาพในการทํางานดีขึ้น 
สามารถสรางผลงานท่ีดีไดทันตอเหตุการณแ  และยังเป็นปใจจัยหนึ่งท่ีสงเสริมใหผูนํามีอัตลักษณแท่ีโดดเดน 
นําไปสูความเช่ือมั่น ไดรับความเช่ือถือและเป็นแบบอยางท่ีดีในการเรียนรูของผูใตบังคับบัญชา  นอกจากนี้อัต
ลักษณแของผูนํายังสงผลไปสูอัตลักษณแขององคแกรและวัฒนธรรมองคแกรพรอมกันดวย   

ความเป็นผู้นํากับการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้  

  ในยุคท่ีสังคมโลกมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูอยางแพรหลาย  ผูนําจึงไมอาจจะนิ่งเฉย
ละเลยการเรียนรูได  ความสามารถใดๆ ของบุคคลยอมเป็นผลมาจากความรู ท่ีสะสมไว  ประกอบกับ
ประสบการณแ  สติปใญญา ไหวพริบท่ีดี มีนักวิชาการมากมายใหความสนใจศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนํา  
มีการเสนอภาวะผูนําในลักษณะตางๆ มากมาย แตในสภาพความเป็นจริงแลวการเป็นผูนําเพียงรูปแบบหรือ
ลักษณะเดียวเป็นไปไมได  ในการบริหารจัดการมีสถานการณแเปล่ียนแปลง แตกตางกันไป  ผูนําจึงตองมี
ความสามารถในการใชศักยภาพ ความรูความสามารถท่ีมีอยูอยางเหมาะสม James M. Kouzes and Barry 
Z. Posner (2010) ไดศึกษาลักษณะของความเป็นผูนํามาอยางตอเนื่อง  และไดเสนอคุณลักษณะ 10 ประการ 
ท่ีผูนําตองรูและตระหนักเพื่อนําไปพัฒนาตนเอง  ไดแก 1) ความเฉพาะตัวนําสูการสรางความแตกตาง 2) 
ความนาเช่ือถือเป็นรากฐานของความเป็นผูนํา  3) ความมีคุณคาทําใหเกิดความผูกพัน 4) การมุงสรางอนาคต
ทําใหผูนํามีความแตกตาง  5) ผูนําไมสามารถทํางานคนเดียวได  6) ความนาเช่ือถือเป็นส่ิงสําคัญ  7) ความทา
ทายคือเบาหลอมสรางความยิ่งใหญ  8) ผูนําสามารถเป็นแบบอยางได หรือ ไมเคยนําโดยการทําอะไรเลย คุณ
จะเลือกเป็นแบบใด?   9) ผูนําท่ีดีท่ีสุดคือผูเรียนท่ีดีท่ีสุด และ 10) ผูมีภาวะผูนํายอมใหความสําคัญกับสภาพ
จิตใจของผูรวมงาน  

  คุณลักษณะ 10 ประการตามท่ี James M. Kouzes and Barry Z. Posner (2010)  เสนอมานั้นเป็น
เรื่องไมยากท่ีผูนําจะทําความเขาใจ  แตการจะนําไปปฏิบัตินั้นผูนําตองมีความพรอม ท้ังในดานประสบการณแ 
บุคลิกภาพ เจตคติ และส่ิงสําคัญคือความรู  ความรูจะเป็นเสมือนกุญแจท่ีจะเพิ่มหนทาง หรือวิธีการในการ
บริหารจัดการ หากไมมีความรูหรือขอมูลอยางเพียงพอและถูกตอง  ยอมสงผลเสียในการตัดสินใจดําเนินการ
ตางๆ   จากขอเสนอท่ีวา “ผูนําท่ีดีท่ีสุดคือผูเรียนท่ีดีท่ีสุด” นั้น เป็นความจริงอยางแนนอน เมื่อผูนําสามารถ
เป็นแบบอยางในการเป็นผูเรียนท่ีดีได  ความสามารถอื่นๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมา  นอกจากนี้ส่ิงท่ีผูนําตองเรียนรู
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ยังมีมากกวาหลักการ องคแความรู ซึ่งก็คือการสรางความสัมพันธแท่ีดี ความมีมิตรภาพท่ีดีตอกัน ของผูรวมงาน   
ในองคแกร 

  เมื่อผูนําสามารถเรียนรูไดเป็นอยางดี ทําใหผูนํามีความโดดเดนจนเกิดเป็นคุณลักษณะของภาวะผูนําการ
เรียนรู  James M. Kouzes and Barry Z. Posner (2016)  ไดเสนอวาคุณลักษณะท่ีบงบอกภาวะผูนําการ
เรียนรูไว  ไดแก  1)มีความเช่ือมั่นในสมรรถนะของตนเอง  การเช่ือมั่นในตัวเองเป็นขั้นตอนแรกท่ีจําเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะของผูนํา มีความเช่ือมั่นในความ สามารถ ท่ีจะเรียนรูของตนและสามารถเรียนรูที่จะเป็นผูนําท่ี
ดี  2) มีความมุงมั่นในการนําส่ิงท่ีดีกวาเดิม มีมุมมองภาพความเป็นผูนําท่ีดีในอนาคต  ตองการนําให
ผูใตบังคับบัญชาทุกคนมีการแสวงหาส่ิงใหมๆ   3) มีความทาทายตอสมรรถนะตนเอง  โดยตองการแสวงหา
ประสบการณแใหมและทดสอบตัวเอง  มีความกระตือรือรน  กลาหาญและความยืดหยุนในการเรียนรูเพื่อนําไปสู
ส่ิงท่ีดีท่ีสุด  4) ใหความสําคัญตอความรวมมือของทุกคน  มุงแสวงหาความชวยเหลือ  ความรวมมือและนําสู
ความเป็นเลิศ ยินดีและเปิดโอกาสรับฟใงคําแนะนํา และเสียงสะทอนของบุคคลตางๆ   และ 5) มีความวิริยะ
อดทนปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  มีความอดทนในการปฏิบัติงาน มีความทุมเทในการทํางานมากกวาผูนํา
ธรรมดาเพื่อใหเกิดความชํานาญ  มีเปูาหมายในการสรางการมีสวนรวมในการเรียนรู  

  การดําเนินงานขององคแกรจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น ผูนําเป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญยิ่ง  ผูนํามี
บทบาทท่ีสําคัญตอองคแกรคือ บทบาทในการช้ีนํา  สรางความพรอม สรางระบบงานและเทคนิคบริหาร และ
ความสอดคลองในการทํางานไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหการทํางานบรรลุตามเปูาหมายของหนวยงาน  เป็น
แบบอยางท่ีดีในการทํางานและการประพฤติตน  สงเสริมการมีสวนรวม  รับฟใงขอเสนอจากผูรวมงาน  สราง
บรรยากาศและวัฒนธรรมองคแกรท่ีดีมีคุณคา  จะเห็นวาผูนําท่ีดีจะเกิดขึ้นไมไดหากไมมีความพรอมในทุกดาน  
ดังนั้นเมื่อไดรับมอบความไววางใจใหเป็นผูนํา หรืออยูในฐานะท่ีตองนําบุคคลอื่นไปสูความสําเร็จนั้น  
จําเป็นตองเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาความรูความสามารถและทักษะในการดําเนินชีวิต  เพื่อเป็น
แบบอยางใหแกผูรวมงานและสงเสริมใหตระหนักถึงคุณคาของการเรียนรู   

Learning Agility : ความคล่องแคล่วว่องไวในการเรียนรู้ส่งเสริมความสําเร็จขององค์กร    

  ในสถานการณแท่ีโลกมีการเช่ือมตอ ส่ือสารกันอยางสะดวก และมีขอมูลขาวสารเผยแพรมากมาย สงผล
ตอการรับรู ความนึกคิด การดําเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ นําไปสูวิถีการดําเนินชีวิตท่ีซับซอน มีแขงขันสูงขึ้น 
ทําให องคแกรธุรกิจ ตองด้ินรนเพื่อคนหาความสามารถท่ีเหมาะสมในการจัดการการเปล่ียนแปลงเชนนี้  จาก
งานวิจัยของบริษัทท่ีปรึกษาระดับโลก Korn Ferry เรื่อง Talent for Tomorrow: Four Secrets for HR 
Agility in an Uncertain World  (พรสวรรคแสําหรับวันพรุงนี้: ความลับส่ีประการของความคลองแคลววองไว
ของทรัพยากรบุคคล ในโลกท่ีไมแนนอน)  ผลการวิจัยพบวาเมื่ออยูในสถานการณแท่ี มีความผันผวนความไม
แนนอน ความซับซอน ความคลุมเครือแลว ผูท่ีประสบความสําเร็จในการทํางานคือผูท่ีมีความสามารถในการ
เรียนรูอยูอยางคลองแคลววองไว (May Knight, 2017)   และจากผลการวิจัยช้ินอื่นๆ ของ Korn Ferry 
เกี่ยวกับความคลองแคลววองไวในการเรียนรูที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธแระหวางความคลองแคลววองไวใน
การเรียนรูและความสําเร็จในการทํางาน เชน ผูท่ีเป็นพนักงานท่ีมีความคลองแคลววองไวในการเรียนรูสูงจะ
สามารถประสบความสําเร็จตอเนื่องในระยะยาวไดมากกวาผูท่ีมีความคลองแคลววองไวในการเรียนรูนอยกวา 
ถึง 18 เทา  บริษัทท่ีผูบริหารมีความคลองแคลววองไวในการเรียนรูสูงจะสามารถมีกําไรเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 25 
เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน Korn Ferry เสนอใหองคแกรตางๆ ควรท่ีจะใหความสนใจและมี
การกําหนดกลยุทธแ ท่ีเสริมสรางความคลองแคลววองไวในการเรียนรูขององคแกร(May Knight, 2017)  กลาวได
วาการเรียนรูอยางคลองแคลววองไวมีผลตอความสําเร็จท้ังระดับบุคคลและระดับองคแกร   ในอดีตการเรียนรู
ลักษณะนี้ไมไดรับความสนใจ  อาจเนื่องจากสภาพสังคมโลกยังไมไดผันผวนซับซอนเชนในปใจจุบัน   



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ (สสอท) : การจัดการศกึษาเพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวิต : หน้า 208 

  May Knight (2017) ไดกลาวถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญของผูท่ีมีความคลองแคลววองไวในการเรียนรูจาก
ผลการวิจัยของ Korn Ferry  สรุปไดวาความคลองแคลววองไวในการเรียนรูประกอบดวยคุณลักษณะตอไปนี้ 
1) Mental Agility : การมีวิจารณญาณในการแกปใญหา   2) People Agility : สามารถส่ือสารและทํางานกับ
หลากหลายบุคคลดวยความเขาใจ 3) Change Agility : สามารถเขาใจและปรับเปล่ียนตามสถานการณแไดดี  4) 
Results Agility : สามารถสรางผลงานท่ีดีในสถานการณแท่ีทาทาย และ 5) Self-Awareness : สามารถเขาใจ
รูจักศักยภาพตัวเองเป็นอยางดี    

  ความกาวหนาในการศึกษาหาความรูและขอมูลในยุคดิจิทัลทําใหเกิดกระแสของการเรียนรูตลอดชีวิต ใน
ปใจจุบันการเรียนรูไมไดถูกจํากัดอยูในสถานศึกษาเหมือนในอดีต  ความสะดวกในการเรียนรู การส่ือสาร ใน
ปใจจุบันเกิดขึ้นไดทุกท่ี ทุกเวลา เป็นการพัฒนาศักยภาพของมนุษยแท่ีมีความตองการเรียนรู ใฝุรู การเรียนรู
ตลอดชีวิตกับความคลองแคลววองไวในการเรียนรูมีความสัมพันธแกันอยางเห็นไดชัด  เมื่อฝึกฝนท่ีจะเรียนรู
อยางตอเนื่อง และหลากหลายวิธี ก็จะเกิดทักษะในการคนหา สืบเสาะหาความรู และนําความรูมาประยุกตแใช  
จึงสามารถเรียนรูไดอยางคลองแคลว ซึ่งความสามารถดังกลาวเป็นส่ิงท่ีจะสงเสริมสรางความสําเร็จในการ
ทํางานท้ังในระดับบุคคลและระดับองคแกร 

 

ภาพที่ 1 องคแประกอบของคุณลักษณะความคลองแคลววองไวในการเรียนรู  

(ท่ีมา: May Knight, 2017) 

        การเรียนรูคือการท่ีบุคคลไดรับขอมูล ประสบการณแ แลวส งผลใหเกิดความเขาใจ สามารถนําขอมูล
ความรูท่ีไดไปใชพัฒนาปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนได  การเรียนรูเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นเฉพาะบุคคล  แตละคน
แมจะเรียนรูในเรื่องเดียวกันแตอาจจะเกิดผลตอการเปล่ียนแปลงท่ีแตกตางกัน  เหตุท่ีทําใหผลจากการเรียนรู
ของแตละคนแตกตางกันเนื่องจาก ความคิด ความสนใจ ความสามารถ ประสบการณแ ของแตละคนนั้นตางกัน   
การเรียนรูเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นมาพรอมกับการมีชีวิตของแตละคน มิไดเกิดขึ้นเฉพาะการเรียนในสถานศึกษาเทานั้น  
ประสบการณแท่ีไดรับทุกรูปแบบจะถูกสะสมไวและเป็นสวนสําคัญในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ  การเรียนรูและ
การแกไขปใญหาตางๆ  จะมีความคลองแคลว ฉับไวเพียงใดขึ้นอยูกับความสามารถเฉพาะตัวของแตละคน และ
เนื้อหา ความยากงาย ความซับซอน ขอจํากัดของเรื่องท่ีจะตองการเรียนรู  ผูท่ีจะเรียนรูไดดีมักจะเป็นผูท่ีใฝุ
รูอยูเสมอ ไมยอทอตออุปสรรคในการเรียนรู  สนใจท่ีจะหาคําตอบเรื่องท่ีทาทายใหมๆ อยูเสมอ   ผูท่ีสามารถ
เรียนรูไดอยางรวดเร็ว  มีลักษณะท่ีสําคัญคือมีความสามารถคนหาความรูและความหลงใหลในการศึกษาปใญหา
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ใหมอยางรวดเร็ว และใชกระบวนการหรือวิธีการเรียนรูในรูปแบบของตนเอง  มีความสามารถในการทําความ
เขาใจในเรื่องท่ีลึกซึ้งซับซอน และนํามาใชในการตัดสินใจ  บุคคลท่ีมีความสามารถในการเรียนรูอยางรวดเร็ว 
คลองตัว จะพัฒนาทักษะของตนจากประสบการณแใหมๆ อยางตอเนื่อง เป็นผูท่ียอมรับและช่ืนชอบความทา
ทายตอสมรรถนะของตน สามารถดําเนินการ  ภายใตเงื่อนไขท่ีเปล่ียนแปลง เป็นผูท่ีมีความอยากรูอยากเห็น   
สามารถเขาใจแนวคิดใหมและปใญหาท่ีซับซอนไดอยางงายดาย    ผูท่ีมีความคลองแคลววองไวในการเรียนรูจะ
ช่ืนชอบท่ีจะต้ังเปูาหมายท่ีทาทายและจะหาวิธีหลบหลีกอุปสรรคตางๆ เพื่อใหบรรลุเปูาหมายท่ีต้ังไว  
 

ความคล่องแคล่วว่องไวในการเรียนรู้ของผู้นําทางการศึกษา   
  คุณลักษณะท้ังหาประการของผูท่ีมีความคลองแคลววองไวในการเรียนรู ตามท่ี May Knight (2017) ได
กลาวถึงนั้นเป็นคุณลักษณะของบุคคลในองคแกรท่ัวไป  แตหากจะพิจารณาในมิติของผูนําทางการศึกษาแลว 
ควรพัฒนาเป็นความคลองแคลววองไวในการเรียนรูสําหรับผูนําทางการศึกษา  โดยควรเพิ่มคุณลักษณะบาง
ประการ  เนื่องจากการดําเนินงานในวงการการศึกษามีส่ิงท่ีตองคํานึงถึงและใหความสําคัญมากเทียบเทากับผล
กําไรตอบแทนและงบประมาณก็คือ คุณภาพของผูเรียน จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา  และ
การตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม  สถานศึกษาตองสรางความเช่ือถือ ความถูกตองและเป็น
แบบอยางของสังคม  และชวยเหลือสรางความเขมแข็งใหสังคม   ผูเขียนเห็นวาควรเพิ่มคุณลักษณะ  Cultural 
Agility : สามารถเขาใจและปรับตัวเขากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดดี อีกหนึ่งคุณลักษณะเพื่อเป็น
องคแประกอบของความคลองแคลววองไวในการเรียนรูของผูนําทางการศึกษา  ดังนั้นจึงเสนอวาความ
คลองแคลววองไวในการเรียนรูของผูนําทางการศึกษา ประกอบดวยคุณลักษณะตอไปนี้ 
   1. Mental Agility : การมีวิจารณญาณในการแกปใญหา 
    การมีวิจารณญาณในการแกปใญหา หมายถึงการท่ีบุคคลมีความสามารถในการตัดสินใจเพื่อแกไข
สถานการณแท่ีเป็นปใญหาไดอยางรวดเร็ว ถูกตองเหมาะสม จนสามารถคล่ีคลายแกปใญหาไดสําเร็จดวยดี  
ความสามารถในการตัดสินใจแบบนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล ผูท่ีมีความรู ความสามารถ ไหว
พริบ สติปใญญาและประสบการณแท่ีดี ยอมมีวิจารณญาณในการแกไขปใญหาไดดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สถานการณแท่ีคับขัน ทาทายหรือสถานการณแใหมท่ีไมเคยพบมากอน การตัดสินใจของผูนํามีความสําคัญตอ
ความสําเร็จขององคแกรเป็นอยางยิ่ง  ผูนําทางการศึกษาควรจะเพียงพยายามท่ีจะศึกษาเรียนรูขอมูลขาวสารท่ี
ทันสมัย ติดตามสถานการณแการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกหรือหาประสบการณแ ฝึกฝนการคิดวิเคราะหแและ
ทักษะตางๆ ท่ีชวยสงเสริมความสามารถในการตัดสินใจ   
   2. People Agility : สามารถส่ือสารและทํางานกับหลากหลายบุคคลดวยความเขาใจ 
    สามารถส่ือสารและทํางานกับหลากหลายบุคคลดวยความเขาใจ หมายถึงการท่ีบุคคลมีความ
เขาใจและยอมรับความแตกตางของผูคน เห็นความสําคัญของผูอื่น มีมนุษยสัมพันธแท่ีดี มีความเขาใจความ
แตกตางของความนึกคิด และจิตใจของผูคนท่ีแตกตางกัน  สามารถโนนนาวใจ ประสานความรวมมือ สร าง
ความเขาใจท่ีดีในหมูคณะ เพื่อใหการทํางานดําเนินไปดวยความราบรื่น เกิดความเขาใจกันในองคแกร  ผูนํา
ทางการศึกษาจําเป็นอยางยิ่งท่ีจะตองมีคุณลักษณะดังกลาวนี้ เนื่องจากจะตองประสานความรวมมือจากหลาย
ฝุายในการทํางานดานการศึกษา อีกท้ังยังตองเป็นผูท่ีควรแกการไดรับความนาเช่ือถือและเป็นแบบอยางท่ีดี
ใหแกบุคคลอื่น 
   3. Change Agility : สามารถเขาใจและปรับเปล่ียนตามสถานการณแไดดี 
    สามารถเขาใจและปรับเปล่ียนตามสถานการณแไดดี หมายถึงการท่ีบุคคลแสดงออกถึงการรับรู 
เขาใจสถานการณแท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมรอบตัว  มีความสนใจศึกษาเหตุการณแตางๆ 
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หรือทําการศึกษาในสถานการณแท่ีมีการเปล่ียนแปลง  และสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณแไดอยาง
เหมาะสม โดยมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตและการดําเนินงานนอยท่ีสุด  คุณลักษณะขอนี้มีความจําเป็นมาก
ในการทํางานยุคดิจิทัล เนื่องจากความกาวหนาของเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วสงผลตอวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคมและการทํางาน  หากผูนําไมสามารถเขาใจและปรับตัวไดทันก็จะลาสมัย การดําเนินงานตางๆ 
ไมสอดคลองกับยุคสมัย สงผลตอประสิทธิภาพและคุณภาพของผลงานอยางเห็นไดชัด  ถามีผลกระทบท่ีรุนแรง
มากก็อาจจะทําใหองคแกรตองปิดตัวลง  
   4. Results Agility : สามารถสรางผลงานท่ีดีในสถานการณแท่ีทาทาย 
    สามารถสรางผลงานท่ีดีในสถานการณแท่ีทาทาย หมายถึงการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย ทํางาน
ตามภาระหนาท่ี หรืองานสรางสรรคแ ไดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพดีหรือดีมาก  แมจะอยูในสถานการณแท่ีมี
ขอกําหนด ขอจํากัดท่ีเป็นอุปสรรคในการทํางาน  หรืออยูในสถานการณแท่ีเส่ียงอันตราย  คุณลักษณะนี้เป็น
คุณลักษณะท่ีจําเป็นมากสําหรับผูนําทุกคน  หากผูนําไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพก็จะสูญเสีย
ความนาเช่ือถือ ความศรัทธา หรือไมไดรับความไววางใจ จากผูใตบังคับบัญชา และคนท่ัวไป  ผูนําทางการ
ศึกษาเปรียบเสมือนตัวแทนท่ีแสดงออกถึงภาพลักษณแของสถานศึกษา  หากผูนําทางการศึกษาสามารถสราง
ผลงานท่ีดีไดก็จะเป็นการสรางความนาเช่ือถือใหแกสถานศึกษาดวย    
   5. Self-Awareness : สามารถเขาใจรูจักศักยภาพตัวเองเป็นอยางดี    
    สามารถเขาใจรูจักศักยภาพตัวเองเป็นอยางดี   หมายถึงการท่ีบุคคลสามารถบอกหรืออธิบาย
คุณสมบัติ ความสามารถ ขอดีและขอดอยของตนได  รูวาตนเองสามารถทําส่ิงใดไดบาง หรือมีขอควรปรับปรุง
หรือพึงระวังอยางไรบาง  คุณลักษณะขอนี้แตละบุคคลจะตองศึกษาตัวเองและมีความจริงใจท่ีจะพัฒนาตนเอง 
ไมควรคิดเขาขางตนเองหรือสรางขออางตางๆ ในการศึกษา เรียนรูตนเองตามสภาพจริง  หากบุคคลมีความ
เขาใจตนเองไดดีก็จะสามารถนําศักยภาพของตนออกมาใชไดอยางเต็มท่ี และสามารถปรับปรุงขอเสียใหลดลง 
ซึ่งเป็นประโยชนแตอตนเองและการทํางานไดอยางดียิ่ง    
   6. Cultural Agility : สามารถเขาใจและปรับตัวเขากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดดี 
    สามารถเขาใจและปรับตัวเขากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดดี หมายถึงการท่ีบุคคลรับรูถึง
วัฒนธรรมของชุมชน สังคม อยางละเอียดครบถวนจนเกิดเป็นความเขาใจถึงแกนแทของวัฒนธรรมนั้น 
จนกระท่ังสามารถปรับตัวและปรับระบบหรือกระบวนการในการทํางาน ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชน 
สังคมท่ีแวดลอมองคแกร  สามารถทํางานในสภาพแวดลอมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอยางราบรื่น  
กอใหเกิดความสามัคคีและผลการทํางานท่ีเป็นประโยชนแตอชุมชน สังคม ไดเป็นอยางดี  สถานศึกษาจําเป็น
อยางยิ่งท่ีจะตองสรางความสัมพันธแที่ดีกับชุมชน ผูนําทางการศึกษาจึงจําเป็นท่ีจะตองเรียนรู เขาใจ และทํางาน
ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชน 

  ความคลองแคลววองไวในการเรียนรูของผูนําทางการศึกษา เป็นความทาทายของผูนําทางการศึกษาใน
ยุคดิจิทัล  ความสามารถนี้จะสะทอนอยูในวิสัยทัศนแ การวางแผนงาน การกําหนดวิธีการทํางาน และความ
เช่ือถือศรัทธาท่ีไดรับ หากผูนําทางการศึกษามีความคลองแคลววองไวในการเรียนรูตามคุณลักษณะท่ีกลาวมานี้
ยอมเกิดผลดีตอทุกคนทุกฝุาย   

อัตลักษณ์ของผู้นําทางการศึกษา 
  ความเป็นผูนํานั้นมีความสําคัญตอองคแกรและสมาชิกในองคแกร  เนื่องจากตองมีความรับผิดชอบนํา
องคแกรใหประสบความสําเร็จ  นอกจากนี้ยังมีความสําคัญตอตนเองเพราะจะเป็นโอกาสในการเรียนรู สราง
ประสบการณแท่ีจะพัฒนาตนเอง นําไปใชประโยชนแไดในอนาคต    ผูท่ีเป็นผูนํามักจะตองมีความสามารถ
เฉพาะตัวในลักษณะตาง เรียกไดวามีอัตลักษณแ     ความหมายของคําวา “อัตลักษณแ”  ตามท่ีสํานักงานราช
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บัณฑิตยสภากําหนดไว  อธิบายไดดังนี้ อัตลักษณแ ประกอบดวยคําวา อัต (อัด-ตะ) ซึ่งหมายถึง ตน หรือ ตัวเอง 
กับ ลักษณแ ซึ่งหมายถึงสมบัติเฉพาะตัว  คําวา อัตลักษณแ ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา identity (อานวา ไอ-เด็น-
ติ-ต้ี)    หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งทําใหส่ิงนั้นเป็นท่ีรูจักหรือจําได    เชน นักรอง
กลุมนี้มีอัตลักษณแทางดานเสียงท่ีเดนมาก  ใครไดยินก็จําไดทันที  สังคมแตละสังคมมีอัตลักษณแทางวัฒนธรรม
ของตนเอง โลกาภิวัตนแทําใหอัตลักษณแของสังคมไทยเปล่ียนไป (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2550)   
  นอกจากนี้มียังมีผูใหความสนใจศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณแ ในท่ีนี้จะกลาวถึงการศึกษาของ Sheldon 
Stryker and Peter J. Burke (2011) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณแ พบวา อัตลักษณแของบุคคลเกิดจากสอง
ปใจจัยหลัก ไดแก โครงสรางทางสังคม สภาพสังคมท่ีมีผลตอความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคล   และสภาพหรือ
ลักษณะภายในตัวตนของแตละบุคคล ท้ังสองปใจจัยหลักนี้ทําใหเกิดการแสดงออกที่มีความเป็นตัวตนของแตละ
บุคคล    ความแตกตางของอัตลักษณแเฉพาะบุคคลจะนําไปสูอัตลักษณแขององคแกร วัฒนธรรมองคแกร  และ
สามารถใชประโยชนแจากอัตลักษณแในการพัฒนาองคแกรไดอีกดวย  ดังเชนในทางการตลาดเรียกวา การสรางแบ
รนดแสําหรับผูบริหาร(CEO Branding) ซึ่งก็คือการสรางอัตลักษณแหรือภาพลักษณแของผูบริหาร ท่ีสงเสริมความ
นาเช่ือถือและเอกลักษณแขององคแกร  พจนแ  ใจชาญสุขกิจ (2557 : 96-98) ไดกลาวถึงอัตลักษณแของผูนําท่ีจะ
สงผลตอองคแกร ไดแก ผูนําตองมีเรื่องราว มีประวัติท่ีนาสนใจ   มีบุคลิกภาพท่ีจดจําไดงาย  มีความรูความ
เช่ียวชาญ มีวิสัยทัศนแท่ีดี มีเครือขาย  มีความสามารถติดตอส่ือสาร มีมนุษยสัมพันธแ ทันสมัย ใหความสําคัญกับ
การส่ือสาร      ผูนําทางการศึกษาสามารถนําหลักการตลาดนี้มาพัฒนาสรางความนาเช่ือถือใหกับสถานศึกษา
ไดเชนเดียวกัน   ในสถานการณแปใจจุบันท่ีความแขงขันสูงทุกธุรกิจ สถานศึกษาก็ไดรับผลกระทบนี้ดวย  
โดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชน หรือแมแตสถานศึกษาของรัฐหากผูบริหารนิ่งนอนใจ ไมมีการปรับตัวใหเทาทัน
กับสถานการปใจจุบันก็จะสงผลตอความมั่นคงของสถานศึกษาไดเชนเดียวกัน     ผูนําทางการศึกษาเป็นบุคคล
สําคัญท่ีจะมีสวนในการสรางความเช่ือมั่นไดโดยการสรางภาพลักษณแ หรืออัตลักษณแใหกับสถานศึกษา   
  สําหรับผูนําทางการศึกษานั้นจําเป็นตองมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางไปจากผูนําในองคแกรธุรกิจอื่นๆ   
The Room 241 Team  (2017)  ไดเสนอลักษณะหาประการท่ีผูนําทางการศึกษาควรจะมี  ซึ่งลักษณะ
ดังกลาวจะมีผลตอการบริหารจัดการสรางความสําเร็จใหแกสถานศึกษา  และยังชวยสรางแรงบันดาลใจในการ
ทํางานของครูอาจารยแและการเรียนของนักเรียนนักศึกษาได  ลักษณะดังกลาวไดแก  1) รูจักตนเอง  ผูนํา
ทางการศึกษาท่ีดีตองการความเขาใจท่ีมั่นคงของตัวเองและควรมีความมั่นใจ  เมื่อคุณเช่ือมั่นในตัวเองคุณ
สามารถทําส่ิงตางๆ ใหสําเร็จไดมากขึ้น  2) ทักษะการส่ือสารที่ดีเย่ียม  ผูนําทางการศึกษาท่ีดีท่ีสุดคือนักส่ือสาร
ท่ียอดเย่ียมและรูวิธีเขาถึงผูคนหลากหลายในรูปแบบตางๆ  3) มีสติปใญญาท่ีดี  การเป็นผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ
จะตองมีความคิดสรางสรรคแและเปิดรับแนวคิดใหมๆ และแกไขปใญหาไดอยางถูกตอง  4) เป็นแบบอยางท่ีดี  
ผูนําทางการศึกษาท่ีดีท่ีสุดจะตองเป็นสามารถปฏิบัติเป็นแบบอยางท่ีดีไดจริง ไมใชเป็นเพียงคําพูดหรือออก
คําส่ังเทานั้น  และ 5) เช่ือมั่นในพลังของการเรียนการสอน  ผูนําทางการศึกษาตองเช่ือมั่นในพลังของการเรียน
การสอนวาจะสามารถพัฒนาและสรางความสําเร็จใหแกสถานศึกษาและทุกคน ทุกระดับไดจริง  ความเช่ือนี้จะ
ทําใหเกิดความความกระตือรือรน การสรางสรรคแนวัตกรรมตางๆ อีกท้ังยังสามารถสรางขวัญและกําลังใจแก
ผูปฏิบัติงาน สรางความตระหนักถึงความสําคัญในการเรียนรู  
  จากท่ีกลาวมาจะเห็นวาคุณลักษณะหลายประการท่ีจําเป็นท่ีผูนําทางการศึกษาในยุคปใจจุบันควรจะมี 
ผูเขียนจึงขอเสนออัตลักษณแของผูนําทางการศึกษาในยุคปใจจุบันไวดังนี้  
   1. ความโดดเดนในการเรียนรูคือ เป็นผูท่ีใฝุเรียนรู มีความเพียรพยายามในการพัฒนาตนเอง  
ทันสมัยทันเหตุการณแ ทันเทคโนโลยี  สามารถใชความรูท่ีมีสรางสรรคแนวัตกรรมได 
   2. ความโดดเดนของสติปใญญา คือมีความเฉลียวฉลาด มีสติปใญญาและไหวพริบในการแกปใญหาได
ถูกตองรวดเร็ว  มีความไวตอการแกไขเหตุการณแเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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   3. ความโดดเดนในการสรางมนุษยสัมพันธแ คือเป็นผูมีความเป็นมิตรตอทุกคน มีอัธยาศัยท่ีดี สราง
ความเขาใจท่ีตรงกัน รูจักกาลเทศะ มีเครือขายมีความรวมมืออยางกวางขวาง  
   4. ความโดดเดนในการส่ือสาร คือสามารถติดตอส่ือสาร มีทักษะในการใชภาษาไดอยางถูกตอง มี
ความสามารถในการใชภาษาไดหลายภาษา   
   5. ความโดดเดนในการปฏิบัติงาน คือสามารถปฏิบัติงานเป็นตัวอยางท่ีดีและแนะนําการทํางานให
ผูใตบังคับบัญชาไดถูกตอง มีศาสตรแและศิลปในการปฏิบัติงานในฐานะผูนํา   
   6. ความโดดเดนในการสรางพลังในการเรียนรู คือ มีความเช่ือ ศรัทธาในพลังของการเรียนรูของทุก
คน โนมนาวและนําทุกคนใหตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู  มุงสรางสรรคแนวัตกรรมทางการศึกษาอยู
เสมอ 

ความคล่องแคล่วว่องไวในการเรียนรู้ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของผู้นําทางการศึกษา 

  ความแตกตางท่ีสามารถดึงดูดความสนใจและสรางความนาเช่ือถือ ไดรับการยอมรับจากสังคมเป็นส่ิงท่ี
องคแกรทางธุรกิจพยายามสราง  เพื่อใหผลิตภัณฑแขององคแกรเป็นท่ีตองการของตลาด แตในทางการศึกษา นั้นผู
ท่ีใชบริการก็คือผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนสังคม  คุณภาพและความนาเช่ือถือของสถานศึกษาเป็นส่ิงท่ี
ผูปกครองเลือกท่ีจะสงบุตรหลานเขาเรียน หากเป็นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตัวผูเรียนมักจะมีสวนสําคัญใน
การตัดสินใจเขาเรียน จะเลือกเรียนในคณะวิชาท่ีสนใจมีความถนัด เพื่อจะนําไปประกอบอาชีพในอนาคต   
คุณภาพและช่ือเสียงของสถานศึกษาเกิดจากการสะสมผลงาน คุณลักษณะของครูอาจารยแ  และประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ   
  ความนาเช่ือถือและความสามารถของผูนําทางการศึกษาจึงมีผลตอสถานศึกษาโดยตรง ผูนําท่ีดีและมี
ความสามารถจะมีอัตลักษณแท่ีโดดเดน นาประทับใจ  สรางความเช่ือถือและสรางผลงานไดอยางดีเยี่ยม  อัต
ลักษณแประกอบขึ้นจากบุคลิกภาพ ความมั่นใจ ประสบการณแ ความสัมพันธแท่ีดีกับคนรอบขาง ซึ่งทําใหเกิด
ลักษณะท่ีโดดเดนท่ีผูนําทางการศึกษาควรจะมี 6 ประการ คือการเรียนรู  สติปใญญา การสรางมนุษยสัมพันธแ 
การส่ือสาร การปฏิบัติงาน และการสรางพลังในการเรียนรู  
   ผูนําท่ีมีความคลองแคลววองไวในการเรียนรูจะชวยใหเรียนรูในยุคดิจิทัลไดมีประสิทธิภาพ การเรียนรูใน
ยุคดิจิทัลเป็นส่ิงท่ีทุกคนสามารถทําไดอยางสะดวกรวดเร็ว  หากมีความใฝุเรียนรู เรียกไดวาเป็นยุคท่ีเรียนรูได
ทุกท่ี ทุกเวลา การเรียนรูเปิดกวางไปสูทุกวงการ จนกลายเป็นสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  หากผูท่ีอยูใน
วงการการศึกษาโดยเฉพาะผูนําทางการศึกษายังไมสามารถปรับตัวใหเป็นผูเรียนรูตลอดชีวิตไดแลว  ก็จะทําให
เกิดความไมมั่นใจ ความลาชา ไมทันตอเหตุการณแ ผลการทํางานก็จะขาดประสิทธิภาพ     หากผูใดปฏิบัติตาม
คุณลักษณะท้ังหกประการอยางตอเนื่องก็จะเป็นการสรางทักษะในการเรียนรู  เมื่อมีความชํานาญ มีความ
คลองแคลวในการเรียนรูแลว ผลดีตางๆ ก็จะเกิดขึ้นคือ เกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น( self-confident) 
เพราะมีความรูและประสบการณแจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง     เกิดความเป็นมืออาชีพในการทํางาน 
(professional)  เนื่องจากไดลงมือปฏิบัติงานในสถานการณแท่ีทาทายความสามารถ  ซึ่งตองใชท้ังความรู
ประสบการณแ ไหวพริบสติปใญญา ในการสรางสรรคแผลงานท่ีดี รวมถึงการเป็นผูมีมิตรไมตรี อัธยาศัยท่ีดีสราง
ความเขาใจอันดีกับผูรวมงาน สงผลใหมีความราบรื่นในการทํางานรวมกัน (collaboration)    
  เมื่อปฏิบัติงานอยางตอเนื่องจนเกิดความสามารถเฉพาะตัวแลว ก็จะสรางความโดดเดนจนเป็นอัตลักษณแ
ของผูนําทางการศึกษา   ผูเขียนเช่ือมั่นในศักยภาพของผูนําทางการศึกษาวาจะสามารถ ลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ตนเองใหมีความความคลองแคลววองไวในการเรียนรูได จะสงผลดีตอตนเองทําใหมีอัตลักษณแเฉพาะตนและ
ความสําเร็จของสถานศึกษา  ท้ังยังเป็นแบบอยางท่ีดีใหแกสังคม สรางประโยชนแใหกับประเทศชาติในดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยแไดอยางดียิ่ง 
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ภาพที่ 2 ความคลองแคลววองไวในการเรียนรูสงเสริมอัตลักษณแของผูนําทางการศึกษา 

สรุป   
  เมื่อยุคสมัยเปล่ียนแปลงไป  โลกมีความกาวหนาและมีองคแความรูใหมเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  เกิดผล
กระทบท้ังดานบวกและดานลบ การศึกษา การเรียนรูเพื่อท่ีจะปรับตัวใหทันการเปล่ียนแปลงจึงเป็นส่ิงสําคัญ  
โดยเฉพาะอยางผูนําทางการศึกษา ซึ่งควรเป็นตนแบบในการเรียนรูอยางทันสมัย  ความคลองแคลววองไวใน
การเรียนรูจะชวยใหผูนําทางการศึกษาพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพของตนเอง  เพื่อใหเกิดความพรอมในการ
เป็นผูนําทางการศึกษา เป็นตนแบบท่ีดีในการเรียนรู สรางสรรคแ และสรางความกาวหนาใหกับวงการการศึกษา 
อีกท้ังเมื่อมีความชํานาญในการเรียนรูไดอยางคลองแคลวแลวก็จะสงเสริมใหผูนําทางการศึกษามีอัตลักษณแท่ี
โดดเดนนาประทับใจ และเป็นตัวอยางในการเรียนรูและการพัฒนาผลงาน สรางความสําเร็จของสถานศึกษา  
เป็นผูท่ีนาเช่ือถือเหมาะสมกับการเป็นผูนําทางการศึกษา  ท้ังยังเป็นแบบอยางท่ีดีใหแกสังคม  นําไปสูการ
พัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาไดตอไป   
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การรับรู้ความสามารถของตนเองพลังแห่งการเรียนรู้ของครู  
Self-efficacy: Energy of the Teachers’ Learning 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 
องคแรวมของมนุษยแประกอบดวยรางกาย สติปใญญา สังคม อารมณแและจิตใจ การรับรูความสามารถ

ของตนเองเกิดขึ้นในกระบวนการทางปใญญาเป็นปฏิสัมพันธแระหวางลักษณะสวนบุคคลและส่ิงแวดลอมหรือ
บริบทแลวสงผลตอพฤติกรรม  กระบวนการเปล่ียนแปลงนี้สงผลกระทบซึ่งกันและกันตลอดเวลาและมีผลตอ
รูปแบบการคิด แรงจูงใจ อารมณแ ความรูสึกและพฤติกรรม  ดวยเหตุนี้  ครูที่รับรูความสามารถของตนเองสูงจึง
มีพลังท่ีจะเรียนรูส่ิงใหมๆ จากการใชความพยายามและความอดทนท่ีเพิ่มขึ้น  การปรับรูปแบบการคิดและ
เลือกกระทําพฤติกรรมมุงสูเปูาหมาย  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและปฏิกิริยาทางอารมณแท่ีดี  มีการกํากับ
ตนเองและมีแรงจูงใจ สามารถคงอยูในอาชีพไดยาวนาน  มีความตองการเรียนรูในอนาคต  และสามารถสราง
บรรยากาศท่ีดีในโรงเรียน  นอกจากนี้ การรับรูความสามารถของตนเองยังมีความสัมพันธแกับความตองการ
พัฒนาตนเองในดานความรู  ทักษะ ทัศนคติ    การใฝุรู ใฝุ ดี  พฤติกรรมการสรางสรรคแนวัตกรรม     
ความสามารถในเผชิญและฟในฝุาอุปสรรค    ความพึงพอใจในการทํางาน  ความผูกพันในงาน การมองโลกแงดี  
และมีทัศนคติท่ีดีตอการทําความดีดวย 

 
คําสําคัญ: การรับรูความสามารถของตนเอง  พลังแหงการเรียนรู  การเรียนรูของครู 

ABSTRACT 
The holistic of human being consists of the physical state, mentality, society, 

emotion, and spirit. Self-efficacy arises in the cognitive process - as interaction between 
internal personal factors and environmental events or contextual factors, influences to the 
behavior. This process affects one another in a reciprocal manner by the dynamic interplay 
and affects to the pattern of thought, motivation, emotion, and behavior.  Therefore, 
teachers with a high sense of self-efficacy possess high energy to learn with the cumulative 
power such as the effort and persistence, adapting the pattern of thought and doing target 
behaviors, physiological and affective wellness, having self-regulation and motivation, 
existence in their profession, yearn for learning continually in the future, arrangement a good 
atmosphere in the school. In addition, self-efficacy is related to self-improvement in 
knowledge, skill and attitude, innovative work behavior, adversity quotient, job satisfaction, 
work engagement, optimism, and having a positive attitude towards beneficence. 
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บทนํา 
การเรียนรูเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยางคอนขางถาวรอันเป็นผลจากประสบการณแและการ

ฝึกฝน   บุคคลตางเติบโตและดํารงชีวิตควบคูกับการเรียนรูที่จัดขึ้นทั้งในระบบโรงเรียน  นอกระบบโรงเรียน 
และการเรียนรูตามอัธยาศัยท่ีผูเรียนเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาสโดยศึกษา
จากบุคคล ประสบการณแ สังคม สภาพแวดลอม หรือแหลงความรูอื่นๆ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
ม.ป.ป.)     

จึงเห็นไดวาบุคคลไดเขาสูกระบวนการเรียนรูตลอดเวลาต้ังแตเกิดยาวนานจนเสียชีวิต ผลจากการ
เรียนรูเหลานี้เป็นส่ิงท่ีมีคุณคาตอชีวิตและสังคมหลายประการ  กลาวคือ ประการแรก  คุณคาตอชีวิตและการ
พัฒนาสวนตน การเรียนรูทําใหบุคคลไดรับความรู  ทักษะ คุณคา  ทัศนคติ มีความเขาใจเรื่องราวตางๆท่ี
จําเป็นในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ รวมถึงการเป็นพลเมืองของชาติ  นอกจากนี้ การเรียนรูยังทําให
บุคคลมีการฝึกฝนการใชสมอง  ทําใหมีความรูสึกอิสระ ไดเติมเต็มความรูท่ีตองการรู    ไดคนพบความหมายใน
ชีวิต  รูจักการปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคมมากขึ้น  เพิ่มความเช่ือมั่นและความมีคุณคาใน
ตนเองดวยการรับความรูใหมๆตลอดเวลา เพิ่มทักษะในการมีปฏิสัมพันธแกับผูอื่นดวยการแบงปในความรู และ
เพิ่มโอกาสหรือชองทางในการประกอบอาชีพ   ประการที่สอง  ทําใหชุมชนสังคมสรางผลิตผลและนวัตกรรม
ใหม เมื่อสมาชิกในสังคมคนพบความสามารถท่ีสูงขึ้น ทาทายขึ้นจะนําไปสูแนวคิดและการสรางประดิษฐแกรรม
ใหมท้ังในระดับองคแกรและชุมชน  ประการที่สาม  ทําใหสังคมและเศรษฐกิจเขมแข็งขึ้น  เมื่อพลเมืองในชาติมี
ความรู ทักษะ ความสามารถ ประสบการณแเพิ่มขึ้นจะมีสวนชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  (Laal & 
Salamati, 2012; Hildebrand, 2008; Mascle, 2007) 

ดวยวิสัยทัศนแเชิงนโยบายของประเทศไทยท่ีเปล่ียนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือน 
ดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคแ และนวัตกรรม หรือ Thailand 4.0 และการเคล่ือนตัวของระบบการจัด
การศึกษาไปสูศตวรรษที่ 21 ทําใหพลเมืองของชาติตองไดรับการพัฒนาและเรียนรูองคแความรูและทักษะท่ี
จําเป็นเพิ่มมากขึ้น  เพื่อนําพาประเทศไปสูการปรับตัวที่เทาทันการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาท่ียั่งยืน   การ
พัฒนามนุษยแจําเป็นตองพัฒนาโดยองคแรวมท้ังทางรางกาย สติปใญญา สังคม อารมณแ  และจิตใจ  ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  มาตรา 6 ท่ีระบุวาการ
จัดการการศึกษาตองเป็นไปเพื่อพัฒนาใหเป็นมนุษยแท่ีสมบูรณแท้ังรางกาย จิตใจ ปใญญา ความรู  คุณธรรมและ
จริยธรรม   แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปูาหมายท่ี 2 คนทุกชวงวัยควรมีทักษะความรู 
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตาม
ศักยภาพ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคนไทยใหเป็นคนท่ีสมบูรณแ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมท่ีดีและมีความสุข ตลอดจนเป็น
คนเกงท่ีมีทักษะความรู ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต จึงเห็นไดวา การจัดการศึกษามุง
ใหบุคคลมีเครื่องมือและพลังในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเรียนรู การทํางาน
และการดําเนินชีวิต 

การรับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) (SE) เป็นการตัดสินวาตนเองสามารถทําส่ิงนั้นไดหรือ
ไมไดดวยทักษะท่ีมีอยู บุคคลจะตองจัดการหรือกระทําพฤติกรรมใดเพื่อใหบรรลุเปูาหมายท่ีตองการ (Bandura, 
1986) และยังเป็นความเช่ือมั่นวาตนเองจะการกระทําส่ิงนั้นไดหรือไมไดในอนาคต ส่ิงท่ีบุคคลใชพิจารณา
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รวมกับการรับรูความสามารถของตนเอง  ไดแก ระดับความยากท่ีเขาเช่ือวาเขาทําได   ระดับความเช่ืออยาง
หนักแนนวามีฝีมือท่ีจะไปถึงเปูาหมายได  ระดับความคาดหวังท่ีมีตอสถานการณแนั้น (Bin Hasan, Hossain, & 
Islam, 2014) การรับรูความสามารถของตนเองจึงเป็นพลังท่ีสงผลโดยตรงตอความทุมเท การใชความพยายาม 
ความต้ังใจทํางาน การคิด การวางแผน ความกระตือรือรน รวมถึงความอดทนยืนหยัดในการทํางานนั้น 
(Tschannen-Moran, Hoy, & Hoy, 1998)     

การรับรูความสามารถของตนเองเกิดจากการนําประสบการณแท่ีไดรับและองคแประกอบของ
สถานการณแหรือส่ิงแวดลอมมาผสมผสานกันในกระบวนการคิด (Schunk, 1987) แลวจึงตัดสินความสามารถ
ของตนเอง  จึงเกิดมุมมองวาตนเองมีความสามารถในเรื่องนั้นสูงหรือมีความสามารถในเรื่องนั้นตํ่า มุมมองนี้จะ
สงผลตอความคิด อารมณแ ความรูสึกท่ีมีตอตนเองและผูอื่น รวมถึงพฤติกรรมในสถานการณแตางๆ เพื่อใหเกิด
ความเขาใจ ผูเขียนขอยกตัวอยางเปรียบเทียบบุคคลท่ีรับรูความสามารถของตนเองสูงและบุคคลท่ีรับรู
ความสามารถของตนเองตํ่า  ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบบุคคลท่ีรับรูความสามารถของตนเองสูง และบุคคลท่ีรับรูความสามารถของตนเองตํ่า 

           รบัรูค้วามสามารถของตนเองสูง (SE สูง)        รับรู้ความสามารถของตนเองต่ํา (SE ต่ํา) 
สําหรับงานท่ียาก บุคคลกระทําดวยตนเองแลวประสบ
ความสําเร็จ จะรับรูความสามารถของตนเองสูงในงาน
น้ัน 

สําหรับงานท่ียาก  บุคคลทําเองไมคอยได   มีผูอื่น
ชวยเหลือมาก  แลวประสบความสําเร็จ   จะรับรู
ความสามารถของตนเองไมสูง เพราะความสําเร็จไมได
เกิดจากตนเอง 

บุคคลมีระดับผลงานดีในเรื่องใดเรื่องหน่ึง เขาจะเช่ือ
วาตนเองสามารถเรียนรูหรือตอยอดในเรื่องราวน้ัน    
ไดอีก     จึงเต็มใจรับภาระและกระทํากิจกรรมท่ีตน
เช่ือวาสามารถควบคุมได 

บุคคลมีระดับผลงานไมดีในเรื่องใดเรื่องหน่ึง เขาจะ
สงสัยในความสามารถของตนเอง มีความรูสึกเครียด
หรือวิตกกังวลเมื่อตองเผชิญเร่ืองราวน้ันอีก 

           รับรูความสามารถของตนเองสูง (SE สูง)        รับรูความสามารถของตนเองตํ่า (SE ตํ่า) 
ในสถานการณแความลมเหลว บุคคลจะระบุสาเหตุ
ความลมเหลวไปท่ีความพยายามไมพอ กลยุทธแไม
เหมาะสม  อุปกรณแไมเพียงพอ ซึ่งเป็นสิ่งไมคงท่ีหรือ
ปใจจัยภายนอก  จึงมองหาแนวทางพัฒนาแกไข 

ในสถานการณแความลมเหลว บุคคลจะระบุสาเหตุ
ความลมเหลวไปท่ีความสามารถไมเพียงพอ  ซึ่งเป็น
สิ่งท่ีคงท่ีและเป็นปใจจัยภายในท่ีควบคุมไมได  จึงเกิด
การพัฒนาตนเองนอย 

เมื่อพบปใญหาในการเรียนการสอน  ผูสอนจะระบุ
ปใญหาท่ีเกิดข้ึนได และใชความพยายามในการขาม
ผานปใญหาเหลาน้ัน 

เมื่อพบปใญหาในการเรียนการสอน ผูสอนจะไม
สามารถกําหนดหรือระบุปใญหาท่ีชัดเจนได และ
จัดการช้ันเรียนดวยการลงโทษ 

การจัดการเรียนการสอน  ผูสอนมีแนวโนมจะสราง
การเปลี่ยนแปลงไมหยุดน่ิง จัดสภาพแวดลอมในการ
เรียนรูใหนักเรียนเป็นศูนยแกลางใหเขารูสึกเป็นเจาของ
การเรียนรูน้ัน 

การจัดการเรียนการสอน   ผูสอนมีแนวโนมจะให
ความสนใจกับเรื่องราวหรือมอบหมายงานท่ีไมคอย
เกี่ยวกับวิชาการ 
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จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา การรับรูความสามารถของตนเองเป็นพลังท่ีสงเสริมการพัฒนาตนเองตาม
ความถนัด ความสามารถ เติมเต็มและผลักดันใหครูไดพัฒนาตามศักยภาพสูงสุดท้ังทางดานการเรียนรูในการ
ทํางานและการเรียนรูเพื่อการดําเนินชีวิต ครูที่รับรูความสามารถของตนเองสูงจะมีพลังจากความสามารถและ
ความต้ังใจ มีความเช่ือมั่นท่ีจะตอยอดความรูความสามารถใหเหนือกวาเดิม แมจะเผชิญกับงานยากหรือทาทาย
ก็จะใชความพยายามอยางเขมขนเมื่อผลงานยังไมถึงเปูาหมาย  เมื่อพบความลมเหลวก็จะไมลมเลิกงายๆ จะ
ผลักดันใหตนเองประสบความสําเร็จตอไป  
 
สรุปผล 

ในการจัดการศึกษาและการพัฒนาผูเรียนใหเป็นไปตามเปูาหมาย บุคคลท่ีมีบทบาทโดยตรงคือ 
ครูผูสอน บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อนําเสนอการรับรูความสามารถของตนเองท่ีเป็นพลังแหงการเรียนรู
ของครู ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาผูเรียนตอไป 
 
การรับรู้ความสามารถของตนเองพลังแห่งการเรียนรู้ของครู 
 การรับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) (SE) เป็นการประเมินตนเองจึงมีผลตอพฤติกรรมใน
อนาคต (Bandura, 1986)   กลาวคือ    ครูตองประเมินระยะส้ันวาจะตองกระทําพฤติกรรมใด  ครูตองคิด 
วางแผนการทํางานหรือเลือกเทคนิคแกปใญหาใดบาง และจะมีปฏิกิริยาทางอารมณแอยางไรในสถานการณแนั้นๆ  
ผูเขียนไดสังเคราะหแพลังของการรับรูความสามารถของตนเองท่ีสงผลตอการเรียนรูหรือการพัฒนาตนของครูไว  
โดยพบวาการรับรูความสามารถของตนเองทําใหเกิดส่ิงตางๆหลายประการ ดังตารางท่ี 2  
 
ตารางที่ 2  การรับรู้ความสามารถของตนเอง (SE) พลังแห่งการเรียนรู้ของครู 

Self-efficacy (SE) ทําให้
เกดิ 

ผลต่อการเรียนรู/้ การพัฒนาของคร ู ผลกระทบต่อผูเ้รียน 

การใชความพยายามและ 
ความอดทนเพิ่มข้ึน 
 
 

- ครูท่ีมี SE สูง มีแนวโนมคงอยูในการ
ทํางาน เมื่อเผชิญกับงานทาทาย 
- ครูท่ีมี SE สูงจะทํางานหนักข้ึนและยืน
หยัดไดยาวนานกวา ครูท่ีมีSE ตํ่า เมื่อ
เ ผ ชิ ญ กั บ ง า น ย า ก  ( Badura, 1 9 9 7 ; 
Schunk, 1987; Badura, 1982b) 
- ครูท่ีมี SE สูง จะมีความอดทนมาก 
ความสัมพันธแระหวาง SE กับความอดทน
ข้ึนอยูกับความยากของงานและระดับ
ทักษะท่ีมี   ถามีทักษะนอย    ครูท่ีมี SE 
ตํ่าจะใชเวลาบางสวนกับปใญหาแตไมแกไข   
ครูท่ีมี SE สูง มักใชเวลานอยกับปใญหาและ
แกไขไดอยางถูกตอง (Badura, 1982b) 
- ครูท่ีมี SE สูง    มีความพากเพียร
พยายามเมื่อเผชิญกับปใญหาอุปสรรค   
และ SE ทําใหบุคคลยืนหยัดเมื่อเผชิญกับ
ปใญหาท้ังหลาย(Badura, 1997; Bray-Clark 

- ครูท่ีมี SE สูง จะปรับตัวท่ีจะชวย
นัก เ รียนใหมี ผลการ เรี ยน ดี ข้ึน 
เพราะครูจะมีความอดทนมากกวา
ในการชวยเด็กท่ีเขาใจชา (Podell 
& Soodak, 1993) 
- ครูท่ีมี SE สูง จะมีความอดทน มี
การวิจารณแ ดุวานักเรียนท่ีทํางาน
ผิ ด พ ล า ด น อ ย ล ง  ( Ashton & 
Webb,1986 cited in Bray-Clark 
& Bates, 2003)) 
- ครูท่ีมี SE สูง  จะใชความ
พยายามในการขามผานปใญหา
ตางๆ ครูท่ีมี SE ตํ่าจะไมสามารถ
กําหนดแนวทางแกปใญหาท่ีแนนอน
ไดและหันไปใชการลงโทษในการ
จัดการช้ันเรียน (Swan, Wolf, & 
Cano, 2011) 
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Self-efficacy (SE) ทําให้
เกดิ 

ผลต่อการเรียนรู/้ การพัฒนาของคร ู ผลกระทบต่อผูเ้รียน 

& Bates, 2003) 
- SE มีอิทธิพลตอครูท่ีจะตัดสินวา งานน้ัน
หนักเพียงใด  ตนจะตองใชความอดทนเพื่อ
ทํางานน้ันยาวนานเพียงใด  (Bray-Clark & 
Bates, 2003) 

 

มีรูปแบบการคิดและเลือก
กระทําพฤติกรรมมุงสู
เปูาหมาย 
 

- ครูท่ีมี SE สูง และประสบความสําเร็จจะ
มีความพยายามเพิ่มข้ึน    มีสวนรวมในการ
ฝึกฝนมากข้ึน  ทํางานอยางกระตือรือรน      
และไมหลีกหนีงาน (Schunk,1987) 
- ครูท่ีมี SE สูง มีการบริหารจัดการ การ
วางแผนท่ีเป็นระบบกวา     มักจะต้ัง
มาตรฐานการทํางานสูงสําหรับตนเองและ
ผูเรียน  (Allinder,1994) 
- SE สูง มีความสัมพันธแกับการตัดสินใจ
เลือกอาชีพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  
ทักษะการ 
เลนกีฬา ทักษะความเป็นพอแม  ทักษะ
การสรางความสัมพันธแ และการมสีวนรวม
ในสังคม (Bandura, 1997) 
- SE เป็นตัวแปรสําคัญสงผลตอ
ประสิทธิภาพของครูเพราะมีความสัมพันธแ
กับพฤติกรรมของครูและผลท่ีเกิดกับ
นักเรียน (Bray-Clark, & Bates, 2003) 

- SE ทําใหนักเรียนมีการกํากับ
ตนเอง  และมีความเช่ือวาตนเอง
สามารถใช 
กลยุทธแท่ีหลากหลายในการเรียนรู   
มีความอดกลั้นตอสิ่งรบกวน   
ทํางานไดสมบูรณแ      มีสวนรวมใน
การเรียนรูในช้ันเรียน  และ SE ยัง
มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  (Klassen, Krawchuk, & 
Rajanial, 2008; Bin Hasan, 
Hossain, & Islam, 2014)  
- ครูท่ีมี SE สูง จะต้ังใจถายทอด
ความรูทักษะตางๆ ใหกับผูเรียนใน
หองเรียน (Bray-Clark & Bates, 
2003) 
- ครูท่ีมี SE สูง มีแนวโนมท่ีจะ
คนหาวิธีการสอนท่ีหลากหลาย   
ปรับปรุง 
วิธีการสอน ทดลองเน้ือหาการสอน
กอนสอน (Allinder,1994)  
 
 

Self-efficacy (SE)  ทําให้
เกดิ 

ผลต่อการเรียนรู/้ การพัฒนาของคร ู ผลกระทบต่อผูเ้รียน 

มีรูปแบบการคิดและเลือก
กระทําพฤติกรรมมุงสู
เปูาหมาย 

- SE ของครูสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานไดตามเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพครู
ของขาราชการครู  (ใจนวล  พรหมมณี, 
2550) 
- SE ของครูสงผลทางบวกตอการพัฒนา
ตนเองตามเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพครูท้ัง 
12 มาตรฐาน (อรอุษา จันทศร, 2550) 
- SE ของครูสงผลตอการพัฒนาตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูใน ดานวิชาชีพ 
ดานวิสัยทัศนแ ดานบุคลิกภาพ  (นิตยา 
กัณณิกาภรณแ,  2553) 

- ครูท่ีมี SE สูง ในวิชาท่ีตนสอนจะ 
ทําใหนักเรียนท่ีเกง (กวาคนอื่น )  มี
ผลสัมฤทธิ์กาวหนาในวิชาน้ันๆดวย 
(Bray-Clark & Bates, 2003) 
- ครูท่ีมี SE สูง จะมีความสามารถ
ในการถายทอดเน้ือหามากกวา  มี
วิธีการจัดการกับหองเรียนอยางมี
ระบบเป็นระเบียบเพื่อนําไปสูการ
เรียนรู   ชวยจัดหาแหลงทรัพยากร
ท่ีเกีย่วของกับกิจกรรมการศึกษา
ของนักเรียน  ครูจะจัดการกับ
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Self-efficacy (SE) ทําให้
เกดิ 

ผลต่อการเรียนรู/้ การพัฒนาของคร ู ผลกระทบต่อผูเ้รียน 

อิทธิพลทางสังคมท่ีขัดขวางไมให
นักเรียนทําตามสิ่งท่ีเขาตกลงจะทํา 
(Bandura, 1997) 
- ครูท่ีมี SE ตํ่า  เช่ือวาเขามี
ความสามารถเล็กนอยท่ีจะชวย
สรางแรงจูงใจในการเรียนให
นักเรียนซึ่งเป็นผลจากขอจํากัด
ภายนอกท่ีเหนือการควบคุมของครู 
(Swan et al., 2011) 

มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
และปฏิกิริยาทางอารมณแที่ดี   

- ครูท่ีมี SE สูง มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี  
มีความอยูดีมีสุข (Henson, 2002; 
Tschannen-Moran et al., 1998) 
- ครูท่ีมี SE สูง จะตอบสนองตอสถานการณแ
ท่ีมีความเครียด   หรือทาทายอยางมี
ประสิทธิภาพ     ครูท่ีมี SE สูง  จะ
เผชิญหนากับความเสี่ยงและใชเทคนิคใหมๆ 
ในการสอน (Bray-Clark & Bates, 2003) 

- ครูท่ีมี SE ตํ่า เมื่อสอนนักเรียนจะ 
ทําใหนักเรียนมีความรูสึกเครียด 
(Martin, Sass, & Schmitt, 2012) 
 

มีการกํากับตนเองและมี
แรงจูงใจ 
 

-  ครูท่ีมี SE สูง มีการกํากับตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ  มีแรงจูงใจภายใน มี
เปูาหมาย 
ในชีวิต  
- SE ทําใหครูมีการกํากับตนเอง การกํากับ
ตนเองจะชวยใหครูเรียนรูไดอยางดี  
กลาวคือ ครูจะตองเขามารับผิดชอบในสิ่งท่ี
จําเป็นตองเรียนรู  เตรียมความรู  ทักษะท่ี
ตองมีเพื่อการเรียนรูใหมๆ     คิดถึงกลวิธีท่ี
จะจําความรู  และเรียนรูไดอยางงายๆ   
ปรับตัวเขากับวิธีสอน เน้ือหา และ
ตรวจสอบความเขาใจเร่ืองท่ีเรียนรู  
(Badura,1986; Schunk,1986;1987) 
- ครูท่ีมี SE สูง มีแนวโนมจะผูกพันสัญญา
และมีแรงจูงใจในการทํางานวิชาการ  
(Mojavezi & Tamiz, 2012) 

 

Self-efficacy (SE)  ทําให
เกิด 

ผลตอการเรียนรู/ การพัฒนาของครู         ผลกระทบตอผูเรียน 

สามารถคงอยูในอาชีพได
ยาวนาน 

- ครูท่ีมี SE สูง มีความมานะบากบั่นไม
ทอถอยในวิชาชีพ  หรือยกเลิกในการ
ทํางาน (Badura, 1997) 
- ครูท่ีมี SE ตํ่า เป็นสาเหตุใหมีความเครียด
สูง มีแนวโนมท่ีจะลาออกจากโรงเรียนหรือ

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ (สสอท) : การจัดการศกึษาเพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวิต : หน้า 221 

Self-efficacy (SE) ทําให้
เกดิ 

ผลต่อการเรียนรู/้ การพัฒนาของคร ู ผลกระทบต่อผูเ้รียน 

ออกจากวิชาชีพครู  (Martin et al., 2012) 
- ครูท่ีมี SE สูง มีระดับความผูกพันสัญญา
ในวิชาชีพสูง  (Coladarci, 1992)  
-  เมื่อครูปฏิบัติงานแลวรูสึกวาตนเองเกง - 
ครูท่ีมี SE สูง  จะมีความพึงพอใจในการ
ทํางานท่ีสําเร็จน้ัน  SE จึงมีผลตอความพึง
พอใจในงาน  (Skaalvik  & Skaalvik, 
2010; Stephens & Huaibing, 2018) 
- SE มีผลตอตัวแปรท่ีเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการทํางานครู เชน ความพึง
พอใจในงาน ความตั้งใจท่ีจะลาออก การ
พัฒนาตนเองและการปรับตัวของครูเขา
ใหม  (Saks, 1995) 
- SE มีอิทธิพลทางตรงดานบวกตอการคง
อยูในอาชีพครู (พัสณียแ อรรถสกุลรัตนแ, 
2552) 

มีความตองเรียนรูในอนาคต - SE สงผลตอความตองการเรียนรูตอไปใน
อนาคต (Schunk, 1987) 
 - SE มีความสัมพันธแกับความมีสามัญ
สํานึกและการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
(Martocchio  & Jugge, 1997) 
- SE ทําใหครูมีความคิดริเร่ิมในกิจกรรม
การศึกษา  ประยุกตแกลยุทธแในการเรียนรู
ดวยตนเองใหมีความกาวหนาและไดผลงาน
ท่ีสูงข้ึน  (Zimmerman, 2000) 

 

การสรางบรรยากาศท่ีดีใน
โรงเรียน 
 

- SE สูง เป็นองคแประกอบสําคัญในการ
สรางบรรยากาศในโรงเรียน และวัฒนธรรม
ความเป็นครูมืออาชีพท่ีทําใหการศึกษามี
ประสิทธิภาพ (Tshannan-Moran et al., 
1998) 
- ครูท่ีมี SE สูง จะเขาไปมีสวนรับผิดชอบ
กับพัฒนาการ ครอบครัว  และ
สภาพแวดลอมทางบานของผูเรียน  รวมถึง
เตรียมการเขาถึงแหลงทรัพยากรเพื่อการ
เรียนรู (Morris, 2017) 
 

-  ครูท่ีมี SE สูง มีแนวโนมท่ีจะสราง
การเปลี่ยนแปลงท่ีไมหยุดน่ิง จัด
สภาพแวดลอมในการเรียนรูใหผูเรียน
เป็นศูนยแกลาง นักเรียนจึงรูสึกวาเป็น
เจาของการเรียนรูน้ัน ครูท่ีมี SE ตํ่าจะ
ใหเวลามากกับเรื่องราวหรืองานท่ีไม
เกี่ยวกับวิชาการมากนัก (Swan et al., 
2011)  
- ครูท่ีมี SE สูง รักษากฎ ระเบียบใน
หองเรียนดวยการสรางสภาพแวดลอม
การเรี ยนรู การใช ทรั พยากรและ
สนับสนุน ผูปกครองใหสงเสริมนักเรียน
ให ใชความพยายามในการเรี ยนรู  
(Friedman & Kass, 2002) 
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การรับรูความสามารถของตนเองเป็นความเช่ือมั่นหรือตัดสินวาตนเองสามารถทํางานนั้นไดดีในระดับใด 
การรับรูความสามารถของตนเองทําใหครูตองคิดทบทวนถึงการใชความพยายามและความอดทนในการทํางาน
นั้น วิธีการคิดและการเลือกกระทําพฤติกรรมท่ีมุงสูเปูาหมาย สุขภาพกาย สุขภาพจิตและอารมณแขณะทํางาน
นั้น   การกํากับตนเองและแรงจูงใจขณะปฏิบัติงาน  การตัดสินใจคงอยูในอาชีพ  ความตองการเรียนรูเพิ่มเติม
ในอนาคต และการสรางบรรยากาศท่ีดีในโรงเรียน  จึงเห็นไดวา การรับรูความสามารถของตนเองสงผลตอเนื่อง
ถึงการเรียนรู ในการทํางานและการเรียนรู เพื่อการดําเนินชีวิตของครู    ผูเขียนสรุปพลังของการรับรู
ความสามารถของตนเองท่ีมีตอการเรียนรูของครู  ดังนี้ (ใจนวล  พรหมมณี, 2550; นิตยา กัณณิกาภรณแ, 2553; 
พัสณียแ อรรถสกุลรัตนแ, 2552; อรอุษา จันทศร, 2550; Allinder,1994;  Badura, 1982b; 1986; 1997; Bin 
Hasan, Hossain, & Islam, 2014; Bray-Clark & Bates, 2003; Coladarci,1992; Friedman & Kass, 2002; 
Henson, 2002; Klassen, Krawchuk, & Rajanial, 2008; Martin, Sass, & Schmitt, 2012; Martocchio  & 
Jugge,1997; Mojavezi & Tamiz, 2012; Morris, 2017; Podell & Soodak, 1993; Saks,1995; Schunk, 
1986; 1987; Skaalvik  & Skaalvik, 2010; Stephens & Huaibing, 2018; Swan, Wolf, & Cano, 2011; 
Tschannen-Moran et al., 1998; Zimmerman, 2000) 

1. การใชความพยายามและความอดทนเพิ่มข้ึน     การรับรูความสามารถของตนเองเป็นส่ิงท่ีใช 
ตัดสิน วาครูจะตองใชความพยายามทํางานหนักมากเพียงใด   จะอดทนยืนหยัดตอสูกับปใญหาอุปสรรคหรือ
ประสบการณแท่ีไมนาพึงพอใจไดยาวนานเพียงใด ครูท่ีรับรูความสามารถของตนเองสูงจะทํางานหนักขึ้น อดทน และ
ยืนหยัดในการทํางานนั้นไดยาวนานเมื่อเผชิญกับงานท่ียาก    ในงานท่ีทาทายครูก็มีแนวโนมจะคงอยูในงานนั้นไม
ลมเลิกงายๆเพราะเช่ือวาตนสามารถทําได   และครูยังมีความเพียรพยายามทํางานนั้นเมื่อตองเจอปใญหา
อุปสรรคตางๆ     ดวยเหตุนี้ ครูที่รับรูความสามารถของตนเองสูงมักมีระดับผลงานสูง บรรลุเปูาหมายของส่ิงท่ี
ตองการเรียนรูเพราะใชความรูความสามารถอยางอดทน    นอกจากนี้   ครูท่ีรับรูความสามารถของตนเองสูง
ยังสงผลตอการเรียนรูของนักเรียนดวย กลาวคือ  ครูจะมีความอดทนท่ีจะชวยเหลือนักเรียนท่ีเขาใจ ชา  
วิพากษแวิจารณแ  ดุวานักเรียนท่ีทําผิดพลาดนอยลง  และระบุปใญหาชัดเจนและใชความพยายามแกปใญหาใน
การควบคุมช้ันเรียน 

2. มีรูปแบบการคิดและเลือกกระทําพฤติกรรมมุงสูเปูาหมาย     การรับรูความสามารถของตนเองสูงจะ 
ทําใหครูสามารถกระทําพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในระดับท่ีเหนือกวาปกติในสถานการณแหรือเวลาใดก็ได  
(Bandura, 1986) ทําใหครูเลือกทํางานท่ีทาทายสอดคลองกับความเป็นจริง และทําใหครูเกิดแรงจูงใจหรือ
ความอยากพัฒนาความสามารถของตนเองใหกาวหนาไปอีก ครูท่ีรับรูความสามารถของตนเองสูงจึงเต็มใจ
รับภาระ เรียนรูและกระทํากิจกรรมใดๆท่ีตนเช่ือวาสามารถควบคุมได  มีสวนรวมในการฝึกฝนมากขึ้น  รวม
กิจกรรมและทํางานอยางกระตือรือรน  ไมหลีกหนีงาน  คิดเชิงรุกตอปใญหา  สรางการบริหารจัดการท่ีดี  ต้ังใจ
ถายทอดความรู  วางแผนเป็นระบบ ปรับปรุงวิธีการสอน กําหนดมาตรฐานในการทํางานของตนเองและ
ผูเกี่ยวของ  พฤติกรรมครูเหลานี้เป็นการเรียนรูผานกิจกรรมท่ีไมมีรูปแบบตายตัว อาจอยูเหนือกฎเกณฑแหรือ
กําหนดเวลาไมแนนอน แตผลลัพธแท่ีไดคือครูเรียนรูในการทํางานเพิ่มมากขึ้นมีความสามารถสูงขึ้น  จึงพบวา
การรับรูความสามารถของครูสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของครู  ประสิทธิภาพในการทํางานตามเกณฑแ
มาตรฐานวิชาชีพครูของขาราชการครู  การพัฒนาตนเองตามเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพครู 12 มาตรฐาน   การ
พัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูดานวิชาชีพ  ดานวิสัยทัศนแ และดานบุคลิกภาพ  นอกจากนี้ ยังพบวา 
การรับรูความสามารถของตนเองสงผลตอการเรียนรูในการดํารงชีวิต เชน การเลือกอาชีพ  การออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ  ทักษะการเลนกีฬา  ทักษะความเป็นพอเป็นแม ทักษะการสรางสัมพันธภาพ และการมีสวนรวม
ในสังคม 
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 นอกจากนี้  การรับรูความสามารถของตนเองของครูยังสงผลตอการเรียนรูของนักเรียน กลาวคือ เมื่อ
ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีเป็นระบบมีระเบียบจะทําใหนักเรียนตองมีการกํากับตนเอง มีการรับรู
ความสามารถของตนเองสูงขึ้น มีความอดกล้ันตอส่ิงเราท่ีรบกวน มีสวนรวมในช้ันเรียนมากขึ้น  ผลิตผลงานสมบูรณแ
ขึ้น  ทําใหนักเรียนท่ีเรียนเกงมีผลการเรียนท่ีดีขึ้นอีก และนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น  

3. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และปฏิกิริยาทางอารมณแท่ีดี   การรับรูความสามารถของตนเองมี 
อิทธิพลตอรูปแบบการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณแในชวงท่ีบุคคลกระทําในสภาพแวดลอมหรือบริบทนั้น 
(Bandura, 1986)     ครูท่ีรับรูความสามารถของตนเองสูงจะมีความเอาใจใสเพิ่มขึ้นและใชความพยายาม
สอดคลองกับการเรียนรูหรืองานท่ีตองการนั้นเพื่อเอาชนะปใญหาอุปสรรค งานท่ีทาทาย  จะปรับพฤติกรรม
ตนเองเพื่อหาแนวทางแกปใญหาท่ียากๆ   ระบุสาเหตุของความลมเหลวไปยังการใชความพยายามไมเพียงพอ
หรือใหคําอธิบายเรื่องท่ีทําไดไมดีแตก็ยังอยากประสบความสําเร็จ  ไมคอยกังวลมากนักกับงานท่ีถูกบีบบังคับ  
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี  มีความอยูดีมีสุข  ตอบสนองตอสถานการณแท่ีมีความเครียดหรือทาทายอยางมี
ประสิทธิภาพ  ทําใหความเครียดกลายเป็นพลังกระตุนใหขามผานไปยังความสามารถท่ีสูงขึ้น  นอกจากนี้  การ
รับรูความสามารถของครูยังสงผลตอผูเรียน   หากครูรับรูความสามารถของตนเองสูงในวิชาท่ีสอนก็จะเช่ือมั่น
วาจะถายทอดความรูและทําใหนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นดวยบรรยากาศการเรียนปกติ   ในทางตรงกันขาม
หากครูรับรูความสามารถของตนเองตํ่าหรือสงสัยในความสามารถของตนเองก็จะทําใหนักเรียนรูสึกเครียดไป
ดวย 

4. มีการกํากับตนเองและมีแรงจูงใจ   ครูที่รับรูความสามารถของตนเองสูงจะมีการกํากับตนเอง 
อยางมีประสิทธิภาพ  มีแรงจูงใจภายใน มีเปูาหมายในชีวิต และมีแรงบันดาลใจในการทํากิจกรรมหรืองาน
วิชาการ  การกํากับตนเองชวยใหครูเรียนรูไดเป็นอยางดี  กลาวคือ  ครูตองเขามารับผิดชอบในส่ิงท่ีจําเป็นตอง
รู  เตรียมความรู ทักษะใหมๆท่ีจําเป็นเพื่อการเรียนรูใหม  คนหากลวิธีท่ีจะชวยใหจําหรือเรียนรูไดงายๆ  
ปรับตัวกับวิธีการสอน ตรวจสอบความเขาใจในเรื่องท่ีเรียน  เพิ่มความสนใจกับงานท่ีอยากทํา  ลดความสนใจ
กับส่ิงรบกวน ฟื้นตัวกลับมารับภาระหนาท่ีงานครูไดเร็ว และมีความผูกพันสัญญากับเรื่องท่ีเรียนรู 

5. สามารถคงอยูในอาชีพไดยาวนาน   ครูที่รับรูความสามารถของตนเองสูงจะมีความผูกพันสัญญา 
กับวิชาชีพสูง มีความมานะ ไมทอถอยหรือยกเลิกการทํางานงายๆ ไมจมอยูกับขอจํากัดของตนเอง   มีความ  
พึงพอใจในผลงานท่ีสําเร็จ   มีการคงอยูในอาชีพครูตอไป    นอกจากนี้ การรับรูความสามารถของครูยังสงผล
ตอประสิทธิภาพการทํางานครู  การเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง และการปรับตัวของครูเขาใหม 

6. มีความตองการเรียนรูในอนาคตครูที่รับรูความสามารถของตนเองสูงจะทําใหมีความตองการ 
เรียนรูตอไปในอนาคต อยากเรียนรูอยางตอเนื่อง เพราะบุคคลท่ีเคยมีผลงานดีมากอนในขอบเขตเรื่องใดก็จะ
เช่ือวาตนสามารถเรียนรูหรือตอยอดในขอบเขตเรื่องนั้นไดในอนาคต (Schunk, 1987)   มีความคิดริเริ่มใน
กิจกรรมการศึกษา ประยุกตแกลยุทธแในการเรียนรูดวยตนเองใหมีความกาวหนาและไดผลงานท่ีสูงขึ้น  
นอกจากนี้  การรับรูความสามารถของตนเองยังมีความสัมพันธแกับการพฤติกรรมการใฝุรู  คือ การแสวงหา
ความรู และการพัฒนาตนใหรอบรู  (กัญญาภัทร แจมแจง, 2558) 

7. การสรางบรรยากาศท่ีดีในโรงเรียน      ครูที่รับรูความสามารถของตนเองสูงจะสรางบรรยากาศท่ี 
ดีในโรงเรียนและการเรียนรู  รวมถึงสรางวัฒนธรรมความเป็นครูมืออาชีพ   จะเขาไปมีสวนรวมรับผิดชอบกับ
พัฒนาการ ครอบครัวและสภาพแวดลอมทางบานของผูเรียน รวมถึงเตรียมการเขาถึงแหลงทรัพยากรเพื่อการ
เรียนรู  จึงทําใหครูตองแสวงหาขอมูลอยางไมหยุดนิ่ง มีการเรียนรูตอเนื่องในเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับงานครูเพิ่มขึ้น   
นอกจากนี้  ครูท่ีรับรูความสามารถของตนเองสูงจะสงผลตอผูเรียนโดยสรางสภาพแวดลอมในการเรียนรูให
ผูเรียนเป็นศูนยแกลาง  นักเรียนจึงรูสึกวาตนเป็นเจาของการเรียนรูนั้น   มีการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอตกลงใน
หองเรียนและในการใชทรัพยากร และสนับสนุนใหผูปกครองสงเสริมใหนักเรียนใชความพยายามในการเรียนรู 
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 จากท่ีกลาวมาขางตน การรับรูความสามารถของตนเองเป็นพลังท่ีทําใหครูมีการเรียนรูอยางตอเนื่องท้ัง
จากบุคคลรอบตัว  ประสบการณแท้ังทางตรงและทางออม สภาพแวดลอม บริบทหรือสังคมท่ีครูดํารงชีวิตหรือ
ทํางาน  ส่ือตางๆ รวมถึงแหลงเรียนรูอื่นๆ  ทุกท่ี ทุกเวลา  นอกจากนี้ จากงานวิจัยยังแสดงใหเห็นวาการรับรู
ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธแทางบวกกับลักษณะตางๆของบุคคล   ไดแก  ความสามารถในการ
เผชิญและฟในฝุาอุปสรรค (AQ) และการพัฒนาตนเองในดานความรู ดานทักษะ ดานเจตคติ (กิตติศักด์ิ จินดา
กุล, 2552; จริยา พวงขุนทด, 2556)  การใฝุรูและการใฝุดี  มีทัศนคติท่ีดีตอการทําความดี (กัญญาภัทร  แจม
แจง, 2558)     พฤติกรรมการสรางสรรคแนวัตกรรม (นาฎวดี  จําปาดี, 2554)   ความพึงพอใจในการทํางาน 
(Tojjasi, Esmaeili, & Bavandpour, 2013; Stephens & Huaibing, 2018)  ความผูกพันในงาน การมอง
โลกแงดี (เกรียงสุข เฟื่องฟูพงศแ, 2554; จริยา พวงขุนทด, 2556)  และระดับความเครียด (Stephens & 
Huaibing, 2018).   
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การรับรูความสามารถของตนเองจะช้ีเฉพาะเจาะจงในเรื่องนั้นหรือในบริบทนั้นๆ   เชน ครูรับรู 
ความสามารถของตนเองสูงในวิชาคณิตศาสตรแ เป็นการรับรูเฉพาะเนื้อหาวิชานั้น สําหรับวิชาอื่นหรือเรื่องอื่นๆ
อาจมีการรับรูความสามารถแตกตางไป การรับรูความสามารถของตนเองสามารถเปล่ียนแปลงไดเมื่อเวลาผาน
ไปหรือเมื่อมีขอมูลหรือประสบการณแใหมๆเกิดข้ึนกับบุคคลนั้น สําหรับครูที่รับรูความสามารถของตนเองสูงจะมี
ความเช่ือมั่นท่ีเกิดจากประสบการณแของความสําเร็จท่ีผานมา จึงมักมีแรงจูงใจท่ีจะทํางานท่ีทาทายใหมๆ  มี
ความอดทนและเลือกกระทําพฤติกรรมท่ีมุงตรงไปสูเปูาหมายในการเรียนรูหรือการทํางาน  แตครูท่ีรับรู
ความสามารถของตนเองนอยจําเป็นตองใชการจูงใจทางสังคมจากบุคคลท่ีมีความนาเช่ือถือ มีความรู อยาง
จริงใจ ใหผลยอนกลับทางบวก ใหโอกาสในการเรียนรูอยางเป็นลําดับข้ัน ภายใตการใหความรูและการประเมิน
ความสามารถตนเองเป็นระยะ หรือการต้ังเปูาหมายระยะส้ัน   นอกจากนี้  การสรางกิจกรรมเพื่อปรับระดับ
การรับรูความสามารถควรเป็นกิจกรรมท่ีเขาใจไดไมยาก นาสนใจ นําไปใชประโยชนแไดทันที เมื่อครูเรียนแลว
รูสึกสนุก อยากติดตาม เพราะปฏิกิริยาทางอารมณแความรูสึกท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณแนี้จะสงผลยอนกลับ
มายังกระบวนการคิดวาตนสามารถพัฒนาตนเองได และมีความสามารถในเรื่องนั้นเพิ่มข้ึนบางแลว 

2. การรับรูความสามารถของตนเองเป็นพลังท่ีสงตอกันและกัน   ครูอาจรับรูความสามารถของ 
ตนเอง เพิ่มขึ้นจากความสําเร็จหรือการพัฒนามากขึ้นของผูเรียน ผูเรียนก็รับรูวาตนเองมีความสามารถจาก
ความสําเร็จท่ีไดรับ   เมื่อครูรับรูความสามารถของตนเองสูงจะอธิบายเนื้อหาและรอคอยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหา
ได  เมื่อผูเรียนเขาใจเนื้อหาเขาก็จะรับรูวาตนเองมีความสามารถในเรื่องนั้นบางแลว  และเมื่อผูเรียนแสดงให
เห็นบอยครั้งวาตนเขาใจเนื้อหานั้น ครูก็จะรับรูความสามารถของตนเองในการสอนวิชานั้นมากขึ้นดวย  จากส่ิง
ท่ีมีผลกระทบตอเนื่องนี้ทําใหครูตองจัดบรรยากาศในช้ันเรียนใหผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ในฐานะครูผูสอนสามารถเพิ่มระดับการรับรูความสามารถของผูเรียนไดหลายวิธี เชน กําหนด 
โจทยแ ปใญหาใหผูเรียนชวยกันแกไขเพื่อใหเขาใชกระบวนการคิดวิเคราะหแ ควบคูกับการสนับสนุนใหแสดงความ
คิดเห็นและเหตุผลประกอบ  โดยอาจใชเทคนิคการต้ังคําถามปลายเปิด ในขณะเดียวกันครูควรใหผลยอนกลับ
ทางบวกท่ีเหมาะสมแตช้ีเฉพาะเจาะจงไปยังเปูาหมายท่ีตองการ    การใหเพื่อนชวยสอนและใหเพื่อนเป็นตัว
แบบแสดงการสาธิต เพราะตัวแบบท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับผูเรียนจะทําใหผูเรียนคาดหวังวาเขาจะมีโอกาสทํา
ไดเหมือนกัน    ฝึกการตั้งเปูาหมายระยะส้ันเพื่อพัฒนาการเรียนรูเพราะเปูาหมายระยะส้ันจะแบงส่ิงท่ีตองทํา
และการประเมินผลเป็นระยะๆ จนถึงปลายทาง ผูเรียนจะไดเรียนรูเพิ่มขึ้นพรอมกับมีแรงจูงใจมากขึ้นจากกาว
ส้ันๆของความสําเร็จ   ครูอาจใหรางวัลกับความสําเร็จของผูเรียนเมื่อเขามีผลงานท่ีแสดงความกาวหนาขึ้น  
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นอกจากนี้ ครูสามารถใหผลยอนกลับท่ีระบุสาเหตุของความสําเร็จหรือความลมเหลววาเป็นเพราะการใชความ
พยายาม  ถาผูเรียนใชความพยายามมากขึ้นเขาก็จะมีความสามารถมากขึ้นไดอีก  
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้นําเสนอ การเสริมสรางสมรรถนะครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงคแเพื่อสรางสมรรถนะครูดานเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการปรับเปล่ียนครูดาน
เทคโนโลยีทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสรางสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 
ซึ่งไดแก ความสําคัญของสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะครูสายผูสอน คุณลักษณะของ
ผูสอนในศตวรรษที่ 21 บทบาทของครูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 พรอมท้ังการ
ปรับตัวในบทบาทของครูเขาสูศตวรรษท่ี 21 เพื่อใหครูมีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและพรอมกับการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีกระบวนการตาง ๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาครูในอนาคตใหมี
ศักยภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
คําสําคัญ : สรรถนะครู เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาในทศวรรษที่ 21  
 
ABSTRACT 

This academic article presents Enhancing competencies of teachers in educational 
information technology in the 21st century that aims to build the competencies of teachers 
in educational information technology, to improve teachers in educational information 
technology in the 21st century and to be a guideline for strengthening competencies of 
teachers in the 21st century, including the importance of educational information technology, 
the competencies of teachers and instructors, the characteristics of instructors in the 21st 
century, the role of teachers in the era of information technology and education in the 21st 
century, as well as the adaptation in the role of teachers into the 21st century so that 
teachers are able to develop in a better direction and along with the change over time. 
Additionally, there are various processes that are suitable for developing teachers in the 
future to gain more potential and effectiveness. 
 
KEY WORDS : Competencies of teachers, Information technology, Education in the 21st 
century  
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บทนํา 

  ความรูเป็นกลไกสําคัญในการสรางความกาวหนาของสังคมเพื่อนําไปสูการเป็นสังคมฐานเรียนรู 
(Knowledge-based society) การจัดการศึกษาในสังคมฐานความรูจึงมุงเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 
ความสามารถในการแขงขันและรูเทาทันการเปล่ียนแปลง อีกท้ังมีความรูใน ระดับท่ีกอใหเกิดการเรียนรู
สารสนเทศในสถานการณแใหมซึ่งเกิดจากการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking)   การสืบเสาะ 
(Inquiry) และการแกปใญหา (Problem solving) จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย (Alghazo, 2006) เนนวิธีการ
เรียนรู ทักษะการเรียนรูรายบุคคล ตลอดจนการนําความรูไปใช ดังนั้น เพื่อตอบสนองการเรียนรูในสังคม
ปใจจุบัน การจัดการศึกษาจําเป็นตองปฏิรูปท้ังในดานส่ือ เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน และกระบวนการใน
การเรียนรู และดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีในปใจจุบันจึงเป็นทรัพยากรสําคัญในการปฏิรูปการจัด
การศึกษาท่ีเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาจะสงผลตอการเปล่ียนแปลง
บทบาทของครู โดยครูตองเป็นท้ังผูสอนและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูและการเรียนรูของผูเรียนตอง
สอดคลองกับการนําไปใชในบริบทจริงของชีวิต  

  การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศไทยในยุคศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) ไดเขามามีบทบาทสําคัญในทุก ๆ ดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมและการศึกษา โดยการศึกษา 
ครู อาจารยแตองพัฒนาทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ดานสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี ท่ีมีเปูาหมาย 3 ดาน 
ไดแก 1) ดานสารสนเทศ (Information) เนนทักษะการเขาถึงและรูแหลงสารสนเทศ ประเมินความนาเช่ือถือ
ของสารสนเทศ และสามารถนําสารสนเทศไปใชอยางสรางสรรคแ 2) ดานส่ือ (Media) เนนทักษะการเขาถึง 
วิเคราะหแ ประเมิน และสรางส่ือในรูปแบบตาง ๆ 3) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เนนทักษะการ
ใชเทคโนโลยี คอมพิวเตอรแ เทคโนโลยีส่ือสาร และเทคโนโลยีเครือขายในการจัดการขอมูล (รสสุคนธแ มกรมณี , 
2556 : 3) ซึ่งครู อาจารยแตองมีการพัฒนาสมรรถนะดาน ICT ท่ีเป็นการแสดงออกเชิงพฤติกรรมในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาปฏิบัติทางการศึกษา โดยสามารถวัดและประเมินผลไดเพื่อชวยในการ
ทํางาน พัฒนาตนเองและวางแผนจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไดมีการกําหนดวิสัยทัศนแไว คือ คนไทยทุกคนไดรับ 
การศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพดํารงชีวิตอยางเป็นสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรแท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรแ
ชาติ คือ ยุทธศาสตรแที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของสังคมและประเทศชาติยุทธศาสตรแท่ี 2 การผลิต 
และพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศยุทธศาสตรแท่ี 
3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู ยุทธศาสตรแท่ี 4 การสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา ยุทธศาสตรแที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอม และยุทธศาสตรแที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา (Office 
of the Education Council, 2008) ท้ังนี้เพื่อผลลัพธแสุดทายท่ีตองการ คือ เด็กไทยในโลกศตวรรษท่ี 21 ตอง
มี คุณลักษณะ 3Rs x 8Cs ไดแก การอานออก การเขียนได การคิดเลขเป็น และการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และมีทักษะในการแกปใญหา ทักษะการสรางสรรคแและนวัตกรรม ทักษะการรวมมือและทํางานเป็นทีม ทักษะ
การรวมมือและการทํางานเป็นทีมภาวะผูนํา ทักษะความเขาใจความตางของวัฒนธรรมตางกระบวนทัศนแ มี
ทักษะดานการ ส่ือสารสารสนเทศและรูเทาทันส่ือ ทักษะดานคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ทักษะอาชีพและการเรียนรู ซึ่ง Aimsuwan (2017, p.5) ไดกลาวโดยสรุปวา หัวใจสําคัญในการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา อยูท่ีโรงเรียนโดยเฉพาะครูซึ่งเป็นหนวยขับเคล่ือนท่ีสําคัญทําอยางไรใหครูรับรู
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และเขาใจมองเห็นและลงมือทํา ดังนั้น จะเห็นวาครู ถือเป็นบุคคลสําคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษาเป็น
ดานหนาและกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนาผูเรียนและในสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง (Office of the Education 
Council, 2017) การจัดการเรียนการ สอนของครูเป็นปใจจัยสําคัญตอการเรียนรูของผูเรียน ครูจําเป็นตองมี
การปรับเปล่ียนและควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นถึงความจําเป็นอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาครูใหมีความสามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปฏิบัติงานดานการศึกษาใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หรือท่ี เรียกวา การ
พัฒนาแบบสมรรถนะเป็นฐาน  )Competency base development) ซึ่งสมรรถนะ หรือ Competency 
หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทําส่ิงใดก็ตามซึ่งผลลัพธแของการทํานั้นแสดงออกในลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ี
สามารถวัดและประเมินได ดังนั้นในดานของสมรรถนะครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาจึง  หมายถึง 
การท่ีครูสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาทํางานทางการศึกษาและผลลัพธแของการทํางานแสดงออกใน
ลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีสามารถวัดและประเมินได ทุกคนสามารถประเมินสมรรถนะของตนเองไดเพื่อใหทราบ
ถึงความสามารถของตนเองดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางในดานการศึกษา นอกจากนี้ยังสงผลไปถึงการเตรียม
ความพรอมท่ีจะเผชิญกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 จึงจําเป็นท่ีจะตองมีปใจจัยท้ังทางดานขอมูลขาวสาร 
ดานทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ รวมท้ังดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
จําเป็นอยางยิ่งท่ีตองพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการปฏิรูปการศึกษาซึ่งครูถือเป็นบุคคลสําคัญในการ  
ขับเคล่ือนการศึกษาท่ีสําคัญ  ในโลกยุคปใจจุบันท่ีกระแสแหงความเปล่ียนแปลงท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอมและความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีตาง   ๆ เกิดขึ้นทุกนาที ทําใหรูปแบบ
การเรียนรูและวิธีแสวงหาความรูกําลังปรับเปล่ียนไปจากระบบการเรียนรูแบบด้ังเดิม ซึ่งการสรางการพัฒนา
และการหลอหลอมเยาวชนใหเป็นพลเมืองของโลกท่ีมีคุณภาพสูประชาคมอาเซียน จึงเป็นส่ิงทาทายยิ่งสําหรับ
ครูในการจัดการองคแความรูใหบังเกิดผลตอการพัฒนาคุณภาพของนัก เรียน ดังนั้นครูจําเป็นตองพัฒนา
สมรรถนะใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานหรือดําเนินกิจกรรมในวิชาชีพครู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของสมรรถนะ 
 นันทิยา ชัยชนะเสิศ )2552 (ไดใหความหมายของสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะท่ีจําเป็นของบุคคล
การปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ประกอบดวย ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ท่ี
จําเป็น เป็นปใจจัยท่ีสงผลใหบุคคลสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น สมรรถนะเป็นเครื่องช้ีวัดความแตกตางระหวางบุคคลท่ีมีผลการปฏิบัติงานตางกันเมื่อ
พิจารณาจากความหมายของนักวิชาการตาง ๆ ดังกลาว จึงสรุปไดวา สมรรถนะ หมายถึง ความรูความสามารถ
ทักษะ หรือคุณลักษณะท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการขับเคล่ือนขององคแกรดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จตามเปูาหมาย 
 ขจรศักด์ิ ศิริมัย  )2554  (ไดใหความสําคัญของสมรรถนะทางดาน  )ICT   (ตอความสําคัญของการ
ปฏิบัติงานของขาราชการและองคแกร ไดแก 
 1. ชวยใหการคัดสรรบุคคลท่ีมีลักษณะดีท้ังความรู ทักษะและความสามารถตลอดจนพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกับงานเพื่อท่ีปฏิบัติงานใหสําเร็จตามความตองการขององคแกรอยางแทจริง 
 2. ชวยใหผูปฏิบัติงานทรายถึงระดับความสามารถของตัวเองวาอยูในระดับใดและตองพัฒนาในเรื่องใด
ชวยใหเกิดการเรียนรูตนเองมากขึ้น 
 3. ใชประโยชนแในการพัฒนาฝึกอบรมแกขาราชการ บุคลากร 
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 4. ชวยสนับสนุนใหตัวช้ีวัดหลักของผลงาน  )KPIs   (บรรลุเปูาหมาย เพราะ  Competency จะเป็นตัว
บงบอกไดวา ถาตองการใหบรรลุเปูาหมายตาม )KPIs( แลวจะตองใช Competency ตัวไหนบาง 
 5. ชวยวัดในเรื่องความสามารถของบุคลากรในองคแกร 
 6. ชวยกอใหเกิดการหลอหลอมไปสูสมรรถนะขององคแกรท่ี ดีขึ้น เชน เป็นองคแการแหงการคิด
สรางสรรคแเพราะทุกคนในองคแการมี Competency ในเรื่องการคิดสรางสรรคแ  )Creative Thinking  (
 วรรณแชัย จองแก )2554( กลาววา สมรรถนะสามารถจําแนกได 5 ประเภท ไดแก   
 1. สมรรถนะสวนบุคคล )personal competencies  (หมายถึง บุคลิก ลักษณะของ บุคคลท่ีสะทองให
เห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ และอุปนิสัยท่ีแตละคนมีเป็นความสามารถเฉพาะตัว คนอื่นไมสามารถ
ลอกเลียนแบบได 
 2. สมรรถนะหลัก )core competencies ( หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู 
ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ และอุปนิสัยของคน สวนท่ีเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีเป็นผลมาจากการ
ผสมผสานระหวางเทคโนโลยีท่ีซับซอนและการปฏิบัติงานอยางกลมกลืนความสามารถสําคัญท่ีบุคคลตองมีหรือ
ตองทําเพื่อใหบรรลุตามเปูาหมายท่ีต้ังไว 
 3. สมรรถนะเฉพาะงาน  )job competencies   (หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะท อนใหเห็นถึง
ความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ และอุปนิสัยท่ีสมรรถนะของบุคคลกับงานในตําแหนงหรือบทบาทเฉพาะตัว 
คามรูหรือทักษะพื้นฐานท่ีบุคคลจําเป็นตองมีในการทํางาน 
 4. สมรรถนะในงานหรือตําแหนงหนาท่ี  )functional competencies   (หมายถึง สมรรถนะท่ีเป็น

ความสามารถของบ  ุคคลท่ีใชเฉพาะตําแหนงงานนั้น ๆ เพื่อใหมั่นใจวา พนักงานมีความรู  ทักษะและ
ความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติงานอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคหรือวิชาชีพ 
 5. สมรรถนะองคแกร )organization competencies  (หมายถึง ความสามารถพิเศษเฉพาะองคแกรนั้น 

ในการทํางานใหบรรลุเปูาหมายท  ี่กําหนดและโดเดนกวาองคแกรอื่น  
 6. สมรรถนะในการบริหารจัดการ  )profession competency/management competency (
หมายถึง สมรรถนะในการบริหารจัดการตามกลยุทธแขององคแกรและหนวยงานท่ีเรียกวา พลวัต สามารถยืดหยุน

กับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ทําใหองคแกรสามารถปรับเปลี  ยนวิสัยทัศนแ พันธกิจ และปใจจัยตาง ๆ เพื่อใหเกิด
การบริหารที่มีประสิทธิภาพบรรลุเปูาหมายท่ีกําหนด 
 สมรรถนะครูสายผูสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจําสายงาน ดังนี้ )สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน , 2553 หนา 26-38(   
 1. สมรรถนะหลัก )core competency  (ประกอบดวย 5 สมรรถนะ คือ  
   1.1 การมุงสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมี
คุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณแ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ โดยมีการวางแผน กําหนดเปูาหมาย ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงาน 
   1.2 การบริการท่ีดี หมายถึง ความต้ังใจในการใหบริการและการปรับปรุงระบบบริการใหมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
   1.3 การพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษาคนควาหาความรู ติดตามและแลกเปล่ียนเรียนรู
องคแความรูใหม ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีการสรางองคแความรูและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนา
งาน 
   1.4 การทํางานเป็นทีม หมายถึง การใหความรวมมือชวยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงใหกําลังใจ
แกเพื่อนรวมงาน การปรับตัวเขากับผูอื่นหรือทีมงาน แสดงบทบาทการเป็นผูนําหรือผูตามไดอยางเหมาะสมใน
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การทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อสรางและดํารงสัมพันธแภาพของสมาชิก ตลอดจนเพื่อพัฒนาการจัดการการศึกษาให
บรรลุสําเร็จตามเปูาหมาย 
   1.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนถูกตองตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนและสังคม เพื่อสรางความศรัทธาใน
วิชาชีพครู 
 2. สมรรถนะประจําสายงาน )functional competency  (ประกอบดวย 6 สมรรถนะ คือ 
   2.1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู หมายถึง ความสามารถในการสรางและ
พัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรูอยางสอดคลองและเป็นระบบจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเป็นสําคัญ ใช
และพัฒนาส่ือนวัตกรรมการเทคโนโลยีและการวัดประเมินผล การเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
   2.2 การพัฒนาผูเรียน หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝใงคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนา
ทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย การจัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ 
   2.3 การบริหารจัดการช้ันเรียน หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนรู การจัดทําขอมูลสารสร
เทศและเอกสารประจําช้ันเรียน ประจําวิชา การกํากับดูแลช้ันเรียนรายช้ัน รายวิชา เพื่อสงเสริมการเรียนรู
อยางมีความสุขและความปลอดภัยของผูเรียน 
   2.4 การวิเคราะหแ สังเคราะหแ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน หมายถึง ความสามารถในการ
ทําความเขาใจ แยกประเด็นเป็นสวนยอย รวบรวม ประมวลหาขอสรุปอยางมีระบบและนําไปใชในการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเรียน รวมท้ังสามารถวิเคราะหแองคแกรหรืองานในภาพรวมและดําเนินการแกปใญหาเพื่อพัฒนาอยางเป็น
ระบบ 
   2.5 ภาวะผูนําครู หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของครูท่ีแสดงถึงความเกี่ยวของ
สัมพันธแสวนบุคคล และการเปล่ียนแปลงเรียนรูซึ่งกันและกัน ท้ังภายในและภายนอกหองเรียนโดยปราศจาก
การใชอิทธิพลของผูบริหารสถานศึกษา กอใหเกิดพลังแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ 
   2.6 การสรางความสัมพันธแและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียน หมายถึง การ
ประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธแที่ดี และเครือขายกับผูปกครอง ชุน และองคแกรอื่น ๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชนเพื่อสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู 
 จากความหมายดังกลาว สมรรถนะครู หมายถึง พฤติกรรมซึ่งเกิดจากการความรู ทักษะ คุณลักษณะ 
ทัศนคติและแรงจูงใจ ของบุคคลและสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีดีอีกตอไปดวย
การพัฒนาสมรรถนะของครูและผูเรียนไปดวยกันอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 คุณลักษณะของผูสอนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Teachers) เมื่อผูเรียนยุค Gen Net / 
Tweenies ตองการคุณลักษณะท่ีจําเป็น 8 ประการเพื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพในส่ิงแวดลอมของ
ศตวรรษที่ 21 ผูสอนก็จําเป็นตองมีทักษะ 8 ประการดวยกัน เพื่อท่ีจะสราง สงมอบ ถายทอดความรูและทักษะ
ใหแกผูเรียนได เรียกวาเป็นผูสอนพันธุแ C (C-Teachers) C-Teachers ไดแก 
  1. C - Content หมายถึง การท่ีผูสอนตองเป็นผูเช่ียวชาญเนื้อหาท่ีตนรับผิดชอบในการสอน C-
Content ถือเป็นลักษณะท่ีจําเป็นอยางท่ีสุดและขาดไมไดสําหรับผูสอน เพราะถึงแมผูสอนจะมีทักษะ C อื่นท่ี 
เหลือท้ังหมด แตหากขาดซึ่งความเช่ียวชาญในเนื้อหาการสอนของตนแลว เป็นไปไมไดเลยท่ีผูเรียนจะสามารถ
เรียนรูจากกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากผูสอนท่ีไมแมนในเนื้อหา หรือไมเขาใจในส่ิงท่ีตนพยายามถายทอด สงผาน
ใหแกผูเรียน 
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  2. C - Computer (ICT) Integration หมายถึง การท่ีผูสอนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรแในการบูรณ
การกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน เหตุผลสําคัญท่ีผูสอนจําเป็นตองมีทักษะดานการประยุกตแคอมพิวเตอรแเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู นอกจากจะเป็นการติดอาวุธดานทักษะในการใช   ICT โดย
ทางออมใหแกผูเรียนแลว หากมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพก็ยังสามารถสงเสริม
ทักษะกระบวนการคิดของผูเรียนไดเป็นอยางดี  
  3. C - Constructionist หมายถึง การท่ีผูสอนเป็นผูสรางสรรคแมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด 
Constructionism ซึ่งมุงเนนวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดนั้นเป็นเรื่องภายในของตัวบุคคลจากการท่ีไดลงมือทํา
กิจกรรมใด ๆ ใหเกิดการสรางสรรคแความรูใหมท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณแหรือความรูเดิมท่ีอยูในตัวบุคคลนั้น
มากอน ผูสอนท่ีเป็นผูสรางสรรคแไมเพียงแตใชทักษะนี้ในการพัฒนาในดานของเนื้อหาความรูใหมสําหรับผูเรียน 
หากยังสามารถนําไปใชในการสรางแผนการเรียนรูตาง  ๆ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนเป็นผูสราง
ความรูขึ้นในตนเองผานการลงมือผลิตช้ินงานตาง ๆ เชน งานศิลปะ การเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอรแ และอื่น 
ๆ  
  4. C - Connectivity หมายถึง การท่ีผูสอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมท่ีเช่ือมโยง ระหวางผูเรียน
ดวยกัน อาจารยแท้ังในสถานศึกษาเดียวกันและตางสถานศึกษา หรือเช่ือมโยงสถานศึกษา บาน และ  /หรือ  
ชุมชนเขาเป็นสวนหนึ่งของส่ิงแวดลอมการเรียนรูของผูเรียนเนื่องจากแนวคิดท่ีวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดอยางดี 
เมื่อส่ิงท่ีเรียนรู มีความสัมพันธแโดยตรงหรือเกี่ยวของกับความสนใจ ประสบการณแ ความเช่ือ สังคม และ
วัฒนธรรมของผูเรียน การท่ีผูสอนสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีผูเรียนเรียนรูในช้ันเรียนกับอาจารยแในสถานศึกษา บาน
และสังคมแวดลอมท่ีผูเรียนเป็นสวนหนึ่งไดมากเทาใด ก็ยอมทําใหผูเรียนเกิดการเช่ือมโยงระหวางส่ิงท่ีเรี ยนรู
กับประสบการณแตรงไดมากเทานั้น  
  5. C - Collaboration หมายถึง การท่ีผูสอนมีความสามารถในการเรียนรูแบบรวมมือกันกับผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ผูสอนจะตองมีทักษะในบทบาทของการเป็นโคชหรือท่ีปรึกษาท่ีดีในการเรียนรู 

)สวนใหญจะอยูในลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง  (ขอ งผูเรียน รวมท้ังการเป็นผูเรียนเองในบางครั้งทักษะ
สําคัญของการเป็นโคชหรือท่ีปรึกษาท่ีดีนั้น ไดแก การสรางฐานการเรียนรูใหกับผูเรียนเป็นระยะอยางเหมาะสม 
อํานวยใหผูเรียนเกิดฐานการเรียนรูท่ีจะตอยอดการเรียนรูแบบมีสวนรวมขึ้นได ท้ังนี้การเรียนรูจะเกิดขึ้นใน
ผูเรียนไดอยางจํากัดหากปราศจากซึ่งฐานการเรียนรูที่เหมาะสมจากผูสอน  
  6. C - Communication หมายถึง การท่ีผูสอนมีทักษะในการส่ือสารกับผูเรียนไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ ซึ่งมิใชเฉพาะการพัฒนาใหเกิดทักษะของเทคนิค  การส่ือสารท่ีดี เชน การอธิบายดวยคําพูด 
ขอความ ยกตัวอยางเป็นตน เทานั้น หากยังหมายรวมถึงการเลือกใชส่ือ  )Media) ท่ีหลากหลายท่ีชวยใหผูสอน
สามารถสงผานเนื้อหาสาระท่ีตองการจะนําเสนอหรือสรางส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย ตนเอง
ไดอยางเหมาะสม  
  7. C - Creativity หมายถึง การท่ีผูสอนเป็นผูท่ีมีความคิดสรางสรรคแ เพราะบทบาทของผูสอนในยุค
สมัยหนานั้นไมไดมุงเนนการเป็นผูปูอน สงผานความรูใหกับผูเรียนโดยตรง  หากมุงไปสูบทบาทของการสราง 
สรรคแ ออกแบบส่ิงแวดลอมการเรียนรูท่ีเอื้อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน ผูสอนจะไดรับการ
คาดหวังใหสามารถท่ีจะรังสรรคแกิจกรรมใหม ๆ ตาง ๆ ท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  
  8. C - Caring หมายถึง การท่ีผูสอนจะตองมีความมุทิตา ความรัก ความปรารถนา และความหวงใย
อยางจริงใจแกผูเรียนในทักษะท้ังหมดท่ีไดกลาวมานั้น ทักษะ Caring นับวาเป็นทักษะท่ีสําคัญท่ีสุด ท้ังนี้เพราะ 
ความมีมุทิตา รัก ปรารถนาดี และหวงใยกับผูเรียนของผูสอนนั้น  จะทําใหผูเรียนเกิดความเช่ือใจตอผูสอน 
สงผลใหเกิดส่ิงแวดลอม การเรียนรูในลักษณะการต่ืนตัวอยางผอนคลายแทนความรูสึกวิตกกังวลในส่ิงท่ีจะ
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เรียนรู ซึ่งการต่ืนตัวอยางผอนคลายถือวาเป็นส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะทําใหสมองเกิดการเรียนรูได  
อยางมีประสิทธิภาพ 
  ประกอบ  กรณีกิจและคณะ) .2557). กลาววาในยุคปใจจุบันการเรียนรูของนักเรียนนั้นเป็นการเรียนรูท่ี
ไรขีดจํากัด ครูจึงมีบทบาทอยางมากท่ีจะตอง เป็นผูถายทอดความรูแกผูเรียน และรวมท้ังเป็นผูท่ีตองมี
ความสามารถคอยช้ีแนะ ดูแล และปูองกันการใชอินเทอรแเน็ตของผูเรียนในเรื่องท่ีไมเหมาะไมควร รวมท้ัง
นําเสนอขอมูลขาวสารที่ใหมๆท่ีถูกตองเหมาะสม เพราะการศึกษาหาขอมูลในอินเทอรแเน็ตของผูเรียนนั้น มีท้ัง
ขอมูลท่ีเป็นความรูท่ีดี และไมดี ครูจึงตองควบคุมดูแลและคอยช้ีแนะ 
  กระบวนการเรียนการสอนในปใจจุบันจึงมีความจําเป็นอยางสูงท่ีจะตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
จัดการ ดวยเหตุวาขอมูลขาวสารที่จะนําเขามาสูหองเรียนในปใจจุบันสวนใหญจะเป็นขอมูล เกี่ยวกับสารสนเทศ
กระบวนการสอนของครูและวิธีการศึกษาของนักเรียนก็ตองมีการเปล่ียนแปลงตามไปดวย โดยปรับรูปแบบของ
ความรูใหเหมาะสมกับกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 
  เมื่อกลาวถึงการเรียนในช้ันเรียนแลว ทุกคนมักนึกภาพหองเรียนท่ีมีคุณครูยืนอยูหนาช้ันแลวบนอะไร
ไปเรื่อยๆ นักเรียนหลังหองก็หลับบาง คุยกันบาง มีนักเรียนต้ังใจเรียนกันอยูหนาหองไมกี่คน ซึ่งบรรยากาศ
อยางนี้ไมใชบรรยากาศในการเรียนรูเลย เมื่อผูเรียนรูสึกไมสนุกกับการเรียน ผูสอนรูสึกเบ่ือหนายกับการสอนได
แตนับเวลาใหผานไปแตละช่ัวโมงแลวจะใหการเรียนบรรลุผลคงเป็นไปไมได 
  บทบาทของครูในยุคไอทีนั้นจะตองเป็นผูสรางสรรคแและสงเสริมใหนักเรียนไดใชส่ือเพื่อการศึกษาอยาง
เป็นกระบวนการ ไดรับความรูจากการศึกษาคนควาดวยตนเองอยางแทจริง โดยผูเรียนจะตองมีความเขาใจถึง
ความสัมพันธแขององคแความรูกับการคนควา เขาใจและรูจักเลือกสรรขอมูลท่ีมีอยูอยางมากมาย นํามาใชใหเกิด
ประโยชนแสูงสุด อีกท้ังในปใจจุบันนานาประเทศตางใหความสําคัญของการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึง
ตองเอาใจใสติดตามเป็นประจํา มิฉะนั้นจะกลายเป็นคนลาหลัง นอกจากนั้นครูตองสงเสริมใหนักเรียนรูจัก
แสวงหาความรูไดดวยตนเองท้ังนอกและในโรงเรียน 
  ครูจึงตองเนนในเรื่องการจัดการความรู มากกวาเนนการจัดการสารสนเทศ เพื่อท่ีจะสามารถบรรลุ
เปูาหมายของการเป็นแหลงองคแความรูและองคแกรในการถายทอดความรู สถาบันก ารศึกษาสามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตแใช เพื่อบรรลุเปูาหมายไดหลายรูปแบบ เชน การใชเทคโนโลยีเว็บในการ
เผยแพรความรู Search Engine ใน การคนหาขอมูลท่ีตองการระบบฐานขอมูลในการเก็บองคแความรู ระบบ
วิดีโอคอนเฟอเรนตแในการถายทอดความรูทางไกล ในปใจจุบันมีสถาบันการศึกษา หลายแหงนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยสนับสนุนในโครงการตาง ๆ เชน e - University, e - Library, e - Classroom, e - 
Learning หรือ It campus เป็นตน ฐานขอมูลสําหรับอางอิงท่ีเป็นประโยชนแอยางมากในการเรียนและวิจัย  
  ชฎาพร จิตศิลป )2558 (บทบาทของครูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ พอจะสรุปไดดังนี้ 
  1. สอนโดยยึดผูเรียนเป็นสําคัญ คือ ครูทําหนาท่ีเป็นผูชวยเหลือสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตนไดเต็ม
ศักยภาพโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือชวย 
  2. สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผูชวย คือ ครูตองฝึกนิสัยใหผูเรียนรัก
การเรียนรู รักการคนควา และการปรับเปล่ียนความคิดไดตามเหตุและผล 
  3. ครูตองทําหนาท่ีเป็นผูจัดการสารสนเทศและการจัดการเรียนรู เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสม 
  4. ครูตองสรางใหผูเรียนรูอยางเทาทัน กับส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5. ครูตองสรางสมรรถนะใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน คือ ความสามารถดานไอทีท่ีจําเป็นใหมีความรู ทักษะ 
ความคิด การส่ือสาร เพื่อใหเขาสามารถอยูไดในสภาวะการดํารงชีวิตและการทํางาน ภายใตสั งคมพหุ
วัฒนธรรม 

http://www.gotoknow.org/user/chadaporn_021/profile
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  6. พัฒนาผูเรียนใหพรอมท่ีจะรับบทบาทใหม ๆ ในสังคมโลกาภิวัตนแ ใหเตรียมตนเองตลอดเวลา ไมใช
ถึงเวลาคอยมาเตรียมการ 
  7. พัฒนาใหผูเรียนรุนใหม เนน สมรรถนะท่ีหลากหลาย มากกวามีความรู ใหปรับแนวคิดการเรียนรู
ใหม ไมใชเรียนเพื่อใหจบหลักสูตร ตองพัฒนาสูการเรียนเพื่อสะสมความรูและประสบการณแ 
  9. พัฒนาผูเรียน สรางโอกาสการเรียนรูดานภาษาเพื่อการส่ือสาร ท่ีมากกวาภาษาไทย –  อังกฤษและ
ใหมีทักษะดานไอ ที เพื่อใหเขาสรางมูลคาเพิ่มใหตนเองดานศักยภาพ 
  แมวาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเขามามีบทบาทสําคัญอยางมาก แตการอบรมทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรมนั้น ครูจะตองเป็นผูอบรมส่ังสอนของควบคูกันไปกับการเรียนรูตางๆ เป็นการชวยเตรียมใหนักเรียนมี
ความพรอมในการปรับตัวเพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางเหมาะสม พัฒนานักเรียนใหมีความรูทางดานไอที ควบคู
กับการมีคุณธรรมจริยธรรมไดแลวก็จะถือวา ครูยุคไอทีไดประสบผลสําเร็จในการพัฒนานักเรียนแลว 
การศึกษาในทศวรรษที่ 21  
 ในศตวรรษท่ี 21 การใหการศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรูของบลูม  )1956 ) (Bloom‖s Taxonomy of 
Learning   (จะเปล่ียนไปเนนทักษะการเรียนรูขั้นสูง   ) higher order learning skills   (โดยเฉพาะทักษะการ
ประเมินคา ) evaluating skills  (จะถูกแทนท่ีโดยทักษ ะการนําเอาความรูใหมไปใชอยางสรางสรรคแ  )ability to 

use knowledge in creative way   (ในลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษท่ี  21 จะเป็นหลักสูตรท่ีเนน
คุณลักษณะเชิงวิพากษแ  )critical attributes   (เชิงสหวิทยา   ) interdisciplinary   (ยึดโครงงานเป็นฐาน   ) project 
- based  (และขับ เคล่ือนดวยการวิจัย )research - driven  (เช่ือมโยงทองถิ่นชุมชนกับภาคประเทศและโลก ใน
บางโอกาสนักเรียนสามารถรวมมือ ) collaboration  (กับโครงการตาง ๆ ไดท่ัวโลก  

 

 
 

  กรอบความคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีเปูาหมายไปท่ีผูเรียนเกิดคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
โดยผูเรียนจะใชความรูในสาระหลักไปบูรณการส่ังสมประสบการณแกับทักษะ 3 ทักษะ เพื่อการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 คือทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตอาชีพ 
ซึ่งการจัดการศึกษาจะใชระบบสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หาระบบ คือ ระบบมาตรฐานการเรียนรู
ระบบการประเมินผลทักษะการเรียนรู ระบบหลักสูตรและวิธรการสอน ระบบการพัฒนางานอาชีพ และระบบ
แหลงเรียนรูและบรรยากาศการเรียนรู 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ (สสอท) : การจัดการศกึษาเพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวิต : หน้า 236 

 
 การปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรูของนักเรียน เพื่อใหบรรลุผลลัพธแท่ีสําคัญและจําเป็นตอตัวนักเรียนอยาง
แทจริงมุงไปท่ีใหนักเรียนสรางองคแความรูดวยตนเอง ตองกาวขามสาระวิชาไปสูการเรียนรูเพื่อการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ครูตองไมสอนหนังสือไมนําสาระท่ีมีตํารามาบอกบรรยายใหนักเรียนจดจําแลวนําไปสอบวัด
ความรู ครูตองสอนคนใหเป็นมนุษยแท่ีเรียนรูการใชทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นผูออกแบบการ
เรียนรูและอํานวยความสะดวก  )facilitate   (ในการเรียนรูใหนักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา โดยมี

ประเด็นคําถามอยากรูเป็นตัวกระตุนสรางแรงบันดาลใจใหอยากเรียน ท่ีจะนําไปสูการกระตือรือรนท่ีจะสืบคน 
รวบรวมความรูจากแหลงตาง ๆ มาสนับสนุนหรือโตแยงขอสมมติฐานคําตอบท่ีคุนเคย พบเจอจาก
ประสบการณแเดิมใกลตัวสรางเป็นกระบวนทัศนแใหมแทนของเดิม การเรียนรูแบบนี้เรียกวา Project – Based 
Learning : PBL )วิจารยแ พานิช . 2555( 
 
สรุป 
 ผูเขียนไดสรุปวา ในเรื่องของการเสริมสรางสมรรถนะครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 นั้น ครู ตองมีกระบวนการท่ีสําคัญในหลาย ๆ กระบวนอยางยิ่งท่ีตองพัฒนาครูใหมี
ความสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติงานดานการศึกษาใหบรรลุอยางมีประสิทธิภาพหรือท่ีเรียกวา 
การพัฒนาแบบสมรรถนะเป็นฐาน  )Competency base development   (ไดแก สมรรถนะสวนบุคคล 
 )personal competencies  ( สมรรถนะหลัก  )core competencies ( สมรรถนะเฉพาะงาน  )job 
competencies  ( สมรรถนะในงานหรือตําแหนงหนาท่ี  )functional competencies ( สมรรถนะองคแกร 
 )organization competencies ( แ ละ สม ร ร ถ น ะ ใน ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร   )profession 
competency/management competency  (สวนปใจจัยดานบทบาทของครูในปใจจุบันโดยมีเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษานั้นจะตองเป็นผูสรางสรรคแและสงเสริมดานการศึกษาอยางเป็นกระบวนการ ไดรับ
ความรูจากการศึกษาคนควาดวยตนเองอยางแทจริง โดยผูเรียนจะตองมีความเขาใจถึงความสัมพันธแขององคแ
ความรูกับการคนควา เขาใจและรูจักเลือกสรรขอมูลท่ีมีอยูอยางมากมาย นํามาใชใหเกิดประโยชนแสูงสุด อีกท้ัง
ในปใจจุบันนานาประเทศตางใหความสําคัญของการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นครูตองมีทักษะ เพิ่มพูน
ความรูความสามารถและปรับเปล่ียนไปตามความเปล่ียนของสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกอยางมี
ความรูความชํานาญเพื่องายในการถายทอดสูผูเรียน อีกท้ังส่ิงสําคัญคือ การท่ีครูตองมีทักษะท่ีจําเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ไดแก 1. ความรับผิดชอบและการปรับตัว  2. ทักษะการส่ือสารท่ีสรางสรรคแในรูปแบบบริบท
ตาง ๆ 3. ความคิดสรางสรรคแและใฝุเรียนรูพัฒนาแนวคิดใหม ๆ 4. การคิดอยางมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
5. วิเคราะหแขอมูลสารสนเทศและการส่ือท่ีมีการจัดแบบบูรณาการ 6. มีการระบุปใญหาและการแกไขโดยการ
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วิเคราะหแ และ รูจักการถายทอดใชส่ือท่ีมีนวัตกรรมสรางสรรคแ เป็นตน ท้ังนี้การท่ีครูมีความรูความสามารถและ
มีทักษะ ความคิดสรางสรรคแ พรอมท้ังนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีนวัตกรรมใหม ๆ มาบูรณการทางการศึกษาท่ี
ดีและเป็นประโยชนแ ซึ่งสามารถทําใหการถายทอดสูนักเรียน นักศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพเชนกัน 
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การส่งเสริมการเรยีนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานของอาจารยแ์พทย ์คณะแพทยศาสตร์        
ในประเทศไทย 
Promoting Learning by Team - Based Learning of Faculty of Medicine 
in Thailand  

 

 

 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการสงเสริมการเรียนรูโดยใชทีมเป็นฐานของอาจารยแแพทยแ 

คณะแพทยศาสตรแในประเทศไทย เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ในการดําเนินการสงเสริมการ
เรียนรูโดยใชทีมเป็นฐานของคณะแพทยศาสตรแในมหาวิทยาลัย เพื่อนําขอมูลมาเขียนรายงาน ผลการศึกษา
พบวา การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูโดยใชทีมเป็นฐานของคณะแพทยศาสตรแเป็นส่ิงสําคัญและจําเป็น
อยางยิ่งในการเรียนรูของนักศึกษาแพทยแในปใจจุบัน ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากสังคมมีการพัฒนาอยางรวดเร็วตามการ
เปล่ียนแปลงของความเจริญของโลกสมัยใหม การจัดการเรียนการสอนในคณะแพทยแศาสตรแจึงตองมีการ
ปรับเปล่ียนใหทันกับการเปล่ียนแปลงดังกลาวเพื่อพัฒนานักศึกษาแพทยแใหมีองคแความรูและคุณลักษณะของ
แพทยแยุคใหม ผูวิจัยสามารถสรุปไดวาการเรียนรูโดยใชทีมเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรูที่เนนการรวมมือกันใน
การเรียนรูอยางสรางสรรคแ การทํางานรวมกันเป็นทีมตามความแตกตางระหวางบุ คคลโดยมีการกําหนด
เปูาหมาย อยางชัดเจนสมาชิกภายในทีมมีหนาท่ีรับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธแท่ีดีในการทํางาน  พัฒนาทักษะ
และกระบวนการคิดของผูเรียนใหมีระดับสูงขึ้น มีการชวยเหลือทางสังคมมากขึ้น นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาการ
ระหวางบุคคลใหมีสวนชวยการทํางานในทีม  ทําใหนักศึกษาแพทยแรูจักเสียสละ คิดถึงสวนรวมมากกวาสวนตน 
และตระหนักถึงความสําคัญของความสามัคคีท่ีจะชวยใหงานออกมาสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
 
คําสําคัญ: การส่งเสริมการเรียนรู้   การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน 

ABSTRACT 
The purpose of study was to study the promotion of learning by using the team 

based learning of the Faculty of Medicine in Thailand  .This is a study from documents 
related research and interviews with faculty members of the Faculty of Medicine in leading 
public universities in Thailand .The implementation of team-based Learning promotion is the 
base of the  Faculty of Medicine on campus . And then to bring information and write 
reports .The results of the study showed that the educational arrangement to promote 
learning by using the base model of  the Faculty of Medicine ,important and  necessary for 
current medical student learning  .This is  due to the rapid development of society following 
the transformation of modern world .Teaching and learning in the Faculty of Medicine has to 
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be adjusted to keep up with such changes in order to develop medical students to have 
knowledge and characteristics of modern medicine .The reseacher can conclude that learning 
by using a term is a learning process that focuses on creative cooperation .Working together 
as a team based on individual differences ,with a goal set by each group so that each 
member of the group must do something  .And have good interactions in  tolerance Develop 
skills and thinking processes of students toa higher level and have more social 
contribution .In addition , it helps to develop between people to help work as a 
team ,allowing medical students to sacrifice  ,egmesmeh  tuo   gTikTihT  more    g e  gTmh 

une.egThT mk   k hueh kTekT uf oem s  g   nmii gTim  gT nuhs euiT uo  nm g hhT  Th TfoemTees.  
 
 
KEYWORDS:   Promoting learning, Team - based learning 
 
บทนํา 
  

การประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรแบัณฑิตนับต้ังแต ปี พ.ศ. 
2499 ท่ีเริ่มมีการประชุมแพทยศาสตรแศึกษาแหงชาติครั้งท่ี 1 และไดมีการจัดประชุม เพื่อรวมกันกําหนด
แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาแพทยศาสตรแของประเทศอยางตอเนื่อง ซึ่งการประชุมแตละครั้งดังกลาว มี
อิทธิพลตอการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรแบัณฑิตของทุกโรงเรียนแพทยแเป็นอยางมาก ขอสรุปสําคัญซึ่งเป็น
แรงผลักดันท่ีทําใหเกิดการจัดหลักสูตรแพทยศาสตรแโดยใชกลยุทธแการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเป็นสําคัญโดยนํา
การเรียนรูปใญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) คือ ขอสรุปจากการประชุมในครั้ ง ท่ี 1-5 
แพทยศาสตรแบัณฑิตเป็นแพทยแท่ีรักษาโรคท่ัวไป จึงสมควรไดรับความรูดานการแพทยแขั้นมูลฐานเพื่อทําใหเกิด
ความชํานาญ และการอบรมจิตใจใหพรอมในการเป็นแพทยแ และอยูในฐานะท่ีจะรับการฝึกอบรมตอไปไดจน
เป็นแพทยแเวชปฏิบัติท่ีดียิ่งขึ้น  รวมท้ัง หลักสูตรควรจัดใหมีการสงเสริมนิสัยใน วิชาชีพ และสงเสริม
คุณลักษณะท่ีคิดเป็น แกปใญหาเป็น คิดอยางวิทยาศาสตรแและคิดอยางมีวิจารณญาณ ท้ังนี้ ขณะเดียวกันก็ลด
การบรรยายใหนอยลง  โดยควรจัดหลักสูตรใหเนนการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเหมาะกับการออกไปทํางาน
ปฏิบัติงานชุมชนตางจังหวัด นอกจากนี้การเนนความสําคัญของหนวยวิจัยทางการจัดการศึกษาแพทยศาสตรแ 
และสนับสนุนใหมีการจัดต้ังหนวย แพทยศาสตรแศึกษาเพื่อ ฝึกอบรมในดานวิทยาศาสตรแการศึกษา และวิจัย
ทางการศึกษาแพทยศาสตรแ แกปใญหา สุขภาพดวยการพิจารณาสาเหตุของปใญหาแบบองคแรวม เป็น
แรงผลักดันอีกแรงหนึ่งท่ีทําใหเกิดการปรับเปล่ียนหลักสูตรแพทยศาสตรแของประเทศไทย  (Michaelsen, 
2004) 
  ในประเทศไทยไดยึดถือ World Federation of Medical Education (WFME) ซึ่งเป็น เกณฑแ
มาตรฐานโรงเรียนแพทยแระดับนานาชาติ ในการท่ีจะรับรองโรงเรียนแพทยแ เนื่องจากสถาบันแพทยแใน
สหรัฐอเมริกามีขอกําหนดให แพทยแท่ีจบจากสถาบันท่ีมี WFME รับรองหรือผานเกณฑแการประเมินถึงจะเป็น
แพทยแท่ีปฏิบัติงานในสหรัฐอเมริกาได ซึ่งประเทศไทยมีแพทยแเดินทางไปศึกษาตอสหรัฐอเมริกาเป็นจํานวนมาก 
ดังนั้นหากโรงเรียนแพทยแของประเทศไทยไมผานการประเมินในอนาคตแพทยแของไทยจะไมสามารถไปศึกษา
ตอท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาได เพราะฉะนั้นทีมสถาบันการแพทยศาสตรแแหงประเทศไทยจึงไดนําเกณฑแ WFME 
มาตรวจประเมินสถาบันแพทยศาสตรแของไทย  เพื่อท่ีจะนําทุกโรงเรียนแพทยแ เขาสูระดับสากล เปิดโอกาสให
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ศิษยแเกาสามารถไปศึกษาตอหรืออบรมไดท่ัวโลก รวมท้ังในสหรัฐอเมริกาดวย  (World Federation for 
Medical Education (WFME), 2018) 
 ดังนั้นคณะแพทยศาสตรแทุกแหง จึงตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรูเพื่อใหผานเกณฑแการ
ประเมนิของ WFME และการประกันคุณภาพการศึกษา   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 6 ไดกําหนดใหสถาบันทางการศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเป็นสวนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดาเนินการอยางตอ เนื่ อง  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) คณะแพทยศาสตรแมักไดดําเนินการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง เพราะเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนางานในดานตางๆ 
ของคณะใหบรรลุเปูาหมาย ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนแ และพันธกิจท่ีคณะกําหนด เพราะการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยูของประชาชนในดานสุขภาพและอนามัยจะบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนา
สาธารณสุขของประเทศไดตองไดรับการตอบสนองจากบุคลากรทางดานการแพทยแท่ีมีประสิทธิภาพโดยท่ี
บุคลากรทางดานการแพทยแและสาธารณสุขจะตองมีปริมาณท่ีเพียงพอและมีคุณภาพที่ไดมาตรฐานของแพทยแ  
 การจัดการสอนของคณะแพทยแศาสตรแในประเทศไทย ไดปรับเปล่ียนวิธีการจัดการสอนโดยเนนผูเรียน
เป็นสําคัญ และเนนกระบวนการเรียนรูมากกวาการนําความรูมาใหผูเรียนจดจํา ผูสอนมิใชผูมอบความรูแก
ผูเรียนแตเป็นผูออกแบบกระบวนการเรียนรู เป็นครูพี่ล้ียงท่ีอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
สรางสรรคแ มีการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดวิเคราะหแ การจัดการเรียนรูในคณะแพทยแท่ัวไปสวนใหญ
ยังคงใชการเรียนแบบเดิมเป็นหลัก ใหความสําคัญกับเนื้อหาวิชาท่ีมีจํานวนมากเพื่อตองการถายทอดความรูทาง
วิชาการใหครอบคลุมในเวลาจํากัด และท่ีสําคัญ นักศึกษาแพทยแชอบเรียนแบบบรรยายมากกวาการเรียนรูดวย
ตนเอง ทําใหขาดการเรียนรูแบบมีสวนรวมและการเรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนจะเป็นผูควบคุมการเรียนรูท้ัง
ในการกําหนดเนื้อหาและการถายทอดเนื้อหา  นักศึกษาแพทยแจึงเป็นเพียงผูเรียนท่ีมีหนาท่ีรับเนื้อหา บทบาท
สวนใหญจึงอยูท่ีผูสอน  (Huang & Lin, 2017: 327) ยิ่งไปกวานั้นนักศึกษาแพทยแขาดพลังในการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง ขาดพฤติกรรมใฝุรู ไมศึกษาความรูจากภายนอก มักใชวิธีการเรียนดวยการพยายามจดจํา
เนื้อหาท่ีผูสอนถายทอดขณะบรรยายใหมากท่ีสุด เนื่องจากมีเนื้อหามากและระยะเวลาในการเรียนคอนขาง
จํากัด ทําใหนักศึกษาแพทยแมีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเองคอนขางนอย และทําใหขาดความต้ังใจในการ
เรียน ซึ่งจากการจัดการเรียนรูที่ผานมาพบปใญหาในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคแของหลักสูตร จึงไดมีแนวคิดเพื่อหาวิธีการจัดการเรียนรูท่ี
เหมาะสมท่ีฝึกผูเรียนเป็นสําคัญ โดยนําการเรียนโดยใชทีมเป็นฐาน (Team- Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบ
การสอนอยางแพรหลายในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในสาขาแพทยศาสตรแ โดยเป็นรูปแบบการสอนท่ีเนน
การรวมมือกันในการเรียนรูอยางสรางสรรคแ การทํางานรวมกันเป็นทีม ตามความแตกตางระหวางบุคคล 
(Balan, Clark & Restall, 2015: 643) 
 แนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนและรูจักคนควาหาความรูควรใช
รูปแบบการสอนโดยใชทีมเป็นฐาน ท้ังนี้เพราะการเรียนรูโดยใชทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) เป็น
รูปแบบการสอนท่ีเนนการรวมมือกันในการเรียนรูอยางสรางสรรคแ การทํางานดวยกันเป็นทีมเล็ก ตามความ
แตกตางระหวางบุคคล โดยมีการกําหนดเปูาหมายท่ีชัดเจน สมาชิกภายในทีมมีหนาท่ีรับผิดชอบและมี
ปฏิสัมพันธแท่ีดีในการทํางานชวยในการพัฒนาทักษะการรูคิดของผูเรียนในหองเรียนขนาดใหญใหมีระดับ
ระดับสูงขึ้น การชวยเหลือทางสังคมสําหรับผูเรียนท่ีมีความเส่ียง สนับสนุนพัฒนาการระหวางบุคคลและทักษะ
ของทีมและสงเสริมความกระตือรือรนของผูสอน (สิรินารถ จงกลกลาง, 2555: 20) การเรียนรูแบบทีมสามารถ
ชวยลดปใญหาจํานวนผูสอนท่ีมีจํานวนนอย ในการเรียนจะแบงผูเรียนออกเป็นทีมยอยประมาณ 5-7 คนตอทีม 
โดยสมาชิกทีมจะมีความรับผิดชอบ รวมกันในงานของบุคคลและงานทีมผูเรียนมีการเตรียมตัวลวงหนากอน
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เรียนและในขณะท่ีทุกคนจะแสดงความคิดเห็นและปูองกันความคิดเห็นของตนเองในทุกคําถามตามท่ีทบทวน
มา มีการประเมินและใหกําลังใจจากสมาชิกรวมทีม ทําใหเกิดสมรรถนะในการทํางานเป็นทีมท่ีมีปฏิสัมพันธแ ท่ี
เหนียวแนนและยั่งยืน (Larry K. Michaelsen, 2013: 115)   
 การเรียนรูโดยใชทีมเป็นฐานรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีเนนการรวมมือกันในการเรียนรูอยาง 
สรางสรรคแการทํางานรวมกันเป็นทีมตามความแตกตางระหวางบุคคลโดยมีการกําหนดเปูาหมาย อยางชัดเจน
สมาชิกภายในทีมมีหนาท่ีรับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธแท่ีดีในการทํางานชวยในการพัฒนา ทักษะการรูคิดของ
ผูเรียนใหมีระดับสูงขึ้นการชวยเหลือทางสังคมสําหรับผูเรียนท่ีมีความเส่ียงและสนับสนุน พัฒนาการระหวาง
บุคคล มีสวนชวยการทํางานในทีม ทําใหรูจักเสียสละ   (สิรินารถ จงกลกลาง, 2551: 86-91) ทําใหนักศึกษา
แพทยแคิดถึงสวนรวมมากกวาสวนตน ทําใหนักศึกษาแพทยแตระหนักถึงความสําคัญของความสามัคคีท่ีจะชวยให
งานออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งถือวาเป็นการพัฒนาผูเรียนตามความมุงหมายของ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 ท่ีกําหนดไววา การศึกษาควรเป็นการพัฒนาคนในทุกดาน ทําใหผูรับการศึกษา
เป็นคนดีคนเกงและมีความสุขนอกจากนั้นยังไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษา ไวคือ “การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือ วาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพมี
กระบวนการเรียนรู ท่ีหลากหลายจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมท่ีสอดคลองกัน  ในเสริมสรางใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการทํางานเป็นทีม จากการที่ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบวามีคณะแพทยแเพียงหาสถาบันใน
ประเทศไทยท่ีกําหนดยุทธศาสตรแการเรียนรูแบบทีมเป็นฐาน ดังนั้นเพื่อสงเสริมการเรียนรูแบบทีมเป็นฐานให
คณะแพทยแอื่นท่ียังไมสามารถจัดการเรียนรูแบบทีมเป็นฐาน นํายุทธศาสตรแการสงเสริมการจัดการเรียนแบบทีม
เป็นฐานเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนทางการศึกษาไปไปสูความสําเร็จตามเปูาหมาย จากท่ีกลาวมาแลวถึง
ความสําคัญการจัดการสอนโดยใชทีมเป็นฐานของคณะแพทยศาสตรแ เพื่อประโยชนแตอกา รพัฒนา
สถาบันการศึกษาตองดําเนินการเพื่อใหผาน ตรวจประเมินและรับรองคุณภาพโรงเรียนแพทยแท่ีใชไดท้ังใน
ระดับประเทศและ ระดับนานาชาติเพื่อใหมั่นใจไดวาหลักสูตรของโรงเรียนแพทยแตางๆ จะไดคุณภาพตาม
เกณฑแมาตรฐานสากลและการใชบุคคลากรแพทยแใหเกิดประโยชนแสูงสุดในสถานการณแท่ี วงการแพทยแไทยกําลัง
กาวเขาสูการเป็นนานาชาติมากขึ้น ดังนั้นบทความวิชาการการศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตรแการสงเสริมการเรียนรู
โดยใชทีมเป็นฐานของอาจารยแแพทยแ คณะแพทยศาสตรแ” จะนําไปสูการพัฒนาแนวทางท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทยท่ีจะเป็นสวนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ใหไดรับประโยชนแอยางยั่งยืนตลอดไป 
          จุดเดนของการจัดการเรียนรูโดยใชทีมเป็นฐาน 
           การจัดการ เรียนรูโดยใชทีมเป็นฐาน เป็นวิธีการสอนหนึ่งท่ีสงเสริมให ผูเรียนมีปฏิสัมพันธแกันใน
ระหวางเรียน มีการเปิดโอกาสให ผูเรียนไดแสดงบทบาทในการทํา งานเป็นทีม มีกิจกรรมรวมกัน เรียนรูเพื่อให
บรรลุตามเปูาหมายของการเรียน และชวยใหนักศึกษามีประสบการณแการเรียนเป็นกลุมยอย ท่ีจะชวยใหผูเรียน
มีสวนรวมมากขึ้น มีการชวยเหลือกัน ระหวางผูเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรูแตกตางกัน การ ศึกษา 
Levine, et al. (2004) และ Vasan, & Holland, (2008) ท่ีพบวาการเรียนรูแบบทีมจะทํา ใหผูเรียนมีเจตคติ 
ท่ีดีตอการทํางานเป็นทีม และมีทักษะในการเป็นทีมมากกวา การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้การมีปฏิสัมพันธแ
ภายในทีมท่ีดีนั้น สมาชิกในทีมควรมีสวนรวมในงานอยาง เต็มความสามารถ มีมนุษยสัมพันธแอันดีรวมกัน 
รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย อยางเต็มความสามารถ เขาใจเงื่อนไขและขอตกลงของทีม งานรวมกัน ให
ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน รับฟใงความคิด เห็นของกันและกัน ยอมรับความแตกตางของกันและกัน การมี
ปฏิสัมพันธแดังกลาวจะสงผลใหสมาชิกในทีมไดเรียนรู รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความรูสึกเป็นเจาของ
ใน งานรวมกัน (Selma, Segers & Karen, 2013; Decuyper, Dochy & Van, 2010; Huang, Jing - Wen 
Li, Yong – Hui, 2012; Taylor, 2014) ดานการนําความรูไปใชกับทีม (λ = .93) การเรียน รูเป็นทีมใน



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ (สสอท) : การจัดการศกึษาเพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวิต : หน้า 242 

ระดับอุดมศึกษานั้น การทักษะการเรียนรูเป็นทีม (Team Learning) เป็นกระบวนการสําคัญท่ีทําใหบรรลุ
เปูาหมาย การเรียนรูได เพราะการอภิปราย ถกเถียงกัน จะทําใหสมาชิกในทีมเขาใจในเนื้อหาและทฤษฎีไดดี 
(Huang, Jing - Wen Li, Yong – Hui, 2012) แตท้ังนี้ การเรียนรูเป็นทีมจะ ประสบความสําเร็จไดนั้น 
กระบวนการเรียนรูท่ีจะเกิดขึ้น สมาชิกในทีมจะตองมีการคนควาความรู และสรางความเขาใจ กับส่ิงท่ีได
คนความาเป็นอยางดี เพื่อท่ีจะนําไปสูการแลก เปล่ียนซึ่งกันและกัน หากการแลกเปล่ียนซึ่งกันและกันไมได อยู
บนพื้นฐานของหลักการท่ีถูกตอง หรือเป็นเพียงความ คิดเห็นสวนตัวของผูเรียนเพียงเทานั้น กระบวนการ
เรียนรู เป็นทีม ก็ไมสามารถท่ีจะนําไปสูการสรางองคแความรูขั้นสูงได 
              อุปสรรคของการจัดการเรียนรูโดยทีมเป็นฐาน  
              จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ทําใหทราบวาส่ิงท่ีทําใหการเรียนรูแบบทีมเป็นฐาน
ในการเรียนรูของนักเรียนแพทยแไมเป็นท่ีแพรหลายมีสาเหตุมาจากอาจารยแไมเขาใจกระบวนการจัดการเรียนรู
โดยเฉพาะ ขั้นตอนการออกแบบทดสอบรายทีมทดสอบรายบุคคล  รวมท้ังการประเมินผลคะแนนจาก
แบบทดสอบ นอกจากนี้อาจารยแแพทยแบางทานมีแนวคิดสวนตนวาการสอนแบบบรรยายจะทําใหนักศึกษา
แพทยแมีความรูท่ีดีกวา  สวนอุปสรรคจากปใจจัยภายนอกของการเรียนรูแบบทีมเป็นฐานไดแก จํานวนนักศึกษา
แพทยแท่ีมากเกินกวา100 คน ทําใหมีสถานท่ีในการจัดการเรียนรูท่ีแคบเกินไป ตลอดจนการจัดการเรียนรูแบบ
ทีมมีข้ันตอนมากแลว ผลการจัดการเรียนรูไมสามารถมาประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการได 
              แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานของคณะแพทยศาสตร์ 
               การจัดการสอนของคณะแพทยศาสตรแในประเทศไทยไดปรับเปล่ียนวิธีการจัดการสอนโดยเนน
ผูเรียนเป็นสําคัญและเนนกระบวนการเรียนรูมากกวาการนําความรูมาใหผูเรียนจดจํา (คณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, สํานักงาน, 2560) ผูสอนมิใชผูมอบความรูแกผูเรียนแตเป็นผูออกแบบกระบวนการเรียนรูเป็นครูพี่ล้ี
ยงท่ีอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางสรางสรรคแ มีการคิดอยางมีวิจารณญานและการคิด
วิเคราะหแ การจัดการเรียนรูในคณะแพทยแท่ัวไปสวนใหญยังคงใชการเรียนแบบเดิมเป็นหลัก ใหความสําคัญกับ
เนื้อหาวิชาท่ีมีจํานวนมากเพื่อตองการถายทอดความรูทางวิชาการใหครอบคลุมในเวลาจํากัด และท่ีสําคัญ 
นักศึกษาแพทยแชอบเรียนแบบบรรยายมากกวาการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหขาดการเรียนรูแบบมีสวนรวมและ
การเรียนรูดวยตนเองโดยผูสอนจะเป็นผูควบคุมการเรียนรูท้ังในการกําหนดเนื้อหาและการถายทอดเนื้อหา  
นักศึกษาแพทยแจึงเป็นเพียงผูเรียนท่ีมีหนาท่ีรับเนื้อหา บทบาทสวนใหญจึงอยูท่ีผูสอน  ยิ่ง ไปกวานั้นนักศึกษา
แพทยแขาดพลังในการพัฒนาศักยภาพตนเอง ขาดพฤติกรรมใฝุรู ไมศึกษาความรูจากภายนอก มักใชวิธีการเรียน
ดวยการพยายามจดจําเนื้อหาท่ีผูสอนถายทอดขณะบรรยายใหมากท่ีสุด  มีเนื้อหามากและระยะเวลาในการ
เรียนคอนขางจํากัด ทําใหนักศึกษาแพทยแมีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเองคอนขางนอย และทําใหขาดความ
ต้ังใจในการเรียน ซึ่งจากการจัดการเรียนรูท่ีผานมาพบปใญหาในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู เพื่อให
นักศึกษาสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคแของหลักสูตร จึงไดมีแนวคิดเพื่อหาวิธีการ
จัดการเรียนรู ท่ีเหมาะสมท่ีฝึกผูเรียนเป็นสําคัญ โดยนําการเรียนรูโดยใชทีมเป็นฐาน (Team- Based 
Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนท่ีไดรับการคิดคนและพัฒนาโดย Michaelsen ซึ่งถูกนํามาใชในการจัดการ
เรียนรูอยางแพรหลายในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในสาขาแพทยศาสตรแ โดยเป็นรูปแบบการสอนท่ีเนนการ
รวมมือกันในการเรียนรูอยางสรางสรรคแ การทํางานรวมกันเป็นทีม ตามความแตกตางระหวางบุคคล  
(Ronfeldt, Farmer, McQueen & Grissom,  2015: 480) การเรียนรูแบบทีมสามารถชวยลดปใญหาจํานวน
ผูสอนท่ีมีจํานวนนอย ในการเรียนจะแบงผูเรียนออกเป็นทีมยอยประมาณ 5-7 คนตอทีม โดยสมาชิกทีมจะมี
ความรับผิดชอบ รวมกันในงานของบุคคลและงานทีม ผูเรียนมีการเตรียมตัวลวงหนากอนเรียนและในขณะท่ีมี
การทําทีมทุกคนจะแสดงความคิดเห็นและรูบทบาทของตนเองและผูอื่นโดยมุงความสําเร็จของสวนรวมเป็น
สําคัญ    
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 การเรียนรูโดยใชทีมเป็นฐานเป็นวิธีการท่ีใชผูสอน 1 คนตอผูเรียนทีมเล็กหลายๆทีมซึ่งสามารถจัดการ
เรียนในช้ันเรียนท่ีมีนักศึกษาจํานวนมากได การเรียนแบบเป็นทีมเป็นวิธีการสอนท่ีประสบความสําเร็จในการ
สอน ในการจัดการเรียนรูอยางต่ืนตัว (active learning) มามากกวา 25 ปี พัฒนาโดย Dr.Larry K. 
Michaelsen ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ข้ันท่ี 1 การเตรียมตัวกอนเขาช้ันเรียน ซึ่งนักศึกษาตองอานหนังสือ 
ตําราท่ีผูสอนระบุไวกอนเขาเรียน ขั้นท่ี 2 การทดสอบการเตรียมตัว เมื่อเขาช้ันเรียนนักศึกษาจะตองทํา
แบบทดสอบกอนเรียน เพื่อทดสอบการเตรียมตัวกอนเรียน หลังจากนั้นนักศึกษาเขาทีมโดยตองมีการจัดต้ังทีม
ไวกอนแลวโดยคละคุณสมบัติของผูเรียน ทีมละ 5-6 คน เพื่ออภิปรายหาคําตอบจากแบบทดสอบเดิม จากนั้น
ผูสอนจะใหนักศึกษาอภิปรายระหวางทีมเพื่อหาคําตอบท่ีถูกตองในทุกขอของแบบทดสอบ โดยผูสอนจะ
สามารถสอนเสริมบางสวนท่ีทีมยังไมเขาใจชัดเจน และขั้นตอนท่ี 3 การนําความรูมาประยุกตแใช นักศึกษาจะ
ไดรับแบบทดสอบท่ีเป็นสถานการณแ เนนการนําความรูมาประยุกตแใช นักศึกษาเขาทีมยอยเพื่ออภิปรายรวมกัน 
จากนั้นผูสอนจะใหนักศึกษาอภิปรายทีมใหญ โดยผูสอนจะสามารถสอนเสริมบางสวนท่ีทีมยังไมเข าใจชัดเจน
และสรุปการเรียนรู จะเห็นวาการเรียนแบบเป็นทีมเนนถึงความรับผิดชอบของผูเรียนในงานท่ีไดรับมอบหมาย 
แลวนํามาแลกเปล่ียนเรียนรูกันภายในทีมยอยและระหวางทีม โดยมีอาจารยแผูสอนชวยใหขอมูลยอนกลับอยาง
ทันทีเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแท่ีถูกตองในดานธุรกิจและสาขาอื่นๆ (Mclnemey & Fink, 2003: 1-18) การ
เรียนแบบเป็นทีมนํามาใชในสาขาการแพทยแและการจัดการเรียนสาขาสุขภาพ ในวิชาชีพพยาบาลการเรียน
แบบเป็นทีมไดนํามาใชเพื่อเป็นวิธีการพัฒนาหัวหนาพยาบาลยุทธศาสตรแ เพื่อปรับปรุงตําแหนงยุทธศาสตรแให
ไดเปรียบเพื่อรุกดําเนินการ หรือเรงขยายงานในอนาคตโดยมีหลักการ คือ 1) คนหาแนวทางการใชประโยชนแ
ของจุดแข็ง เพื่อลดผลกระทบจากปใจจัยอุปสรรค 2) ปรับแกไขจุดออนท่ีเป็นประเด็นสําคัญ  และ 3) ชอน
โอกาสในการพัฒนาท่ีเหมาะสม สําหรับการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรแ ท่ีครอบคลุมท้ังการปูองกัน การ
บาดเจ็บและการเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง สมบูรณแ การรักษาโรค การบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรางกาย และ
เกณฑแคุณภาพการศึกษาแพทยแศาตรแระดับสากล (World Federation of Medical education, WFME) และ 
Thai Qualification Framework for Higher Education (TQF) มาใชยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาท้ัง
ระบบ เพื่อมุงยกระดับคุณภาพการบริหารการศึกษาสูมาตรฐานสากลสําหรับการจัดการเรียนรูแบบใชทีมเป็น
ฐานนั้นมีกลยุทธแการสอนท่ีโดดเดนในการเรียนรูเป็นทีมเล็กๆ และผูเรียนท่ีเขารวมในทีมไดมีโอกาสไดเรียนรู
และไดใชประสบการณแการเรียนรูที่ไดจากเพื่อนๆในทีมนํามาพัฒนาปรับปรุง และจัดการองคแความรูของตนเอง
ใหดียิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบการเรียนรูแบบนี้ขึ้นอยูกับการทํากิจกรรมเป็นทีมเพื่อจะพัฒนาและสรางสรรคแการเรียนรู
ในเชิงรุกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพนําไปสูการสรางองคแความรูการเ พิ่มขีด
ความสามารถ การสรางจิตสํานึกของผูเรียน และรวมท้ังการพัฒนาทางดานการศึกษาใหเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของนั้นไดกลาวไววากรอบความคิดของการจัดการเรียนรูแบบใชทีมเป็นฐานท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้นเป็นการสรางและพัฒนาองคแความรูใหเกิดขึ้น กุญแจท่ีสําคัญของการใชการเรียนรูแบบใชทีม
เป็นฐานเพื่อใหตระหนักถึงศักยภาพของหองเรียนกลับดานซึ่งเป็นการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถศึกษา
ความรูผานอินเตอรแเน็ตนอกหองเรียนแลวมาทําการบานท่ีโรงเรียนนอกจากนั้นผูเรียนสามารถพัฒนาความ
เขาใจท่ีลึกซึ้งและยั่งยืนได ใหครอบคลุมในเนื้อหาเพื่อชวยนักเรียนใชแนวคิดหลักตามหลักสูตรเพื่อใชในการ
แกปใญหา ท่ีสําคัญการจัดการเรียนรูแบบนี้ยังเป็นรูปแบบการเรียนรูทีมเล็กท่ีมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับกล
ยุทธแการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูจากปใญหาเป็นฐาน นอกจากนี้สามารถเพิ่มการเรียนรูของผูเรียนและ
ขยายโอกาสในการมีสวนรวม รวมท้ังการใชทักษะในการแกไขปใญหาเพื่อบรรลุผลไดตามเปูาหมายท่ีวางไว  
 
         การประเมินผล การจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน  
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 Michaelsen, Davidson & Major (2014: 19-22) กลาววาการประเมินผลเป็นกระบวนการสําคัญท่ีมี
สวนเสริมสรางความสําเร็จใหกับผูเรียน และเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู กระบวนการสอนและ
การประเมินผลจําเป็นตองมีลักษณะท่ีสอดคลองกัน การประเมินผลจะเป็นกระบวนการท่ีชวยใหทุกฝุายได
ขอมูลท่ีจะนําไปใชประโยชนแ ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู เพื่อใหเกิดประโยชนแสูงสุดกับผูเรียน
และในการประเมินผลตามสภาพจริง จะเนนการประเมินท่ีดําเนินการไปพรอมๆ กับการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู ซึ่งสามารถทําไดตลอดเวลา ทุกสภาพการณแ เนนการประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนจริงๆ 
เนนคุณภาพผลงานของผูเรียนท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูและความสามารถหลายๆ ดาน การประเมินดาน
ความคิด เนนความคิดเชิงวิเคราะหแ สังเคราะหแ เนนใหผูเรียนประเมินตนเองและการมีสวนรวมในการประเมิน
เพื่อน วิธีการและเครื่องมือ ในการประเมินผลผูเรียน เนื่องจากวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล มีการจัดการ
เรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหองฝึกปฏิบัติการ จึงมีการใชเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ไดแก 
 1. แนวทางการประเมินผล การจัดการเรียนรูแบบทีมเป็นฐาน  
 2. หลังจากการจัดการเรียนรูแลว ทีมผูสอนและผูเกี่ยวของควรไดรวมกันประชุมอภิปราย นําเสนอผล
การจัดการศึกษา ปใญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข ปใญหาท่ีจะนําไปสู การใชการจัดการเรียนรูแบบทีม
เป็นฐาน  ใหสอดคลองกับบริบทการเรียนการ สอนและคุณลักษณะของผูเรียน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ควรมีการ พัฒนากิจกรรมของผูสอนและผูเรียน  
 3. ระยะ หรือ เปูาหมายกิจกรรมหรือบทบาท ผูสอนผูเรียน Pre-Class - ทักษะการเรียนรูดวย ตนเอง 
การสนับสนุนการเรียนรู ดวยตนเอง  เตรียมผูสอนใหเขาในหลักการ  จัดทําคูมือสาหรับผูสอน และผูเรียน
ครอบคลุม กระบวนการเรียนรูและขอบเขตเนื้อหา จัดทาแบบทดสอบท่ี ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรูและจัดทํา
แผนสอนกลาง เพื่อใหผูเรียนทุกทีมได เรียนรูครอบคลุมวัตถุประสงคแ เด่ียวกัน ประชุมเพื่อเตรียมสอนและ
อภิปรายหลังการสอนทุก หนวยการเรียนรู ศึกษาวัตถุประสงคแการ เรียนรู ฝึกฝนทักษะท่ีจําเป็นใน การเรียนรู
ดวยตนเอง ศึกษาคูมือการเรียนรู ศึกษาคนควาดวย ตนเองใหมีความรูกอน เขาหองเรียน  
 4. ระยะหรือ เปูาหมายกิจกรรมหรือบทบาท ผูสอน ผูเรียน ใหบรรลุวัตถุประสงคแของการเรียนรู
รายวิชา จัดการทดสอบรายบุคคล จัดการทดสอบรายทีม กระตุนการอภิปราย สรุปการเรียนรู กระตุนการ
ประยุกตแใช ความรูในกรณีศึกษา ชวยเหลือผูเรียนท่ีมีปใญหา ในการเรียนรู สะทอนผลการเรียนรูราย ทีมและ
รายบุคคล ทดสอบความรู อภิปรายความรู สืบคนความรูเพิ่มเติม  
 5. ระยะ หรือ เปูาหมายกิจกรรม หรือ บทบาท ผูสอนผูเรียน Post Class อภิปรายปใญหาการจัดการ 
เรียนรู และแลกเปล่ียนแนว ทางการแกไขปใญหา รวมประเมินผลการเรียนรู ของผูเรียน วางแผนการจัดการ
เรียนรู ในหนวยการเรียนตอไป ประเมินผลการเรียนรู  
 6. ขอใดเป็นบทบาทของผูสอนในระยะ In class การจัดการเรียนรู แบบ Team based Leaning จัด
ทาแบบทดสอบท่ีครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู กระตุนการประยุกตแใชความรูในกรณีศึกษา ประชุมเพื่อเตรียม
สอนและอภิปรายหลังการสอน ทุกหนวยการเรียนรู อภิปรายปใญหาการจัดการเรียนรู และ แลกเปล่ียน
แนวทางการแกไขปใญหา  
 7. ผูเรียนฝึกฝนทักษะท่ีจําเป็นในการเรียนรูดวยตนเอง จัดอยูในระยะใด ในการจัดการเรียนรูแบบ 
Team-based Leaning  
 กระบวนการสอนและกิจกรรมท่ีใชในการเรียนรูโดยใชทีมเป็นฐาน (TBL) และวิธีการหรือเครื่องมือการ
วัดและประเมินผลในการเสริมสรางมาตรฐานผลการเรียนรูของกระบวนการสอนและกิจกรรมท่ีใชในการเรียนรู
โดยใชทีมเป็นฐาน (TBL) ไดแก การเช็คช่ือเขาเรียน การแบงทีม การบริหารทีมโดยมีประธานและเลขานุการใน
การจัดกิจกรรมทีมเล็ก และทีมใหญ หรือการปฏิบัติตนตามระเบียบของวิชาโดยใชวิธีการหรือเครื่องมือการวัด
และประเมินผล ไดแกแบบประเมินเพื่อนประเมินเพื่อนหรือการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึง
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ประสงคแ การประเมินในดานความรูของกระบวนการสอนและกิจกรรมท่ีใชในการเรียนรูโดยใชทีมเป็นฐาน 
(TBL) ไดแก การกําหนดใหอานเนื้อหา ทําแบบทดสอบความพรอมในการเรียน (Pre -Test) ของแตละหัวขอ 
การมอบหมายงานรายบุคคล เชนการสืบคนหรือทบทวนเอกสารและตําราท่ีเกี่ยวของหรือศึกษาดวยตนเองหรือ
มอบหมายงานทีม กิจกรรมทีม หรือวิเคราะหแสถานการณแหรือกรณีศึกษาการสาธิตหรือสาธิตยอนกลับการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณแจําลอง และการนําเสนอผลงาน McCormack & Garvan (บูรณาการ
ความคิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรูและการสืบคนขอมูลจากส่ือสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหแกรณีศึกษาของ 
TBL ของปใญหา แนวทางการแกปใญหา และแนวทางการนําความรูไปประยุกตแใชอยางสรางสรรคแหรือพัฒนาตน
จากกิจกรรม  2) บรรยาย อภิปราย และ 3) วิเคราะหแสถานการณแ สําหรับวิธีการหรือเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล ไดแก 1) การสอบขอเขียน และ 2) การนําเสนอรายงานหรือผลงานหนาช้ัน 
 Davidson, Major & Michaelsen (2014: 1-6) กลาววาการพัฒนาทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบของกระบวนการสอนและกิจกรรมท่ีใชในการเรียนรู โดยใชทีมเป็นฐาน ( TBL) 
ประกอบดวย 1) การแบงทีมในการทํากิจกรรม TBL ซึ่งพัฒนาความสามารถในการทํางานเป็นทีม ภาวะผูนํา 
และความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น  2) การเนนความสําคัญของการทํางานเป็นทีมในกิจกรรม TBL ดาน
การวางแผนการประสานงานทีมและผลงานทีมใหประสบความสําเร็จ ใหนักศึกษาแบงทีมศึกษาเรื่องท่ีกําหนด 
ทํา IRAT, GRAT, Application cases สําหรับวิธีการหรือเครื่องมือการวัดและประเมินผล ไดแก 1) แบบ
ประเมินเพื่อนประเมินเพื่อน และ 2) ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคแ การ ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลในหอง LRC หรือการสาธิตหรือสาธิตยอนกลับ 
 Parmelee, Michaelsen, Cook & Hudes (2012: 275-287) กลาววาในการประเมินผลการจัดการ
เรียนรูแบบทีมเป็นฐานภายหลังจากการจัดการเรียนรูแลว ทีมผูสอนและผูเกี่ยวของควรไดรวมกันประชุม 
อภิปราย นําเสนอผลการจัดการศึกษา ปใญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปใญหาท่ีจะนาไปสูการใชการ
จัดการเรียนรูแบบทีมเป็นฐานใหสอดคลองกับบริบทการจัดการเรียนรูและคุณลักษณะของผูเรียน  เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดควรมีการพัฒนากิจกรรมของผูสอนและผูเรียน ดังตัวอยาง ตอไปนี้ 
 1. Pre-Class ทางดานทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง เตรียม
ผูสอนใหเขาในหลักการ TBL และจัดทาคูมือสําหรับผูสอนและผูเรียนครอบคลุมกระบวนการเรียนรู  และ
ขอบเขตเนื้อหา แบบทดสอบท่ีครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู จัดทําแผนสอนกลางเพื่อใหผูเรียนทุกทีมไดเรียนรู
ครอบคลุมวัตถุประสงคแเดียวกัน และประชุมเพื่อเตรียมสอนและอภิปรายหลังการสอนทุกหนวยการเรียนรู  
 2. In Class ใหบรรลุวัตถุประสงคแของการเรียนรูรายวิชา จะตองมีการจัดการทดสอบรายบุคคล 
จัดการทดสอบรายทีม กระตุนการอภิปราย สรุปการเรียนรู มีการประยุกตแใชความรูในกรณีศึกษา ใหความ
ชวยเหลือผูเรียนท่ีมีปใญหาในการเรียนรู ท่ีสะทอนผลการเรียนรูรายทีมและรายบุคคล  
 3. Post Class มีการอภิปรายปใญหาการจัดการเรียนรูและแลกเปล่ียนแนวทางการแกไขปใญหา  รวม
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน และวางแผนการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนตอไป  
 
         การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน 
 สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา (2559: 105-107) มีขอมูลท่ีแสดงถึงกระบวนการพัฒนายุทธศาสตรแ
การสงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชทีมเป็นฐาน หมายถึงการพัฒนาวิสัยทัศนแ พันธะกิจ ประเด็นยุทธศาสตรแ  
เปูาประสงคแ ตัวชี้วัด และกลยุทธแ เพื่อนําไปสู กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชทีมเป็นฐาน ไดแก 1) 
การจัดทํารางยุทธศาสตรแ การประเมินยุทธศาสตรแและการนําเสนอยุทธศาสตรแการสงเสริมการเรียนรูแบบทีม
เป็นฐาน ประกอบดวย 1) การสงเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนรู  2) สงเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู 3) 
สงเสริมการวิจัยดานการจัดการเรียนรู 4) การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนรู และ  5) การ
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ประเมินผลการจัดการเรียนรูและมีการสงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชทีมเป็นฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูบริหาร อาจารยแแพทยแและผูเรียนแพทยแ ประกอบดวย 1) การ
สงเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนรู 2) สงเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู  3) สงเสริมการวิจัยดานการจัดการ
เรียนรู 4) การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนรู และ 5) การประเมินผลการจัดการเรียนรูเพื่อ
ทําใหเกิดคุณภาพการศึกษาไดตามเปูาหมาย 
 การสงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชทีมเป็นฐานของคณะแพทยศาสตรแจะเป็นการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูและบทเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนแพทยแท่ีตองเผชิญกับปใญหาและอุปสรรคกับการจัดการเรียนรู
ในปใจจุบัน  โดยใชการกําหนดกระบวนการวางแผนกลยุทธแโดยการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันโดย
ใหความสําคัญกับผลสําเร็จตามเกณฑแของ World Federation for Medical Education (WFME) และมี
รูปแบบการสอนท่ีไดรับการคิดคนและพัฒนาโดย  Michaelsen ซึ่งถูกนํามาใชในการจัดการเรียนรูอยาง
แพรหลายในสาขาแพทยศาสตรแ โดยเนนท่ีการรวมมือกันในการเรียนรูอยางสรางสรรคแ การทํางานรวมกันเป็น
ทีม ตามความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อใหนักศึกษาแพทยแมีสวนรวมในการเรียนและรูจักคนควาหาความรู 
ท้ังนี้เพราะการเรียนรูโดยใชทีมเป็นฐาน ทีมเป็นฐาน จะเนนการรวมมือกันในการเรียนรูอยางสรางสรรคแดวยกัน
เป็นทีมเล็ก โดยมีการกําหนดเปูาหมายท่ีชัดเจน และทุกคนตองมีการเตรียมตัวลวงหนากอนเรียนและควรแสดง
ความคิดเห็น ทําใหเกิดสมรรถนะในการทํางานเป็นทีมท่ีมีปฏิสัมพันธแ ท่ีเหนียวแนนและยั่งยืน ประกอบดวย 3 
ขั้นตอน ประกอบดวย ข้ันท่ี 1 การเตรียมตัวกอนเขาช้ันเรียน ซึ่งนักศึกษาแพทยแตองอานหนังสือ ตําราท่ีผูสอน
ระบุไวกอนเขาเรียน ขั้นที่ 2 การทดสอบการเตรียมตัว เมื่อเขาช้ันเรียนนักศึกษาแพทยแจะตองทําแบบทดสอบ
กอนเรียน เพื่อทดสอบการเตรียมตัวกอนเรียน หลังจากนั้นนักศึกษาเขาทีมโดยตองมีการจัดต้ังทีมไวกอนแลว
โดยคละคุณสมบัติของผูเรียน ทีมละ 5-6 คน เพื่ออภิปรายหาคําตอบจากแบบทดสอบเดิม จากนั้นผูสอนจะให
นักศึกษาอภิปรายระหวางทีมเพื่อหาคําตอบท่ีถูกตองในทุกขอของแบบทดสอบ โดยผูสอนจะสามารถสอนเสริม
บางสวนท่ีทีมยังไมเขาใจชัดเจน และขั้นตอนท่ี 3 การนําความรูมาประยุกตแใช นักศึกษาแพทยแจะไดรับ
แบบทดสอบท่ีเป็นสถานการณแ เนนการนําความรูมาประยุกตแใช นักศึกษาเขาทีมยอยเพื่ออภิปรายรวมกัน 
จากนั้นผูสอนจะใหนักศึกษาแพทยแอภิปรายทีมใหญ โดยผูสอนจะสามารถสอนเสริมบางสวนท่ีทีมยังไมเขาใจ
ชัดเจนและสรุปการเรียนรู จะเห็นวาการเรียนแบบเป็นทีมเนนถึงความรับผิดชอบของผูเรียนในงานท่ีไดรับ
มอบหมาย แลวนํามาแลกเปล่ียนเรียนรูกันภายในทีมยอยและระหวางทีม โดยมีอาจารยแผูสอนชวยใหขอมูล
ยอนกลับอยางทันทีเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแท่ีถูกตองในดานธุรกิจและสาขาอื่นๆ ซึ่งเนนกระบวนการใหผูเรียน
และพัฒนาดานความคิด ใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย สามารถกระตุนความสนใจใฝุเรียนใหกับผูเรียน ทําให
นักศึกษาแพทยแเบื่อหนายกับการเรียนท่ีจะตองทองจําเพียงอยางเดียว  (lecture based learning) นักศึกษา
แพทยแ มีความรูท่ีไมคงทน จะไมสามารถนําความรูหรือทักษะท่ีไดไปใชใหเกิดประโยชนแอยางเต็มท่ี 
  ดังนั้นเพื่อใหสถาบันแพทยแสามารถผลิตบัณฑิตแพทยแท่ีมีศักยภาพ มีคุณลักษณะของทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 ท้ังดานทักษะการคิดและแกปใญหาอยางมีวิจารณญาน ทักษะการส่ือสารและสรางสัมพันธภาพตอเพื่อน
รวมงานและผูปุวย ทักษะการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทักษะการทํางานเป็นทีม ตลอดจนทักษะ
ชีวิตและสังคม  การสอนนักศึกษาแพทยแควรไดรับการพัฒนาใหจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเป็นสําคัญและ
กระบวนการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตจริง  การจัดการเรียนรูแบบ Team-Based Learningหรือ
การเรียนรูโดยใชทีมเป็นฐานเป็น รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหแ 
และความสามารถในการ เรียนรูดวยตนเองแกนักศึกษาได ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการรวมมือกัน
ในการเรียนรูอยาง สรางสรรคแการทํางานรวมกันเป็นทีมตามความแตกตางระหวางบุคคลโดยมีการกําหนด
เปูาหมาย อยางชัดเจนสมาชิกภายในทีมมีหนาท่ีรับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธแที่ดีในการทํางานชวยในการพัฒนา 
ทักษะการรูคิดของผูเรียนใหมีระดับสูงขึ้นการชวยเหลือทางสังคมสําหรับผูเรียนท่ีมีความเส่ียงและสนั บสนุน 
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พัฒนาการระหวางบุคคล มีสวนชวยการทํางานในทีม ทําใหรูจักเสียสละ  ทําใหนักศึกษาแพทยแคิดถึงสวนรวม
มากกวาสวนตน ทําใหนักศึกษาแพทยแตระหนักถึงความสําคัญของความสามัคคีท่ีจะชวยใหงานออกมาไดอยางมี
ประสิทธิภาพซึ่งถือวาเป็นการพัฒนาผูเรียนตามความมุงหมายของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.
2542 ท่ีกําหนดไววา การศึกษาควรเป็นการพัฒนาคนในทุกดาน ทําใหผูรับการศึกษาเป็นคนดีคนเกงและมี
ความสุข และยังไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษา ไวคือ “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือ วาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพมีกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ กับเสริมสรางใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการทํางานเป็นทีม จากการท่ี
ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบวามีคณะแพทยแเพียงหาสถาบันในประเทศไทยท่ีกําหนดยุทธศาสตรแการเรียนรู
แบบทีมเป็นฐาน ดังนั้นเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบทีมเป็นฐานใหคณะแพทยแอื่นท่ียังไมสามารถจัดการ
จัดการเรียนรูแบบทีมเป็นฐาน นํายุทธศาสตรแการสงเสริมการจัดการเรียนแบบทีมเป็นฐานเป็นแนวทางในการ
ขับเคล่ือนทางการศึกษาไปไปสูความสําเร็จตามเปูาหมาย  ในการสงเสริมการจัดการสอนโดยใชทีมเป็นฐานของ
คณะแพทยศาสตรแ  เพื่อเป็นประโยชนแตอการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเป็นสําคัญโดยการจัดการ
เรียนรูแบบทีมเป็นฐาน 
 
สรุปผล   

สหพันธแแพทยศาสตรแศึกษาโลก ไดพัฒนาเกณฑแมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาคุณภาพแพทยศาสตรแ
ศึกษาใหใชกันท่ัวโลกและเป็นแนวทางการกําหนดมาตรฐานท้ังในระดับสถาบัน ระดับประเทศ และระดับ
ภูมิภาคใหแกสถาบันแพทยศาสตรแศึกษาเพราะเปูาประสงคแหลักของแพทยศาสตรแศึกษาโลกคือการสงเสริม
สุขภาพแกมนุษยแทุกคน ซึ่งสหพันธแแพทยศาสตรแศึกษาโลกเป็นองคแกรระดับนานาชาติท่ีรวมอาจารยแแพทยแและ
สถาบันทางการแพทยแมีหนาท่ีสงเสริมมาตรฐานสูงสุดสําหรับแพทยศาสตรแศึกษาท้ังในเชิงวิทยาศาสตรแและ
จริยธรรม อีกท้ังยังเป็นผูริเริ่มวิธีการเรียนรูใหมอันเป็นนวัตกรรมการจัดการในงานแพทยศาสตรแศึกษาและได
พัฒนาเกณฑแมาตรฐานสําหรับแพทยศาสตรแศึกษา เพื่อใหมีกลไกในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนรู
ทางการแพทยแท่ีเป็นสากลและสามารถนําไปใชไดโดยโรงเรียนแพทยแตางๆ ไมวาจะอยูในระดับใดเกณฑแมาตรฐาน
นี้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพแพทยศาสตรแศึกษา ท่ีครอบคลุม ท้ังสามชวงของแพทยศาสตรแศึกษา ไดแก
แพทยศาสตรแ การฝึกอบรมแพทยแผูเช่ียวชาญ และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องของแพทยแ  
 ในการพัฒนาคุณภาพของแพทยศาสตรแศึกษาจะมีความสําคัญเพราะโดยหลักการแลวบุคลากรทางการ
แพทยแสามารถยายกันไดท่ัวโลก และเกณฑแมาตรฐานนี้มีบทบาทสําคัญในการสรางความมั่นใจวาแพทยแซึ่งยายท่ี
ทํางานนั้นจะไดรับการวางพื้นฐานมาอยางเพียงพอการรักษาใหแพทยแมีการเรียนรูและการพัฒนาตนเองเป็นส่ิง
สําคัญมากและถูกนําไปใชเป็นเครื่องมือท่ีจําเป็นสําหรับทุกองคแกรในการประกันคุณภาพของแพทยแไมวาจะเป็น
ท่ีใดในโลกทําใหเกณฑแมาตรฐานนี้เป็นท่ีตองการและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงกระตุนโรงเรียนแพทยแใหสราง
แผนงานของตนเองเพื่อจะเปล่ียนแปลงและพัฒนาตามขอแนะนําทางการแพทยแจากนานาชาติเพื่อใหมั่นใจไดวา
หลักสูตรของแพทยแจะไดคุณภาพตามเกณฑแมาตรฐานเพื่อใหเกิดประโยชนแสูงสุด ซึ่งพันธะกิจและกลยุทธแทาง
การศึกษาของคณะแพทยศาสตรแทุกแหงตองการผลิตแพทยแท่ีมีความรูความสามารถตามเกณฑแมาตรฐานผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยแสภาท่ีมีพื้นฐานเหมาะสม มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในฐานะแพทยแ ของ
ภาคสุขภาพตางๆ ครอบคลุมความตองการในดานสุขภาพของชุมชน ระบบสุขภาพและดานอื่ นๆ ท่ีจะพึงมี
ความรับผิดชอบตอสังคม รวมท้ังสามารถจะศึกษาตอในสาขาตางๆ ทางการแพทยแในระดับท่ีสูงขึ้นและเป็น
แพทยแท่ีมุงมั่นท่ีจะมีการเรียนรูตลอดชีวิต 
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 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคแหรือมาตรฐานผลการเรียนรูที่ตองครอบคลุมผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑแ
มาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยแสภา มีมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีตองครอบคลุมพื้นฐาน
เหมาะสมท่ีสามารถจะศึกษาตอในสาขาตางๆ ทางการแพทยแและครอบคลุมบทบาทของบัณฑิตแพทยแในภาค
สุขภาพ รวมท้ังผลการเรียนรูตองครอบคลุมการศึกษาหรือฝึกอบรมระดับหลังปริญญาครอบคลุมความจําเป็น
ดานสุขภาพของชุมชน และระบบบริบาลสุขภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบอื่นๆ ตอสังคมตามจรรยาบรรณ
นิสิตนักศึกษาแพทยแและมีความมุงมั่นตอการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งประสิทธิผลตอการเรียนโดยการประยุกตแใช
การเรียนแบบทีมเกิดจากความสามัคคีภายในทีม การติดตอประสานงานในทีม  สถานท่ีใชในการเรียน ความ
รับผิดชอบของสมาชิกในทีม ภาพรวมในการเรียน การใหขอมูลสนับสนุนจากอาจารยแ จํานวนสมาชิกภายใน
ทีม ความรูทางวิชาการและเวลาท่ีใชในการเรียน ในการประยุกตแใชการเรียนแบบทีมในการจัดการเรียนรู เป็น
การสรางใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาการทํางานเป็นทีม เนนใหเกิดความรับผิดชอบท้ังงานท่ีเป็นรายบุคคลและ
รายทีม ซึ่งจําเป็นตองมีการติดตามและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ การนํามาประยุกตแใชในการจัดการเรียนรูจึง
ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการเรียนในคณะแพทยแศาสตรแเป็นอยางยิ่ง การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ทีมเป็นฐาน ถือเป็นรูปแบบการสอนท่ีไดรับการคิดและพัฒนา ในสาขาแพทยศาสตรแ การจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชทีมเป็นฐาน ถือเป็นรูปแบบการสอนท่ีเนนความรวมมือกันในการเรียนรูอยางสรางสรรคแและรวมกัน
ทํางานเป็นทีม ท่ีมีขนาดเล็กตามความเหมาะสมและแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนใหเกิดความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

ความปรารถนาของสังคมคือการมีแพทยแท่ีมีความรูความสามารถรอบดานดังนั้นคณะแพทยแศาสตรแทุก
มหาวิทยาลัยควรนําการจัดการเรียนการสอนแบบทีมเป็นฐานมาใชในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทยแให
ครอบคลุมท้ัง 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมตัวนักศึกษาแพทยแ มีการเตรียมความรู โดยเตรียมตัวอานหนังสือ
กอนเขาหองเรียน 2) การประเมินความพรอม ประกอบดวยกิจกรรม การทดสอบรายบุคคล กิจกรรมการ
ทดสอบราย และกลุม 3) การประยุกตแใชความรู เป็นรูปแบบการ เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป็นสําคัญและมี
การเปิด โอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นท้ังรายกลุมและรายบุคคล ฝึกบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบตอ  
ตนเองและเป็นกลุม และฝึกการคิดอยางมีเหตุผล เป็นวิธีการสอนท่ีชวยในการสรางเสริมความรูของ นักศึกษา
และเกิดทักษะตางๆ ท้ังการคิดวิเคราะหแ และการทํา งานรวมกันเป็นทีมสงเสริมใหเกิดรับรูผลเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ ท้ัง 5 ดานเพิ่มขึ้น คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะ
ทาง ปใญญา 4) ทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและ ความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การพัฒนาของสํานักงานบญัชเีขา้สู่เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 
The development of the accounting office into the technology of 
today 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้นําเสนอเรื่อง การพัฒนาของสํานักงานบัญชีเขาสูเทคโนโลยีในยุคปใจจุบัน ซึ่งใน
ปใจจุบันธุรกิจมีการแขงขันที่รุนแรงอันเนื่องมาจากประชากรมีจํานวนมากขึ้นแตทรัพยากรมีจํานวนจํากัด การ
แขงขันดังกลาวยังทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางมากมายและรวดเร็ว ท้ังดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
รูปแบบการดําเนินธุรกิจสงผลใหธุรกิจและนักบัญชีตองปรับตัว ประเด็นสําคัญท่ีเห็นไดชัดคือการทําความเขาใจ
กับเทคโนโลยีท่ีจะนํามาสนับสนุนการตัดสินใจในทางธุรกิจ ในอดีตภาพของนักบัญชีก็คือบุคคลท่ีไมสมาคมกับ
ใครเพราะวันท้ังวันเครงเครียดกับการ เดบิต เครดิตตัวเลข บางครั้งใชเวลาท้ังวันเพื่อจะควานหาตัวเลขท่ีขาด
จากบัญชีไปเพียงบาทสองบาทเพื่อใหปิดงบลงตัวแตในวันนี้เมื่อรูปแบบของการทําไดเปล่ียนไปสูการบัญชีเพื่อ
การจัดการ ผลกระทบท่ีตามมาคือ นักบัญชีมีพัฒนาการไปไกลจากจุดเดิมเป็นอยางมาก ดานบทบาทการ
ทํางานนักบัญชีไดเปล่ียนบทบาทจากการทํางานอยูแตในแผนกบัญชีไปสูการพัฒนาเป็นผูบริหารท่ีชวยทางดาน
การจัดการไดมากขึ้นซึ่งการขยายตัวอยางรวดเร็วดังกลาวจําเป็นอยางยิ่งท่ีจะตองมีบุคลากรทางดานบัญชีท่ี
พรอมรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทางดานไอที และยังตองมีความรูความเขาใจระบบการบัญชีออนไลนแ 
และการภาษีอิเล็กทรอนิกสแอันเป็นพื้นฐานท่ีสําคัญของธุรกิจ รวมถึงจะสามารถประหยัดคาใชจายของกิจการได
เป็นอยางมากจึงไมแปลกหากเราจะเห็นนักบัญชีรุนใหม เป็นท่ีตองการของตลาดอยางสูงในอนาคตอันใกลนี้แต
ท่ีนาจับตามองอยางยิ่ง คงเป็นคาตอบแทนของนักบัญชียุค 4.0 ท่ีไมเพียงเขาใจระบบบัญชี แตพรอมปรับตัว
และนําพาธุรกิจใหสามารถแขงขันไดดวยตนทุนท่ีเหมาะสมเราคงไดเห็นธุรกิจจํานวนมาก และการพัฒนา
ประเทศในเชิงพาณิชยแอยางกาวกระโดดในอีกไมกี่ปีนี้ 

คําสําคัญ: การพัฒนา นักบัญชี เทคโนโลยี 

Abstract 

This academic article presents the subject of the development of the accounting 
office into the technology in present age. Presently, the business has intense competition 
due to the increasing number of populations, but the limited resources. Such competition 
causes many and rapid changes in both of information technology and business model, 
causing business and accountants to adjust themselves. Theobviousimportant issue is 
understandingin the technology that will be used to support the decision in business. In the 
past, the image of the accountant was people who did not associate with anyone because 
their whole day was serious with debiting, crediting, and numbers. Sometimes,they took all 
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day to find an error numberfrom the account of only one or two baht in order to close the 
balance. However, nowadays when the business model has changed to accounting for 
management, the consequences are that accountants have developed a lot from the original 
point. In the role of working, accountants have changed their roles from working only in the 
accounting department to developing as executives who can help more in management. 
Such rapid expansion is most necessary to have accountantswho are ready to receive rapid 
changes in IT and need to have understanding of online accounting systems and electronic 
tax, which is an important basis of business Including being able to save a lot of business 
expenses. Therefore, it is not strange if we can see that new accountants are highly 
demanded by marketing in the near future.However, the remarkable is the compensation of 
accountants in the 4.0 era who do not only understand the accounting system but also 
ready for adapting and leading the business to be able to compete at a reasonable cost. In a 
result of we will see the increasing businesses and commercial development in a country 
that leaps in further years. 

Keywords:, Development, Technology, Accountant 

 
บทนํา 
 สถานการณแการแขงขันที่รุนแรงทางธุรกิจในปใจจุบันสงผลใหธุรกิจหลายธุรกิจตองมีการพัฒนาปรับตัว
เพื่อใหธุรกิจนั้นสามารถแขงขันกับคูแขงทางการคาได ไมวาจะสายงานผลิตหรือสายงานบริการตางมีการ
แขงขันท่ีรุนแรงมากขึ้น หากพูดถึงงานบริการของสํานักงานบัญชีในปใจจุบันอาจจะมองไมเห็นถึงการแขงขัน
มากนัก เพราะการหาลูกคาสวนใหญของสํานักงานบัญชีจะเป็นการบอกตอแบบปากตอปาก แตในอนาคตเป็น
ยุคท่ีเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญในการทํางานทุกๆดานไมวาจะเป็นดานบัญชี ดานภาษี ดานการใหขอมูล
ตางๆตอบุคคลภายนอกธุรกิจเพื่อใหบุคคลภายนอกนําไปใชประโยชนแ  การเปล่ียนแปลงในดานตางๆเหลานี้
สงผลใหสํานักงานบัญชีท้ังหลายตองมีการปรับตัวปรับปรุงเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด
เพราะลูกคาไมใชตองการแคงบการเงินท่ีออกมาเป็นรูปเลมเพื่อนําสงกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือนําสงต อ
สรรพากรตามกฎหมายเทานั้น หากแตวาการบริการทางดานงานบัญชีของสํานักงานบัญชีในยุคปใจจุบันนั้นนัก
บัญชีตองสามารถวิเคราะหแขอมูล ใหขอมูลและตอบขอมูลตางๆเพื่อเป็นประโยชนแตอผูประกอบการ ตองมีการ
พัฒนาความรูท้ังความรูในสวนของตัวมาตรฐานการบัญชี ความรูในสวนกฎหมาย และประเด็นท่ีนักบัญชีอาจ
มองขาม คือ การพัฒนาความรูดานเทคโนโลยี  
 จากการท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วนี้ ทําใหทุกอาชีพลวนตองปรับตัวใหทันกระแสโลก
ดวยและการเตรียมตัวกาวเขาสูยุค Thailand 4.0 ยุคท่ีธุรกิจจะตองแขงขันกันดวยความรู ความคิดสรางสรรคแ 
และนวัตกรรม ผูประกอบธุรกิจจึงตองปรับเปล่ียนกลยุทธแในการทําธุรกิจเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมผูบริโภคท่ีเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว ชอบความสะดวกสบายและใชเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความ
ตองการชีวิตประจาวัน ดังนั้นธุรกิจท่ีตัดสินใจไดเร็วกวา ยอมไดโอกาสมากกวา และขอมูลสารสนเทศทางบัญชี
ถือเป็นสวนประกอบอันสําคัญตอการนาไปใชในการตัดสินใจและการกําหนดกลยุทธแทางธุรกิจ นอกจากจะชวย
บอกสถานะการเงินในปใจจุบันของธุรกิจแลว ยังสามารถบอกทิศทางของธุรกิจในอนาคตไดอีกดวย หรือถือไดวา

“บัญชีเป็นหัวใจ สําคัญของการบริหารธุรกิจ  ”ผูบริหารในยุคปใจจุบันจึงคาดหวังใหนักบัญชีขยายบทบาทออกไป
จากความรับผิดชอบในเรื่องของการบัญชีและการจัดทารายงานตางๆ ไปสูบทบาทท่ีชวยเพิ่มคุณคาใหกับ
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องคแกรมากขึ้น เชน การมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธแขององคแกร การนําเทคโนโลยีตาง ๆ  มาประยุกตแใชกับ
งานบัญชีรวมท้ังการวิเคราะหแและนาเสนอขอมูลในรูปแบบท่ีเป็นประโยชนแตอการตัดสินใจทางธุรกิจ 
 ดังนั้น นักบัญชีในยุคดิจิทัลตองวางแผนและมองการณแไกล ตองมีการพัฒนาศักยภาพตางๆ นอกจาก
ความรูทางดานบัญชีแลว นักบัญชียังตองพัฒนาความรูดานอื่นท่ีเกี่ย วของกับวิชาชีพบัญชีหรือความรูขาม
ศาสตรแมากขึ้นท้ังเรื่องของการเงิน เศรษฐศาสตรแ การเมืองกฎหมาย และโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเป็นยุคดิจิทัล 
นักบัญชีตองมีความเขาใจในธุรกิจ มีความเขาใจดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ สามารถนําความรูรอบ
ดานและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการประยุกตแใชกับงานบัญชีได และตองเปล่ียนบทบาทจากเพียง
ผูสนับสนุนขอมูล มาเป็นผูนาเสนอขอมูล ชวยวางแผนวิเคราะหแ และเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีในการชวยตัดสินใจทาง
ธุรกิจได ประกอบกับโลกท่ีไรพรมแดนเรื่องของภาษาจึงถือเป็นอีกเรื่องท่ีสําคัญ )กรมพัฒนาธุรกิ จ 2560( 
 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดเล็งเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยบริหาร
จัดการระบบบัญชีในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ  )Business Efficiency) ใหสามารถจัดทําบัญชีได
อยางรวดเร็ว ทันเวลา ลดการใชกระดาษ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและเสริมสรางธรรมาภิบาลใหแก
ธุรกิจสํานักงานบัญชีท้ังนี้การดําเนินงานดังกลาวถือเป็นการเปล่ียนแปลงและพัฒนาสํานักงานบัญชีแบบด้ังเดิม
สูการเป็นสํานักงานบัญชีดิจิทัล หรือ “Digitalization of Thai Accounting Firms” (อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา, 2560)  
 แมวาในปใจจุบันสํานักงานบัญชีในประเทศไทยมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใชอยูบางแตก็ยังเป็นสวนนอย
อยู )อุมาพร บุญทอง , 2560) อีกท้ังยังไมมีการกําหนดเกณฑแในการประเมินความเป็นดิจิทัลของสํานักงานบัญชี
และไมมีขอมูลท่ีแนชัดวาสํานักงานบัญชีในประเทศไทยมีการนําเทคโนโลยีมาใชในดานใดบางในระดับใด จึง
เป็นเหตุใหคณะผูวิจัยมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของสํานักงานบัญชีเพื่อเขาสูเทคโนโลยีเพื่อเป็น
ประโยชนแแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาสํานักงานบัญชีไทยใหกาวไปสูความเป็นดิจิทัลเพื่อรองรับการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 จุดเร่ิมต้นของงานบัญชี 
 ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ  .2547  กําหนดกรอบของวิชาชีพบัญชี ท่ีสามารถ
ประกอบอาชีพได อันไดแก วิชาชีพในดานการทําบัญชี ดานการสอบบัญชี ดานการบัญชีบริหาร ดานการวาง
ระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชีดาน
อื่นตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง )พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  .2547  (ซึ่งการทําบัญชีเป็นบริการทางวิชาชีพ
หนึ่งซึ่งมีความสําคัญเป็นอยางมากตอองคแกรธุรกิจ  ดังนั้นนักบัญชีจึงเป็นบุคคลท่ีมีสวนสําคัญในการสนับสนุน

ขอมูลเพื่อใชในการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจขององคแกรธุรกิจในการบรรลุวัตถุประสงคแและเปูาหมายท่ี
กําหนดไว ฉะนั้น นักบัญชีจึงจําเป็นตองพัฒนาศักยภาพเพื่อใหเป็นผูมีคุณสมบัติพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิผลอีกท้ังยังจําเป็นตองมีความมุงมั่นท่ีจะนําศักยภาพของตนไปใชในการปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถภายในการจัดทําและนําเสนองบการเงินตามกรอบแมบทการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของ 
ดังนั้น การสะทอนภาพรวมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงินขององคแกรธุรกิจซึ่งถือเป็นสารสนเทศ
ทางการบัญชีท่ีสําคัญของผูบริหารในการนําไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอาทิ การต้ังราคา
สินคา การควบคุมตนทุนและคาใชจายการวัดผลการดําเนินงานของแตละหนวยงาน การวางแผนโครงการ
ลงทุน เป็นตน  ฉะนั้น สาระสนเทศทางการบัญชีดังกลาวลวนแลวแตเป็นผลงานของนักบัญชีท้ังส้ิน  
 ในขณะเดียวกันขอมูลทางการบัญชีซึ่งแสดงอยูในรูปของรายงานทางการเงิน  )งบการเงิน  (ยังให
ประโยชนแตอหนวยงานและบุคคลภายนอก อาทิ กรมสรรพากรใชขอมูลเพื่อประโยชนแในการจัดเก็บภาษี นัก
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ลงทุนใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุน สถาบันการเงินใชขอมูลในการตัดสินใจเพื่อการใหสินเช่ือ เป็นตน 
ประกอบกับองคแกรธุรกิจจําเป็นต  องปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ อาทิ ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยแ มาตรา 1196  พระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ .2543  โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรา 8  แห่ง
พระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ .2543  ซ่ึงไดกําหนดใหหางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน

จํากัดท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร เป็นผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี ในขณะท่ีมาตรา 7   )6  ( แหงพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ  .ศ .2543  ไดกําหนดคุณสมบัติของผูทําบัญชี ตองมีคุณวุฒิทางการบัญชีตามหลักเกณฑแท่ีไดกําหนดไว
ประกอบกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ  .ศ  .2547  ไดกําหนดคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไวดวย
เชนกัน และปใจจุบันไดมีประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่องกําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผูทํา
บัญชี พ .ศ .2557 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 ซึ่งม  ีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ .2557  
 วิชาชีพบัญชี 
 วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพท่ีตองใชทักษะ ความเช่ียวชาญ และความชํานาญ รวมท้ังตองปฏิบัติตาม
กฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของ ดังนั้น จึงเป็นวิชาชีพหนึ่งท่ีไดรับความสนใจในการ
ประกอบธุรกิจในรูปของสํานักงานบัญชีและในขณะเดียวกันวิชาชีพบัญชีไดมีการปรับเปล่ียนในหลายมิติ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพใหสูงทัดเทียมนานาประเทศ โดยเฉพาะการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดวย
เหตุนี้ จึงมีผูสนใจเขาสูธุรกิจการบัญชีมากยิ่งขึ้นทําใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจอยางมากปใจจุบันมีจํานวน
สํานักงานบัญชีเกิดข้ึนใหมเป็นจํานวนมากท่ัวทุกภูมิภาคของไทย ดังนั้น องคแกรธุรกิจท่ีใชบริการสํานักงานบัญชี
จึงมีโอกาสคอนขางมากในการเลือกสํานักงานบัญชีเพื่อใหบริการในการจัดทําและนําเสนองบการเงินของตน ซึ่ง
เป็นไปตามขอกําหนดและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของ ดวยเหตุนี้ปใจจัยท่ีใชในการตัดสินใจ
เลือกสํานักงานบัญชีขององคแกรธุรกิจจึงเป็นปใจจัยท่ีสําคัญท่ีใชในการขับเคล่ือนและไดมาซึ่งลูกคาของสํานักงาน
บัญช ี
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสํานักงานบัญชีในประเทศไทย 
 สํานักงานบัญชี หมายถึง สํานักงานท่ีใหบริการดานการทําบัญชี ซึ่งสํานักงานบัญชีอาจจัดต้ังในรูปแบบ
บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได โดยหัวหนาสํานักงาน หรือผูเป็นหุนสวน หรือเป็นกรรมการ
แลวแตกรณี ซึ่งเป็นผูรับผิดชอบงานดานการใหบริการรับทําบัญชีในสํานักงานอยางนอย 1  คน ตองมีคุณวุฒิไม
ตำกวาปริญญาตรีทางการบัญชี ปฏิบัติงานเต็มเวลาและแจงการเป็นผูทําบัญชีตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชยแไวแลว และมีผูชวยผูทําบัญชีท่ีมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชีอยางนอย 1  คน

ปฏิบัติงานเต็มเวลาสังกัดอยู)กรมพัฒนาธุรกิจการคา . 2555)  ลักษณะของผูทําบัญชีและหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของผูทําบัญชี โดยเฉพาะมาตรา 20  ไดกลาวไววาผูทําบัญชี    )ผูรับผิดชอบในการทําบัญชีของผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญชีไมวาจะไดกระทําในฐานะเป็นลูกจางของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีหรือไม ซึ่งไดแก พนักงานบัญชี ของบริษัท

หรือผูรับจาง ทําบัญชีอิสระ หรือ สํานักงานรับทําบัญชี   (ตองจัดทําบัญชีเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีท่ีเป็นอยูตามความจริงและตาม

มาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารหลักฐานท่ีตองใชประกอบการบัญชีถูกตองและครบถวน  
 การประกอบธุรกิจของสํานักงานบัญชี 
 การประกอบธุรกิจของสํานักงานบัญชีท่ีเกี่ยวของกับผูประกอบการธุรกิจจะมีอยู 2 ดาน ดังนี้ 
 1. ดานการใหบริการ 
 2. ดานการใชบริการ 
 ด้านการให้บริการ 
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 ธุรกิจสํานักงานบัญชีเป็นธุรกิจบริการท่ีมีลักษณะวิชาชีพอิสระเหมือนกับอาชีพทนายความ สอบบัญชี 
วิศวกร และแพทยแ กลาวคือ จะมีกฎหมายรองรับควบคุมและมีจรรยาบรรณของแตละอาชีพเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติในแตละอาชีพนั้น ๆ ซึ่งผูประกอบอาชีพบริการจัดทําบัญชี ไมวาจะเป็นสํานักงานหรือทําสวนตัวเป็น
อิสระ ก็ถูกกฎหมายควบคุม เชน กําหนดคุณสมบัติของผูทําบัญชี กําหนดหนาท่ีของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี 
(ผูประกอบการ) แบงแยกความรับผิดชอบระหวางผูทําและผูประกอบการ กําหนดประเภทบัญชีรายการในสมุด
บัญชี ระยะเวลาการบันทึกบัญชีและการปิดงบการเงินและอื่น ๆ 
 ผูประกอบธุ รกิจสวนใหญในประเทศไทย มักนิยมใชบริการการ จั ดทําบัญชีท่ี เป็นการจาง
บุคคลภายนอก ไมวาจะเป็นผูทําบัญชีอิสระกลุมคณะบุคคลหรือนิติบุคคลก็เนื่องมาจากปใจจัยหลายประการ
ดังตอไปนี้ 
 1. คาบริการบุคคลภายนอกจะถูกกวาการจางแรงงานท่ีเป็นบุคคลภายในกิจการเชนคาบริการ 1,000 - 
3,000 บาทตอเดือนหากวาจางบุคลากรเงินเดือนก็ประมาณ 6,000 - 8,000 บาทตอเดือนและยังตองมี
สวัสดิการในดานตาง ๆใหกับบุคลากรตนเองอีกดวย 
 2 . บุคลากรท่ีวาจางมาอาจยังไมมีประสบการณแในการทํางานดานตาง ๆ หรือหากเป็นผู ท่ีมี
ประสบการณแมากอนเงินเดือนก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีก 
 3 . ในหนวยงานเล็ก ๆ จะมีปใญหาเรื่องการลาออกสูงเพราะไมดึงดูดบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเขา
รวมงานไดดีพอ 
 4 . การบริการของบุคคลภายนอกจะมีบุคลากรทดแทนกันตลอดเวลา 
 5 . การบริการของบุคคลภายนอกจะมีบริการหลากหลายดานกวา 
 6  . การบริการของบุคคลภายนอกจะมีความสัมพันธแกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของมากกว าบุคลากรของ
ตนเอง 
 7. การบริการของบุคคลภายนอกมีใหเลือกอยูมากมายไมขาดแคลนหรือผูกขาดสืบเนื่องจากกฎหมาย
บัญชีบังคับใหผูประกอบการตองมีหนาท่ีในการจัดทําบัญชี ฉะนั้นสํานักงานบัญชีท่ีรับหนาท่ีในการบริการลูกคา 
จึงมีงานหลักคือจัดทําบัญชีใหผูประกอบการซึ่งกระบวนการจัดทําบัญชีใหกับผูประกอบการนั้นก็คือการจัดทํา
ระบบบัญชีคูประกอบดวยการรวบรวมเอกสารประกอบการลงบัญชีการวิเคราะหแรายการคาการบันทึกรายการ
คาลงในสมุดบัญชีขั้นตนการแยกประเภทการจัดหมวดหมูใหกับรายการบัญชีตาง ๆ การประมวลผลสรุปเป็น
รายงานทางการเงินใหกับผูประกอบการเชนงบดุลงบกําไรขาดทุนงบกระแสเงินสดงบแสดงการเปล่ียนแปลงใน
สวนของเจาของและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 กระบวนการบัญชีดังกลาวสํานักงานบัญชีจะตองจัดทําตามรายละเอียดท่ีกฎหมายกําหนดตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งจะมีการควบคุมและตรวจสอบโดยกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชยแ
ฉะนั้นผูประกอบธุรกิจจึงเนนใหสํานักงานบัญชีใหความสําคัญกับการจัดทําบัญชีจัดทํารายงานคํานวณภาษี
อากรและยื่นแบบตาง ๆ ใหกับกรมสรรพากรซึ่งก็เป็นอีกหนวยงานหนึ่งท่ีผูประกอบการใหความสําคัญซึ่งใน
กรณีท่ีถูกตรวจสอบภาษีสํานักงานบัญชีก็จะมีบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิทางดานบัญชีและความรูทางดานกฎหมาย
ภาษีอากรคําพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับคดีภาษีอากร คําวินิจฉัยภาษีอากรการบัญชีภาษีอากรกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวของเชนการสงเสริมการลงทุนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
พระราชบัญญัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของและสุดทายตองมีความรูความเขาใจในธุรกิจและขั้นตอนในการดําเนินธุรกิจท่ี
วางแผนภาษีอากรตลอดจนเอกสารทางธุรกิจท่ีเกี่ยวของและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
  
 องค์ประกอบของระบบคุณภาพสํานักงานบัญชี 
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 ระบบคุณภาพสํานักงานบัญชีหมายถึงระบบท่ีมีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคแและการ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคแเพื่อกําหนดทิศทางและควบคุมองคแกรในเรื่องคุณภาพดานการจัดทําบัญชีและ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของใหเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี  
ระบบคุณภาพของสํานักงานบัญชีประกอบดวยนโยบายและกระบวนการของแตละปใจจัยสําคัญซึ่งประกอบดวย 
 1. ความรับผิดชอบของผูบริหารของสํานักงานบัญชี 
 2. ขอกําหนดทางดานจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี 
 3. กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี 
 4. การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี 
 5. การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี 
 6. การติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี 
 7. การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี 
 
 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีสู่การทําบัญชีที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศขององคแกรท่ีดีนั้นชวยใหนักบัญชีสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  กิจการท่ีมีบุคลากรท่ีมีประสบการณแ มีความ เขาใจ หรือมีความเอาใจใสในการจัดหาโปรแกรมสารสนเทศ
ทางธุรกิจก็มักจะไมคํานึงถึงจํานวนเงินท่ีจะตองจายในตอนแรกแตเพียงอยางเดียว หากแตบุคลากรเหลานั้น
เสาะหาโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจะชวยวางระบบท่ีสะดวกและเป็นประโยชนแตอการใชงาน ซึ่งประโยชนแท่ีจะเกิดขึ้น
นั้นแทจริงแลวอาจมีมูลคามากเมื่อเทียบกับจํานวนเงินสวนเพิ่มท่ีกิจการตองจายไป ในการจัดหาโปรแกรม
สารสนเทศทางธุรกิจท่ีมีความสามารถเพียงพอตอความตองการคงหนีไมพนผูท่ีสามารถมองการณแไกลได 
กลาวคือ มองถึงความตองการในภาพรวมของกิจการท้ังปใจจุบันและอนาคต ซึ่งการเตรียมระบบสารสนเทศของ
องคแกรไวใหพรอมนั้นจะทําใหกิจการสามารถปรับตัว ไดอยางรวดเร็ว โดยท่ีไมตองมาแกไขหรือดัดแปลงระบบ
ซึ่งถือวาเป็นส่ิงจําเป็นพื้นฐานทางธุรกิจอยูตลอดเวลา ปใจจัยท่ีตองลงทุนไปในการจัดหาระบบสารสนเทศของ
องคแกรนั้นแทจริงแลวไมไดมีเพียงแตเงิน หากยังหมายถึงกําลังคน และท่ีสําคัญคือเวลาดวย  นั กบัญชีสมัยนี้
จะตองเผชิญกับความตองการของธุรกิจคอนขางมาก เนื่องจากการแขงขันรุนแรงสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ท่ีรวดเร็ว ดังนั้นนักบัญชีท่ีมี ความสามารถรอบดานและทํางานเชิงรุกนั้นเป็นท่ีตองการอยางมาก 
 การทํางานเชิงรุกของนักบัญชีจําเป็นตองอาศัยท้ังขอมูลจาก ท้ังภายในและภายนอกองคแกรขอมูล
ภายนอกอาจจะมาจากสถานการณแท่ีเกี่ยวของทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบ และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของ
ผูบริโภค สวนขอมูลภายในจากระบบโปรแกรมสารสนเทศทางธุรกิจก็มีความสําคัญอยูเชนกัน ท่ีผานมาทาน
ท้ังหลายอาจเคยไดยินเรื่องราว ขอธุรกิจจํานวนมากท่ีมีกําไร แตตองปิดกิจการไป เพราะขาดสภาพคลอง ซึ่ง
กิจการเหลานั้นจํานวนไมนอยประสบปใญหากับเรื่องขอมูลภายในขององคแกร คือ ไมสามารถใชขอมูลในการ
ประมาณการความตองการเงินสดใหแมนยําได จึงสงผลใหกิจการขาดเงินสดอยูบอยครั้งกอใหเกิดความเสียหาย 
เสียความนาเช่ือถือหรือเสียเครดิต เมื่อกิจการขาดความนาเช่ือถือ การซื้อสินคาในปริมาณมากเพื่อใหไดตนทุน
ตํ่านั้นก็ทําไดยาก อาจจะตองซื้อทีละนอย แตบอยครั้งสงผลใหการซื้อแตละครั้งมีตนทุนสูง ท้ังตนทุนสินคาและ
ตนทุนในการจัดซื้อผลกระทบท่ีตามมาคือ ความสามารถในการแข งขันกับคูแขงทางการคาลดนอยลง บาง
กิจการหลีกเล่ียงปใญหาเรื่องการขาดความสามารถในการประมาณกระแสเงินสดดวยการหา เงินกูไวมากๆ ก็ทํา
ใหกิจการมีตนทุนสูงขึ้นโดยไมจําเป็น ซึ่งในธุรกิจท่ีอยูในสภาวะท่ีมีการแขงขันสูงนั้น กําไรสวนเกินจะอยูใน
ระดับท่ีตํ่ามาก เพียงพอแกการหลอเล้ียงกิจการใหดํารงอยูไปไดในสภาพที่ไมเฟื่องฟูเทานั้น ไมเหมือนกับในชวง
ท่ีธุรกิจยังเป็นขาขึ้นที่ความตองการซื้อยังสูงกวาความตองการขายอยูมาก ทําใหกิจการตางๆ กําหนดราคาไดสูง
กอใหเกิดกําไรสวนเกินเป็นจํานวนมาก ธุรกิจจํานวนมากตองพยายามท่ีจะปรับตัวหนีปใญหาธุรกิจขาลง หากไม
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สามารถหนีไปทําธุรกิจอื่น เจาของธุรกิจมักจะพยายามยืดระยะเวลาใหสามารถเก็บเกี่ยว ผลประโยชนแไปใหได
นานท่ีสุด  
 จะเห็นวาการมีขอมูลภายในท่ีแมนยําและถูกตองพรอมใชงานนั้น สามารถชวยลดตนทุนทางธุรกิจได
มากมาย  กิจการขนาดใหญหลายๆ แหงจะมีบุคลากรในตําแหนงนักวิเคราะหแ ซึ่งอาจจะใชวิศวกร นักบัญชี 
หรือ นักการเงินมาทําหนาท่ีนี้ แตการใชนักบัญชีนั้นมีขอดีตรงท่ีมีความรูความเขาใจท่ีมาท่ีไปของขอมูลมาก
ท่ีสุด สามารถหาขอมูลไดรวดเร็ว ในกิจการขนาดกลาง หรือขนาดเล็กก็มักมีนักบัญชีทําหนาท่ีนี้อยูโดยไมรูตัว 
นักบัญชีท่ีโชคดีก็จะไดทํางานภายใตระบบขอมูลท่ีถูกจัดวางไวแลวอยางดี หรือนักบัญชีท่ีมีความรูความสามารถ
ก็จะรูจักจัดวางระบบใหสามารถลําเลียงขอมูลมาใหดวยคุณภาพท่ีสม่ําเสมอ เชน การออกแบบระบบให
สามารถเรียกดูรายงานท่ีตองการได ไมวาจะเป็นรูปของรายงานท่ีพรอมส่ังพิมพแหรือการแสดงขอมูลทางหนาจอ 
ซึ่งอาจจะพรอมสําหรับการปรับเปล่ียนมุมมอง ขอมูลดวย หรืออาจจะใหโปรแกรมสารสนเทศทางธุรกิจท่ีมีเมนู
คําส่ังท่ีสามารถกรองขอมูลจากระบบสง ขอมูลออกมาเป็นไฟลแตารางขอมูล  )Spreadsheet) สามารถสงตอให
ผูใชวิเคราะหแตอดวยโปรแกรมอัจฉริยะทางธุรกิจ  )Business Intelligence หรือ BI) อาทิ Pivot Table กับ 
Pivot Chart ใน Microsoft Excel ท่ีเกือบทุกกิจการตางก็มีใชกันอยู แตนักบัญชีหลายคนไมไดใหความสําคัญ
กับเรื่องนี้ สงผลใหไมสามารถหาขอมูลมาตอบคําถามทางธุรกิจ ท้ังในแงขอเท็จจริง และในแงการคาดการณแ  
 บทบาทของนักบัญชีในการใช้งานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   
 นักบัญชีหลายคนมีประสบการณแทําบัญชีดวยมือ  )Manual) ท้ังทําในกระดาษและทําในระบบ
คอมพิวเตอรแ  )โดยไมไดใชโปรแกรมสารสนเทศทาง ธุรกิจ แตทําลงในตารางขอมูลของโปรแกรมจําพวก 
Spreadsheet) เมื่อมาใชโปรแกรมสารสนเทศทางธุรกิจอาจจะมีบางทานท่ียังยึดติดกับบทบาทเกาๆ ท้ังท่ีใน
ความเป็นจริงนั้นควรปรับเปล่ียนบทบาทจากผูทํา ผูคํานวณ ผูลงบัญชี มาเป็นผูควบคุมและใชประโยชนแจาก
ระบบมากกวาบทบาทการตรวจสอบรายการคาแบบรายการตอรายการนั้นอาจจะทําไดในชวงทดสอบระบบ 
แตหลังจากนั้นอาจกําหนดใหหนวยงานผูใชระบบตนทาง หรือผูบันทึกขอมูลเป็นผูตรวจสอบเอกสารกับรายงาน
ในระบบกอนรับรองและสงหนวยงานบัญชี สวนหนวยงานบัญชีก็เป็นผูตรวจสอบยอดตามระบบการ ควบคุมท่ี
วางไว และแสดงบทบาทเป็นผูใชขอมูลดวย การพิจารณา วิเคราะหแขอมูล อาทิ รายไดของกิจการในสวนใด
สูงขึ้นหรือตํ่าลงเพราะเหตุใด คาใชจายมีความ ผิดปกติหรือไมเม่ือเทียบกับแผนหรืองวดกอนๆ ลูกคา 
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเป็นระบบท่ีถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผลขอมูลทางการบัญชีใหเป็น
รูปธรรมและเป็นทางการเพื่อนํามาประกอบในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งขอมูลในสวนนี้จะแบงออกเป็น4มิติท่ีใช
ในการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีประกอบดวย ขอบเขต  (Scope)การรวบรวมขอมูล
 )Aggregation)การบูรณาการ (Integration) และความเหมาะสมกับเวลา  )Timeliness) (Ismail andKing, 
2005)  
 1. ขอบเขต  )Scope) หมายถึง ขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจงขอมูลท่ีสามารถประเมินเหตุการณแในอดีต
ปใจจุบันและอนาคต 
 2. การรวบรวมขอมูล)Aggregation)หมายถึงรูปแบบการรวบรวมขอมูล ต้ังแตการใหขอมูลดิบไปจนถึง
การรวบรวมขอมูลในแตละชวงเวลาหรือประเด็นท่ีสนใจ 
 3. การบูรณาการ )Inegration) หมายถึงการประสานงานของสวนตางๆภายในองคแกร 
 4. ความเหมาะสมกับเวลา  )Timeliness) หมายถึง การใหขอมูลตามท่ีรองขอไปและความถี่ของการ
รายงานขอมูลท่ีมีการรวบรวมอยางเป็นระบบ 
 บทบาทของนักบัญชีในการจัดเตรียมระบบสารสนเทศทางธุรกิจใหกับองคแกรจริงๆ แลวในการจัดหา
โปรแกรมสารสนเทศทางธุรกิจหรือท่ีหลายคนเรียกวาโปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรขององคแกรนั้นกิจการ
จะตองมีการทําความตกลงกันเอาไวใหชัดเจนเป็นสัญญาท่ีเป็นลายลักษณแอักษรวาตองการอะไรจากบริษัทท่ี
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ปรึกษาบางไมใชแคช้ือลิขสิทธิ์การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปพรอมบริการติดต้ัง  )Install) เทานั้น  )ถาทําแคนั้น
บริษัทท่ีปรึกษาก็อาจทําเพียงแคมาต ิดโปรแกรมไวใหซึ่งก็อาจจะทําเสร็จภายในเวลาแคไมกี่นาทีแตใชงานไมได(
จะตองตกลงกันดวยวาบริษัทจะตองมีการวางระบบ ) Implement) ตามความตองการของกิจการ (ซึ่งจะตองมี

การรวบรวมความตองการของส่ิงท่ีควรจะมีในระบบใหมกันไป  (หากตองการใหมีการแกไขหรือพัฒนา เพิ่มเติม
ชุดคําส่ังของโปรแกรมสารสนเทศทางธุรกิจท่ีช้ือมาดวย ก็ตองตกลงกันใหชัดเจนวาใครจะเป็นผูมีสิทธิ์ใน
ชุดคําส่ังของโปรแกรม สวนท่ีแกไขหรือพัฒนาขึ้นดังกลาวเพราะบริษัทท่ีปรึกษาบางแหงอาจรับแก ไขหรือ
พัฒนาเพิ่มเติมก็จริงแตเมื่อแกไขหรือพัฒนาเสร็จแลวก็จะใหเพียงชุดคําส่ังท่ีพรอมติดต้ังเพื่อใชงานเทานั้น แต
ไมใหชุดคําส่ังท่ีสามารถแกไขหรือพัฒนาตอไปแกกิจการ  )ซึ่งถาเป็นแบบนั้นเมื่อใดก็ตามท่ีกิจการตองการให
แกไขหรือพัฒนาเพิ่มเติมดวยบุคลากรของตนเองก็จะตองเริ่มทําใหมท้ังหมดหรือไมก็ขอช้ือชุดคําส่ังดังกลาวใน
ราคาแพงเนื่องจากบริษัทท่ีบริษัทผูใชเป็นแตเพียงผูช้ือสิทธิในการใชงานสวนท่ีแกไขหรือพัฒนาเพิ่มเติมเทานั้น 
ชุดคําส่ังท่ีพัฒนาขึ้นเป็นกรรมสิทธแของบริษัทท่ีปรึกษา ซึ่งบริษัทท่ีปรึกษาสามารถนําไปติดต้ังใหกับลูกคารายใด
ตอไปก็ไดเพราะไมไดระบุความตกลงกันไวใหชัดเจนต้ังแตตน  (นอกจากนี้ยังจะตองตกลงเรื่องการฝึกอบรมการ
ใชงานและเรื่องรายละเอียด ราคาและ เงื่อนไขการบริการหลังการขายดวย 
 ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่มีต่อการบัญชี   
 1  . ชวยธุรกิจใหรวบรวมขอมูลตัวเลขทางบัญชีท่ีมีจํานวนมหาศาลและมีความซับซอนใหสะดวกและ
งายข้ึนได 
 2  . ชวยการประมวลผลใหรวดเร็วขึ้น ถูกตอง แมนยําและลดขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากเดิมท่ีเป็นการ
ทํางานดวยมือ 
 3  . ชวยใหกิจการประหยัดตนทุน สามารถสรุปขอมูลจํานวนมากใหส้ันกะทัดรัดในลักษณะ ท่ีกิจการ
ตองการ จัดพิมพแและนําเสนอในรูปรายงานท่ีสวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบ ถาปริมาณงานของกิจการเพิ่ม
มากขึ้นกิจการสามารถขยายการทํางานของคอมพิวเตอรแไดอีกดวย  
 4  . ชวยใหผูใชขอมูลทางการเงินไดรับขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจไดสะดวกขึ้น และมีการวิเคราะหแขอมูล
เหลานั้นใหดวย ปใจจุบันผูใชสามารถ Download ขอมูลทางการเงินหรือขอมูลท่ีเกี่ยวของกับบริษัทท่ีสนใจทาง 
Web Site ได 
 5 . ทําใหกระบวนการทางธุรกิจเปล่ียนแปลงไป ซึ่งมีผลตอการรวบรวมขอมูลรายได รายจาย เพื่อนํามา
บันทึกบัญชี ขอมูลจะวิ่งมาเป็นแบบอิเล็คทรอนิกสแ ในการสงตอขอมูลไมตองมีการปริ้นใสกระดาษใหเสียเวลา 
และเปลืองทรัพยากร 
 
สรุป 
 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดเห็นไดวา บทบาทของนักบัญชีในยุคนี้มีหลายประการ นอกจาก จะตองคอย
ติดตามขาวสารรอบตัวแลวยังตองทําความเขาใจเรื่องแนวคิดการบริหารจัดการตางๆ ส่ิงท่ีสําคัญคือการ วาง
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจขององคแกรซึ่งมีโปรแกรมสารสนเทศทางธุรกิจเป็นสวนประกอบใหดีพอท่ีจะคอยให
ขอมูลสนับสนุนการบริหารจัดการตางๆ ไดอยางมี ประสิทธิภาพตามแนวทางท่ีไดอธิบายมา นักบัญชีจะตอง
ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการเป็นผูจัดเตรียมสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจขององคแกรมากกวาเป็นผู
จัดเก็บขอมูล ซึ่งเป็นบทบาทท่ีแทจริงท่ีจะสงใหองคแกรสามารถอยูรอดและแขงขันได  นักบัญชีจะตองเขาใจวา
ระบบสารสนเทศขององคแกรเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการเก็บรวบรวม ขอมูลและการใหสารสนเทศท่ีจําเป็นตอ
การตัดสินใจของผูบริหาร จําเป็นจะตองใหความสําคัญในการคัดเลือกโปรแกรมสารสนเทศทางธุรกิจ มิใชปลอย
ใหฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศคัดเลือกเพียงลําพังโดยนักบัญชีจะตองใสใจในรายละเอียดความสามารถของ
โปรแกรมฯ โดยคํานึงถึงความตองการของกิจการท้ังในปใจจุบันและอนาคต  นักบัญชีจะตองเขาใจวาการวาง
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ระบบสารสนเทศขององคแกรนั้นมักมีส่ิงท่ีตองทําหลายประการ กอนท่ีระบบฯ จะใชงานไดและสามารถสราง 
ผลตอบแทนตอองคแกร ซึ่งไมงายเหมือนการนําโปรแกรมสําเร็จรูปท่ัวๆ ไปมาติดต้ังจําเป็นอยางยิ่งท่ีจะตองใสใจ
ในรายละเอียดการดําเนินการจัดหาและวางระบบ โดยจะตองมองภาพรวมความคืบหนา ของโครงการเป็น
สําคัญ  นักบัญชีจะตองตระหนักถึงความสําคัญของการคัดเลือกบริษัทท่ีปรึกษาในการวางระบบ การทํา
ขอตกลงท่ีรัดกุมเป็นลายลักษณแอักษร การใหความรวมมือของพนักงานทุกระดับขององคแกรกับบริษัทท่ีปรึกษา
และการติดตามการทํางานของบริษัทท่ีปรึกษาเพื่อความสําเร็จของการวางระบบ สารสนเทศขององคแกร  นัก
บัญชีจะตองมีความสามารถและทักษะในการนําขอมูลท่ีไดจากระบบสารสนเทศไปจัดเตรียมเป็นสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจ เพราะผูบริหารระดับสูง มักจะมีคําถามท่ีระบบสารสนเทศยังไมมีคําตอบจัดเตรียมไวเป็นรายงาน
สําเร็จรูป ท้ังนี้จึงตองตระหนักถึงการเป็นนักบัญชี คือ 
 1. นักบัญชีจะตองตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการเป็นผูจัดเตรียมสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
ขององคแกรมากกวาเป็นผูจัดเก็บขอมูล ซึ่งเป็นบาทบาทท่ีแทจริงท่ีจะทําใหองคแกรสามารถอยูรอดและแขงขันได 
 2. นักบัญชีจะตองเขาใจวาระบบสารสนเทศขององคแกรเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล
และการใหสารสนเทศท่ีจําเป็นตอการตัดสินใจของผูบริหารจําเป็นจะตองใหความสําคัญในการคัดเลือก
โปรแกรมสารสนเทศทางธุรกิจมิใชปล่อยใหฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศคัดเลือกเพียงพัง โดยนักบัญชีจะตองใสใจ
ในรายละเอียดความสามารถของโปรแกรมโดยคํานึงถึงความตองการของกิจการท้ังในปใจจุบันและอนาคต 
 3. นักบัญชีจะตองเขาใจวาการวางระบบสารสนเทศขององคแกรนั้นมักมีส่ิงท่ีตองทําหลายประการ
กอนท่ีระบบจะใชงานไดและสามารถสรางผลตอบแทนตอองคแกรซึ่งไมงายเหมือนการนําโปรแกรมใดมีหนี้คง
คางนานผิดปกติก็ควรไปดําเนินการติดตามทวงหนี้มากขึ้นเป็นตนเรียกวาไดทําส่ิงท่ีเป็นกิจกรรมทางธุรกิจท่ี
แทจริงมากกวาการหมกมุนอยูกับกิจกรรม การจัดเก็บขอมูล ซึ่งกิจกรรมทางธุรกิจท่ีแทจริงเหลานั้นสามารถ
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดมากกวา กลาวงายๆ ไดวา นักบัญชีในยุคโปรแกรมสารสนเทศทางธุรกิจนี้จะตอง
เปล่ียนจากผูทําบัญชีเป็นผูควบคุมดูแลและใชประโยชนแจากระบบใหมากท่ีสุดนั่นเอง 

 4. นักบัญชีจะตองตระหนักถึงความสําคัญขอการคัดเลือกบริษัทท่ีปรึกษาในการวางระบบ การทํา
ขอตกลงท่ีรัดกุมเป็นลายลักษณแอักษร การใหความรวมมือของพนักงานทุกระดับขององคแกรกับบริษัทท่ีปรึกษา
และการติดตามการทํางานบริษัทท่ีปรึกษาอยางใกลชิดเพื่อความสําเร็จของการวางระบบสารสนเทศขององคแกร 

5. นักบัญชีจะตองมีวามสามารถและทักษะในการนําขอมูลท่ีไดจากระบบสารสนเทศไปจัดเตรียมเป็น
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยบริหารจัดการระบบของสํานักงานบัญชีในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถจัดทําบัญชีไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา ลดการใชกระดาษ เป็นตน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันและสรางสรางธรรมภิบาลใหแกธุรกิจ 
 2.ควรมีการเรียนรูเพิ่มทักษะความรูความเขาใจในการสรางการเปล่ียนแปลงและพัฒนาสํานักงานบัญชี
แบบด้ังเดิมสูความเป็น “Digital Accounting Firm” โดยปใจจัยสําคัญท่ีสุดในการขับเคล่ือนสํานักงานบัญชี
ไปสูการเป็นสํานักงานบัญชีดิจิทัล คือ ภาวะความเป็นผูนําในยุคดิจิทัล หัวหนาสํานักงานบัญชีจําเป็นจะตองมี
คุณลักษณะผูนําการเปล่ียนเปล่ียนแปลงท่ีจะนําพาองคแกรไปสูความสําเร็จใน 6 มิติซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศนแ 
(Vision) การส่ือสารสรางแรงบันดาลใจ  )Inspirational communication) กระตุนทางปใญญา (Intellectual 
stimulation) ภาวะผูนําแบบสนับสนุน )Supportive leadership) การใหความสําคัญกับพนักงาน  )Personal 
recognition) ความหลากหลายของคนในองคแกร )Diversity)เป็นตน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแของการวิจัย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเห็นของครู 
จําแนกตามเพศ ตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา และเพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือ ครู 
จํานวน 307 คน เครื่องมือท่ีใชคือแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยหาคาความถี่  รอยละ  คาเฉล่ีย  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน,การทดสอบคาเฉล่ียของประชากรดวยสถิติที , การวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียวการ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามวิธีการของเชฟเฟุ และการวิเคราะหแเนื้อหา   
 ผลการวิจัยพบวา 

1)  สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
เรียงตามลําดับคือ ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ดานการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ดานกําหนดมาตรฐานการศึกษา ดานการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  และดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพ 
ภายในตามมาตรฐานคุณภาพ จําแนกตามเพศ ตําแหนง  โดยรวมไมแตกตางกัน แตขนาดสถานศึกษา ขนาด
เล็กกับขนาดใหญ และขนาดกลางกับขนาดใหญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3) แนวทางการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน คือ ควรมีการจัดอบรมใหแก 
คณะครูในโรงเรียนและเขารับการอบรมในเรื่องการพัฒนาสารสนเทศ การศึกษาวิเคราะหแความตองการจําเป็น
ของทองถิ่น และจัดประชุมผูท่ีมีสวนเกี่ยวของใหเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and compare the administration of the 
internal education quality assurance management classified by gender, position and school 
sizes, and to study the guidelines for quality assurance according to quality standard school. 
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The samples used in this research included 307 person. The data was gathered by 
questionnaires then analyzed through frequency distribution, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, one-way ANOVA , Sheffe′ and content analysis. 
 The results of the research founded that: 

1) The quality of internal quality assurance to quality standard of school. in overall 
and individual aspects were the high level in following aspects: quality assessment within the 
educational standards, the development of educational management, management and 
information system, the investigation and review of quality education, the planning of 
educational development, the determination for education standards, the implementation in 
accordance with the educational development plan and the development of continuing 
education quality. 

2) The results of the comparison of teacher‖s opinion towards the quality assurance 
were classified by gender and position in overall did not differ. Meanwhile, the comparison 
by school size was statistically significant at level 0.05. 

3) Recommendation guidelines should have been training about information 
technology development, for teachers in schools. The study needs analysis of the local and 
meetings were held in accordance with the plan. 
KEYWORDS :  The Administration of the Internal Education Quality Assurance,  
North  Krung Thon Group. 

บทนํา 

 การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีทําใหคนมีความรูและคุณสมบัติตาง ๆ ท่ีชวยใหคนนั้นอยูรอดในโลกได 
เป็นประโยชนแตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 
2545) ดังนั้น คุณภาพการศึกษาจึงสะทอนถึงคุณภาพของคนท่ีเป็นผลิตผลของการจัดการศึกษา  การพัฒนา
ดานการศึกษาของประเทศเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามแนวคิดประเทศไทย 
4.0 นั้น สถานศึกษาตางมีวิธีการพัฒนาอยางหลากหลายแนวทางเพื่อใหโรงเรียนสามารถนํานโยบายดังกลาวไป
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนอันจะนําไปสูการเป็นองคแกรท่ีเขมแข็งและมีคุณภาพโดยมุงหวังใหผูเรียน
รูจักใชความคิดวิเคราะหแเป็น แสวงหาการเรียนรูไดดวยตนเอง สรางสรรคแแนวทางในการแกปใญหา มีจิตสํานึกท่ี
ดีตอสังคมสวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปรับตัวใหเทาทันกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีรวดเร็ว 
ท้ังดวยการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการแสวงหาและตอยอดองคแความรู จากการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถิ่น 
ตลอดจนการนําศาสตรแพระราชาเพื่อนํามาสรางสรรคแใหเกิดนวัตกรรมอันนําไปสูความสําเร็จและเกิดประโยชนแ
สูงสุดท้ังตอผูเรียน ชุมชน และสังคมอยางแทจริง (ลลิต ถนอมสิงหแ,กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
,ศาสตรแพระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 2561.)         
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2553 – 2561) รัฐบาลจะมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรู 
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีเปูาหมายหลัก 3 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ และสงเสริมการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  4 ประการ คือ 
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม 
และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม โดยไดกําหนดเปูาหมาย ยุทธศาสตรแ และตัวบงช้ีความสําเร็จไว 
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ดังนี้การศึกษาไทย : มีคุณภาพและไดมาตรฐาน คนไทยใฝุรู : สามารถเรียนรูดวยตนเอง รักการอาน และ 
แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง คนไทยใฝุดี : มีคุณธรรม มีจิตสํานึกและคานิยมท่ีพึงประสงคแ เห็นแกประโยชนแ 
สวนรวมมีจิตสาธารณะมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย คนไทย คิดเป็น ทําเป็น แกปใญหาได : มีทักษะในการคิดและ 
ปฏิบัติมีความสามารถในการแกปใญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ มีความสามารถในการส่ือสาร จากความ
เคล่ือนไหวของการจัดการศึกษาในปใจจุบัน นอกจากสถานศึกษาจะมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคแสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคมในทองถิ่นของตนแลว สถานศึกษาจะตองผนวกส่ิงท่ี
ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาและมีคุณภาพตามวิสัยทัศนแท่ีสังคมในอนาคตควรจะเป็นดวยเพี่อใหผูเรียนสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2554 : 7-8) 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานครมุงเนนสูโรงเรียน
มาตรฐานคุณภาพ(Quality Standard School)เนนการบริหารจัดการท่ีเรียกวา SMART เพื่อยกระดับ
การศึกษาโรงเรียนกทม.   สูมาตรฐานคุณภาพ (สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร , 2560)  โดย SMART มา
จากความหมายของคําตางๆดังนี้    S  (Success) คือ การเรียนรู ท่ีมุงหวังเพื่อประสบความสําเร็จในชีวิตซึ่งจะ
เนนเชิงวิชาการเชน คณิตศาสตรแ วิทยาศาสตรแ อังกฤษ ฯลฯ     M (Morality) คือ การเรียนรู คูคุณธรรม ซึ่ง
นักเรียนยุคใหม ตองมีความรูคูคุณธรรมควบคูกันไป จึงมีโครงการตางๆเชนวิถีพุทธ วิถีธรรม ขึ้นเพื่อใหนักเรียน
ใกลชิดกับวัด และ ศาสนาสถานเกิดการกลอมเกลา เรื่องคุณธรรม และจริยธรรม  A (Activity) คือ การเรียนรู 
คูกิจกรรมสงเสริมความสุข เนื่องจากการเรียนหนังสือในหองเรียนอยางเดียวไมพอ ทางโรงเรียนควรตองทํา
กิจกรรมประกอบดวย เชน ดนตรี กีฬา ศิลปะ และตองเรียนรู จากประสบการณแจริงนอกหองเรียน เชน 
โครงการหองเรียนธรรมชาติ ทัศนะศึกษานอกสถานท่ี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑแ โบราณสถาน และการศึกษาวิถีชีวิต
ในชุมชน R (Relativity) คือการเรียนรู คูชุมชน ท่ีสามารถนําไปเช่ือมโรงเรียนกับวิถีชีวิตประจําวัน เชน 
โครงการกรุงเทพฯศึกษา คือสอนใหนักเรียนของกรุงเทพฯ รูวากรุงเทพฯ มีรากเหงาและท่ีมาอยางไร   การ
อาศัยอยูในเมืองใหญ ตองรับผิดชอบอะไรบาง เชน ตองมีระเบียบวินัยเรื่องวินัยจราจร ไมท้ิงขยะ ชวยกัน    
คัดแยกขยะ และประหยัด นักเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตแใชกับชีวิตของตน ครอบครัว และชุมชนได   T 
(Technology) คือเรียนรูคูเทคโนโลยี โดยเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรแเพื่อการเรียนรู และพัฒนาดานเทคโนโลยี
สมัยใหม เชน Internet ความเร็วสูง E-Library E-learning ซอฟตแแวรแ และมัลติมิเดียตาง ๆ  
         จากผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในท่ีผานมาพบวาโรงเรียนยังไมประสบความสําเร็ จในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเนื่องจากปใญหาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติเรื่องประกันคุณภาพโรงเรียนให
ความสําคัญเรื่องเอกสาร โดยจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานและโครงการตางๆมากมายใสแฟูมจําแนกเป็นราย
มาตรฐานหรือรายตัวชี้คุณภาพ โดยเอกสารที่รวบรวมเขาแฟูมเหลานั้นไมคอยสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงๆ 
ของบุคลากรในโรงเรียน เป็นการแยกสวนระหวางการปฏิบัติงานจริงกับการดําเนินการเรื่องการประกันคุณภาพ 
ซึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้ไมไดสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามเจตนาของการประกันคุณภาพ
การศึกษา และโรงเรียนจัดใหครูเพียงบางสวนจากจํานวนครูท้ังหมดในโรงเรียน เพื่อทําหนาท่ีในเรื่องการ
ประกันคุณภาพ ครูท่ีไดรับการแตงต้ังเหลานี้ มีหนาท่ีรวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆ เขียนรายงานการ
ดําเนินงานตามแบบอยางของโรงเรียนอื่นท่ีคาดหวังวาดี มีความเหมาะสม โดยรายงานและเอกสาร หลักฐาน
ตางๆเป็นคนละเรื่องกับการปฏิบัติงานจริงๆ ผูเขียนพยายามเขียนในส่ิงท่ีคาดหวังวาจะทําใหผูอานหรือ ผู
ประเมินมีความพอใจมากกวาเขียนตามสภาพจริงเพื่อหวังผลในการปรับปรุงพัฒนา (รายงานการประกัน
คุณภาพภายใน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร.กลุมงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ:2559)  
ซึ่งปใญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพดังกลาวเป็นเรื่องท่ีจะตองชวยกันทําความเขาใจใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ
ตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนใหถูกตอง 
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จากแนวคิดและปใญหาดังกลาวผูวิจัยจึงเห็นวาการที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดนั้นจะตองมี
การเรียนรูถึงการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วามีสภาพการดําเนินการ
อยางไร มีปใญหาขอขัดของหรืออุปสรรค และขอเสนอแนะการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยางไร ผูวิจัยจึงมีความตองการศึกษาสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานคุณภาพโรงเรียนกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อนําขอมูลไปเป็นประโยชนแในการ
วางแผน ปรับปรุง แกไข พัฒนาโรงเรียนในการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพของ 

โรงเรียนกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพ 

ของโรงเรียนกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นครู จําแนกตามเพศ ตําแหนงและขนาด
ของสถานศึกษา 

3. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพ 
ของโรงเรียนกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ครูที่มีสถานภาพสวนตัวจําแนกตามเพศ  ตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา ท่ีตางกันมีความคิดเห็น
ตอการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพของ โรงเรียนกลุมกรุงธนเหนือสังกัด
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.  จากการวิจัยทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

คุณภาพของโรงเรียนกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
คุณภาพของสถานศึกษา ใหสถานศึกษามีระบบการบริหารการจัดการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2.  ผลการวิจัยจะท่ีเป็นประโยชนแในการวางแผน  ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน มีการทํางานท่ีมีเปูาหมายและแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจนตอไป 

3. ไดแนวทางในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนกลุมกรุงธน
เหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
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กรอบความคิดในการวิจัย 
   
            ตัวแปรอิสระ                                     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 
   
 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยสํารวจเชิงพรรณนา (DTkehmm mhT  SohhTs  Research)  ผูวิจัยไดนํา
แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของมาใชเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังตอไปนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  การสรางเครื่องมือวิจัย  การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหแขอมูล การสรุปและอภิปรายผล 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ ครูในโรงเรียนกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร             
ปีการศึกษา 2560 จํานวน 91 โรงเรียน มีจํานวนประชากรท้ังหมด 2,039 คน 
 กลุมตัวอยาง ท่ีใช ในการศึกษาวิจัยในครั้ งนี้  ไดแก   ครู ในโรงเรียน กลุมกรุงธนเหนือ สังกัด
กรุง เทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 โดยใช เกณฑแกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของทาโร  ยามาเน 
(Yamane,1973 ; อางถึงใน ลัดดาวัลยแ เพชรโรจนแและคณะ.2555) โดยสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random 
Sampling) ตามขนาดโรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 307 คน คือ ครู จํานวน 307 คน จากนั้นเทียบสัดสวน
ตามจํานวนประชากรแตละโรงเรียน และในแตละโรงเรียนสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ซึ่งมี
รายช่ือโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 7 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ โรงเรียน     วัดประดูฉิมพลี  
โรงเรียนวัดใหมพิเรนทรแ  โรงเรียนวัดดีดวด  โรงเรียนวัดนาคกลาง  โรงเรียนวัดบางเสาธง  และโรงเรียนวัดวิมุต
ยาราม   โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนวัดบางสะแกใน  โรงเรียนวัดราชสิทธา
ราม  โรงเรียนวัดทาพระ  โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา  และโรงเรียนวัดมงคลวราราม  โรงเรียนขนาดใหญ  
จํานวน 2 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม และโรงเรียนฉิมพลี 
 
 
 
 

สถานภาพส่วนตัวของคร ู
- เพศ 
- ตําแหนง่ 
- ขนาดสถานศึกษา ได้แก ่

ขนาดเลก็  ขนาดกลาง และขนาดใหญ ่

การบริหารงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพ       
8 ดาน ไดแก  

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษา 
2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
7. การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ประชากร กลุมตัวอยาง 
ขนาดสถานศึกษา                 จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนโรงเรียน จํานวนครู 

ขนาดเล็ก 57 850 7 135 
ขนาดกลาง 22 519 5 95 
ขนาดใหญ 12 511 2 77 

รวม 91 1,880 14 307 
 

เค ร่ื อ ง มือที่ ใ ช้ ใ นการ วิจั ย   เ ค รื่ อ ง มื อ ในการ เก็ บ ร วบรวมข อมู ล  คื อ  แบบสอบถาม      
(QoTk muee mhTk) สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนกลุมกรุงธน
เหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยสรางขึ้นโดยแบงออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
        ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบ (Check list) สอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพในการปฏิบัติงาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับเงินเดือน สังกัดเขต และขนาดสถานศึกษา ของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scales) ประกอบดวย ขอคําถาม 8 ดาน ดานละ 5-6 ขอ 
ท้ังหมด 45 ขอ    5  หมายถึง สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน  อยูในระดับมากท่ีสุดหรือต้ังแต
รอยละ  80 ขึ้นไป   4  หมายถึง สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน  อยูในระดับมากหรือต้ังแต   
รอยละ  70-79  ขึ้นไป   3  หมายถึง สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน  อยูในระดับปานกลาง หรือ
ต้ังแตรอยละ  60-69  ขึ้นไป   2  หมายถึง สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน  อยูในระดับนอยหรือ
ต้ังแตรอยละ  50-59  ขึ้นไป   1  หมายถึง สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน  อยูในระดับนอยท่ีสุด
หรือต่ํากวารอยละ  50    การแปลความหมายของคะแนน  ผูวิจัยแปลความหมายดวยวิธีการใชคาเฉล่ีย ( ̅) 
ของคะแนนในการอธิบายระดับของสภาพการดําเนินงานโดยใชเกณฑแในการแปลผล 5 ระดับ  ดังนี้ 
4.50 - 5.00 หมายถึง สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมากท่ีสุด  3.50 - 4.50 หมายถึง 
สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมาก  2.50 - 3.50 หมายถึง สภาพการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในอยูในระดับปานกลาง   1.50 - 2.50 หมายถึง สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในอยูในระดับนอย 1.00 - 1.50 หมายถึง สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในอยูในระดับนอย
ท่ีสุด    ตอนท่ี 3  เป็นคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับขอเสนอแนะและแนวทางการบริหารงานการประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับเรื่องการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน นํากรอบแนวคิดในการวิจัยและ
วัตถุประสงคแการวิจัยมาสรางเป็นแบบสอบถาม ตรวจสอบหาคาความตรงของเนื้อหา(Validity) โดยผูเช่ียวชาญ
จํานวน 3 ทาน โดยหาคา IOC=.67-1.00 และนําไปทดลองใช(Tryout) จํานวน 30 คน ของโรงเรียนท่ีไมเป็น
กลุมตัวอยาง ไดความเท่ียงหรือคาความเช่ือมั่น( Reliability) ดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟุาเทากับ .98 จากนั้นนํา
แบบสอบถามท่ีปรับปรุงเรียบรอยแลวจัดพิมพแเป็นฉบับสมบูรณแเพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผลการวิเคราะหแขอมล  
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การวิเคราะหแขอมลจากแบบสอบคาสถิติ  คือขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจก
แจงความถี่ และหาคารอยละ (Percentage)  ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ 1) คาเฉล่ีย (Mean) และ
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปลความหมายของคาเฉล่ีย ดังนี้ 1) สภาพการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดลง
มา ดังนี้ ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ดานการจัดทํารายงานประจําปีท่ี
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ดานกําหนดมาตรฐานการศึกษา ดาน
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  และดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง  2)ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
คุณภาพจําแนกตามเพศ ตําแหนง โดยรวมไมแตกตางกัน แตขนาดสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และ3) ผลวิเคราะหแขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาบริหารงานการประกันคุณภาพ
ภายใน วิเคราะหแเนื้อหาโดยการแจกแจงความถ่ี คือ ควรมีการจัดอบรมใหแกคณะครูในโรงเรียนและเขารับการ
อบรมในเรื่องการพัฒนาสารสนเทศ การศึกษาวิเคราะหแความตองการจําเป็นของทองถิ่น และจัดประชุมผูท่ีมี
สวนเกี่ยวของใหเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์และข้อสรุปผลวิจัยมีดังนี้ 

 1) คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
คุณภาพของโรงเรียนกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหแขอมูล ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
คุณภาพของโรงเรียนกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร  

ด้านที ่ การบริหารงานประคณุภาพภายใน  ̅ SD แปลค่า ลําดับ 
1 ดานกําหนดมาตรฐานการศึกษา 4.23 .45 มาก 6 
2 ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4.26 .38 มาก 5 
3 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.32 .44 มาก 3 
4 ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4.22 .47 มาก 7 
5 ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.29 .55 มาก 4 
6 ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษา 
4.35 .43 มาก 1 

7 ดานการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน                                                 

4.34 .46 มาก 2 

8 ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง    4.16 .44 มาก 8 
ภาพรวม 4.27 .29 มาก  

 
จากตารางท่ี 1 พบวา  สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนกลุมกรุง
ธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา อยูในระดับมาก
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ทุกดาน เรียงตามลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดลงมา ดังนี้ ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา ดานการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ดานการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา  ดานกําหนดมาตรฐานการศึกษา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  และดานการ
จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
   2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพของ
โรงเรียนกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  ยกเวนดาน
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีความคิดเห็นแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางครู เพศหญิง มีคาเฉล่ียสูง
กวากลุมตัวอยางครู เพศชาย  จําแนกตามตําแหนง มีความคิดเห็นตอการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานคุณภาพ ไมแตกตางกันในภาพรวม และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา  ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง มีความแตกตางกัน สวนจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพแตกตางกันในภาพรวม และรายดาน คือ ขนาดเล็กกับขนาดใหญ และ
สถานศึกษาขนาดกลาง กับขนาดใหญ แตกตางกันดานกําหนดมาตรฐานการศึกษา   ดานการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

            ขอ 3 แนวทางการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน คือ  1) ควรมีการจัดอบรมใหแกคณะครูใน
โรงเรียนและเขารับการอบรมในเรื่องการพัฒนาสารสนเทศ  2) ควรศึกษาวิเคราะหแความตองการจําเป็นของ
ทองถิ่น  3) และจัดประชุมผูท่ีมีสวนเกี่ยวของใหเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด 

การอภิปรายผล 

               1.สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนกลุมกรุงธน
เหนือสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือดานการจัดใหมี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาท้ังนี้อาจเป็นเพราะเป็นนโยบายของกทม.(กลุมพัฒนา
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ สํานักยุทธศาสตรแการศึกษา สํานักการศึกษา.2560) รองลงมาคือดานการ
จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการ
จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ดานกําหนด
มาตรฐานการศึกษา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  และดานการจัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  องคแการ วงคแเรือง (2553) ไดทําวิจัยเรื่อง
การศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานาน เขต 2 ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานาน เขต 2 โดยรวมและรายดาน พบวามีสภาพการ
ดําเนินงานอยูในระดับมาก งานวิจัยของสฤษด์ิ  ทุมคํา, (2553 : 117-122) ไดทําการวิจัยเรื่องสภาพการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมือง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคายเขต 1 พบวา สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใน
ระดับมาก ท้ังภาพรวมและรายดาน และสอดคลองกับ European Commission (2017) ท่ีระบุวาผลของการ
ประกันคุณภาพภายในชวยใหโรงเรียนมีการพัฒนาดานการเรียนการสอน ดานนวัตกรรมและนักเรียนไดมี
โอกาสในเรียนรูไดมากขึ้น     
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ท่ีมีตอสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามเพศ ตําแหนง พบวา กลุม
ตัวอยางครู มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน
กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมไมแตกตางกันท้ังนี้อาจเป็นเพราะการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นสวนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพถือเป็นภารกิจสําคัญของสถานศึกษา 
ซึ่งจะมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องตลอดท้ังปี ดังนั้นครูผูสอนทุกคนควรมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึง
ความจําเป็น ความสําคัญของการประกันคุณภาพเป็นอยางดี นอกจากนี้ในสวนของการดําเนินงานใหเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น จะเนนการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา และผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของ เพื่อท่ีทุกฝุายไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา พรอมท้ังตรงตามเปูาหมายท่ีไดกําหนดไว สงผลใหครูผูสอนท่ีมีเพศตางกันมี
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับอารีญาภรณแ ซารัมยแ  (2554) ไดศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ครูตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของผูบริหารในกลุมโรงเรียนลําปลายมาศ 8 สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาบุรีรัมยแ เขต 1 พบวา ครูในกลุมโรงเรียนลําปลายมาศ 8 มีความพึงพอใจตอการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในของผูบริหาร จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
สวนความคิดเห็นของครู จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา แตกตางกันในภาพรวม และรายดาน คือ ดาน
กําหนดมาตรฐานการศึกษา   ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และดาน
การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของนิรชา  ชัยศิริรัตนดํารง (2554 : 97) ไดทําการวิจัยเรื่องการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน ในอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3. แนวทางการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนกลุมกรุงธนเหนือ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเห็นของครู ท่ีกลาวถึงมากท่ีสุด  คือ ดานการพัฒนาการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะปใญหาการใชเทคโนโลยีในการจัดทําสารสนเทศงบประมาณไมเพียงพอ 
บุคลากรขาดความรูความเขาใจดานคอมพิวเตอรแ ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของประสิทธิ์  ปรีดาศักด์ิ (2545).ได
วิจัยเรื่องการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตปูอมปราบศัตรูพาย 
ผลการวิจัยพบวาปใญหาและอุปสรรคในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพบปใญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพบปใญหาและอุปสรรคหลักๆ 3 ประการ คือ ดาน
บุคลากร การขาดแคลนงบประมาณและขาดเครื่องมืออุปกรณแในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ควรมีการจัด
อบรมใหแกคณะครูในโรงเรียนและเขารับการอบรมในเรื่องการพัฒนาสารสนเทศ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะเนื่องจาก
มีการเปล่ียนแปลงโยกยายผูบริหารบอยครั้งและบุคลากรขาดความรูความเขาใจและทักษะท่ีดีพอในการ
ปฏิบัติงาน ดานแนวทางการปรับปรุงแกไขเพื่อการพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
พบวา 1) ดานบุคลากรควรจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2) ควรจัดสรรงบประมาณใหตามความตองการของ
โรงเรียนอยางเพียงพอเพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณแ 3) การจัดระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาควรจัดเก็บ
ขอมูลไวในคอมพิวเตอรแสามารถเรียกใชงานไดตลอดเวลา สอดคลองกับงานวิจัยของ  เอเตรีย (Atria 2000 : 
144) ไดศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบของการประกันคุณภาพของรัฐอิลลินอยสแและกระบวนการวางแผนพัฒนา
ของครูเมืองชิคาโกท่ีมีทัศนคติตอการปรับปรุงโรงเรียน เพื่อตรวจสอบผลกระทบของการประกันคุณภาพของรัฐ
อิลลินอยสแ และกระบวนการวางแผนพัฒนาของครูชิคาโกท่ีมีทัศนคติตอการปรั บปรุงโรงเรียน พบวา 
กระบวนการวางแผนเพื่อการปรับปรุงและประกันคุณภาพของรัฐอิลลินอยสแทางบวกตอทัศนคติของครูการ
ปรับปรุงโรงเรียน  สอดคลองกับงานวิจัยของสมศักด์ิ  วรรณพราหมณแ. (2554) เรื่องการจัดระบบสารสนเทศ
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เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครพนม เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรใหความสนใจในเรื่องการ
พัฒนาสารสนเทศ ควรมีการจัดอบรมใหแกคณะครูในโรงเรียนและเขารับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการ
ดําเนินการประกันภายในสถานศึกษาในดานตางๆ ใหเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สวนดานการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ควรมีการศึกษาวิเคราะหแความตองการจําเป็นของทองถิ่น  ดาน
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ควรมีการประชุมผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ กอนทํา
โครงการ/กิจกรรมเพื่อช้ีแจงทําความเขาใจในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วามีวิธีการ
ทํางานอยางไรใหเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดท้ังนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาตองวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดานการวางแผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และดานการกระตุนสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียน
ปฏิบัติงานตามธรรมนูญโรงเรียน ดังนั้นในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาจะตองมีการ
เตรียมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยคัดเลือก สรรหา แตงต้ังบุคลากรท่ีมี
ประสบการณแสูงเป็นคณะจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการประเมินความตองการและความจําเป็น
ของสถานศึกษา มีการวิเคราะหแปใญหาสาเหตุและพิจารณาแนวทางแกไขตามประเด็นสําคัญของการพัฒนา มี
การกําหนดแผนปฏิบัติการรายปีและมีการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  รวมท้ังมีการนํา
แผนพัฒนาคุณภาพศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของกิ่งทอง  ใจแสน (บทคัดยอ : 
2552) ไดศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีตองการพัฒนา 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวา ผูบริหาร บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ชุมชนควรเขามามี
สวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนนการเสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวมในการ
ทํางาน หรือการทํางานเป็นทีม  มีการสรางความตระหนักใหกับครู บุคลากรท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบงาน/
โครงการ ตาง ๆ ใหเห็นความสําคัญและการสรางความรูความเขาใจรวมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
การสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมไปศึกษาดูงาน เพื่อนําไปพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีความ
ชัดเจน รวมท้ังมีการนําแผนพัฒนาคุณภาพศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ และสอดคลองกับผลวิจัยของฮารแ
เปอรแ (Harper 2000 : 189) ไดศึกษาบทบาทของทีมงานในการประกันคุณภาพและการวางแผนพัฒนา
โรงเรียนระดับกลาง พบวา 1) การวางแผนเป็นทีมทําใหครูไดมีการพัฒนาตนเองในทางท่ีดีขึ้นและทีมงานมีสวน
ชวยในการพัฒนาโรงเรียนในแนวใหม  2) การทํางานเป็นทีม การสรางความตระหนักใหแกครูใหญของ แตละ
สถานศึกษาในการเป็นผูนํากระบวนการเปล่ียนแปลง 3) การวางแผนพัฒนาการประกันคุณภาพแนวใหมของ
โรงเรียนตางๆ ในการพัฒนาหลักสูตรไมสงผลกระทบตอเทคนิควิธีสอน 

ข้อเสนอแนะ   
1. จากผลการศึกษาพบวา ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

เป็นดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ควรมีการประชุมผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ กอนทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อช้ีแจงทําความ
เขาใจในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  มีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจําปี  การกํากับ ติดตาม และควบคุมการดําเนินงานใหเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด  เพื่อใชเป็นเครื่องมือ
ในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

2. จากผลการศึกษาพบวา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เป็น 
ดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดรองลงมา  ผูบริหารสถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของทุกฝุายควรนําผลการประเมินมาสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นแกผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝุาย  และนําผลการประเมินไปใชใน
การกํากับติดตาม และควบคุมการดําเนินงาน  ตลอดจนหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรใหการสงเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่อง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษา เพื่อเปรียบเทียบและเพื่อเสนอแนวทาง การสงเสริมการใช
แหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาของโรงเรียนในกลุมเขตกรุงธนเหนือ สังกัดสํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในกลุม
เขตกรุงธนเหนือ  สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังหมด 429 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณแ มาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.95 วิเคราะหแ
ขอมูลดวยความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาที , ความแปรปรวนทางเดียว ทํา
การเปรียบเทียบรายคูดวยแอลเอสดี  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1)  การสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ ในภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมากเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานการติดตามและประเมินผลการใชแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่น ดานการประสานความรวมมือกับชุมชนและผูท่ีเกี่ยวของในการใชแหลงเรียนรูทองถิ่น ดานการสงเสริม
และการพัฒนาบุคลากร  ในการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น  ดานการวางแผนการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น  ดาน
การสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น  
 2)  ผลการเปรียบเทียบ  พบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจําแนกตามประสบการณแในการ
ปฏิบัติงาน  มีความคิดเห็นตอการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น  โดยรวมไมตางกัน ยกเวนประสบการณแ
ในการปฏิบัติงานของครูผูสอนมีความคิดเห็นในดานการติดตามและประเมินผลการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น 
แตกตางกัน กลุมสาระการเรียนรูที่สอน และระดับช้ันท่ีสอนตามความคิดเห็นของครูผูสอนไมตางกัน  
 3)  ขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ  การศึกษา 
ควรสงเสริมแหลงเรียนรูใหเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ควรมีการวางแผนการกําหนดนโยบายและวางแนวทางปฏิบัติ
โดยจัดประชุมช้ีแจงใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของไดมีสวนในการวางแผนดําเนินงาน ควรสอดแทรกในวิชาท่ีสอนทุก
กลุมสาระการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาโดยจัดประชุมอบรม สัมมนา 
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เกี่ยวกับการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นโดยเฉพาะ สนับสนุนใหทองถิ่นหรือชุมชนเขามามีบทบาทและสวนรวมกับ
สถานศึกษา 
 
คําสําคัญ: การสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น  โรงเรียนในกลุมเขตกรุงธนเหนือ การบริหาร  การจัดการ
การศึกษา 

ABSTRACT 
 This research aimed to study, to compare and to pave the way to promote the use 
of local learning resources for educational management of the schools in North Krung Thon 
area group, under office of Education of Bangkok. The sample group comprised of school 
headmasters and teachers in the North Krung Thon area. The total sample group was 429 
people. The research tool was the 5-level scale questionnaires form the most to the least. 
The reliability was .95. using statistical analysis: frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, One-way ANOVAs and LSD.  
 The finding result of this study had shown as follows; 
 1)  The overall and each aspect to promote the use of local learning resources for 
educational management were at a high level from the maximum to the minimum.  For 
example, following up and evaluation results of the use of local learning resources, 
collaborating with local community and other related people in this area , promoting ,and 
planning as well as supporting  the use of local learning resources.  
 2) The comparative results found that school headmasters and teachers were 
classified by working experience, study group teaching, and different class teaching level.  
The overall of opinion were not different. As for the comment of working experience, the 
aspect of the follow up and evaluation was statistically significant. 
 3) The recommendation; it should support the project to be a predominantly 
concrete object.  Additionally, it should have the clear cut target policy by meeting with the 
related people to participate in the project together.  Moreover, it should have other 
activities into the study group efficiently. The project should support people to improve their 
learning skill such as seminars, the local learning, and promote local people and community 
to participate with schools. 
 
Keywords: Promoting the use of Local learning resources, North Krung Group, Educational 
Management 
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บทนํา 
การศึกษาของไทยในปใจจุบันไมจําเป็นตองเรียนรูแคภายในหองเรียนเทานั้น แตผูเรียนสามารถท่ีจะ

เรียนรูไดทุกสถานท่ีตามบริบทของแตละทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งในแตละทองถิ่นก็จะมีแหลงเรียนรูท่ีแตกตางกัน ท้ัง
บาน วัด ศูนยแกีฬา  พิพิธภัณฑแ หองสมุดประชาชน เป็นตน ชุมชนจึงเป็นเหมือนขุมทรัพยแทางปใญญาท่ีเรียนได
ไมรูจบ ท้ังประวัติศาสตรแ ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพ รวมอยูในวิถีชีวิตของชุมชน แหลงเรียนรูในชุมชน ยังชวยให
ผูเรียนไดพัฒนาท้ังทางดานรางกาย อารมณแ สังคม และ สติปใญญา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และฉบับท่ี 3 พ.ศ.  2553 หมวดท่ี 4 ไดกําหนด แนวทางการจัด
การศึกษาและเห็นความสําคัญตอการปฏิรูปการเรียนรูซึ่งถือไดวาเป็นหัวใจท่ีสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา
ตามมาตรา 22 มาตรา 24 และมาตรา 25 กําหนดให การจัดการศึกษาตองยึดหลัก ผู เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได รัฐตองสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ 
เต็มศักยภาพ ตองสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา หนวยงานราชการดําเนินงานและการจัดต้ังแหลงเรียนรู
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ โดยการจัดสภาพบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียนการสอน ส่ิงอํานวยความสะดวก
เพื่อเสริมสรางประสบการณแจริง ทดลองฝึกปฏิบัติแบบสมจริงใหกับผูเรียน ซึ่งผูเรียนจะไดคิดเป็น ทําเป็น ทําได 
แกปใญหาเป็น ปลูกฝใงนิสัยรักการอาน การใฝุรูใฝุเรียนอยางตอเนื่อง  
 การสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นใหมีแหลงเรียนรูเป็นสวนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู
และสาระท่ีกําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมุงเนนไปท่ีการจัดใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากแหลง
เรียนรูท่ีหลากหลายในรูปแบบตาง ๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน ดังนั้นจึงถือไดวาเป็นภารกิจท่ีโรงเรียนตอง
รับผิดชอบ โดยเริ่มจากการบริหารจัดการแหลงเรียนรูใหเป็นระบบวางแผนการใชแหลงเรียนรู จัดต้ังบุคลากร
รับผิดชอบดูแล  มีการควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการใชแหลงเรียนรู รวมท้ังแสวงหาแหลงเรียนรู
ใหมท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและความตองการของผูบริหารและครูในฐานะผูอํานวยความ
สะดวกใหเกิดการเรียนรู  จึงจะทําใหการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเป็นสําคัญมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สงผลให
ผูบริหารและครูมีความรูความเขาใจในการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ 
การศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนการจัดบริการใหผูเรียนไดเรียนรูศึกษาคนควาและใชแหล งเรียนรูในทองถิ่น
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู ไดเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง รูจักคิด ศึกษาคนควาเพิ่มเติมมีความเขาใจบทเรียนดีขึ้นและมีความสนุกสนานมีความสุขในการเรียนโดยใช
แหลงเรียนรูในทองถิ่น (รุงชัชดาพร เวหะชาติ, 2551)  แหลงเรียนรูจึงมีความสําคัญตอการจัดการเรียนรู คือ 
การเป็นหองเรียนธรรมชาติท่ีมีข้ึนจริงเป็นแหลงรวบรวมของความรูศาสตรแตางๆมากมาย เป็นแหลงเรียนรูท่ีเกิด
จากการปฏิบัติโดยผูเรียนในสภาพแวดลอมจริง  ท่ีเนนผูเรียนเป็นสําคัญท้ังในและนอกสถานท่ีจึงทําใหผูเรียน
เกิดความสนใจกระตือรือรนตอบทเรียนมากกวาการเรียนการสอนปกติ ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ 
(2551) ไดกําหนดใหการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปูาหมายของหลักสูตร บทบาทของครูผูสอน
ท่ีสําคัญ คือ ตองจัดเตรียมเลือกใชแหลงเรียนรูใหเหมาะสมกับกิจกรรมภูมิปใญญาทองถิ่น ไดแก ภูมิปใญญา
เกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับธรรมชาติแวดลอม  ภูมิปใญญาเกี่ยวกับสังคมหรือการจัด
ความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับมนุษยแ และภูมิปใญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือประกอบอาชีพท่ีมีลักษณะ
มุงเนนระบบการผลิตเพื่อตนเอง สวนบทบาทของผูเรียนท่ีสําคัญตองเสาะแสวงหาความรู  วิเคราะหแ สังเคราะหแ
ขอความ ต้ังคําถาม คิดหาคําตอบ แนวทางแกปใญหาดวยวิธีการตางๆ ดานสถานศึกษาควรดําเนินการจัดใหมี
แหลงการเรียนรู และแลกเปล่ียนประสบการณแระหวางสถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชน และสังคมโลก สถานศึกษา
ควรคํานึงถึงหลักการสําคัญของแหลงการเรียนรูวา สอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคแการเรียนรู การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณแใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองทันสมัย ไมกระทบความ
มั่นคงของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาถูกตอง รูปแบบการนําเสนอท่ีเขาใจงายและนาสนใจ  โดยท่ีมณี
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รัตนแ ปานจันทรแ (2553 ) ไดกลาวถึง หลักการจัดแหลงเรียนรูในชุมชน ตองมีวัตถุประสงคแเปูาหมายและ
ขอบเขตท่ีชัดเจน โดยโรงเรียนจะตองมีการสงเสริมสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามสภาพจริงโดยเนนนักเรียนเป็นสําคัญ  
 แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (2556-2560) กรุงเทพมหานคร เป็นองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบพิเศษ มีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศทําใหเป็นศูนยแกลางของการดําเนินงานดานตางๆ ของ
ประเทศ รวมถึงดานการศึกษาท่ีเป็นศูนยแกลางทางการศึกษาของสถาบันการศึกษา และแหลงการเรียนรูตางๆท่ี
มีคุณภาพมาตรฐานและทันสมัยกวาในภูมิภาคอื่นๆ ระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีเอื้อตอการจัดการศึกษา ทําให
ไดรับความสะดวกสบายท้ังจากระบบการคมนาคมขนสงท่ีเขาถึงท่ัวทุกพื้นท่ีไดรับความสะดวกในการใช
เทคโนโลยีและการส่ือสารที่เขาถึงงาย เพราะมีระบบโครงสรางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ประชากรสวนใหญใน
กรุงเทพมีอุปกรณแสําหรับเช่ือมตออินเทอรแเน็ตท้ังคอมพิวเตอรแ และโทรศัพทแแบบพกพา ส่ิงเหลานี้เป็นปใจจัย
สําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหโรงเรียน  ในเขตกรุงเทพมหานคร มีโอกาสในการเขาถึงขอมูลและแหลงการเรียนรูท่ี
มีความหลากหลายมีโอกาสในการพัฒนาตนเองไดงายขึ้นมีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานดาน
การศึกษาเพียงพอและมีโรงเรียนในสังกัดท่ีใหบริการดานการศึกษาท่ีมีแหลงเรียนรูครอบคลุมพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร รวมถึงมีโอกาสในการไดรับความรวมมือสนับสนุนจากภาคเอกชนทุกภาคสวน ดวยลักษณะ
ทองท่ีท่ีเหมาะสม  มีแหลงการเรียนรูตางๆท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและทันสมัยกวาในภูมิภาคอื่นๆ ท่ีเอื้อตอการ
จัดการศึกษา  
 โดยเฉพาะแผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (2556-2560) กลุมกรุงธนเหนือ ประกอบดวย 
เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ เขตคลองสาน เขตบางกอกนอย เขตบางพลัด  เขตทวีวัฒนา และ 
เขตตล่ิงชัน รวมท้ังส้ิน 8 เขต ในฐานะเป็นกลุมเขตพื้นท่ี  จากการท่ีกรุงเทพมหานครจัดแบงพื้นท่ี  50  เขต 
ออกเป็น 6 กลุมเขต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา  จะตองสงเสริมการใชแหลงเรียนรู ใหมีคุณภาพ และตรง
ความตองการของผูเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝใงและกระตุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ตระหนักถึง
ความสําคัญของการศึกษาใหมีนิสัย รักการอาน  มีความสนใจท่ีจะศึกษา คนควา และเรียนรู เรื่องราวตางๆ 
รอบตัวดวยตนเองอยูตลอดเวลา โดยผูเรียนสามารถเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ จากแหลงเรียนรูที่อยู ในชุมชน ท่ี
มีความสําคัญควรคาแกการท่ีจะนํามาใชในการสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนแตอการ
จัดการเรียนการสอนได   จะเห็นไดวากรุงเทพมหานครในฐานะท่ีเป็นเมืองหลวงของประเทศท่ีมีทรัพยากรและ
แหลงเรียนรูท่ีมีความหลากหลาย ท่ีเอื้อตอการจัดการศึกษาจากแหลงเรียนรูในทองถิ่นท่ีมีคุณภาพ  ดังนั้น
สถานศึกษาควรเล็งเห็นความสําคัญและรวมกันสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อใหผูเรียนคนพบคุณคา
ภูมิปใญญาท่ีมีในทองถิ่นที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน และสามารถประยุกตแใชไดอยางไมมีท่ีส้ินสุด 
 จากเหตุผลดังกลาวดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษา การสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อการบริหาร
จัดการ การศึกษาของโรงเรียน ในกลุมกรุงธนเหนือ  สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร อันจะเกิด
ประโยชนแตอการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน  และสงเสริมการใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเกิดประโยชนแ
ทางการเรียนรูของเยาวชนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตอไป    
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของ ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอน                           
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 2. เพื่อเปรียบเทียบการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาของ
โรงเรียนในกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอน จําแนกตามประสบการณแการทํางาน ระดับช้ันและกลุมสาระการเรียนรูที่สอน 
 3. เพื่อเสนอแนวทางในการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาของ
โรงเรียนในกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยเรื่องการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ  การศึกษาของโรงเรียน
ในกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของมาใชเป็นแนวทางในการศึกษา และ
พัฒนาการดําเนินงาน ตามข้ันตอนดังนี้  ประชากรกลุมตัวอยาง  เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือ  การเก็บ
ขอมูล  การวิเคราะหแขอมูล การสรุปและอภิปรายผล 

 
ประชากรและตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในกลุมกรุงธนเหนือ  
สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 8 เขต จาก 91 โรงเรียน เป็นผูบริหาร จํานวน 158 คน และ
ครูผูสอนจํานวน 1,722 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียน ในกลุมกรุงธนเหนือ  
สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยกําหนด ขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ (Krejcie and Morgan, 
1970 อางใน ลัดดาวัลยแ  เพชรโรจนแ, 2555) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 429 คน ทําการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified 
random sampling) และคํานวณตามสัดสวนได ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 110 คน และครูผูสอน จํานวน 
319 คน และสุมแบบอยางงายโดยการจับฉลาก (Simple Sampling Random) ใหไดผูตอบแบบสอบถามตาม
จํานวนท่ีคํานวณได  

เคร่ืองมือและวิธีการสร้างเคร่ืองมือ  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสราง
ขึ้น  เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 5 ดานดังนี้   5 หมายถึง มีการสงเสริมการใชแหลง
เรียนรูในทองถิ่นระดับมากท่ีสุด 4 หมายถึง มีการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นระดับมาก 3 หมายถึง มี
การสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นระดับปานกลาง 2 หมายถึง มีการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่นระดับนอย 1 หมายถึง มีการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นระดับนอยท่ีสุด  การพัฒนา
แบบสอบถาม โดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ  การศึกษาของโรงเรียน ในกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร มี 5 ดานดังนี้  ดานการวางแผนการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น  ดานการสนับสนุนการเรียน
การสอนโดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น   ดานการประสานความรวมมือกับชุมชนและผูท่ีเกี่ยวของในการใช
แหลงเรียนรูทองถิ่น   ดานการสงเสริมและการพัฒนาบุคลากร ในการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น และดานการ
ติดตามและประเมินผลการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น ตรวจสอบหาคาความตรงของเนื้อหา(Validity) โดย
ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน โดยหาคา IOC=.67-1.00 และนําไปทดลองใช(Tryout) จํานวน 30 คน ของ
โรงเรียนท่ีไมเป็นกลุมตัวอยาง ไดความเท่ียงหรือคาความเช่ือมั่น( Reliability) ดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟุา
เทากับ .95 จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงเรียบรอยแลวจัดพิมพแเป็นฉบับสมบูรณแเพื่ อนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะหแขอมูลจากแบบสอบถามคาสถิติ คือขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการ

แจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ (Percentage) ขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อ
การบริหารจัดการ  การศึกษาของโรงเรียนในกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  โดยใช
สถิติ 1)คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปลความหมายของคะแนน
เฉล่ีย คือ คะแนนเฉล่ีย4.50 – 5.00 หมายถึง มีการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นระดับมาก  คะแนนเฉล่ีย  2.50 
– 3.49  หมายถึง มีการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นระดับปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 
หมายถึง มีการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นระดับนอย คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีการ
สงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นระดับนอยที่สุด 2) ทําการทดสอบสมติฐาน โดยใชการทดสอบ t-test และ
การวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีท่ีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จะทดสอบความแตกตางเป็นรายคูโดยวิธีการของ LSD 3) วิเคราะหแแนวทางในการสงเสริมการใชแหลง
เรียนรูในทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ  การศึกษาของโรงเรียนในกลุมกรุงธนเหนือ  สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณแดวยการวิเคราะหแเนื้อหา 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์และข้อสรุปผลวิจัยมีดังนี้ 
ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลคาการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น

เพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาของโรงเรียน ในกลุมกรุงธนเหนือ  สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ตามความคิดเห็นของครูผูสอน ดังตารางท่ี 1  

ข้อที่ การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
เพือ่การบรหิารจัดการ การศึกษาของโรงเรียน 

 ̅  SD แปลค่า ลําดับ 

1 ดานการวางแผนการใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 4.24 .46 มาก 4 

2 ดานการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูใน
ทองถ่ิน 

4.23 .52 
มาก 5 

3 ดานการประสานความรวมมือกับชุมชนและผูท่ีเกี่ยวของใน
การใชแหลงเรียนรูทองถ่ิน 

4.30 .50 
มาก 2 

4 ดานการสงเสริมและการพัฒนาบุคลากร  ในการใชแหลง
เรียนรูในทองถ่ิน 

4.25 .51 
มาก 3 

5 ดานการติดตามและประเมินผลการใช แหลงเรียนรูในทองถ่ิน 4.32 .47 มาก 1 

ภาพรวม 4.27 .43 มาก  

 
       จากตารางที่ 1 พบวาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น
ตามความคิดเห็นของครูผูสอน ในภาพรวมและรายดานมีการสงเสริมในระดับมาก  โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด
คือดานการติดตามและประเมินผลการใช แหลงเรียนรู ในทองถิ่น  รองลงมาตามลําดับคือดานการประสาน
ความรวมมือกับชุมชนและผูท่ีเกี่ยวของในการใชแหลงเรียนรูทองถิ่น  ดานการสงเสริมและการพัฒนาบุคลากร  
ในการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นดานการวางแผนการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นและดานการสนับสนุนการเรียน
การสอนโดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น 
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลคาการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น
เพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาของโรงเรียน ในกลุมกรุงธนเหนือ  สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ดังตารางท่ี 2  

ข้อที่ การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
เพือ่การบรหิารจัดการ การศึกษาของโรงเรียน 

 ̅  SD แปลค่า ลําดับ 

1 ดานการวางแผนการใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 4.21 .43 มาก 5 

2 ดานการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูใน
ทองถ่ิน 

4.23 .40 มาก 4 

3 ดานการประสานความรวมมือกับชุมชนและผูท่ีเกี่ยวของใน
การใชแหลงเรียนรูทองถ่ิน 

4.36 .43 มาก 1 

4 ดานการสงเสริมและการพัฒนาบุคลากร  ในการใชแหลง
เรียนรูในทองถ่ิน 

  4.24       .43 
    

มาก 3 

5 ดานการติดตามและประเมินผลการใช แหลงเรียนรูในทองถ่ิน  4.32 .43 มาก 2 

ภาพรวม 4.27 .34 มาก  

 
      จากตารางที่ 2 พบวาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานมีการสงเสริมในระดับมาก  โดยดานท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุดคือดานการประสานความรวมมือกับชุมชนและผูท่ีเกี่ยวของในการใชแหลงเรียนรูทองถิ่น  รองลงมา
ตามลําดับคือ  ดานการติดตามและประเมินผลการใช แหลงเรียนรูในทองถิ่น ดานการสงเสริมและการพัฒนา
บุคลากร  ในการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น  ดานการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น
และดานการวางแผนการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น 
        2 ผลการเปรียบเทียบการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น เพื่อการบริหารจัดการ  การศึกษาของ
โรงเรียนในกลุมเขตกรุงธนเหนือ สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร พบวาครูผูสอนท่ีมีประสบการณแการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาแตกตาง มีความคิดเห็นตอการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น  ไมแตกตางกัน 
ยกเวนดานการติดตามและประเมินผลการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น แตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 คือครูที่มีประสบการณแตํ่ากวา 5 ปี ตางกับกลุม 5-10 ปี และกลุม 5-10 ปี ตางกับกลุม11-15 ปี โดย
กลุม 11-15 ปี มีคาเฉล่ียสูงกวากลุมอื่น สวนครูผูสอนท่ีอยูกลุมสาระการเรียนรูท่ีสอนและระดับช้ันท่ีสอน 
แตกตางกันมีสวนรวมในการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ  การศึกษาของ
โรงเรียนในกลุมเขตกรุงธนเหนือ สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ท้ังภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 ผลการเปรียบเทียบการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น เพื่อการบริหารจัดการ  การศึกษาของ
โรงเรียนในกลุมเขตกรุงธนเหนือ สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสบการณแการปฏิบัติงานในสถานศึกษาแตกตาง มีความคิดเห็นตอการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น  
ไมแตกตางกัน 

3 ขอเสนอแนวทางในการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาของ
โรงเรียนในกลุมเขตกรุงธนเหนือ สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครจากการสัมภาษณแผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอน พบวาควรดําเนินการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นอันดับสุดทายตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน คือดานการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นท่ีมีคาเฉล่ียตํ่ากวาดา นอื่น  
โรงเรียนควรจัดใหมีการติดตาม เยี่ยมเยียนใหคําแนะนํา ใหกําลังใจการเรียนการสอนของครูผูสอน เพื่อเป็น
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ขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน จัดสรรงบประมาณใหเมาะสม และครูผูสอนควรจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ
ระหวางกลุมสาระการเรียนรูเพื่อลดระยะเวลาในการเรียนการสอนท่ีลวงเลย  

และตามความคิดเห็นของผูบริหารคือดานการวางแผนการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นท่ีมีคาเฉล่ียตํ่ากวา
ดานอื่นคือ มีการวางแผนการ กําหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน  มีการประชุมมอบหมายงาน สรางความเขาใจ
ใหกับบุคลากรพรอมแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ และสอดแทรกลงไปในหลักสูตรสถานศึกษาโดยใหครูแตละ
กลุมสาระการเรียนรูปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถเขาใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นไดอยางเหมาะสม                     
 
การอภิปรายผล 

         1.การสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาของโรงเรียนในกลุมเขตกรุง
ธนเหนือ สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของครูผูสอน โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก โดยดานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ ดานการติดตามและประเมินผลการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะครูผูสอนทุกคนมองวา ดานการติดตามและประเมินผลการใช แหลงเรียนรูในทองถิ่นมีคาเฉล่ีย
สูงสุดเพราะจะไดนําขอมูลมาประยุกตแพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน สอดคลองกับ ประยงคแ  
เนาวบุตร  (2555)  ในการวัดประเมินผลการใชแหลงเรียนรู ผูบริหารจะตองควบคุมดูแลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนอยางจริงจัง  และนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ความสามารถ  
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร  
 การสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาของโรงเรียนในกลุมเขตกรุง
ธนเหนือ  สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือดานการประสานความรวมมือกับชุมชนและผูท่ี
เกี่ยวของในการใชแหลงเรียนรูทองถิ่น  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญใน การ
สงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น เพื่อจัดการเรียนการสอน  
ในฐานะท่ีเป็นผูนําในโรงเรียนและมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจและเป็นผูรับนโยบายการศึกษามาจาก
สํานักงานเขตพื้นท่ีมาถายทอดใหกับครูผูสอนในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์กับนักเรียนตามเปูาหมาย
เดียวกัน สอดคลองกับการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนแหงพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เป็นสําคัญซึ่งการจัดการเรียนรูลักษณะดังกลาวนอกจากกิจกรรมท่ีสนับสนุนการเรียนมีคุณลักษณะใฝุเรียนใฝุรู
แลว  จําเป็นตองมีการจัดแหลงเรียนรูและส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนมีคุณลักษณะดังกลาว  
หากมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  จะชวยใหการเรียนการสอนสําเร็จได และสอดคลองกับนโยบายการจัด
การศึกษาท่ีใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นขององคแการ UNESCO(2014) ท่ีสงเสริมกระตุนใหครูไดจัดการเรียนรูตาม
บริบทของทองถิ่น ใหความสนใจตอส่ิงแวดลอมท่ีมีอยูในชุมชน พัฒนานักเรียนใหสนใจสภาพแวดลอมทองถิ่น 
เกิดแนวคิดการพัฒนาชุมชนของตนเอง และรูสึกเป็นเจาของ เป็นสวนหนึ่งในแหลงเรียนรูนั้น  ดังนั้นผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนจะตองแสดงบทบาทและหนาท่ีในการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นสอดคลอง
กับแนวคิดในเรื่องบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู  
       2.  ผลการเปรียบเทียบการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ  การศึกษาของ
โรงเรียนในกลุมเขตกรุงธนเหนือ สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร พบวาครูผูสอนท่ีมีประสบการณแในการ
ทํางานตางกัน การสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ  การศึกษาของโรงเรียนในกลุม
กรุงธนเหนือ สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไมตางกัน ยกเวนดานการติดตามและ
ประเมินผลการใช แหลงเรียนรูในทองถิ่น ของครูผูสอนตางกันคือ ครูที่มีประสบการณแในการทํางานตํ่ากวา 5 ปี 
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ตางกับครูที่มีประสบการณแในการทํางาน 5-10 ปี และครูท่ีมีประสบการณแในการทํางาน5-10 ปีตางกับครูท่ีมี
ประสบการณแในการทํางาน11-15 ป ี
 ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณแในการทํางานตางกันสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อ
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุมกรุงธนเหนือ  สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวม
และรายดานไมตางกัน 
 เมื่อเปรียบเทียบระหวางครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาทีมีประสบการณแในการทํางานตางกัน 
ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นรายดานใกลเคียง
กัน คือ  ดานการสงเสริมและการพัฒนาบุคลากรฯเพียงดานเดียวท่ีอยูในลําดับท่ีสามตรงกัน สวนลําดับท่ี
สลับกันคือครูผูสอนเห็นวาการติดตารมและประเมินผลมาอันดับ 1 แตผูบริหารใหเป็นอันดับ 2   ครูผูสอนให
ดานการประสานความรวมมือเป็นอันดับ 2 แตผูบริหารใหเป็นอันดับ 1 และครูผูสอนใหการวางแผนการใช
แหลงเรียนรูเป็นอันดับ 4 แตผูบริหารใหเป็นอันดับ 5 สวนการสนับสนุนการเรียนการสอนครูผูสอนใหอันดับท่ี 
5 แตผูบริหารใหอันดับท่ี 4   สวนสาระรายขอครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาใหอันดับตางกัน   ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะประสบการณแท่ีแตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของครู และการนิเทศของผูบริหาร
สถานศึกษาไมเป็นไปตามปฏิทินและแผนงานท่ีวางไวเพราะมีภาระงานอื่นๆของผูบริหารและครูผูสอนมาแทรก
และเรงรีบมากในบางช่ัวโมงตองท้ิงงานนิเทศ ไป และการทําวิจัยหรือการสรุปผลการดําเนินงานจากการใช
แหลงการเรียนรูในทองถิ่นก็จะเป็นไปตามประสบการณแในการทํางานของครูผูสอน ทําใหกลุมตัวอยางท่ีมี
ประสบการณแในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน  สอดคลองกับ วนิดา  นิ่ม
วงษแ (2559) ไดศึกษาการใชแหลงเรียนรูเพื่อจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนธัญรัตนแ  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4  พบวา ครูผูสอนท่ีมีอายุตํ่ากวา  10  ปี  มีประสบการณแในการสอน
มากกวาครูผูสอนท่ีมีอายุมากกวา 10  ปีขึ้นไป  และผูบริหารโรงเรียนธัญรัตนแ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4  เล็งเห็นความสําคัญของการใชแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน  ท่ี
ครูผูสอนทุกคนตองใหความสนใจ  ใสใจแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนนอกโรงเรียน  ชุมชนท่ีอยูใกลโรงเรียนโดย
ครูผูสอนจะตองนํามาปรับใชใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการกับผูเรียน  จะถือวาเป็นการนําแหลง
เรียนรูมาใชในโรงเรียนใหเกิดประโยชนแสูงสุด อีกท้ังการใชแหลงเรียนรูยังเป็นแหลงขอมูล  ขาวสาร  เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเองตามอัธยาศัยอยางตอเนื่อง รวมท้ัง
ครูผูสอนก็สามารถสรางสถานการณแจากสถานท่ีนั้นๆ  เพื่อฝึกฝนผูเรียนใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 เมื่อจําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูท่ีสอน พบวา  ครูผูสอนท่ีอยูกลุมสาระการเรียนรูท่ีสอนตางกัน
การสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ  การศึกษาของโรงเรียนในกลุมกรุงธนเหนือ 
สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานไมตางกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะครูผูสอนสามารถ
ใชแหลงเรียนรูมาบูรณาการกับวิชาของตนเองโดยการใชแหลงเรียนรูเดียวกันแตสอนใหสอดคลองกับกลุมสาระ
การเรียนรูของตนเอง  ซึ่งสอดคลองกับ ภัทรพล  ดีเดิน (2554) ในการจัดการเรียนการสอนของครูเมื่อจําแนก
ตามกลุมสาระการเรียนรู  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา ดานการกําหนดนโยบายใชภูมิปใญญาทองถิ่น  ดานการนํามาเป็นวิทยากร  และดานการนํามาเป็นแหลง
เรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรม และ
ดานการนํามาใชเป็นส่ือเพื่อการศึกษาไมแตกตางกัน  
 เมื่อจําแนกตามระดับช้ันท่ีสอน  พบวา ครูผูสอนท่ีอยูระดับช้ันท่ีสอนตางกันการสงเสริมการใชแหลง
เรียนรูในทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ  การศึกษาของโรงเรียนในกลุมกรุงธนเหนือ สั งกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานไมตางกัน  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะครูผูสอนบางสวนตองสอนท้ังประถม
ตนและประถมปลาย และขอมูลท่ีจะศึกษาจากแหลงเรียนรูในชวงระดับช้ันไมตางกันมากนักจึงทําใหครูใชแหลง
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เรียนรูเดียวกันในการเรียนการสอนโดยปรับการสอนในชวงระดับช้ันท่ีนอยกวาสอนในขอมูลพื้นฐานสวน
ระดับช้ันท่ีสูงกวาสอนขอมูลท่ีมากกวา  ซึ่งสอดคลองกับปริญญา  ทิพยแคงคา (2558)   ไดศึกษาเรื่องการใช
แหลงเรียนรูในชุมชนในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  เขตเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ครูท่ีมี
ระดับช้ันเรียนท่ีสอนตางกัน มีการใชแหลงเรียนรูในชุมชนในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขต
เทศบาลนครรังสิตโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะครูสอนนักเรียนในระดับช้ันท่ี
ใกลเคียงกัน  อยูในชวงช้ันเดียวกัน  จึงมีการใชแหลงเรียนรูในชุมชนในการจัดการเรียนการสอนไมแตกตางกัน
ในเรื่องของสถานท่ีแตอาจแตกตางกันในขอมูล  เชน  แหลงเรียนรูเดียวกัน ครูท่ีสอนนักเรียนในระดับช้ันท่ีสูง
กวาอาจใหนักเรียนเรียนรูเชิงลึกจากแหลงเรียนรูนั้นๆ ในขณะเดียวกันครูที่สอนนักเรียนระดับช้ันตํ่ากวาครูอาจ
ใชแหลงเรียนรูใหขอมูลเบ้ืองตนแกนักเรียน    
 3. แนวทางการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการ  การศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมเขตกรุงธนเหนือ สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร พบวาควรดําเนินการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู
ในทองถิ่นอันดับสุดทายตามความคิดเห็นของครูผูสอน คือดานการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใชแหลง
เรียนรูในทองถิ่นที่มีคาเฉล่ียตํ่ากวาดานอื่น  โรงเรียนควรจัดใหมีการติดตาม เย่ียมเยียนใหคําแนะนํา ใหกําลังใจ
การเรียนการสอนของครูผูสอน เพื่อเป็นขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน จัดสรรงบประมาณใหเมาะสม และ
ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมแบบบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรูเพื่อลดระยะเวลาในการเรียนการสอนท่ี
ลวงเลย  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นตามความคิดเห็นของครูผูสอน ท่ีพบวา
ดานการติดตามและประเมินผลการใชแหลงเรียนรู ในทองถิ่น เป็นดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด และเป็นดานท่ีควร
ดําเนินการสงเสริมอันดับสุดทายดังนั้น  ผูบริหารสถานศึกษาควรนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชเป็นแนวทางในการ
สงเสริมบทบาทครูผูสอนในการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อประโยชนแในการบริหารการศึกษาตอไป 

2. จากผลการศึกษาการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษา ท่ีพบวาดานการประสานความรวมมือกับชุมชนและผูท่ีเกี่ยวของในการใชแหลงเรียนรูทองถิ่น เป็น
ดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด และเป็นดานท่ีควรดําเนินการสงเสริมอันดับสุดทาย  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของทองถิ่นเพื่อดําเนินการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู ในทองถิ่นอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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การดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี 
The Implementation of the School Administration's Principles of 
Secondary  Schools in Nonthaburi Province Under The Secondary 
Education Service  Area Office 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทคัดยอ 
 วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี  กลุมตัวอยางเป็นครู จํานวน 
341 คน เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถาม ท่ีมีคาความสอดคลองท้ังฉบับเทากับ IOC 0.89 มีคาความเช่ือมั่น  ท้ัง
ฉบับเทากับ 0.99 วิเคราะหแขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test , 
One-way ANOVA)  และการทดสอบรายคูดวยวิธี LSD  ผลการวิจัยพบวา 
 1) การดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม  มีการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลอยูในระดับมากทุกดาน 
เรียงลําดับ ดังนี้  ดานหลักคุณธรรม  หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส  หลักนิติธรรม  หลักการมีสวน
รวมและหลักความคุมคา    

2) การเปรียบเทียบการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี  พบวา ครูท่ีมี อายุ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และขนาดของ
โรงเรียนแตกตางกันมีความคิดเห็นในการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรีในภาพรวมไมแตกตางกัน  ยกเวนครูท่ีมีระดับการศึกษา
ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ . 05 

คําสําคัญ : การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  ผูบริหารโรงเรียน 
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Abstract 
 This research aims to study and compare the implementation of the school 
administration's principles of Secondary   schools in Nonthaburi Province Under The 
Secondary Education Service Area Office 3. The sample consists of 341 teachers and school 
administrators. The research tool is the 5 scale questionnaire with the IOC 0.89 and 
confidence value. 0.99. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, one-way ANOVA, and LSD The research found that 
 1) The Implementation of the School Administration's Principles of Secondary     
Schools in Nonthaburi Province Under The Secondary Education Service Area Office 3 is in 4th 
scale all aspects, morality, responsibility, accountability, the rule of law, participation and 
cost-effectiveness, respectively 
. 2) The results of the comparison  Implementation of the School Administration's 
Principles of Secondary Schools in Nonthaburi Province Under The Secondary Education 
Service Area Office 3. Teachers with different ages, positions, durations of tenure and the 
sizes of the schools, in overview, don‖t have different opinions about The Implementation of 
the School Administration's Principles. Except for teachers with different levels of education, 
there were statistically significant differences at .05 level. 
 
Keywords : good governance operation, school management,  
 

บทนํา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีกระแสพระราชดํารัสพระราชทานแกขาราชการ

พลเรือน ในวันเสารแท่ี 30 มีนาคม พุทธศักราช 2543 เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือนท่ีเกี่ยวกับ การ
บริหาร โดยมีใจความตอนหนึ่งวา “ ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี โดย
เต็มกําลังความสามารถ ดวยอุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวั ง ใหการทุกอยางในหนาท่ี 
เป็นไปอยางถูกตองและเท่ียงตรง เป็นกลางดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผล
เกี่ยวเนื่องถึงประโยชนแสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน” (กรมศุลกากร, 2555. : 7)  พระราช
ดํารัสท่ีอัญเชิญมานี้ไดสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีของขาราชการ เพื่อใหเกิดความ
เป็นธรรมในสังคม  มีความโปรงใสไดรับการยอมรับและเช่ือถือมีการพัฒนาท่ียั่งยืนเป็นภูมิคุมกันท่ีทําใหเกิด
ความเขมแข็ง    
 การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมในปใจจุบันยังสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ  ในหลาย ๆ ดาน 
ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง   การปกครอง ส่ิงแวดลอม รวมไปถึงดานการศึกษา ดังนั้น ในการบริหารงาน
ทามกลางการเปล่ียนแปลงนั้น ผูบริหารจึงเป็นผูท่ีมีบทบาทสําคัญอยางมากในการพัฒนาการ บริหารจัดการ
องคแกร เมื่อเป็นเชนนี้รัฐบาลจึงตองมีการปรับปรุงระบบการบริหารราชการ เพื่อใหผูปฏิบัติงาน นํารูปแบบการ
บริหารมาใชในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดการพัฒนาคือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความ
มั่นคงของประเทศเพื่อใหประเทศชาติไดเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 จึงไดมีเจตนารมณแใหทุกคนนําหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ดีไปใชบริหาร โดยบัญญัติ 
ไวในหมวด 5 มาตรา 78 ในวรรค 4 และวรรค 5  วา “พัฒนาระบบงานภาครัฐ พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ ควบค่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหา ร ราชการ
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แผนดินเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมือง ท่ีดีเป็น
แนวทางในการพัฒนาปฏิบัติราชการ โดยไดมีการจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อให การ
จัดทําและการใหบริการสารธารณะเป็นไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได คํานึงถึง การ
มีสวนรวมของประชาชน” (สํานักนายกรัฐมนตรี,2550. : 22)  
 สถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อถายทอดความรู วัฒนธรรม และทักษะท่ีจําเป็นตอการ
ดํารงชีพของสมาชิกในสังคมใหสามารถติดตอสัมพันธแกับบุคคลอื่นและปฏิบัติตนให มีคุณคาแกสังคม ชวย
อบรมส่ังสอนใหสมาชิกในสังคมไดพัฒนาบุคลิกภาพ มีกิริยามารยาท จริยธรรม คุณธรรม เคารพในสิทธิของ
ผูอื่น รูจักปฏิบัติตามหนาท่ีของตนเอง อีกท้ังยังสงเสริมหนาท่ีการงาน ใหแกบุคคลไดเรียนรูในอาชีพท่ีเหมาะสม
ซึ่งจะนําไปสูการเล่ือนช้ันทางสังคม การท่ีสมาชิกในสังคม จะเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพตอสวนรวม ไดรับ
ตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีสูงขึ้นมีเกียรติและไดรับ การยกยองขึ้นอยูกับการเอาใจใสอยางจริงจังของสถานศึกษา 
ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจะตองรับผิดชอบควบคุม กํากับ ดูแลการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาใหเป็นไปดวย
ความเรียบรอย บรรลุจุดมุงหมาย ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตองปฏิบัติงานใกลชิดกับครูผูสอน
และนักเรียนมากท่ีสุด คุณภาพของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขึ้นอยูกับพฤติกรรมและ
ความสามารถ ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเป็นสําคัญ (ปรัชญา เวสารัชชแ, 2554. : 10) 

ผูบริหารเป็นผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อบรรลุจุดหมายของการศึกษา
ซึ่งจําเป็นตองมีศักยภาพ สมรรถภาพ และคุณลักษณะท่ีเอื้อตอการจัดการศึกษาผูบริหารสถานศึกษาจึง
จําเป็นตองมีความรู ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อจัดดําเนินการใหบรรลุความสําเร็จตามเปูาหมาย 
และจุดมุงหมายของการบริหารในการบริหารผูบริหารจะตองมีทักษะท่ีจําเป็นในการบริหารงาน 3 ประการ คือ
ทักษะดานการทํางาน ทักษะดานมนุษยแสัมพันธแ และทักษะทางดานความคิด นอกจากนี้ผูบริหารตองมีหลักใน
การดําเนินงานท่ีเหมาะสม อันจะสงผลใหผูรวมงานหรือ ผูใตบังคับบัญชาเกิดความเล่ือมใสศรัทธาต้ังใจ
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมาย   การดําเนินงานจะประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคแมากนอย
เพียงใดยอมขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารในการนําหลักการบริหารมาประยุกตแใชในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุมคา หัวหนาสถานศึกษาซึ่งเป็นผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการ พัฒนาการศึกษา
และการสรางความมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา ภาวะผูนําเป็นเครื่อง ช้ีใหเห็นวาผูนํานั้น ๆ มีคุณสมบัติ
ความสามารถ และภาวะผูนําท่ีเหมาะสมกับตําแหนง เพียงใด และผูบริหารในฐานะผูนําของหนวยงานจะไดรับ
ความรวมมือดวยดีไดนั้น ในการ บริหารจําเป็นตองแสดงบทบาทภาวะผูนําท่ีเหมาะสมตอผูรวมง าน เพราะ
ภาวะผูนํามีผลตอ การปฏิบัติงานของผูรวมงาน และนอกจากการแสดงบทบาทภาวะผูนําท่ีเหมาะสมแลว  

 จากการศึกษาสภาพการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  3  พบวา
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ไดมีการกําหนดกลยุทธแในการบริหารงานตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  คือ  กลยุทธแท่ี 3  สงเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีความสามารถทุกดาน อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ซึ่ง
ประกอบดวยโครงการ 8 โครงการ  ในโครงการท่ี 5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  จัด
โครงการ สพม.3 ใสสะอาด เพื่อพัฒนาขาราชการ ครู และผูบริหารสถานศึกษาใหตระหนักตอภัยการทุจริต  
ยึดหลักโปรงใสตรวจสอบไดและไดกําหนดเปูาประสงคแในการบริหารงานตามโยบายคือหน วยงานมีระบบ
บริหารจัดการท่ีคลองตัวและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  หนวยงานมีระบบส่ือสารและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย  ระบบ ICT มีการบูรณาการเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ท้ังภายในและภายนอก  อยางครอบคลุม มีคุณภาพ รวดเร็วและท่ัวถึง   นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรู
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และบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม และกวางขวาง  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี 
– พระนครศรีอยุธยา, 2560. : 20 ) ดวยเหตุนี้ผูวิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยศึกษา
ตาม เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา   ระยะเวลาการดํารง และขนาดของโรงเรียน  โดยจะศึกษาในลักษณะการ
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ดานคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมีสวน
รวม  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา  เพื่อท่ีจะนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมาใชในการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาของผ่บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงานใหมากขึ้น อันนํามาซึ่งประโยชนแใน
การพัฒนา สถานศึกษา สังคม และประเทศชาติอยางสูงสุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1)  เพื่อศึกษาการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3  จังหวัดนนทบุรี 
2)  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในดานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3  จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามสถานภาพสวน
บุคคลของครู คือ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  และขนาดของโรงเรียน 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เป็นครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 17 แหง ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 3 ในจังหวัดนนทบุรี จํานวนรวม 1,699 คน (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 
3, 2560) กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใชตารางเครจซี่และมอรแแกน (Krejcie & Morgan, 2555, pp. 264 
อางถึงใน  ลัดดาวัลยแ  เพชรโรจนแ  และคณะ) ได 341ตัวอยาง ทําการสุมโดยแบงช้ัน (Stratified Random 
Sampling) ตามขนาดโรงเรียน โดยจําแนกตามขนาดโรงเรียน ไดแก ขนาดกลาง 5 แหง จํานวนประชากร 249 
คน ขนาดใหญ 4 แหง จํานวนประชากร 370 คน ขนาดใหญพิเศษ 8 แหง 1,080 คน  

 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnire)โดยแบงเป็น 3 ตอน คือ 1)  เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะแบบตรวจรายการ  (check list) ไดแก  
เพศ  อายุ   ระดับการศึกษา   ระยะเวลาการดํารงตําแนง  และขนาดของโรงเรียน   2)  เป็นแบบสอบถาม 
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผู บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรีเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรแท  (Likert‖s 
Rating Scale)  3)   ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
                     1) ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของครู วิเคราะหแขอมูลโดยการแจกแจงความถี่  (Frequency) 
และคารอยละ (Percentage)   
  2) ขอมูลเกี่ยวกับระดับการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี  ตามหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก โดยใชสถิติ
คาเฉล่ีย   ( )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  3)  การเปรียบเทียบการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียน  จําแนกตาม 
เพศ และระดับการศึกษาใชการทดสอบดวยสถิติ  t-test จําแนกตาม  อายุ  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และ
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ขนาดของโรงเรียน ใชการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียวดวย  (One-way ANOVA) และใชการทดสอบ
ความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD (Least Square Difference) ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะหแขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  ระยะเวลาการดํารงตําแนง  และขนาดของโรงเรียน  พบวาสวนใหญเป็นเพศหญิง  คิดเป็นรอยละ  
63.3  และเพศชาย คิดเป็นรอยละ  36.7  มีอายุ 26-30  ปี รอยละ 27.3  รองลงมามีอายุ 46  ปีขึ้นไป  รอย
ละ 20.5  มีอายุ  31-35  ปี รอยละ 19.1 มีอายุ 20-25  ปี รอยละ 15.2   มีอายุ 36-60  ปี รอยละ 10 และมี
อายุ  41-45  ปี รอยละ 7.9   มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 70.4  และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญา
ตรี รอยละ 29.6  มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงนอยกวา  5 ปี  รอยละ 40.5  รองลงมา  5-10  ปี  รอยละ 
26.4   มากกวา 15  ปี  รอยละ 22.3   และ 11-15  ปี   รอยละ 10.9  มีโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ รอยละ 
54.3  ขนาดใหญ  รอยละ 26.4 และขนาดกลาง  รอยละ  19.4 
 การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( ̅      )   เมื่อพิจารณาเป็น
รายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน  เรียงตามลําดับคาเฉล่ียสูงสุดลงมาดังนี้ หลักคุณธรรม  หลักความ
รับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักนิติธรรม  หลักการมีสวนรวมและหลักความคุมคา      
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม  การดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียนอยูใน
ระดับมากทุกดาน เรียงลําดับ ดังนี้ หลักคุณธรรม  หลักความรับผิดชอบ  หลักความโปรงใส  หลักนิติธรรม  
หลักการมีสวนรวม   หลักความคุมคา   ตามลําดับเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา  
 

1) หลักคุณธรรม  ในภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยปฏิบัติตนเป็นตัวอยางท่ีดี
แกผูใตบังคับบัญชาโดยการศึกษาหาความรูและประสบการณแอยูเสมอ  รองลงมามีการสงเสริมใหบุคลากร
พัฒนาตนเองพรอมกับมีหลักคุณธรรมในตนเองอยางสม่ําเสมอ  ผูบริหารมีการปฏิบัติงานดวยความ
ขยันหมั่นเพียร  สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดในความถูกตองดีงาม  มีการ
ปฏิบัติงานดวยความมีระเบียบวินัย  สนับสนุนใหกําลังใจแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยางขยัน อดทน ซื่อสัตยแ 
สุจริต  มีการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยแสุจริต  มีการปฏิบัติงานดวยความอดทน   มีการปฏิบัติงานดวยความ
เสียสละ  และผูบริหารสถานศึกษา   มีการรณรงคแใหใชหลักคุณธรรม อยางกวางขวางในสถานศึกษาตามลําดับ 
  2) หลักความรับผิดชอบ ในภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยจัดนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาโดยใหครูทุกคนมีสมุดนิเทศประจําตัวหรือสมุดเยี่ยมช้ันเรียน   รองลงมา เป็นการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา ใหมีความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสมตาม
หลักเกณฑแและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด  แจงแนวปฏิบัติกับบุคลากรใหมใหทราบถึงภาระงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑแการประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑแ
และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหนาท่ีของขาราชการในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดี  มีความสํานึกในการรับผิดชอบตอ
หนาท่ี และยอมรับผลการดําเนินงาน ท้ังรับผิดและรับชอบ  จัดทํารายงานประจําปีเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปิดเผยตอสาธารณชน  จัดระบบงานใหบุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบตอ
หนาท่ีและศักยภาพของตนเอง   มอบหมายใหคณะทํางานผูมีความเช่ียวชาญเรื่องแผนรับผิดชอบจัดทํา
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แผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อใหมีแผนท่ีมีประสิทธิภาพ   พัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ ใหเป็นระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกสแ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการประสานงาน เทคโนโลยีท่ีใชในการเรียนการสอนมี
ความทันสมัย เหมาะสมกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา
และมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางทัดเทียมกันตามลําดับ 
  3) หลักความโปรงใส ในภาพรวม มีการดําเนินงานอยู ในระดับมาก โดยจัดทําแผนเสนอขอ
งบประมาณใหสอดคลองกับวิสัยทัศนแ กลยุทธแของสถานศึกษา รองลงมามีระบบการตรวจสอบการทํางาน
ภายในหนวยงาน  มีการส่ือสารหรือแจงขอมูลท่ีจําเป็นและเป็นประโยชนแในการทํางานอยางสม่ําเสมอและ
ถูกตองโดยการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีการประชุมช้ีแจงการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับงบประมาณของโรงเรียน จัด
ใหมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาฝุายบริหาร เพื่อตรวจสอบการดําเนินงาน บริหารดวยความซื่อตรง  ซื่อสัตยแ  สุจริต 
ผูปกครองมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผล การใชงบประมาณ ใชภาษาในขาวสารของโรงเรียนท่ีเขาใจงาย 
ขอความเห็นชอบจากคณะทํางานในเรื่องท่ีสําคัญท่ีเป็นนโยบายกอนท่ีจะดําเนินการตอไป ทุกครั้ง มีการกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน อยางทัดเทียมกัน เสมอภาคตามลําดับ 

4)  หลักนิติธรรม ในภาพรวม มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยการกําหนดขอบเขต 
อํานาจ และหนาท่ีในการปฏิบัติงานของครูอยางชัดเจน มีระเบียบ ประกาศ ขอบังคับในการบริหารยึดตาม
กฏหมายท่ีเป็นธรรม รองลงมา บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ของทางราชการ และของสถานศึกษา รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคแของสถานศึกษา  มีระเบียบ ขอบังคับ  
ประกาศ เป็นท่ียอมรับของนักเรียน ครู ผูปกครอง  มีการกําหนดขอบเขต อํานาจ และหนาท่ีในการปฏิบัติงาน
ของครูอยางชัดเจน มีระเบียบ ประกาศ ขอบังคับในการบริหารยึดตามกฏหมายเป็นท่ียอมรับ  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อเห็นวาผูรับการประเมินมีความพรอม  สงเสริมใหครู
ศึกษากฏหมายดานเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับการเรียน เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีการ
เผยแพร ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับโดยยึดหลักกฏหมาย จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทาง  การศึกษาในสถานศึกษา  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน และ
การใชจายเงิน ตามระยะเวลาท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําหนด  พิจารณาใหความดีความชอบแกครูผูท่ีมี
ผลงานดีเดนเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  และมีการประเมินความดี ความชอบดวยความ
เป็นธรรม เสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติตามลําดับ 

5) หลักการสวนรวม ในภาพรวม มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก  โดยเปิดโอกาสใหบุคลากร
มีสวนรวมในการตัดสินใจ และรวมแสดงความคิดเห็นในการบริหารโรงเรียนของตนเองได  รองลงมาจัดใหมีการ
สังสรรคแรวมกันในหมูคณะครูอาจารยแเพื่อสรางสัมพันธภาพอันดี  ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดมี
สวนรวมในการวางระเบียบ ออกประกาศ และขอบังคับของสถานศึกษา สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก
บุคคล ครอบครัว องคแกรหนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา การเปิดโอกาสใหนักเรียน  ผูปกครอง และผู
มีสวนเกี่ยวของ แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมของโรงเรียน สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาทํางานเป็นทีม  การ
จัดทําสาระของหลักสูตรทองถิ่น โดยชุมชนมีสวนรวม  มีการแตงต้ังคณะทํางานจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทําการ
วิเคราะหแและจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  ใหผูใตบังคับบัญชามี   สวนรวมในการ
กําหนดเปูาหมาย การตัดสินใจในขอบเขตท่ีเหมาะสมตามสถานการณแ  ยอมรับฟใงและพิจารณาความคิดเห็น
ของผูใตบังคับบัญชา  มีการรับฟใงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) และ
นําไปปรับปรุง  การบริหารงานและมีการใชกระบวนการตัดสินใจ จากผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) ท่ี
เกี่ยวของตามลําดับ   

6)  หลักความคุมคาในภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยมอบหมายใหครูผูสอน
ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอน เมื่อวางจากการสอน  รองลงมา มีมาตรการในการประหยัด
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พลังงาน  สงเสริมใหครูและนักเรียนดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนแจากทรัพยแสินของสถานศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ  จัดหาอุปกรณแท่ีประหยัดพลังงาน  วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงใหครอบคลุม
ภาระงานท้ังองคแกร  และมีสงเสริมใหครูนําวัสดุในทองถิ่นและวัสดุท่ีใชแลว มาผลิตเป็นส่ือการเรียนการสอน
ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี พบวา 
 ครูท่ีมี เพศ ขนาดของโรงเรียน ตางกันมีความคิดเห็นในการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมและราย
ดานไมแตกตาง  สวนครูท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นในการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียนในภาพรวมและรายดานไมแตกตางยกเวนหลักความรับผิดชอบ พบวาแตกตางกัน  3  คู โดยมีกลุม
อายุ 20-25 ปี  ตางกับกลุมอายุ  26-30 ปี   และกลุมอายุ 26-30 ปี แตกตางจากกลุมอายุ  31-35 ปี  และ  
46  ปีขึ้นไป มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความ
คิดเห็นในการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
โดยกลุมระดับปริญญาตรีมีคาเฉล่ียสูงกวากลุมระดับสูงกวาปริญญาตรื 
  
การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี ดังตอไปนี้    
 1. การดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวาเป็นหลัก
ปฏิบัติท่ีใชในการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษาอยางถูกตอง ซึ่งต้ังอยูบนพื้นฐานของศีลธรรม จริยธรรม 
ระเบียบ และขอบังคับของสถานศึกษา เป็นการยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคแ เพื่อ
สรางคานิยมท่ีดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคแกรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตยแสุจริต ความ
เสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย อันกอใหเกิดประโยชนแตอทุกฝุายท่ีเกี่ยวของซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของพระอธิการสนิท จิตฺตธมฺโม (กองแกว) (2556 : 91)  ท่ีศึกษาการใชหลักธรรมมาภิ
บาลของผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบวา การใชหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด เขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ผูบริหาร
สถานศึกษาไดใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน   

 1) หลักคุณธรรม  โดยภาพรวมมีการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี อยูในระดับมาก  ท้ังนี้เนื่องจากเป็นหลักปฏิบัติ
ท่ีใชในการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษาอยางถูกตอง ซึ่งต้ังอยูบนพื้นฐานของศีลธรรม จริยธรรม ระเบียบ 
และขอบังคับของสถานศึกษา เป็นการยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคแ เพื่อสรางคานิยม
ท่ีดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคแกรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตยแสุจริต ความเสียสละ ความ
อดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย อันกอใหเกิดประโยชนแตอทุกฝุายท่ีเกี่ยวของซึ่งสอดคลองกับพระ
สกล อินทรแคลาย (2556) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ ผูบริหารสถานศึกษาใน
จังหวัดนครสวรรคแ พบวา ทัศนะบุคลากรตอการบริหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล พบวา ทุกดานอยูใน
ระดับมาก หลักคุณธรรม พบวา บุคลากรมีทัศนะวาการบริหารงานทุกดานอยูในระดับมาก การบริหารงาน
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ความสัมพันธแระหวางโรงเรียนกับชุมชน และการบริหารกิจการนักเรียนโดยใช หลักธรรมในการสรางมนุษยแ 
สัมพันธแ มีคาเฉล่ียสูงสุด   

 2) หลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมมีการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรีอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากความ
มุงมั่นต้ังใจของผูบริหารสถานศึกษาในการ ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จโดย
สอดคลองกับกฎระเบียบของทางราชการ ตลอดจนคํานึงถึงผูรับบริการและสวนรวมเป็นสําคัญ   ซึ่งสอดคลอง
กับพระสกล อินทรแคลาย (2556) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ ผูบริหารสถานศึกษา
ในจังหวัดนครสวรรคแ พบวา ทัศนะบุคลากรตอการบริหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล พบวา ทุกดานอยู
ในระดับมาก ผลการศึกษาพบวา  หลักความรับผิดชอบ บุคลากรมีทัศนะวา การบริหารงานทุกดานอยูในระดับ
มาก บุคลากรมีความ รับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการ งานกิจการนักเรียนมีคาเฉล่ียสูงสุด 

 3) หลักความโปร่งใส โดยภาพรวมมีการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรีอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาอยาง เปิดเผย เท่ียงตรง มีเอกสารหลักฐานยืนยันผลการปฏิบัติ งานตาม
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ อยางถูกตองและชัดเจนไมมีการปิดบัง อําพราง ขอมูลใด ๆ แกผูท่ีมีสวนได
สวนเสียทุกฝุาย  ซึ่งสอดคลองกับ พระสกล อินทรแคลาย (2556) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลของ ผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรคแ พบวา ทัศนะบุคลากรตอการบริหารงานโรงเรียนตามหลัก
ธรรมาภิบาล พบวา  หลักความโปรงใส บุคลากรมีทัศนะวา การบริหารงานทุกดานอยูในระดับมาก การ
บริหารงานความสัมพันธแระหวางโรงเรียนกับชุมชน และการบริหารงานวิชาการดวยความ โปรงใสจริงใจมี
คาเฉล่ีย สูงสุด   

 4) หลักนิติธรรม  โดยภาพรวมมีการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจาก
ระเบียบและหลักเกณฑแ  กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ ใหมีความทันสมัยและเป็นธรรมตลอดจนเป็นท่ี
ยอมรับของสังคมและสมาชิกโดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเป็นธรรมท่ีใช
เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา ภายใตความเป็นธรรมและเสมอภาค เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนแตอการ
ปฏิบัติงานของ ผูบริหารสถานศึกษาโดยเครงครัด ซึ่งสอดคลองกับ  พระสกล อินทรแคลาย (2556) ไดศึกษาการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ ผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรคแ พบวา ทัศนะบุคลากร
ตอการบริหารงานโรงเรียนตาม หลักธรรมาภิบาล พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ไดแก หลักนิติธรรม พบวา 
บุคลากรมีทัศนะวา การบริหารงานทุกดานอยูในระดับมาก การบริหารงานความสัมพันธแระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน และการบริหารกิจการนักเรียนเป็นไปตามระเบียบของทาง ราชการมีคาเฉล่ียสูงสุด   
 5) หลักการมีส่วนร่วม  โดยภาพรวมมีการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เป็นอันดับ
ท่ีหา  ท้ังนี้เนื่องจากการเปิดโอกาสใหบุคลากรในสถานศึกษาและครูผูสอน ท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือไดรับ
ผลกระทบจากการบริหารงาน ไดรวมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ดําเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และรับผลประโยชนแท่ีเกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ พระสกล อินทรแคลาย (2556)  ไดศึกษาการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลของ ผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรคแ พบวา ทัศนะบุคลากรตอการบริหารงาน
โรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก หลักการมีสวนรวม พบวา บุคลากรมีทัศนะวาใน
ดานการบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานอาคารสถานท่ี โดยเปิดโอกาสใหทุกฝุายมีสวนรวมมีคาเฉล่ีย
สูงสุด   
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 6) หลักความคุ้มค่า  โดยภาพรวมมีการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจาก
การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนแสูงสุดตอผูเรียนและ
สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับพระสกล อินทรแคลาย (2556) ไดศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลของ ผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรคแ พบวา ทัศนะบุคลากรตอการบริหารงานโรงเรียนตามหลัก
ธรรมาภิบาล พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก หลักความคุมคา บุคลากรมีทัศนะวา ในดานการบริหารงานธุรการ 
การเงิน งบประมาณ พัสตุ อาคาร สถานท่ี บุคลากร บริหารงานไดอยางคุมคามีคาเฉล่ียสูงสุด   
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี นํามาสูอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1)  ครูท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี  ในภาพรวมไมตางกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน
พบวา  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัด สพม.3 ในศตวรรษท่ี 21  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี  ทุกดานไมแตกตางกัน  สอดคลองกับพระมหาลําพึง  ธีรปญโ่ญ 
(เพ็ญภู) (2554)  ไดศึกษา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัด
นครสวรรคแ พบวา บุคลากรท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอวาการบริหารงานตามธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินท
ราชูทิศมัชฌิม โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

 2) ครูที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี  ในภาพรวมไมตางกัน ยกเวนดานหลักความ
รับผิดชอบท่ีผูตอบแบบสอบถามอายุตางกันมีความคิดเห็นตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะวา ครูผูสอนท่ีมีอายุนอยกวายอมมีการรับรูและมีความเขาใจในความมุงมั่นต้ังใจของผูบริหาร
สถานศึกษาในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จโดยสอดคลองกับกฎระเบียบของทาง
ราชการ ตลอดจนคํานึงถึงผูรับบริการและสวนรวมเป็นสําคัญ ไดนอยกวาครูท่ีมีอายุมากกวา  ซึ่งสอดคลองกับ
พระไพฑูรยแ  รตนิโก (ศรีวิชา) (2556) ไดศึกษา การบริหารงานตามหลักธรรมา ภิบาลขององคแการบริหารสวน
ตําบลบานแดง อําเภอพบิ่ลยแรักษแ  จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา ผลเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนตอ
การบริหารงานของตามหลักธรรมาภิบาล ขององคแการบริหารสวนตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษแ จังหวัด
อุดรธานี พบวาประชาชนท่ีมีเพศ ตางกัน อายุตางกัน มีทัศนะ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐาน
การวิจัยแตในสวนของประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาและอาชีพท่ีแตกตางกัน มีทัศนะตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 3) ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี  ในภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวา ครูที่จบระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นวาการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนสังกัด สพม.3 ยุคศตวรรษท่ี 21 ทุกดานมีคาเฉล่ียสูงกวาผูท่ี
จบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจเป็นเพราะ ครูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็น
ครูที่ไดรับการบรรจุใหม มีประสบการณแในการทํางานนอยกวา 5 ปี จึงมีความกระตือรือรน มีความต้ังใจสูงใน
การเริ่มงานใหมท่ีไดรับ มุงงาน เป็น ครูรุนใหมท่ีเริ่มตนชีวิตการทํางาน ซึ่งเป็นกลุมคนท่ีกําลังเขามาเป็นสวน
หนึ่งในการขับเคล่ือนการพัฒนา มีหลักแนวคิดและตองการใชประโยชนแจากทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดอยางคุมคา 
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จึงทําใหครูที่จบระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลทุกดานมีคาเฉล่ียสูงกวาผูท่ีจบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อีกท้ังครูท่ีจบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มี
ความรู ประสบการณแ และเทคนิควิธีตาง ๆ ทําใหไดพบเห็นการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัด สพม.3 ยุคศตวรรษที่ 21 พบปใญหาและการแกไขปใญหาตางๆ มาไมเทากัน ซึ่งครูที่จบการศึกษา
สูงกวาปริญญาตรี มีประสบการณแในการทํางานมานานจะมีความคิดเห็นวาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลท่ีจะใหเป็นไปตามเจตนารมณแของการบริหารจัดการท่ีดี เป็นส่ิงท่ียังทําไดไมสมบูรณแ ไมเป็นไปตามรูปแบบ
มากนักจึงทําใหมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันกับครูท่ีจบระดับการศึกษาปริญญาตรี  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ รหัส แสงผอง (2557) ท่ีพบวา 1) กรรมการบริหารและสมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
จันทบุรี  มีกระบวนการบริหารการพัฒนาทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับมาก โดยมีกระบวนการ
บริหารการพัฒนาทองถิ่นตามหลักคุณธรรม มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือกระบวนการบริหารการพัฒนาทอง
ถิ่นตามหลักความคุมคา สําหรับคาเฉล่ียท่ีมีคาตํ่าสุด คือ กระบวนการบริหารการพัฒนาทองถิ่นตามหลักความ
รับผิดชอบ  2) กรรมการบริหารและสมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดจันทบุรี ท่ีมี ระดับ
การศึกษา แตกตางกัน  มีกระบวนการบริหารการพัฒนาทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  

 4)   ครูที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี  ในภาพรวมไมแตกตางกัน ท้ังเป็นเพราะ
เรื่องของธรรมาภิบาลมีหลัก แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนจึงทําใหครูแมจะทํางานอยูในตําแนงตางกันมีความคิดเห็น
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับพระมหาลําพึง  ธีรปญโ่ญ (เพ็ญภู) (2554) ไดศึกษาการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม  จังหวัดนครสวรรคแ จําแนกตาม ตําแหนง พบวา บุคลากรท่ีมี
ตําแหนงแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน ตามธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 
โดยรวมและพิจารณาเป็นรายดาน พบวา บุคลากรมีความคิดเห็น ไมแตกตางกันทุกดาน  

 5)  ครูที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาล
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี  ในภาพรวมไม
ตางกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวา ปใจจุบันครูท่ีสอนในโรงเรียนมีการรับรูงานท่ีเทาเทียมกัน เพราะผูบริหารเปิด
โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงานมากขึ้นหรือมีการเรียนรูผานส่ือตาง ๆ มากมายทําใหเกิดความรู 
ความเขาใจการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามกฎ กติกามากขึ้น อีกท้ังเป็นความคิดเห็นจาก
ครูผูสอนเชนเดียวกัน จึงทําใหมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ จุฑามาศ ภูสงา 
(2558) ท่ีพบวา ครูท่ีมีประสบการณแทํางาน ตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ใน
จังหวัด นครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา ครูท่ีมีประสบการณแการทํางานตางกันมีทัศนะตอการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยรวมไมแตกตางกัน 
 6)  ครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามหลักธรรมภิ
บาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี  ในภาพรวม
ไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวา นโยบายการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาในปใจจุบัน มีการ
กํากับ ติดตาม และประเมินผล อยางตอเนื่อง ผูบริหารตองยึดหลักนิติธรรม ไดแก กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับ ขอปฏิบัติ และ นโยบายตางๆ และหลักการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีเป็นนิติ บุคคลเหมือนกัน มีลักษณะแนวทางการปฏิบัติตอครูของผูบริหารสถานศึกษาคลายคลึงกัน 
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ทําให ผูบริหารสถานศึกษาทุกขนาด มีขอบขายและภารกิจท่ีตองบริหารจัดการศึกษาท่ีเหมือนๆกั น โดยมี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เป็นแมบทใหผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการ เพื่อใหบรรลุ
เปูาหมายเดียวกัน และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ หลักการของการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก ธรรมาภิบาล ท่ีนํามา
บูรณาการใหเขากับการบริหารจัดการ ทําใหครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมี ขนาดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต 1 ไมแตกตางกัน  สอดคลองกับณรรฐวรรต กําหัวเรือ (2557) ไดศึกษาเรื่อง การ
บริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต 1  การบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะ ของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต  1 
จําแนกตามขนาด ของสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน  
 
ขอเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
1. หลักนิติธรรม 1) ควรสงเสริมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานและ

การใชจายเงินตามระยะเวลาท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําหนด  2) ควรพิจารณาใหความดีความชอบแกครู
ผูท่ีมีผลงานดีเดนเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  3) มีการประเมินความดี ความชอบดวย
ความเป็นธรรม เสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักความโปรงใส 1) ควรสงเสริมการใชภาษาในขาวสารของโรงเรียนท่ีเขาใจงาย 2) ควรขอความ
เห็นชอบจากคณะทํางานในเรื่องท่ีสําคัญท่ีเป็นนโยบายกอนท่ีจะดําเนินการตอไป ทุกครั้ง  3) ควรมีการกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน อยางทัดเทียมกัน เสมอภาค 
 3. หลักความรับผิดชอบ  1) สงเสริมพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ ใหเป็นระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสแ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการประสานงานเทคโนโลยีท่ีใชในการเรียนการสอนใหมีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 2) ควรใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา 
3) ควรมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางทัดเทียมกันตามลําดับ 
 4. หลักความคุมคา 1) สงเสริมการจัดหาอุปกรณแท่ีประหยัดพลังงาน   2) ควรวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนงใหครอบคลุมภาระงานท้ังองคแกร  3) สงเสริมใหครูนําวัสดุในทองถิ่นและวัสดุท่ีใชแลว มาผลิต
เป็นส่ือการเรียนการสอน 

5. หลักการมีสวนรวม 1) ควรเปิดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการกําหนดเปูาหมาย การ
ตัดสินใจในขอบเขตท่ีเหมาะสมตามสถานการณแ  ยอมรับฟใงและพิจารณาความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา  2) 
ควรรับฟใงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) และนําไปปรับปรุงการ
บริหารงาน  3) สงเสริมการใชกระบวนการตัดสินใจจากผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) ท่ีเกี่ยวของ   
 6. หลักคุณธรรม 1) สงเสริมการปฏิบัติงานดวยความมีระเบียบวินัย  2) สนับสนุนใหกําลังใจแก
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยางขยัน อดทน ซื่อสัตยแ สุจริต   3) ควรมีการรณรงคแใหใชหลักคุณธรรมอยางกวางขวาง
ในสถานศึกษา 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  1) ควรทําวิจัยเกี่ยวกับปใจจัยท่ีสงเสริมและปใจจัยท่ีเป็นอุปสรรคตอการดําเนินงานตาม
หลักธรรมภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี
  2) ควรทําวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหาร
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โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี  เพื่อใหเกิดรูปแบบท่ี
หลากหลายอันเป็นประโยชนแตอการบริหารสถานศึกษา 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแคุรุสภาลาดพราว. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม                  
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ : องคแการรับสง
 สินคาและพัสดุภัณฑแ (รสพ.). 
กระทรวงศึกษาธิการ.(2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.  
 กรุงเทพมหานคร : กระทรงศึกษาธิการ. 
จํานงคแ นาหนองตูม (2550). การนําหลักธรรมาภิบาลไปใชใ้นการบริหารของผู้อํานวยการสถานศึกษาตาม
 ความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น                  
 เขต 4.วิทยานิพนธแปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
จุฑามาศ ภูสงา (2558).  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา  เขต 24 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24.
 วิทยานิพนธแครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 
ณรรฐวรรต กําหัวเรือ (2557).การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
 ทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1.
 วิทยานิพนธแครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ                                                                                   
ทวีวัฒนแ  อินทรประเสริฐ.  (2559).  การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17.  วิทยานิพนธแครุศาสตรมหาบัณฑิต (การ
บริหาร การศึกษา). จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี.  
อนุสรณแ นิเลศรัมยแ (2553). ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักการของ ระบบบริหาร
 กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1..วิทยานิพนธแปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ. 
บุญชม ศรีสะอาด.  (2545).  การวิจยัเบื้องต้น (พิมพ์คร้ังที่ 7). กรงเทพฯ : สุวีริยาสาสแน.                                             
ปนัดดา จิตคง (2556: 78-80).การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามทัศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
 จังหวัด นครศรีธรรมราช.วิทยานิพนธแปริญญามหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา). วิทยาลัยเทคโนโลยี
 ภาคใต.     
 แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3(นนทบุรี – พระนครศรีอยุธยา)                                  
 ประจําปีงบประมาณ 2560.  คนเมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2560,จาก
 http://www.secondary3.go.th/        
พระมหาสําพึง ธีรปญโญ (25๕4). การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของโรงเรียนนวมินทรา                
 ชูทิศมัซฌิม จังหวัด นครสวรรค. (วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหา                     
 จุฬาลงกรณแราชวิทยาลัยราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรคแ. 

http://www.secondary3.go.th/


การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ (สสอท) : การจัดการศกึษาเพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวิต : หน้า 295 

พระสกล อินทรคลาย (2556). การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารศึกษาใน
 จังหวัด  นครสวรรค. (วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต). สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 บัณฑิต วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระอธิการสนิท จิตฺตธมฺโม (กองแกว).  (2556).  การใช้หลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1.วิทยานิพนธแ รป.ม. ( รัฐประศาสน
 ศาสตรแ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย.  
ลัดดาวัลยแ  เพชรโรจนแและคณะ. สถิติสําหรับการวิจัยและเทคสนิคการใช้ SPSS. ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2.
 กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพแ,2555 
วัชราพร ดุมรถ และคณะ (2557 ). การบริหารสถานศึกษาโดยการใชหลักธรรมภิบาลของผูบริหาร
 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทก่ีารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1.วิทยานิพนธแการศึกษา
 มหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา).วิทยาลัยสันตพล 
วิไลรัตนแ  ฝุายดี (2559 ).  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางใน
 อําเภอ ตาพระยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2.  วิทยานิพนธแ 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยบูรพา.     
อุไรวรรณ   แกวบาง และคณะ (2558). การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
 สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู กลุ่มอําเภอธัญบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2.วิทยานิพนธแ ค.ม. (การบริหารการศึกษา).มหาวิทยาลัยปทุมธานี                                                                                 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ (สสอท) : การจัดการศกึษาเพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวิต : หน้า 296 

การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดบัปรญิญาตรี   
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
ENGLISH SELF-EFFICACY OF DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY UNDERGRADUATE 
STUDENTS 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาการรับรูความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ และ 2) เปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนเอง
ดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิ ทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแตามระดับผลการเรียน
ภาษาอังกฤษ ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ท่ีตอบแบบสอบถามตามความ
สมัครใจ จํานวน 520 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนเองดาน
ภาษาอังกฤษ วิเคราะหแผลโดยใชคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว 
ผลการวิจัยพบวา 1) คาเฉล่ียการรับรูความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแอยูในระดับปานกลาง 2) เมื่อจําแนกนักศึกษาเป็นกลุมตามระดับผลการเรียน
ภาษาอังกฤษพบวา นักศึกษากลุมเกงมีการรับรูความสามารถของตนเองสูงสุด ตามดวยกลุมปานกลาง และ
กลุมออน 3) เปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนเองของนักศึกษาระหวางกลุมท่ีมี ผลการเรียนตางกัน 
พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 4) แหลงท่ีมาท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหเกิดการ
รับรูความสามารถของตนเอง ไดแก การเห็นตนเองประสบความสําเร็จ 

 

คําสําคัญ : การรับรูความสามารถของตนเอง, การรับรูความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษ, นักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  

ABSTRACT 

 The objectives of the research were to 1) examine the English self-efficacy of Dhurakij 
Pundit University undergraduate students; and 2) compare the English self-efficacy of 
Dhurakij Pundit University students according to their English grades. Samples used in this 
research were Dhurakij Pundit University students who enrolled in the Business English 
course in the second semester of the academic year 2016. There were 520 students who 
filled out the questionnaire voluntarily. The research instrument was the English self-efficacy 
questionnaire. Data were analyzed using mean, standard deviation, and one-way ANOVA. The 
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findings revealed that 1) the average scores of English self-efficacy of Dhurakij Pundit 
University undergraduate students were at the moderate level; 2) when categorizing students 
according to their grade levels, the average scores of English self-efficacy of the high-
achieving group were at the highest level, followed by the average-achieving group and the 
low-achieving group respectively; 3) when comparing the English self-efficacy among the 
three groups, there was a statistically significant difference at the 0.05 level; and 4) the most 
important source of self-efficacy was enactive mastery experience.    

 

KEYWORDS: Self-efficacy, English self-efficacy, Undergraduate students  

 

บทนํา 
การรับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) หมายถึง ความเช่ือในความสามารถของตนเองท่ีจะทํางาน
ช้ินใดช้ินหนึ่งใหบรรลุผล (Bandura, 1997) ซึ่งการรับรูความสามารถของตนเองในแตละบุคคลมีความแตกตาง
กัน และสงผลใหบุคคลนั้นมีความนึกคิด ทัศนคติ และการแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน โดยบุคคลท่ีมีการรับรู
ความสามารถของตนเองในระดับสูงจะมีความพยายาม อุตสาหะ ไมยอทอเมื่อเผชิญอุปสรรคตาง ๆ มองเห็น
อุปสรรคเป็นความทาทาย อีกท้ังพยายามแสวงหาหนทางแกไขปใญหา ในทางตรงกันขาม ผูท่ีมีการรับรู
ความสามารถของตนเองตํ่าจะไมอดทน ทอถอยงายเมื่อเผชิญกับอุปสรรค และมีแนวโนมจะหลีกเล่ียงงานท่ี
ยากลําบาก ดังนั้น การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะประสบความสําเร็จไดนั้น นอกจากจะขึ้นอยูกับความสามารถ
เฉพาะบุคคลแลว ปใจจัยสําคัญอีกประการคือความเช่ือในการรับรูความสามารถของตนเอง (Bandura, 2006; 
Pajares, 1996; Schunk, 2003) นอกจากนี้ Zimmerman (2000) ยังเสริมอีกวา การรับรูความสามารถของ
ตนเองสามารถใชทํานายความพยายามของบุคคลในการแกปใญหา ความขยัน ความอุตสาหะ และแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์ อีกท้ังบุคคลท่ีมีการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะสามารถควบคุมอารมณแ จัดการความเครียด  
ความวิตกกังวล และความซึมเศราไดดีกวาคนท่ีมีการรับรูความสามารถของตนเองตํ่า 

การเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศใหประสบความสําเร็จจําเป็นตองอาศัยปใจจัยหลายประการ 
เชน ลักษณะนิสัยของผูเรียน ลีลาการเรียนรู ความเช่ือของผูเรียน กลวิธีการเรียน และแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ เป็น
ตน (Dörnyei, 2005) แตนอกเหนือจากนี้ การรับรูความสามารถของตนเองก็เป็นปใจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ี
สัมพันธแกับความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ จากงานวิจัยท่ีศึกษาการรับรูความสามารถของตนเองจะพบวา 
มีความสัมพันธแทางบวกระหวางการรับรูความสามารถของตนเองกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา และการท่ีผูเรียนมีการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะสงผลใหการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น ซึ่งเป็น
ผลมาจากการที่ผูเรียนท่ีมีการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะเห็นภาษาอังกฤษเป็นความทาทาย ผูเรียนจะ
รูจักเลือกใชกลวิธีการเรียนแบบตาง ๆ เพื่อทํางานหรือทํากิจกรรมใหสําเร็จ ไมทอถอยงาย (Rahimi & 
Abedini, 2009; Mills, Pajares, & Herron, 2006; Tilfarlioglu & Ciftci, 2011)  

การท่ีบุคคลมีการรับรูความสามารถของตนเองแตกตางกันนั้น Bandura (1997) ระบุวามาจาก
แหลงท่ีมาสําคัญ 4 แหลง ไดแก การเห็นความสําเร็จของตนเอง (Enactive mastery experience) ซึ่งเกิด
จากประสบการณแของตัวผูเรียนเอง หากผูเรียนเห็นตนเองทําส่ิงใดแลวประสบผลสําเร็จ การรับรูความสามารถ
ของตนเองก็สูงขึ้น ซึ่งปใจจัยนี้เป็นแหลงของการรบัรูความสามารถของตนเองท่ีสําคัญท่ีสุด เนื่องจากเป็นการ
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เห็นความสําเร็จท่ีชัดเจนท่ีสุด บุคคลท่ีประสบความสําเร็จดวยตนเองจะเกิดความเช่ือมั่นและเกิดการรับรู
ความสามารถของตนเอง แหลงท่ีมาของการรับรูความสามารถของตนเองแหลงท่ีสอง ไดแก การเห็น
ประสบการณแและความสําเร็จของผูอื่น (Vicarious experience) เป็นการเพิ่มการรับรูความสามารถของ
ตนเองโดยการเปรียบเทียบตนเองกับผูอื่น หากตัวแบบท่ีเปรียบเทียบมีลักษณะใกลเคียงกับตนเองแลวทําส่ิงใด
สําเร็จ บุคคลนั้นจะเช่ือวาตนเองก็สามารถประสบผลสําเร็จไดเชนเดียวกันกับตัวแบบ แหลงท่ีมาของการรับรู
ความสามารถของตนเองแหลงท่ีสาม ไดแก การชักจูงโนมนาวใจ (Verbal persuasion) เกิดจากการประเมิน 
ใหขอมูลปูอนกลับ หรือการตัดสินจากบุคคลอื่น ซึ่งหากเป็นผูท่ีนาเช่ือถือ เชน ครู อาจารยแ เพื่อนสนิท ก็สงผล
ตอการรับรูความสามารถของตนเองไดเชนกัน แหลงท่ีมาของการรับรูความสามารถของตนเองแหลงสุดทาย 
ไดแก สภาวะทางกายและอารมณแ (Physiological and affective states) เชน ความเหนื่อยลา ความเครียด 
ความวิตกกังวล สามารถสงผลตอการทํากิจกรรมและมีผลตอการรับรูความสามารถของตนเองของบุคคลได
เชนกัน 

 จากการที่นักศึกษาไทยเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานานแตยังไมประสบผลสําเร็จ สวนหนึ่งอาจมา
จากการรับรูความสามารถของตนเองท่ีแตกตางกัน ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการรับรูความสามารถของ
ตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ เพื่อผลท่ีไดจะทําใหเขาใจนักศึกษามากยิ่งขึ้น 
และนําไปสูการจัดการเรียนการสอนท่ีชวยเพิ่มระดับการรับรูความสามารถของตนเอง เพื่อทําใหการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาประสบความสําเร็จตอไป 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาการรับรูความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ 
2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแตามระดับผลการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 716 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ท่ีตอบแบบสอบถามตามความสมัครใจ จํานวน 520 
คน คิดเป็นรอยละ 72.63  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษ 

แบบสอบถามแบงเป็น 3 ตอน ประกอบดวย  
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานเพศ และผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ตอนท่ี 2 ขอคําถามเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษ มีจํานวน 16 ขอ 

แบงเป็นขอคําถามท่ีเกี่ยวกับความเช่ือในการรับรูความสามารถของตนเองดานการฟใงภาษาอังกฤษจํานวน 4 ขอ  
ดานการอานภาษาอังกฤษจํานวน 4 ขอ ดานการพูดภาษาอังกฤษจํานวน 4 ขอ และดานการเขียนภาษาอังกฤษ
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จํานวน 4 ขอ แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณคา 7 ระดับ ต้ังแตระดับไมมั่นใจเลย (ระดับ 0) จนถึงระดับ
มั่นใจมากท่ีสุด (ระดับ 6)  

ตอนท่ี 3 เป็นขอคําถามเกี่ยวกับแหลงการรับรูความสามารถของตนเอง เป็นแบบมาตรประมาณคา 4 
ระดับ ไดแก เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยท่ีสุด 

แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษมีผลการประเมินคุณภาพดานความ
ตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน อยูระหวาง 0.67-1.00 และนํา
แบบสอบถามไปทดลองใชกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 42 คน เพื่อหาคา
ความเช่ือมั่นโดยการทดสอบสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach‖s alpha coefficients) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 
0.94  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นผูวิจัยไดสงแบบสอบถามใหนักศึกษาตอบในสัปดาหแสุดทายของการเรียน
การสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) โดยใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ประมาณ 10 นาที จากนั้นผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะหแผลวิจัย 

 
การวิเคราะหแขอมูล 

ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหแผลทางสถิติ โดยใชคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 เกณฑแในการวิเคราะหแ และแปลผลขอมูลในตอนท่ี 2 ของแบบสอบถาม มีดังนี้ 
 คะแนนเฉล่ีย 5.50-6.00 กําหนดใหอยูในเกณฑแ มั่นใจมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.49 กําหนดใหอยูในเกณฑแ มั่นใจมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 กําหนดใหอยูในเกณฑแ มั่นใจคอนขางมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 กําหนดใหอยูในเกณฑแ มั่นใจปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 กําหนดใหอยูในเกณฑแ มั่นใจคอนขางนอย 
คะแนนเฉล่ีย 0.50-1.49 กําหนดใหอยูในเกณฑแ มั่นใจนอย 
คะแนนเฉล่ีย 0.00-0.49 กําหนดใหอยูในเกณฑแ ไมมั่นใจเลย 

 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหแขอมูลการรับรูความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 179 34.4 
หญิง 341 65.6 
รวม 520 100.0 
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จากตารางท่ี 1 พบวามีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 520 คน แบงเป็นเพศชายจํานวน 179 คน คิดเป็น
รอยละ 34.4 และเพศหญิงจํานวน 341 คน คิดเป็นรอยละ 65.6 

 

ตารางท่ี 2  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับผลการเรียนภาษาอังกฤษ 

กลุ่มผลการเรียน จํานวน ร้อยละ 
เกง 118 22.7 

ปานกลาง 242 46.5 
ออน 160 30.8 
รวม 520 100.0 

 

จากตารางท่ี 2 พบวาจากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 520 คน แบงเป็นนักศึกษากลุมเกงจํานวน 118 
คน คิดเป็นรอยละ 22.7 นักศึกษากลุมปานกลางจํานวน 242 คน คิดเป็นรอยละ 46.5 และนักศึกษากลุมออน 
จํานวน 160 คน คิดเป็นรอยละ 30.8 

ตารางท่ี 3 การรับรูความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตยแ (n = 520) 

ขอความ คาเฉลี่ย SD แปลผล 
1. ฉันฟใงบทพูดหรือบทสนทนาสั้นๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจแลวสามารถจับใจความ

สําคัญ (Main idea) ได 
2.93 1.12 ปานกลาง 

2. ฉันฟใงบทพูดหรือบทสนทนาสั้นๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจแลวสามารถเขาใจ
รายละเอียดสําคัญ (Supporting details) ได 

2.83 1.14 ปานกลาง 

3. ฉันฟใงบทพูดหรือบทสนทนาสั้นๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจแลวสามารถสรุปสิ่งท่ี
ฟใงได 

2.78 1.19 ปานกลาง 

4. ถาฉันมีประสบการณแการฟใงภาษาอังกฤษบอยข้ึน ฉันจะสามารถฟใงไดดี
ยิ่งข้ึน 

3.72 1.28 คอนขางมาก 

คาเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนเองดานการฟใง 3.06 1.24 ปานกลาง 
5. ฉันสามารถอานประกาศ โฆษณางาน และขอความภาษาอังกฤษสั้นๆ ได 3.39 1.36 ปานกลาง 
6. เมื่อตองอานบทอานท่ีเกี่ยวกับธุรกิจฉันสามารถจับใจความสําคัญ (Main 

idea) ได 
2.93 1.17 ปานกลาง 

7. เมื่อตองอานบทอานท่ีเกี่ยวกับธุรกิจฉันสามารถเขาใจรายละเอียดสนับสนุน 
(Supporting details) ของเน้ือหาน้ันได 

2.80 1.19 ปานกลาง 

8. เมื่อตองอานบทอานท่ีเกี่ยวกับธุรกิจฉันสามารถเดาความหมายของ
คําศัพทแได 

3.10 1.15 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนเองดานการอาน 3.05 1.24 ปานกลาง 
9. ฉันสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับการสัมภาษณแงานเป็นภาษาอังกฤษได 2.74 1.29 ปานกลาง 
10. ฉันสามารถแลกเปลี่ยนเงินโดยใชภาษาอังกฤษได 3.03 1.34 ปานกลาง 
11. ฉันสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาและวิธีโฆษณา

สินคาเป็นภาษาอังกฤษได 
2.75 1.21 ปานกลาง 
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ขอความ คาเฉลี่ย SD แปลผล 
12. ฉันสามารถเจรจาตอรองราคาสินคาเป็นภาษาอังกฤษได 2.79 1.27 ปานกลาง 
คาเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนเองดานการพูด 2.83 1.26 ปานกลาง 
13. ฉันสามารถเขียนจดหมายสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษได 3.12 1.22 ปานกลาง 
14. ฉันสามารถเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเพื่อทวงถามการชําระคาสินคาจาก

ลูกคาได 
2.94 1.22 ปานกลาง 

15. ฉันสามารถเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเพื่อตอรองเรื่องราคาสินคาและ
ขอเสนอตางๆ กับลูกคาได 

2.86 1.21 ปานกลาง 

16. ฉันสามารถเขียนรายงานภาษาอังกฤษสั้นๆ เพื่ออธิบายขอมูลในแผนภูมิ
หรือตารางได 

2.91 1.28 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนเองดานการเขียน 2.96 1.23 ปานกลาง 
คาเฉลี่ยรวม 2.98 1.25 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา การรับรูความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแโดยเฉล่ียอยูท่ี 2.98 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.25 แสดงวามีความเช่ือในการรับรู
ความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีมากกวา 
1.00 เป็นผลมาจากลักษณะของแบบสอบถามท่ีเป็นมาตรประมาณคา 7 ระดับ ผูตอบแบบสอบถามมี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตางกัน โดยมีท้ังนักศึกษากลุมเกง ปานกลาง และออนอยูดวยกันจึงสงผลใหการ
แสดงความคิดเห็นตอการรับรูความสามารถของตนเองไมไดใกลเคียงหรือเหมือนกันมาก ทําใหการกระจายของ
ขอมูลมากกวา 1.00 และสําหรับเกณฑแท่ียอมรับไดของสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือไมเกิน 1.75 (บุญมี พันธแไทย, 
2557) 

 ทักษะท่ีมีการรับรูความสามารถของตนเองสูงสุดคือดานการฟใง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.06 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.24 ตามดวยการรับรูความสามารถของตนเองดานการอาน คาเฉล่ียเทากับ 3.05 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.24 ลําดับถัดมาไดแก การรับรูความสามารถของตนเองดานการเขียน คาเฉล่ียเทากับ 
2.96 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.23 และลําดับสุดทายไดแก การรับรูความสามารถของตนเองดานการพูด 
คาเฉล่ียเทากับ 2.83 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.26  

 

ตารางท่ี 4 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูความสามารถของ
ตนเองดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ จําแนกตามผล
การเรียนภาษาอังกฤษ 

กลุ่มผลการเรียน ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
เกง 3.49 1.28 ปานกลาง 

ปานกลาง 2.91 1.16 ปานกลาง 
ออน 2.69 1.25 ปานกลาง 
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แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 45.17 2 22.58 24.45* .00 
ภายในกลุม 477.51 517 0.92   
รวม 522.68 519    
  

 จากตารางท่ี 4 พบวา นักศึกษากลุมเกงมีการรับรูความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษสูงสุด โดย
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.28 ในขณะท่ีนักศึกษากลุมออนมีการรับรูความสามารถของ
ตนเองดานภาษาอังกฤษตํ่าสุด คาเฉล่ียเทากับ 2.69 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.25 

 เมื่อเปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนเองระหวางกลุมเกง ปานกลาง และออน พบวานักศึกษา
ท่ีมีผลการเรียนตางกันจะมีการรับรูความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 จึงไดทดสอบความแตกตางเป็นรายคูเพื่อเปรียบเทียบวาคูใดบางท่ีมีการรับรูความสามารถของ
ตนเองดานภาษาอังกฤษแตกตางกัน โดยใชวิธีของ Scheffé ดังแสดงในตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษของ
นัก ศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตยแ  ท่ีมีผลการเรียนภาษาอั งกฤษ        
แตกตางกัน 

ผลการเรียน 
ภาษาอังกฤษ 

จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย กลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน 

กลุมเกง 118 3.49 - .58* .80* 
กลุมปานกลาง 242 2.91  - .22* 
กลุมออน 160 2.69   - 

 
 จากตารางท่ี 5 เมื่อทดสอบความแตกตางในการรับรูความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษเป็น
รายคู พบวา กลุมท่ีมีผลการเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกันมีการรับรูความสามารถของตนเองแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 คู ไดแก กลุมเกงมีการรับรูความสามารถของตนเองสูงกวากลุม
ปานกลางและกลุมออน และกลุมปานกลางมีการรับรูความสามารถของตนเองสูงกวากลุมออน 
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ตารางท่ี 6 แหลงการรับรูความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษ 

แหล่งที่มา ค่าเฉลี่ย SD แปลผล ลําดับ 
การเห็นความสําเร็จของตนเอง 
(Enactive mastery experience) 

3.05 0.65 เห็นดวยมาก 1 

การเห็นประสบการณแและความสําเร็จของผูอื่น  
(Vicarious experience) 

2.82 0.58 เห็นดวยมาก 4 

การชักจูงโนมนาวใจ 
(Verbal persuasion) 

3.01 0.66 เห็นดวยมาก 2 

สภาวะทางกายและอารมณแ 
(Physiological and affective states) 

2.89 0.65 เห็นดวยมาก 3 

ตารางท่ี 6 แสดงวานักศึกษาเช่ือวาแหลงท่ีมาของการรับรูความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษ
มาจากปใจจัยดานการเห็นตนเองประสบความสําเร็จเป็นลําดับแรก ตามดวยการชักจูงโนมนาวใจ สภาวะทาง
กายและอารมณแ และการเห็นประสบการณแและความสําเร็จของผูอื่นเป็นลําดับสุดทาย 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. คาเฉล่ียการรับรูความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแอยูในระดับเช่ือมั่นปานกลาง เมื่อจําแนกตามทักษะภาษาอังกฤษแลวพบวา การรับรู
ความสามารถของตนเองดานการฟใงมีคาเฉล่ียสูงสุด ตามดวยการอาน การเขียน และการพูด ตามลําดับ 

2. เมื่อจําแนกนักศึกษาเป็นกลุมตามผลการเรียนภาษาอังกฤษพบวา นักศึกษากลุมเกงมีคาเฉล่ียการรับรู
ความสามารถของตนเองสูงสุด ตามดวยกลุมปานกลาง และกลุมออน 

3. เปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนเองของนักศึกษาระหวางกลุมท่ีมีผลการเรียนตางกัน พบวา
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4. นักศึกษากลุมเกงมีการรับรูความสามารถของตนเองดานภาษาอังกฤษสูงกวากลุมปานกลางและกลุม
ออนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักศึกษากลุมปานกลางมีการรับรูความสามารถของตนเองดาน
ภาษาอังกฤษสูงกวากลุมออนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

5. นักศึกษาคิดวาแหลงท่ีมาท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหเกิดการรับรูความสามารถของตนเองเรียงตามลําดับ 
ไดแก การเห็นตนเองประสบความสําเร็จ การชักจูงโนมนาวใจ สภาวะทางกายและอารมณแ  และการเห็น
ประสบการณแและความสําเร็จของผูอื่น 
 

การอภิปรายผล  

 1. ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแมีการรับรูความสามารถของตนเองดาน
ภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้ เนื่องจากพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาไมใชผู เรียนท่ีมี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสูง สอดคลองกับงานวิจัยของ Siritararatn (2013) ท่ีศึกษาระดับการรับรู
ความสามารถของตนเองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และพบวามีการรับรูค วามสามารถของตนเองใน
ระดับตํ่า ซึ่งนักศึกษาสวนใหญขาดความเช่ือมั่นในความสามารถดานภาษาอังกฤษของตนเอง คิดวาวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นวิชาท่ียากและตองใชความพยายามอยางมากหากตองการเรียนใหประสบความสําเร็จ แนวคิด
นี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของอภิญญา องอาจ และชลธร อริยปิติพันธแ (2553) ท่ีพบวานักศึกษาระดับปริญญา
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ตรีท่ีมีการรับรูความสามารถของตนเองตํ่าจะขาดความเช่ือมั่นในตนเอง มีความอดทนตออุปสรรคและความ
ต้ังใจในการฟในฝุาอุปสรรคนอยกวานักศึกษาท่ีมีการรับรูความสามารถของตนเองสูง ผลการวิจัยขางตนท้ังหมด
สอดคลองกับแนวคิดของ Bandura (1997) ท่ีกลาวถึงลักษณะของผูท่ีมีการรับรูความสามารถของตนเอง
ตางกันจะแสดงพฤติกรรมท่ีตางกัน ผูท่ีมีการรับรูความสามารถของตัวเองสูงจะมีความมั่นใจในการเผชิญ
อุปสรรคปใญหา อดทน และแสวงหาวิธีแกปใญหาไดดีกวาผูท่ีมีการรับรูความสามารถของตนเองตํ่า 

 2. นักศึกษากลุมท่ีมีผลการเรียนภาษาอังกฤษสูงจะมีคาเฉล่ียการรับรูความสามารถของตนเองสูงกวา
กลุมท่ีมีผลการเรียนปานกลางและตํ่า ท้ังนี้เป็นผลมาจากความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษท่ีผานมาทําให
นักศึกษากลุมเกงมีความเช่ือมั่นวาตนเองสามารถทําภาระงานได หรือเมื่อเผชิญกับภาระงานท่ียากก็สามารถหา
วิธีการเอาชนะอุปสรรคปใญหาได แตนักศึกษากลุมออนจะไมมั่นใจในความสามารถดานภาษาอังกฤษของตนเอง 
สอดคลองกับงานวิจัยของ Rahimi & Abedini (2009), Mills, Pajares, & Herron (2006), และ Tilfarlioglu 
& Ciftci (2011) ท่ีพบวาการรับรูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธแกับความสําเร็จในการเรียน
ภาษาอังกฤษ โดยผูท่ีมีการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูท่ีมีการรับรู
ความสามารถของตนเองตํ่า ท้ังนี้เป็นเพราะผูเรียนเหลานี้มีความมั่นใจในตนเอง มีความอดทนและมานะ
พยายาม มีความสามารถในการใชกลวิธีการเรียนภาษาท่ีหลากหลายในการจัดการกับสถานการณแหรือภาระ
งานท่ีไดรับ ในทางตรงกันขาม ผูเรียนท่ีมีการรับรูความสามารถของตนเองตํ่าจะไมพยายามเอาชนะอุปสรรค 
หลีกเล่ียงภาระงานท่ียากลําบาก รอคอยความชวยเหลือจากบุคคลอื่น และไมรูจักการใชกลวิธีการเรียนภาษา
แบบตาง ๆ จึงทําใหไมประสบผลสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 3. แหลงท่ีมาของการเสริมสรางการรับรูความสามารถของตนเองท่ีนักศึกษาคิดวาสําคัญท่ีสุด คือการ
เห็นตนเองประสบความสําเร็จ ในประเด็นนี้อภิปรายไดวา การท่ีนักศึกษาเห็นตนเองทําส่ิงใดแลวประสบ
ผลสําเร็จ โดยเฉพาะงานท่ียากลําบาก เชน วิชาภาษาอังกฤษ จะยิ่งชวยเพิ่มการรับรูความสามารถของตนเอง 
และถาทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแลวประสบผลสําเร็จบอยครั้ง ผูเรียนจะเกิดความมั่นใจในตนเอง 
และมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ สอดคลองกับแนวคิดของ Bandura (1997), Zimmerman (2000) 
และงานวิจัยของสุพรรณิการแ กงภูธร และอวยพร เรืองตระกูล (2554) ท่ีกลาววา การท่ีผูเรียนไดรับ
ประสบการณแสวนตัวท่ีประสบความสําเร็จเป็นแหลงในการเพิ่มการรับรูความสามารถของตนเองท่ีดีท่ีสุด 
เนื่องจากเป็นประสบการณแท่ีผูเรียนเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่งชวยดึงประสบการณแเดิมของ
ผูเรียนมาใชเพื่อพัฒนาตอยอดความรูใหม ๆ ยิ่งผูเรียนไดเห็นความสําเร็จของตนเองบอยครั้ง ยิ่งเพิ่มการรับรู
ความสามารถของตนเองใหมากขึ้น  
ข้อเสนอแนะในการช่วยเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 การรับรูความสามารถของตนเองไมใชส่ิงท่ีติดตัวมาแตกําเนิด แตเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดตาม
สถานการณแ ดังนั้น ผูสอนควรสงเสริมใหเกิดการรับรูความสามารถของตนเองเพื่อใหผูเรียนประสบความสําเร็จ
ในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยสามารถทําไดหลายแนวทาง เชน 

1. ใหภาระงาน (Task) ท่ีผูเรียนสามารถทําไดจริง ภาระงานนัน้ตองไมงายจนเกินไป แตตองไมยาก
มากจนผูเรียนเกิดการทอใจ ภาระงานตองสอดคลองกับระดับความสามารถของผูเรียนและมีความทาทาย
ผูเรียนพอสมควร ผูสอนมีหนาท่ีกระตุนและชวยเหลือใหผูเรียนทําภาระงานใหสําเร็จภายในระยะเวลาอันส้ัน 
ตามลักษณะของผูเรียนยุคใหม ซึ่งหากผูเรียนทําส่ิงใดประสบผลสําเร็จบอยครั้งจะเกิดความมั่นใจ และเพิ่ม
ระดับการรับรูความสามารถของตนเอง 

2. ผูสอนปรับเปล่ียนวิธีการสอน เนนการทํากิจกรรมกลุมเล็กเพื่อใหผูเรียนชวยเหลือกันและผลัดกัน
แสดงการใชกลวิธีการเรียนภาษาแบบตาง ๆ ผูสอนควรใหขอมูลปูอนกลับเชิงสรางสรรคแ ใหคําชมเชยและให
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กําลังใจ สรางการรับรูและย้ําเตือนวาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเป็นส่ิงท่ีพัฒนาและฝึกฝนได ในการ
เรียนภาษาท่ีสองผูเรียนควรจะตองเพิ่มการรับรูความสามารถของตนเองเพื่อใหการเรียนรูบรรลุผลท่ีตองการ 

3. ผูสอนควรสรางบรรยากาศการเรียนท่ีผอนคลาย สรางสถานการณแท่ีใกลเคียงกับชีวิตจริงเพื่อให
ผูเรียนเห็นความเช่ือมโยงของการใชภาษาอังกฤษกับสภาพความเป็นจริง ผูเรียนจะเรียนดวยความสนุกสนาน 
ไมรูสึกกดดัน อีกท้ังผูสอนสามารถใหเพื่อนรวมช้ันมาเป็นตนแบบหรือตัวอยางในการทําภาระงาน แตตนแบบ
นั้นตองมีลักษณะใกลเคียงหรือมีความสามารถใกลเคียงกับผูเรียนสวนใหญในช้ันเรียน หากผูเรียนเห็นตนแบบ
ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับตนทําส่ิงใดได ก็จะเช่ือวาตนเองสามารถทําภาระงานนั้นใหสําเร็จไดเชนกัน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงการเป็นฐานในการจัดทําโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ และ 2) ศึกษาความสัมพันธแระหวางขอมูล
สวนบุคคลกับความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็นฐานในการจัดทําโครงการพิเศษทาง
คอมพิวเตอรแธุรกิจ ประชากรคือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 
จํานวน 92 คน เครื่องมือวิจัยท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลขอมูลสวนบุคคลและแบบ
ประเมินความพึงพอใจของการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็นฐาน วิเคราะหแขอมูลโดยหาคาความถี่ รอยละ 
คาเฉล่ีย () ความแปรปรวนของประชากร() และการทดสอบความสัมพันธแดวยไควแสแควรแ 

ผลการวิจัยพบวา 1) ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง รอยละ 64.13 เกรดเฉล่ีย
สะสมเทากับ 2.73 ผลการเรียนรายวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 1 เกรด A รอยละ 83.70 
รองลงมาเกรด B+ รอยละ 10.87 และผลการเรียนรายวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 2 เกรด A 
รอยละ 76.09 รองลงมาเกรด C+ รอยละ 8.70  2) ความพึงพอใจของการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็น
ฐานมีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหแรายประเด็นพบวามีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด 3 ลําดับแรก
คือ เปิดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามและแสดงความคิดเห็น การใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําของอาจารยแท่ีปรึกษา
โครงการ และนักศึกษามีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และ 3) ผลการวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางขอมูล
สวนบุคคลกับความพึงพอใจของการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็นฐาน พบวา ผลการเรียนรายวิชาโครงการ
พิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 2 มีความสัมพันธแกับความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็นฐาน
ในรายวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาถึง
ความสัมพันธแเชิงลึก พบวา ผลการเรียนรายวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 2 มีความสัมพันธแกับ
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ความพึงพอใจในประเด็นยอยเกี่ยวกับความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายสูงท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.05 

 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็นฐาน, โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 

 

ABSTRACT 
The objectives of this research are to 1)  study the students‖ satisfaction of project-

based learning in special business computer project and 2) study the the relationship 
between personal information with the satisfaction of project-based learning in special 
business computer project. The population is the 92 students who enrolled in the course of 
project-based learning in special business computer project. The research instruments of this 
research are the questionnaire about the personal information and evaluation form of 
satisfaction about project-based learning. The data were analyzed by the frequency, 
percentage, mean ()standard deviation (), and the relationship hypothesis test by Chi-
Square. 

The research results found that 1) the personal information of female respondents 
about 64.13% has GPAX around 2.73, respondents who get grade A in the course of special 
business computer 1 is 83.70%, and grade B+ is 10.87% respectively. Moreover, the 
respondents who get grade A in the course of special business computer 2 is 76.09%, and 
grade C+ is 8.70% respectively. 2) The mean ()of satisfaction about project-based learning 
in special business computer project is high level. When we analyzed about each issue, we 
found that the issues which are the top three highest satisfactions are giving an opportunity 
to learners to ask and share their opinions, giving an advice or suggestion by project advisor, 
and learners proud about their own piece. Lastly, 3) the analysis result about the 
relationship between personal information with the satisfaction of project-based learning in 
special business computer project showed that the GPA of special business computer 2 
related to the satisfaction of project-based learning in special business computer project 
significantly at a level of 0.05. Furthermore, when we considered about the in-depth 
relationship, we found that the GPA of special business computer 2 mostly relates to the 
satisfaction about sub-issues of the responsibility to the assignment significantly at a level of 
0.05. 

 

KEYWORDS: Project Based Learning, Business Computer Project 
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บทนํา 

การจัดการเรียนรูแบบโครงการเป็นฐาน  )Project Based Learning   (สามารถเริ่มตนไดจากการท่ีผูสอน
กําหนดขอบเขตหรือหัวขอของการทําโครงการอยางกวางๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัดตามหลักสูตร

ของกลุมสาระวิชา กระตุนใหผูเรียนเกิดความสงสัยหรือสนใจ อันจะนําไปสูกา รกําหนดปใญหาของโครงการท่ี
ผูเรียนจะไปหาคําตอบตอไป สถานการณแท่ีนําไปสูการทําโครงการนี้อาจไดมาจากขาว บทความเหตุการณแหรือ
สถานการณแปใญหาท่ีพบจริงในชีวิตประจําวัน หรือปใญหาของคนในสังคมท่ีตองการความชวยเหลือหรือการ
แกไข เมื่อผูเรียนไดปใญหาหรือคําถามท่ีนําไปสูการทําโครงการอยางชัดเจนแลว ผูสอนมีบทบาทในการกระตุน
ใหผูเรียนออกแบบและวางแผนวิธีการในการหาคําตอบและกําหนดขั้นตอนในการทํางานของตนเองจากนั้นให
ผูเรียนลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกําหนดขึ้น โดยผูสอนเป็นผูคอยสนับสนุนดานส่ือวัสดุอุปกรณแแหลง
เรียนรูตาง ๆ ตลอดจนวิทยากรหรือผูเช่ียวชาญท่ีจะมาชวยเหลือผูเรียนตามความจําเป็น และติดตาม
ความกาวหนาของการทํางานของผูเรียนตลอดจนคอยใหคําช้ีแนะ และใหความรูเพิ่มเติมท่ีจําเป็น หรือ
ชวยเหลือผูเรียนใหสามารถทําตามแผนการท่ีวางไวไดจนบรรลุตามวัตถุประสงคแหรือเปูาหมายท่ีผูเรียนกําหนด
ไว ในชวงทายของการทําโครงการ ผูเรียนจะตองมีการเผยแพรหรือนําเสนอกระบวนการ และผลท่ีไดจากการ
ทําโครงการใหผูอื่นไดรับทราบเพื่อรับการประเมินและขอเสนอแนะหรือผลสะทอนกลับท้ังจากผูสอน เพื่อน 
และบุคคลอื่นๆ เชน ผูปกครอง ผูเช่ียวชาญท่ีเกี่ยวของ หรือบุคคลท่ัวไปในชุมชน  )เทพกัญญา พรหมขัติแกว , 
2557(  

การประยุกตแรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็นฐานมาใชในการจัดการเรียนการสอนเป็น
กิจกรรมท่ีทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายและทันสมัย ตลอดจนสามารถท่ีจะนําความรู
เหลานั้นมาประยุกตแใชในการทํางานไดเป็นอยางดี และกิจกรรมโครงการยังสามารถปฏิรูปเด็กยุคใหมใน
สังคมไทยใหรูจักสรางวัฒนธรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน )ลัดดา ศิลานอย และอังคณา ตุง
คะสมิต , 2553( หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ ไดกําหนดไวในโครงสรางหลักสูตร

ใหนักศึกษาจัดทําโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ ซึ่งแบงการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 2 รายวิชา 
คือ รายวิชา 306316 โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 1 และรายวิชา 306417 โครงการพิเศษทาง
คอมพิวเตอรแธุรกิจ 2 ท้ังนี้เพื่อใหนักศึกษาในหลักสูตรใชความรูรวบยอดท่ีศึกษาเพื่อหาวิธีแกปใญหาทางธุรกิจ 
โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศ นําเสนอผลการศึกษา และจัดทํารายงานโครงการในรายวิชา การทําโครงการ
พิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจของนักศึกษาท่ีผานมา พบวา มีประเด็นปใญหาหลายประการท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพา
ปใญหาเรื่องนักศึกษาสําเร็จการศึกษาลาชากวาแผนการศึกษาท่ีกําหนด เพราะนักศึกษาขอถอนรายวิชาระหวาง
เรียน เนื่องจากประสบปใญหาเรื่องความไมชัดเจนของงาน  ปใญหาเรื่องการทํางานเป็นทีม ตลอดจนปใญหาเรื่อง
การส่ือสารกับอาจารยแที่ปรึกษาโครงการ ทําใหนักศึกษาหลายคนขอถอนรายวิชาจึงไมสําเร็จการศึกษาตามแผน 
และถึงแมวาทางหลักสูตรจะกําหนดใหนักศึกษาทําโครงการพิเศษแลวเสร็จใน 2 ภาคการศึกษาตอเนื่องก็ตาม 
ยังพบวา มีนักศึกษาบางสวนประสบปใญหาการเรียนตามหลักสูตรภาคการศึกษาถัดไป อันเนื่องมาจากนักศึกษา
ไมสามารถทําโครงการพิเศษใหแลวเสร็จตามระยะเวลาทําใหมีผลกระทบตอกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรท่ี
กําหนดไว 

ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรูในการใชโครงการเป็นฐาน จึงนํามาใชกับการจัดการ
เรียนรูในรายวิชาดังกลาว ท่ีเนนผูเรียนเป็นสําคัญ เปิดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรู ท่ี
หลากหลาย ไดเรียนรูจากประสบการณแจริง ฝึกการปฏิบัติ ไดทํากิจกรรมการเรียนรูและสรางองคแความรูดวย
ตนเอง ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาความพึงพอใจของการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็นฐานในการจัดทํา
โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ เพื่อจะไดนําผลจากการศึกษามาปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับลักษณะของผูเรียนในหลักสูตร ชวยใหนักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพในการสรางสรรคแผลงาน 
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ถือไดวาเป็นการพัฒนาผูเรียน และนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นสวนหนึ่งของการวิ จัยการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็นฐานในการจัดทํา
โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 
 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็นฐานในการจัดทํา
โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางขอมูลสวนบุคคลกับความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงการเป็นฐานในการจัดทําโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 
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ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  )Quantitative approach) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็นฐานในการจัดทําโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ รายละเอียด
ของวิธีดําเนินการวิจัยมีดังนี้ 

1. ประชากร 
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาท้ังหมดท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการพิเศษทาง

คอมพิวเตอรแธุรกิจ ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 และ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
จํานวน 92 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัย กอนนํา

แบบสอบถามไปเก็บจริง ผูวิจัยไดนําไปทดลองใชกับกลุมนักศึกษาท่ีใกลเคียงกับประชากรจํานวน 30 ชุด เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณแของแบบสอบถาม ผลการทดสอบคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 )Reliability) โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ของครอนบาค  )Cronbach‖s Alpha Coefficient) ไดคาความ
เช่ือมั่นเทากับ .946 ถือไดวาแบบสอบถามมีคุณภาพ )กัลยา วานิชยแบั ญชา และฐิตา วานิชยแบัญชา, 2558) และ
สามารถนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลได โดยแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลไดแก 
เพศ เกรดเฉล่ียสะสม ผลการเรียนวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 1 และผลการเรียนวิชาโครงการ
พิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 2 และขอมูลความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็นฐานใน
รายวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะหแขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ใชการวิเคราะหแขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 

ไดแก ความถ่ี และรอยละ 
การวิเคราะหแความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็นฐานในการจัดทําโครงการ

พิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ ในแตละคําถามใชเกณฑแการแบงระดับออกเป็น 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑแการให
ระดับความพึงพอใจดังนี้  

คะแนน 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
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คะแนน 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 
คะแนน 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 

กําหนดความหมายการประเมินคาตามเกณฑแของ Best (1981) คือ 
คาเฉล่ีย ความหมาย 

4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจระดับมาก 
2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจระดับนอย 
1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 

สําหรับการวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางขอมูลสวนบุคคลกับขอมูลความพึงพอใจท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็นฐานในรายวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ ใชสถิติการทดสอบคา
ไควแสแควรแ โดยทดสอบความสัมพันธแระหวางตัวแปรท่ีอิสระจากกัน 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.ข้อมูลส่วนบุคคล 

นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิงจํานวน 59 คน  )รอยละ  64.13 ( เกรดเฉล่ียสะสม
เทากับ 2.73 ผลการเรียนวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 1 เกรด A จํานวน 77 คน  )รอยละ  83.70( 
รองลงมาเกรด B+ จํานวน 10 คน )รอยละ 10.87  (และผลการเรียนวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 
2 เกรด A จํานวน 70 คน )รอยละ  76.09  (รองลงมาเกรด C+ จํานวน 8 คน )รอยละ  8.70( 
 

2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดทําโครงการพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็นฐานในการจัดทําโครงการพิเศษทาง
คอมพิวเตอรแธุรกิจ ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ พบวา คาเฉล่ียรวมของความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก )=4.35, =0.695  (แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของประชากรของความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐานในการจัดทําโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ความพึงพอใจที่มีตอ่การจัดการเรียนรู้   ความหมาย 
1 .ลําดับข้ันตอนในการพัฒนาโครงการในรายวิชาโครงการพิเศษทาง
คอมพิวเตอรแธุรกิจ 

4.28 0.652 มาก 

2 .ระยะเวลาในการมอบหมายงาน มีความเหมาะสม 4.22 0.643 มาก 
3 .ไดศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 4.18 0.755 มาก 
4 .ไดเรียนรูการวางแผนการทํางานอยางที่เป็นระบบ 4.28 0.700 มาก 
5 .ไดฝึกการทํางานเป็นทีม 4.30 0.795 มาก 
6 .มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 4.39 0.755 มาก 
7 .ไดเลือกหัวขอโครงการตามความถนัดหรือสนใจ 4.39 0.628 มาก 
8 .ไดฝึกวิเคราะหแขอมูลจากงานหรือสถานการณแจริง 4.37 0.641 มาก 
9 .ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางองคแความรูดวยตนเอง 4.35 0.619 มาก 
10 .ไดฝึกปฏิบัติการและสรางสรรคแผลงานอยางเป็นรูปธรรม 4.39 0.741 มาก 
11 .นักศึกษามีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 4.46 0.702 มาก 
12 .นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตแใชในการ
ปฏิบัติงาน 

4.30 0.737 มาก 

13 .การใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําของอาจารยแท่ีปรึกษาโครงการ 4.47 0.718 มาก 
14 .การประเมินผลมีความเหมะสมสอดคลองกับการทําโครงการ 4.39 0.645 มาก 
15 .เปิดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.48 0.637 มาก 

ภาพรวม 4.35 0.695 มาก 

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในระดับมากทุกประเด็น โดย
เรียงลําดับความพึงพอใจสูงท่ีสุด 3 ลําดับแรกคือ เปิดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามและแสดงความคิดเห็น 
(=4.48, =0.637) การใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําของอาจารยแท่ีปรึกษาโครงการ  (=4.47, =0.718) 
และนักศึกษามีความภูมิใจในผลงานของตนเอง (=4.46, =0.702) 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็น

ฐานในการจัดทําโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ผลการวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางขอมูลสวนบุคคลกับความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช

โครงการเป็นฐานในการจัดทําโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ ดังตารางท่ี 2 และ 3 
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นฐานในการจัดทําโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยสถิติไคว์สแควร์ (2)  

ความสัมพันธร์ะหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกบัความ
พึงพอใจที่มีตอ่การจัดการเรียนรูโ้ดยภาพรวม 


2-test Sig. แปลผล 

สัมพันธ ์ ไม่สัมพันธ ์
เพศ 0.600 0.741   
เกรดเฉลี่ยสะสม 4.633 0.327   
ผลการเรียนรายวิชาโครงการพิเศษทาง
คอมพิวเตอรแธุรกิจ 1 

5.673 0.461   

ผลการเรียนรายวิชาโครงการพิเศษทาง
คอมพิวเตอรแธุรกิจ 2 

19.498 0.012   

 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 กับความ       
พึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดทําโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ความสัมพันธร์ะหว่างผลการเรียนวิชาโครงการ
พิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 กบัความพงึพอใจ
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้


2-test Sig. 

แปลผล 

สัมพันธ ์ ไม่สัมพันธ ์

1.ลําดับข้ันตอนในการพัฒนาโครงการในรายวิชา
โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 

17.409 .135   

2.ระยะเวลาในการมอบหมายงาน มีความเหมาะสม 8.412 .394   
3.ไดศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 9.781 .281   
4.ไดเรียนรูการวางแผนการทํางานอยางที่เป็นระบบ 24.914 .015   
5.ไดฝึกการทํางานเป็นทีม 22.413 .033   
6.มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 38.582 .001   
7.ไดเลือกหัวขอโครงการตามความถนัดหรือสนใจ 12.131 .145   
8.ไดฝึกวิเคราะหแขอมูลจากงานหรือสถานการณแจริง 11.513 .174   
9.ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางองคแความรูดวย
ตนเอง 

7.835 .450   

10.ไดฝึกปฏิบัติการและสรางสรรคแผลงานอยางเป็น
รูปธรรม 

20.878 .052   

11.นักศึกษามีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 20.643 .056   
12.นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตแใช
ในการปฏิบัติงาน 

31.154 .013   

13.การใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําของอาจารยแท่ี
ปรึกษาโครงการ 

21.557 .043   

14.การประเมินผลมีความเหมะสมสอดคลองกับการ
ทําโครงการ 

8.962 .346   

15.เปิดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามและแสดงความ
คิดเห็น 

4.706 .789   
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จากตารางท่ี 2 พบวา ผลการเรียนรายวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 2 มีความสัมพันธแกับ
ความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช โครงการเป็นฐานในการจัดทําโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแ
ธุรกิจ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาไควแสแควรแเทากับ 19.498 หมายความวา นักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนรายวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 2 ท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชโครงการเป็นฐานในการจัดทําโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธแท่ีมีรายละเอียดเชิงลึกในตารางท่ี 3 พบวา ผลการเรียนรายวิชาโครงการ
พิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 2 มีความสัมพันธแกับความพึงพอใจ 5 ประเด็น คือ 1) การไดเรียนรูการวาง
แผนการทํางานอยางท่ีเป็นระบบ 2) ไดฝึกการทํางานเป็นทีม 3) มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 4) 
นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตแใชในการปฏิบัติงาน และ 5) การใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําของ
อาจารยแท่ีปรึกษาโครงการ โดยมีคาไควแสแควรแเทากับ 24.914, 22.413, 38.582, 31.154 และ 21.557 
ตามลําดับ หมายความวา นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนรายวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 2 ท่ีแตกตาง
กัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูทั้ง 5 ประเด็นขางตนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

สรุปผลการวิจัย 

  นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ 2 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
ในระดับมากทุกประเด็น โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําของอาจารยแท่ี
ปรึกษาโครงการ แสดงใหเห็นวาอาจารยแท่ีปรึกษามีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็นฐาน 
อีกท้ัง รูปแบบของการเปิดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามและแสดงความคิดเห็น เป็นกระบวนการจัดการเรียนรูท่ี
กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจและต้ังใจท่ีจะแสวงหาคําตอบและสรางองคแความรูดวยตนเอง ดังนั้นเมื่อไดผลงาน
ตามท่ีตองการจึงทําใหผูเรียนเกิดความภูมิใจในผลงานของตนเอง 

การอภิปรายผล 

การจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็นฐานในการจัดทําโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรแธุรกิจ เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรู มีประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรู โดยใชโครงการเป็นฐานในการจัดทําโ ครงการพิเศษทาง
คอมพิวเตอรแธุรกิจ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของสวียา 
สุรมณี  )2559   (ท่ีไดศึกษาผลการจัดการเรียนรู โดยใชโครงการเป็นฐาน ในรายวิชาการพั ฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรแ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงการเป็นฐานในระดับมาก โดยนักศึกษามีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รวมท้ังไดฝึกปฏิบัติจริงเพื่อ
สรางผลงาน มีอาจารยแที่ปรึกษาโครงการคอยใหคําแนะนํา และนักศึกษาสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็น 
และไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของสิทธิพล อาจอินทรแ และธีรชัย เนตรถนอมศักด์ิ 
 )2554   (ท่ีไดศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี พบวา นักศึกษาไดแลกเปล่ียนเรียนรูและสรางองคแความรูดวยตนเอง รวมท้ังได
ศึกษาหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงเนตร ธรรมกุล 
วนิดาตันเจริญรัตนแ และพูลทรัพยแ ลาภเยี่ยม  )2557 ( พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรูแบบโครงการ
เพราะสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตแใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปิดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามและแสดง
ความคิดเห็น 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  การจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็นฐานในกลุมรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการทําโครงการพิเศษทาง
คอมพิวเตอรแธุรกิจ อาจารยแท่ีปรึกษาโครงการจะตองเป็นผูมีความรูในการ จัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็น
อยางดี สามารถดึงศักยภาพท่ีมีอยูในตัวผูเรียนออกมาใชประโยชนแอยางเต็มท่ี สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
ทักษะทางดานการคิด การคนควา กระบวนการกลุม และทํางานอยางมีระบบ ตลอดจนทักษะดานสังคม และ
สรางองคแความรูดวยตนเอง  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเป็นฐานในรายวิชาอื่น 

ๆ ทางดานคอมพิวเตอรแท่ีมีลักษณะและสาระการเรียนรูท่ีตองมีการฝึกปฏิบัติ และสรางผลงานในรูปแบบของ
โครงการ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจวามีความคลายคลึงและแตกตางกันอยางไร ซึ่งจะทําใหสามารถนําไป
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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การวิจัยประเมินการดําเนินงานพระราชทานเพลิงศพพระพรหมมังคลาจารย ์
(ปัญญานันทมหาเถระ) อดตีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์พระอารามหลวง 
อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
THE EVALUATION OF THE ROYAL SPONSERED CREMATION CEREMONY PROJECT 
IMPLEMENTATION OF PHRA PROMMANHKHALA-CHAN (PANYANANTHA MAHA 
THERA) THE FORMER ABBOT OF WAT CHONPRATHAN RANGSRIT AMPHURE 
PAKKRET NONTHABURI 

 

 

 

 
บทคัดยอ 
 การประเมินการดําเนินงานพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมังคลาจารยแ(ปใญญานันทมหาเถระ)                
มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาและประเมินแนวคิดเชิงนโยบายในการจัดงาน ศึกษาบทเรียนจากการดําเนินงาน 
ศึกษาผลของการปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของการจัดงาน  
การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและการใหบริการผูมารวมงาน และการศึกษาภาพรวมของการจัดงาน  กลุม
ตัวอยางไดแก ประชาชนผูมารวมงานพระราชทานเพลิงศพ ระหวางวันท่ี 3 – 6 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 
1,022 คน/รูป และประธานหรือรองประธาน หรือเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานฝุายตางๆ      ท่ีวัด
แตงต้ัง 19 คณะ และเจาอาวาสวัดชลประทานรังสฤษด์ิ ในฐานะผูบริหารสูงสุดของวัด ใชระเบียบวิธีการวิจัย
ประเมินผลแบบผสมผสาน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บและรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบสอบถามท่ีเป็น
เอกสารและแบบสอบถามออนไลนแ และแบบสัมภาษณแเจาะลึกแบบมีโครงสราง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล 
ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแเนื้อหา ผลการศึกษา
และประเมินพบดังนี้ 

(1) แนวคิดเชิงนโยบายท่ีเป็นรากฐานของการจัดงานสลายสรีรธาตุ เป็นการนอมนําคําสอนของพระ
พรหมมังคลาจารยแ (ปใญญานันทมหาเถระ) ท่ีเรียกวา ใช “ดอกไมใจแทนดอกไมจันทนแ” เป็นเรื่องแปลกใหม
และมีความเป็นนามธรรมสูง มีความจําเป็นตองทําใหเกิดความกระจางแกทุกภาคสวน กระบวนการนําแนวคิด
ไปสูการปฏิบัติจะตองอาศัยความพยายามในการส่ือสารรูปแบบตางๆ จากภายในสูภายนอก แมจะมีปใญหาและ
อุปสรรคอยูบาง แตเมื่อทุกฝุายตางทุมเทพลังท้ังกายใจ เพื่อเป็นปฏิบัติบูชา แสดงกตัญโุตาดวยการสืบสาน
ปณิธานและคําสอนของหลวงพอ ก็ทําใหการจัดงานในแบบวิถีท่ีดีงามสําเร็จลุลวงไปได 

(2) บทเรียนจากการดําเนินงานของคณะกรรมการฝุายตางๆ พบวา คณะกรรมการมิไดยึดหลักคิด
ใดหลักคิดหนึ่งเพียงหลักเดียวมาใชในการบริหารจัดงานท่ีรับผิดชอบ แตโดยรวมจะมีการใชหลักคิดอยางนอย 7 
ประการ มาบูรณาการกับเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมของงานและเหตุการณแท่ี
เผชิญ 

(3) ผลการจัดปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม และการแสดงธรรมจากความคิดเห็นของประชาชน
ผูเขารวมกิจกรรมทําใหไดรับความรู ความเขาใจปณิธานและคําสอนของหลวงพออยูในระดับมาก มีความสุข 
อิ่มเอมใจมากตลอดเวลาในการเขารวมฟใงธรรมและรวมทํากิจกรรม 

กล้า ทองขาว  และคณะ* 
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   
E-mail kla.tow@dpu.ac.th 
รองศาสตราจารย์ ดร. 
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(4) การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ประชาชนผูรวมงานพอใจบรรยากาศในวัดมาก โดยเฉพาะ
ตน ไม ภ าย ในวั ด  อ าคารและสถาน ท่ีจอดรถ ประ ติมากรรมและ จิตรกร รม ท่ี ต้ั ง อ าคารและ  
ผังแมบทบริเวณวัด 

(5) การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการ ประชาชนผูรวมงานพึงพอใจส่ิงอํานวยความ
สะดวกและการใหบริการอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดานอาหาร น้ําด่ืม สถานท่ีสําหรับผูเขารวมงาน  หนังสือ       
ท่ีระลึก การประชาสัมพันธแและบอรแดนิทรรศการ 

(6) ผลการประเมินการจัดงานในภาพรวม ประชาชนผูรวมงานพอใจในระดับมากท่ีสุด  
ดานการไดรับความรูคําสอนของหลวงพอ เพราะสามารถนําไปปฏิบัติไดในชีวิตประจําวันทุกๆเรื่อง 

  อยางไรก็ตาม ประชาชนผูรวมงานท่ีเป็นกลุมตัวอยาง ยังไดแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ท่ีเป็นประโยชนแ
และระบุปใญหา ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข ใหมีความถูกตองและสมบูรณแในบางประเด็นอยูดวยเชนกัน 
 
คําสําคญั : งานพระราชทานเพลิงศพ, พระพรหมมังคลาจารยแ(ปใญญานันทมหาเถระ),  

    การประเมินการดําเนินงาน 

ABSTRACT 

The purposes of the evaluation of the royal sponsored cremation ceremony of 
PhraPhrommangkhalachan (PanyananthaMaha Thera) were to study and evaluate policy 
concept for organizing the cremation ceremony, study lesson learned from past 
performance, study results of Dhammalecture, Dhamma discussion,physical environment 
management of the ceremony, services and facilitation management for participants and the 
overall ceremony management. Population comprised a number of 1,022 monks/people 
participated in the ceremony during 3-6 November B.E.2060 i.e. chairpersons, deputy 
chairpersons or secretaries of 19 working committees assigned by the Temple including the 
abbot of Wat ChonprathanRangsarit in capacity of the temple‖s supreme administrator. This 
was the mixed methods research. Tools for data collection were written and online 
questionnaire, in-depth questionnaire as well as structured questionnaire. Statistics used for 
data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation and content 
analysis. Results of the study were as follows. 

(1) Based on the policy concept used in organizing the disintegrating  
the remains which was to follow PhraPhrommangkhalachan (PanyananthaMaha Thera)‖s teachings 
guidance or in other words; “mental flower instead of sandalwood flower”.  With a new and highly 
abstract concept, it was therefore necessary to make it clear to all sectors. From concept to 
practical process, attempts must be made through various communication patterns from inside to 
outside. Despite some problems and difficulties but every party had remained steadfast in 
adherence to worshipping practice and expressing gratitude by continuing his resolution and 
teachings. As a result from well-organized, the ceremony finally ended with much success.     

(2) Lesson learned from past performance of different working committees, it was 
found they did not however adhere to any principle in managing the assigned tasks. But in 
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overall, at least 7 concepts had been employed and integrated with operation technique 
and procedures suitable in the working situation.   

(3) ResultsofDhamma lecture, Dhamma discussion fromviews of participating 
people,they had learned and well understood in PhraPhrommangkhalachan 
(PanyananthaMaha Thera)‖s resolution and teachings at high level. They were happy and 
overwhelmed with delight during Dhamma presentation and activity participation.   

(4) Physical environment management, most of the participants were satisfied by 
the temple environment particularly, trees in the temple, buildings and parking area, 
sculptures and paintings, building location and master plan of the temple. 

(5) Services and facilitation management, participating people were pleased with 
facilities and services provided at the highest level, such as food, drinking water, area 
specially reserved for participants, books, public relations and exhibition boards. 

(6) Overall evaluation of ceremony management, participating people were 
satisfied at the highest level in the aspect of PhraPhrommangkhalachan (PanyananthaMaha 
Thera)‖s teachings because all of his teachings could be truly applied in daily life. 
However, participating people who were sample group gave other useful comments. Also 
some problems including suggestions were proposed for further improvement, correction 
and perfection. 
 

KEYWORDS:  the Royal Sponsered Cremention Ceremony, Phra Prommangkhalachan  
   (PunyananthaMaha Thera), Evaluation of Project Implementation 
 

บทนํา 

ในวโรกาสท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมังคลาจารยแ  
(ปใญญานันทมหาเถระ) อดีตเจาอาวาสวัดชลประทานรังสฤษด์ิ อดีตเจาคณะภาค 18 ในวันอาทิตยแ  
ท่ี  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 17.30 น . ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษด์ิ พระอารามหลวง  
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เหลาศิษยานุศิษยแในธรรมของหลวงพอปใญญาและพุทธศาสนิกชน  
ไดรวมกันดําเนินงานเพื่อปฏิบัติบูชาใหงานพระราชทานเพลิงศพฯ เป็นไปอยางสมพระเกียรติในการเสด็จพระ
ราชดําเนินฯ และสมเกียรติแหง “แมทัพธรรม แมทัพโลก” ใหคงไวซึ่งปใญญา จากชนรุนหนึ่งสูชนอีกรุนหนึ่ง 

พระพรหมมังคลาจารยแ (ปใญญานันทมหาเถระ) หรือท่ีพุทธศาสนิกชนท่ัวไปกลาวขานนามของพระ
คุ ณท า น ว า  “ ห ลว ง พ อ ปใ ญ ญ า ”  ท้ั ง สม ญ าน า ม แ ล ะ ก า ร ก ล า ว ข าน  ส ะ ท อ น ถึ ง ค ว าม เ ป็ น  
“ผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบาน” ในธรรม สืบสานหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ตามรอยพระพุทธองคแดวยความมั่นคง ฝุา
คล่ืนลมแหงกระแสวัตถุนิยมท่ีถาโถมเขาสูสังคมพุทธและสังคมไทยอยางไมส่ันคลอน จนไดฉายานามจากทานพุทธ
ทาสภิกขุวา “แมทัพธรรม แมทัพโลก” ซึ่งหมายถึง “แมทัพแหงปใญญาของคนท้ังโลก” ท่ียากจะหาผูใดเทียบเทียม
ไดในแผนดินธรรม เป็นผูนําและตนแบบแหงปใญญา ท่ีดํารงตนอยางสมถะ เรียบงาย ท้ังเป็นผูใหท่ียิ่งใหญตลอดมา
โดยเฉพาะการให “ปใญญา” ท่ีศิษยานุศิษยแโดยทางตรงและทางออมตองยึดมั่นในคําสอนและการประพฤติปฏิบัติ 
ยามใดท่ีบานเมืองเกิดวิกฤตทางปใญญาและคุณธรรมจริยธรรม หลวงพอปใญญาจะเป็นผูนําทางธรรม ออกมาแกไข
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และเหนี่ยวรั้งสังคมดวยคําสอนท่ีเฉียบคม ตรงประเด็นและไมหวั่นไหวหรือยําเกรงผูใด หากตระหนักวาคําสอนและ
การปฏิบัตินั้นจะกอใหเกิดประโยชนแตนและประโยชนแทาน 

หลวงพอปใญญาละสังขารจากไปเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2550 สรางความสูญเสียท้ังวงการศาสนาและ
สังคมไทย คงเหลือไวซึ่งคําสอน และแนวปฏิบัติท่ีหยั่งลึกในจิตใจสูการปฏิบัติของเหลาศิษยานุศิษยแ และ
พุทธศาสนิกชนท่ียากจะลืมเลือน  

การจัดงานสลายสรีรธาตุ ประกาศสัจธรรมของพระพรหมมังคลาจารยแ (ปใญญานันทมหาเถระ)  
ในครั้งนี้ทางวัดชลประทานรังสฤษด์ิ ไดนําแนวคิด “ดอกไมใจแทนดอกไมจันทนแ” มาใชในการจัดงาน  
ซึ่งดอกไมใจมีความหมายในเชิงการปฏิบัติบูชา สืบสานปณิธานคําสอนของหลวงพอปใญญา ท่ีสอนใหประชาชน
เขาใจเรื่อง กฎธรรมชาติของการเกิด แก เจ็บ ตาย คนมางานศพ ถือวามาเรียนรูเพื่อ “เผากิเลสของตนเอง” 
คือ “เผาโลภ เผาโกรธ เผาหลง” ดังนั้นการรวมสลายสรีรธาตุหรือการมางานเผาศพของทาน จึงเป็นการมา
เรียนรูการเผากิเลสดังกลาวมาแลว 

อนึ่ ง  การ ดําเนิน งานพระราชทานเพลิงศพในครั้ งนี้  มี การบริหาร จัดการ ท่ี เป็น ระบบ  
และมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติชัดเจนทุกขั้นตอน ต้ังแตขั้นเตรียมการ คือ ระหวางวันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2 5 5 8  – 1 0  ตุ ล า ค ม  2 5 5 9   ท่ี เ รี ย ก ว า  ขั้ น ก า ร ป ฏิ บั ติ บู ช า  เ พื่ อ เ ต รี ย ม ก า ร ส ล า ย 
สรีรธาตุ ในขั้นนี้ วัดมีการปรับปรุงภูมิทัศนแ กอสรางและปรับปรุงอาคาร สถานท่ีบําเพ็ญบุญ อาคารจอดรถและ
อื่นๆ เพื่อใหทันงานพระราชทานเพลิงศพฯ ขั้นดําเนินการ เป็นขั้นการศึกษาปณิธาน กําหนดกรอบแนว
ทางการดําเนินงาน ระดมความคิด รางแผนดําเนินงาน แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ฝุายตางๆ จํานวน 19 
คณะ มีการจัดประชุมคณะกรรมการประสานการดําเนินงานของแตละฝุายใหเป็นไปดวยความเรียบรอย เพื่อให
งานบรรลุวัตถุประสงคแ และขั้นสุดท้าย คือ ขั้นการนําผลการดําเนินงานมาเป็นขอมูล เพื่อการสืบสานปณิธาน
ของหลวงพอปใญญาฯ ใหคงอยูเป็นรูปธรรมตอไป โดยไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการการประเมินการดําเนินงาน
ขึ้นมาอีกหนึ่งคณะ เพื่อทําหนาท่ีและรับผิดชอบในการศึกษาและประเมิน และเพื่อใหงานการประเมิน
ดําเนินงานพระราชทานเพลิงศพฯ ไดรับขอมูลสารสนเทศและองคแความรูในการดําเนินงานครั้งนี้มากท่ีสุด  
 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน  
การประเมินการดําเนินงานพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมังคลาจารยแ (ปใญญานันทมหาเถระ) มี

วัตถุประสงคแหลักในการประเมินองคแประกอบของการดําเนินงานดานตางๆ ใหครบทุกดาน โดยกําหนดเป็น
วัตถุประสงคแเฉพาะไดดังนี้ 

(1) เพื่อศึกษาและประเมินแนวคิดเชิงนโยบายในการจัดงานและการนําแนวคิดสูการปฏิบัติ 
(2) เพื่อศึกษาและประเมินบทเรียนจากการดําเนินงานของคณะกรรมการฝุายตางๆ 
(3) เพื่อประเมินกิจกรรมการปาฐกถาธรรม การอภิปรายธรรมและการแสดงธรรมของผูเขารวม

กิจกรรมและรับฟใงธรรม 
(4) เพื่อประเมินการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของการจัดงานตามความคิดเห็นของประชาชน

ท่ีมารวมงาน 
(5) เพื่อประเมินการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและการใหบริการแกประชาชนท่ีมารวมงาน 
(6) เพื่อประเมินภาพรวมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพฯ ตามความคิดเห็นของประชาชนท่ีมา

รวมงาน 
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ขอบเขตและเง่ือนไขของการประเมิน 

1. ขอบเขตดานองคแประกอบท่ีประเมินมี 6 ดาน คือ 
(1) แนวคิดเชิงนโยบายในการจัดงาน 
(2) บทเรียนจาการดําเนินงานของฝุายปฏิบัติ 
(3) ผลของกิจกรรมปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม 
(4) ความเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
(5) ความเห็นตอการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการ 
(6) ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
 

 2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูล 
(1) ขอมูลแนวคิด “ดอกไมใจแทนดอกไมจันทนแ” ท่ีเป็นแนวคิดหลักในการจัดงานนี้  

รวมท้ังวิธีการนําแนวคิดสูการปฏิบัติ ผูใหขอมูล คือ ทานเจาคุณปใญญานันทมุนี (สงา 
สุภโร) เจาอาวาสวัดชลประทานรังสฤษด์ิ 

(2) ขอมูลบทเรียนจากการดําเนินงานท้ังหมดท่ีอยูในความรับผิดชอบของฝุายตางๆ  
ผูใหขอมูลคือ ประธานฝุายและหรือรองประธาน/เลขานุการฝุายท้ังหมด 

(3) ขอมูลผลของการจัดกิจกรรมปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม และการแสดงธรรม  
ผูใหขอมูลคือ  ประชาชนผูเขารับฟใงและเขารวมกิจกรรมท่ีวัดจัด 3 ครั้ง มีจํานวน 3 
กลุม (ตามสูจิบัตรของงาน) 

(4) ขอมูลความเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
และการบริการ และความเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในภาพรวม ผูใหขอมูลคือ 
ประชาชนท่ีเขารวมงานในวันท่ี 4 -5 พฤศจิกายน 2560 

 3. ขอบเขตดานระยะเวลา 
  ขอมูลท่ีเก็บและรวบรวมเพื่อการประเมินครั้งนี้ เป็นการศึกษาจากทุกขั้นตอนของการ

ดําเนินการโดยจะเนนการศึกษาขอมูลท่ีเป็นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สําหรับขอมูลเชิงปริมาณจะทําการ
จัดเก็บและรวบรวมในชวงวันท่ี 3 -6 พฤศจิกายน 2560 สวนขอมูลเชิงคุณภาพจัดเก็บกอน ระหวาง และหลัง
การดําเนินงานแลวนําไปประมวลผลจัดทําเป็นรายงานตอไป 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
(1) การประเ มินการดําเนินงานพระราชทานเพลิงศพ  หมายถึง  การสะทอนคุณคา              

ของการดําเนินกิจกรรมหรือองคแประกอบของการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมังคลาจารยแ 
(ปใญญานันทมหาเถระ) อดีตเจาอาวาสวัดชลประทานรังสฤษด์ิ พระอารามหลวง อําเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี ในขั้นตอนตางๆ ของการดําเนินงาน ประกอบดวย แนวคิดเชิงนโยบายในการจัดงาน แนวคิด
และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการแตละฝุาย ท่ีจัดเป็นบทเรียนของการดําเนินงานผลการจัดอภิปรายธรรมและ
ปาฐกถาธรรม การจัดการดานกายภาพและส่ิงแวดลอมและภาพรวมของการจัดงานสลายสรีรธธาตุ 

(2) แนวคิดเชิงนโยบายในการจัดงาน  หมายถึง แนวคิดท่ีเป็นรากฐานของการบริหาร              
จัดการงานและการดําเนินงานพระราชทานเพลิงศพ ท่ีสะทอนออกมาเป็นนามธรรมและรูปธรรม ของทานเจา
คุณพระปใญญานันทมุนี (สงา สุภโร) เจาอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏแปใจจุบัน โดยการนําแนวคิด 
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ไปสูปฏิบั ติอาจพบปใญหา อุปสรรค แนวทางในการแกไขปใญหา และสะทอนความภาคภูมิ ใจของ  
ผูมีสวนเกี่ยวของ 

(3) บทเ รียนจากการดําเนินงานของฝุายปฏิบั ติ  หมายถึง  การนําแนวคิดสูการปฏิบั ติ  
ดวยการถอดบทเรียน จากการนําแนวคิดเชิงนโยบายไปสูการปฏิบัติ ในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ ของ
คณะกรรมการทุกคณะ 

(4) ผลของกิจกรรมปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม หมายถึง ความรู ความเขาใจ ประโยชนแ คุณคา 
และความสามารถในการนําหลักธรรมจากการแสดงปาฐกถาธรรม เรื่อง “วันเวลาเปล่ียน ปณิธานไมเปล่ียน” 
โดยพระพรหมบัณฑิต เจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร การอภิปรายธรรม เรื่อง “ปใญญานันทมหาเถระ : 
แมทัพธรรมแมทัพโลก” โดย พระธรรมโพธิวงศแ (วีรยุทธแ วีรยุทฺโธ)  แมชีศันสนียแ เสถียรสุต ดร.รุง แกวแดง และ
นายจรัญ ภักดีธนากุล การแสดงธรรมเทศนา เรื่อง “หลวงพอปใญญากับการพัฒนาการศึกษา” โดย สมเด็จพระ
พุทธชินวงศแ เจาอาวาสวัดพิชยญาติการาม ในวันท่ี 4 – 5 พฤศจิกายน 2560 ไปใชในชีวิตประจําวันของผูรวม
กิจกรรม 

(5) การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  หมายถึง ผลของความเห็นของประชาชนท่ีเขา
รวมงานตอสภาพทางกายภาพและส่ิงแวดลอมของวัดชลประทานรังสฤษด์ิ เกี่ยวกับสภาพอากาศ ตนไมภายใน
วัด อาคารที่จอดรถ การจัดภาพประติมากรรมและจิตรกรรมภายในวัด การจัดวางท่ีต้ังอาคารตางๆ การจัดผัง
แมบทรวมท้ังปใญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับดานกายภาพและส่ิงแวดลอม 

(6) การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ หมายถึง ความเห็นและความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีเขารวมงานสลายสรีรธาตุหลวงพอปใญญา ในวันท่ี 4 – 5 พฤศจิกายน 2560 เกี่ยวกับการจัดการส่ิง
อํานวยความสะดวกและบริการสถานท่ี ท่ีจอดรถ การประชาสัมพันธแ อาหาร น้ําด่ืม หองสุขา และอื่นๆ 

(7) ผลการดําเนินงานภาพรวม  หมายถึง ความเห็นและความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีเขารวมงานสลายสรีรธาตุหลวงพอปใญญา ต้ังแตวันท่ี 3 – 6 พฤศจิกายน 2560 ในภาพรวมของ 
การจัดงาน 
 

แนวคิด แนวทางและระเบียบวิธีการประเมิน 

1. แนวคิดในการประเมินงานพระราชทานเพลิงศพ 
การประเมินการดําเนินงานพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมังคลาจารยแ (ปใญญานันทมหาเถระ) มี

แนวคิดสําคัญในการประเมินดังนี้  

(1) แนว คิดห ลัก ในการประ เมิน  เป็ น ก ารบู รณาการการวิ จั ยประ เมิ น ผล  ร ะหว า ง  
“แนวอิสระจากเปูาประสงคแ”กับ “แนวการศึกษาเฉพาะกรณี” กลาวคือ ลักษณะการประเมินผลแนวอิสระจาก
เป้าประสงค์ เช่ือวา วัตถุประสงคแของการดําเนินงานท่ีกําหนดไวลวงหนา อาจนําไปสูการละเลยเกี่ยวกับผล
ทางออม ผลขางเคียงและผลกระทบอื่นๆท่ีพึ่งประสงคแ หรือนักวิจัยไมควรทราบเปูาประสงคแหรือวัตถุประสงคแ
ของการดําเนินงาน ท้ังนี้เพื่อหลีกเล่ียงอคติและความลําเอียง โดยมุงท่ีจะแสวงหาคําตอบเกี่ยวกับผลผลิต 
ผ ล ลั พ ธแ แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ท้ั ง ห ม ด ว า เ ป็ น อ ย า ง ไ ร  ผ ล ข า ง เ คี ย ง  ผ ล ท า ง อ อ ม เ ป็ น อ ย า ง ไ ร  
ผลระยะส้ันและระยะยาวท้ังทางบวกและทางลบเป็นอยางไร สวนแนวการศึกษาเฉพาะกรณีใหความสําคัญ
เกี่ยวกับการศึกษาทิศทางท่ีผูรับบริการ (ประชาชนท่ีเขารวมงาน) ทําความเขาใจกับแนวคิดและแนวปฏิบัติใน
การดําเนินงาน มีจุดมุงหมายเพื่อการปรับความเขาใจของผูรับบริการ โดยเนนการวิจัยเชิงคุณภาพ คําถามท่ีมุง
แสว งหา คํ าตอบ คือ  ผู รั บบริ กา ร เข า ใ จแนว คิดและแนวทางก าร ดํ า เนิน ง าน ดั งกล า วอย า ง ไ ร  
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ผลเชิงประจักษแตามความเขาใจของผูรับบริการเป็นอยางไร แนวทางและวิธีการดําเนินงานในสายตาประชาชน
ผูรับบริการมีลักษณะอยางไร 

(2)  ระ เบี ยบวิ ธี ก ารวิ จัยแนวอิสระจาก เป้าประสง ค์  จะ เนนการวิ เคราะหแ เ ชิงตรรก  
การควบคุมอคติ ผสมผสานกับระเบียบวิธีการวิจัยแนวศึกษาเฉพาะกรณี คือ ใชระเบียบวิธีทางมานุษยวิทยา 
ป ร ะ ยุ ก ตแ ป รั ช ญ าก า ร วิ จั ย ธ ร ร ม ช า ติ นิ ย ม  ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล โ ด ย ก า ร สั ง เ ก ต แ บ บ มี ส ว น ร ว ม  
ใชการสัมภาษณแเจาะลึก มีการวิเคราะหแเชิงตรรกะและวิเคราะหแเอกสาร เขียนรายงานการวิจัยโดยการใช
พรรณนาความ ใชภาษาเป็นอรูปนัยพรอมอางอิงคําพูด อยางไรก็ตาม แนวทางการประเมินงานพระราชทาน
เพลิงศพครั้งนี้ จะเนนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อการวิเคราะหแและสังเคราะหแ 
จัดทําเป็นรายงานตามองคแประกอบหรือประเด็นสําคัญท่ีเลือกประเมิน 6 ประเด็นเป็นหลัก 

(3) การจัดงานพระราชทานเพลิงศพ หรืองานสลายสรีรธาตุประกาศสัจธรรมของพระพรหมมังคลา
จารยแ (ปใญญานันทมหาเถระ) ภายใตแนวคิดใหม คือใช “ดอกไมใจแทนดอกไมจันทนแ” เป็นการปฏิบัติบูชา สืบ
สานปณิธานคําสอนของหลวงพอปใญญาใหมีความเรียบงาย ประหยัด ไดประโยชนแและถูกตอง ตามธรรมวินัย มี
การเตรียมงานใหเป็นไปอยางอยางสมพระเกียรติ ในการเสด็จพระราชดําเนินและสมเกียรติของ “แมทัพธรรม 
แมทัพโลก” ซึ่งมีการกําหนดเปูาหมายผูเขารวมงานจํานวน 30,000 คน/รูป นับเป็นแนวคิดท่ีแปลกใหมของ
การจัดงานพระราชทานเพลิงศพ อนึ่ง เปูาหมายของผลผลิตและผลลัพธแของงาน ผูเขารวมและพุทธศาสนิกชน
ควรมีความรูความเขาใจ และเขารวมกิจกรรมของงานตามรูปแบบท่ีกําหนด ดวยความเรียบงายอยางเป็น
ระเบียบ เกิดการเรียนรูกฎธรรมชาติชีวิต การเกิด แก เจ็บ ตาย เกิดการเผากิเลส ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน การประเมินการดําเนินงาน มีความจําเป็นท่ีจะตองนําเปูาประสงคแใน
สวนนี้ของการจัดงาน ไปกําหนดเป็นเกณฑแการประเมิน ในสวนท่ีจะสะทอนคุณคาและประโยชนแท้ังโดยตรงและ
โดยออม จากการเขารวมงานของประชาชน 

(4) การกําหนดองคแประกอบหรือประเด็นท่ีทําการประเมิน เป็นผลมาจากการศึกษาและวิเคราะหแ
แนวคิดและความเห็นของทานประธานคณะกรรมการดําเนินงานฝุายฆราวาส (ดร.รุง แกวแดง) และทาน
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฝุายตาง ๆ รวมท้ัง แนวคิดและความเห็นของคณะกรรมการประเมินการ
ดําเนินงาน โดยเช่ือวา การประเมินองคแประกอบท้ัง 6 ประเด็น ไดแก แนวคิดเชิงนโยบายในการจัดงาน 
แนวคิด/แนวทางและวิธีการดําเนินงานท่ีเป็นบทเรียนของคณะกรรมการท้ัง 19 คณะ ผลของกิจกรรมปาฐกถา
ธรรม อภิปรายธรรม การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของวัดชลประทานรังสฤษด์ิ การจัดส่ิงอํานวยความ
สะดวกและบริการ และภาพรวมทั่วไปของการจัดงาน จะสามารถสะทอนผลการดําเนินงานพระราชทานเพลิง
ศพพระพรหมมังคลาจารยแ (ปใญญานันทมหาเถระ) ไดมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจยังมีองคแประกอบในบางแงมุมท่ีการ
ประเมินไมสามารถสะทอนผลออกมาได เชน การอภิปรายธรรมในคํ่าคืนวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 กอนเวลา
ทําการสลายสรีรธาตุ (เผาจริง) เป็นตน 

 
2. องค์ประกอบและกรอบแนวทางการประเมิน 

   ในการประเมินการดําเนินงาน ไดมีการกําหนดองคแประกอบท่ีเป็นสาระสําคัญของการ
ประเมิน ดังนี้ คือ องคแประกอบหรือประเด็นท่ีทําการประเมิน แบงออกเป็น 6 ประเด็น ไดแก แนวคิดเชิง
นโยบายในการจัดงาน บทเรียนจากการดําเนินงานของฝุายปฏิบัติ (19 คณะ) ผลกิจกรรมปาฐกถาธรรม
อภิปรายธรรม การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการและภาพรวม
ของการจัดงานสลายสรีรธาตุ ซึ่งแตละประเด็นจะกําหนดสาระสําคัญท่ีจะทําการประเมิน เกณฑแการประเมิน 
แหลงขอมูลหรือผูใหขอมูล วิธีการหรือเครื่องมือท่ีใชในการประเมินและผูรับผิดชอบในการศึกษาและ
ดําเนินการในแตละองคแประกอบ หรือแตละประเด็นท่ีทําการประเมิน ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 องคแประกอบและกรอบแนวทางการประเมินการดําเนินงานพระราชทานเพลิง พระพรหมมังคลาจารยแ 
(ปใญญานันทมหาเถระ)  

ที่ 
องค์ประกอบ/ 
ประเด็นที่ทํา
การประเมิน 

สาระสําคญัที่ประเมิน 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล/ 
ผู้ให้ข้อมูล

หลัก 

วิธีการ/ 
เคร่ืองมือที่ใช้ใน

การประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 แนวคิดเชิง
นโยบายในการ
จัดงาน 

1.1 แนวความคิดใน
การจัดงานสลายส
รีรธาตุ 

1.2 กระบวนการนํา
แนวคิดไปปฏิบัติ 

1.3 ปใญหาและอุป
สรรคแในการนํา
แนวคิดสูการ
ปฏิบัติ 

1.4 ผลการดําเนินงาน
หรือความ
ภาคภูมิใจในฐานะ
ผูนําคณะสงฆแ 
อุบาสก อุบาสิกา 

1.การสะทอน
ปณิธาน 
2.ความกระจางชัด 
3.การนําไปสู
ปฏิบัติได 

พระปใญญา
นันทมุนี  
(สงา สุภโร) 
(สัมภาษณแ
กอนหรือ
ระหวางและ
หลังวันจัด
งาน) 

-การสัมภาษณแเชงิ
ลึก  
(In – Depth 
interview) 
-แบบสัมภาษณแเชิง
ลึก 
(แบบ ป.1) 

การสัมภาษณ์เชิง
ลึก 
1.ผศ.ดร.ปองสิน 
วิเศษศิร ิ
2.ดร.สอาดลักษณมแ  
      จงคลายกลาง 
3.อ.ลัดดาวัลยแ แกว
สวาง 
จัดทําแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก 
1.รศ.ดร.กลา 
ทองขาว 
2.ดร.วาสนา วิสฤ
ตาภา 

2 บทเรียนจาก
การดําเนินงาน
ของฝุายปฏิบัติ 
(19 ฝุาย) 

2.1 แนวคิด แนวทาง
และวิธีการในการ
ดําเนินงานของฝุาย 
2.2 ปใญหา อุปสรรคที่
พบ 
2.3 แนวทางและวิธีการ
แกไข 
2.4 ผลการดําเนินงาน
และความคิดเห็นทั่วไป 

1.แนวคิดและ
แสดงข้ันตอนของ
กระบวนการ
ปฏิบัติชัดเจน 
2.บทเรียนและ
แนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) 
 

ประธาน รอง
ประธาน  
และหรือ
เลขานุการ
ฝุายงาน 
(สัมภาษณแใน
วันจันทรแที่ 6 
– ศุกรแที่ 10 
พ.ย. 2560) 

-การสัมภาษณแเชงิ
ลึก 
(In – Depth 
interview) 
-แบบสัมภาษณแเชิง
ลึก 
(แบบ ป.2) 

การสัมภาษณ์เชิง
ลึก 
1.พระสุจินตนินท 
สุภกโร 
2.พระสมุหแอาทิตย 
อธิปใญโญ 
3.ผศ.ดร.สําเนียง ณ 
ตะกั่วทุง 
4.ดร.พาสนา ชลบุร
พันธแ 
5.ดร.พิเชษฐ ยังตรง 
จัดทําแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก 
1.รศ.ดร.กลา 
ทองขาว 
2.ดร.วาสนา วิสฤ
ตาภา 
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ที่ 
องค์ประกอบ/ 
ประเด็นที่ทํา
การประเมิน 

สาระสําคญัที่ประเมิน 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล/ 
ผู้ให้ข้อมูล

หลัก 

วิธีการ/ 
เคร่ืองมือที่ใช้ใน

การประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ 

3. ผลของ
กิจกรรม
ปาฐกถาธรรม 
อภิปรายธรรม  
(4-5 
พฤศจิกายน 
2560) 

3.1ความรู ความคิดที่
ไดรับจากการเผยแพร
ธรรม 
3.2คุณคาและประโยชนแ 
3.3การนําไปประยุกตแ 
3.4ความสามารถในการ
ถายทอดของวิทยากร 

1.ระดับความรู 
ความคิด และ
ปใญญา 
2.ระดับความสุขใจ 
ชอบใจและอิ่มเอิบ
ใจ 

ประชาชน 
อุบาสก 
อุบาสิกา ภิกษุ 
สามเณรและ
ญาติธรรมที่
เขารวม
กิจกรรม
อภิปรายธรรม
ในระหวางวัน
เสารแที่ 4 –วัน
อาทิตยแที่ 5 
พ.ย. (ใน 3 
หัวขอ) 

-การตอบ
แบบสอบถามจาก
แบบสอบถามท่ี
เป็นเอกสารและ
ออนไลนแ 
(เก็บขอมูล 3 ครั้ง) 
(แบบ ป.3) 

การเก็บข้อมูล 
1.นักศึกษาปริญญา
โท  
สาขาวิชาการ
จัดการการศึกษา  
วิทยาลัยครุศาสตรแ  
มธบ. 
2.คุณวัชรี  
ลิมังกูร 
3.คุณสุกัญญา 
พรหมพล 
4.คณะลูกเสือ 
จัดทํา
แบบสอบถาม 
1.รศ.ดร.กลา 
ทองขาว 
2.ผศ.ดร.พัชราภา 
ตันดิชูเวช 
3.อ.จันทราภรณแ 
หรรษาวงศแ 

4. การจัด
สภาพแวดลอม
ทางกายภาพ 

4.1การจัดตนไมและ
ลานธรรม 
4.2การจัดอาคารจอด
รถ 
4.3การจัดภาพ
จิตรกรรม/
ประติมากรรม 
4.4หอประชุม 
4.5อาคารและสิ่งปลูก
สราง 
 

1.ความรมรื่น 
2.ความงดงาม 
3.ความเหมาะสม 

ประชาชนที่
เดินทางมา
รวมงาน 

-การตอบ
แบบสอบถามจาก
แบบสอบถามท่ี
เป็นเอกสารและ
ออนไลนแ 
(แบบ ป.4) 

การเก็บข้อมูล 
1.คุณวัชรี ลิมังกูร 
2.คุณสุกัญญา 
พรหมพล 
3.คณะลูกเสือ 
จัดทํา
แบบสอบถาม 
1.รศ.ดร.กลา 
ทองขาว 
2.ผศ.ดร.พัชราภา 
ตันดิชูเวช 
3.อ.จันทราภรณแ 
หรรษาวงศแ 

5. การจัดสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกและ
การบริการ 

5.1 การจัดสถานที่
รองรับ 
5.2 การประชาสัมพันธแ 
5.3 อาหาร เครื่องด่ืม 

ความคิดเห็นและ
ความพ่ึงพอใจ 

ประชาชน
ที่มารวมงาน 

แบบสอบถาม 
(แบบ ป.5) 

การเก็บข้อมูล 
 ลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด จํานวน 
30 คน 
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ที่ 
องค์ประกอบ/ 
ประเด็นที่ทํา
การประเมิน 

สาระสําคญัที่ประเมิน 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล/ 
ผู้ให้ข้อมูล

หลัก 

วิธีการ/ 
เคร่ืองมือที่ใช้ใน

การประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ 

6. ภาพรวมของ
การจัดงาน
สลาย 
สรีรธธาตุ 

ภาพรวมของการจัดงาน ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจ 
 
เกณฑแการตัดสินใจ
ในการประเมินใช
คา  2.50 และ 
3.50 

ประชาชนที่
เดินทาง 
เขารวมงาน
สลายสรรีธ
ธาตุ ต้ังแต 3 
– 6 พ.ย. 
2560 

-การตอบ
แบบสอบถามจาก
แบบสอบถาม
ออนไลนแ 
(แบบ ป.5) 

จาก อ.จันทราภรณแ 
หรรษาวงศแ 
จัดทํา
แบบสอบถาม 
1.รศ.ดร.กลา 
ทองขาว 
2.ผศ.ดร.พัชราภา 
ตันดิชูเวช 

 

3. กระบวนการและระเบียบวิธีการประเมิน 
ในกระบวนการประเมินจะแบงออกเป็น 4 ข้ันตอน ดังนี้  
1. ขั้นการพัฒนากรอบแนวคิด ออกแบบการประเมินและการสรางเครื่องมือ โดยกําหนด

เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณแ (แบบประเมิน ป.1-2) และแบบสอบถาม (แบบ ป.3-5) มี ท้ังหมด 5 ชุด  
เพื่อใชในการเก็บและรวบรวมขอมูลจากการประเมินองคแประกอบหรือประเด็นท่ีทําการประเมิน  
6 ประเด็น มีทีมงานผูรับผิดชอบ (ทีมท่ี 1) 

2. ขั้นการเก็บและรวบรวมขอมูล มีการสัมภาษณแแบบเจาะลึกพระปใญญานันทมุนี (สงา  สุภโร) 
สัมภาษณแประธาน รองประธาน หรือเลขานุการคณะกรรมการ 19 ฝุาย มีทีมงานรับผิดชอบ (ทีมท่ี 2) 

3. ขั้นการวิเคราะหแขอมูล เป็นขั้นการสังเคราะหแและวิเคราะหแขอมูลท้ังขอมูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณมาประมวลผล โดยมีทีมงานรับผิดชอบ (ทีมท่ี 3) 

ขั้นการเขียนรายงานการประเมิน เป็นขั้นการนําผลการสังเคราะหแและการวิเคราะหแขอมูลมาเขียนเป็นรายงาน
การประเมินเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ มีการสรุปผลตามวัตถุประสงคแของการประเมินและมีการเสนอแนะมีทีมงานรับผิดชอบ 
(ทีมท่ี 4) มีรายละเอียดดังนี ้

1. การพัฒนากรอบแนวคิด ออกแบบการประเมินและสรางเรื่องมือ (ทีมท่ี1) 
1.สรางกรอบแนวคิด องคแประกอบการประเมินและระเบียบวิธีการประเมิน 
2.สรางเครื่องมือ ประกอบดวย 
   2.1 แบบสัมภาษณแพระปใญญานันทมุนี (ป.1) 
   2.2 แบบสัมภาษณแประธาน  คณะกรรมการฝุาย (ป.2) 

       2.3 แบบสอบถามผูเขารวมกิจกรรมปฐกถาธรรม อภิปรายธรรมและแสดงธรรม (ป.3) 
     2.4 แบบสอบถามเพื่อการประเมินดานกายภาพและส่ิงแวดลอม (ป.4) 
       2.5 แบบสอบถามเพื่อประเมินส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการและแบบสอบถามประเมินภาพรวม       

(ป.5) 
2. การเก็บและรวบรวมขอมูล (ทีมท่ี 2) 

1) การสัมภาษณแพระปใญญานนัทมุนี (กอน ระหวางและหลังวันงาน) 
2) การสัมภาษณแประธานกรรมการฝุายตางๆ (19 ฝุาย) เริ่มในวันสุดทายของงานตลอด

สัปดาหแ 
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3) การรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามท่ีเป็นเอกสารจากกิจกรรมปาฐกถาธรรม อภิปราย 
และแสดงธรรม เก็บขอมูล 3 ครั้ง ๆ จํานวน 190 คน/รูป และเป็นผูตอบแบบสอบถามออนไลนแ 72 
คน/รูป รวมเป็น 262 คน/รูป 

4) การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูเขารวมงานท่ัวๆไป 2 กลุมคือ 
4.1 สอบถามการจัดสภาพแวดลอมทางภายภาพ เป็นผูตอบแบบสอบถามเอกสาร 
193 คน/รูป และแบบสอบถามออนไลนแ 190 คน/รูป รวมเป็น 383 คน/รูป 
4.2 สอบถามการไดรับความสะดวกจากการใหบริการและภาพรวมของการจัดงาน 
เก็บขอมูลท่ีเป็นเอกสารในวันท่ี 4-5 พฤศจิกายน 2560 มีผูตอบแบบสอบถาม
เอกสาร 195 คน/รูป และแบบสอบถามออนไลนแ 182 คน/รูป รวมเป็น 377 คน/รูป 
รวมท้ังส้ิน 1,022 คน/รูป 

3. การวิเคราะหแขอมูล (ทีมท่ี 3) 
1.นําขอมูลจากแบบสัมภาษณแไปทําการสังเคราะหแ 
     1.1 ผลการสัมภาษณแพระปใญญานันทมุนีสังเคราะหแจัดทํารายงาน 
     1.2 ผลการสัมภาษณแประธานกรรมการฝุายตางๆ สังเคราะหแเพื่อถอดบทเรียน 
โดยใช 5W1H ประกอบดวย Who What When Where Why และ How  
ในการวิเคราะหแจากแบบสัมภาษณแ  

    2. นําขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหแทางสถิติ  
- จํานวน 
- รอยละ 
- คาเฉล่ีย ( ̅) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

                               ขอมูลการสัมภาษณแ ใชวิธีการวิเคราะหแเนื้อหา (content analysis) 
3. เกณฑแการตัดสินใจในผลการประเมิน มีใช 2 เกณฑแคือ ผลประเมินตัวบงช้ีท่ีมี
คะแนนเต็ม 3.00 ใชเกณฑแการยอมรับท่ี 2.50 ตัวบงช้ีท่ีมีคะแนนเต็ม 5.00 ใชเกณฑแ
การยอมรับท่ี 3.50 

4. การเขียนรายงานการประเมิน (ทีมท่ี 4) 
    1. นําผลการวิเคราะหแและสังเคราะหแขอมูลมาเขียนรายงานตามโครงสรางและ 
       องคแประกอบของผลการประเมิน 6 ดาน คือ 
     1.1 แนวคิดเชิงนโยบายการจัดงาน 

1.2 ผลดานแนวคิด แนวทางการดําเนินงาน ปใญหา อุปสรรค และบทเรียน 
ท่ีไดรับ 
1.3 ผลดานปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรมและแสดงธรรม 
1.4 ผลดานการจัดส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
1.5 ผลดานการอํานวยความสะดวกและบริการ 
1.6 ผลดานภาพรวมของการจัดงาน 

2. สรุปผลรายงาน 
3. สงรายงานใหแกเลขานุการคณะกรรมการฝุายฆราวาส 

 

สรุปผลการวิจัย 
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 3. ผลการประเมินการดําเนินงาน พบดังนี้ 
   3.1 แนวคิดเชิงนโยบายในการจัดงานและการนําแนวคิดไปสูการปฏิบัติ ผลการประเมินท่ีได
จากการสัมภาษณแทานเจาคุณ พระปใญญานันทมุนี (เจาอาวาส) วัดชลประทานรังสฤษด์ิ พบไดดังนี้ 
        (1) หลักคิดท่ีเป็นรากฐานของการจัดงาน คือ การนอมนําคําสอนของพระพรหมมังคลา
จารยแ(ปใญญานันทมหาเถระ) ท่ีเรียกวาการใช “ดอกไมใจแทนดอกไมจันทนแ” ท่ีตองการใหการจัดงานศพเป็น
เครื่องชวยเปล่ียนสังคมชาวพุทธ จากส่ิงท่ีงมงายไปสูการนําปใญญามาใช รวมกับแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาพระ
เกียร ติของสถาบันพระมหากษัตริยแ  แนวคิดเกี่ ย วกับความเรียบง าย ประหยัด ประโยชนแ  และ  
ถูกตองตามธรรมวินัย รวมท้ังแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน ท้ังนี้เพราะเป็นงานท่ีมี
ผูเขามาเกี่ยวของมาก  
         (2) การนําแนวคิดไปสูการปฏิบัติ คือ การใชหลักการและกระบวนการบริหารจัดการแบบ 
มีสวนรวมในรูปคณะกรรมการ มีการทํางานในลักษณะประชาธิปไตย ใชความเสมอภาคในการออกเสียงแสดง
ความคิดเห็นอยางอิสระ ใหโอกาสคนหมูมากไดรวมบริหารจัดการงาน ไดอาศัยความรูความสามารถของทาน
เหลานั้น ทําหนาท่ีท้ังใหคําปรึกษาและเป็นผูลงมือทํางานเอง ดวยความภาคภูมิใจ ทําใหการดําเนินงานถูกตอง
ต า ม ธ ร ร ม  มี ก า ร ต้ั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ  ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ ทุ ก ๆ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น  
ใหมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได  การจัดการงานใชมติของคณะกรรมการ  
โดยผานการประชุมคณะกรรมการชุดใหญในภาพรวม และการประชุมแยกชุดแตละคณะกรรมการ  
ท่ี ดํา เนินกิจกรรมตามความรับผิดชอบ มีการ ติดตามผล รายงานและนํา เสนอผลการดําเนินงาน  
ท่ีไดรับมอบหมายเป็นระยะๆ การดําเนินงานจะยึดมติท่ีประชุมเป็นหลัก ทําใหการทํางานงายข้ึน แตหากมีอะไร
ไมชัดเจนจะนําประเด็นกลับมาหารือใหม และเนื่องจากการจัดงานครั้งนี้เป็นงานบุญ ทุกฝุายท่ีทํางานรวมกัน
ไมไดคํานึงถึงผลประโยชนแทางพาณิชยแ จึงต้ังใจทํางานเพื่อแสดงความกตัญโูตอพระพรหมมังคลาจารยแ และ
ทํ า ง า น ถ ว า ย พ ร ะ ศ า ส น า  ด ว ย ค ว า ม เ ป็ น กั ล ย า ณ มิ ต ร ต อ กั น  แ ต ง า น บ า ง อ ย า ง ต อ ง ก า ร  
ความชํานาญพิเศษ จําเป็นตองจางบริษัทมาดําเนินงาน แตตองมีคณะกรรมการจัดงานควบคุมดูแล 
        (3) ปใญหาและอุปสรรคในการนําแนวคิดไปสูการปฏิบัติ  ปใญหาและอุปสรรคแกอนการจัด
งาน คือ การคิดหาวิธีสรางความเขาใจ วิธีการส่ือสารและการถายทอดแนวคิดในการจัดงาน ท่ีมีความแตกตางจาก
การจัดงานศพที่ทุกคนคุนเคย เพื่อใหประชาชนเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติได โดยแนวคิด “ดอกไมใจ แทน
ดอกไมจันทนแ” เป็น “ความเปล่ียน” ท่ีคนท่ัวไปนับเป็นเรื่องแปลกใหม ท่ีอาจไมเขาใจและยอมรับ หากทําใหคน
รับรูและเขาใจแนวทางการปฏิบัติบูชา ดวยการสืบสานปณิธานคําสอนนี้ได ก็จะนําไปสูการปฏิบัติท่ียั่งยืนสืบไป 

      ปใญหาและอุปสรรคระหวางดําเนินงาน คือ งานมีรายละเอียดมาก มีกิจกรรมท่ีจะตองทํา
หลากหลาย ตองใชการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ เพื่อใหเกิดผลท่ีราบรื่นตามเปูาหมาย โดยเช่ือมั่นวา ดอกไมใจ
ทุกดอกท่ีทุกคนรวมกันนํามาถวาย จะถวายเป็นดอกไมท่ีงดงาม และนําไปสูการเปล่ียนแปลงทางสังคม คือ 
ผู ค น ไ ด เ ข า ถึ ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม  ใ น ขั้ น ต อ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง าน  จ ะ ต อ ง อ า ศั ย  
การประสานงานท่ีดี ระหวางคณะกรรมการชุดตางๆ รวมท้ังหนวยงานภายนอก ซึ่งมีความละเอียดออน และ
บางกิจกรรมมีขั้นตอนท่ีจะตองปฏิบัติมาก นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมตางๆ แมจะมีการประกาศ หรือ
ประชาสัมพันธแใหทราบวามีกิจกรรมอะไร เวลาใด สวนรายละเอียดวาผู เขารวมงานจะตองมีบทบาท  
ในการรวมกิจกรรมอยางไร ยังไมชัดเจน ทําใหผูเขารวมงานบางรายสับสน และไมรูวาตนควรปฏิบัติอยางไร 

      ปใญหาและอุปสรรคหลังการจัดงาน คือ เรื่องของการทบทวน สรุปผลของการจัดงาน เป็น
ตนวา เรื่องคาใชจายตางๆ และงานสวนท่ียังคางอยูไมเสร็จสมบูรณแทางดานกายภาพ เพื่อรองรับการจัด
กิจกรรมไดอยางเพียงพอ และการจัดสรางสถานท่ีรวบรวมผลงานของทาน และการปรับปรุงภูมิทัศนแของวัดให
รมรื่นเป็นฐานธรรมอยางสมสมัย 
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        (4) แนวทางในการแกปใญหาและอุปสรรคกอนการจัดงาน ระหวางจัดงาน และหลังการจัด
งาน โดยพบดังนี้คือ 

      กอนการจัดงาน ใชวิธีการแตงต้ังคณะกรรมการทํางาน และใหคณะกรรมการแตละฝุาย
เป็นตัวขับเคล่ือน สวนแนวคิดและวิธีการจัดงานท่ีมีความตางนั้น ตองใชการส่ือสารและการประชาสัมพันธแทุก
ทางเขาชวย ทําส่ือส่ิงพิมพแปกติและส่ือออนไลนแ รวมท้ังการใหความรูในโอกาสตางๆ คือ พยายามทําความ
เขาใจกับคนในใหไดกอน แลวคนเหลานั้นจะถายทอดขอมูลสูภายนอก โดยใชแผนการดําเนินงานอยาง  
มีข้ันตอน 

      ในระหวางจัดงาน กิจกรรมทุกอยางตองกําหนดใหมีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน ทําความรู 
ความเขาใจแกบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการจัดงานแตละฝุาย ใหมีการประสานการทํางานใหราบรื่น ใชกําลัง
เสริมจากลูกเสือ เนตนารี นักเรียน อาสาสมัครชวยงานท่ัวไป ความจําเป็นเรงดวนใชการประชาสัมพันธแเสียง
ตามสาย ความเรงดวนหรือปใญหาบางอยางตองแกไขปใญหาเฉพาะหนา 

      หลังการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ การแกปใญหาสวนใหญเป็นเรื่องการจัดการปรับปรุง
พัฒนาวัดใหเป็นวัดในเมืองท่ีมีพุทธวิถีรวมสมัยทามกลางธรรมชาติท่ีรมรื่น ใชหลักการแกปใญหาโดยยึดหลัก 
“ประหยัด ประโยชนแ ปใญญา” กํากับควบคุมการปฏิบัติใหเป็นไปตามผังแมบทในการพัฒนาส่ิงกอสราง ใน
ขณะเดียวกันจะตองมีการติดตาม ตรวจสอบ สรุปผลการจัดทํากิจกรรมตางๆ รวมท้ังประมวลผลจาก
ประสบการณแของคณะกรรมการแตละฝุาย มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

(5) ความภาคภูมิใจของทานเจาคุณพระปใญญานันทมุรี (สงา สุภโร) คือ การไดรับใช หรือ 
การไดใชโอกาสใหชาวพุทธไดเบิกบานขึ้นอีกครั้ง เป็นวิถีพุทธท่ีดีงาม สําหรับผูมีสวนเกี่ยวของท้ังหมด นาจะเป็น
ความยินดีท่ีไดเป็นผูมีสวนชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงสังคมชาวพุทธ จากส่ิงงมงายสูปใญญา และยังไดแสดง
กตัญโุตาสืบสานงานของพระพรหมมังคลาจารยแ (ปใญญานันทมหาเถระ) 

 
3.2 บทเรียนจากการดําเนินงานของฝุายปฏิบัติ ประกอบดวยคณะกรรมการฝุายตางๆ 19 

คณะ พบดังนี้ 
(1) หลักคิดหรือแนวความคิดในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ 

           ในการจัดงานพระราชทางเพลิงศพ พระพรหมมังคลาจารยแ (ปใญญานันทมหาเถระ) 
คณะกรรมการฝุายตางๆ ไมไดยึดหลักคิดใดหลักคิดหนึ่งเพียงหลักเดียวในการบริหารจัดการ แตมีการใชหลาย
หลัก คิดประกอบกัน ในการ ทําง าน  โดยสรุ ปมี  7  ห ลัก คิด  คือ  1 )  แนว คิดการ จัดการ เ ชิ ง ระบบ   
2) หลักมุงความสําเร็จของงาน  3) หลักคําสอนหรือหลักการทํางานของพระพรหมมังคลาจารยแ (ปใญญานันทมหา
เถระ)  4) หลักธรรมอิทธิบาท 4  5) หลักการบริหารคุณภาพ PDCA  6) หลักการมีสวนรวม และ  
7) หลักการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธแ 

(2) แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมกรฝุายต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้ข้ันตอน 4 ข้ัน  
คือ มีการวางแผน (Plan) มีการปฏิบัติตามแผน (Do) มีการตรวจสอบและประเมินผล (Check) และมีการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน (Act) โดยการแปลงแนวคิดหลักออกมาเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งสวนใหญใชแนวคิดการจัดการ
เชิงกระบวนการ ท่ีทํางานเป็นระบบเป็นขั้นตอน ในแนวทางการบริหารคุณภาพงามตามวงจร PDCA ท่ีเนนการ
ทํ า ง าน เ ป็ น ร ะบ บ  ก ล า ว คื อ  ทุ ก ค รั้ ง ท่ี อ า ศั ยก า ร ดํ า เ นิ น ง าน ต าม ว ง จ ร  PDCA ห มุ น ค ร บ ร อ บ  
จะเป็นแรงสงสําหรับใหการดําเนินงานในรอบตอๆ ไปมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่อง 
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           อนึ่ง คณะกรรมการฝุายบางฝุายไดนําเทคนิคการคิดวิเคราะหแตามหลัก 5W1H (Who 
What When Where Why และ How( มาประกอบการพิจารณางาน โดยผสมผสานเขากับเทคนิคการวิเคราะหแ
สภาพแวดลอมขององคแกร คือ SWOT มาใช ในแตละขั้นตอนของการดําเนินงานแตละองคแประกอบยอยของวงจร 
PDCA  ดวย ยิ่งไปกวานั้น คณะกรรมการหลายฝุาย ยังนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 คือ หลักปฏิบัติในการทํางานให
ประสบความสําเร็จ มาปฏิบัติรวมกับวงจร PDCA ดังกลาวดวยเชนกัน   

          อยางไรก็ตาม มีคณะกรรมการบางฝุาย มิไดกําหนดขั้นตอนของวิธีการทํางานไวชัดเจน  
เพียงแตมีการอธิบายขั้นตอนของการทํางาน เชิงการบรรยายลักษณะงานหรือการพรรณนาง านและส่ิงท่ี 
ควรทํา (Job Description) เพื่อใหทราบขอบเขตและหนาท่ีของตนเอง นอกจากนั้นยังพบแนวทาง 
การปฏิบัติงานรูปแบบอื่นอีก เชน รูปแบบการมุงเนนใหความสําคัญกับผูปฏิบัติงาน ในทิศทางสังคมและจิต
วิญญาณ มีการบํารุงขวัญ ใชหลักสัมมาคารวะ ความอดทน และหลักการมีส วนรวม โดยรูปแบบมุงเนน 
ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานนี้ คือ หลักความถูกตอง ชัดเจน ครบถวน เหมาะสม ทันเวลา ความสําเร็จ ความ
คุมคาและใชประโยชนแสูงสุด  

(3) ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ท่ีคณะกรรมการฝุายตางๆสะทอนใหเห็นในการ 
ดําเนินงานมีความหลากหลาย ตามลักษณะของงานท่ีอยูในความดูแลและรับผิดชอบ แตสวนใหญมิใชปใญหาใน
เชิงหลักการทํางาน สวนแนวทางในการแกไขปใญหาจะเนนไปท่ีการคนหาเหตุและแกไขท่ีเหตุ กลาวคือ  
มีการกําหนดหลักธรรมอริยสัจ 4 ประการ มาประกอบการพิจารณาในการแกไข ซึ่งสวนใหญสามารถแกไขให
ลุลวงได แตบางปใญหาก็มีขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป 

(4) ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการฝุายต่างๆในการจัดงานครั้งนี้ คือ      
รูสึกเป็นเกียรติ ภาคภูมิใจ มีความสุขท่ีไดรับมอบหมายใหทํางานสําคัญ มีกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้น ดีใจท่ีไดทํางาน
ใกลชิดเครือขายท่ีดี เห็นคุณคาของตน ไดตอบแทนบุญคุณหลวงพอและพระพุทธศาสนา รูสึกภาคภูมิใจท่ีไดรับ
ความไววางใจจากทานเจาอาวาสและคณะกรรมการ ขอบคุณทีมงานท่ีทํางานอยางทุมเท ทําใหงานออกมาดี และ
จะนําขอบกพรองไปปรับปรุงในงานอื่นๆในอนาคต 

3.3 ผลการจัดปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม พบดังนี้ 
(1)  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเอกสารมีท้ังหมด 190 คน/รูป และตอบผานส่ือออนไลนแ 

อีก 67 คน/รูป สวนใหญเป็นอุบาสิกา(หญิง) มีอายุระหวาง 25 -60 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
และสูงกวา สวนใหญศึกษาธรรมของหลวงพอปใญญาจนเกิดปใญญา นานๆเขาวัดฟใงธรรม และปฏิบัติธรรมกับ
วัดชลประทานรังสฤษด์ิ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับฟใงการแสดงธรรมในหัวขอ “ปใญญามหาเถระแมทัพ
ธรรม แมทัพโลก”  

(2)  การเขารวมกิจกรรมปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ปณิธานและคําสอนของหลวงพอระดับมาก ไดรับคุณคาทางจิตใจและทางปใญญามาก นําไปใชประโยชนแ  
ในการดําเนินชีวิตประจําวันไดมาก มีความสุข อิ่มเอิบใจมาก ตลอดเวลาในการรวมฟใงธรรม หลังฟใงธรรมแลว
รูสึกใจสะอาด สวาง สงบ สามารถนําหลักคําสอนของหลวงพอไปใชในระดับมาก 

(3)  ปใญหาและขอเสนอแนะสวนใหญเกี่ยวกับงานบริการส่ืออิเลคทรอนิกสแ เชน เรื่อง
ภาพและเสียง และมีปใญหาการจัดเตรียมท่ีนั่งใหเหมาะสมกับลักษณะของผูเขารวมกิจกรรมซึ่งเป็นผูสูงวัยและ 
คนพิการ การอภิปรายธรรมควรใหสนุกและควรจัดบอยๆเป็นตน 

3.4 การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ พบดังนี้ 
(1)  มีผูตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเอกสาร 193 คน/รูป และตอบผานส่ือออนไลนแอีก 190 

คน/รูป ผูตอบสวนใหญเป็นอุบาสิกา(หญิง) มีอายุระหวาง 25-60 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา  
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สวนใหญมาวัดชลประทานรังสฤษด์ินานๆครั้ง  ไดพบเห็นสภาพแวดลอมและส่ิงกอสรางภายในวัดเกือบ  
ท่ัวทั้งบริเวณ 

(2)  สวนใหญมีความคิดเห็นพอใจตอสภาพแวดลอมดานบรรยากาศในวัดระดับมาก คือ  
การจัดการเกี่ยวกับตนไมภายในวัด การจัดอาคารสถานท่ีจอดรถ การจัดการเกี่ยวกับส่ิงประติมากรรมและ
จิตรกรรมภายในวัด การจัดการท่ีตัวอาคารตางๆ และการจัดแบงพื้นท่ีตามผังแมบทของบริเวณวัด  
เป็นตน 

(3)  ปใญหาและขอเสนอแนะ สวนใหญเห็นวาส่ิงกอสรางยังไมสมบูรณแ ฝุุนมาก ท่ีจอดรถ
ไมพอ ถังขยะมีไมพอ ควรเพิ่มถังขยะ หองน้ํามีนอยและควรใหสะอาด ปูายประชาสัมพันธแท่ีบอกทางควรมีให
มากและชัดเจน ท่ีนั่งพักผอนมีนอย ควรเพิ่มท่ีพักผอน และมีขอเสนอใหปลูกตนไมใหรมรื่นมากขึ้น  
เป็นตน 

3.5 การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการ พบดังนี้ 
(1)  ผูตอบแบบสอบถามเอกสาร 200 คน/รูป และตอบผานส่ือออนไลนแอีก 182 คน/รูป  

ผูตอบสวนใหญเป็นอุบาสิกา (หญิง) อายุมากกวา 60 ปี สวนใหญเกษียณราชการ มีอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือ
คาขาย ทราบขาวงานพระราชพิธีจากบุคคล ลองลงมาถือโทรทัศนแและส่ือออนไลนแ ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด
เป็นกลุมเดียวกับผูตอบการประเมินการดําเนินการในภาพรวมขอ 5.6  

(2)  ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการท่ี
อยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดานอาหาร สถานท่ีรับประทานอาหารและบริการน้ําด่ืม ดานการจัดสถานท่ีสําหรับ
ผูเขารวมงาน ดานหนังสือท่ีระลึก สูจิบัตรและของท่ีระลึกในงาน ดานการประชาสัมพันธแงาน ดานเครื่องเสียง 
ไฟฟูา และดานการจัดบอรแดนิทรรศการแสดงประวัติและผลงานของพระพรหมมังคลาจารยแ ตามลําดับ 

3.6 ความคิดเห็นและความพึงพอใจในภาพรวม พบดังนี้ 
(1)  ความรูท่ีไดรับจากการเขารวมงานพิธีพระราชทานเพลิงท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด คือ 

คําสอนของหลวงพอกับการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน รองลงมา คือ การปฏิบัติบูชาดวยดอกไมใจแทน
ดอกไมจันทนแ และกิจกรรมมีความเรียบงาย ประหยัด ประโยชนแ เกิดปใญญาตามพระธรรมวินัย ตามลําดับ    
การประชาสัมพันธแงานท่ีจัดอยูในความพอใจมากท่ีสุด คือ ส่ือส่ิงพิมพแและส่ือออนไลนแตามลําดับ 

    การจัดการดําเนินงานพระราชพิธีในภาพรวม มีความเหมาะสมมาก คือ ความรูท่ี
ไดรับโดยเฉพาะท่ีเป็นคําสอนของหลวงพอปใญญานันทภิกขุ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดมากทุกเรื่อง 

(2)  ขอเสนอแนะ สวนใหญเป็นเรื่องหองน้ํา เกี่ยวกับจํานวนและความสะอาด บริเวณวัด
และอาคารสถานท่ีควรมีความสะอาด ควรปรับปรุงระบบจอดรถ จุดรับของท่ีระลึก การจัดหองพัก เพิ่มเติม
เรื่องการประชาสัมพันธแ เรื่องท่ีเก็บขยะ และส่ืออิเล็กทรอนิกสแท่ีใชในงาน เป็นตน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
  1) จากผลการศึกษาและประเมินความเห็นของผูเขารวมงานในภาพรวม พบวา ผูเขารวมงานพิธี
พระราชทานเพลิงศพ รอยละ 94.9 เห็นวา คําสอนของหลวงพอปใญญานันทภิกขุ สามารถนําไปใช  
ในชีวิตประจําวันไดในระดับมากและมากท่ีสุด ในทํานองเดียวกัน ผลการประเมินความเห็นของผูเขา  
รวมฟใงการแสดงปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม รอยละ 68.9 ก็ยืนยันวา สามารถนําหลักคําสอนของหลวงพอ
ปใญญาไปปฏิบัติได และรอยละ 59.5 เห็นวาการมารวมงานในครั้งนี้ ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปณิธาน
และคําสอนของหลวงพอปใญญา โดยรอยละ 65.8 เห็นวา เป็นประโยชนแตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน แสดง
ใ ห เ ห็ น ว า  ป ณิ ธ า ณ  แ ล ะ คํ า ส อ น ข อ ง พ ร ะ พ ร ห ม มั ง ค ล า จ า ร ยแ  ( ปใ ญ ญ า นั น ท ม ห า เ ถ ร ะ )  
ท่ีสืบสานหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ตามรอยพระพุทธองคแดวยความมั่นคง ฝุาคล่ืนลมและกระแสวัตถุนิยม 
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ท่ีถาโถมเขาสู สังคมพุทธและสังคมไทยอยางไม ส่ันนคลอนของทาน จนไดรับฉายานามจากหลวง  
พอพุทธทาสภิกขุ วา “แมทัพธรรม แมทัพโลก” หรือแมทัพแหงปใญญาของคนท่ัวโลกนั้น สอดคลองกับแนวคิด
ของจรินทรแ อาหัสสโร เรื่อง มรดกธรรมของหลวงพอปใญญานันทะ (จรินทรแ อาหัสสโ, พระ 2560) เป็นปณิธาน
แ ล ะ คํ า สอ น ท่ี ป ร ะ ช า ช น ส ว น ใ ห ญ ม อ ง เ ห็ น คุณ ค า แ ละ ย อ ม รั บ ว า  ธ ร ร ม คํ า สอ น ข อ ง ท า น  
สามารถนําไปใชประโยชนแในการดําเนินชีวิต เพื่อผอนคลายความทุกขแหรือพนทุกขแได โดยเฉพาะการใหปใญญา
แกประชาชน ท้ังโดยตรงและโดยออม ดังนั้น ศิษยานุศิษยแท้ังหลาย ควรรวมกันคิดคนและแสวงหาแนวทางและ
วิธีการท่ีแยบยล ในการสืบสานปณิธานและคําสอนของพระหมมังคลาจารยแ (ปใญญานันทมหาเถระ) โดยเริ่มทํา
การวิเคราะหแและศึกษาปณิธานและคําสอนของทานทุกแงทุกมุมใหเขาใจกระจางแจมแจง แลวรวมกันคนคิด 
เสาะแสวงหาแนวทางและวิธีการในการสืบสานปณิธานและคําสอนท้ังหลายของทานอยางมีแผน ท้ังในระยะส้ัน
และระยะยาว เพื่อเสริมสรางท้ังคุณประโยชนแ และสันติสุขแกสังคมไทยและสังคมโลก สืบไป 

 2) จากผลการศึกษาและการประเมินการดําเนินงานพระราชทานเพลิงศพ พบวา กลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเขารวมฟใงปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม รอยละ 22.6 เพิ่งเขามายังวัดชลประทานรังสฤษด์ิเป็น
ครั้งแรก สวนอีกรอยละ 44.7 เขามาวัดประทานรังสฤษด์ินานๆครั้ง กลุมตัวอยางโดยรวมท่ีเขารวมฟใงปาฐกถา
ธรรม อภิปรายธรรม รอยละ 70.0 เห็นวา เมื่อเขาวัดฟใงธรรมแลว มีความสุข อิ่มเอมใจตลอดเวลาในการรวม
ฟใง รอยละ 70.5 และรอยละ 65.8 ท่ีเขาวัดท้ังกลุมใหมและกลุมเกาไดรับคุณคาทางจิตใจ ทางปใญญา เป็น
ประโยชนแตอการนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และมีขอเสนอแนะวา อยากใหมีการอภิปรายธรรมบอยๆ 
ขณะเดียวกัน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพและสภาพแวดลอมยังพบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยกับการ
จัดการเกี่ยวกับตนไมภายในวัดคอนขางมากและมากถึงรอยละ 89.7 เห็นดวยกับสภาพแวดลอมดานบรรยากาศ
ในวัดคอนขางมากและมากคิดเป็นรอยละ 91.2 เห็นดวยกับ การจัดการประติมากรรมและจิตรกรรมภายในวัด
คอนขางมากและมากรอยละ 86.0 เชนเดียวกับการจัดต้ังอาคารตาง ๆ กลุมตัวอยางเห็นดวยคอนขางมากและ
มากคิดเป็นรอยละ 90.1 เป็นตน นอกจากนั้นดานบอรแด นิทรรศการแสดงประวัติและผลงานของพระพรหมมัง
คลาจารยแ (ปใญญานันทมหาเถระ) ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมสําคัญเพื่อการเรียนรูปณิธาน คําสอนและผลงานของทาน 
กลุมตัวอยางรอยละ 77.4 ยังมีความพึ่งพอใจระดับมากและมากท่ีสุดอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและ
หลักการของการจัดงานของพระปใญญานันทมุนี (สงา สุทโธ) เรื่องตามรอยพระศาสนารูปใญญาแหงธรรม (พระ
ปใญญานันทมุนี สงา สุทโธ, 2560)  ดังนั้นวัดชลประทานรังสฤษด์ิ     ควรริเริ่มปรับปรุงและพัฒนาวัดใหเป็น
ศูนยแการเรียนรูสําหรับเยาวชน ประชาชนท้ังไทยและตางประเทศ ท้ังนี้เพื่อประโยชนแทางการศึกษา การเรียนรู
และเพิ่มพูนปใญญาแกชาวไทยและชาวโลกสืบไป 

 3) การแปลงแนวความคิดไปสูปฏิบัติ จากบทเรียนการแปลงแนวคิด “ดอกไมใจแทนดอกไมจันทนแ” ท่ี
มีความเป็นนามธรรมสูง (Abstract) ไดแสดงกระบวนการหรือขั้นตอนการแปลงแนวความคิดใหเป็นรูปธรรม 
(concrete)  อยางไรจากการดําเนินงานพระราชทานเพลิงศพพระพรหมมังคลาจารยแ (ปใญญานันนทมหาเถระ) 
เป็นเรื่องท่ีควรมีการเรียนรู ศึกษาและวิจัย เนื่องจากศาสตรแดานการบริหารจัดการยังขาดองคแความรูดานนี้อยู
มาก ดังจะเห็นอยูเสมอวา มีผูนําแนวทางคิดท่ีนักวิชาการสวนใหญยอมรับวา เป็นแนวคิดท่ีดี เป็นท่ียอมรับกัน
ท่ัวไป แตเมื่อมีการนําไปแปลงเป็นแนวปฏิบั ติกลับพบวา มี จํานวนไมนอยท่ีประสบความลมเหลว               
โดย สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีหนาท่ีผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบริหารจัดการสามารถนําไปศึกษาและตอยอดได 

 4 )  ผ ล ก า ร ถ อ ดบ ท เ รี ย น จ าก ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง คณะ ก ร ร ม ก า ร ฝุ า ย ต า ง ๆ  พ บ ว า  
มีบทเรียนท่ีเป็นองคแความรูและเทคนิคตางๆ ในศาสตรแสาขาวิชาการบริหารจัดการท่ีคอนขางหลากหลาย 
กลาวคือ ผลการถอดบทเรียนทําใหเราคนพบหลักคิด หลักปฏิบัติ และกระบวนการทํางาน รวมท้ังเทคนิค
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วิธีการตางๆท่ีอยูในรูปแบบท่ีมีการบูรณาการ ผสมผสานแนวคิดของศาสตรแทางตะวันตกและตะวันออก 
โดยเฉพาะพุทธศาสตรแเขากันไดอยางผสมกลมกลืนและนาสนใจ ซึ่งจะชวยใหนักวิชาการหรือนักวิจัย สามารถ
นําบทเรียนจากการคนพบครั้งนี้ไปศึกษาตอยอดใหเกิดความงอกงามในศาสตรแอาจจะเป็นประโยชนแทาง
วิชาการและวิชาชีพตอไป 

ข้อเสนอแนะในการนําผลประเมินไปใช ้
จากผลการศึกษา วิเคราะหแและประเมินการดําเนินงานพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมังคลาจารยแ 

(ปใญญานันทมหาเถระ) ในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะการนําผลการประเมินไปใชอยางนอย 4 ประการ ดังนี้ 
1) ควรมีการสืบสานปณิธานและคําสอนของพระพรหมมังคลาจารยแ (ปใญญานันทมหาเถระ)      

อยางเป็นระบบและมีแผนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  
2) ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาวัดชลประทานรังสฤษฏแพระอารามหลวง เป็นศูนยแการเรียนรู

สําหรับเยาวชน ประชาชนท้ังไทยและตางประเทศ 
3) ค ว ร นํ า บ ท เ รี ย น ท่ี ไ ด จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ค รั้ ง นี้ ไ ป ศึ ก ษ า  แ ล ะ ต อ ย อ ด อ ง คแ ค ว า ม รู  

ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มพูนศาสตรแทางดานการบริหารจัดการ  
4) หากวัดแหงใดหรือวัดสาขาของวัดชลประทานรังสฤษสด์ิวัดใด มีความประสงคแจะนําหลักคิด หลัก 

ปฏิบัติ เพื่อใหมีกลไกขับเคล่ือนการทํางานเกี่ยวกับการพระราชทานเพลิงศพตามแบบอยางของวัดชลประทาน
รังสฤษสด์ิไปประยุกตแใช ควรไดมีการศึกษาหลักการ แนวทาง วิธีการ ปใญหาและขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเกิดขึ้น
ตามองคแประกอบของการจัดงานใหชัดเจน ท้ังนี้แมวาแตละวัดอาจมีบริบททางภูมิศาสตรแ เศรษฐกิจ และสังคม
แตกตางกัน แตอาจมีปใญหาบางอยางคลายกัน เชน เรื่องการประชาสัมพันธแ การบริการและการจัดส่ิงอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนท่ีมารวมงาน เป็นตน โดยผูศึกษาสามารถเรียนรูไดจากบทเรียนท่ีอธิบายไวชัดเจน
แลวในรายงานการประเมินนี้ 
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Satisfaction and Learning Motivation by Using Internet 
Technology in Teaching Activities for Build the Learning 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจการใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 2) ศึกษาแรงจูงใจใฝุเรียนรูในการใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตมาใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จํานวน 53 คน สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหแขอมูลไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจ
การใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตรแ
ท่ัวไป มีคาเฉล่ียเทากับ 4.55 อยูในระดับมากท่ีสุด และดานพฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรียนรู มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.57 อยูในระดับมากท่ีสุด 
 

คําสําคัญ: เทคโนโลยีอินเทอรแเน็ต, แรงจูงใจใฝุเรียนรู, นักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตรแทั่วไป 

ABSTRACT 

 This research aimed to study 1) the satisfaction of using the Internet 
technology in teaching and learning activities and 2) the motivation of learning from 
using the Internet technology in teaching activities. The population in this research 
were used the 53 preservice education of General Science teachers who enrolled in 
Innovation and Information Technology in Education course, 2018 academic year. 
The statistics used for data analysis were the mean, standard deviation. The research 
revealed that the satisfaction of using of internet technology in teaching activities for 
pre-service general science teachers was at highest level, the mean score was 4.55 
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and behavioral motivation was attained in the highest level, the mean score was 
4.57. 
 
KEYWORDS: Internet technology, Psychological, Pre-service Science Teachers 

บทนํา 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีสวนทําใหชีวิตความเป็นอยูของคนในปใจจุบันมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น ทําใหคนในสังคมมีการติดตอส่ือสารถึงกันไดงายและรวดเร็ว มีการทํากิจกรรม
หลายส่ิงหลายอยางรวมกันงายข้ึน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกอใหเกิดประโยชนแใน
ดานตาง ๆ เชน  ดานการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารถูกนํามาใชเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการบริหารดานการศึกษา เชน ระบบการลงทะเบียน ระบบการจัดตารางสอน  ระบบการ
ตรวจสอบสถานะและผลการเรียน เป็นตน นอกจากนี้ยังใชเป็นเครื่องมือในการเพิ่มโอกาสทางดาน
การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ตัวอยางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ดานการศึกษา เชน การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ทําใหผูท่ีอยูหางไกลหรือไมสะดวกในการเดินทาง
สามารถไดรับการศึกษาเชนเดียวกับผูท่ีอยูในเมืองหรือผูท่ีลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษา บทเรียน
อิเล็กทรอนิกสแชวยเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ เชน ฟิสิกสแ เคมี ชีววิทยา 
ภาษาตางประเทศ ทําใหบทเรียนมีความนาสนใจมากขึ้น และสามารถทําความเขาใจไดงายขึ้น เชน 
การแสดงสถานการณแจําลอง แบบจําลอง ภาพเคล่ือนไหว แสงสีและเสียงประกอบ ผูเรียนสามารถ
เตรียมความพรอมกอนเรียน หรือทบทวนบทเรียนดวยตนเองเมื่อใดก็ไดท่ีมีเวลาวาง เพิ่มโอกาสในการ
เรียนรูใหกับผูพิการทางสายตาหรือหู เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีบทบาทตอการถายทอด
ขอมูลขาวสารทางดานการศึกษาไดเป็นอยางดี ท้ังในและนอกสถานศึกษา หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนตาง ๆ ใชบทเรียนออนไลนแในการฝึกอบรมพนักงานเพื่อใหความรูเพิ่มเติม นอกจากนี้
อินเทอรแเน็ตยังเป็นแหลงขอมูลท่ีสําคัญท่ีท้ังครูและนักศึกษาหรือบุคคลท่ัวไป ใชสําหรับคนหาขอมูล
เรื่องตาง ๆ ในการทํารายงาน หรือเพื่อศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยางไมมีท่ีส้ินสุด  

 การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการเรียนรูโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาชวยสงเสริมใหการเรียนรูในหองเรียนไมใหเกิดความตรึงเครียด  กอใหเกิดความ
สนุกสนาน ซึ่งการใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตเป็นการเปิดโอกาสใหผูเรียนมีทางเลือกในการเรียนรูได
อยางหลากหลาย จะเห็นไดจากทักษะในศตวรรษที่ 21 มีทักษะหนึ่งท่ีมีความสําคัญท่ีผูเรียนควรมี คือ 
ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบดวยเปูาหมาย 3 ดาน ไดแก 1) ดานสารสนเทศ 
(Information) ซึ่งเนนทักษะการเขาถึงและรูแหลงสารสนเทศ การประเมินความนาเช่ือถือของ
สารสนเทศ และสามารถนําสารสนเทศไปใชอยางสรางสรรคแ 2) ดานส่ือ (Media) เนนทักษะการ
เขาถึง วิเคราะหแประเมิน และสรางส่ือในรูปแบบตาง ๆ และ 3) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (Information and Communication Technology) เนนทักษะการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรแ เทคโนโลยีส่ือสาร และเทคโนโลยีเครือขายในการจัดการขอมูล (รสสุคนธแ มกรมณี, 
2557) จัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นประโยชนแตอการเรียนรู เป็นเครื่องมือหรือส่ือท่ีกระตุน
ความสนใจของผูเรียน ชวยสงเสริมทักษะการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามการท่ีผูเรียน
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จะสามารถใชงานหรือเรียนรูเรื่องราวผานเทคโนโลยีสารสนเทศไดก็ขึ้นอยูกับครูผูสอนวาสามารถ
ถายทอดความรูผานส่ือชนิดนั้นไดมากนอยเพียงไร จึงนับไดวาครูเป็นบุคคลสําคัญในการสงเสริม
พัฒนาการผูเรียนใหพัฒนาตามขีดศักยภาพของแตละบุคคล โดยครูตองยึดพัฒนาการของผูเรียนเป็น
หลักสําคัญ โดยคํานึงถึงวัย ความสามารถ และความแตกตางระหวางบุคคล (คณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ, 2541) ปใญหาการจัดการเรียนการสอนในอดีตท่ีผานมาพบวาผูสอนใชการ
บรรยายเป็นหลัก ไมเปล่ียนพฤติกรรมการสอนใหสามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษา 
เนื้อหาบางหัวขอมีความเป็นนามธรรมและทําความเขาใจไดยากภายในระยะเวลาอันจํากัด อีกท้ังเมื่อ
ผูเรียนเกิดความสงสัยหรือตองการทบทวนเนื้อหาบทเรียนไมสามารถทําไดอยางสะดวก 

จากความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดังกลาว อีกท้ังปใญหาของการเรียน
การสอนในอดีตท่ีผานมา ผูวิจัยจึงไดนําเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อใหสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแใหเขาสูไทย
แลนดแ 4.0 และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย อีกท้ังยังเป็นการสรางแรงจูงใจในการเรียนรู 
เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไมตึงเครียดจนเกินไป ยอมสงผลใหผูเรียนมีความสุข 
และเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพของผูเรียน  การใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตในการจัด
กิจกรรมการการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาครู นอกจากเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริม
แรงจูงใจใฝุเรียนรูแลวยังเป็นแบบอยางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยี
อินเทอรแเน็ตท่ีนักศึกษาครูจะตองออกฝึกประสบการณแวิชาชีพในสถานศึกษาจริงตอไป  

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการสอนโดยใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝุเรียนรูการใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตและการพัฒนาการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 
วิธีดําเนินการวิจัย  

รูปแบบการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) 
โดยเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) และเชิงปริมาณ (Quantitative 
Methodology) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรแท่ัวไป ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 53 คน ชาย 9 คน และหญิง 44 คน ขอบเขต
ดานเนื้อหาท่ีศึกษา ไดแก เทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา
ครูสาขาวิชาวิทยาศาสตรแท่ัวไป เพื่อศึกษาความพึงพอใจและแรงจูงใจในกิจกรรมการเรียนการสอน 
เนื้อหาท่ีใชในการศึกษา คือ การสรางส่ือนวัตกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรแ การประเมินส่ือการ
สอน การเขียนโครงรางการสรางส่ือนวัตกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรแ การออกแบบส่ือการสอน 
การทดลองใชส่ือการสอน และการวิเคราะหแผลการทดลองใชส่ือการสอน ใชเวลาในการสอนท้ังหมด 8 
สัปดาหแ สัปดาหและ 4 ช่ัวโมง 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
1. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจการใชอินเทอรแเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

สําหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตรแทั่วไป 
2. แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝุเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนรูการใชอินเทอรแเน็ตในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตรแทั่วไป 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝุเรียนรูของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการ

สอน ดังนี้ 
1. สรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจและแรงจูงใจใฝุเรียนรูของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตมาใชในการเรียนการสอน 
2. นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจและแรงจูงใจใฝุเรียนรูของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตมาใชในการเรียนการสอนท่ีผานการตรวจสอบจาก
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
ลักษณะพฤติกรรมท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
ต้ังแต 0.50 ขึ้นไป นําผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหแหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับวัตถุประสงคแ และผลการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญซึ่งมีขอคําถาม มีดัชนีความสอดคลอง
ต้ังแต 0.50-1.00 ถือวานํามาใชได (สมบัติ ทายเรือคํา, 2552) ซึ่งแบบสอบถามวัดความพึงพอใจและ
แรงจูงใจใฝุเรียนรูมีคา IOC เทากับ 0.85 และ 0.82 ตามลําดับ 

3. นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจและแรงจูงใจใฝุเรียนรูของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตมาใชในการเรียนการสอน ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
และนําขอมูลมาวิเคราะหแทางสถิติ โดยคํานวณคาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4. นําแบบสัมภาษณแการใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไปสัมภาษณแกับกลุมตัวอยาง 

งานวิจัยนี้ กําหนดเกณฑแการประเมินระดับความพึงพอใจ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหแขอมูล และประมวลผลแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติ

การบรรยาย (Descriptive Statistics) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช Multi-method Evaluation 
(Baxter and Lederman, 1999)  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับความพึงพอใจและแรงจูงใจใฝุเรียนรู ในการใชเทคโนโลยี

อินเทอรแเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

 
ตารางที่ 1 คาสถิติของการใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตในการจัดการเรียนการสอน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 

1. กิจกรรมการเรียนการสอน 4.54 0.53 
   การวิเคราะหแผูเรียนเป็นรายบุคคล 4.50 0.62 
   การสื่อสารกันระหวางความคาดหวังของผูเรียนตอผูเรียน 4.53 0.52 
   ใหคําแนะนําแหลงขอมูลสําหรับความรูเพิ่มเติม 4.58 0.53 
   ความยืดหยุนและความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู 4.59 0.54 
   กระตุนการโตตอบระหวางอาจารยแและนักศึกษาท้ังในและนอกหองเรียน 4.61 0.48 
   ยอมรับความสามารถและวิธีการเรียนรูท่ีแตกตางกันของนักศึกษา 4.52 0.51 
   การสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 4.54 0.51 
   กระตุนใหนักศึกษาสรางความรูดวยตัวเอง 4.45 0.52 
   สรุปความสัมพันธแระหวางวิชาและเรื่องท่ี เกี่ยวของกับวิ ชา ท่ีจะใช ใน
ชีวิตประจําวัน 

4.50 0.52 

2. การสนับสนุนการเรียนรู้ 4.57 0.53 
   การชวยในการเรียนรูของสื่อ เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียน
การสอน 

4.67 0.54 

   คุณภาพท่ีดีของสื่อ เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีใชในการเรียนการ
สอน 

4.61 0.51 

   มีสื่อ เครื่องมือ และเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีใชในการเรียนการสอน 4.56 0.51 
   มีสื่อ เครื่องมือ และเทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 4.52 0.52 
   มีหนังสือ ตํารา และสื่อสิ่งพิมพแอิเล็กทรอนิกสแท่ีเพียงพอ 4.51 0.56 

รวม 4.55 0.53 

 

ตารางที่ 2 ผลและการแปลความหมายของแรงจูงใจใฝุเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี
อินเทอรแเน็ตในกิจกรรมการเรียนการสอน 

พฤตกิรรมแรงจูงใจใฝเุรียนรู้ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
มีเปูาหมายชัดเจนในการเรียนรูในทุกคาบท่ีเรียน 4.45 มาก 
ถามอาจารยแทุกครั้งเมื่อมีความอยากรูอยากเห็น 4.51 มากที่สุด 
พยายามและต้ังใจเรียนอยางสม่ําเสมอ 4.54 มากที่สุด 
รูสึกมุงมั่นและอดทนในหนาท่ีท่ีไดรับท้ังหมด 4.74 มากที่สุด 
รูสึกเสียใจเมื่อทํางานความลมเหลว 4.56 มากที่สุด 
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พฤตกิรรมแรงจูงใจใฝเุรียนรู้ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
ศึกษาคนควาเพื่อใหไดความรูใหม ๆ อยูเสมอ 4.44 มาก 
สามารถอธิบายรายละเอียดจากการไดรับมอบหมายงานใหผูอื่น
เขาใจได 

4.55 มากที่สุด 

รูสึกภาคภูมิใจเมื่อสามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้น
ทันเวลา 

4.85 มากที่สุด 

รูสึกลําบากและไมสามารถจบการทํางานได 4.44 มาก 
รับฟใงความคิดเห็นของผู อื่นและปรับ ตัว เพื่ อการพัฒนา ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4.47 มาก 

ยังมีความต้ังใจแมวาจะไดรับมอบงานในหัวขอท่ียากลําบาก 4.65 มากที่สุด 
ทบทวนและตรวจสอบรายละเอียดกอนสงงาน 4.45 มาก 
ปรับปรุงงานท่ีไดรับมอบหมายหลังจากท่ีไดรับขอเสนอแนะจาก
อาจารยแ 

4.53 มากที่สุด 

ประยุกตแใชความรูเพื่อใหไดรับประโยชนแมากข้ึน 4.55 มากที่สุด 
รูสึกกระตือรือรนในการมาเรียนในรายวิชาน้ี 4.87 มากที่สุด 

รวม 4.57 มากที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในภาพรวม ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา 
คาเฉล่ียการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทากับ 4.54 รายการประเมินท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
กระตุนการโตตอบระหวางอาจารยแและนักศึกษาท้ังในและนอกหองเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.61 และ
ดานความยืดหยุนและความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.59 และดานให
คําแนะนําแหลงขอมูลสําหรับความรูเพิ่มเติม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.58 ตามลําดับ สวนการสนับสนุนการ
เรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา รายการประเมิน
ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดานการชวยในการเรียนรูของส่ือ เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการ
เรียนการสอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.67 ดานคุณภาพท่ีดีของส่ือ เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ี
ใชในการเรียนการสอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.61 และดานมีส่ือ เครื่องมือ และเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีใชใน
การเรียนการสอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.56 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 2 แสดงดานพฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรียนรูตอการใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตในการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตรแท่ัวไป พบวา คาเฉล่ียรวมมีคาเทากับ 4.57 อยู
ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายการประเมินพฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรียนรูตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนการใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตในการเรียนการสอน พบวา รายการประเมินพฤติกรรมอยู
ในระดับมากท่ีสุดมีจํานวน 10 ขอ และพฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรียนรูอยูในระดับมาก มีจํานวน 5 ขอ 
รายการประเมินพฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรียนรู ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  นักศึกษามีความรูสึก
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กระตือรือรนในการมาเรียนในรายวิชานี้ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.87 อยูในระดับมากท่ีสุด และรายการ
ประเมินพฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรียนรูที่มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ นักศึกษาศึกษาคนควาเพื่อใหไดความรู
ใหม ๆ อยูเสมอ และนักศึกษามีความรูสึกลําบากและไมสามารถจบการทํางานได มีคาเฉล่ียเทากับ  
4.44 อยูในระดับมาก จากการสัมภาษณแการนําเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตมาใชในการเรียนการสอน  
พบวา นักศึกษามีความกระตือรือรน ต่ืนตัวในการเรียนรูอยูตลอดเวลา ไมเกิดความเบื่อหนายหรืองวง
นอนในระหวางการเรียน ซึ่งจะเห็นไดวาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น อาจารยแผูสอนนั้นได
มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนในหองเรียนใหผู เรียนเกิดการเรียนรูและการนําเทคโนโลยี
อินเทอรแเน็ต พรอมเครื่องมือและเทคนิคการสอนแบบใหมมาใชในการเรียนการสอน ยอมสงผลให
ผูเรียนเกิดแรงจูงใจใฝุเรียนรูท่ีดีตอรายวิชานั้น ๆ ชวยเราความสนใจใหกับนักศึกษาครูวิทยาศาสตรแ
ท่ัวไป และจากการสัมภาษณแนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชานี้ พบวา การนําเทคโนโลยี
อินเทอรแเน็ตมาใชในการเรียนการสอน นักศึกษากลาววา “รูสึกตื่นตาต่ืนใจกระหายใครรูทุกครั้งในการ
ท่ีจะไดเรียนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เนื่องจากอาจารยแประจํา
วิชามีกิจกรรม เทคนิคและส่ือการเรียนรูใหม ๆ มาใชในการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ ทําใหรูสึก
อยากมาเรียนทุกสัปดาหแ และสามารถนําความรู ท่ีไดไปประยุกตแใชในการเรียนการสอนทางดาน
วิทยาศาสตรแ” ซึ่งเป็นขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแ โดยการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ
การใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบเรียนท่ีทําการสอน 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาการใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสราง
แรงจูงใจในการเรียนรูสําหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตรแท่ัวไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พบวา 
พฤติกรรมดานความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.55 อยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งจะเห็นไดวาการนําเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตมาใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นสงผลใหนักศึกษามีความพึงพอในใจการเรียนการสอน การออกแบบ
กิจกรรมของครูผูสอนสามารถสรางแรงจูงใจใฝุเรียนรูของนักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตรแท่ัวไปได 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตมีสวนสําคัญในการกระตุนความสนใจในการเรียนรูของ
ผูเรียน ผูเรียนมีอุปกรณแสมารแทโฟนและคุนเคยกับการใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตในชีวิตประจําวันอยู
แลว ผนวกกับการรูจักนําเทคโนโลยีท่ีมีอยูมาปรับใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน อาทิเชน 
การสืบคนเนื้อหาสาระ เนื้อหาบทเรียน การพัฒนาส่ือการเรียนรู และตองมีความกระตือรือรนท่ีจะ
พัฒนาความรูและทักษะของตนอยูเสมอ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือชวยในการพัฒนาตนเอง 
เรียนรูเทคนิค รูปแบบ และวิธีการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะของ
นักศึกษา การประยุกตแกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยี สอดคลองกับ ดวงจันทรแ แกวกงพาน 
(2561) ไดทําการศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
สรางแรงจูงใจในการเรียนรูสําหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พบวา 
พฤติกรรมดานความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 อยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับ วิระพงศแ จันทรแสนาม และอุ
มาวดี เดชธํารงคแ (2561) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนผาน
เครือขายอินเทอรแเน็ตโดยใชการจัดการเรียนรูแบบปใญหาเป็นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พบวา 
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1) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู โดยใชปใญหาเป็นฐาน มีประสิทธิภาพ 90.83/90.15 
หมายความวา นักศึกษาไดคะแนนเฉล่ียจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนผานเครือขาย
อินเทอรแเน็ต แบบทดสอบยอยทายหนวยการเรียนหลังเรียนจบในแตละหนวย โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบปใญหาเป็นฐาน คิดเป็นรอยละ 90.83 และไดคะแนนเฉล่ียจากการแบบทดสอบหลังการ
เรียน คิดเป็นรอยละ 90.15 แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนผานเครือขายอินเทอรแเน็ต โดยใช
การจัดการเรียนรูแบบปใญหาเป็นฐานท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑแ 90/90 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 2) ประสิทธิผลของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอนผานเครือขายอินเทอรแเน็ต โดยใชการจัดการเรียนรูแบบปใญหาเป็นฐานมีคา
เทากับรอยละ 90.15 แสดงวานักศึกษามีอัตราการเรียนรูท่ีกาวหนาขึ้นจากพื้นฐานความรูเดิมท่ีมีอยู
แลวหลังผานประสบการณแจากการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป็นศูนยแกลาง อีกท้ัง Evoh (2007) ได
กลาวไววา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดกลายมาเป็นสมรรถนะท่ีครูตองมีและตองใช
ในศตวรรษที่ 21 การนําเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตมาใชในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจใน
การเรียน ดังท่ี สุนิดา ศิริพากยแ ไดกลาวไววา ผูเรียนมีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นจะสงผลใหมีการรับรู
ความสามารถของตนเองมากขึ้นตามไปดวย เนื่องจาก เมื่อผูเรียนเกิดแรงจูงใจท่ีจะมุงสูความสําเร็จก็
จะทําใหเกิดความพยายามไมยอทอตออุปสรรคและกอใหเกิดการรับรูวาตนเองสามารถควบคุมการ
กระทําหรือควบคุมพฤติกรรมท่ีจะทําใหเกิดความสําเร็จได (สุนิดา ศิริพากยแ, 2553) นอกจากนี้ ถนอม
พร ตันพิพัฒนแ กลาวไววา ส่ือมัลติมีเดียจัดวาเป็นส่ืออีกชนิดหนึ่งท่ีไดรับความนิยมใชงานกันอยาง
แพรหลาย ไมวาจะเป็นการนําเสนอผลิตภัณฑแและบริการตาง  ๆ (Product and Service 
Presentation) การเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกสแ (E-Learning) และการนําเสนอผลงาน
ตาง ๆ มาเป็นส่ือกลางเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูในแบบตาง ๆ  ท่ีมีประโยชนแมาก
เพราะเป็นการนําประโยชนแของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคนควาหาขอมูลในการเรียนรูดวยตนเอง 
เป็นการตอบสนองแนวคิดการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป็นสําคัญ นั่นคือ ไมใชการสอนท่ีเป็น
การถายทอดความรูจากผูสอนเพียงอยางเดียวแตเป็นการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  
ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนไดทุกท่ีและทุกเวลา โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตาง ๆ ใหเป็น
ประโยชนแ ซึ่งส่ิงตาง ๆ เหลานี้สามารถกระตุนใหผูเรียนสามารถเรียนรูและแกปใญหาไดอยางอิสระ 
(ถนอมพร ตันพิพัฒนแ, 2549) จากการใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตมาใชในการเรียนการสอนยังชวยสราง
แรงจูงใจในการเรียนรู และกอใหเกิดพฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรียนรูตอการใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตใน
การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตรแท่ัวไปอยูในระดับมากท่ีสุด ดังท่ี ศิโรจนแ ศรี
โกมลทิพยแ และศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2559) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ ผลการใชส่ือมัลติมีเดียรวมกับการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนท่ีสงผลตอแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในการผลิตส่ือศิลปะสําหรับเด็ก พบวา1) 
ผลการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียรวมกับการจัดการเรียนสอนใน ช้ันเรียนท่ีสงผลตอแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ใน
การผลิตส่ือศิลปะสําหรับเด็กของนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีคุณภาพอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของนักศึกษาปริญญาตรี 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากรกอนเรียนและหลังเรียนดวยส่ือมัลติมีเดียรวมกับ
การจัดการเรียนสอนในช้ันเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 โดยมีแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์เฉล่ียหลังเรียน สูงกวาแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์กอนเรียน 3) ผลการศึกษาคะแนนผลงานการผลิตส่ือ
ศิลปะสําหรับเด็กของนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคา
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โดยมีเฉล่ีย (x̄ ) = 2.13 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.47 4) ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีตอการใชส่ือ
มัลติมีเดียรวมกับการจัดการเรียนสอนในช้ันเรียน พบวา ความพึงพอใจท้ังสามดานอยูในระดับมาก 
(x̄ = 3.91, S.D.= 0.70) นอกจากนี้ ลําเพา สุภะ และมนัส ไพฑูรยแเจริญลาภ (2556) ไดทําการวิจัย
เกี่ยวกับปใจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแ ของนักศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชลาดกระบัง พบวา สภาพแวดลอมในโรงเรียน ลักษณะครูผูสอน 
และเจตคติตอการเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอแรงจูงใจใฝุ สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแดวย
ขนาดอิทธิพล 0.40, 0.20 และ 0.16 ตามลําดับ และยังพบวา สภาพแวดลอมในโรงเรียน ลักษณะ
ครูผูสอน และการสนับสนุนทางดานการเรียนของผูปกครองมีอิทธิพลทางออมตอแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแ ดวยขนาดอิทธิพล 0.05, 0.34 และ 0.09 ตามลําดับ และยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของชาญ กล่ินซอน (2550) ท่ีศึกษาเรื่องการศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน พบวา เจตคติตอการ
ใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาอยูในระดับมาก  การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใชส่ือสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการเรียนการสอนทําให
ผูเรียนมีแรงจูงใจใฝุเรียนรู และมีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู ความสําคัญของมัลติมีเดีย
เพื่อการเรียนรูไววา มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูเป็นการสงเสริมการเรียนการสอนท่ีมีลักษณะการบูรณา
การส่ือตาง ๆ เขาดวยกัน กอใหเกิดประโยชนแตอการเรียนการสอน ไดแก สรางแรงจูงใจ และกระตุน
ใหเกิดการเรียนรู โดยการใชเทคนิคการนําเสนอท่ีหลากหลาย สวยงาม สามารถดึงดูดและความสนใจ
ของผูเรียน ชวยใหเกิดความคงทนในการจดจํา ชวยใหเกิดการเรียนรูและสามารถเขาใจเนื้อหาไดดี 
(ณัฐกร สงคราม, 2557)  

ข้อเสนอแนะ 

การใชเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ตนอกจากวัดความพึงพอใจและแรงจูงใจในการเรียนรูแลวควรมี
การวัดในดานอื่น ๆ เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการจดจํา ทักษะดานสารสนเทศ การ
นําไปประยุกตแใชในวิชาวิทยาศาสตรแอยางเป็นรูปธรรม การนําเสนอผลงานในลักษณะนิทรรศการวิชา
นิพนธแ 
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สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาภาคเหนือ 
Competency of Administrators in the project for World Class 
Standard  School, under the office of the Northern  Region 
Education Service Area. 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 
สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ จํานวน 30 โรงเรียน จาก 10 เขต 
จํานวน 1,572 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random 
Sampling) และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) สําหรับผูตอบ
แบบสอบถาม ไดกลุมตัวอยางจํานวน 306 คน เครื่องมือท่ีใชเป็นแบบสอบถาม แบงเป็น 3 ตอน ตอน
ท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็น
เลิศมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ ในสมรรถนะท่ีจําเป็น 3 ดานไดแก 
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 2. สมรรถนะตามตําแหนงงาน (Functional Competency) 
3. สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ (คําถาม
ปลายเปิด) สถิติท่ีใช ใชคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า  
สมรรถนะของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือพบวา โดยภาพรวมสมรรถนะอยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 
4.79) เมื่อพิจารณารายดานพบวา สมรรถนะหลักอยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.80) รองลงมาคือ 
สมรรถนะทางการบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.79)  
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ABSTRACT 

Competency of Administrators in the project for World Class Standards 
School, under the Office of the Northern Region Education Service Area. Intended to 
study the actual competency and the expected performance of secondary school 
administrators, in the project for world class standards school. The population used 
in this study was the secondary school administrators and teachers in the project for 
an international standard of excellence.  This population of one thousand five 
hundred seventy-two (1,572) came from ten (10) districts, consisting of thirty (30) 
schools.  The sample used in this study was stratified random sampling and simple 
random sampling for the respondents, utilizing three hundred and six (306) 
administrators and school teachers, under the jurisdiction of the office of the 
Northern Region Education Office.  
A questionnaire, divided into three parts;  

1.  A checklist.  
2. An assessment on the performance of secondary school administrators in 
the project for excellence in international standards, under the “Office of the 
Northern Region Education Service Area”. The survey included; Core 
Competency, Functional Competency, and Management Competency. 
3. Suggestions (open-ended).  
Statistics used is Mean and Standard Deviation 

The research discovered; 
1.  Competency of secondary school administrators in the project for world 

class standards school:  The overall performance of the sample was at a high level, 
 ̅   4.79.  The core competencies were at the highest level,  ̅   .80. Followed 
by; management competency, recorded at,  ̅   4.79 
KEYWORDS: Competency, Administrators, and Secondary School in Project for world 
Class Standards School. 

บทนํา 
สถาบันการศึกษามีบทบาทในการจัดการศึกษาเพื่ อพัฒนาคนในชาติใหมีความรู 

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถประกอบอาชีพตลอดถึงดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นอยางสงบ
สุข การท่ีการบริหารจะบรรลุขึ้นอยูกับบทบาทของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิผล 
ผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารจัดการการศึกษา ผูบริหารจะตองมีศาสตรแ
และศิลปในการบริหาร มีภาวะความเป็นผูนํา มีความสามารถในการบริหารความขัดแยงและการแกไข
ปใญหาตาง ๆ ซึ่งเป็นสมรรถนะท่ีจําเป็นในการบริหารสถานศึกษา ตามภารกิจหลัก 4 ประการไดแก 1. 
การบริหารงานวิชาการ 2. การบริหารงานบุคคล 3. การบริหารงานงบประมาณ 4. การบริหารงาน
ท่ัวไป อันจะนําไปสูการบรรลุเปูาหมายในการพัฒนานักเรียนและการดําเนินการอื่นๆ ของสถานศึกษา 
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ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ปรียาพร วงศแอนุตรโรจนแ (2559) การท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะ
บริหารงานไดอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพสอดคลองกับภารกิจ และนโยบายของรัฐนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองมีความรูความสามารถอยางกวางขวางท้ังความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารท่ัวไป การ
บริหารโรงเรียน ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของนโยบายตาง ๆ ดังนั้น ผูบริหารจึงตองมีสมรรถนะใน
การบริหารจัดการองคแกรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบริหารสถานศึกษาใหบรรลุ
เปูาหมาย ซึ่งเป็นหนาท่ีท่ีผูบริหารจะตองใหความสําคัญในทุกเรื่องเพราะนี้คือสมรรถนะท่ีตองมีอยู
ภายในตัวของผูบริหาร อุทัย หิรัญโต (2559) 

จากผลการประเมินมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อกํากับควบคุมสงเสริมและ
พัฒนาการประกันคุณภาพทั้งในระดับภายในและภายนอก ตาม พรบ .การศึกษา พ.ศ. 2542 แตยังมี
ปใญหาดานคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของสถานศึกษายังไมพัฒนาไดเทาเทียมกัน มีท้ัง
สถานศึกษาท่ีพัฒนาไปแลว และสถานศึกษาท่ียังไมพัฒนาตองมีการกํากับติดตามคุณภาพตอไป ท้ังนี้
ในสวนของสถานศึกษาท่ีมีความพรอมและมีการพัฒนาคุณภาพอยูในระดับท่ีดีขึ้นแลวสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีแนวคิดและนโยบายในการท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพสูงยิ่งขึ้น ตามหลักการของคุณภาพท่ีถือวา “คุณภาพไมมีท่ีส้ินสุด” คุณภาพการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพสูความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพปใญหาสมรรถนะของผูบริหารในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือในโครงการสูความเป็นเลิศมาตรฐานสากล
ฉบับเดิม และสังเคราะหแเอกสารท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนการจัดประชุมรับฟใงความคิดเห็นจากผูบริหาร
โรงเรียนและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อปรับปรุง พ.ศ.2561 โดยมีเปูาหมายใหโรงเรียนในโครงการสูความเป็น
เลิศมาตรฐานสากลไดเขาใจในเจตนารมณแ ขอบขายความสําเร็จ ทิศทาง และกรอบการดําเนินงาน 
ตลอดจนสามารถนําไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนายกระดับ คุณภาพของโรงเรียนสูความเป็น
เลิศมาตรฐานสากล และขับเคล่ือนการดําเนินงานใหบังเกิดผลอยางเป็นรูปธรรม ตามเกณฑแแผนกล
ยุทธแ สพฐ.ปี พ.ศ. 2561- 2564 โดย มีเปูาหมายพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสูความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนซึ่งถือเป็นเปูาหมายปลายทางสําคัญของการ
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพตอไป มีโรงเรียนท่ีเขารวมจํานวน 720 โรงเรียน ขณะนี้กําลังดําเนินการอยู
ในระดับการประเมินผลการดําเนินงาน การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาจะสําเร็จผล ปใจจัย
ความสําเร็จอยู ท่ีผูบริหาร ซึ่งผูบริหารจําเป็นตองมีสมรรถนะในการบริหารงานประกอบดวย 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามตําแหนงงาน และสมรรถนะทางการบริหาร เป็นตน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2561) 

ดังนั้น ผูวิจัยผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
โครงการสูความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ เพื่อศึกษา
สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการสูความเป็นเลิศมาตรฐานสากล จาก 10 เขต มี
จํานวนโรงเรียน 42 โรงเรียนแตมีโรงเรียนท่ีเขารวมและผานเกณฑแ จํานวน 30 โรงเรียน  ซึ่งทาง
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือใหทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูวิจัยจึงตองการ
ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก สมรรถนะตามตําแหนงงาน และสมรรถนะทางการบริหาร เพื่อเป็น
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แนวทางในการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนท่ีจะเขาสูโครงการความเป็นเลิศมาตรฐานสากล  และจะได
ขอมูลเพื่อนําไปพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารในโรงเรียนอื่น ๆ ตอไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 
ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตเนื้อหา 
เป็นการศึกษาสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็นเลิศ

มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ โดยใชกรอบแนวคิดจาก   
1) สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา(2560) 
2) สมรรถนะตามสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2558)  
3) สมรรถนะตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2552) 
4) สมรรถนะตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2561) 

ซึ่งจากการวิเคราะหแเนื้อหาสมรรถนะของผูบริหารไดขอบเขตการศึกษาสมรรถนะใน   3 ดาน 
ประกอบดวย  

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
2. สมรรถนะตามตําแหนงงาน 

(Functional Competency) 
3.สมรรถนะทางการบริหาร  

(Management Competency) 
2.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ จํานวน 30 โรงเรียน แบงเป็นขนาด
ใหญ จํานวน 23 โรงเรียน และขนาดกลาง จํานวน 7 โรงเรียน เป็นผูบริหารจํานวน 30 คน และครู 
จํานวน 1,542 คน รวมท้ังหมดจํานวน 1,572 คน 

2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความ
เป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2561 การกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางใชตารางของ เคร็จซี่และมอรแแกน (Krejcie and Morgan, 1970, p.608) โดยใช
วิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย 
(Simple random sampling) สําหรับผูตอบแบบสอบถาม ไดกลุมตัวอยางจํานวน 306 คน 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพดังนี้ 
1. ผูวิจัยสรางเครื่องมือแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดการวิจัย และนําเสนออาจารยแท่ี

ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําและปรับแกไข  
2. ผูวิจัยนําเครื่องมือแบบสอบถามท่ีผานความเห็นชอบจากอาจารยแท่ีปรึกษา เสนอ

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทานเพื่อหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยการวิเคราะหแหาคา IOC และเลือกขอ
คําถามท่ีมีคะแนนต้ังแต 0.5 ขึ้นไป 
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3. ผูวิจัยปรับแกเครื่องมือตามขอ 2. และนําไปทดลองใชเพื่อหาคาความเช่ือมั่นโดยการนํา
แบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุม Try Out จํานวน 30 คน และไดคาความเช่ือมั่นท่ี 0.95 

4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งแบง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
เกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
โครงการสูความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 

 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการสู
ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูวิจัยเก็บขอมูลกลุมตัวอยางโดยใชแบบฟอรแมทางอิเล็คทรอนิกสแ 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 การวิเคราะหแขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพกลุมตัวอยาง โดยวิธีการแจกแจงความถี่

และคารอยละ 
3.2 วิเคราะหแระดับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการสูความเป็นเลิศ

มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาภาคเหนือโดยการหาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3.3 วิเคราะหแเนื้อหาขอเสนอแนะสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการสู
ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยคาดวาจะไดรับประโยชนแ ดังนี้ 

1. ผลจากการวิจัยไดขอมูลสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความ
เป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ  อันจะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและสงเสริมสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เป็นขอมูลสําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือในการวางแผนเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

ผลการวิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะหแสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็นเลิศ

มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ โดยภาพรวม และรายดาน ไดแก 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามตําแหนง และสมรรถนะทางการบริหารมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สมรรถนะของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือพบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีสมรรถนะอยูในระดับ
มากท่ีสุด ( ̅ = 4.79, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณารายดานพบวา คือ มีสมรรถนะสูงสุดคือ สมรรถนะ
หลักอยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.19) รองลงมาคือ สมรรถนะทางการบริหารอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.79, S.D. = 0.28) 
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2. สมรรถนะของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือดานสมรรถนะหลักพบวา โดยภาพรวมกลุ มตัวอยางมี
สมรรถนะอยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ความรูในการ
ปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสรางสรรคแ และอุดมการณแของผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด (  ̅ = 4.81, 
S.D. = 0.43)   

3.สมรรถนะของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือดานสมรรถนะตามหนาท่ีหลักพบวา โดยภาพรวมกลุม
ตัวอยางมีสมรรถนะ อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.78, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณารายขอพบวา การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรอยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.81, S.D. = 0.43) รองลงมาคือการวิเคราะหแ
และการสังเคราะหแ และ การส่ือสารและการจูงใจอยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.45) 

การจูงใจอยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.80, S.D. = 0.45) 
4.สมรรถนะของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือดานสมรรถนะการบริหารหลพบวา โดยภาพรวมกลุม
ตัวอยางมีสมรรถนะอยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.79, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ภาวะ
ผูนํา วิสัยทัศนแ ธรรมาธิบาล ดานนโยบายและแผนกลยุทธแความเป็นผูนําทางวิ ชาการ และหลักการ
บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.81, S.D. = 0.43)  
อภิปรายผล 

1. สมรรถนะของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือพบวา โดยภาพรวมมีสมรรถนะอยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ 
= 4.79) เมื่อพิจารณารายดานพบวา  สมรรถนะหลักอยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.80) รองลงมาคือ 
สมรรถนะทางการบริหาร ( ̅ = 4.79) ซึ่งขอคนพบนี้สอดคลองกับการศึกษาของ อรศิริ มานะกลา 
(2559) ไดทําการวิจัยสมรรถภาพในการเป็นผูนําของผูบริหารโรงเรียนในจังหวัดระนอง ผลการวิจัย
พบวา สมรรถนะในการเป็นผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดระนอง  โดยรวมอยูใน
ระดับมากทุกดาน 

2.สมรรถนะของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือดานสมรรถนะหลักพบวา โดยภาพรวมสมรรถนะอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.80)  เมื่อพิจารณารายขอพบวา ความรูในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแ และอุดมการณแของผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.81) รองลงมาคือการทํางานเป็น
ทีม และการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ( ̅ = 4.80) ซึ่งขอคนพบนี้สอดคลองกับ 
เกณฑแการกําหนดสมรรถนะของผูบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสถา (2559) ท่ีใหความสําคัญกับ
สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา 

3.สมรรถนะของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือดานสมรรถนะตามหนาท่ีหลักพบวา โดยภาพรวมมี
สมรรถนะอยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.78) เมื่อพิจารณารายขอพบวา การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.81) รองลงมาคือการวิเคราะหแและการสังเคราะหแ และการส่ือสารและ
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การจูงใจ ( ̅ = 4.80) ซึ่งขอคนพบนี้สอดคลองกับ วันชัย บุญทอง (2558) ไดศึกษาความตองการใน
การพัฒนาสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการและการ
ปฏิรูปการศึกษา ท่ีพบวา 1) ความตองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักตามแนวทางการปฏิรูประบบ
ราชการ ผูบริหารสถานศึกษา มีความตองการในการพัฒนามากท่ีสุดใน 3 ลําดับแรก คือ มาตรฐานท่ี 
1 การมุงผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานท่ี 3 การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ และมาตรฐานท่ี 2 การ
บริการท่ีดีตามลําดับ 2) ความตองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
แนวทางการปฏิรูประบบราชการความตองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา 
ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ  

4.สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือดานสมรรถนะการบริหารพบวา โดยภาพรวมมีสมรรถนะ
อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.79) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ภาวะผูนํา วิสัยทัศนแ หลักการบริหาร
จัดการดวยระบบคุณภาพ ความสามารถในการสรางระบบการใหบริการ ธรรมาธิบาล ดานนโยบาย
และแผนกลยุทธแ ความเป็นผูนําทางวิชาการ ( ̅ = 4.81) ซึ่งขอคนพบนี้สอดคลองกับ รวีวรรณ 
เผากัณหา (2558) ไดทําการวิจัยสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารระดับภาควิชา สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรแ มหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบวา องคแประกอบสมรรถนะทางการบริหารของ
ผูบริหาร โดยมีสมรรถนะท่ีสําคัญท่ีควรไดรับการพัฒนามี 5 ดาน คือ 1) สมรรถนะดานภาวะผูนํา 2) 
สมรรถนะดานการพัฒนาอาจารยแ 3) สมรรถนะดานการพัฒนาวิชาชีพ 4) สมรรถนะดานบริหารการ
วิจัยและบริการวิชาการ และ5) สมรรถนะดานการบริหารการสอน  
ข้อค้นพบจากการวิจัย 

จากการศึกษาสมรรถนะของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ จากผลการศึกษาดังกลาวผูวิจัยจึงมี
ขอเสนอแนะดังนี้ 

1. จากการวิจัยท่ีพบวาสมรรถนะของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็น
เลิศมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ อยูในระดับมากท่ีสุด แสดงใหเห็น
วาท้ังผูบริหารและครูเห็นความสําคัญของสมรรถนะท้ัง 3 ตานคือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามตํา
เหนงงาน และสมรรถนะทางการบริหาร ดงนั้นการจะบริหารสถานศึกษาสูความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากลผูบริหารควรไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหมีสมรรถนะดังกลาว 

2. จากการวิจัยสมรรถนะหลักพบวา การมุงหวังผลสัมฤทธิ์ การสะสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ มีคาคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาดานอื่น ๆ ดังนั้นอาจจะตองมีการพัฒนาหรือสรางเสริมสมรรถนะใน
สองดานนี้เพิ่มข้ึน. 

3. จากการวิจัยสมรรถนะตามตําแหนงงานพบวาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษมีคา
คะแนนตํ่าท่ีสุด และสอดคลองกับขอเสนอแนะท่ีตองการใหมีการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ของผูบริหารใหสูงขึ้น เพื่อจะไดสามารถนําพาสถานศึกษาไปสูความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 

4. จากการวิจัยสมรรถนะทางการบริหารพบวาหลักการบริหารจัดการและการบริหารความ
เส่ียง ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในการใชเทคโนโลยี มีคาคะแนนตํ่า และ สอดคลองกับ
ขอเสนอแนะท่ีตองการใหผูบริหารมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
รวมท้ังการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม และยุคดิจิตอล 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบในเชิงลึกเกี่ยวกับสมรรถนะท่ีสงเสริมความสําเร็จใน

การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสูความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ๆ 

2) ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการสงเสริมสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
โครงการสูความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ๆ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคแเพื่อศึกษาความพึงพอใจนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จํานวน 29 คน สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหแขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีตอคุณภาพการเรียนการสอน มีคาเฉล่ียรวมท้ัง 4 ดานเทากับ 4.52 อยูในระดับมากท่ีสุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานความเป็นครู มีคาเฉล่ียเทากับ 4.58 อยูในระดับมากท่ีสุด ดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ การทํางานเป็นทีม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.53 อยูในระดับมากท่ีสุด 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู มีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 อยูในระดับมากท่ีสุด และดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, คุณภาพการสอน, นักศึกษาวิชาชีพครู 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to study the satisfaction of teacher professional students 
who enrolled in Innovation and Information Technology in Education course on the 
quality of teaching and learning, Chaiyaphum Rajabhat University. A research 
population was 29 university students who enrolled in the Innovation and 
Information Technology in Education course in academic year 2017 were used in this 
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research. The research result found that teacher professional students‖ satisfaction 
on all 4 dimensions of teaching quality was 4.52 at the highest level. Self-
actualization for teacher was 4.58 at the highest level, the learning activity was 4.53 
at the highest level, the learning support was 4.51 at the highest level, and the 
evaluation of learning was 4.48 at a high level, respectively. 
 
KEYWORDS: Satisfaction, Teaching Quality, Teacher Professional Students 

 

บทนํา 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) มุงเนนการพัฒนา
ประเทศสูความยั่งยืน โดยยึดแนวคิดการบูรณาการเป็นองคแรวมท่ีมี “คนเป็นศูนยแกลางของการ
พัฒนา” ตามยุทธศาสตรแท่ี 2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554) ประกอบกับการรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ
อาเซียนท่ีเป็นการกาวเขาสูสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู ทําใหสังคมไทยจําเป็นตองเตรียมความ
พรอมในการใชความรูพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือท่ีเอื้อประโยชนแตอสังคมและระบบเศรษฐกิจ 
รวมถึงการวิเคราะหแขอมูลขาวสารและองคแความรูท่ีเผยแพรอยางรวดเร็วอยางมีเหตุผล (สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรแเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ, 2555) ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศไปสูไทยแลนดแ 4.0 จําเป็นตองใหความสําคัญกับการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยแ โดยเฉพาะการ
พัฒนากําลังคนทางดานวิชาชีพครูท่ีจะเป็นกําลังคนท่ีเป็นปใจจัยสําคัญในการไปพัฒนาและขับเคล่ือน
เศรษฐกิจฐานความรู และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตอไป 

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีความจําเป็นอยางยิ่งท่ีอาจารยแผูสอนจะตอง
ออกแบบกิจกรรม อันจะสรางใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและสามารถสรางองคแความรูดวยตนเอง 
สรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีอาศัยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อันสงผลใหทุกฝุายตางไดประโยชนแ 
การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีเนนการบูรณาการวิธีการ
สอนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาวิชา พรอมท้ังเนนใหผูเรียนมีการพัฒนาการกระบวนการคิด ทักษะ
การสรางสัมพันธภาพและการมีเจตคติท่ีดีในการทํางานรวมกัน โดยผูสอนจะตองมีการจัดผูเรียนเป็น
กลุมยอยเพื่อสงเสริมใหมีการทํางานรวมกัน เปิดโอกาสใหผูเรียนมีการขยายการเรียนรูของตนเองและ
ผูอื่นใหมากท่ีสุด การเรียนรูแบบรวมมือเป็นการพัฒนาผูเรียนแบบองคแรวม โดยมีแนวคิดท่ีวาหลังจบ
การเรียนดวยรูปแบบดังกลาวผูเรียนจะไดรับความรู มีการฝึกทักษะการคิด การวิเคราะหแโดยใช
กระบวนการกลุมไปพรอม ๆ กัน อีกท้ังยังเป็นการสงเสริมใหผูเรียนมีเจคติท่ีดี (อรุณี เผ่ือนดวง และ
รัตนาภรณแ ศิริวัฒนแชัยพร, 2558) นอกจากนี้ จากงานวิจัยของ สุกัญญา ดวงอุปมา, สมพร นนทภา 
และกรกนก ดลโสภณ (2556) ยังพบวา การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเพิ่มความสนใจในการเรียนของนักศึกษาไดจนบรรลุตามเปูาหมายท่ีไดกําหนดไว อีก
ท้ังการเรียนการสอนแบบรวมมือยังเป็นการสงเสริมการทํางานรวมกัน เป็นการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณแใหผูเรียนสามารถปรับตัวใหอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
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ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ
การเรียนแบบรวมมือ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามศักยภาพและความถนัดของผูเรียน  และเพื่อ
สงเสริมทักษะตาง ๆ ของผูเรียน จึงไดศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 ตอการจัดการเรียนการ
สอนในดานตาง ๆ ประกอบไปดวย ดานความเป็นครู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ การ
ทํางานเป็นทีม ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งรายวิชา
ดังกลาว เป็นรายวิชาท่ีเนนการปฏิบัติ การลงมือทํา และการมอบหมายใหทํางานรวมกันเป็นทีม โดย
ผูสอนไดออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนทุกคนไดรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมตาง  ๆ การ
รวมแสดงความคิดเห็นระหวางเรียน อีกท้ังเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรู ทักษะการส่ือสารของผูเรียน 
การสรางความสัมพันธแ ปฏิสัมพันธแ และการรวมมือกันภายในกลุมและระหวางกลุมอีกดวย 

วัตถุประสงค์  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีลงทะเบียนเรียน

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
รูปแบบการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative 

Methodology) 
กลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนการสอนใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
จํานวน 29 คน ชาย 14 คน หญิง 15 คน  

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ขอบเขตของเนื้อหาท่ีศึกษา ไดแก ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ท่ีมีตอการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีตัวแปรท่ีศึกษา คือ ความพึง
พอใจตอการเรียนการสอน ประกอบดวย ดานความเป็นครู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือ การทํางานเป็นทีม ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นแบบสอบถามท่ีผูวิจัย

สรางขึ้นเอง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคแ และเนื้อหาจากแนวคิดท่ีตองการศึกษาพรอมท้ัง
นําไปหาคุณภาพของเครื่องมือกอนนําไปใชจริง 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีตอการเรียนการสอน 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรแท (Likert) 
แบบสอบถามประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานความเป็นครู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
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รวมมือ การทํางานเป็นทีม ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู มี
ระดับการใหคะแนน ดังนี้ 

  5 หมายถึง ระดับการใหคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ระดับการใหคะแนนความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง ระดับการใหคะแนนความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับการใหคะแนนความพึงพอใจนอย 
  1 หมายถึง ระดับการใหคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
ส่วนที่ 2 เป็นขอเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

(Open Ended Questions) ซึ่งเปิดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
1. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนการสอนท่ีผานการตรวจสอบจาก
ผูเช่ียวชาญ 
2. นําแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ ท่ีผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของเนื้อหาโดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรมท่ีมีคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.50 ขึ้นไป นําผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหแหาคา
ดัชนีความสอดคลองระหวาง ขอคําถามกับวัตถุประสงคแ (Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) และผลการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญซึ่งมีขอคําถาม มีดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.50-1.00 ถือ
วานํามาใชได (สมบัติ ทายเรือคํา, 2552)  

3. นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ไป
เก็บขอมูลกับกลุมเปูาหมาย 

4. นําแบบสอบถามท่ีกลุมเปูาหมายตอบมาตรวจสอบความสมบูรณแของแบบสอบถาม แลว
ตรวจใหคะแนนตามเกณฑแท่ีกําหนดไวและนําขอมูลมาวิเคราะหแทางสถิติ โดยคํานวณหาคาเฉล่ีย และ
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหแขอมูล และประมวลผลของแบบสอบถาม ดังนี้ 
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนการสอนท้ัง 4 ดาน เป็นแบบสอบถามท่ีเป็นแบบ

มาตราสวนประมาณคา ซึ่งแบงออกเป็น 5 ระดับ วิเคราะหแขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย (x̄ ) และคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การวัดค่าตัวแปร 
ผูวิจัยไดวัดคาตัวแปรของการวิจัย ซึ่งแบงออกเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
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คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ท่ีมีตอการเรียนการสอน
ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  

 

ตารางที่ 1 คาสถิติความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูตอคุณภาพการสอนในรายวิชานวัตกรรมและ 
          เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

ความพึงพอใจของนักศกึษาวิชาชีพครตู่อคณุภาพการสอน ค่าเฉลี่ย S.D. 
1. ด้านความเป็นครู 4.58 0.53 
   พฤติกรรมสะทอนใหเห็นถึงการเตรียมตัวท่ีดีของครู 4.72 0.55 
   ความตั้งใจและกระตือรือรนของครู 4.56 0.51 
   คุณธรรมจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ 4.51 0.48 
   ความรับผิดชอบในการสอน 4.67 0.44 
   การเป็นตัวอยางท่ีดี 4.45 0.41 
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การ
ทํางานเป็นทีม 

4.53 0.51 

   การวิเคราะหแผูเรียนเป็นรายบุคคล 4.45 0.41 
   การสื่อสารกันระหวางความคาดหวังของผูเรียนตอผูเรียน 4.47 0.51 
   ใหคําแนะนําแหลงขอมูลสําหรับความรูเพิ่มเติม 4.57 0.53 
   ความยืดหยุนและความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู 4.54 0.52 
   กระตุนการโตตอบระหวางอาจารยแและนักศึกษาท้ังในและนอกหองเรียน 4.43 0.51 
   ยอมรับความสามารถและวิธีการเรียนรูท่ีแตกตางกันของนักศึกษา 4.52 0.52 
   การสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 4.55 0.53 
   กระตุนใหนักศึกษาสรางความรูดวยตัวเอง 4.68 0.55 
   สรุปความสัมพันธแระหวางวิชาและเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับวิชาท่ีจะใชในชีวิตประจําวัน 4.55 0.52 
3. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.48 0.51 
   การกําหนดวิธีการวัดและประเมินผล 4.54 0.54 
   การมีสวนรวมของนักเรียนในเกณฑแการประเมินผลการเรียนรู 4.35 0.47 
   ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 4.44 0.45 
   ใหขอเสนอแนะในการแสดงของนักเรียน 4.43 0.45 
   การประเมินผลท้ังในกระบวนการและผลการเรียนรู 4.65 0.54 
4. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.50 0.52 
   การชวยในการเรียนรูของสื่อ เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนการสอน 4.53 0.51 
   คุณภาพท่ีดีของสื่อ เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีใชในการเรียนการสอน 4.51 0.49 
   มีสื่อ เครื่องมือ และเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีใชในการเรียนการสอน 4.52 0.51 
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ความพึงพอใจของนักศกึษาวิชาชีพครตู่อคณุภาพการสอน ค่าเฉลี่ย S.D. 
   มีสื่อ เครื่องมือ และเทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 4.52 0.51 
   มีหนังสือ ตํารา และสื่อสิ่งพิมพแอิเล็กทรอนิกสแท่ีเพียงพอ 4.45 0.48 

รวม 4.52 0.56 

สรุปผลการวิจัย 
จากตารางท่ี 1 พบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอน ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 มี
คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมท้ัง 4 ดาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.52 (0.56) เรียงลําดับคาเฉล่ีย
จากมากไปหานอยในแตละดาน ไดแก 1) ดานความเป็นครู มีคาเฉล่ียเทากับ 4.58 (0.53) รายการ
การประเมินท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ พฤติกรรมสะทอนใหเห็นถึงการเตรียมตัวท่ีดีของครู มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.72 (0.55) 2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ การทํางานเป็นทีม มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.53 (0.51) รายการการประเมินท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ กระตุนใหนักศึกษาสรางความรูดวย
ตัวเอง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.68 (0.55) 3) ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู มีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 (0.52) 
รายการการประเมินท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การชวยในการเรียนรูของส่ือ เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.53 (0.51) และ 4) ดานการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 (0.51) รายการการประเมินท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การประเมินผลท้ัง
ในกระบวนการและผลการเรียนรู มีคาเฉล่ียเทากับ 4.65 (0.54)  
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 พบวา ความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนท้ัง 4 ดาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.52 อยูในระดับมาก
ท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดานจะเห็นไดวาความพึงพอใจท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานความเป็น
ครู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู สวนดานท่ีอยูในระดับมาก คือ 
ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอาจารยแผูสอนควรมีการจัด
กิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหา และเหมาะสมกับบริบทของผูเรียน ท้ังนี้จะเห็นไดวาในรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเป็นรายวิชาท่ีใหนักศึกษาไดฝึกทักษะทางดานการ
ประยุกตแใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปใชกับการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาได
แสดงออกและสามารถถายทอดความรูไดเมื่อออกฝึกประสบการณแวิชาชีพครู ในการจัดการเรียนการ
สอนจะเห็นไดวาอาจารยแเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทและเป็นตัวอยางใหกับนักศึกษาไดดี เพราะนักศึกษาจะ
เกิดการเรียนรูจากอาจารยแผูสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองแลวตองเกิดองคแความรูจากส่ิงท่ีไดลงมือปฏิบัติดวย  การทํางานเป็นทีม และการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุมของตนเองและระหวางกลุม ซึ่งการเรียนแบบรวมมือเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาไดทํางานเป็นทีม มีการวางแผนรวมกัน กลาคิดกลาแสดงความ
คิดเห็น ดังท่ี กาญจนา จัตุพันธแ และ กาญจนา สานุกูล ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบการ
เรียนรูแบบรวมมือรวมใจ (Cooperative learning) ในช้ันเรียนวิชาระบบสุขภาพ กรณีศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขช้ัน สูงเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน
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ธร จังหวัดขอนแกน พบวา นักศึกษามีการเรียนรูทักษะการทํางานเป็นทีมระดับดีมาก คาเฉล่ีย 4.28 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65 การเรียนรูทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองและการตัดสินใจระดับดี
มากคาเฉล่ีย 4.32 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65 การเรียนรูดานสังคมในการทํางานรวมกับผูอื่นระดับ
ดีมาก คาเฉล่ีย 4.32 เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนระดับดีมาก 
คาเฉล่ีย 4.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ลักษณะการเรียนรูของนักศึกษาจะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับบรรยากาศภายในช้ันเรียน มีการชวยเหลือกันตามกระบวนการกลุมแตยังไมเห็นผลลัพธแใน
ดานเนื้อหาเทาท่ีควรเพราะนักศึกษาไมคุนชินกับการแสวงหาและสรางความรูดวยตนเอง (กาญจนา 
จัตุพันธแ และกาญจนา สานุกูล, 2560) การจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา เป็นอีกหนึ่งวิชาท่ีนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรูจากการสราง
ส่ือการสอนทางวิทยาศาสตรแ และสามารถนําส่ือการสอนท่ีสรางขึ้นไปถายทอดความรูใหกับผูอื่นได ซึ่ง
เมื่อผูสอนไดจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหา และมีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย ยอม
สงผลใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรูวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ พรรณทิพา คําพรหม ไดกลาวไววา 
ปใจจัยท่ีสงผลตอทักษะการเรียนรูของนักศึกษา มี 3 ปใจจัย ไดแก 1) ปใจจัยดานอาจารยแ ไดแก ตัวแปร
รูปแบบการสอน และสัมพันธภาพระหวางอาจารยแกับนักศึกษา 2) ปใจจัยดานส่ือการเรียน ไดแก ตัว
แปรเอกสารประกอบการเรียน และแบบฝึกทักษะ และ 3) ปใจจัยดานตนเองไดแก ตัวแปรผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และเจตคติตอการเรียนรู (พรรณทิพา คําพรหม, 2551) ซึ่งปใจจัยตาง ๆ เหลานี้ยอม
สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน โดยผูสอนตองคํานึงถึงปใจจัยตาง ๆ เหลานั้นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เมื่อสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงจันทรแ แกวกงพาน 
(2561) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอคุณภาพการจจัดการเรียนการสอน
แบบรวมมือในรายวิชาส่ือสารทางวิทยาศาสตรแ และวิชาการสรางส่ือนวัตกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแ 
พบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอคุณภาพการเรียนการสอนมีคาเฉล่ียรวมท้ัง 4 ดาน มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.43 อยูในระดับมาก ดานความเป็นครู มีคาเฉล่ียเทากับ 4.59 อยูในระดับมากท่ีสุด ดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเฉล่ียเทากับ 4.52 อยูในระดับมากท่ีสุด ดานการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 อยูในระดับมาก และดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู มีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 
อยูในระดับมาก อีกท้ัง สมชาย บุญสุน (2554) ไดทําการวิจัยพบวา ดานเนื้อหาการเรียนนิสิตใหความ
พึงพอใจเป็นอยางมากตอการท่ีผูสอนสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาจากบทเรียนไปแหลงอื่น  ๆ ไดดี และ
การท่ีผูสอนเปิดโอกาสใหนิสิตสามารถเสนอแนะในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพราะ
ทําใหนิสิตมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนหนังสือ ดานการเรียนการสอน นิสิตใหความพึงพอใจตอการ
ท่ีผูสอนมีรูปแบบบทเรียนกระตุนความสนใจของนิสิตไดเป็นอยางดี อีกท้ัง Johnson & Johnson 
(1986) ไดกลาวไววาการเรียนรูรวมกัน ปใจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการเรียนรูรวมกัน ประกอบดวย ความ
พึงพอใจในทีมงานเปิดกวางทางความคิด บรรยากาศในการทํางานในทีมทําใหเกิดแรงจูงใจท่ีจะ
แสวงหาความรู นอกจากนี้ ผูสอนยังมีการจัดเตรียมกระบวนการเรียนการสอน การจัดหองเรียนการ
เตรียมความรู ใชตารางประกอบการเรียน และมีทักษะในการสอนแบบตาง ๆ ไดเหมาะสมกับเนื้อหา 
(สมชาย บุญสุน, 2554) สอดคลองกับ ขนิษฐา แกวเอียด (2555) ทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความ
พึงพอใจของนักศึกษาภาคสมทบตอการจัดการเรียนในวิทยาลัยนครราชสีมา พบวา นักศึกษามีระดับ
ความพึงพอใจ ดานอาจารยแมากท่ีสุด (x̄  = 4.33) รองลงมาคือดานการจัดการเรียน (x̄ = 4.23) ดาน
หลักสูตรระดับมาก (x̄ = 4.18) และดานสถานท่ีมาก (คาเฉล่ีย=4.16) สอดคลองกับงานวิจัยของ ภค
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พร อิสระ (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนสืบสอบแบบมีการ
โตแยงรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีและความสามารถใน
การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรแของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวิทยาศาสตรแภูมิภาค พบวา 
1) นักเรียนกลุมท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนสืบสอบแบบมีการโตแยงรวมกับเทคนิคการ
เรียนรูแบบรวมมือมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี สูงกวาเกณฑแท่ีกําหนดไวที่รอยละ 70 2) 
นักเรียนกลุมท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนสืบสอบแบบมีการโตแยงรวมกับเทคนิคการเรียนรู
แบบรวมมือมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีสูงกวานักเรียนกลุมท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบ
ท่ัวไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) นักเรียนกลุมท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนสืบ
สอบแบบมีการโตแยงรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการให
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตรแหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และ 4) นักเรียนกลุมท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนสืบสอบแบบมีการโตแยงรวมกับเทคนิคการ
เรียนรูแบบรวมมือมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรแสูงกวานักเรียนกลุมท่ี
เรียนดวยวิธีการสอนแบบท่ัวไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับ พิจิตรา ธรรม
สถิตยแ (2552) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลของการเรียนแบบรวมมือผานเว็บโดยใชกรณีตัวอยางดวยการ
แบงกลุมสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแขงขัน ระหวางกลุมดวยเกมท่ีมีตอความสามารถในการคิด
แกปใญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา 1) นักเรียนท่ีเรียนแบบรวมมือผานเว็บตางกันโดยใชกรณีตัวอยางมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปใญหาไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 2) นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันเมื่อเรียนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ
ผานเว็บตางกัน โดยใชกรณีตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปใญหา
แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 3) ไมมีปฏิสัมพันธแระหวางการเรียนแบบรวมมือผาน
เว็บโดยใชกรณีตัวอยางกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรี ยนและความสามารถในการ
แกปใญหาท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับ นุจิอาภา ขจรบุญ (2551) ไดทําการศึกษา
เรื่อง ผลของโปรแกรมการปูองกันปใญหาการติดเกมคอมพิวเตอรแโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือแบบ
ทีมสัมฤทธิ์ท่ีมีตอนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา 1 ) คาเฉล่ียของคะแนนพัฒนาการความรู 
ความเขาใจ เรื่องเกมคอมพิวเตอรแ และสถานการณแปใญหาเด็กติดเกมในปใจจุบัน ของนักเรียนท้ังใน
กลุมยอยและนักเรียนรวมท้ังหอง หลังเขารวมโปรแกรม สูงกวากอนเขารวมโปรแกรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2) คาเฉล่ียของคะแนนพัฒนาการความรู ความเขาใจ เรื่องเกม
คอมพิวเตอรแ และสถานการณแปใญหาเด็กติดเกมในปใจจุบันของนักเรียนหลังเขารวมโปรแกรม สูงกวา
เกณฑแท่ีกําหนด คือ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0 .05 3 ) พัฒนาการทักษะชีวิตใน
การปูองกันตนเองจากการติดเกมคอมพิวเตอรแของนักเรียนท้ังในกลุมยอย และนักเรียนรวมท้ังหอง 
หลังเขารวมโปรแกรม สูงกวากอนเขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 4 ) 
พัฒนาการทักษะชีวิตในการปูองกันตนเองจากการติดเกมคอมพิวเตอรแของนักเรียน หลังเขารวม
โปรแกรม สูงกวาเกณฑแท่ีกําหนด คือ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขอมูลท่ีได
จากการดําเนินการวิจัยในขั้นที่ 2 นํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองไดเป็น โปรแกรมการปูองกันปใญหา
การติดเกมคอมพิวเตอรแ โดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือแบบทีมสัมฤทธิ์  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ เสาวนียแ อุตรวิเชียร (2551) ได
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ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เรื่อง
อัตราสวนตรีโกณมิติกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา นักเรียนใหความร
วมมือในกลุมอยางเต็มท่ีบรรยากาศในหองเรียนเปนไปดวยความสนุกสนานเมื่อใชเทคนิคท่ีมีการแข
งขันกันนักเรียนมีความกระตือรือรนในการท่ีจะทําคะแนนใหกลุมตนเองใหสูงท่ีสุดเมื่อครูประกาศผล
คะแนนใหทราบนักเรียนมีการวางแผนในการท่ีจะทําใหคะแนนกลุมเพิ่มขึ้นในครั้งตอไปโดยการให
สมาชิกในกลุมไปศึกษาเนื้อหามาลวงหนา โดยสรุปแผนการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่องอัตราสวน
ตรีโกณมิติท่ีผูศึกษาคนควาพัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาความสามารถของผูเรียนและส
งเสริมกระบวนการกลุมไดจึงเห็นควรนําไปใชพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของสมหมาย แกวกันหา และคณะ (2558) ได
ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูรวมมือแบบหองเรียนกลับดานโดยใชส่ืออีดี
แอลทีวี พบวา ความคิดเห็นผูช่ียวชาญท่ีมีตอขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรูรวมมือแบบหองเรียนกลับ
ดานโดยใชส่ืออีดีแอลทีวี ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ =4.81, S.D.=0.33) เมื่อพิจารณารายดาน
พบวาทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรบูรณาการการเรียนการสอนแบบรวมมือ ดวยเทคนิควิธีอื่น ๆ เพื่อวัดและประเมินผล

การเรียนรูที่หลากหลาย 
2. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบรวมมือ 
3. ศึกษาความคงทนในการจดจําเนื้อหาสาระการเรียนรูจากการเรียนการสอนแบบรวมมือ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
กับการบรหิารงานทั่วไปในดา้นการบรกิารของโรงเรยีนทวีธาภิเศก 
บางขุนเทียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร 
Relationship between Parents’ Satisfaction towards General 
Management of Services of Taweethapisek School Bangkhun 
Tien of the Secondary Education Office Bangkok Area 1 

 

 

 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนทวีธาภิ เศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร   (2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานท่ัวไปในดานการบริการของโรงเรียนทวีธา
ภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร  (3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธแระหวางความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนกับการบริหารงานท่ัวไปในดานการ
บริการของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร  ทําการเก็บขอมูลจาก  ผูปกครองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1,144 คน โดยเทียบอัตราสวนจากนักเรียน 1 
คน ตอ ผูปกครอง 1 คน โดยการสุมตัวอยางตามระดับช้ันอยางเป็นสวน ผูวิจัยเก็บตัวอยางจาก
จํานวนประชากรท้ังหมด โดยใชหลักการคํานวณของ Taro Yamane ไดจํานวนกลุมตัวอยาง  296  
คน  เครื่องมือท่ีใชคือแบบสอบถาม การทดสอบคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามมีคาเทากับ 0.95 
และการวิเคราะหแขอมูลใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ
ความสัมพันธแระหวางตัวแปรดวยวิธีของเพียรแสัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการศึกษาพบวา (1) ระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุน
เทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ความพึงพอใจตอคาใชจายเมื่อใช
บริการ รองลงมา คือ ความพึงพอใจตอความสะดวกท่ีไดรับจากบริการ และลําดับสุดทาย คือ ความ
พึงพอใจตออัธยาศัย ความสนใจของผูใหบริการ (2) ระดับระดับความพึงพอใจการบริหารงานท่ัวไปใน
ดานการบริการของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ งาน
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อนามัยโรงเรียน รองลงมา คือ งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ และลําดับสุดทาย คือ งาน
โภชนาการโรงเรียน (3) ความสัมพันธแระหวางความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการ
บริหารงานท่ัวไปในดานการบริการ ของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน 
มีความสัมพันธแทิศทางเดียวกันกับการบริหารงานท่ัวไปในดานการบริการ ของโรงเรียนทวีธาภิเศก 
บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในภาพรวมอยูในระดับมาก (r = 0. 958)  
คําสําคัญ:ความพึงพอใจ, ของผูปกครองนักเรียน, การบริหารงานท่ัวไป 

ABSTRACT 
 The purposes of the current study were to (1) investigate level of satisfaction 
among parents of students in Taweethapisek School Bangkhun Tien of the Secondary 
Education Office Bangkok Area 1, (2) investigate level of general management about 
services of Taweethapisek School Bangkhun Tien of the Secondary Education Office 
Bangkok Area 1, and (3) investigate relationship between Parents‖ satisfaction towards 
general management of services of Taweethapisek School Bangkhun Tien of the 
Secondary Education Office Bangkok Area 1. Data were collected from parents of 
students in Taweethapisek School Bangkhun Tien, with a population of 1,144 and a 
sample size of 296, according to Taro Yamane‖s sample size calculation. Data were 
analysed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson‖s Product 
Moment Correlation Coefficient.  
 
 The findings revealed that (1) overall level of satisfaction of parents was at a 
high level. When inspecting at individual aspects, it was found that the highest rated 
aspect was cost of services, followed by convenience, and conviviality of service 
providers. (2) Overall level of parents‖ satisfaction toward general management of 
services of Taweethapisek School, Bangkhun Tien was at a high level. When 
inspecting at individual aspects, it was found that the highest rated aspect was 
school health management, followed by transportation and public services 
management, and food services management. (3) Parents‖ satisfaction was positively 
correlated with general management of services of Taweethapisek School, Bangkhun 
Tien, statistically significant at .05 level.  
 
Keywords: Parents‖ satisfaction, General management of services 
 
บทนํา 
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 ในปใจจุบันเป็นท่ียอมรับกันวา การบริหารสถานศึกษามีความสําคัญเนื่องจากเป็นหนวยงานท่ี
ทําหนาท่ี จัดการทรัพยากรการบริหาร ไดแก คน เงิน และวัสดุอุปกรณแ เพื่อใหบรรลุเปูาหมายของ
สถานศึกษา หากไมมี ระบบการบริหารสถานศึกษาก็จะไมสามารถดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมไปตาม
เปูาหมายได และการบริหารสถานศึกษา ยังเป็นเครื่องมือท่ีช้ีถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
สถานศึกษาอีกดวย จึงไดนําหลักระบบแนวคิดการบริหารคุณภาพมาใชในสถานศึกษา ซึ่งการบริหาร
เชิงกลยุทธแเป็นจุดบรรจบของความรูสาขาตาง ๆ ในวิชาการบริหารกับพลังแหงขอมูลขาวสาร เพื่อ
กําหนดขึ้นเป็นนโยบายท่ีหนักแนนแมนยํา เป็นระบบ การบริหารท่ีมีวิวัฒนาการมาจากระบบธุรกิจ 
ซึ่งสามารถประยุกตแใชไดกับองคแการ ไมวาใหญหรือเล็ก รัฐหรือเอกชน และจําเป็นตอการบรรลุผล
สําเร็จขององคแการดวย ดังนั้น ในกระบวนการบริหารจัดการจึงตองปรับเปล่ียนและพัฒนาให
สอดคลองกับสภาพการณแ ซึ่งเป็นความจําเป็นท่ีผูบริหารจะตองสนใจใฝุรู และพัฒนาอยางตอเนื่องอยู
ตลอดเวลา เพื่อท่ีจะทําใหการบริหารจัดการขององคแกรอยูรอด บังเกิดผลดี และบรรลุตาม
วัตถุประสงคแ (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 98)และจากการปรับเปล่ียนบริบทโครงสรางของการบริหารจัด
การศึกษาไทยตามรูปแบบใหมในปใจจุบันที่ใหความสําคัญตอการปฏิรูปการศึกษาโดยมีความมุงหมาย
ท่ีจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแท่ีสมบูรณแเป็นคนดี มีปใญญา มีความสุข และมี
ศักยภาพพรอมท่ีจะแขงขันและใหความรวมมืออยางสรางสรรคแบนเวทีโลกซึ่งมุงถึงความมีประสิทธิผล
เป็นสําคัญ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 บัญญัติไววาเด็กทุกคนไม
วาจะอยูในสถานภาพใด มีหรือจน ถิ่นฐานท่ีอยูในเมืองหรือชนบทหางไกล จะตองไดรับการศึกษา
ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นเวลา 12 ปี โดยไมเก็บคาใชจาย ประเด็นนี้สะทองใหเห็น
มาตรฐานในการลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาชัดเจน สถานศึกษาในสังกัดหนวยงานตางๆ จะตอง
ยกเครื่องการจัดการศึกษาท่ีเนนคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคแกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ภาคเอกชนท่ีรัฐใหการสงเสริมและสนับสนุนใหดําเนินการใหเด็กไดรับการดูแลและพัฒนา โดยมี
จุดมุงหมายใหเด็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณแ สังคม และสติปใญญา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีถือ
ไดวา เป็นยุทธศาสตรแสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ในมาตรา 9 หมวด 1 ท่ีวาดวยความ
มุงหมายและ หลักการ เรื่องการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาไทยตามแนวปฏิรูป
การศึกษาไทย ไดกําหนด ใหยึดหลักสําคัญ 6 ประการ ดังตอไปนี้ 1) ใหมีเอกภาพดานนโยบายและ
ความหลากหลายในการปฏิบัติ 2) ใหมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น 3) ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและ ทุกประเภทการศึกษา4) ใหมีการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารยแ และ
บุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาอยางตอเนื่อง 5) ใหมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใช
ในการจัดการศึกษา 6) ใหมีการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคแกรชุมชน ฯลฯ และ
สถาบันสังคมอื่น ในการจัดการศึกษา 

สถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีภารกิจหลักท่ีสําคัญอยูท่ีการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามท่ี คาดหวังไวตามระดับและประเภทของการศึกษา คุณภาพท่ีคาดหวัง หมายถึง คุณสมบัติอันพึง
ประสงคแท่ีเกิดขึ้น แกผูเรียน ไดแก ความรู ความเขาใจ ความคิด ทักษะ ความสามารถ สุขภาพกาย
และจิต และคุณลักษณะ ในดานบุคลิกภาพ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคาดหวังไวในหลักสูตร 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา  366 

คาดหวังโดยชุมชนและสังคม คาดหวังโดยสถานศึกษา และคาดหวังในตัวผูเรียนอีกดวย กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ประกอบดวยกิจกรรม 3 
ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ(สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2553 : 4 ) 

การบริหารงานท่ัวไป  ยึดหลักใหสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและการจัด
การศึกษาดวยตนเองมากท่ีสุด  โดยเขตพื้นท่ีการศึกษามีหนาท่ีกํากับดูแล  สงเสริมสนับสนุน  และ
ประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
ของชาติมุงสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบได ตามกฎเกณฑแ กติกา  ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคแกรท่ีเกี่ยวของ 
มุงพัฒนาองคแกรระดับสถานศึกษาใหเป็นองคแกรสมัยใหม  โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยาง
เหมาะสม  สามารถเช่ือมโยงติดตอส่ือสารกันไดอยางรวดเร็ว ดวยระบบเครือขายและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย  การบริหารงานท่ัวไปเป็นกระบวนการสําคัญท่ีชวยประสานสงเสริมและสนับสนุนการ
บริหารงานอื่นๆใหบรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปูาหมายท่ีกําหนดไว  โดยมีบทบาทหลักในการ
ประสานสงเสริม  สนับสนุน  และการอํานวยความสะดวกตางๆในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ
ท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามบทบาทของ
สถานศึกษา  ตลอดจนการจัดและใหบริการการศึกษาของบุคคล   ชุมชน  องคแการ  หนวยงาน  และ
สถานบันสังคมอื่น(โรงเรียนวัดพวงนิมิต, ออนไลนแ, 2554) 

ขอบเขตการบริหารงานของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ประกอบดวยการสงเสริมสนับสนุน 
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวนโยบายการศึกษาแหงชาติ ซึ่งจัดการศึกษาใหเด็กไดเรียนฟรี 12 ปี 
เพื่อลดภาระของผูปกครอง จัดใหนักเรียนทุกคนไดรับแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียน จัดใหมีอาคาร
เรียนและหองประกอบตางๆ จัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน จัด
ใหมีวัสดุอุปกรณแการเรียนการสอนท่ีครบถวนทันสมัย มีการสงเสริมสนับสนุนการกีฬาใหนักเรียนไดมี
โอกาสฝึกฝน แขงขันกีฬาเป็นนักกีฬาของโรงเรียนแขงขันในระดับทองถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ 
และขอบเขตการบริหารงานท่ัวไปในการบริการนักเรียน ดานงานงานอนามัยโรงเรียน ดานโภชนาการ ดาน
ยาพาหนะและบริการ และดานงานประชาสัมพันธแ เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักเรียนสงเสริมสนับสนุน
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพท่ีดี  
 จากสภาพปใญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปในดานการบริการของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร เพื่อโรงเรียนจะไดใชผลการวิจัยเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการบริการนักเรียน ท้ัง 4 ดาน ไดแก งานอนามัย
โรงเรียน งานโภชนาการ งานยานพาหนะและบริการ และงานประชาสัมพันธแ ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครองและนักเรียน รวมท้ังสนับสนุน
ประสานความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและนักเรียน เพื่อใหการบริการงานโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่องตอไป 
 
วัตถุประสงค์ 
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1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร   

2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานท่ัวไปในดานการบริการของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุน
เทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร   

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนกับการบริหารงาน
ท่ัวไปในดานการบริการของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานของการวิจัย  

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีความสัมพันธแกับการบริหารงานท่ัวไปในดานการ
บริการของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติท่ีระดับ .05 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการศึกษา    

ผูปกครองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนทวีธาภิเศก 
บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 
2561 จํานวน 1,144 คน โดยเทียบอัตราสวนจากนักเรียน 1 คน ตอ ผูปกครอง 1 คน 
กลุมตัวอยาง   

ผูปกครองและนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร จํานวน 296 คน กําหนด
ขนาดกลุม ตัวอยางโดยการใชหลักการคํานวณของยามาเน (Yamane, 1973 : 583)  โดยใชวิธีการ
สุมตามระดับช้ันอยางเป็นสวน ( Proportional stratified random sampling) 

 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธแระหวางความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนกับการบริหารงานท่ัวไปในดานการบริการของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานครโดยไดคาดัชนีความสอดคลอง 
IOC (Index of Item Objective Congruence)= 1.00 และคาความเช่ือมั่น α = Coefficient 
Alpha ของ ครอนบาค ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาท้ังฉบับ= 0.952 ถือวามีความเช่ือมั่นในระดับดีมาก 

 
การวิเคราะหแขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูลจากแบบสอบถาม ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบนเฉล่ียมาตรฐาน และวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางตัวแปร แบบเพียรแสัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร
ในภาพรวม 

ความพึงพอใจ x  S.D. ระดบั ลําดับ 
1. ความพึงพอใจตอความสะดวกท่ีไดรับจากบริการ 3.93 0.61 มาก 2 
2. ความพึงพอใจตอการประสานงานของการบริการ 3.92 0.62 มาก 3 
3. ความพึงพอใจตอขอมูลท่ีไดรับจากการใชบริการ 3.92 0.61 มาก 4 
4. ความพึงพอใจตออัธยาศัย ความสนใจของผูใหบริการ 3.91 0.58 มาก 6 
5. ความพึงพอใจตอคุณภาพของบริการ 3.92 0.59 มาก 5 
6. ความพึงพอใจตอคาใชจายเมื่อใชบริการ 3.96 0.58 มาก 1 

ภาพรวม 3.93 0.57 มาก  
 
 จากตารางท่ี 1 พบวาระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุน
เทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูในระดับ
มาก( x = 3.93) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ความพึงพอใจตอ
คาใชจายเมื่อใชบริการ( x =3.96) รองลงมา คือ ความพึงพอใจตอความสะดวกท่ีไดรับจากบริการ( x

=3.93) และลําดับสุดทาย คือ ความพึงพอใจตออัธยาศัย ความสนใจของผูใหบริการ( x =3.91) 
ตามลําดับ 

 
ความพึงพอใจการบริหารงานท่ัวไปในดานการบริการของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 

ตารางท่ี 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานท่ัวไปในดานการบริการของ
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวม 
 

การบริหารงานทั่วไปในด้านการบรกิาร x  S.D. ระดบั ลําดับ 
1. งานอนามัยโรงเรียน 3.94 0.61 มาก 1 
2.งานโภชนาการโรงเรียน 3.92 0.60 มาก 4 
3. งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 3.93 0.62 มาก 2 
4. งานประชาสัมพันธแ 3.93 0.59 มาก 3 

ภาพรวม 3.93 0.59 มาก  
 
 จากตารางท่ี 2 พบวาระดับระดับความพึงพอใจการบริหารงานท่ัวไปในดานการบริการของ
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ในภาพรวม
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อยูในระดับมาก ( x = 3.93) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ งานอนามัย
โรงเรียน( x =3.94) รองลงมา คือ งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ( x =3.93) และลําดับสุดทาย 
คือ งานโภชนาการโรงเรียน( x =3.92) ตามลําดับ 

ความสัมพันธแระหวางความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปในดาน
การบริการ ของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
1 กรุงเทพมหานคร   
 การวิเคราะหแคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแระหวางความสัมพันธแความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปในดานการบริการ ของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานครดวยวิธีของเพียรแสัน (Pearson‖s 
correlation) 
 
ตารางท่ี 3ตารางคาความสัมพันธแระหวางความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงาน
ท่ัวไปในดานการบริการ ของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานครในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ 

การบริหารงานทั่วไปในด้านการบรกิาร  

งา
นอ

นา
มัย

โร
งเร

ียน
 

งา
นโ

ภช
นา

กา
ร 

งา
นย

าน
พา

หน
ะแ

ละ
บร

ิกา
รส

าธ
าร

ณ
ะ 

งา
นป

ระ
ชา

สัม
พัน

ธ ์

ภา
พร

วม
 

ระ
ดับ

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ 
r  

1. ความพึงพอใจตอความสะดวกท่ีไดรับ
จากบริการ 

.909* .923* .918* .922* .932* มาก 

2. ความพึงพอใจตอการประสานงานของ
การบริการ 

.903* .929* .898* .921* .927* มาก 

3. ความพึงพอใจตอขอมูลท่ีไดรับจากการ
ใชบริการ 

.923* .917* .911* .901* .927* มาก 

4. ความพึงพอใจตออัธยาศัย ความสนใจ
ของผูใหบริการ 

.881* .885* .895* .862* .895* มาก 

5. ความพึงพอใจตอคุณภาพของบริการ .796* .837* .812* .832* .832* มาก 
6. ความพึงพอใจตอคาใชจายเมื่อใชบริการ .894* .895* .915* .902* .915* มาก 

ภาพรวม  .958* 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 3พบวาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีความสัมพันธแทิศทางเดียวกันกับ
การบริหารงานท่ัวไปในดานการบริการ ของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในภาพรวม
อยูในระดับมาก(r = 0.958) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 
สรุปผลการวิจัย 

ความสัมพันธแระหวางความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนกับการบริหารงานท่ัวไปในดานการ
บริการของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานครพบวาผูปกครองสวนใหญเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด มีอายุ อายุ 41 –50ปีมากท่ีสุดและมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด 

1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุน
เทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ความพึงพอใจตอคาใชจายเมื่อใช
บริการรองลงมา คือ ความพึงพอใจตอความสะดวกท่ีไดรับจากบริการและลําดับสุดทาย คือ ความพึง
พอใจตออัธยาศัย ความสนใจของผูใหบริการตามลําดับ 

2. ระดับระดับความพึงพอใจการบริหารงานท่ัวไปในดานการบริการของโรงเรียนทวีธาภิเศก 
บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ งานอนามัยโรงเรียนรองลงมา คือ งาน
ยานพาหนะและบริการสาธารณะและลําดับสุดทาย คือ งานโภชนาการโรงเรียนตามลําดับ 

3. ความสัมพันธแระหวางความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปใน
ดานการบริการ ของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีความสัมพันธแ
ทิศทางเดียวกันกับการบริหารงานท่ัวไปในดานการบริการ ของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุ งเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยูในระดับมาก(r = 0.958) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

 
การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาความสัมพันธแระหวางความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการ
บริหารงานท่ัวไปในดานการบริการของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 ระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ความพึงพอใจตอคาใชจายเมื่อใชบริการ ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะผูปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจตอคุณภาพของการบริการ คุณภาพการดูแลท้ังหมดท่ีไดรับ
จากสถานศึกษาท้ังในดานงานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ งานยานพาหนะและบริการ งาน
ประชาสัมพันธแซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พวงเพชร สุคนธแธนพัฒนแ (2548 : 11) ใหคําจํากัดความวา 
ความพึงพอใจเป็นความรูสึกของ บุคคลท่ีมีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงประมาณคาสอดคลองกับแนวคิด
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ของ วนิชา ศรีตะปใญญะ (2551 : 87) กลาววาความพึงพอใจคือ “ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ี
มีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อันเกิดจากพื้นฐานการรับรูคานิยม และประสบการณแท่ีแตละบุคคลไดรับและจะ
เกิดขึ้นก็ตอเมื่อส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นไดซึ่งระดับความพึงพอใจของแต
ละบุคคลยอมมีความแตกตางกัน”สอดคลองกับงานวิจัยของ วลัดดา   คําจุมพล  (2551)  ไดวจิยัเรื่อง 
การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงาน ดานวิชาการของโรงเรียนสาคริช
วิทยา  จังหวัดชัยภูมิ  ผลการวิจัย พบวา  1) ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารงาน
ดานวิชาการของโรงเรียนสาคริชวิทยาจังหวัดชยัภูมิ  อยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของ พระ
มหาเจริญ รสาโส (กระจางรส) (2553)ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการ บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนวัดราชสิทธาราม สํานักงานเขตบางกอกใหญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดราชสิทธา
ราม สํานักงานเขตบางกอกใหญ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก 
 ระดับระดับความพึงพอใจการบริหารงานท่ัวไปในดานการบริการของโรงเรียนทวีธาภิเศก บาง
ขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ งานอนามัยโรงเรียน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
สถานศึกษาใหบริการสนับสนุน สงเสริม ประสานงาน อํานวยความสะดวกใหแกผูปกครองและ
นักเรียนอยางเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดของ บงกศอาษา (2548, หนา 66) ไดสรุปวา การ
บริหารทั่วไปเป็นงานท่ีรวมเอาภารกิจหนาท่ีท่ีเห็นวาเป็นดานยอยๆ และไมอาจจะจัดเขาไวในภารกิจ
หนาท่ีหลักใดๆ ได โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุน และการอํานวยความสะดวก
ตางๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสม สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ี
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจนการ
มีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคแการท่ีเกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคลองกับแนวคิดของ Parasuraman V.A. Zeithaml and L. Barry, (1985: 79 – 
81) กลาวไววาการบริการท่ีประสบความสําเร็จจะตองประกอบดวยคุณสมบัติสําคัญตาง ๆ เหลานี้คือ
ความเช่ือถือไดการตอบสนอง ความสามารถการเขาถึงบริการ ความสุภาพออนโยน การส่ือสาร ความ
ซื่อสัตยแ ความมั่นคง ความเขาใจ และการสรางส่ิงท่ีจับตองได สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนะ 
ทองเหลือง (2558) การบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษา
เอกชน อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา พบวา การบริหารงานสถานศึกษา 4 ดานของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา พบวาโดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากสุดคือ 
ดานการบริหารงานวิชาการ รองลงมา คือดานการบริหารงานท่ัวไป และ ดานการบริหารงบประมาณ 
และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยสุด คือ ดานการบริหารงานบุคคล 
 ความสัมพันธแระหวางความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปในดาน
การบริการ ของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
1 กรุงเทพมหานคร   
 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีความสัมพันธแทิศทางเดียวกันกับการบริหารงานท่ัวไปใน
ดานการบริการ ของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
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เขต 1 กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในภาพรวมอยูในระดับมาก(r = 
0.958) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวสอดคลองกับงานวิจัยจรินทรแยา ยวงนาค (2554) ความพึง
พอใจของผูเรียนท่ีมีตอการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร. 
ผลการวิจัยพบวา การบริหารการศึกษาในดานตางๆ มีความสัมพันธแกับความพึงพอใจของผูเรียน
วิทยาลัยพณิชยการบางนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะผลที่ได้จากการวิจัย 

จากผลการศึกษาความสัมพันธแระหวางความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริการ
บริหารงานท่ัวไปในดานการบริการ ของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานครซึ่งผลท่ีไดจากการศึกษา ผูวิจัยใหขอเสนอแนะเพื่อ
ประโยชนแผูบริหารสถานศึกษาตอการบริหารสถานศึกษาไดดังนี้ 

1.1 ผูบริหารตองมอบหมายใหคณะครูเจาหนาท่ีหรือบุคลากรฝุายตางๆ ของโรงเรียนในการ
ใหบริการ ดูแลเอาใจใส ใหความชวยเหลือ อํานวยความสะดวกสบาย แกผูปกครองและนักเรียนชวย
ประสานงานบริการดานตาง ๆตองมีการใหขอมูลขาวสารในดานตางๆ รายละเอียดของขอมูล ความ
ถูกตองของขอมูล อยางรวดเร็ว ผานทางวารสาร แผนผับ ขอมูลทางออนไลนแเว็ปไซตแโรงเรียน และมี
การอัปเดตขอมูลใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลาผูบริหาร คณะครูเจาหนาท่ี หรือบุคลากรฝุายตางๆ 
ของโรงเรียน ตองมีอัธยาศัยท่ีดี มีความเป็นกันเอง มีความหวงใยตอผูใชบริการ 

 1.2สถานศึกษาตองมีการบริการดานการตรวจสุขภาพประจําปี มีการใหขอมูลขาวสารหากมี
โรคระบาดเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา มีการปฐมพยาบาลเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น มีการประกันอุบัติเหตุ 
และมีการจัดทําฐานขอมูลรายละเอียดของนักเรียนดานสุขภาพดวยตองมีการใหบริการดาน
โภชนาการถูกตองตามหลักอนามัย บริเวณท่ีนั่งรับประทานอาหารมีความสะอาดและเพียงพอมีการ
ใหบริการดานการรับ-สง อยางสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยและมีการใหขอมูลโดยการใชการ
ประชาสัมพันธแผานเสียงตามสายผานการส่ือสารของโรงเรียนเป็นประจําทุกวัน มีการจัดทําปูายส่ือ
ประชาสัมพันธแ ประเภทปูาย เพื่อแจงใหผูเรียน ครู อาจารยแ และผูมาติดตอไดทราบถึงกิจกรรมของ
โรงเรียน 

 
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยทําการศึกษาถึงหลักการท่ีสําคัญท่ีจะ
สงเสริมความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแนวคิดจากนักวิชาการท่ีจะนํามาใชเป็นแนวทางในการสรางความพึง
พอใจ และพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพไดตอไป 
 2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป มีการศึกษาปใจจัยท่ีจะสงผลใหการ
บริหารงานโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการบริการใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
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การมีส่วนร่วมในการบริหารกับความยดึมั่นผูกพันของครูในสถาบันการ
อาชีวศึกษา  กรงุเทพมหานคร 
Participation in Management and Commitment of Teachers in 
Vocational Education Institutions, Bangkok. 

 

 

 

 

 
บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารกับความยึดมั่นผูกพันของครูในสถาบันการ
อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา 1) ระดับการมีสวนรวมในการบริหาร
ของครูใน สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 2) ระดับความยึดมั่นผูกพันกับองคแการของ
ครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 3) ความสัมพันธแระหวางการมีสวนรวมในการ
บริหารกับความยึดมั่นผูกพันกับองคแการของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุม
ตัวอยาง คือ ขาราชการครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุง เทพมหานคร จํานวน 286 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เป็นแบบสอบถามการมีสวนรวมในการบริหารของครูในสถาบันการ
อาชีวศึกษาและความยึดมั่นผูกพันกับองคแการของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแ ของเพียรแสัน และวิเคราะหแเนื้อหา  
 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การมีสวนรวมในการบริหารของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครโดย

ภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก (x̄=3.63,S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา การมีสวน
รวมในการบริหารของครู มีคาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาจากระดับมากไปหานอยได
ดังนี ้ การมีสวนรวมในผลประโยชนแ ( x̄=3.68 ,S.D.=0.69) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ             
(x̄=3.62 ,S.D.=0.61) การมีสวนรวมในการประเมินผล ( x̄=3.62 ,S.D.=0.59) และดานที่มี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( x̄=3.61,S.D.=0.62) 
 

2. ความยึดมั่นผูกพันกับองคแการของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก ( x̄=3.58,S.D.=0.46) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายดานพบวา ความ 
ยึดมั่นผูกพันกับองคแการของครู มีคาอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ความยึดมั่นผูกพันดานจิตใจ            
(x̄=4.09,S.D.=0.64) รองลงมาคือความยึดมั่นผูกพันดานบรรทัดฐาน (x̄=3.93,S.D.=0.58) และ
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ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด มีคาอยู ในระดับปานกลาง คือความยึดมั ่นผูกพันดานการคงอยู                          
(x̄=2.73,S.D.=0.82) 

3. การมีสวนรวมในการบริหารโดยภาพรวม (    ) กับความยึดมั่นผูกพันกับองคแการ
ของครูโดยภาพรวม       ม ีคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธแในระดับมาก เทากับ.622 เป็น
ความสัมพันธแเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

คําสําคัญ: การมีส่วนร่วม ความยึดม่ันผูกพัน การบริหาร 

ABSTRACT 
 The Research, Participation in Management and Commitment of Teachers in 
Vocational Education Institutions, Bangkok. The purpose were to study 1) Level of 
participation in the management of teachers. Vocational Training Institute Bangkok                    
2) Level of Commitment to the Organization of Teachers in Vocational Education 
Institutions Bangkok 3)Relationship between administrative participation and 
organizational commitment of teachers in vocational education The samples were 
teachers in vocational training institutions. Research instrument and commitment to 
the organization of teachers in vocational education institutions. The statistics used 
for data analysis were percentage, mean, standard deviation. Pearson's correlation 
coefficient and content analysis. 
 

The research found that 
1. Participation in the administration of teachers in vocational education 

institutions. Bangkok The mean scores were at the high level (x̄ = 3.63, S.D. = 0.54). 
Participation in the administration of teachers. At the high level ,the values were as 
follows: Participation in the program (x̄ = 3.68, SD = 0.69). Participation in the activity              
(x̄ = 3.62, SD = 0.61). Participation in the evaluation (x̄= 3.62, SD = 0.59) and The lowest 
mean score was participation in decision making (x̄  = 3.61, S.D. = 0.62) 

2. Participation in the management of teachers of Teachers in Vocational 
Training Institutes Bangkok. The overall score was at a high level (x̄= 3.58, S.D. = 0.46). 
There were two factor at high lever. Including, emotional commitment (x̄ = 4.09, SD = 
0.64), followed by normative commitment (x̄ = 3.93, SD = 0.58) and lowest mean was 
retention commitment (x̄ = 2.73, S.D. = 0.82). 

3. Overall participation in management (    ) and overall organizational 
commitment of teachers       . The correlation coefficient of .062 was positively 
correlated. Statistically significant at the 0.01 level 

 
KEYWORDS: Participation, Commitment, Managemen
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บทนํา 
สถานศึกษาเป็นองคแการทางสังคมที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการสรางคนที่มีคุณภาพใหกับ

สังคมและประเทศชาติ จําเป็นตองธรรมรงรักษาและพัฒนาบุคลากรของตนใหเป็นคนที่มีคุณภาพ 
จะเห็นไดวาสถานศึกษาในฐานะเป็นหนวยปฏิบัติงานที่สําคัญที่สุด  ตองแสดงบทบาทใหสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ที่เนนการบริหารแบบมีสวนรวมจึงเป็น
บทบาทหนาที่โดยตรงของผูบริหารสถานศึกษา ในการนํานโยบายดังกลาวมาสูการปฏิบัติภายใต
การมีสวนรวมในการบริหาร สิ่งแรกที่ผูบริหารตองตระหนัก คือ การใหโอกาสแกครูในการมีสวน
รวมตอการบริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นการสรางขวัญและกําลังใจใหครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(2550:4) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเป็นหนวยงาน
ระดับปฏิบัติไดดําเนินการบริหารแบบมีสวนรวมแลว แตยังมีปใญหาทั้งระดับองคแการ ระดับบุคคล 
อยูในระดับมาก สถานศึกษาควรปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีใหทุกฝุาย  

 
ทุกองคแการเขามามีสวนรวมในการบริหารใหมากที่สุด  ซึ่งจากการศึกษางานวิ จัยของ จีระพงษแ 
หอมสุวรรณ และคณะ (2556 :34) เรื ่องการพัฒนาร ูปแบบการบริหารแบบมีสวนร วมใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหาร
แบบมีสวนร วมในสถานศึกษา สังก ัดสําน ักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที ่สร างขึ ้น
ประกอบดวย 4 องคแประกอบ ไดแก 1.หลักการบริหารแบบมีสวนรวม 2. คณะกรรมการบริหาร
แบบมีสวนรวม 3.ขอบขายงานการบริหารแบบมีสวนรวม และ4. กระบวนการบริหารแบบมีสวน
รวม โดยผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความเหมาะสม และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ม ีความเห ็นว าการนําร ูปแบบการบร ิหารแบบม ีส วนร วม ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปใชมีความเป็นไปไดอยูในระดับมากท่ีสุด  

จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปี 2560 พบปใญหาวา จาก
สถิติแตละปี มีการยายและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูไปแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนง เดิมในสถานศึกษาแหงใหมสถาบันการอาชีวศึกษามีการโยกยายบุคลากร 
ตําแหนงครู ทุกๆปี ปีละ2 ครั้ง และจํานวนการโยกยายแตละครั้งมีจํานวนมาก ทําใหเกิดปใญหา
การขาดแคลนกําลังคนในการปฏิบัติงานสาเหตุมาจากการลาออกหรือโยกยาย ดังนั้นเพื่อหาทาง
ยกระดับการบริหารงานในสถานศึกษาควรสรางความประทับใจตอผูรวมงาน การมีสวนรวมในการ
บริหาร จึงทําใหรูสึกถึงความเป็นเจาของเกิดความยึดมั่นผูกพันกับองคแการ ซึ่งการยึดมั่นผูกพันกับ
องคแการจะกอใหเกิดผลดี เพื่อลดปใญหาการขาดแคลนบุคลากร และเพื่อใหบุคลากรอยูในองคแกร
อยางเต็มใจมีความสุข และทํางานบรรลุวัตถุประสงคแ  

 
ดังนั้นหากสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมใน

การบริหาร เปิดโอกาสใหบุคลากรทุกฝุายไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร ใหการยอมรับและให
เกียรติบุคลากร จะทําใหองคแการนั้นประกอบไปดวยบุคลากรที่มีจิตใจดีงาม ทุมเทกับการทํางาน 
มองเห็นความสําเร็จขององคแการเป็นเปูาหมาย และความสําเร็จของตนเอง ซึ่งมีตนเป็นสวนหนึ่ง
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ของความสําเร็จนั้น ตลอดจนการใชความสามารถในดานตางๆใหเต็มที่ และสนับสนุนใหทุกฝุาย
แสดงความคิดเห็น และรวมตัดสินใจในการทํางาน เพื่อที่เขาจะไดปฏิบัติงานในแตละวันไดอยาง
เต็มท่ี และมีใจรักในการทํางาน สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล   

       จากปใญหาการลาออกและการโยกยายสถานศึกษาของครู ทําให ครูขาดความยึดมั่นผูกพันกับ
องคแการ ถาวิทยาลัยไดนํารูปแบบการมีสวนรวมในการบริหารของครูมาใชในสถานศึกษาจะชวยใหครูมี
ความยึดมั่นผูกพันกับองคแการ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา และทําการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมใน
การบริหารกับความยึดมั่นผูกพันกับองคแการของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร”  
 
คําถามการวิจัย 

1. การมีสวนรวมในการบริหารของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร อยูในระดับใด 
2. ความยึดมั่นผูกพันกับองคแการของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร อยูในระดับใด 
3. การมีสวนรวมในการบริหารกับความยึดมั่นผูกพันกับองคแการของครูใน สถาบันการอาชีวศึกษา 

กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธแกันหรือไม 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่ อ ศึกษาระดับการมีสวนรวมในการบริหารของครู ในสถาบันการอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาระดับความยึดมั่น ผูกพันกับองคแการของครู ในสถาบันการอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางการมีสวนรวมในการบริหารกับความยึดมั่นผูกพันกับ
องคแการของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร  
ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การมีสวนรวมในการบริหาร ไดใชแนวคิดของของ Cohen,J & Uphoff,N  (1980)  ซึ่ง

ระบุการมีสวนรวมใน 4 ลักษณะ คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติการ การมีสวนรวมในผลประโยชนแ และการมีสวนรวมในการประเมินผล  

ความยึดมั่นผูกพันในองคแการ ไดใชแนวคิดของ Meyer & Allen (1990) ซึ่งการวัดระดับ
ความยึดมั่นผูกพันกับองคแการ  มี 3 ดาน คือ ความยึดมั่นผูกพัน ดานจิตใจ ความยึดมั่นผูกพัน
ดานการคงอยู และความยึดมั่นผูกพันดานบรรทัดฐาน  

 
2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร ที ่ใช ในการว ิจ ัย  ค ือ  ข าราชการคร ูในสถาบ ันการอาช ีวศ ึกษา

กรุงเทพมหานคร จากวิทยาลัยทั้งหมด 13 วิทยาลัย จํานวน  677 คน ประกอบดวย วิทยาลัย
ขนาดเล็ก 1 วิทยาลัย  ขนาดกลาง 8 วิทยาลัย และขนาดใหญ 4 วิทยาลัย  

1.2 กลุมตัวอยาง ที ่ใช ในการว ิจ ัย  คือ  ขาราชการครูในสถาบันการอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร มาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช ตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามา
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เน (Yamane) ระดับความเชื่อมั ่น 95% ไดครูจํานวน 286 คน แลวจึงทําการเลือกโดยใช
วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยเทียบสัดสวนตามขนาดวิทยาลัย  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถาม  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารกับความยึดมั่น
ผูกพันกับองคแการของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุ งเทพมหานคร โดยแบงสอบถามออกเป็น  
4  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที ่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีสวนรวมในการบริหารของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)             5 ระดับ 
แบบสอบถามนี้ผูวิจัยสรางขึ้นโดยไดนําแบบสอบถามของ เสาวนียแ เดือนเดนและคณะ (2558) 
ซึ่งใชทฤษฎีของ Cohen,J & Uphoff,N (1980) คือ  การมีสวนรวมแบงออกเป็น 4 ลักษณะ 
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมใน ผลประโยชนแ 
และการมีสวนรวมในการประเมินผล และผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงเป็นแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันกับองคแการของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ  แบบสอบถามนี้
ผูวิจัยสรางขึ้นโดยไดนําแบบสอบถามของมนตแสิงหแ ไกรสมสุข (2552) ซึ่งใชทฤษฎีของ Meyer & Allen 
(1990)  คือ การวัดความยึดมั่นผูกพันตอองคแการ    มี 3 ดาน คือ ความยึดมั่นผูกพันดานจิตใจ ความยึด
มั่นผูกพันดานการคงอยู และความยึดมั่นผูกพันดานบรรทัดฐาน และผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงเป็น
แบบสอบถาม 

ตอนที่ 4  เป็นคําถามปลายเปิดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ในการบริหารกับความยึดมั่นผูกพันกับองคแการของครูในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน 
ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการบริหารกับความ
ยึดมั่นผูกพันกับองคแการของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 

2. ไดนําแนวคิดการมีสวนรวมในการบริหารของครู และแนวคิดความยึดมั่นผูกพันกับองคแการ มา
กําหนดขอบขายเนื้อหาในการสรางเครื่องมือจากนิยามศัพทแเฉพาะ 

3. หาคุณภาพของเครื่องมือโดยใชวิธีการ ดังนี้ 
3.1 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงใหตรงตามบริบทของการบริหารในสถาบันการอาชีวศึกษา 

กรุงเทพมหานคร แลวเสนออาจารยแท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแ เพื่อพิจารณาความถูกตองและใหคําปรึกษา
แนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขเครื่องมือใหสมบูรณแยิ่งขึ้น 

3.2 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรง
(Validity)ใหคะแนนรายขอของแบบสอบถามมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองขอคําถามกับนิยามเชิง
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ปฏิบัติการ(IOC)โดยกําหนดขอท่ีนํามาใชมีคาไมตํ่ากวา 0.5-1โดยแบบสอบถามตอนท่ี 2 ไดคาความ
เท่ียงตรงรวม 0.93 และตอนท่ี 3 ไดคาความเท่ียงตรงรวม 0.95 และนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขให
ไดฉบับท่ีสมบูรณแ 

3.3นําแบบสอบถามไปหาคาความเช่ือมั่น(Reliability)โดยนําไปทดลองใช  (Try-out) กับครู
จํานวน 30 คน ในสถานศึกษา ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ไดคาความเช่ือมั่น 0.973 

3.4จัดพิมพแแบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณแ เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยในครั้งนี้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาดําเนินการตามข้ันตอนการใชสถิติในการวิเคราะหแขอมูล 
ดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหแโดยหาคารอยละ(percentage) 
2. ตรวจใหคะแนนระดับการมีสวนรวมในการบริหารของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา

กรุงเทพมหานคร ตามเกณฑแการใหคะแนนดังนี้ คือ  มากท่ีสุดให 5 คะแนน มากให4 คะแนน ปานกลาง
ให 3 คะแนน นอยให 2 คะแนน นอยท่ีสุดให 1 คะแนน วิเคราะหแโดยหาคาเฉล่ีย ( และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)แลวเปรียบเทียบกับเกณฑแของเบสทแ (Best) 

 
3. ตรวจใหคะแนนระดับความยึดมั่นผูกพันกับองคแการของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา

กรุงเทพมหานคร ตามเกณฑแการใหคะแนนดังนี้ คือ  มากท่ีสุดให 5 คะแนน มากให 4 คะแนน ปานกลาง
ให  3 คะแนน นอยให                     2 คะแนน นอยท่ีสุดให 1 คะแนนวิเคราะหแโดยหาคาเฉล่ีย
( และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวเปรียบเทียบกับเกณฑแของเบสทแ (Best)  

4. การวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางการมีสวนรวมในการบริหารกับความยึดมั่นผูกพันกับ
องคแการของครูในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ ของ
เพียรแสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)  

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

ใชเป็นแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารใหมีประสิทธิภาพตลอดจนสงเสริมความ
ยึดมั่นผูกพันกับองคแการของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 
สรุปผลการวิจัย 
       ผลการวิเคราะหแขอมูลทางสถิติ มีขอคนพบสรุปไดดังนี้ 
 1. การมีสวนรวมในการบริหารของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวม  มีคาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา การมีสวนรวมในการบริหารของ
ครู มีคาอยูในระดับมาก ทุกดาน โดยเรียงคาจากระดับมากไปหานอยไดดังนี้ การมีสวนรวมใน
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ผลประโยชนแ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ และการมีสวนรวมในการประเมินผล สวนดานที่มี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

2. ความยึดมั่นผูกพันกับองคแการของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายดานพบวา ความ               ยึดมั่น
ผูกพันกับองคแการของครู มีคาอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ความยึดมั่นผูกพันดานจิตใจ รองลงมา 
คือ ความยึดมั่นผูกพันดานบรรทัดฐาน และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด มีคาอยูในระดับปานกลาง  
คือ ความยึดมั่นผูกพันดานการคงอยู  

 3. การมีสวนรวมในการบริหารโดยภาพรวม(    ) กับความยึดมั่นผูกพันกับองคแการของครู
โดยภาพรวม       มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแในระดับมาก เทากับ .622 เป็นความสัมพันธแเชิงบวก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้ 
 1. การมีสวนรวมในการบริหารของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 
พบวา โดยภาพรวมอยูใน                    ระดับมาก( =3.63,S.D.=0.54)สอดคลอง           กับ
งานวิจัยของชุตินันทแ พวงดี(2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู
ตอการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 
ระดับการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ      ฝุาย
การบริหาร สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ไดพยายามจัดใหวิทยาลัยตางๆในสังกัด 
สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะของครู เพราะครูเป็นกลไกหลักในการบริหาร
สถานศึกษา โดยเปิดโอกาสใหครูมีสวนรวมในผลประโยชนแ                    ( =3.68,S.D.=0.69) มี
สวนรวมในการปฏิบัติการ ( =3.62 , S.D.=0.61)  และมีสวนรวมในการประเมินผล( = 
3.62,S.D.=0.59) สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( =  3.61, S.D. 
= 0.62) อาจเป็นเพราะการตัดสินใจสวนใหญจะเป็นของผูบริหาร แมวาผูบริหารจะใหทุกคนมีสวน
แสดงความคิดเห็น แตสวนใหญอาจเป็นการตัดสินใจของผูบริหาร การมีสวนรวมในการบริหารจึงมี
ความเหมาะสมในการนํามา                 ใชบริหารสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานวิจัยเสาวนียแ เดือนเดน และคณะ (2558)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องการมี
สวนรวมของบุคลากรกองบริการการศึกษา                           สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง พบวาดานการวางแผน (การตัดสินใจ) มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด มีสวนรวมอยูในระดับปาน
กลาง ( =3.49,S.D. = 0.87)  

  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คื อการ
กําหนดวิธีการประเมินผลการดําเนินงานดานทรัพยากร ท้ังทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรทางการ
ศึกษา ซึ่งฝุายบริหารไมไดเปิดโอกาสใหครูสวนใหญไดตัดสินใจใน 
การกําหนดวิธีการประเมินผลการดําเนินงานใหมีการพัฒนายิ่งขึ้น แตใหครูไดปฏิบัติการตามขั้นตอน
การดําเนินงานเทานั้น 
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  การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ พบวา การมีสวนรวมจัดสรรเงินในงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการมีคาคะแนนระดับปานกลาง เพราะการจัดสรรงบประมาณ ผูบริหารอาจจะเปิดโอกาส
ใหคณะกรรมการสถานศึกษา หรือหัวหนาแผนก หัวหนางาน  เขารวมในการจัดสรรงบประมาณใน
โครงการตางๆ โดยไมไดใหครูสวนใหญไดเขามามีสวนรวมในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
รวมท้ังรับทราบขอมูลการใชจายงบประมาณประจําปี 
 การมีสวนรวมในผลประโยชนแ พบวามีคาอยูในระดับมากทุกขอ ทําใหครูท่ีมีสวนรวมในการ
บริหารไดรับผลประโยชนแท้ังทางตรงและทางออมสงผลใหครูมีความยึดมั่นผูกพันทางดานจิตใจ เพราะ
จากผลการวิจัยความยึดมั่นผูกพันดานจิตใจท่ีคาอยูในระดับมากท่ีสุด 
  การมีสวนรวมในการประเมินผล พบวา การมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงาน มีการ
ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมดานการพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษามีคะแนน
นอยกวาขออื่นๆ ฝุายบริหารไมไดเปิดโอกาสใหครูสวนใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
ประเมินผล และตรวจสอบการดําเนินงานของฝุายกิจการนักเรียน ซึ่งเป็นฝุายท่ีครูมีหนาท่ีโดยตรงกับ
ผูเรียน ครูตองมีสวนในการประเมินผล เพื่อพัฒนาผูเรียนตอไป 
 
 2. ความยึดมั่นผูกพันกับองคแการของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุง เทพมหานคร 
ผลการวิจัย พบวา โดยภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก ( =3.58,S.D.=0.46) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะครูมี
ส วนร วม ในการบริหาร ในสถาบันการอา ชีว ศึกษา กรุ ง เทพมหานครอยู ในร ะ ดับมาก                   
( =3.63,S.D.=0.54)จึงเกิดความยึดมั่นผูกพันกับองคแการอยูในระดับมากในท่ีสุด 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานความยึดมั่นผูกพันดานจิตใจ 
( =4.09,S.D.=0.64) รองลงมา คือความยึดมั่นผูกพันดานบรรทัดฐาน ( =3.93,S.D.=0.58) การท่ี
ครูมีความยึดมั่นผูกพันดานจิตใจ อยูในระดับมาก และอยูลําดับแรก อาจเป็นเพราะครูในสถาบันการ
อาชีวศึกษา มีความรูสึกมีความสุขในการทํางาน เต็มใจทุมเท และอุทิศตนใหกับวิทยาลัย มีความสุขท่ี
ไดรวมงานกับบุคลากรในวิทยาลัย รูสึกเป็นสวนหนึ่ง ผูกพันทางใจกับวิทยาลัยมีความปรารถนาท่ีจะ
เป็นสมาชิกในวิทยาลัย เลยนําไปสูความภาคภูมิใจเมื่อไดนําเสนอประสิทธิภาพของวิทยาลัยใหแก
บุคคลภายนอก และนอกจากนี้ฝุายการบริหารยังจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษามีงานเล้ียง
สังสรรคแทุกปี อันสงผลใหครูในวิทยาลัยรูสึกผูกพันกับบุคลากรและผูรวมงาน มีความจงรักภักดี
ทดแทนบุญคุณใหแกวิทยาลัยจึงทําใหครูมีความยึดมั่นผูกพันดานบรรทัดฐานไปในท่ีสุด แตยังมีดานท่ี
มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด มีคาอยูในระดับปานกลาง  คือความยึดมั่นผูกพันดานการคงอยู    ซึ่งจากการตอบ
แบบสอบถามสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีการกระจายมาก แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามมีความแตกตางกัน ครูบางสวนอาจจะมีสวนรวมในการบริหารงานนอย จากงานวิจัย
พบวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับนอยท่ีสุด อาจสงผลกระทบตอการโยกยาย การเขา
ออกของบุคลากรตามขอมูลสถิติท่ีกลาวมา ฝุายบริหารควรใหความสําคัญเพราะผลการวิจัยรายขอยัง
พบวาบุคลากรรูสึกวาอยูในวิทยาลัยแหงนี้เพราะความจําเป็นสวนตัว และเนื่องจากไมมีทางเลือกอื่น 
ดังนั้นฝุายบริหารจะตองมีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี มิฉะนั้นจะกระทบตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานวิจัยของมนตแสิงหแ  
ไกรสมสุข (2552)ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคแการของครู
ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ” ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันตอองคแการของ
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ครูในโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และรายดาน
อยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานความยึดมั่นผูกพันดาน รองลงมา คือความยึดมั่นผูกพันดานบรรทัด
ฐาน และความยึดมั่นผูกพันดานการคงอยู มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
 3. การมีสวนรวมในการบริหารมีความสัมพันธแกับความยึดมั่นผูกพันกับองคแการของครู 
ผลการวิจัย พบวา โดยภาพรวมมีความสัมพันธแสูง และเป็นความสัมพันธแเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยดานการมีสวนรวมในการประเมินผล กับความยึดมั่นผูกพันกับองคแการของครู
โดยภาพรวม มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแสูงสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะครูมองวาฝุายบริหารเปิดโอกาสให
ครูไดมีสวนประเมินผลงานท่ีตนเองรับผิดชอบ ไดรูจุดแข็ง จุดออนของตนเองเพื่อนําไปพัฒนาในการ
ปฏิบัติงานครั้งตอไป  สวนการมีสวนรวมในการตัดสินใจ กับความยึดมั่นผูกพันกับองคแการของครูโดย
ภาพรวม มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแตํ่าสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะครูมองวาฝุายบริหาร เมื่อมีการ
ตัดสินใจในสวนตางๆสวนใหญฝุายบริหารมองบุคลากรครูไมท่ัวถึง ไมเปิดใหครูนองใหมท่ีมีแนวคิด
ใหมๆมามีสวนในการตัดสินใจ แตไวใจครูผูอาวุโส ท่ีมีประสบการณแ  มีอายุการทํางานมากกวา มามี
สวนรวมในการตัดสินใจ สอดคลองกับจอมพงศแ มงคลวนิช (2556: 228) ไดกลาววา การมีสวนรวมใน
การบริหารทําใหการบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแกปใญหามีความหลากหลายเป็นไปอยาง
ถี่ถวน รอบคอบ เพราะเป็นการระดมแนวคิดจากบุคคลท่ีมีความหลากหลายท้ังความรอบรูและ
ประสบการณแ ทําใหมีการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน โดยมิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจมากเกินไป 
ซึ่งอาจนําไปสูการใชอํานาจในทางท่ีไมถูกตองอันเกิดผลเสียหายแกองคแการได  เป็นการขจัดปใญหา มิ
ใหการดําเนินนโยบายใดๆมีผลตอกลุมใดกลุมหนึ่งมากหรือนอยเกินไป ซึ่งจะกอใหเกิดความยุติธรรม
ในการดําเนินการตอทุกฝุายได กอใหเกิดการประสานงานท่ีดี ทําใหการบริหารเป็นไปอยางราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ การรวมตัวกันของบุคคลเป็นเครือขายจะกอใหเกิดพลังท่ีเขมแข็ง สามารถ
ขับเคล่ือนกิจการใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแและตรงเปูาหมาย โดยทุกคนมีความรูสึกเป็นเจาของ ผล
จากการวิจัยจึงมองเห็นวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจ กับความยึดมั่นผูกพันกับองคแการของครูโดย
ภาพรวม มีความสัมพันธแกันตํ่าสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 บริหาร ควรมีการสงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื ่อการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ 
 1. ฝุายบริหารควรมีการประชาสัมพันธแขอมูลและเปิดโอกาสใหครูเขามามีสวนรวมในการ
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณรวมท้ังรับทราบขอมูลการใชจายงบประมาณประจําปี  
 2. ฝุายบริหารควรสนับสนุนใหครู หรือผูที่เกี ่ยวของมีสวนรวมในการประเมินผล และ
ตรวจสอบการดําเนินงานของฝุายกิจการนักเรียนใหมากยิ่งขึ้น  
 3. ฝุายบริหารจะตองมีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี มิฉะนั้นจะกระทบตอการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร  
 4. ฝุายบริหาร ควรจัดใหครูปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความโดดเดนเป็นท่ี
ยอมรับในเรื่องความยึดมั่นผูกพันตอองคแการ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ เป็ นประจํา เพื่อใหครู
ในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร เห็นวาการทุมเท และอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงาน
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ดวยใจรัก และมีความยึดมั่นผูกพันตอองคแการนั้น จะชวยใหครูมีความมั่นคง และความกาวหนา
ในวิชาชีพ 
 5. การมีสวนรวมในการบริหารกับความยึดมั่นผูกพันกับองคแการ ของครูในสถาบันการ
อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจัย พบวา มีความสัมพันธแกัน ท้ังในภาพรวมและราย
ดาน ดังนั้นฝุายบริหารของแตละวิทยาลัย ควรนําผลการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสงเสริมความยึดมั่นผูกพั นกับ
องคแการของครูในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ใหดียิ่งขึ้น  
 6. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารของครูใหมีคาอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน เพื ่อ
สรางความยึดมั่นผูกพันของครูในองคแการ และลดการโยกยายของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

  1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารแบบมีสวนรวมกับความยึดมั่นผูกพันในองคแการของครูใน
สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยใชกลุมตัวอยางเป็นผูบริหาร และครู เพื่อใหไดขอมูลท่ี
เป็นแนวทางในการสงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวมกับความยึดมั่นผูกพันในสถาบันการอาชีวศึกษา 
        2. ควรศึกษาความยึดมั่นผูกพันดานการคงอยูในองคแการของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา ใน
เชิงลึก เพื่อเป็นขอมูลในการสรางแรงจูงใจและสรางความผูกพันในการทํางานของครูในสถาบันการ
อาชีวศึกษา 
       3. ควรศึกษาปใจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจในการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคแการของครูใน
สถาบันการอาชีวศึกษา  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนในระหวางเรียน กรณีนี้มีจุดประสงคแเพื่อตรวจสอบ
และประเมินความกาวหนาหรือพัฒนาการของผูเรียนดานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแตามหลักสูตรจากการเรียนรูและการรวมกิจกรรมของผูเรียน การ
วัดและประเมินผลดังกลาวมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผูเรียน เพราะจะทํา
ใหไดขอมูลท่ีบงบอกถึงพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียน ในขณะเดียวกันยังสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารยแและผูบริหารหลักสูตรดวย ขอมูลจากการวัดและประเมินผูเรียน
ระหวางเรียนจะเป็นประโยชนแแกทุกฝุายท่ีเกี่ยวของในกระบวนการจัดการเรียนรูท้ังผูเรียน  ผูสอน  
สถานศึกษา ผูปกครอง ตลอดจนผูใชบัณฑิต  สามารถนําขอมูลดังกลาวไปพัฒนาผูเ รียนใหบรรลุผล
การเรียนรูท่ีคาดหวัง  และเป็นขอมูลท่ีใชในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมแก
ผูเรียนในระหวางเรียนดวย   
 
คําสําคัญ:  

การวัดและประเมินผลระหวางเรียน การพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

ABSTRACT 
The research on the development of students‖ characteristics during their study aims 
to examine and evaluate students‖ progress or development in terms of “learning 
outcomes” as required by the Thai Qualifications Framework for Higher Education 
(TQF) and “preferred characteristics” as outlined in the curriculum from their learning 
performance and participation in class activities. Such measurement and evaluation 
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are vital for the development of students‖ learning quality and standards as the data 
gained from the evaluation can be used not only to indicate students‖ learning 
development but also to reflect the quality of teaching and learning management of 
both instructors and curriculum administrators. Additionally, the data was taken from 
formative measurement and evaluation will also be useful to all parties involved in 
learning management procedures such as students, instructors, educational 
institutions, parents and employers since such data can be used to help students 
achieve the expected learning outcomes as well as design suitable teaching and 
learning activities for students during their study.                     
 
KEYWORDS: Formative measurement and evaluation, development of student 
characteristics, characteristics of master‖s degree students       
 
บทนํา 
 หากพิจารณาปรัชญาการศึกษาต้ังแตอดีตจนถึงปใจจุบัน จะพบวาผูเรียนเป็นองคแประกอบ
สําคัญของการศึกษามาโดยตลอด ปรัชญาการศึกษาแตละสาขาตางมีมุมมองเกี่ยวกับความสําคัญและ
คุณลักษณะของผูเรียนท่ีแตกตางกันไป เชน ปรัชญาการศึกษากลุมปฏิบัตินิยม มีรากฐานความคิดวา
การศึกษาคือเครื่องมือของการพัฒนาชาติ การเรียนการสอนไมไดเป็นไปเพื่อการศึกษาโดยตรง 
หากแตมีเปูาหมายเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตองการใหผูเรียนมีคุณลักษณะตรง
ตามท่ีตลาดแรงงานตองการ เนนการลงมือปฏิบัติจริง ไดฝึกงานในสถานประกอบการจริง และตองมี
ทักษะสมัยใหมโดยเฉพาะ เชน ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอรแ ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อใหสามารถปรับเปล่ียนได
ตามความเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน (ไพฑูรยแ  สินลารัตนแ, 2553, น.12)  

อยางไรก็ตาม ไพฑูรยแ  สินลารัตนแ (2552, น. 91- 100) กลาววาการศึกษาของไทยไมไดยึด
แนวปรัชญาใดเพียงปรัชญาหนึ่งอยางชัดเจน หากแตเป็นการเนนปรัชญาใดเป็นหลักแลวผสมผสาน
ดวยปรัชญาการศึกษาอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม ดังนั้นการนําปรัชญาการศึกษาไปใชในทางปฏิบัติจึงควรมอง
ภาพรวมของประเทศวาตองการจะสรางคนท่ีมีลักษณะอยางไรในอนาคตแลวจึงกําหนดทิศทางหรือ
ปรัชญาการศึกษาท่ีสอดคลองกัน 

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะผูเรียนและบัณฑิตอุดมศึกษาไทย จะพบวามีการกําหนดคุณลักษณะ
หรือความคาดหวังคุณลักษณะไวในเอกสารสําคัญในระดับตาง ๆ ต้ังแตระดับกฎหมาย เชน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในระดับนโยบายและแผนของหนวยงานทางราชการ 
เชน แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 หรือการกําหนด
เกณฑแมาตรฐาน เชน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑแมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตลอดจนระบุไวในหลักสูตร
ของสถานศึกษาเป็นการเฉพาะ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) ไดแสดงใหเห็นแนวคิดและความสําคัญของ
ผูเรียนไวอยางชัดเจน แสดงใหเห็นแนวการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนวามุงเนนในเรื่องใด เพื่อใหผูเรียน
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มีคุณลักษณะตามเจตนารมณแของกฎหมายการศึกษาฉบับนี้ ดังใน หมวด 1 บทท่ัวไป ความมุงหมาย
และหลักการ มาตรา 6 กลาวถึงปรัชญาการศึกษาของไทยไววา “การจัดการศึกษาตองเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษยแท่ีสมบูรณแท้ังรางกาย จิตใจ สติปใญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” และในมาตรา 7  ระบุวา  

“ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝใงจิตสานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข รู จักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี 
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเป็นมนุษยแ มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รูจักรักษาผลประโยชนแสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปใญญาทองถิ่น ภูมิปใญญาไทย และความรูอันเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มี
ความริเริ่มสรางสรรคแ ใฝุรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง” 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑแมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑแมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558.  2558, 
13 พฤศจิกายน.  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 132 ตอนพิเศษ 295 ง. น. 13) แสดงใหเห็นความ
ตระหนักถึงคุณภาพของผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาก็คือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑแ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศฉบับดังกลาวระบุเกณฑแมาตรฐานของ
หลักสูตรระดับตาง ๆ โดยเฉพาะในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก กําหนดไวในขอ 5.2 วา  

“5.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธแสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ท่ีมีความรู
ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาตาง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรู
ใหมไดอยางมีอิสระ รวมท้ัง มีความสามารถในการสรางสรรคแจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ 
เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรแ ท่ีตนเช่ียวชาญกับศาสตรแอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ท้ังนี้ ในระดับปริญญาโท มุงใหมีความรูความเขาใจใน
กระบวนการสรางและประยุกตแใชความรูใหมเพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะท่ีระดับปริญญา
เอก มุงใหมีความสามารถในการคนควาวิจัยเพื่อสรางสรรคแองคแความรูใหมหรือนวัตกรรมซึ่งเป็น
ประโยชนแตอการพัฒนางาน สังคมและประเทศ”   

จะเห็นวาบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะตองมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑแ
มาตรฐานซึ่งแสดงใหเห็นวาการศึกษาของไทยมีความคาดหวังไวสูงกับผูเรียนในระดับนี้ จึงกลาวไดวา
ผูเรียนทุกระดับการศึกษา นอกจากจะมีความสําคัญตามหลักการและเจตนารมณแในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติแลว ยังตองมีคุณลักษณะตามเกณฑแมาตรฐานท่ีแตกตางกันตามระดับการศึกษาอีก
ดวย ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) ไดนิยามมาตรฐานการศึกษาไวในมาตรา 4 วา
หมายถึง “ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ท่ีพึงประสงคแและมาตรฐานท่ีตองการใหเกิดขึ้นใน
สถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการส งเสริมและกํากับดูแล การ
ตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา”  
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ในระดับอุดมศึกษาคําวามาตรฐานการอุดมศึกษาจึงครอบคลุมภารกิจทุกดาน ไดแก การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมีความจําเป็นตอง
กําหนดมาตรฐานคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาในระดับตาง ๆ ใหเป็นไปตามความคาดหวังท้ังในดาน
ความรูความสามารถท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความมีคุณธรรมและจริยธรรมดวย จึงเป็น
ท่ีมาของการกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คือการกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังให
บัณฑิตมี อยางนอย 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) 2) ดานความรู 
(Knowledge) 3) ดานทักษะทางปใญญา (Cognitive Skills)  4) ดานทักษะความสัมพันธแระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills and responsibility) และ 5) ดานทักษะการ
วิเคราะหแเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical analysis skills, 
communication and information technology skills)  

จากขอกําหนดคุณลักษณะหรือความคาดหวังคุณลักษณะของผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
ปรากฏในเอกสารสําคัญตาง ๆ ขางตน ทําใหตองตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีผลตอความกาวหนาทางวิทยาการ การพัฒนา และการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตผูมีความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะดาน (ประดิษฐแ  มีสุข และทรงธรรม  ธี
ระกุล, 2551 น.119 – 143) เพราะเป็นกลุมคนท่ีมีสวนผลักดัน กําหนด สงเสริม และสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา คนกลุมนี้จะมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน ไดรับการอบรม
ฝึกฝนมาเป็นอยางดี จึงทําใหตองพัฒนาคนกลุมนี้ใหครบถวนท้ังในเนื้อหาสาระของวิชาการท่ีเป็นเลิศ
ในดานองคแความรูท่ีมาจากการเช่ือมโยงและความทัดเทียมกับองคแความรูของตางประเทศ และ
สอดคลองกับบริบทในสังคมไทยดวย เพื่อใหผูเรียนไดนําความรูความสามารถไปใชประโยชนแในสาขาท่ี
เรียนมา สามารถสรางสรรคแความรูใหมและสามารถถายทอดสูรุนตอไปได (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศแศักด์ิ
, 2541, น.125-127)  

นอกจากนี้ ประดิษฐแ  มีสุข และทรงธรรม  ธีระกุล (2551,น.123) ยังไดกลาววาการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาใหประสบผลสําเร็จไดนั้น มหาวิทยาลัยตองคํานึงถึง
ปใจจัยหลักๆ ท่ีมีความสําคัญ 4 ดาน ไดแก คุณภาพบัณฑิต คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน คุณภาพอาจารยแ และคุณภาพวิทยานิพนธแและการตีพิมพแเผยแพร  

สวนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะแกระดับบัณฑิตศึกษา ไพฑูรยแ สินลารัตนแ ( 2551, น.
41) พบวา (1) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูเรียนเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Direction 
Approach) มีกระบวนการท่ีสําคัญคือ ใหผูเรียนไดมีโอกาสวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง ทํางานเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุม สวนผูสอนมีบทบาทคอยชวยเหลือใหคําแนะนํา กระตุนสงเสริม ติดตาม และ
ประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อใหแผนการเรียนรูของผูเรียนบรรลุตามเปูาหมายท่ีตกลงรวมกัน (2) 
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสัมพันธแและสอดคลองกับปใญหาและความเป็นจริงในสังคม (Problem-
Based Approach) มีกระบวนการท่ีสําคัญคือ การใหผูเรียนกําหนดปใญหาขึ้นเองหรือรวมกันกําหนด
ปใญหากับผูสอน แลวแสวงหาวิธีการแกไขปใญหา โดยใหปใญหาดังกลาวเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นใน
สภาพการณแจริงในสังคมหรือสภาพแวดลอมใกลตัวผูเรียน การเรียนรูดวยตนเองควรใหผูเรียนรู
กระบวนการแกปใญหาดวย และการพัฒนาองคแความรูใหมตองทําใหมองเห็นปใญหาท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคตและสามารถคิดหาวิธีการสําหรับปใญหานั้นไดดวย (3) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัย



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา384 

เพื่อสรางองคแความรู (Research-Based Approach) มีกระบวนการท่ีสําคัญคือการนําวิจัยมาใชใน
การเรียนการสอน อาจแบงได 4 ลักษณะใหญๆ คือ การสอนโดยใชวิจัยเป็นวิธีสอน คือการใหผูเรียน
ฝึกทําวิจัยในระดับตางๆ การศึกษารายกรณี (Case Study) การทําวิจัยเอกสาร และการทําวิจัยฉบับ
เล็ก (Baby Research) และการทําวิทยานิพนธแ การสอนโดยใหผูเรียนรวมทําโครงการวิจัยกับผูสอน
หรือเป็นผูชวยนักวิจัยในโครงการของผูสอน การสอนโดยใชงานวิจัยของผูสอนหรืองานวิจัยของ
นักวิชาการช้ันนํา เพื่อใหเรียนรูขอบเขตการวิจัยในศาสตรแของตน เรียนรูการต้ังปใญหา การแกปใญหา 
ผลการวิจัย และหลักทฤษฎีตางๆท่ีใชในการวิจัยนั้นๆ ตลอดจนการเรียนรูท่ีจะทําวิจัยตอไป ( 4) 
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการพัฒนาการคิดวิเคราะหแ (Critical-Based Approach) มี
กระบวนการท่ีสําคัญคือ ใหผูเรียนใชการคิดวิเคราะหแ วิจารณแอยางเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการระบุ
หรือทําความเขาใจกับปใญหา ขอคําถาม ขออางหรือขอโตแยง เพื่อใหเกิดความตระหนักวาปใญหาคือ
อะไร หลังจากนั้นรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ซึ่งตองอาศัยความสามารถในการรวบรวมขอมูลการ
สังเกตท้ังทางตรงทางออม และพิจารณาความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีรวบรวมมา การต้ังสมมุติฐานเพื่อ
กําหนดขอบเขตแนวทางการพิจารณาหาขอสรุป (5) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชวิธีการสรางผลงาน
จากการตกผลึกทางปใญญา (Crystal-Based Approach) มีกระบวนการท่ีสําคัญคือ ใหผูเรียนทํา
ความเขาใจวิธีการเรียนและเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชาท่ีเรียน โดยใหสรุปประเด็นสําคัญท่ี
ครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดของรายวิชา หลังจากนั้นมอบหมายใหผูเรียนศึกษาคนควาตามประเด็นท่ี
สรุปได โดยเขียนเป็นผลงานทางความคิดเห็นท่ีผานการคนควาและกล่ันกรองจนตกผลึกแลวนํามา
เสนอในกลุมผูเรียนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู และชวยวิพากษแวิจารณแ แสดงความคิดเห็นรวมกัน โดยมี
ผูสอนชวยชี้แนะเนื้อหาและกระบวนการเขียนท่ีเป็นจุดเดนและจุดดอยของผลงานเป็นรายบุคคล   

จากการอธิบายความสําคัญและความเป็นมารวมท้ังการนําเสนอแนวคิด หลักการและวิธีการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผูเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ทําใหเห็นไดชัดเจนวาการจัดการเรียนรูเพื่อให
ผูเรียนมีคุณลักษณะตามความตองการของหลักสูตร จะตองคํานึงถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการ
เรียนรูในตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินการ เพื่อใหทราบวาหลักสูตรและรายวิชาตาง ๆ เหมาะสมและ
สอดคลองกับบริบทในปใจจุบันอยางไร ผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูตรงตามวัตถุประสงคแของ
หลักสูตรหรือไม และกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอท่ีจะพัฒนาผูเรียนไดมากเพียงใด 
กระบวนการนี้จึงจําเป็นตองอาศัยการประเมินหลักสูตรและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน
ในระหวางเรียน 

การจัดการศึกษาในทุกระดับตองมีการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร ประกอบดวย การ
กําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร การกําหนดเนื้อหาในหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการ
ประเมินหลักสูตร ท้ังส่ีสวนนี้จะสัมพันธแตอเนื่องกัน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2552. น.32-
49) 

การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร เป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญของการพัฒนาหลักสูตร เพราะ
จะเป็นแนวทางในการนํามาใชเป็นแนวทางการกําหนดเนื้อหา กิจกรรมและประสบการณแของผูเรียน 
รวมท้ังการประเมินผลสัมฤทธิ์ และการประเมินหลักสูตร 

การกําหนดเนื้อหาในหลักสูตร เป็นขั้นตอนตอเนื่องจากการกําหนดจุดมุงหมายซึ่งไดกําหนด
กรอบเนื้อหาไวแลว ในขั้นนี้จึงเป็นการขยายหรือแจกแจงรายละเอียดแลวนําเสนอในรูปแบบตางๆ 
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เชน คําอธิบายรายวิชา หรือโครงสรางของหลักสูตร ในระดับอุดมศึกษาจะกําหนดเป็นคําอธิบาย
รายวิชาไวเทานั้น สวนตําราและรายละเอียดของเนื้อหาผูสอนจะเป็นผูเลือกและกําหนดขึ้นดวยตนเอง 

การนําหลักสูตรไปใช เป็นขั้นตอนท่ีผูสอนเขามามีบทบาทอยางมาก เพราะครูคือผูนํา
หลักสูตรไปดําเนินการจัดทําเป็นกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดประสบการณแหรือการเรียนรูตามเนื้อหา
นั้นๆ  

การประเมินหลักสูตร คือ ข้ันสุดทายของการพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการรวบรวมและ
ศึกษาและวิเคราะหแขอมูล เพื่อตรวจสอบหลักสูตรวาไดผลใกลเคียงกับวัตถุประสงคแท่ีกําหนดไวหรือไม 
(วิชัย  วงษแใหญ.2543. น. 33) นับวาเป็นขั้นตอนท่ีจะขาดเสียมิได ในการท่ีจะนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงหลักสูตรตอไป (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2552. น.51) การ
ประเมินหลักสูตรตองประเมินเป็นระยะ ๆ เพื่อลดปใญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นเมื่อนําหลักสูตรไปใชจริง 
สามารถแบงเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก คือ การประเมินหลักสูตรกอนนําไปใช ระยะท่ี 2 คือ การ
ประเมินหลักสูตรระหวางการใชหลักสูตร และระยะสุดทาย คือ การประเมินหลักสูตรภายหลังการใช
หลักสูตรครบกระบวนการ (วิชัย  วงษแใหญ.2543. น. 33-44) ดังนี้ 
 การประเมินหลักสูตรกอนนําไปใช คือ การประเมินหลักสูตรฉบับรางกอนนําไปใชจริง เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรรวมทั้งองคแประกอบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ การประเมินในระยะนี้ตองทําอยาง
รอบคอบและมีระบบท่ีชัดเจน มีข้ันตอน ดังนี้ 
  1) กําหนดจุดมุงหมายการประเมินหลักสูตร คือ การประเมินเอกสารหลักสูตร ระบบการ
บริหารหลักสูตร ส่ิงอํานวยความสะดวกตอการใชหลักสูตร ผลผลิตหลักสูตรและคุณคาของหลักสูตร 
  2) วางแผนดําเนินการประเมิน คือ การนําจุดมุงหมายของการประเมินแตละเรื่อมาวางแผน
กําหนดขอบขายการประเมินใหชัดเจน เชน ผูประเมินเป็นใคร เก็บขอมูลจากอะไรบาง แหลงขอมูล
ผูใหขอมูล และการวิเคราะหแขอมูล ฯลฯ 
  3) ทดลองใชหลักสูตรฉบับราง คือ การออกแบบทดลองการใชหลักสูตรฉบับร างโดยให
คลายคลึงกับสภาพจริงเมื่อใชหลักสูตร แตขนาดของกลุมทดลองอาจจะเล็กและเป็นตัวแทนของ
ประชากรท่ีจะใชหลักสูตรจริง 
  4) ประเมินผลจากการทดลองใช คือ การนําผลมาวิเคราะหแเพื่อปรับปรุงหลักสูตรกอน
นําไปใชจริง โดยเก็บขอมูลจากการทดลอง ผลการวิเคราะหแท่ีไดจะนําไปใชปรับปรุงจุดตาง ๆ 

การประเมินหลักสูตรระหวางการใชหลักสูตร หมายถึง การทําใหเห็นภาพรวมกระบวนการใช
หลักสูตรไดชัดเจนมากขึ้นท้ังในดานระบบการบริหารและการจัดการหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพราะการใชหลักสูตรในระยะนี้จะใชในภาพกว าง มี
กลุมเปูาหมาย สถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน การประเมินหลักสูตรระยะนี้จึงไดขอมูลท่ี
กวางและลึกเพื่อใชในการตัดสินคุณคาของหลักสูตรไดประการหนึ่ง การประเมินการเรียนการสอน
จัดเป็นสวนหนึ่งของการประเมินหลักสูตรในระยะนี้ดวย 

การประเมินหลักสูตรภายหลังการใชหลักสูตรครบกระบวนการ เป็นการประเมินรวบยอดเพื่อ
ดูผลในชวงสุดทายเมื่อผูเรียนไดเรียนรูทํากิจกรรมตามขั้นตอนครบกระบวนการใชหลักสูตร นอกจาก
จะประเมินจากผลผลิตของหลักสูตรโดยตรงแลว อาจจะสอบถามความคิดเห็นผูท่ีเกี่ยวของกับการใช
หลักสูตรและผลกระทบตอชุมชนได 
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โดยท่ัวไป  การประเมินผลเป็นกระบวนการตอเนื่องจากการวัดผล คือ นําตัวเลขหรือ
สัญลักษณแท่ีไดจากการวัดมาตีคาอยางมีเหตุผล โดยเทียบกับเกณฑแหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว การ
ประเมินทางการศึกษา เป็นสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนหรือกระบวนการจัดการเรียนรู  
ซึ่งควรทําการประเมินอยางตอเนื่อง  เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การวัดและประเมิน อาจทําไดหลายระยะ ต้ังแต กอนเรียน ในระหวางเรียน 
และหลังเรียน ท้ังนี้ตางกันท่ีระยะเวลาและจุดประสงคแของการวัดและประเมิน ดังนี้ 
การวัดและประเมินกอนเรียน มีจุดประสงคแเพื่อทราบสภาพความรูพื้นฐานของผูเรียนกอนท่ีจะเรียน 
ท้ังนี้คําวากอนเรียน อาจหมายถึง ชวงกอนเขาระบบการศึกษา กอนเรียนช้ันใดช้ันหนึ่ง กอนเรียนแต
ละรายวิชาหรือหนวยการเรียนรู กอนเรียนแตละแผนจัดการเรียนรู ฯลฯ  

การวัดและประเมินระหวางเรียน มีจุดประสงคแเพื่อตรวจสอบความกาวหนาหรือพัฒนาการ
ของผูเรียนดานความรู ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแ  จากการเรียนรูและการ
รวมกิจกรรมของผูเรียน โดยเทียบกับผลการวัดและประเมินกอนเรียน  การวัดและประเมินระหวาง
เรียนจะทําใหไดขอมูลท่ีบงบอกถึงพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียน  ในขณะเดียวกันยังสะทอนใหเห็น
ถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูดวย ขอมูลจากการวัดและประเมินระหวางเรียนจะเป็น
ประโยชนแแกทุกฝุายท่ีเกี่ยวของ ท้ังผูเรียน  ครูผูสอน  สถานศึกษา และผูปกครอง  สามารถนําขอมูล
ดังกลาวไปพัฒนาผูเรียนใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังท่ีแตกยอยมาจากมาตรฐานการเรียนรู  และ
เป็นขอมูลท่ีใชในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน   

การวัดและประเมินหลังเรียน มีจุดประสงคแเพื่อตรวจสอบผลการเรียนของผูเรียนดานความรู 
ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแ  หลังจากเรียนรูและรวมกิจกรรมครบถวนตาม
กําหนดในหลักสูตร โดยนําผลเทียบกับผลการวัดและประเมินกอนเรียนและระหวางเรียน ทําใหได
ขอมูลพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียน และยังสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูดวย   โดยปกติขอมูลจากการวัดและประเมินหลังเรียนมีจุดประสงคแหลัก คือใชตัดสินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หรือใชเป็นขอมูลกอนการเรียนในระดับตอไป จึงเป็นประโยชนแท้ังผูเรียนและผูสอน 
สามารถนําขอมูลดังกลาวไปพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนและสถานการณแ 

 
กรณีศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา 

ในบทความนี้ จะขอกลาวถึงกรณีศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการศึกษา 
วิทยาลัยครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ ซึ่งไดวิจัยประเมินหลักสูตรในระหวางการใชหลักสูตร 
โดยมุงเนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนในระหวางเรียน ซึ่งเป็นองคแประกอบสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (ทิวัตถแ  มณีโชติ. 2549.ออนไลนแ)  

โดยมีวัตถุประสงคแการวิจัย เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาระหวางเรียน 
สาขาการจัดการการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ผลการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ ผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูของผูเรียนระหวางเรียนตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา 
ท้ังนี้เพื่อนําไปใชประโยชนแในการปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรูตามวัตถุประสงคแหลักสูตร ใหมี
คุณภาพมาตรฐานดังกลาวตอไป โดยมีหลักการวาหากผูเรียนในระหวางเรียนไดสะทอนความตองการ
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เรื่องคุณลักษณะของมหาบัณฑิตตามประเด็นท่ีเกี่ยวกับวัตถุประสงคแท่ีหลักสูตรกําหนดไว ไมวาจะเป็น
วัตถุประสงคแหลักหรือการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ รวมท้ังมีการนําผลการเรียนรู ( Learning 
Outcome) ของผูเรียนท้ัง 5 ดานตามท่ีกําหนดไวเป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ระดับ
บัณฑิตศึกษาในหลักสูตรมาประมวลกับผลการศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางการ
จัดการการศึกษาตามหลักสูตรจากอาจารยแผูสอน รวมท้ังผูใชบัณฑิต ก็นาจะทําใหสามารถคนหาแนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียนปใจจุบันและอนาคตใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น จากผลการวิจัยของ
กรณีศึกษาครั้งนี้พบวา 

1. ผูเรียนในระหวางเรียนตองการพัฒนาคุณลักษณะหรือสมรรถนะดานความรับผิดชอบใน
วิชาชีพทางการศึกษา ตองการเป็นผูนําการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา และตองการมีความรูลึกซึ้ง
เรื่องการจัดการศึกษาใหสามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง  แสดงใหเห็นวาผูเรียนใน
หลักสูตรที่เป็นกลุมตัวอยาง ตองการใหมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แต
จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางเรียนของคณาจารยแผูสอนพบวา ผูเรียนมีพื้นฐานของ
ประสบการณแการทํางานคอนขางแตกตางกัน ดังนั้นผูสอนตองตระหนักและเขาใจเกี่ยวกับขอแตกตาง
ดังกลาว การจัดกิจกรรมตาง ๆ ในกระบวนการเรียน อาจารยแผูสอนจึงมุงเนนการสงเสริมใหผูเรียนได
แลกเปล่ียนเรียนรูจากประสบการณแและการคนควาและนํามาอภิปรายเกี่ยวกับในระหวางเรียนท้ัง
ภายในช้ันเรียนและภายนอกช้ันเรียนตามความเหมาะสม  ท้ังนี้เพื่อมุงสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ 
สมรรถนะและพฤติกรรมของผูเรียนใหเป็นไปตามท่ีกําหนดไวในแผนก ารเรียนการสอนและ
วัตถุประสงคแของหลักสูตร โดยมีคํารับรองจากผูบังคับบัญชาของผูเรียนในระหวางเรียนวา ผูเรียน
สามารถนําความรูและประสบการณแไปใชในโรงเรียนได ผูเรียนเป็นผูนําการเปล่ียนแปลงดานการเรียน
การสอน มีความสามารถในการประยุกตแความรูสูการปฏิบัติ มีความรับผิดชอบในงานในตนเองและ
วิชาชีพ ไดรับมอบหมายใหชวยงานดานนโยบายและแผนของสถานศึกษา เป็นตน 

2. การพัฒนาคุณลักษณะหรือสมรรถนะพิเศษซึ่งเป็นคุณลักษณะเสริม คุณลักษณะและ
สมรรถนะพิเศษท่ีสําคัญพบวา ส่ิงท่ีผูเรียนตองการพัฒนาสูงท่ีสุดและรองลงมาคือ ความกลาหาญทาง
จริยธรรม การเผชิญกับความทาทาย มีจิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะการเป็นผูนําและการทํางาน
เป็นทีม สวนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตแทฤษฎีการวิจัย
และการปฏิบัติไปพัฒนาตนเองนั้น มีคาเฉล่ียของคะแนนความตองการการพัฒนาตํ่ากวาดานอื่นท่ี
กลาวมาขางตน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผูเรียนเห็นวากลุมสมรรถนะหลังนี้มีการกําหนดไวชัดเจนใน
โครงสรางและสาระของหลักสูตรแลวก็เป็นได ซึ่งผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยแผูสอนประเมินวา 
ผูเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารถ
ในระดับนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน เชนเดียวกับคุณลักษณะดานการมีจิตวิญญาณแหงความเป็นครู
และเป็นผูนําทางการศึกษานั้น มีความชัดเจนในความเห็นของกลุมตัวอยาง ผูเรียนและอาจารยแผูสอน 
คลายกับความเห็นของกลุมตัวอยางผูบังคับบัญชาของผูเรียนซึ่งเห็นวา ผูเรียนมีจิตวิญญาณความเป็น
ครูสูงมาก มีทักษะความเป็นผูนําในการทํางานเป็นทีมไดดี มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีจิตอาสา 
และอื่น ๆ  

3. ผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติของผูเรียนในระหวางเรียนพบวา ผูเรียนประเมินตนเองวามีคุณลักษณะ สมรรถนะและ
พฤติกรรมท้ังในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุด และรองลงมา
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คือ (1) การมีความรูในสาขาท่ีศึกษา (2) มีทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (3) 
มีคุณธรรมและจริยธรรม  (4) มีทักษะทางปใญญา  (5) มีทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ  ซึ่งสอดคลองกับการสังเกตการณแของคณาจารยแ โดยจาก
ผลการสัมภาษณแผูสอนท่ีเห็นวาผลการเรียนรูของผูเรียนแตละดานมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ มี
การสืบทอดกระบวนการทํางานจากรุนสูรุนไดดี มีการชวยเหลือเอื้อเฟื้อกันและกัน มีทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนและมีการส่ือสารหลายรูปแบบ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตร
กําหนดใหผูสอนจัดทําแผนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเนนการลงมือปฏิบัติจริงทุก ๆ 
รายวิชา โดยมีเปูาหมายการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  

4. ผลประเมินการจัดการเรียนรูของผูเรียนในระหวางเรียนพบวา คุณลักษณะ สมรรถนะและ
พฤติกรรมผูเรียนท่ีกําหนดไวในหลักสูตรรวมท้ังคุณลักษณะพิเศษของผูเรียนท่ีมุงพัฒนายังมี
ความสําคัญและความจําเป็น สําหรับคุณลักษณะพิเศษท่ีจําเป็นตองพัฒน าคือ ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ ทักษะในการศึกษาคนควาผลงานทางวิชาการและงานวิจัยจากตางประเทศ ทักษะ
กระบวนการทํางานวิจัยและความสามารถประยุกตแงานวิจัยและงานวิชาการไปใชในการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาใหเขมขนยิ่งขึ้น  

5. แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระหวางเรียนตามหลักสูตร จากผลการ
สังเคราะหแขอมูลการวิจัย พบดังนี้  
      5.1 วัตถุประสงคแของการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรมหาบัณฑิตการจัดการการศึกษา 
พบวา หลักสูตรจะตองใหความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนในระหวางเรียน ตองมีความรับผิดชอบตอ
วิชาชีพทางการศึกษา เป็นผูนําการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษาอยางตอเนื่องมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการศึกษาสามารถ
ประยุกตแความรูและทฤษฎีและหลักการบริหารและการจัดการการศึกษาไปสูการปฏิบัติได มี
ความสามารถในการวางนโยบายและกลยุทธแในการเปล่ียนแปลงการศึกษาสามารถวางกลยุทธแการ
พัฒนาการศึกษา สามารถทําแผนกลยุทธแเพื่อเป็นเครื่องมือในการปริหารการศึกษา มีความรู
ความสามารถในการทําวิจัยเพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงคุณภาพการศึกษา และสามารถประยุกตแใช
ผลงานวิจัยเพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงคุณภาพการศึกษา  
      5.2 โครงสรางและสาระการเรียนรู   จากผลการสัมภาษณแผูบริหารคณาจารยแ
ผูบังคับบัญชาและผูเรียน พบวา แนวทางการการพัฒนาโครงสรางและสาระการเรียนรู คือ (1) ความรู
เชิงวิชาการควรมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหทันสมัยเหมาะสมกับสภาพสังคมปใจจุบันและอนาคต 
มีการจัดการเรียนการสอนยุคใหมในศตวรรษที่ 21 มีการเรียนรูทฤษฎีใหม ๆ ทางการบริหาร เพื่อเขา
สูประชาคมอาเซียนและการจัดการกับปใญหาการศึกษาท่ีทันสมัย (2) ทักษะหรือสมรรถนะ ท่ีควร
ไดรับการพัฒนา คือ เนนการพัฒนาภาวะผูนําท่ีนําไปสูมาตรฐานสากลใหมากขึ้น สามารถแสวงหา
แนวทางปฏิบัติใหม ๆ ในการพัฒนาองคแการทางการศึกษาสามารถเป็นนักคิดนักพัฒนาอยาง
สรางสรรคแ มีภาวะผูนําคุณธรรมท่ีผานประสบการณแการจัดกิจกรรมในชีวิตจริงและสรางทักษะท่ีดีแก
นักการจัดการพัฒนาทักษะการบริหารที่เนนประโยชนแเพื่อสวนรวม 
      5.3 แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร  
  5.3.1 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาปกติ ผูเรียนหรือผูเรียนควรไดรับ
ประสบการณแการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเป็นสําคัญดวยกิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลาย เชน กิจกรรม 
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Problem Based , Cased Based , Research Based , Selected Reading and Criticizing 
Based  เป็นตน กิจกรรมการเรียนการสอนจะตองเนนการเรียนภาคทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติ 
เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณแตรง มีการมอบหมายใหทํางานกลุม งานเด่ียว มีการนําเสนอผลงาน 
มีการอภิปราย เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะหแและวิพากษแประเด็นปใญหาทางการศึกษา รวมกัน
แสวงหาแนวทางในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทางการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพปใจจุบันและอนาคต 
  5.3.2 แนวทางกิจกรรมการจัดการเรียนรูรายวิชาและการสัมมนาการวิจัยทาง
การศึกษา ผูเรียนหรือผูเรียน ควรไดรับการพัฒนาทักษะการคนหาปใญหาการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษาและมีการออกแบบการวิจัยเพื่อแกไขปใญหาทางการศึกษาโดยผูเรียนจะตองเรียนรู
ภาคทฤษฎีทางสถิติและการวิจัย ลงมือปฏิบัติการจัดทําเคาโครงการวิจัยเรียนรูประสบการณแจาก
ผลงานวิจัยของผูอื่น สงเสริมใหนําความรูจากการศึกษาหลักการและทฤษฎีการวิจัยไปวิพากษแวิจารณแ
กระบวนการวิจัยและผลงานวิจัยทางการศึกษาท่ีสัมมนาหรือประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเคา
โครงการวิจัยท่ีนําไปสูการทําสารนิพนธแและวิทยานิพนธแระดับมหาบัณฑิต ตามขอกําหนดของ
หลักสูตร 
  5.3.3 แนวทางการจัดการเรียนรูรายวิชาสัมมนาการวิจัย แนวทางพัฒนาการจัดการ
เรียนรูรายวิชานี้ คือ ควรมีการจัดกิจกรรมสัมมนาในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนในลักษณะการจัด
ประชุมปฏิบัติการงานวิจัย มีการเชิญวิทยากรและผูเช่ียวชาญดวย การวิจัยมาทําการฝึกปฏิบัติให
ผูเรียนไดจัดทํางานวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลการสัมภาษณแผูเรียนใน
ระหวางเรียนพบวา ผูเรียนตองการใหหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะการแสวงหาความรูและผลงานวิจัย
ทางการศึกษาจากตางประเทศ เพิ่มพูนความรูทางดานการใชสถิติ เพื่อทํางานวิจัยและวิเคราะหแขอมูล 
เป็นตน นอกจากนี้ผลการสัมภาษณแอาจารยแผูสอนและผูบังคับบัญชาของผูเรียนเกี่ยวกับผลการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษ เห็นวา ผูเรียนมีความจําเป็นท่ีตองไดรับการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษ  เพื่อการ
ส่ือสารและการศึกษาคนควาหลักสูตรตองทําความรวมมือกับสถาบันภาษาเพื่อขอขยายเวลาหรือ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนใหเขมขนยิ่งขึ้น 
  5.3.4 แนวทางการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูรายวิชา การฝึกประสบการณแ
วิชาชีพ ผูเรียนจะไดรับการฝึกประสบการณแวิชาชีพเป็นรายวิชาสุดทายกอนการจัดทําวิทยานิพนธแ 
การฝึกประสบการณแวิชาการจัดการการศึกษา มุงท่ีจะใหผูเรียนนําความรูท่ีไดจากช้ันเรียนไปฝึก
ปฏิบัติในสถานศึกษา 48 ช่ัวโมง ในสํานักงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ 48 ช่ัวโมง ตามหัวขอหรือ
ประเด็นท่ีหลักสูตรกําหนด ผูเรียนจะตองศึกษาคูมือการฝึกประสบการณแวิชาชีพ ใหเขาใจแนวคิดและ
หลักการฝึกปฏิบัติ วัตถุประสงคแของการฝึก เขาใจกระบวนการและขั้นตอนของกิจกรรมการฝึก ศึกษา
บทบาทหนาท่ีของผูเรียน อาจารยแท่ีปรึกษา อาจารยแนิเทศ ผูบริหาร พี่เล้ียง การวัดและประเมินผล
การฝึก รวมท้ังการนําผลปฏิบัติมานําเสนอในการประชุมรวมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูปใญหาและ
ประสบการณแรวมกันของผูเรียนและคณาจารยแ ผูเรียนจะตองจัดทําแผนการฝึกใหครบถวนในแผน
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับสถานท่ีฝึก เสนอช่ือสถานท่ีฝึกและผูบริหารพี่
เล้ียงใหหลักสูตรใหความเห็นชอบและแตงต้ังอาจารยแลงพื้นท่ี กํากับ ติดตามและประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติรวมกัน เพื่อใหกระบวนการฝึกประสบการณแวิชาเรียนบรรลุวัตถุประสงคแและไดมาตรฐานตามท่ี
หลักสูตรกําหนด อยางไรก็ตาม มีผูเรียนบางคนสะทอนปใญหาวา การไปฝึกประสบการณแวิชาชีพ บาง
สถานท่ีผูเรียนไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเขาไปฝึกเทาท่ีควร  
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  5.3.5 แนวทางการพัฒนากิจกรรมการจัดทําวิทยานิพนธแและสารนิพนธแของผูเรียน 
เนื่องจากผูเรียนทุกคนเลือกเรียนแผน ก. แบบ ก. 2  (ทําวิทยานิพนธแ) ท้ังหมด แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู คือ หลังจากผูเรียนผานการฝึกประสบการณแวิชาชีพแลว อาจารยแท่ีปรึกษา
ทางวิชาการของผูเรียน ควรพิจารณารางเคาโครงวิทยานิพนธแที่ผานความเห็นชอบในกระบวนการการ
เรียนรายวิชาสัมมนาการวิจัยของผูเรียนท่ีอยูในความรับผิดชอบมาพิจารณาและสงตอใหแกอาจารยแท่ี
ผูเรียนเลือกเป็นอาจารยแท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแ เพื่อเขาสูกระบวนการจัดทําและควบคุมวิทยานิพนธแ
ตามขอบังคับของหลักสูตรตอไป สําหรับปใญหาของการบริหารจัดการกระบวนการจัดทําวิทยานิพนธแ
จากความคิดเห็นของอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ คือ ความลาชาของผูเรียนบางคนอันเนื่องมาจาก
ปใญหาสวนตนของผูเรียนทําประเมินผลใหสําเร็จ ลาชากวาหลักสูตรกําหนด 

5.4 แนวทางการพัฒนากิจกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนในระหวางเรียน กลุมตัวอยางเห็นวา แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
การวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับของหลักสูตรและขอกําหนดของประมวลการ
สอนและแผนการสอนรายวิชา (มคอ.3และมคอ.4) ยังมีความจําเป็น  อยางไรก็ตามกลุมตัวอยาง
อาจารยแผูสอนมีขอเสนอแนะวา ควรมีการวัดและประเมินและนําผลการทํากิจกรรมในระหวางเรียน
ท้ังรายกลุมและรายบุคคลท่ีเนนพัฒนาการหรือความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนมา
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการเรียนใหมากยิ่งขึ้น 
 
สรุปผล 

จากกรณีศึกษาขางตน ทําใหเห็นวาการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนในระหวางเรียน 
จําเป็นตองอาศัยการวิจัยเพื่อคนหาขอมูลและคําตอบ เพราะเป็นวิธีการท่ีสอดคลองกับเจตนารมณแ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) 

มาตรา 26 ท่ีระบุวา “ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และ การทดสอบ ควบคูไปใน
กระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสม ของแตละระดับ และรูปแบบการศึกษา” และมาตรา 
30  “ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสงเสริมใหผูสอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา”  ท้ังนี้เพื่อนําผลมา
ใชพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคแของหลักสูตร มาตรฐาน
ความรู  อีกท้ังยังนําไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหผูเ รียนเกิดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหรือ
คุณลักษณะตามท่ีคาดหวังไดดียิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนในระหวางเรียนทําใหไดรับขอมูลสารสนเทศท่ี
จําเป็นในการพิจารณาวาผูเรียนเกิดคุณภาพการเรียนรูตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและมาตรฐานการ
เรียนรูในหลักสูตรหรือไมอยางไร นอกจากนี้ยังไดรับขอมูลสําคัญท่ีสะทอนคุณภาพการดําเนินงานการ
จัดการศึกษาของหลักสูตรดวย กลาวคือ ขอมูลจากการวัดและประเมินผูเรียน ชวยใหผูบริหารเห็น
ขอบกพรองตาง ๆ ของการจัดการเรียนรู เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานผูสอน  และบงบอกถึง
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษามักใชขอมูลไดจากการวัดและประเมิน
ใชในการตัดสินใจหลายประการ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
     1.1 ควรกําหนดเป็นนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนท่ีมีหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาใหมีการศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียนในระหวางเรียนตามหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ ท้ังนี้เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาใหตรงตามเปูาหมายของหลักสูตรและผูเรียน 
นอกจากนี้เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปใจจุบันและอนาคต 

     1.2 แนวทางการศึกษาและการพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียนในระหวางเรียน 
นับวาเป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ควรนําไปเป็นแนวนโยบายและสงเสริมใหสถานศึกษานําไปใช
เป็นกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตอไป 

 
2. ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
     2.1 การจัดหลักสูตรการศึกษาทุกหลักสูตรและทุกระดับ ควรศึกษาและพัฒนาการ

จัดการเรียนรูของผูเรียนในระหวางเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อใหกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา โดยขอมูลและสารสนเทศ ท่ีไดจากการศึกษาสามารถ
นําไปประมวลใชในการปรับปรุงหลักสูตรไดอยางนาเช่ือถือตอไป 

2.2 ควรบูรณาการระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (มคอ.7) กับการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรูของนักศึกษาระหวางเรียน 

3. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
     3.1 ทุกหลักสูตรสามารถประยุกตแกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ไปใชในการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรูของนักศึกษาระหวางเรียนได 
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ผลการจัดการเรยีนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 
The Effect of Project-Based Learning using ICT: Constructionist 
Approach in Computer System and Architecture 

 

 

 

 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ (1) ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีที
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรแและสถาปใตยกรรม และ (2) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีทีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสตแในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรแและสถาปใตยกรรม กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีเรียน
รายวิชาระบบคอมพิวเตอรแและสถาปใตยกรรม จากการสุมอยางงายจํานวน 32 คน สถิติท่ีใชในการ
วิจัยคือ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบ t-Test ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
คําสําคัญ: การเรียนรูดวยโครงการ, ไอซีที, คอนสตรัคติวิสตแ 

ABSTRACT 
 The objectives of the research study were to (1) hold learning based on 
project-based learning using ICT: constructionist approach in computer system and 
architecture and (2) study the achievement in learning based on project-based 
learning using ICT: constructionist approach in computer system and architecture. 
The sample study were 32 students from Faculty of Science and Technology, 
Phetchaburi Rajabhat University, the probability evaluated from a Simple random 
sampling. The statistics used in this research were the arithmetic mean, standard 
deviation and t-Test Dependent. The results showed that: the posttest score was 
higher than pretest score there statistically significant at level .05. 
 
KEYWORDS: Project-Based Learning, ICT, Constructivist 

 

กนกรตัน์ จิรสัจจานุกูล1 กฤตยษ์พุัช สารนอก2 ณัฐกานต์ ภาคพรต1 และเกรียงไกร  จริยะปญัญา1 
1 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
2 อาจารย์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
E-mail kanokrat.jir@mail.pbru.ac.th 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา394 

บทนํา 
การจัดการเรียนการสอนมีความสําคัญตอการพัฒนาคนใหเป็นผูท่ีมีคุณภาพมีความสามารถซึ่ง

นําไปสูการพัฒนาประเทศชาติดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดระบุวา 
การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมุงพัฒนาคนใหเป็นมนุษยแท่ีมีคุณภาพมีความสามารถเต็มศักยภาพ ใหมี
ความสมบูรณแท้ังรางกาย จิตใจ สติปใญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ซึ่งรูปแบบหรือ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีชวยสงเสริมพัฒนาผูเรียนไดดีทําใหเกิดความรูท่ียั่งยืนนั้นคือการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญดวยการจัดการเรียนแบบกระตือรือรน (Active Learning) (วิทวัส ดวง
ภุมเมศ และวารีรัตนแ แกวอุไร, 2560)  

การเรียนรูดวยโครงการเป็นฐาน (Project based learning) เป็นรูปแบบการเรียนรูแบบ
กระตือรือรน โดยมีรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนท่ีชวยสงเสริมทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
ทักษะผานกระบวนการแกปใญหาท่ีซับซอน ทาทาย กระบวนการเรียนเริ่มจากการใหผูเรียนเลือกหรือ
กําหนดช่ือโครงการท่ีจะศึกษาดวยตนเองตามความสนใจ เปิดโอกาสใหผูเรียนใชความรู ความคิดท่ีลึก
ซึ่ง เช่ือมโยงสัมพันธแจนไดความรูใหม (สิทธิพล อาจอินทรแ และธีรชัย เนตรถนอนศักด์ิ, 2554) ซึ่ง
กิจกรรมการเรียนรูท่ีชวยสงเสริมใหผูเรียนสมารถสรางความรูดวยตนเอง จากการลงมือกระทําดวย
ตนเอง โดยอาศัยความรูเดิมเป็นพื้นฐานในการสรางความรูใหมผานการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเป็น
กลุม ผูสอนมีหนาท่ีเสนอปใญหาใหผูเรียนไดเกิดการคิดวิเคราะหแ การหาทางแกปใญหา ไดแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และทําหนาท่ีคอยกระตุนหรือเป็นผูใหคําแนะนําใหผูเรียนไดสรางความรูดวยตนเอง 
(กรรณิการแ หาญพิทักษแ, 2559) และเพื่อใหสอดคลองยุคสมัยปใจจุบันนี้ท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารหรือไอซีที (ICT) เขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศอีกท้ังยังตรงกับความตองการ
ในศตวรรษท่ี21 ดังนั้นการบูรณาการระหวางไอซีทีกับการสอนแบบโครงการเขาดวยกันนั้นจึงเป็น
รูปแบบท่ีชวยสงเสริมพัฒนาสมรรถนะสําคัญไดท้ัง 5 ดาน (บุปผชาติ ทัฬหกรณแ, 2555) นอกจากนี้ใน
การการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุนเนนผูเรียนเป็นสําคัญ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และ
ชวยสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหรูจักคิด คิดวิเคราะหแอยางมีเหตุผล และสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง นั่นคือ รูปแบบการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแ (Constructivist Theory) (Bada 
and Olusegun, 2015; สุเทพ อวมเจริญ, 2557) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีชวยสงเสริมการเรียนรู มุงเนนให
ผูเรียนเกิดการสรางองคแความรูจากการแกปใญหา  (Amineh and Asl, 2015) 

จากท่ีมาและความสําคัญของปใญหาดังกลาวในขางตน ผูวิจัยจึงศึกษาวิจัยผลการจัดการเรียนรู
ดวยโครงการโดยใชไอซีทีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการ
จัดการเรียนรูในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรแและสถาปใตยกรรม ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อดําเนินการจัดการเรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีทีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแใน
รายวิชาระบบคอมพิวเตอรแและสถาปใตยกรรม 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีทีตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรแและสถาปใตยกรรม 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี 
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ท่ีเรียนรายวิชาระบบคอมพิวเตอรแและสถาปใตยกรรม จากการสุมอยางงาย (Simple 
random sampling) จํานวน 32 คน 

2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
ตัวแปรตน คือ  การจัดการเรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีทีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแใน

รายวิชาระบบคอมพิวเตอรแและสถาปใตยกรรม 
ตัวแปรตาม คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีทีตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรแและสถาปใตยกรรม 
3 การดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการ (PAOR) ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน 

คือ ข้ันการวางแผน (P:Plan) ขั้นการปฏิบัติ (A:Act) ขั้นการสังเกต (O:Observe) และขั้นการสะทอน 
(Reflect) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ขั้นวางแผน (P:Plan)  
1. วิเคราะหแเนื้อหาหนวยเรียน ผูเรียน และสภาพแวดลอมในหองเรียน 
2. วางแผนในการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการโดยใชไอซีที 
3. ออกแบบการจัดกิจกรรมและการวัดผลประเมินผล 

 ขั้นการปฏิบัติ (A:Act)  
1. ปฐมนิเทศผูเรียน แนะนํารูปแบบการเรียนการสอน การดําเนินกิจกรรมและการวัดผล

ประเมินผล 
2. สอบกอนเรียน 
3. ผูเรียนดําเนินการปฏิบัติสรางช้ินงานตามกําหนด  
4. สอบหลังเรียน 

 ขั้นการสังเกต (O:Observe) 
ผูวิจัยสังเกตผูเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเมื่อเสร็จส้ินกิจกรรมใหผูเรียนประเมินผล

ความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรม 
ขั้นการสะท้อน (Reflect)   
ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายและใหขอเสนอแนะหลังจากการนําเสนอผลงานของ

เพื่อนเพื่อนําปรับปรุงแกไข 
4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูวิ จัยดําเนินการเก็บรวมรวบขอมูลกับกลุมตัวอยางซึ่งเป็นนักศึกษาในรายวิชาระบบ

คอมพิวเตอรแและสถาปใตยกรรม ดวยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินการ
ดวยการจัดจัดการเรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีทีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแ มีท้ังหมด4กิจกรรม 
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ไดแก (1) สรางแผนภาพ Mind Mapping เกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา (2) นําเสนอเทคโนโลยีสมัยใหม 
(3) สรางวีดีทัศนแแบบเรื่องเลาดิจิทัลเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา และ (4) นําเสนอวีดีทัศนแเกี่ยวกับ
ช้ินสวนประกอบตางๆ ของเครื่องคอมพิวเตอรแ ท้ังนี้เมื่อเสร็จส้ินแตละกิจกรรมใหนักศึกษาดําเนินการ
ศึกษาคนควาขอมูล และวางแผนออกแบบการนําเสนอโดยผูสอนทําหนาท่ีคอยใหคําแนะนําปรึกษา 
ตรวจสอบเนื้อหาความถูกตองของผลงาน จากนั้นใหนักศึกษาออกมานําเสนผลงานท่ีหนาช้ันเรียนและ
ใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเป็นการรวมกันอภิปรายและใหขอเสนอแนะเพิ่ มเติมรวมกัน โดย
ผูวิจัยในฐานะผูสอนดําเนินการจัดเก็บรวบรวมผลงานนักศึกษาผาน google site และ google drive    

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะหแผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีทีตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรแและสถาปใตยกรรมสามารถแสดงผลไดดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน  

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเต็ม  S.D. t-test Sig. 
กอนเรียน 30 9.41 3.12 -15.249 .000 
หลังเรียน 30 16.87 3.62   
*p<.05  

จากตารางท่ี 1 พบวานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรูดวยโครงการ
โดยใชไอซีทีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรแและสถาปใตยกรรมนั้นมี
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน( = 16.87, S.D.= 3.62) สูงกวากอนเรียน ( = 9.41, S.D.= 3.12) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งผลคะแนนสอบกอนและหลังเรียนนํามาดําเนินการวิเคราะหแคาการ
เปล่ียนแปลงสัมพันธแแสดงพัฒนาการความกาวหนาของนักศึกษาแตละคน โดยสามารถแสดงไดดัง
ตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนการเปล่ียนแปลงสัมพัทธแคํานวณจากคะแนนกอน-หลังเรียน  

คนที ่ คะแนน
ก่อนเรียน 

 

คะแนน
หลังเรียน 

คะแนนการ
เปลี่ยนแปลง

สัมพัทธ ์

คนที ่ คะแนน
ก่อนเรียน 

 

คะแนน
หลังเรียน 

 

คะแนนการ
เปลี่ยนแปลง

สัมพัทธ ์
1 6 15 37.50 17 9 18 42.86 
2 7 15 34.78 18 8 14 27.27 
3 7 13 26.09 19 4 16 46.15 
4 13 19 35.29 20 9 17 38.10 
5 8 14 27.27 21 13 21 47.06 
6 9 12 14.29 22 13 20 41.18 
7 5 13 32.00 23 11 18 36.84 
8 14 23 56.25 24 10 14 20.00 
9 12 23 61.11 25 11 15 21.05 

X

X X
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คนที ่ คะแนน
ก่อนเรียน 

 

คะแนน
หลังเรียน 

คะแนนการ
เปลี่ยนแปลง

สัมพัทธ ์

คนที ่ คะแนน
ก่อนเรียน 

 

คะแนน
หลังเรียน 

 

คะแนนการ
เปลี่ยนแปลง

สัมพัทธ ์
10 14 21 43.75 26 5 17 48.00 
11 10 15 25.00 27 14 24 62.50 
12 7 17 43.48 28 10 12 10.00 
13 7 12 21.74 29 11 20 47.37 
14 3 17 51.85 30 12 21 50.00 
15 7 14 30.43 31 8 11 13.64 
16 14 21 43.75 32 10 18 40.00 
 จากตารางท่ี2 แสดงการเปล่ียนแปลงสัมพัทธแของคะแนนกอนและหลังเรีน เป็นคะแนนการ
เปล่ียนแปลงสัมพัทธแ โดยมีคาเฉล่ียของคะแนนเปล่ียนแปลงสัมพัทธแอยูท่ีรอยละ 36.77 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการจัดการเรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีทีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแในรายวิชา
ระบบคอมพิวเตอรแและสถาปใตยกรรมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 4 
กิจกรรม ไดแก (1) สรางแผนภาพ Mind Mapping เกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา (2) นําเสนอเทคโนโลยี
สมัยใหม (3) สรางวีดีทัศนแแบบเรื่องเลาดิจิทัลเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา และ (4) นํา เสนอวีดีทัศนแ
เกี่ยวกับช้ินสวนประกอบตางๆ ของเครื่องคอมพิวเตอรแ จากการวิเคราะหแผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และมีคาเฉล่ียคะแนนเปล่ียนแปลงสัมพัทธแอยูท่ีรอยละ 36.77   
 
การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยผลการจัดการเรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีทีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสตแในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรแและสถาปใตยกรรมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ใหผล
สอดคลองกับงานวิจัยของเบญจกาญจนแ ใสละมาย (2560) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงการโดยการใชไอซีทีฯ และใหผลการวิจัยสนับสนุนงานวิจัยของปใณณิกา ไชยนวล (2556) ท่ี
ศึกษาผลการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรูดวยโครงการฯ แสดงใหเห็นว ารูปแบบการจัดการ
เรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีทีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแชวยสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองจาก
การสรางสรรคแช้ินงาน อีกท้ังยังชวยใหนักศึกษามีทักษะการวิเคราะหแ การสืบคน เพราะการเรียนรูใน
ปใจจุบันนั้นจะเป็นการเช่ือมโยงความรูกับภายนอก ผานระบบเครือขายอินเทอรแเน็ต เชน Google, 
Wikipedia, Blogger, Wordpress, Facebook, Twitter, Youtube เป็นตน(บุปผชาติ ทัฬหิกรณแ , 
2555)  ซึ่งกลาวไดวาเป็นทักษะสําคัญในศตวรรษท่ี 21 อีกท้ังรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดวย
โครงการเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป็นสําคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
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ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความกระตือรือรน มีความคิดสรางสรรคแ กลาวไดวาเป็นการจัดการเรียนรูใน
ยุคไทยแลนดแ 4.0 (วิทวัส ดวงภุมเมศ และวารีรัตนแ แกวอุไร, 2560)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชควรมีการวิเคราะหแเนื้อหา วิเคราะหแผูเรียนและ
สภาพแวดลอมเพื่อดําเนินการปรับกระบวนการการดําเนินกิจกรรมใหมีความเหมาะสมเขากับผูเรียน 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ สภาพการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี และศึกษาแนวทาง
ในการพัฒนาโครงการสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน กลุมตัวอยางเป็นครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จํานวน  261 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิตติ รอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบรายคู
ดวยวิธี LSD  

 1) การบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม มีการบริหารอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ดาน
การประสานงาน รองลงมา คือดานการสรางทีม ดานการบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการมีสวนรวม 
และดานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

2) ครูท่ีมีประสบการณแทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน สวนครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันและปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีค วาม
คิดเห็นตอการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3) แนวทางในการสงเสริมโครงการงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มีดังนี้ (1) ดานสรางทีม ผูนําทีมงานควรเป็นผูท่ีสามารถ
ถายทอดกระบวนการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนสูนักเรียนและครูไดอยางเขาใจและชัดเจน 
(2) ดานการบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธิ์  ควรมีการนําความรูจากงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนมาบูรณาการทุกกลุม
สาระและทุกรายวิชา เพื่อพัฒนาผลสําฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดําเนินงานใหเป็นสวนหนึ่งกับการ
เรียนการสอนจริง ควรนําผลสัมฤทธิ์มาเป็นแนวทางในการกําหนดรูปแบบวิธีการทํางาน กําหนด ตัวช้ีวัด 
และ วัตถุประสงคแ เพื่อใชเป็นแผนในการดําเนินงาน (3)  ดานการมีสวนรวม ควรใหบุคลากรทุกทานทุก
ฝุายไดมีสวนรวมดําเนินงานในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน (4) ดานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การ
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ดําเนินงานควรดําเนินงานตามขั้นตอนการประเมินผลท่ีต้ังไว (5) ดานการประสานงาน ควรมีการ
ประสานงานและปฏิบัติตามวัตถุประสงคแของโครงการไปในแนวทางเดียวกัน  

คําสําคัญ: การบริหารงานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา,บทบาท
ผูบริหารสถานศึกษา, การสงเสริมการจัดการเรียนรู 

 
Abstract 

The purposes of this research were to study and compare botanical garden 
management of the schools under the Secondary Educational Service Area Office 3, 
Nonthaburi Province and to study ways to develop the school botanical garden 
project. The sample was 261 teachers working in secondary education schools under 
the Secondary Educational Service Area Office 3, Nonthaburi Province. A 
questionnaire was used as a research instrument. Data were then analyzed by using 
statistics: percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and LSD.  

The results of this study showed as follows: 
1) Overall botanical garden management of the schools under the Secondary 

Educational Service Area Office 3, Nonthaburi Province was at a high level. When 
individual aspects were considered, an aspect with the highest mean score was 
coordination, followed by team building, achievement-based management, 
participation, and supervision, tracking, and evaluation.  

2) The respondents with different working experiences had indifferent 
opinions towards botanical garden management of the schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 3, Nonthaburi Province. The respondents with 
different educational level and size of school had different opinions towards 
botanical garden management of the schools under the Secondary Educational 
Service Area Office 3, Nonthaburi Province with a statistical significance level of .05.  

3) The ways to develop the botanical garden  project of the schools under 
the Secondary Educational Service Area Office 3, Nonthaburi Province included (1) for 
team building, a team leader should be able to transmit the botanical garden 
management process to students and teachers in understandable and clear manner, 
(2) for achievement-based management, knowledge of the school botanical garden 
should be integrated into all areas and subjects to develop students' academic 
achievement. The operation should be conducted as part of actual instruction. 
Achievement should be used as a guideline for the formulation of working methods, 
indicators and objectives as an operating plan, (3) for participation, all personnel and 
parties should participate in all steps of operation, (4) for supervision, tracking and 
evaluation, the operation should be conducted in accordance with the 
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predetermined evaluation process, and (5) for coordination, there should coordinate 
and follow the objectives of the project in the same direction.  

 
Keywords:  Botanical Garden Management of the school under Secondary 
educations, Roles of school administrators, Promoting learning management   

 
บทนํา 
   ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริบาง
ประการ เกี่ยวกับการอนุรักษแพันธุกรรมพืช การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษแพืช
พรรณนั้นควร ใชวิธีการปลูกฝใงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปีติท่ีจะ
ทําการศึกษาและอนุรักษแพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไม
อนุรักษแแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก
ประเทศในระยะยาว โครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดดําเนินงานสนอง
พระราชดําริจัดต้ังงาน สวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนเพี่อเป็นส่ือในการสรางาจิตสํานึกดานอนุรักษแ
พันธุกรรมพืช โดยใหเยาวชนนั้น ไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคา ประโยชนแ ความสวยงาม อันจะ
กอใหเกิดความคิดท่ีจะอนุรักษแพืชพรรณตอไป ซึ่งสามารถดําเนินการสวนพฤกษศาสตรแในพื้นท่ีของ
โรงเรียน เป็นการจัดแหลงการเรียนรูที่สรางโอกาสใหนักเรียนไดเผชิญกับความเป็นจริงตามธรรมชาติ
ของส่ิงมีชีวิต โดยเฉพาะตนไม ตลอดจนส่ิงมีชีวิตอื่น ท่ีอยูอาศัยสัมพันธแกับพืชพรรณไมท้ังหลาย และ
รวมถึงระบบนิเวศท่ีเกื้อกูลกันของธรรมชาติในบริเวณนั้น ชีวิตเด็กท่ีสัมพันธแกับธรรมชาติจะเปิดโอกาส
แหงการแสวงหาความรูจากประสบการณแตรงและสรางความรื่นรมยแบมเพาะความออนโยน เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับชีวิตท้ังหลาย ซึ่งเป็นเพื่อนรวมโลกเดียวกัน สวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน จึงเป็น
การดําเนินงานท่ีอิงรูปแบบของ สวนพฤกษศาสตรแ โดยมีการรวบรวมพันธุแไมท่ีมีชีวิต มีแหลงขอมูล
พรรณไม มีการศึกษาตอเนื่อง มีการเก็บตัวอยางพรรณไมแหง พรรณไมดอง มีการรวบรวมพันธุแไม
ทองถิ่นเขามาปลูกรวบรวมไวในโรงเรียน บันทึกขอมูลและภูมิปใญญาทองถิ่นเกี่ยวกับพันธุแไม มีมุม
สําหรับศึกษาคนควาและมีการนําไปใชประโยชนแเป็นส่ือการเรียนการสอนในวิชาตางๆ เป็นการ
ดําเนินการใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น ไมฝืนธรรมชาติ เป็นไปตามความสนใจและความพรอม ของ
โรงเรียน ดําเนินการดวยความสมัครใจไมใหเกิดความเครียด การใช “สวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน” 
เป็นส่ือในการท่ีจะให นักเรียนเยาวชน และประชาชนท่ัวไป ไดมีความเขาใจ เห็นความสําคัญของพืช
พรรณ เกิดความรัก หวงแหน และรู จักการนําไปใชประโยชนแอยางยั่งยืน ซึ่งสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริและแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน เป็น
ระยะๆ สวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน เป็นทุกส่ิงทุกอยางในโรงเรียน โดยใชพืชเป็นปใจจัยหลัก ชีวภาพ
อื่นๆ เป็นปใจจัยรอง ทรัพยากรกายภาพเป็นปใจจัยประกอบ อาคารสถานท่ีและอื่นๆ เป็นปใจจัยเสริม 
สวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนจึงเป็นนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีการจัดการใหเกิดการเรียนรูท่ีมีความ
แตกตางจากการเรียนรูเพียงในหนังสือ ตํารา เป็นการเรียนรูจริง สัมผัสจริง และมีวิธีการท่ีแตกตาง
จากการเรียนตามปกติ ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ .) 
(พรชัย  จุฑามาศ, 2559:14-18)  
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  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 25 ระบุวา 
“รัฐตองสงเสริมการดําเนินงาน และการจัดต้ังแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑแ หอศิลป สวนสัตวแ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตรแ อุทยานวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยี ศูนยแกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงเรียนรูอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ” 
และหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดระบุวาในการจัดการเรียนรู เนน “การ
จัดการเรียนรูตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู รวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ การ
เรียนรูจากปฏิบัติจริง และการเรียนแบบบูรณาการ การใชการวิจัยเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู การเรียนรูคูคุณธรรม ท้ังนี้ตองนํากระบวนการการจัดการ กระบวนการอนุรักษแและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม กระบวนการคิด และกระบวนการทางวิทยาศาสตรแไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุก
สาระกลุมการเรียนรู เนื้อหาและกระบวนการตางๆ ขามสาระการเรียนรู ซึ่งสาระในการเรียนรู องคแ
รวม การบูรณาการ เป็นการกําหนดเปูาหมายการเรียนรูรวมกัน ยึดผูเรียนเป็นสําคัญ โดยนํา
กระบวนการเรียนรูจากกลุมสาระเดียวกัน หรือตางกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอน 

โรงเรียนท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี ได
เขารวมโครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี มีจํานวน 18 แหง โดยในโรงเรียนไดนําเอาพืชพรรณท่ีมีอยูในสวนพฤกษศาสตรแ
โรงเรียนมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ตามหลักสูต ร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาซึ่งการดําเนินงานนั้นมีขบวนการและขั้นตอนท่ีโรงเรียนในแต
ละแหงจะตองทําและรับการประเมินเพื่อเขารับพระราชทานปูายสนองพระราชดําริ และมีเพียง 8 
โรงเรียนท่ีผานการรับการประเมินเพื่อเขารับพระราชทานปูายสนองพระราชดําริ ซึ่งหลังจากดําเนินงาน
จนไดรับปูายสนองพระราชดําริแลวตอจากนั้นจะรับการประเมินเพื่อสนองพระราชดําริเพื่อเขารับ
พระราชทานเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแหงความมุงมั่น อนุรักษแสรรพ
ส่ิง สรรพชีวิต ดวยจิตสํานึกของครูและเยาวชน  ซึ่งผลการประเมินจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ของโครงการ พบวาในโรงเรียนแตละแหงยังมีขอบกพรองตางๆ หลายจุดท่ียังตองแกไขอีกมาก จึง
สงผลใหโรงเรียนท่ีเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี ยังไมผานการประเมินในระดับตางๆ  จากเหตุผลดังกลาวจึงมีความ
สนใจกระบวนการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี  ท้ังนี้เพื่อจะใชเป็นขอมูลและ
แนวทางในการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนของสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนท่ี
สังกัดในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนจําแนกตามขอมูลสถานภาพ
ของครู 
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3. เพื่อศึกษาแนวทางในการสงเสริมโครงการงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี  

 
สมมติฐานการวิจัย 

ครูที่มีสถานภาพตางกัน (ระดับการศึกษาและประสบการณแทํางาน) และขนาดของโรงเรียน
แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรีแตกตางกัน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย                 

     ตัวแปรอิสระ                            ตัวแปรตาม 

 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคดิในการวิจัย ที่มา : สุพร บรรจง, 2555. 
 
ประโยชน์ของงานวิจัย 

1. สารสนเทศท่ีไดสามารถใชเป็นแนวทางใหโรงเรียนท่ีมีการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรแ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  สามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนเพื่อนําไปสูการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  

2. ทราบแนวทางการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน ท่ีทางสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ใชในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรแโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นครูในโรงเรียนจํานวน 8 โรงเรียน จํานวน 786 คน 
(เอกสารขอมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2559 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3)    

 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใชตารางเครจซี่และมอรแแกน (Krejcie & Morgan, 2555, 
pp. 264 อางถึงใน  ลัดดาวัลยแ  เพชรโรจนแ  และคณะ) ได 261 ตัวอยาง ได 341ตัวอยาง ทําการสุม
โดยแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามขนาดโรงเรียน โดยจําแนกตามขนาดโรงเรียน 
ไดแก ขนาดกลาง 5 แหง จํานวนประชากร 249 คน ขนาดใหญ 4 แหง จํานวนประชากร 370 คน 
ขนาดใหญพิเศษ 8 แหง 1,080 คน 

สถานภาพส่วนบุคคลของครู 

1. ระดับการศึกษา 
2. ประสบการณแทํางาน 
3. ขนาดของโรงเรียน 

การบริหารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1. การสรางทีม  
2. การบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์   
3. การมีสวนรวม  
4. การนิเทศ ติดตาม ประเมิน  
5. การประสานงาน  
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2.ขอบเขตเนือ้หา เป็นการศึกษาการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนในสํานักงาน
เขตพื้นท่ี การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยกําหนดตัวแปรท่ีศึกษาดังนี้  

1) ตัวแปรอิสระคือ สถานภาพสวนบุคคลของครู ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณแทํางาน 
และขนาด ของโรงเรียน  

2) ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี ตามกรอบแนวคิดของ สุพร บรรจง (2555) ท่ีเป็นท่ียอมรับและ
นํามาปรับ ใชในการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนเพื่อมุงสูความสําเร็จ ไดแก การสรางทีม 
การบริหารท่ีมุง ผลสัมฤทธิ์ การมีสวนรวม การนิเทศ ติดตาม ประเมิน การประสานงาน 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหมายถึง แหลงเรียนรู แหลงรวบรวมพันธุแไมชนิดตางๆ ท่ี
เหมาะสมตามสภาพของทองถิ่น การรักษาตัวอยางพรรณไมแหงหรอืการดอง รวบรวมขอมูลพรรณไม
ท่ีปลูกไวในโรงเรียนรวมถึงการเผยแพรความรูขอมูลการศึกษาพันธุแไมตางๆ และเป็นแหลงพักผอน
หยอนใจ  
 การบริหารงานสวนพฤกษศาสตร์หมายถึง กระบวนการ การควบคุม กํากับ การดําเนินงาน 
การใชทรัพยากรดานตางๆ ภายในองคแกร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแของโครงการงานสวน
พฤกษศาสตรแโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชกระบวนการบริหารงานเป็นท่ีรับการยอมรับในการ
ใชเป็นแนวทางการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนสูความสําเร็จ 5 ดานโดยไดจากนายวินัย 
ทองมั่น  ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรคแ  บรรยายและเสนอแนวคิดถึงเรื่อง การบริหารและการ
จัดการสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนดังนี ้

1. การสร้างทีม  (Team Building) การแตงต้ังหรือการสรางกลุมคณะท่ี
ทํางานรวมกันวางแผนการดําเนินงานของงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพโดยมี
จุดเปูาหมายเดียวกัน 

2. การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based) การบริหารงาน การส่ัง
การ การตัดสินใจ การออกคําส่ังท่ีมุงเนนสัมฤทธิ์ผลของงานเป็นหลัก เกิดผลผลิตจากกระบวนการ
ดําเนินงานขึ้นจริงตามเปูาหมายและวัตถุประสงคแของงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. การมีส่วนร่วม (Participation) การจัดคนใหตรงกับงานเพื่อให
บุคลากรในองคแกรไดมีสวนรวมกันดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพและเต็ม
กําลังความสามารถของแตละบุคคล  

4. การนิเทศ ติดตาม ประเมิน (Monitoring) กระบวนการกํากับติดตาม
การดําเนินงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนอยางตอเนื่อง และกระบวนการในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การประเมินผล การวิเคราะหแขอมูลเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข เพื่อใหการ
ดําเนินงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5. การประสานงาน(Coordinating)   การติดตอประสานงานภายในองคแกร
และการติดตอประสานงานกับโครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อรายงานผลการดําเนินงานและตรวจสอบความถูกตอง
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ของการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน นําไปสูการปรับปรุงแกไข พัฒนาการดําเนินงานให
เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูปทางสถิติ ในสวนท่ี
เป็นขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage) สวนระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารสถานศึกษาใชคาเฉล่ีย (

  ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงาน
สวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน จําแนกตาม ระดับการศึกษา และประสบการณแทํางาน ดวยการทดสอบคา 
t-test สวนการจําแนกตามขนาดของโรงเรียน ใชการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียวดวย  One-
way ANOVA และใชการทดสอบรายคูดวยวิธี LSD ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 
ผลการวิจัย 

ผูตอบแบบสอบถามเป็นครู จํานวน 261 คน สวนใหญครูมีประสบการณแทํางานตํ่ากวา 10 ปี 
รอยละ 58.2 และมีประสบการณแทํางานสูงกวา 10 ปีขึ้นไป รอยละ 41.8  ดานการศึกษา โดยสวนใหญระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 66.7 ปริญญาโทและสูงกวาปริญญาโท รอยละ 33.3 ดานขนาดของโรงเรียน โรงเรียน
ขนาดใหญพิเศษ รอยละ 52.1 รองลงมา โรงเรียนขนาดใหญ รอยละ 36.0 โรงเรียนขนาดกลาง รอยละ 
6.5 และโรงเรียนขนาดเล็ก รอยละ 5.4 

1. ผลการวิเคราะหแการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของครู พบวา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( ̅=4.02, S.D=.43) เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด คือดานการประสานงาน รองลงมา ( ̅ =4.06, S.D=.50 )  รองลงมาคือ ดานการสราง
ทีม ( ̅ =4.04, S.D=.50)   ดานการบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธิ์     ( ̅ =4.01, S.D =.50)  ดานการมี
สวนรวม ( ̅ =4.00, S.D=.52 )  และดานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ( ̅ 
=3.99, S.D=.50 ) 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามครูที่มีระดับการศึกษา ประสบการณแทํางาน
และขนาดของโรงเรียน พบวา ครูท่ีมีประสบการณแทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
สวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี 
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการประสานงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการ
บริหารโดยการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีกําหนดไว สวนดานการมีสวนรวม และดานการประสานงาน ไมพบความ
แตกตางกัน และครูที่อยูในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานสวน
พฤกษศาสตรแโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ใน
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ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ี
กําหนดไว 

 
อภิปรายผล 

1. จากผลการวิเคราะหแการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของครู พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก
ทุกดาน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะครูคิดวาการจัดระบบการบริหารท้ัง 5 ดาน เป็นสวนสําคัญท่ีจะเป็น
แรงผลักดันใหงานสวน พฤกษศาสตรแโรงเรียนขับเคล่ือนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป็นรายดาน จะพบวา 

ด้านการประสานงาน ในภาพรวมครูใหความสําคัญกับดานนี้อยู ในระดับมากและเป็น
ลําดับ 1 สอดคลองกับ รายงานการศึกษาสวนบุคคล ของ ดวงสุดา ศรียงคแ (2554 :35) ที่ศึกษา
การประสานงานเพื่อเตรียมการเขารวมการประชุมระหวางประเทศของนายกรัฐมนตรี: ปใญหา
และขอเสนอแนะ โดยมีขอเสนอแนะวาผูปฏิบัติงานควรเพิ่มความละเอียด รอบคอบในการติดตามผล
ของการประสานงานวา ทุกฝุายไดรับขอมูลท่ีถูกตองตรงกัน รวมท้ัง ควรมีการกําหนดหนาท่ี ความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานในแตละสวนใหมีความชัดเจน แนนอน เพื่อไมใหเกิดการประสานงานท่ี
ซ้ําซอน หรืองานเรื่องใดเรื่องหนึ่งขาดการประสานงาน นอกจากนั้น ผูปฏิบัติงานควรไดรับการพัฒนา
ความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบแบบแผน ขั้นตอน แนวทางการ ปฏิบัติท่ีถูกตอง  โดยเฉพาะทางดาน
การเงินการคลัง การเสนอเรื่องเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและเมื่อพิจารณารายละเอียดจะพบวา ขอท่ี
มีลําดับความสําคัญนอยท่ีสุด คือ มีการนําขอมูลท่ีไดจากการปรึกษาคณะท่ีปรึกษามาใชเป็นแนว
ทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน ดังนั้น ในผูบริหารควรกําชับใหครูผู รับผิดชอบในการ
ประสานงานนําขอมูลตางๆ ท่ีไดจากการปรึกษาคณะท่ีปรึกษาของโครงการ นํามารวมประชุมเพื่อหา
วิธีและแนวทางการการพัฒนาความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบแบบแผน ขั้นตอน แนวทางการ ปฏิบัติท่ี
ถูกตองและชัดเจน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ กัมปนาท  แสงกลา (2554 : บทคัดยอ) ท่ีศึกษา
เรื่องแนวทางในการพัฒนาการประสานงานภายในศูนยแบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน
ผลการวิจัยพบวา ระดับการประสานงาน ดานการติดส่ือสารโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ชุมชน เมื่อ
พิจารณารายละเอียดจะพบวา ขอท่ีมีลําดับความสําคัญนอยท่ีสุดคือ มีการนําขอมูลท่ี ไดจากการ
ปรึกษาคณะท่ีปรึกษามาใชเป็นแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนดังนั้น ผูบริหารควร
ใชขอมูลตางๆ ท่ีไดจากการปรึกษาคณะท่ีปรึกษามาปรับใชในการดําเนินงานเพื่อใหตรงกับ
วัตถุประสงคแของโครงการ  

การสร้างทีม ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมครูใหความสําคัญกับดานนี้อยูในระดับมากและ
เป็นลําดับ 2 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงวุฒิ ทาระสา (2550: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาการทํางานเป็น
ทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขอนแกน เขต 5 พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
ทํางานเป็นทีม โดยภาพรวมและรายดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และสอดคลองกับกาญจนา 
มังคละคีรี (2552 :บทคัดยอ) องคแประกอบของการทํางานเป็นทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมผลการวิจัยพบวา  องคแประกอบของการทํางานเป็ นทีมของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 2.ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
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เทศบาลเมืองนครพนม โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อนุสิทธิ์  พิเชฎฐแชัย (2559 : บทคัดยอ) ศึกษาทักษะการสรางทีมงานในสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี พบวา
ทักษะสรางทีมงานในสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เห็นวาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานอยู
ในระดับมากท่ีสุด 3 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการประชุมทีมงาน ดาน
การเป็นผูนําทีมงาน ดานการตัดสินใจ ดานการปฏิสัมพันธแ ดานการติดตอส่ือสาร และดานการขจัด
ความขัดแยง ดังนั้น ผูบริหารควรจัดทีมและรวมกันวางแผนการดําเนินงาน มีการวางกรอบระยะเวลา
ในการดําเนินงานอยางชัดเจนขอท่ีมีลําดับความสําคัญนอยท่ีสุด  

ด้านการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมครูใหความสําคัญกับดานนี้
อยูในระดับมากและเป็นลําดับ 3 สอดคลองกับงานวิจัยของ ศักด์ิดา แดงเถิน (2555 : บทคัดยอ ) ท่ี
ศึกษาการบริหารงานโรงเรียนโดยใชหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของผูบริหารโรงเรียนตาม
ทัศนะของครู ในสํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวาครูมีทัศนะตอการบริหารงาน
โรงเรียนโดยใชหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของผูบริหาร อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับ เค็นนิ แอล บริกซแและไพรซิลลา วอลเซ็ทเทอรแ (Keni 
L.Briggs and Pricilla Wohlstetter. 1999) อางใน สุทธิวัชรแ  ทับเจริญ (2550)   ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
การบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน ผลการวิจัยพบวา โรงเรียน SBM ท่ีประสบความสําเร็จไดตองมี
องคแประกอบ 8 ประการคือ 1. ตองมีวิสัยทัศนแเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียน และเนนเรื่องให
สอดคลองกับมาตรฐานท่ีกําหนด (Standard for Student Performance) 2. ตองมีอํานาจในเรื่อง
เกี่ยวกับงบประมาณ วิชาการและการบริหารบุคคลและ จะตองใชอํานาจ ทีไดรับมานี้เพื่อการ
เปล่ียนแปลงการเรียนการสอน 3. ตองกระจายอํานาจไปยังสวนตางๆ ทุกระดับของโรงเรียน โดยตอง
สรางเครือขายของการตัดสินใจในระดับของโรงเรียนใหทุกคนมีสวนรวมมากท่ีสุด ไมใชกระจายไปอยู
ท่ีคณะกรรมการหรือผูบริหารกลุมใดกลุมหนึ่ง 4. ตองพัฒนาความรูและทักษะเพื่อใหทุกคนใน
โรงเรียนมีศักยภาพท่ีจะเปล่ียนแปลงและแลกเปล่ียนองคแความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอนซึ่งกันและ
กัน 5. ตองมีเครื่องมือท่ีสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล ขาวสาร เรียงลําดับความสําคัญของโรงเรียน
และส่ือสารใหทุกคนในสถานศึกษาไดรับรู 6. ตองสามารถใชรางวัลท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไมใชตัวเงินเพื่อ
ตอบแทนบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีสรางความกาวหนาจนบรรลุวัตถุประสงคแของการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 7. ผูบริหารและครูตองมีภาวะผูนําของโรงเรียนรวมกัน แตผูบริหารจะตองมีบทบาทในเรื่อง
การจัดการและอํานวยความสะดวก เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงในขณะท่ีครูจะตองรับผิดชอบในเรื่อง
การเรียนการสอน 8. จะตองรวบรวมทรัพยากรจากภายนอกโรงเรียน โดยผานกระบวนการรวมมือ
ขององคแกรเครือขายวิชาชีพและชุมชน  

การมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมครูใหความสําคัญกับดานนี้อยูในระดับมาก
และเป็นลําดับ 4 ซึ่งสอดคลองกับ ธนสาร  บัลลังกแปใทมา (2551)    ท่ีกลาวไววา การจัดการศึกษาให
เกิดผลดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของประชาชน โดยเฉพาะผูปกครอง ตองอาศัย
กระบวนการนํากระบวนการมีสวนรวมมาใช ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กลาวถึงการมีสวนรวมไวในมาตรา 8 (2) ใหสังคมมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ได
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บัญญัติเรื่องการมีสวนรวมไววา บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีของ
รัฐ ในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทุกระดับจึงตองปฏิบัติตามโดยการเปิด
โอกาสใหประชาชน ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ท้ังนี้เพราะเมื่อผูปกครองควรมีสวน
รวมในการจัดการศึกษายอมจะชวยขับเคล่ือนใหการบริหารจัดการศึกษาดําเนินไปตามความตองการ
ของผูปกครองและชุมชน ชวยใหสถานศึกษาไดรับการยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหน
สถานศึกษา  ซึ่งสงผลใหผูปกครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา และใหความรวม กับ
สถานศึกษาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดวยความเต็มใจและยังสอดคลองกับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2545 ข : 6-33)  ไดบัญญัติสาระท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวม ในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาคือ การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา มาตรา 9(6) บัญญัติวา ให
ยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคแกรชุมชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน 
องคแกรเอกชน องคแกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น การมีสวน
รวม” และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับ สวนพฤกษศาสตรแมิสซูริ (The Missouri Garden, 2009, 
para.20) อางใน พัชราวลัย  อินทรแสุข, (2556) ไดศึกษาการใชสวนพฤกษศาสตรแของมหาวิทยาลัยใน
การใหความรูเกี่ยวกับพฤกษศาสตรแท่ีไมใชวิชาวิทยาศาสตรแเพื่อใหคนในชุมชนเกิดความซาบซึ้งและ
การมีสวนรวมในการอนุรักษแสวนพฤกษศาสตรแที่เป็นมรดกโลก ผลการศึกษาพบวาผูเขารวมกิจกรรมมี
ความซาบซึ้งในการมีสวนรวมในการอนุรักษแสวนพฤกษศาสตรแสูงขึ้นหลังจากท่ีเขารวมกิจกรรม  

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมครูใหความสําคัญกับดานนี้อยู
ในระดับมากและเป็นลําดับ 5 สอดคลองกับ อาชัญญา  รัตนอุบล (2550 : บทคัดยอ)  ศึกษาเกี่ยวกับ
แนวโนมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา พบวาแนวโนมดานการ
ประเมินและติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน จะมีสถาบันท่ีชวยดูแลมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจะมี
หลายรูปแบบแลวแตความเหมาะสมของผูเรียนและวัตถุประสงคแของการประเมิน จะเป็นการประเมิน
ท่ีผูเรียนเป็นศูนยแกลางตามสภาพจริง เพื่อชวยแนะนําและแกปใญหาใหผูเรียน โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียนเป็นสําคัญ ท้ังดานความสามารถในการแกปใญหา ความคิด
ริเริ่มสรางสรรคแ คุณภาพของการปฏิบัติงาน และความสัมพันธแกับผูอื่น รวมท้ังมีการติดตามผลของ
ผูเรียนเป็นระยะ ๆ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประกาศิต โฮมสองช้ัน (2552 : 63) ท่ีศึกษาการ
บริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดยมีขอแสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีสําคัญท่ีสุดในดานการกํากับ ติดตาม ไดแก ผูบริหาร ครูและนักเรียน
ควรมีการจัดทําปูายช่ือพรรณไมใหสมบูรณแ ครบถวน ผูบริหารและครูควรวางแผนศึกษาหาความรู 
เกี่ยวกับพรรณไมชนิดตางๆ ท่ีหลากหลาย รวมท้ังควรใหนักเรียนทุกคนไดรับผิดชอบ และมีสวนรวม
ในการจัดทําปูายช่ือพรรณไมพรอมท้ังผูบริหารจะตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณและควรดูแล
แกไขปใญหาในการเขียนปูายช่ือพรรณไม ช่ือทองถิ่น ช่ือวิทยาศาสตรแและการใหชุมชน ภูมิปใญญา
ทองถิ่นมีสวนรวมในการใหขอมูลความรู ช่ือพรรณไมในทองถิ่น และยังสอดคลองกับ ประยูร ประยูร 
รักษแกําเนิด (2555)  ท่ีกลาวไววา  โรงเรียนควรกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินการพัฒนาและใชแหลงเรียนรูอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ แกไขปใญหาอุ ปสรรคใน
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ระหวางการดําเนินการมีการประเมินทบทวนปรับปรุง กระบวนการดําเนินการ ใหเกิดการพัฒนาและ
ใชแหลงเรียนรูตามหลังและแนวดําเนินการของโรงเรียนในฝในท่ีโรงเรียนกําหนดไว ตามบริบทของ
โรงเรียนเอง มีการกําหนดวิธีการ และเครื่องมือประเมินผลการดําเนินการ การสรางการพัฒนาและใช
แหลงเรียนรู วิเคราะหแผลการประเมินและสรุปผลการประเมิน   

2. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 
ท่ีพบวาครูที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการประสานงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีกําหนดไว ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ เรณุกา ศรีสวัสด์ิ (2557 : 122 ) 
ศึกษาไดศึกษาการบริหารแหลงเรียนรูในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดอางทอง พบวา การบริหารแหลงเรียนรูในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดอางทองจําแนกตามประสบการณแการทํางาน แตสอดคลองกับงานวิจัยของ อุมาวดี ยล
วงศแ (2553 : 105-106 ) ท่ีศึกษาสภาพปใญหาการบริหารแหลงเรียนรูในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมยแ เขต 2 พบวา จากการเปรียบเทียบสภาพปใญหาการบริหาร
แหลงเรียนรูในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมยแ เขต 2 ตาม
กระบวนการบริหารงานดวยวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปใญหาการบริหารแหลงเรียนรูในสถานศึกษา ของผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูสอน จําแนก
ตามประสบการณแในการทํางาน พบวา โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานสวน
พฤกษศาสตรแโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี 
ภาพรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีกําหนดไว ยกเวน 
ดานการมีสวนรวม และดานการประสานงาน ไมพบความแตกตางกัน ท้ังนี้เนื่องจากผูบริหารและครู
ในสังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดอางทอง ท่ีมีวุฒิปริญญาตรีมีความคิดเห็นวาผลก าร
ปฏิบัติงานท่ีประสบผลสําเร็จในการกําหนดแหลงเรียนรูท่ีจะมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของเด็กเล็กใหมีคุณคาในการพัฒนาเด็กเล็กไดดี ครูที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน
มีการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลอง
กับสมมุติฐานท่ีต้ังไว โดยโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กจะมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 4.62 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ รวิพร  มูณีวรรณ (2548: บทคัดยอ)  ท่ีศึกษาการใชแหลงเรียนรูในชุมชนประกอบการจัดการ
เรียนรูของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
พบวา ผลการเปรียบเทียบการใชแหลงเรียนรู ในชุมชน ประกอบการจัดการเรียนรูของครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 ท่ีปฏิบัติงานสอนใน
โรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีการใชแหลงเรียนรูในชุมชนประกอบการจัดการเรียนรูโดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียรายคู พบวา
ครูท่ีปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็ก มีค าเฉล่ียการใชแหลงเรียนรูในชุมชนประกอบการ
จัดการเรียนรูสูงกวาครูท่ีปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติท่ีระดับ .05   และสอดคลองกับงานวิจัยของปาริชาติ  รมโพธิ์ภักด์ิ (2558 : บทคัดยอ)   ท่ีศึกษา
การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สักกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาด
ตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนโดยรวม
และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อีกท้ังยังสอดคลองกับ มงคล พลภูมี ท่ี
ศึกษาสภาพการดําเนินงานพัฒนาแหลงเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองคาย เขต 1 พบวา มีการดําเนินงานพัฒนาแหลงเรียนรู โดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณา
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.1 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 

1.1.1) หัวหนางานมีความสามารถในการส่ังการและมอบหมายภาระหนาท่ีแก
สมาชิกในทีม 

  1.1.2) ผูบริหารควรมีการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรแโรงเรียนในทุกกลุมสาระ 
  1.1.3) ผูบริหารควรจัดใหครูและนัก เรียนไดมีส วนร วมในการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตรแโรงเรียนเป็นแหลงเรียนรู 
  1.1.4) ผูบริหารควรจัดใหมีการประชุมวางแผนในการจัดต้ังคณะดําเนินงาน นิเทศ 
ติดตามและประเมินผล การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนในดานตางๆ ใหเป็นไปตามตัวชี้วัดของ
โครงการอยางชัดเจน 
  1.1.5) การประสานงานระหวางคณะกรรมการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรแ
โรงเรียนกับคณะที่ปรึกษาของโครงอนุรักษแพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อแกปใญหาของ การดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรแโรงเรียนอยางตอเนื่อง  
 1.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.2.1) ควรทําวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน โดยเก็บขอมูล
จากผูเรียน เพื่อจะไดขอมูลท่ีสะทอนจากการเรียนการสอนอยางแทจริง 
   1.2.2) ควรทําวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียนท่ีเกี่ยวของกับ
กลุมบริหารงานท้ัง ส่ีฝุาย คือกลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานบุคลากรและสินทรัพยแ กลุม
บริหารงานกิจการนักเรียน กลุมบริหารงานท่ัวไป 
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บทคัดย่อ 
                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาท่ีมุงผลลัพธแหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประชากรในการวิจัย แบงออกเป็น 2 กลุม ไดแก นิสิตปริญญาตรี 
ช้ันปีท่ี  3-4 ท่ีกําลังศึกษาในปีการศึกษา  2560 จํานวน 33,429 คน และกลุมตัวอยาง จํานวน  403 คน  
และ ผูทรงคุณวุฒิเพื่อการสัมภาษณแเชิงลึก   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณแเชิงลึก สวนการวิเคราะหแขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหแเนื้อหา 
              ผลการวิจัย พบวา นิสิตท่ีผานการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยภาพรวมของทุก
คณะวิชาและวิทยาลัย มีความสามารถและทักษะตามท่ีกําหนดไวในผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท้ัง 5 ดาน 
ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปใญญา ทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความ 
รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  อยูในระดับ
มาก  และผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 3 กลุมคณะวิชา พบวา นิสิตในแตละกลุมคณะวิชา โดยภาพรวมทั้ง 
3 กลุมคณะวิชามีผลการเรียนรูอยูในระดับมาก สวน ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 5 กลุมเกรดเฉล่ีย พบวา 
โดยภาพรวมมีผลการเรียนรูอยูในระดับมาก  นอกจากนี้ผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวาควรเนนการพัฒนาลักษณะนิสัยการคิดอยางอิสระ โดยการกระตุนในการเรียนรูท่ี
สงเสริมบทบาทของผูเรียน การแสวงหาคนควาอยางอิสระ รวมท้ังทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอการ
พัฒนาทางปใญญาของตนเอง  การจัดการเรียนการสอนตองเนนใหผูเรียนไดคิดไดศึกษาหาความรูดวย
ตนเองเป็นหลักสําคัญ   
 This research aimed to study the curriculum based on learning outcome-based 
education in General Education, Mahasarakham University. Population of this study is divided 
into 2 groups. 1) There were 33,429 students of 3rd-4th year of 2017 academic year from all 
faculties and colleges. The number of the samples were 403 students derived from Krejcie & 
Morgan. 2) The experts were interviewed about how to manage the learning in general 
education. Research instruments are questionnaire and indeed interview.  
คําสําคัญ :  หลักสูตรตามแนวทางการศึกษาท่ีมุงผลลพัธแ,  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง, สํานักศึกษาท่ัวไป    
.................................................................................................................. 
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The result found that students who studied general education had abilities and skills as 
required by the 5 learning outcomes: ethics and moral, knowledge, cognitive skills, 
interpersonal relation and responsibility, and analytical and communication skills at high 
level. The expected outcomes of all faculties (divided into 3 subject based groups) found 
that abilities and skills of students who have studied subjects under general education 
were at high level on learning outcome. Expected learning outcome of 5 groups GPA 
found that overall students have high level on learning outcome. The experts suggested 
that in learning management one should emphasize on development of behavior and 
habit of free thinking, empower learner, independent study, support students to response 
for their own cognitive development, apply student centered education, and encourage 
students to think by themselves from what they have studied and researched. 
 
Keywords: Curriculum-Based Approach, Results, Expected Learning Outcomes, Bureau of 
General Education 
 
 
บทนํา 

  ปใจจุบันรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจาง
งานในอนาคต สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานท่ีมีทักษะ
โดยเฉพาะในทองถิ่นท่ีมีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน  การศึกษาใหเช่ือมโยง
กับมาตรฐานอาชีพ ซึ่งนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธแ จันทรแโอชา) กลาวไวในรายการคืนความสุข
ใหคนในชาติวา “วันนี้การผลิตกําลังคน ตองมาดูกอนวาคุณภาพที่เราตองการเป็นอยางไร มีคุณสมบัติ
อะไรอยางไร ตองมุงหวังคุณภาพมากกวาปริมาณ การผลิตกําลังคน ในสายวิชาชีพใหเป็นแรงงาน
คุณภาพหรือแรงงานท่ีมีฝีมือของประเทศนั้นจบมาแลวตองมีงานทํา ถาเราไมปรับระบบการศึกษาเพื่อ
ผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  จบมาก็ไมมีงานทําอีก”รัฐบาลได
ต้ังเปูาหมายในการนําพาประเทศเขาสูโมเดล “ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0)” ท่ีมุงปรับเปล่ียน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม” รูปแบบเศรษฐกิจจะเปล่ียนจาก
อุตสาหกรรมท่ีเนนการผลิตปริมาณมากและใชแรงงานราคาถูก ไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีพึ่งพา
ความรู ความคิดสรางสรรคแ นวัตกรรม และการใชเทคโนโลยีดิจิทัลแนวคิดดังกลาวนี้ไดรับการ
อภิปรายอยางกวางขวางท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยในระดับนานาชาติ ประเทศสมาชิก
องคแการสหประชาชาติไดกําหนดเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

การศึกษาของประเทศไทยนั้นสวนใหญเป็นการศึกษาท่ีมุงใส เนื้อหาใหผูเรียน (Input-based 
Education) เราคิดวานักเรียนนักศึกษาควรจะตองมีความรูอะไร เราก็จะ ใสความรู (Input) เขาไป 
โดยวิธีการบรรยาย ใหฟใง และบังคับใหจําดวยการ สอบ การเรียนรูของนักเรียนนักศึกษาไทยจึงเป็น
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หรือการเรียนรูจากการฟใงบรรยาย (Lecture-based Learning) โดยอาจารยแเป็นศูนยแกลางของ
การศึกษา (Teacher-centered) การศึกษาเชนนี้มุงการจํา ไมไดมุงท่ีการคิด เพราะถาหากวาคิดแลว
ไมเหมือนอาจารยแและตอบขอสอบตางจากท่ีอาจารยแสอนก็จะไมไดคะแนน ส่ิงท่ีทาใหมนุษยแเหนือกวา
ส่ิงมีชีวิตชนิดอื่นท้ังหมดในโลกใบนี้ ก็เพราะมนุษยแมีความสามารถในการ คิด เมื่อคิดเป็นก็วิเคราะหแ
ปใญหาได หาสาเหตุได และหาทางแกปใญหาตางๆ ได แตเรากลับใหนักเรียนนักศึกษาของเราจํา โดย
ไมมุงใหคิด การศึกษาไทยจึงไมสามารถสรางคน ท่ีมีความเขมแข็งใหกับสังคมได ตอใหมีความรูก็ใช
ความรูไมเป็น และมักจะใชความรูโดยไมรับผิดชอบ บางทีปใญหาท้ังหมดของเราอาจจะมีสาเหตุงายๆ 
คือ เราเองก็ลืม คิด ไปวา เปูาหมาย หรือ ผลลัพธแ ของการศึกษาคืออะไร การศึกษาไทยจึงไมไดมุง
ผลลัพธแ แตมุงใสความรู โดยครูและอาจารยแเป็นศูนยแกลาง ถาจะแกปใญหาการศึกษาของประเทศไทย 
จะตองเปล่ียนจากการศึกษาท่ีมุงการใสความรู (Input-based Education) ใหเป็นการศึกษาท่ีมุง
ผลลัพธแ (Outcome-based Education) โดยผูเรียนเป็นศูนยแกลาง (Student-centered) และ
อาจารยแเป็นผูจัดกระบวนการ “เรียนรู” และถาเขาใจความขอนี้ การบรรยายก็จะเป็นเพียง 
“กิจกรรม” หรือวิธีการหนึ่งเทานั้นในการพาผูเรียนไปสู “ผลลัพธแ” การเรียนรูก็จะเปล่ียนจากการ
เรียนรูโดยการฟใงบรรยาย (Lecture-based Learning) เป็นการเรียนรูโดยการใชกิจกรรมหรือการลง
มือปฏิบัติ (Activity-based Learning) ซึ่งมีวิธีการและเทคนิคตางๆ มากมาย โดยวิธีการท่ีสําคัญท่ีสุด
ก็คือ “การใชปใญหาเป็นฐานในการเรียนรู” (Problem-based Learning) “การทําโครงงานเป็นฐาน
ในการเรียนรู” (Project-based Learning)1 และ “การเรียนรูโดยการบริการสังคม” (Service 
Learning) ซึ่งลวนแตเป็น Activity-based Learning หรือ Active Learning ท่ีเป็นวิธีการเรียนรูของ 
Outcome-based Education ท้ังส้ิน 
            นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในยุคนี้ตองมี คุณลักษณะอันเป็น “อัตลักษณแ” และ 
คุณลักษณะ “เฉพาะดานคุณธรรม จริยธรรม” ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสําคัญสําหรับนิสิตใหม รวมท้ังนิสิตรุนพี่ 
จะไดรับการพัฒนาคุณลักษณะในเรื่องนี้ ภายใตปรัชญาของมหาวิทยาลัย ท่ีวา “ผูมีปใญญา พึงเป็นอยู
เพื่อมหาชน” อัตลักษณแของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “MSU FOR ALL (พึ่งได)” ประกอบดวย  
M=Moral ไดแก คุณลักษณะของการเป็นผูมีคุณธรรม จริยธรรม และความดี  S=Social 
Responsibility ไดแก คุณลักษณะของการเป็นผูท่ีมีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
U=Unity ไดแก คุณลักษณะของการเป็นผูท่ีมีความรัก สามัคคี มีน้ําใจมี คุณลักษณะเฉพาะดาน
คุณธรรม จริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบดวย  ประพฤติดี ไดแก คุณลักษณะ
ของการเป็นผูมีมารยาทดี สามัคคี มีน้ําใจ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตยแสุจริต  มีวินัย ไดแก คุณลักษณะของ
การเป็นผูมีวินัยตอตนเองและสังคม มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในกฎระเบียบ ขอบังคับ และจารีต 
ประเพณีอันดีงามของสังคมไทย  ใสใจส่ิงแวดลอม ไดแก คุณลักษณะของการเป็นผูท่ีตระหนักใน
บทบาทและหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และใสใจตอการอนุรักษแธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก คุณลักษณะของการเป็นผูท่ีสามารถดํารงชีวิตใน
สังคมไดอยางมีความสุข ยึดมั่นในทางสายกลาง และสามารถพึ่งพาตนเองได 
             ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาท่ีมุงผลลัพธแ หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเสริมสรางบัณฑิตใหเป็นท่ีพึ่งของสังคมและชุมชนสํานักศึกษา
ท่ัวไปจึงพัฒนาหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพื่อเสริมสรางใหนิสิตเป็นท่ีพึ่งของสังคมและชุมชนโดย
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับโครงการตางๆเพื่อสงเสริมใหนิสิตสรางประโยชนแแกชุมชน โดย
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มีการประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและนํามาประเมินแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแกนิสิตให
มีประสบการณแจากสภาพจริง การเรียนรูชุมชนอยางมีสวนรวม การบริการวิชาการแกชุมชน 
สอดคลองตามอัตลักษณแของมหาวิทยาลัย สามารถนํามาใชประโยชนแจนเกิดผลลัพธแความพึงพอใจตอ
ชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป   
 
วัตถุประสงค์ 

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาท่ีมุงผลลัพธแหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ความสําคัญของการวิจัย 

   ผลของการวิจัยครั้งนี้สามารถนํามาใชเป็น 1) ขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเรียนรู
ของสํานักศึกษาท่ัวไป และ 2) ขอมูลเพื่อใชในการวางแผนพัฒนา หรือกําหนดกลยุทธแในการพัฒนา
สํานักศึกษาท่ัวไป ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย 

  1. ดานเนื้อหา 
      การวิจัยเรื่องหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาท่ีมุงผลลัพธแหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นไปตามความมุงหมายท่ีต้ังไวคือ 
            เพื่อศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาท่ีมุงผลลัพธแ  (Outcome –Based 

Education : OBE)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   2. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

                             2.1 กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย อาจารยแผูสอนในรายวิชาศึกษา
ท่ัวไปและนิสิตปริญญาตรี ช้ันปีท่ี  3-4 ท่ีกําลังศึกษาในปีการศึกษา  2560  
                   2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้แบงเป็น 2 กลุมไดแก 

              2.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา เป็นนิสิตปริญญาตรี ช้ันปีท่ี  
3-4 ท่ีกําลังศึกษาในปีการศึกษา  2560 จากทุกคณะวิชาและวิทยาลัย รวมท้ังส้ิน  33,429 คน โดย
จํานวนตัวอยางไดจากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan ไดจํานวนตัวอยาง 403 คน  

    2.2.2 กลุมผูทรงคุณวุฒิเพื่อการสัมภาษณแเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
เรียนรูในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
            เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเป็น 2 ประเภท ไดแก แบบสอบถาม  
(Questionnaire) และแบบสัมภาษณแเชิงลึก (In-deeded Interview ) โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน 
คือ 1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 2)ระดับความสามารถและทักษะของนิสิตท่ีผานการเรียน
ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และ 3)ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  สวนแบบสัมภาษณแเชิงลึก
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อการสัมภาษณแเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรูในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูลแบงออกเป็น 2 กลุมตามลักษณะของขอมูล ไดแก  

                               1) ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉล่ีย(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
                  2) ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแเชิงลึก วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา
(Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
           1. ระดับความความสามารถและทักษะของนิสิตที่ผ่านการเรียนในรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  พบวา นิสิตท่ีผานการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยภาพรวมของทุกคณะวิชา
และวิทยาลัย มีความสามารถและทักษะตามท่ีกําหนดไวในผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท้ัง 5 ดาน  ไดแก 
ดานคุณธรรมจริยธรรม  ความรู  ทักษะทางปใญญา ทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความ 
รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  อยูใน
ระดับมาก ( ̅ = 3.84, S.D.=.62) พิจารณาผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของนิสิตแยกตามรายดาน พบวา 
ดานท่ีมีคาเฉล่ีสูงสุด คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม  ( ̅ = 4.17, S.D.=.56) รองลงมา คือ ดานทักษะ
ความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (  = 4.14, S.D.=.62) และดานทักษะทางปใญญา 
( ̅ = 4.01, S.D.=.58) ตามลําดับ โดยท้ัง 3 ดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด 
คือ ดานความรู ( ̅ = 3.00, S.D.=.65) ซึ่งมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลางดังรายละเอียดตาม  ตาราง
ท่ี 1        
 
ตารางท่ี 1  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความสามารถและทักษะของนิสิตท่ีผานการเรียน   
              ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจําแนกตามผลการเรียนรูโดยภาพรวม 5 ดาน  

ผลการเรียนรู ้  ̅  S.D. ความหมาย ลําดับ 
คุณธรรมจริยธรรม   4.17 .56 มาก 1 
ความรู   3.00 .65 ปานกลาง 5 
ทักษะทางปใญญา  4.01 .58 มาก 3 
ทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคล 
และความ รับผิดชอบ  

4.14 .62 มาก 2 

ทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

3.88 .68 มาก 4 

รวม 3.84 .62 มาก - 
 
             2. ความสามารถและทักษะของนิสิตที่ผ่านการเรียนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จําแนกตามผลการเรียนรู้ 5 ด้าน และนิสิตในแต่ละกลุ่มคณะวิชา  พบวา โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุม
คณะวิชากลุมคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ กลุมคณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี และกลุม
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คณะวิทยาศาสตรแสุขภาพ  มีผลการเรียนรูอยูในระดับมาก โดยกลุมท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ กลุมคณะ
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี ( ̅ = 4.08, S.D.=.07) รองลงมา คือ กลุมคณะมนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ ( ̅  =  4.01, S.D.=.0)  และกลุมคณะวิทยาศาสตรแสุขภาพ ( ̅ = 3.70, S.D.=.16) 
ตามลําดับ  
               เมื่อพิจารณาผลการเรียนรูแยกตามแตละกลุมคณะวิชา ดังนี้  1) กลุมคณะมนุษยศาสตรแ
และสังคมศาสตรแ  พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ีสูงสุด คือ ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ( ̅ = 4.14, S.D.=.03) รองลงมา คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม  ( ̅  = 4.12, S.D.=.03) 
และดานทักษะทางปใญญา    ( ̅ =4.01, S.D.=.03) ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ทักษะ
การวิเคราะหแเชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ̅  = 3.86, S.D.=.04) โดยท้ัง 
3 ดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 2) กลุมคณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ีสูงสุด 
คือ ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ( ̅  =4.20, S.D.=.07) รองลงมา คือ 
ดานคุณธรรมจริยธรรม  ( ̅  = 4.14, S.D.=.07) และดานทักษะทางปใญญา( ̅  = 4.10, S.D.=.07) 
ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานความรู ( ̅  = 3.87, S.D.=.09) ซึ่งท้ัง 3 ดานมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก และ3) กลุมคณะวิทยาศาสตรแสุขภาพ พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ีสูงสุด คือ ดานคุณธรรม
จริยธรรม  ( ̅ = 4.05, S.D.=.16) รองลงมา คือ ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ( ̅ = 3.90, S.D.=.16) และดานทักษะทางปใญญา(  ̅  =3.71, S.D.=.16) ตามลําดับ สวน
สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ( ̅ = 3.56, S.D.=.15) ซึ่งท้ัง 3 ดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ดังรายละเอียดตามตาราง
ท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความสามารถและทักษะของนิสิตท่ีผานการเรียน   
               ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจําแนกตามผลการเรียนรู 5 ดาน และ กลุมคณะวิชา 

 
ผลการเรียนรู 5 ดาน 

มนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ 

วิทยาศาสตรแ 
และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรแสุขภาพ 

 ̅  S.D  ̅  S.D  ̅  S.D 
คุณธรรมจริยธรรม   4.12 .03 4.14 .07 4.05 .16 
ความรู   3.92 .03 3.87 .09 3.62 .15 
ทักษะทางปใญญา  4.01 .03 4.10 .07 3.71 .16 
ทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคล 
และความ รับผิดชอบ  

4.14 .03 4.20 .07 3.90 .16 

ทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข  การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

3.86 .04 4.09 .07 3.56 .15 

รวม 4.01 .03 4.08 .07 3.70 .16 
 
           3.ความสามารถและทักษะของนิสิตที่ผ่านการเรียนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จําแนกตามผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  พบวา สวนใหญมีผลการเรียนรูอยูในระดับมาก โดยกลุมท่ีมี
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คาเฉล่ียสูงสุด คือ กลุมเกรดเฉล่ีย 2.00-2.49 ( ̅ = 4.05, S.D.=.05) รองลงมา คือ กลุมท่ีมีเกรดเฉล่ีย  
3.50-4.00 ( ̅ = 4.04, S.D.=.07)  และกลุมท่ีมีเกรดเฉล่ีย  2.50-2.99 49 ( ̅ = 4.01, S.D.=.06) 
ตามลําดับ สวนกลุมท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ กลุมท่ีมีเกรดเฉล่ียตํ่ากวา 2.00 ( ̅ = 3.43, S.D.=.38) ซึ่ง
กลุมดังกลาวมีผลการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง 
 เมื่อพิจารณาผลการเรียนรูแยกตามแตละกลุมเกรดเฉล่ีย ดังนี้ 1) กลุ่มเกรดเฉลี่ยตํ่ากว่า 
2.00 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.43, S.D.=.38) โดยดานท่ีมีคาเฉล่ีสูงสุด คือ 
ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ( ̅  = 3.72, S.D.=.44) ซึ่งอยูในระดับ
มาก รองลงมา คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม  ( ̅ =3.45, S.D.=.38) และดานความรู ( ̅  = 3.35, 
S.D.=.38) ตามลําดับ โดยท้ัง 2 ดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ 
ทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ̅ = 3.30, S.D.=.38) 
ซึ่งมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 2) กลุ่มเกรดเฉลี่ยต่ํากว่า 2.00 – 2.49 พบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( ̅  = 4.05, S.D.=.05) โดยดานท่ีมีคาเฉล่ีสูงสุด คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ( ̅ = 4.22, 
S.D.=.04) ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ( ̅  = 4.17, S.D.=.05) และดานทักษะทางปใญญา ( ̅  = 4.04, S.D.=.04) ตามลําดับ โดย
ท้ัง 3 ดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข  การ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( ̅  = 3.86, S.D.=.05) ซึ่งมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเชนกัน  
             3) กลุ่มเกรดเฉลี่ยต่ํากว่า 2.50 – 2.99 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅ = 4.01, 
S.D.=.06) โดยดานท่ีมีคาเฉล่ีสูงสุด คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ( ̅ = 4.13, S.D.=.06) ซึ่งอยูในระดับ
มาก รองลงมา คือ ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ( ̅ = 4.11, 
S.D.=.06) และดานทักษะทางปใญญา ( ̅ = 4.03, S.D.=.05) ตามลําดับ โดยท้ัง 3 ดานมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับมาก สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานความรู ( ̅ = 3.86, S.D.=.07) ซึ่งมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมากเชนกัน  
            4) กลุ่มเกรดเฉลี่ยตํ่ากว่า 3.00 – 3.49 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅ = 4.01, 
S.D.=.05) โดยดานท่ีมีคาเฉล่ีสูงสุด คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ( ̅ = 4.17, S.D.=.05) ซึ่งอยูในระดับ
มาก รองลงมา คือ ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ( ̅ = 4.15, 
S.D.=.05) และดานทักษะทางปใญญา ( ̅ = 4.00, S.D.=.05) ตามลําดับ โดยท้ัง 3 ดานมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับมาก สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานความรู ( ̅ = 3.86, S.D.=.06) ซึ่งมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมากเชนกัน  
            5) กลุ่มเกรดเฉลี่ยต่ํากว่า 3.50 – 4.00 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅ =4.04, 
S.D.=.07) โดยดานท่ีมีคาเฉล่ีสูงสุด คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ( ̅ = 4.22, S.D.=.06) ซึ่งอยูในระดับ
มาก รองลงมา คือ ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ( ̅ = 4.13, 
S.D.=.07) และดานทักษะทางปใญญา ( ̅ = 3.99, S.D.=.07) ตามลําดับ โดยท้ัง 3 ดานมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับมาก สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานความรู ( ̅ = 3.90, S.D.=.07) ซึ่งมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมากเชนกัน ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความความสามารถและทักษะของนิสิตท่ีผานการ
เรียนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจําแนกตามผลการเรียนรู 5 ดาน และ เกรดเฉล่ีย 

 
ผลการเรียนรู 5 ดาน 

ตํ่ากวา 2.00 2.00-2.49 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 
 ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D 

คุณธรรมจริยธรรม   3.45 .38 4.22 .04 4.13 .06 4.17 .05 4.22 .06 
ความรู   3.35 .38 3.97 .05 3.86 .07 3.86 .06 3.90 .07 
ทักษะทางปใญญา  3.35 .36 4.04 .04 4.03 .05 4.00 .05 3.99 .07 
ทักษะความสัมพันธแ
ระหวางบุคคล 
และความ รับผิดชอบ  

3.72 .44 4.17 .05 4.11 .06 4.15 .05 4.13 .07 

ทักษะการวิเคราะหแเชิง
ตัวเลข  การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

3.30 .38 3.86 .05 3.91 .07 3.87 .06 3.96 .07 

รวม 3.43 .38 4.05 .05 4.01 .06 4.01 .05 4.04 .07 
 
          4.ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 จากการสัมภาษณแเ ชิง ลึกผู ทรงคุณวุฒิ   สามารถสรุปเป็นประเ ด็น สําคัญได ดังนี้ 
           1.จุดมุงหมายในการผลิตบัณฑิตท่ีสมบูรณแในปใจจุบัน พบวา ในการผลิตบัณฑิตควรผลิตให
บัณฑิตมีความสมบูรณแทุกดาน  เชน  บัณฑิตตองเป็นผูท่ีมีความสามารถใชภาษาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสารไดเป็นอยางดี   เป็นผูมี สุนทรียรมณแ มีอารมณแอันประณีต
ละเอียดออน เห็นคุณคาของศิลปะ วรรณกรรม  ดนตรี เป็นผูท่ีมีโลกทัศนแกวางไกล เขาใจและเห็น
คุณคาทางวัฒนธรรม  เขาใจปใญหาดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของไทยและโลก เป็นผูท่ีมี
ความสัมพันธแกับส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ  เป็นผูท่ีมีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดีท้ังกายและใจ 
เป็นผูท่ีใฝุรูความจริงและสามารถคิดอยางมีเหตุผล เป็นผูท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม รูจักและเขาใจ
ตนเองและผูอื่น เช่ือมั่นในตนเองและสามารถพัฒนาตนเองได มีจุดมุงหมายในชีวิต มีวินัย มีความ
ซื่อสัตยแ ประพฤติตนใหเป็นผูนําและผูตามท่ีดี  ฯลฯ 
             2. ทิศทางในการพัฒนานิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะรายวิชาศึกษาท่ัวไป พบวาทิศทางในการ
พัฒนานิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะรายวิชาศึกษาท่ัวไปมีแนวคิดหรือแนวทางในการพิจารณาหลักๆอยู 4 
ประเด็นใหญคือ  เรื่องความรูกวาง  ความเขาใจ การใชประโยชนแในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรม 
คุณธรรม  จริยธรรม  และทักษะ เรื่องความรูกวาง ไดรับความรูพื้นฐานสําหรับการเรียนในวิชาอื่นๆ
ตอไป  มีความรอบรูในสาขาวิชาชีพอื่นๆเรื่องความเขาใจ มีโลกทัศนแท่ีกวางขึ้น บัณฑิตไมควรยึดติด
กับสาขาวิชาเฉพาะของตนเอง  รวมถึงการใชชีวิตท่ีตองมีมุมมองท่ีกวางมากขึ้น  มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับสังคมโลกและปใญหานานาชาติ   รูจักและเขาใจท้ังตนเองการใชชีวิตประจําวันรวมกับผูอื่น 
เรื่องการใชประโยชนแในชีวิตประจําวัน  ไดรับความรูเพื่อนําไปใชประโยชนแในชีวิตประจําวันได เนน
การใชประโยชนแในชีวิตประจําวันไดมากกวาเนนทฤษฎีหรือหลักการเรื่อง วัฒนธรรม คุณธรรม  
จริยธรรม   มีความรูและความตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม  ไดรับการปลูกฝใงดานคุณธรรม
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จริยธรรม เรื่องทักษะรูจักคิด  วิเคราะหแวิจารณแ   มีความสามารถในการปรับตัวและตั ดสินใจ
แกปใญหา มีความใฝุรูและแสวงหาความรูอยูเสมอ  มีทักษะและความสามารถในการส่ือสาร 
              3. ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป พบวา ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนั้นควรเนนพัฒนาลักษณะนิสัยและรสนิยมขอองการคิดอยางอิสระ โดยการกระตุน ใน
การเรียนรู ท่ีสงเสริมบทบาทของผุเรียน (Active Learning) การแสวงหาคนควาอยางอิสระ 
(Independent Investigation)  รวมท้ังทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอการพัฒนาทางปใญญาของ
เขาเอง  การจัดการเรียนการสอนตองเนนใหผูเรียนไดคิดไดศึกษาหาความรูดวยตนเองเป็นหลักสําคัญ  
ผูสอนตองกระตุนผลักดันใหผูเรียนคิด ใหเขาคิดดวยตนเองของเขาเอง  ในการคิดดวยตนเองนั้นตอง
เป็นการคิดท่ีมาจากการศึกษาคนควา (Investigation) ดวยเป็นหลักสําคัญ 
             4. นอกจากการสอนในลักษณะท่ีเป็น Active  Learning แลววิชาศึกษาท่ัวไปเนนหนักใน
เรื่องการสรางสรางคนใหเป็นคนท่ีสมบูรณแ    ลักษะการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป จึงควรเนนลักษณะพิเศษ
เพิ่มเติมจากการสอนปกติ คือ  เนนกระบวนการคิดและวิเคราะหแในทุกขั้นตอน    แสวงหาความรู
ความเขาใจศาสตรแนั้นๆ แสดงใหเหนความสัมพันธแของสาระนั้นกับมนุษยแและสังคม   อภิปรายปใญหา
และแนวทางแกปใญหาของศาสตรแนั้นๆ ใหทางเลือกท่ีจะชวยแกปใญหากับสังคม  คํานึงถึงความดีงาม
และความกาวหนาของผูเรียน  
 
การอภิปรายผล 

              จากผลการวิจัยเพื่อศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาท่ีมุงผลลัพธแหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูวิจัยนําประเด็นและขอคนพบท่ีสําคัญมาอภิปราย  ดังนี้ 

         1.ความสามารถและทักษะของนิสิตท่ีผานการเรียนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
             1.1 จากผลการวิจัยดานผลการเรียนรูที่คาดหวังโดยภาพรวม 5 ดาน พบวา นิสิตท่ีผานการ
เรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยภาพรวมของทุกคณะวิชาและวิทยาลัย มีความสามารถและ
ทักษะตามท่ีกําหนดไวในผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม  ความรู  
ทักษะทางปใญญา ทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความ รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะหแ
เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา
วิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนแท่ีกวางไกล มีความเขาใจ 
ธรรมชาติของตนเอง ผูอื่น และสังคม เป็นผูใฝุรู สามารถคิด อยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการ
ติดตอส่ือสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทยและ
ของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเป็น
อยางดี สอดคลองกับ สุภาพ ณ นคร  ( 2557  : 60-68 ) ท่ีไดศึกษาการดําเนินการปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคแ (คุณลักษณะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21)และอัต
ลักษณแของมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีใหผูเรียนเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการคิดแบบองคแรวม  และ 
Liberal Arts Education เรียนรูเกี่ยวกับ Learn how to live togetherและ Civic Engagement
และสอดคลองกับศิริพร ทองสมคิด  (2014 : 63-74 )ท่ีไดศึกษาการปฏิบัติของผูเรียนในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา การปฏิบัติของผูเรียนโดยภาพรวม พบวา 
อยูในระดับมาก ระดับการปฏิบัติท่ีอยูอันดับสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การปฏบิัติดานสุขนิสัย สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตท่ีดีตอวิชาท่ีเรียนมากท่ีสุด ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคแ 
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และดานทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติท่ีดี 
ขณะเดียวกัน พบวา ระดับการปฏิบัติดานทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและ
พัฒนาตนอยางตอเนื่อง อยูในระดับนอยสุด 

    1.2 จากผลการวิจัยดานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังโดยแยกตามแตละดาน พบวา ดานท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม  รองลงมา คือ ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และดานทักษะทางปใญญา ตามลําดับ โดยท้ัง 3 ดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก
ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตองมี คุณลักษณะอันเป็น “อัตลักษณแ” 
และ คุณลักษณะ “เฉพาะดานคุณธรรม จริยธรรม” ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสําคัญสําหรับนิสิตจะไดรับการ
พัฒนาคุณลักษณะในเรื่องนี้ ดังท่ี  ไพฑูรยแ  สินลารัตนแ (2560 : 102-110)ไดกลาวไววาในการผลิต
บัณฑิตควรผลิตใหบัณฑิตมีความสมบูรณแทุกดาน  เชน  บัณฑิตตองเป็นผูท่ีมีความสามารถใชภาษาท้ัง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสารไดเป็นอยางดี   เป็นผูมีสุนทรียรมณแ มีอารมณแอัน
ประณีตละเอียดออน เห็นคุณคาของศิลปะ วรรณกรรม  ดนตรี เป็นผูท่ีมีโลกทัศนแกวางไกล เขาใจและ
เห็นคุณคาทางวัฒนธรรม  เขาใจปใญหาดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของไทยและโลก เป็นผูท่ีมี
ความสัมพันธแกับส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ  เป็นผูท่ีมีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดีท้ังกายและใจ 
เป็นผูท่ีใฝุรูความจริงและสามารถคิดอยางมีเหตุผล เป็นผูท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม รูจักและเขาใจ
ตนเองและผูอื่น เช่ือมั่นในตนเองและสามารถพัฒนาตนเองได มีจุดมุงหมายในชีวิต มีวินัย มีความ
ซื่อสัตยแ ประพฤติตนใหเป็นผูนําและผูตามท่ีสอดคลองกับ  มลฑา เมืองทรัพยแ  (2016  :  127-143) 
ไดศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 1) ดานบริบท นักศึกษามีความพึงพอใจตอเนื้อหาวิชา
ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปโดยภาพรวมในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ เนื้อหามีความสอดคลอง
กับวัตถุประสงคแของรายวิชา 2) ดานปใจจัยนําเขา นักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ หองเรียนมีความเหมาะสมกับรายวิชา 3) ดานกระบวนการ นักศึกษามีความพึง
พอใจในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉล่ียของความพึงพอใจสูงสุด คือ เปิดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 4) ดานผลผลิต นักศึกษามีความพึงพอใจใน ระดับมากทุกขอ ขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูเรียนสามารถส่ือสารและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี ประสิทธิภาพ  

        นอกจากนี้ยังพบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานความรู  ซึ่งมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
ปานกลางผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาบัณฑิตมีความรูกวางไดรับความรูพื้นฐานสําหรับการเรียนใน
วิชาอื่นๆตอไป  มีความรอบรูในสาขาวิชาชีพอื่นๆมีความเขาใจมีโลกทัศนแท่ีกวางขึ้น บัณฑิตไมควรยึด
ติดกับสาขาวิชาเฉพาะของตนเอง  รวมถึงการใชชีวิตท่ีตองมีมุมมองท่ีกวางมากขึ้น  มีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับสังคมโลกและปใญหานานาชาติ   รูจักและเขาใจท้ังตนเองการใชชีวิตประจําวันรวมกับ
ผูอื่น เรื่องการใชประโยชนแในชีวิตประจําวัน ไดรับความรูเพื่อนําไปใชประโยชนแในชีวิตประจําวันได 
เนนการใชประโยชนแในชีวิตประจําวันไดมากกวาเนนทฤษฎีหรือหลักการ.. สอดคลองกับลินดา เกณฑแ
มา  และคณะ  (2552  :  70 - 85) ไดศึกษาสภาพและความตองการในการจัดการเรียนการสอน วิชา
ศึกษาท่ัวไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา   โดยภาพรวมมีการดําเนินการอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาและรายดานพบวา
อยูในระดับดีทุกรายวิชาและทุกดานเชนกัน โดยภาพรวมดานมาตรฐานผลการเรียนรูของผูเรียนมี
คาเฉล่ียสูงกวาดานการจัดการเรียนการสอนเล็กนอย 2) ดานความตองการของการจัดการเรียนการ
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สอนวิชาศึกษาท่ัวไปจําแนกประเด็นความตองการออกเป็น 2 ประเด็นใหญคือ ดานการจัดการเรียน
การสอน โดยท้ังผูเรียนและผูสอนมีความตองการใหมีการดําเนินการในทุกดานใหสมบูรณแยิ่งขึ้น สวน
ดานมาตรฐานผลการเรียนรู นั้นตองการใหมีการทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรูใหมใหสอดคลองกับ
เนื้อหารายวิชาและความเป็นไปไดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  3) ดานปใญหาอุปสรรคของ
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปพบวามีปใญหาและอุปสรรคบางท้ังในดานการจัดการเรียน
การสอนและดานมาตรฐานผลการเรียนรู โดยมีการเสนอแนะใหมีการพัฒนาปรับปรุงดานการจัดการ
เรียนการสอนโดยเพาะดานจานวนผูเรียนในหองเรียนขนาดใหญเกินไป และการทบทวนมาตรฐานการ
เรียนรูใหสามารถวัดไดอยางเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะดานทักษะทางปใญญา  
           
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
         1.1  ดานการบริหารจัดการ การบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทาง OBE ใหคํานึงถึง
ขอมูลปูอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตรวามาจากใคร ท่ีไหน อะไรบาง แลวจึงนํามาเป็น
ขอมูลยอนกลับเพื่อบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับขอมูลนั้นๆ  
         1.2  ดานหลักสูตรควรพัฒนาหลักสูตรท่ีมุงผูเรียนเป็นศูนยแกลาง และอาจารยแเป็นผูจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีมีการพาผูเรียนไปสูผลลัพธแการเรียนรูก็จะเปล่ียนจากการเรียนรูโดยการฟใง
บรรยายเป็นการเรียนรูโดยการใชกิจกรรมหรือการลงมือปฏิบัติ (Activity-based Learning) ซึ่งมี
วิธีการและเทคนิคตางๆ โดยมีวิธีการท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ การใชปใญหาเป็นฐานในการเรียนรู 
(Problem-based Learning) การทําโครงงานเป็นฐานในการเรียนรู (Project-based Learning) 
แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู โ ด ย ก า ร บ ริ ก า ร สั ง ค ม  (Service Learning)  
                  1.3 ดานการจัดการเรียนการสอน  ควรสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปท่ีใชการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active Learning) ทําใหนิสิตเกิดความกระตือรือรนในการ
เรียนมากขึ้น เพราะมีโอกาสไดมีสวนรวมในการเรียนรู มีโอกาสไดแสดงออก เสริมสรางทักษะในการ
ทํางานเป็นทีม รวมท้ังเนื้อหาวิชาท่ีเป็นแบบบูรณาการ ชวยให นักศึกษาสามารถนําไปประยุกตแใชให
เกิดประโยชนแไดจริงในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้การประเมินผลท่ีเนน ตามสภาพความเป็นจริงเป็น
แรงจูงใจใหนักศึกษาเขาช้ันเรียนและต้ังใจเรียนมากขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  2.2 ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปรวมดวย  
                2.3 ควรเพิ่มการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนและผูสอนแยกตามรายวิชา  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียน
ในระดับปริญญาตรี 2) ศึกษาปใจจัยเหตุผลท่ีเลือกเรียน และความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการ
เรียนในระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแในพระบรมราชูปถัมภแ จํานวน 338 คน โดย
ใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการทดสอบหาความเท่ียงตรงและหา
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย     
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟุ และการวิเคราะหแความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา  

1. ความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนในระดับปริญญาตรี โดยมีภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 โดยรายดานท่ีมีระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานความคาดหวังหลัง
สําเร็จการศึกษา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 และดานความคาดหวังตอส่ิงอํานวยความสะดวก มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.21 ดานท่ีมีระดับมาก ไดแก ดานความคาดหวังตอการเรียนการสอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.17 
และดานความคาดหวังตออาจารยแผูสอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16  

 2. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของนักศึกษาที่มีตอการเรียนในระดับปริญญาตรี 
จําแนกตามช้ันปี พบวา ดานความคาดหวังตอการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีระดับ
ความคาดหวังท่ีแตกตางกันกับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

3. ความสัมพันธแระหวางเหตุผลท่ีเลือกเรียนกับความคาดหวังของนักศึกษาที่มีตอการเรียน
ในระดับปริญญาตรี พบวา เหตุผลท่ีเลือกเรียน ดานครอบครัวและบุคคลท่ีเกี่ยวของ ดานหลักสูตร 
ดานสภาพแวดลอม ดานช่ือเสียงและคุณภาพของมหาวิทยาลัย ดานคาธรรมเนียมการศึกษา มี
ความสัมพันธแและผลกระทบตอความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนในระดับปริญญาตรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเหตุผลท่ีเลือกเรียน ดานทําเลท่ีต้ัง ไมมีความสัมพันธแและ
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ผลกระทบตอความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนในระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสามารถทํานายความคาดหวังไดรอยละ 36.90 (Adjusted R2 = 0.369)  

คําสําคัญ: ความคาดหวัง , เหตุผลท่ีเลือกเรียน , การเรียนการสอน  

ABSTRACT 

This research aims to 1) study the level of expectations of students towards 
undergraduate study 2) to study the factors of the reasons for choosing to study And 
the expectations of students towards studying at the undergraduate level.The 
sample group used in the research is students who are studying at the 
undergraduate, Faculty of Management Science Valaya Alongkorn Rajabhat University, 
under the Royal Patronage of 338 people using questionnaires as a tool for data 
collection By testing accuracy and finding the confidence of the questionnaire The 
statistics used in data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation. 
T-test One-way analysis of variance Comparison of paired averages by the Scheffe 
method And multiple regression analysis The research results revealed that: 

1.Expectations of students towards undergraduate study. Faculty of 
Management Science Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. 
The overall picture is at the highest level. The mean value was ranked in descending 
order, ie, the expectation after graduation. The mean score was 4.32. The mean was 
4.21 on the expectation of teaching. The mean score was 4.17 and the expectation 
for the instructor. The mean was 4.16, respectively. 

2. Results of comparison of students' expectations toward undergraduate 
study Faculty of Management Sciences Valaya Alongkorn Rajabhat University under the 
Royal Patronage. By year, it was found that the expectation of the second year 
students had different expectations. Fourth year students were statistically significant 
at the 0.05 level, with different gender, age and disciplines. The expectations of 
students toward undergraduate study. Faculty of Management Sciences Valaya 
Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. There was no significant 
difference at the 0.05 level. 

3. The relationship between reason of studying and expectations of student 
to Studying at the undergraduate level Faculty of Management Sciences Valaya 
Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.  found that the reason for the 
study. Families and individuals involved in the environmental curriculum. The reputation 
and quality of the university. Education fee. Have Relationship and impact on students' 
expectations toward undergraduate study. Faculty of Management Sciences Valaya 
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Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. At the 0.05 level of 
significance for the study. Location No relationship and impact on students' expectations 
toward undergraduate study. Faculty of Management Sciences Valaya Alongkorn 
Rajabhat University under the Royal Patronage.  At the 0.05 level, the expectation was 
36.90 (Adjusted R2 = 0.369). 

KEYWORDS: Expectations , Reason for choosing , Learning and teaching 

 

บทนํา 

 ปใจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเป็นสวนสําคัญในการพัฒนาบุคลากรท่ีดีสูสังคมและประเทศ
สามารถตอบสนองตอความตองการทางสังคมและชาติท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นผลตอการเลือกและ
ตัดสินใจในการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ความเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ มีผลมาจากการ
แขงขันทีเ่พิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในปใจจุบัน ทําใหสถาบันอุดมศึกษาเองตองมีการพัฒนา ปรับปรุง แกไข
เพื่อสรางคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนสามารถถายทอดความรูใหกับนักศึกษาและผูท่ีสนใจได 
 บัณฑิตท่ีมีคุณภาพนั้นเกิดขึ้นไดจากการปลูกฝใงของสถาบันอุดมศึกษาและตัวบุคคลเอง 
บัณฑิตสามารถนําความรูท่ีไดจากสถาบันมาพัฒนาตอยอด ประยุกตแใชในชีวิตประจําวัน รวมท้ังในการ
ประกอบวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแสูงสุดแกตนเองและผูอื่นได 
 สภาพแรงงานในปใจจุบันมีสวนสําคัญตอตัวนักศึกษาและสถานศึกษาเป็นอยางมากตอความ
ความหวังและความตองการของตัวนักศึกษาหลังจบการศึกษา สถาบันการศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตท่ี
ตรงเปูาหมายและบรรลุวัตถุประสงคแตอสภาพแรงงานในปใจจุบัน สามารถสรางจุดแข็งใหนักศึกษา 
สามารถแขงขันกับตลาดแรงงานและสามารถประกอบธุรกิจของตนเองได 
 อยาง ไรก็ตามความตองการของแตละบุคคลนั้นแตกตางกั นในการเขา ศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ดวยเหตุผลและปใจจัยตาง ๆ ท่ีเกิดจากความพึงพอใจและไมพึงพอใจของบุคคลนั้น ๆ 
มีผลตอการเลือกเขาศึกษาตอในสถาบัน และคณะ 
 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จัดต้ังขึ้นจํานวนมากท้ังภาครัฐและเอกชน ทําใหเกิดการ
แขงขันทางการศึกษาเพิ่มขึ้น รูปแบบในการศึกษานั้นปใจจุบันมีหลากหลายรูปแบบท่ีสามารถ
ตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของตัวนักศึกษาเอง (จรัส สุวรรณเวลา, 2545) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ เป็นมหาวิทยาลัยตนแบบแหงการ
ผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษยแ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรางนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาทองถิ่นใหมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ซึ่งคณะวิทยาการจัดการเป็นคณะท่ีมีนักศึกษาใหความสนใจเขา
เลือกศึกษาเรียนตอจํานวนมากและมีหลักสูตรอยูจํานวน 9 หลักสูตร 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนในระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแเพื่อ
นํามาสูแนวทางในการพัฒนาดานตาง ๆ ใหตรงกับความคาดหวังและความตองการของนักศึกษา ท้ัง
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ดานการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดลอม ตลอดจนการสรางแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี รวมท้ังเพื่อใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนในระดับปริญญาตรี   คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ            
 2) เพื่อศึกษาปใจจัยเหตุผลท่ีเลือกเรียน และความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนใน
ระดับปริญญาตรี  

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

-  เพศ 
-  อาย ุ
-  ช้ันปีท่ีกําลังศึกษาอยู  
-  สาขาวิชา 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

ความคาดหวังของนกัศกึษาที่มีต่อ         
การเรียนในระดบัปรญิญาตร ี                

คณะวิทยาการจดัการ                
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Y) ทั้ง 4 ด้าน 

1. ความคาดหวังตอการเรียนการสอน 

2. ความคาดหวังตออาจารยแผูสอน 

3. ความคาดหวังตอสิ่งอํานวยความสะดวก 

4. ความคาดหวังหลังสําเร็จการศึกษา 

เหตุผลที่เลือกเรียน 

-  ครอบครัวและบุคคลท่ีเกี่ยวของ(X1) 
-  หลักสูตร(X2) 
-  ทําเลที่ต้ัง(X3) 
-  สภาพแวดลอม(X4) 
-  ช่ือเสียงและคุณภาพของ         
มหาวิทยาลัย(X5) 
-  คาธรรมเนียมการศึกษา(X6) 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
1.  การสร้างแบบสอบถาม 

1.1  ศึกษารายละเอียดวัตถุประสงคแของการศึกษา รวมท้ังแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ 

1.2  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและตําราท่ี
เกี่ยวของ เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถาม 

1.3  หาความเท่ียงตรง (Validity) ของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปให
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง (Index of item 
objective congruence : IOC ) และความเหมาะสมของเนื้อหา โดยพบวา แบบสอบถามรายขอมี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงคแโดยมีคาเกิน 0.6 ขึ้นไป   

1.4  นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจความเท่ียงตรง ไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเช่ียวชาญและนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับผูท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อ
หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟุา (Alpha coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach‖s alpha coefficient) ซึ่งเป็นสถิติวิเคราะหแ (Cronbach, 1970, อางใน 
พิชญาณี กิติกุล, 2550) โดยขอคําถามจะตองมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟุามากกวา 0.70 ขึ้นไป ซึ่ง
หมายถึง คาความเช่ือมั่นอยูในระดับสูง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสทธุแ, 2546) ซึ่งไดคาแอลฟา เทากับ 0.958 
แสดงวา แบบสอบถามมีความนาเช่ือถือ สามารถนําไปใชไดจริงกับกลุมตัวอยางท่ีจะทําการศึกษาได 

1.5  นําแบบสอบถามท่ีไดหาความเท่ียงตรง และคาความเชื่อมั่นมาปรับปรุงเพื่อให
แบบสอบถามมีความสมบูรณแ และครอบคลุมเนื้อหามากขึ้นและนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล     
กลุมตัวอยางท่ีศึกษาตอไป 

2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.1  ประชากร 

         ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแในพระบรมราชูปถัมภแ รวม
จํานวน 2,226 คน (สํานักสงเสริมวิชาการ และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ใน
พระบรมราชูปถัมภแ, ประจําปีการศึกษา 2561) 

2.2  กลุมตัวอยาง 

                กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้   นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ช้ันปี ท่ี 1-4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตร ยา
มาเน (Yamane) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได 0.05 (ธีระวุฒิ เอกะ
กุล, 2542) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 338 คน 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ผูศึกษานําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความสมบูรณแของขอมูล
จัดทํารหัสขอมูล และวิเคราะหแดวยคอมพิวเตอรแ โปรแกรมสําเร็จรูป โดยวิธีสถิติ ตอไปนี้ 

 3.1 คาความถี่ คารอยละ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อใชอธิบายลักษณะขอมูลปใจจัย
สวนบุคคลของกลุมตัวอยาง อธิบายเหตุผลท่ีเลือกเรียน และความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียน
ในระดับปริญญาตรี  

 3.2 สถิติ t-test ใชทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวาง 2 กลุมโดยนํามาใช
ทดสอบปใจจัยสวนบุคคล ตัวแปรเพศ (มี 2 กลุม) โดยใชสูตร independent t-test ท่ีระดับความ
เช่ือมั่นทางสถิติรอยละ 95  

 3.3 สถิติ F-test ใชวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว เพื่อทดสอบความแตกตางปใจจัย
สวนบุคคลท่ีมีตัวแปรมากกวา 2 กลุมไดแก อายุ ระดับช้ันปี และสาขาวิชา กรณีพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการตรวจสอบความแตกตางรายคูท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือระดับ
ความเช่ือมั่นรอยละ 95 โดยใชสูตรตามวิธีการของเชฟเฟุ 

 3.4 วิเคราะหแความสัมพันธแระหวางเหตุผลท่ีเลือกเรียนกับความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมี
ตอการเรียนในระดับปริญญาตรี โดยใชการวิเคราะหแหาคว ามสัมพันธแระหวางตัวแปรแบบ 
Multiple Regression Analysis 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนในระดับปริญญาตรี มี

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 338 ชุด  โดยสามารถสรุปผลวิเคราะหแขอมูล ดังนี้  
 

ตารางที่ 1  แสดงคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับเหตุผลท่ีเลือกเรียนระดับปริญญาตรี  

เหตผุลทีเ่ลือกเรียนในระดบัปริญญาตรี  ̅ S.D. แปลผล 

1. ดานครอบครัวและบุคคลท่ีเกี่ยวของ 3.41 0.734 มาก 
2. ดานหลักสูตร 3.91 0.503 มาก 
3. ดานทําเลที่ต้ัง 4.00 0.594 มาก 
4. ดานสภาพแวดลอม 4.05 0.551 มาก 
5. ดานช่ือเสียงและคุณภาพของมหาวิทยาลัย 4.02 0.601 มาก 
6. ดานคาธรรมเนียมการศึกษา 3.89 0.628 มาก 

ภาพรวม 3.88 0.413 มาก 
 

 

 

 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา431 

ตารางที่ 2  แสดงคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอเหตุผลท่ีเลือกเรียนใน
ระดับปริญญาตรี ดานครอบครัวและบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

ด้านครอบครัวและบคุคลทีเ่กี่ยวข้อง  ̅ S.D. แปลผล 
1. ผูปกครอง มีผลตอการเลือกเรียน 3.58 0.798 มาก 
2. ญาติพี่นอง มีผลตอการเลือกเรียน 3.32 0.877 ปานกลาง 
3. เพื่อน มีผลตอการเลือกเรียน 3.32 0.920 ปานกลาง 

รวม 3.41 0.734 มาก 
 

ตารางที่ 3  แสดงคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอเหตุผลท่ีเลือกเรียน ใน
ระดับปริญญาตรี ดานหลักสูตร 

   

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอเหตุผลท่ีเลือกเรียน ใน
ระดับปริญญาตรี ดานทําเลท่ีต้ัง        

      

ตารางที่ 5 แสดงคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอเหตุผลท่ีเลือกเรียน ใน
ระดับปริญญาตรี ดานสภาพแวดลอม 

ดานหลักสูตร  ̅ S.D. แปลผล 
1. หลักสูตรมีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม 3.96 0.538 มาก 
2. หลักสูตรและสาขาวิชาตรงตามความตองการของนักศึกษา 3.83 0.695 มาก 
3. หลักสูตรท่ีศึกษาเป็นท่ีตองการของตลาดแรงงาน 3.94 0.649 มาก 

รวม 3.91 0.503 มาก 

ดานทําเลที่ต้ัง  ̅ S.D. แปลผล 
1. การเดินทางไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยมีความสะดวก 4.08 0.695 มาก 
2. มหาวิทยาลัยอยูใกลท่ีพักอาศัย 3.96 0.787 มาก 
3. มีรถประจําทางวิ่งผานหลายสาย 3.95 0.759 มาก 

รวม 3.99 0.594 มาก 

ดานสภาพแวดลอม  ̅ S.D. แปลผล 
1. สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษามีความสวยงาม และ 
รมร่ืนนาอยู 

4.09 0.689 มาก 

2. มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานท่ี และหองเรียนท่ีเหมาะสม 4.00 0.623 มาก 
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหบริการ
แกนักศึกษา เชน หอพัก สนามกีฬา สถานพยาบาล 

4.04 0.698 มาก 

รวม 4.05 0.551 มาก 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา432 

ตารางที่ 6 แสดงคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอเหตุผลท่ีเลือกเรียน ใน
ระดับปริญญาตรี ดานช่ือเสียงและคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 

ตารางที่ 7 แสดงคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอเหตุผลท่ีเลือกเรียน ใน
ระดับปริญญาตรี ดานคาธรรมเนียมการศึกษา 

 

ตารางที่ 8  คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนใน
ระดับปริญญาตรี 

 

 

 

 

 

ดานช่ือเสียงและคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ̅ S.D. แปลผล 
1. มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง และมีคุณภาพเป็นท่ีรูจักกันท่ัวไป 3.92 0.714 มาก 
2. มหาวิทยาลัยมีความพรอมในการจัดการศึกษา 4.05 0.679 มาก 
3. มหาวิทยาลัยมีหองเรียน หองปฏิบัติการ และมีอุปกรณแสื่อการ
เรียนการสอนท่ีทันสมัย 

4.09 0.725 มาก 

รวม 4.02 0.601 มาก 

ดานคาธรรมเนียมการศึกษา  ̅ S.D. แปลผล 
1. คาธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสม 4.09 0.735 มาก 
2. คาใชจายนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา  
มีความเหมาะสม เชน อุปกรณแการเรียน คาบริการตางๆ 

3.87 
 

0.766 มาก 

3. มีการใหผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาได 3.72 0.776 มาก 
รวม 3.89 0.628 มาก 

ความคาดหวังของนกัศกึษา  ̅ S.D. แปลผล 

1. ดานความคาดหวังตอการเรียนการสอน 4.17 0.444 มาก 
2. ดานความคาดหวังตออาจารยแผูสอน 4.16 0.469 มาก 
3. ดานความคาดหวังตอสิ่งอํานวยความสะดวก 4.21 0.534 มากที่สุด 
4. ดานความคาดหวังหลังสําเร็จการศึกษา 4.32 0.479 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.22 0.402 มากที่สุด 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา433 

ตารางที่ 9 คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนในระดับ
ปริญญาตรี ดานความคาดหวังตอการเรียนการสอน 

 
 
ตารางที่ 10 คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนใน
ระดับปริญญาตรี ดานความคาดหวังตออาจารยแผูสอน 

 

 

ดานความคาดหวังตอการเรียนการสอน  ̅ S.D. แปลผล 
1. รายวิชามีความหลากหลาย นาสนใจ และทันสมัย 4.21 0.639 มากที่สุด 
2. จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร มีความเหมาะสม 4.16 0.680 มาก 
3. ระยะเวลาท่ีใชศึกษาตลอดหลักสูตร มีความเหมาะสม 4.17 0.686 มาก 
4. สื่อและเทคโนโลยีภายในหองเรียนมีมาตรฐาน ทันสมัย และ
พรอมใชงาน 

4.14 0.736 มาก 

5. นักศึกษามีโอกาสศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกับหนวยงานอื่น ๆ 

4.16 0.732 มาก 

6. นักศึกษามีโอกาสฝึกงานอยางเหมาะสม 4.19 0.661 มาก 
7. นักศึกษามีโอกาสฝึกทักษะการเขียน การพูด เพื่อนําเสนอผลงาน
ตอสาธารณชน 

4.18 0.683 มาก 

8. กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลอหลอมใหนักศึกษาเป็นคนดี 4.17 0.664 มาก 
รวม 4.17 0.444 มาก 

ดานความคาดหวังตออาจารยแผูสอน  ̅ S.D. แปลผล 
1. เป็นผูท่ีมีความรู ความชํานาญ และเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน 4.30 0.691 มากที่สุด 
2. เป็นผูท่ีมีความสามารถในการสอน ถายทอดความรูไดอยาง
เหมาะสม 

4.24 0.649 มากที่สุด 

3. เปิดโอกาสและกระตุนใหนักศึกษาไดแสดงความเห็นในวิชาท่ี
เรียน 

4.20 0.680 มาก 

4. ดูแล ใหคําปรึกษา และไมเพิกเฉยตอปใญหาของนักศึกษาจน
สําเร็จการศึกษา 

3.99 0.665 มาก 

5. สามารถใหคําแนะนําแกนักศึกษาในกฎ ระเบียบ และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยได 

4.01 0.718 มาก 

6. เป็นผูมีจรรยาบรรณของความเป็นครู และเป็นแบบอยางท่ีดีตอ
นักศึกษา 

4.17 0.686 มาก 

7. เป็นผูมีความสามารถในการควบคุมอารมณแ มีมนุษยแสัมพันธแท่ีดี 4.22 0.719 มากที่สุด 
รวม 4.16 0.469 มาก 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา434 

ตารางที่ 11 คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนใน
ระดับปริญญาตรี ดานความคาดหวังตอส่ิงอํานวยความสะดวก 

 

ตารางที่ 12 คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนใน
ระดับปริญญาตรี ดานความคาดหวังหลังสําเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

ดานความคาดหวังตอสิ่งอํานวยความสะดวก  ̅ S.D. แปลผล 

1. มีทุนการศึกษา หรือหาแหลงทุนการศึกษาใหนักศึกษา 4.09 0.715 มาก 

2. มีสวัสดิการ การรักษาพยาบาลท่ีดี และสะดวก 4.27 0.725 มากที่สุด 

3. มีหองสมุด และระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยใหบริการ 4.25 0.697 มากที่สุด 

4. มีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการเรียนรู และพักผอน 4.26 0.713 มากที่สุด 

5. มีหอพักภายในท่ีปลอดภัยแกนักศึกษา 4.23 0.728 มากที่สุด 

6. มีรานจําหนายอาหาร และสินคา 4.17 0.726 มาก 

7. มีสถานท่ีและอุปกรณแสําหรับออกกําลังกาย และเลนกีฬา 4.21 0.731 มากที่สุด 

รวม 4.21 0.534 มากที่สุด 

ดานความคาดหวังหลังสําเร็จการศึกษา  ̅ S.D. แปลผล 

1. การมรีายไดจากการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาท่ีเรียน 4.29 0.663 มากที่สุด 

2. สามารถประกอบอาชีพรับราชการได 4.31 0.714 มากที่สุด 

3. สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเอกชนได 4.33 0.676 มากที่สุด 

4. สามารถศึกษาตอในระดับสูงข้ึนได 4.36 0.639 มากที่สุด 

5. เป็นท่ียอมรับในสังคม 4.30 0.684 มากที่สุด 

6. สามารถคิดเป็นระบบ สามารถแกไขปใญหา และพัฒนาตอยอด
ได 

4.33 0.659 มากที่สุด 

7. สามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษามาทําใหเกิดประโยชนแแก
สังคม 

4.31 0.695 มากที่สุด 

รวม 4.32 0.479 มากที่สุด 
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ตารางที่ 13 เปรียบเทียบความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนในระดับปริญญาตรี จําแนกตาม
ช้ันป ี

ความคาดหวังของนกัศกึษา แหล่งความ
แปรปรวน 

SS. Df. MS. F p 
value 

1.ดานความคาดหวังตอการเรียน 
การสอน 

ระหวางกลุม 1.974 3 0.658 3.406 0.018* 

ภายในกลุม 64.538 334 0.193   
รวม 66.512 337    

2. ดานความคาดหวังตออาจารยแ
ผูสอน 

ระหวางกลุม 0.955 3 0.318 1.451 0.228 

ภายในกลุม 73.255 334 0.219   
รวม 74.210 337    

3. ดานความคาดหวังตอสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

ระหวางกลุม 1.734 3 0.578 2.048 0.107 

ภายในกลุม 94.235 334 0.282   
รวม 95.968 337    

4. ดานความคาดหวังหลังสําเร็จ
การศึกษา 

ระหวางกลุม 0.943 3 0.314 1.376 0.250 

ภายในกลุม 76.311 334 0.228   
รวม 77.254 337    

รวม ระหว่างกลุ่ม 1.090 3 0.363 2.278 0.079 

ภายในกลุ่ม 53.269 334 0.159   
รวม 54.359 337    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ตารางที่ 14 แสดงผลการเปรียบเทียบของคาเฉล่ียรายคูของความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการ
เรียนในระดับปริญญา จําแนกตามช้ันปี ดานความคาดหวังตอการเรียนการสอน 

ชั้นป ี  ̅ 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

4.17 4.30 4.15 4.09 
ชั้นปีที่ 1 4.17 - 0.13 0.02 0.08 
ชั้นปีที่ 2 4.30  - 0.15  0.21* 
ชั้นปีที่ 3 4.15   - 0.06 
ชั้นปีที่ 4 4.09    - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางที่ 15 เปรียบเทียบความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนในระดับปริญญาตรี จําแนกตาม
สาขา 

ความคาดหวังของนกัศกึษา แหล่งความ
แปรปรวน 

SS. Df. MS. F p 
value 

1. ดานความคาดหวังตอการเรียน    
การสอน 

ระหวางกลุม 1.785 10 0.179 0.902 0.532 
ภายในกลุม 64.727 327 0.198   
รวม 66.512 337    

2. ดานความคาดหวังตออาจารยแ
ผูสอน 

ระหวางกลุม 1.475 10 0.148 0.663 0.758 

ภายในกลุม 72.734 327 0.222   
รวม 74.210 337    

3. ดานความคาดหวังตอสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

ระหวางกลุม 2.499 10 0.250 0.874 0.557 

ภายในกลุม 93.469 327 0.286   
รวม 95.968 337    

4. ดานความคาดหวังหลังสําเร็จ
การศึกษา 

ระหวางกลุม 2.592 10 0.259 1.135 0.335 

ภายในกลุม 74.662 327 0.228   
รวม 77.254 337    

รวม ระหว่างกลุ่ม 1.308 10 0.131 0.806 0.623 

ภายในกลุ่ม 53.051 327 0.162   
รวม 54.359 337    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

ตารางที่ 16 แสดงผลการวิเคราะหแความถดถอยพหุคูณ ความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนใน
ระดับปริญญาตรี โดยใชการวิเคราะหแ Multiple Linear Regression 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 20.921 6 3.487 34.515 0.000* 

Residual 33.438 331 0.101   

Total 54.359 337    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ตารางที่ 17 แสดงผลการวิเคราะหแความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนในระดับ
ปริญญาตรี โดยใชวิธีการวิเคราะหแถดถอยเชิงพหุคูณ (Stepwise Linear Regression Analysis) 

เหตผุลทีเ่ลือกเรียน 
ในระดับปรญิญาตร ี

ความคาดหวังของนกัศกึษา 
ที่มีต่อการเรยีน 

T p-value สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

ความ 
คลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
คาคงท่ี (Constant) 1.950 0.17 11.406 0.000* 

ดานครอบครัวและบุคคลท่ีเกี่ยวของ (X1) -0.092 0.027 -3.336 0001* 

ดานหลักสูตร (X2) 0.094 0.043 2.169 0.031* 

ดานทําเลที่ต้ัง (X3) 0.066 0.035 1.880 0.061 

ดานสภาพแวดลอม (X4) 0.157 0.040 3.957 0.000* 

ดานช่ือเสียงและคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
(X5) 

0.137 0.035 3.931 0.000* 

ดานคาธรรมเนียมการศึกษา (X6) 0.196 0.033 6.012 0.000* 

 R = 0.620 Adjusted R2 = 0.374 

 R2 = 0.385 SE = 0.318 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จากการศึกษาวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ  จํานวน 338 คน สวนใหญเป็นเพศหญิง 
จํานวน 237 คน คิดเป็นรอยละ 70.10 นักศึกษาสวนใหญมีอายุ 21 ปี จํานวน 116 คน คิดเป็นรอยละ 
34.30 โดยนักศึกษาสวนใหญกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันปีท่ี 3 จํานวน 110 คน คิดเป็นรอยละ 32.50 
รองลงมา  เป็นนักศึกษาท่ีอยูในสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป จํานวน 59 คน คิดเป็นรอยละ 17.50 
รองลงมาศึกษาอยูในสาขาวิชาการบัญชี จํานวน 57 คน คิดเป็นรอยละ 16.90 ตามลําดับ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเหตุผลที่เลือกเรียนในระดับปริญญาตรี  
 จากการศึกษาวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลท่ีเลือกเรียนในระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ ใน
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 3.88 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน 
พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากในทุกดาน โดยเรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
ดานท่ีมีคาฌฉล่ียมากท่ีสุดคือดานสภาพแวดลอม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 รองลงมาดานช่ือเสียงและ
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คุณภาพของมหาวิทยาลัย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 และดานครอบครัวและบุคคลท่ีเกี่ยวของ มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.41 ตามลําดับ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนในระดับปริญญาตรี  
จากการศึกษาวิจัยพบวา นักศึกษามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังท่ีมีตอการเรียนใน

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 สําหรับผลการพิจารณารายดานโดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดานความคาดหวังหลังสําเร็จการศึกษา มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.32 รองลงมาคือ ดานความคาดหวังตอส่ิงอํานวยความสะดวก มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.21 และนอยท่ีสุดคือ ดานความคาดหวังตออาจารยแผูสอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 ตามลําดับ 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 การทดสอบสมมติฐาน เพื่อวิเคราะหแเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของนักศึกษาที่มี
ตอการเรียนในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระ
บรมราชูปถัมภแ โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับช้ันปี และสาขาวิชา พบวา ปใจจัยสวนบุคคล ดานเพศ 
อายุ และสาขาวิชาท่ีแตกตางกัน มีความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนในระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 สวนดานระดับช้ันป ีพบวา มีความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนในระดับปริญญา
ตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ โดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเป็น
รายดานพบวา ดานความคาดหวังตอการเรียนการสอน นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 มีระดับความคาดหวังตอ
การเรียนการสอนมากกวานักศึกษาช้ันปีท่ี 4 โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการสร้างสมการพยากรณ์ของ เหตุผลที่          
เลือกเรียน และความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนในระดับปริญญาตรี  
 ผลการวิเคราะหแพบวา เหตุผลท่ีเลือกเรียน ดานครอบครัวและบุคคลท่ีเกี่ยวของ  ดานหลักสูตร 
ดานสภาพแวดลอม ดานช่ือเสียงและคุณภาพของมหาวิทยาลัย ดานคาธรรมเนียมการศึกษา มี
ความสัมพันธแและผลกระทบเชิงบวกตอความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนในระดับปริญญา
ตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1, 2, 4, 5 และ 6 สําหรับเหตุผลท่ีเลือกเรียน ดานทําเล
ท่ีต้ัง ไมมีความสัมพันธแและผลกระทบตอความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนในระดับปริญญา
ตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ  สมการทํานายความคาดหวังของ
นักศึกษาท่ีมีตอการเรียนในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ (Y) ดังนี้ 
 
 Y   =  1.950 - 0.092 X1 + 0.094 X2 + 0.066 X3 + 0.157 X4 + 0.137 X5 + 0.196 X6      
 
 
 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา439 

การอภิปรายผล 
ดานความคาดหวังตอการเรียนการสอน พบวา นักศึกษามีความคาดหวังตอการเรียนในระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ ดาน
ความคาดหวังตอการเรียนการสอน โดยภาพรวม มีระดับความคาดหวังอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอพบวาทุกขอมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปิยะรัตน์ เจิม
ประไพ, ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง และนันทนา ชาครานุวัฒนพงศ ์(2551) ไดทําการวิจัย เรื่อง ความ
คาดหวังและความพึงพอใจตอการมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยแหัวหิน พบวา ความ
คาดหวังของนักศึกษาตอการมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยแหัวหิน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ความคาดหวังอยูในระดับมากทุกดาน  ดานท่ีมีความคาดหวัง
อันดับแรก คือ ดานการจัดการเรียนการสอน และดานกิจกรรมนักศึกษา รองลงมาคือ ดานสังคมกลุม
เพื่อน และลําดับสุดทายคือ ดานอาคารสถานท่ี 

ดานความคาดหวังตออาจารยแผูสอน พบวา นักศึกษามีความคาดหวังตอการเรียนในระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ ดาน
ความคาดหวังตออาจารยแผูสอน โดยภาพรวม มีระดับความคาดหวังอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ น้ําฝน ลูกคํา (2550) ไดทําการวิจัย เรื่อง ความตองการและความคาดหวังของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายตอการเลือกศึกษาท่ีมีตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความตองการและความคาดหวังโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน คือ ดาน
หลักสูตรการเรียนการสอน ดานอาจารยแผูสอน ดานส่ือหรืออุปกรณแการเรียนการสอน ดานสถานท่ี
สําหรับจัดการเรียนการสอน ดานการใหบริการดานวิชาการ ดานการใหบริการทั่วไป 

ดานความคาดหวังตอส่ิงอํานวยความสะดวก นักศึกษามีความคาดหวังตอการเรียนในระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ ดาน
ความคาดหวังตอส่ิงอํานวยความสะดวก โดยภาพรวม มีระดับความคาดหวังอยูในระดับมากท่ีสุด          
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุวดี ทรงโภค (2558) ไดทําการวิจัย เรื่อง สภาพ
และความคาดหวั งของ ผูปกครองต อการ จัดการ ศึกษาของ ศูนยแพัฒนา เ ด็กเ ล็ก  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา พบวา ผูปกครองเห็นวาการจัดการศึกษาของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม อยูในระดับมาก โดยท่ีดานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยแพัฒนา
เด็กเล็ก มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดานอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยของศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็ก และดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก มีคาเฉล่ีย
ตํ่าสุด 

ดานความคาดหวังหลังสําเร็จการศึกษา นักศึกษามีความคาดหวังตอการเรียน ในระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ ดาน
ความคาดหวังตอส่ิงอํานวยความสะดวก โดยภาพรวม มีระดับความคาดหวังอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดารารัตน์ เจริญบุญ (2550) ไดทําการวิจัย เรื่อง 
ความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอคณะสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา นักศึกษามีความ
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปใจจัยการเรียนการสอนท่ีสงผลตอมาตรฐานการเรียนรูใน
รายวิชาการบัญชีการเงินของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1  ( ศึกษาปใจจัยการเรียนการสอนท่ี
สงผลตอมาตรฐานการเรียนรู 2  ( เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดย
ประชากรท่ีศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีเรียนในรายวิชาการบัญชีการเงินของหลักสูตร
บริหารธุรกิจ จํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 260 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยให
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง   ) IOC) ของแบบสอบถาม ซึ่งไดคามากกวา 0.6 และหาคาความ

เช่ือมั่นโดยการทดสอบแบบสอบถามกับนอกกลุมตัวอยาง  (Try out) จํานวน 30 คน ซึ่งไดคาความ
เช่ือมั่นเทากับ 0.97 ท้ังนี้ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมไดใชคาสถิติวิเคราะหแขอมูล ซึ่งไดแก คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางโดยใชการทดสอบคาที  )t-test) การวิเคราะหแความ
แปรปรวนแบบทางเดียว  )F-test) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  และการทดสอบ
ความสัมพันธแของสัมประสิทธิ์ถดถอย จากผลการวิจัยพบวา ปใจจัยการเรียนการสอนท่ีสงผลตอ
มาตรฐานการเรียนรู มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.05  ท้ังนี้เมื่อ
พิจารณาคาเฉล่ียรายดาน พบวา ปใจจัยดานผูสอน มีคาเทากับ  4.10 ปใจจัยดานเนื้อหารายวิชามีคา

เทากับ 4.02 และปใจจัยดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู มีคาเทากับ 4.02 ตามลําดับ โดยเมื่อพิจารณา
มาตรฐานการเรียนรูรายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญ ไดแก ดานความรู ดาน
ทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี ดานทักษะทางปใญญา ดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ตามลําดับ และเมื่อ
พิจารณาถึงความสัมพันธแระหวางปใจจัยการเรียนการสอนกับมาตรฐานการเรียนรู พบวา ปใจจัยดาน
ผูสอน ดานเนื้อหารายวิชาและดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู สงผลในเชิงบวกตอมาตรฐานการเรียนรู 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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ABSTRACT 
 This research is a study of teaching and learning factors that affect the 
standard of learning in students' financial accounting courses. With the objectives of 
1) to study teaching and learning factors that affect learning standards 2) to be a 
guideline for improving the quality of teaching and learning management the 
population studied is undergraduate students. Studying in the Financial Accounting 
course of the Business Administration Program A total of 260 samples  .The tools 
used in the research were questionnaires by experts for the accuracy examination 
(IOC) of the questionnaires which received values greater than 0.6 and found the 
confidence values by testing the questionnaire with outside the sample group (Try 
out) of 30 people, which obtained the value of Confidence is 0.97  .Data collection 
from data collection from statistical analysis (F-test) at statistical significance level. 
0.5 and testing the relationship of coefficients. 

The research results found that Teaching factors affecting learning standards 
There are overall opinions at a high level. With an average score of 4.05  by 
considering the learning standards, it was found that the respondents gave 
importance to the knowledge of numerical analysis skills. Communication and use of 
technology Intellectual skills Moral and ethical and skills in interpersonal 
relationships and responsibilities, respectively and considering the relationship 
between teaching and learning factors and learning standards, it was found that the 
instructor factor Course content and learning support Positive effect on learning 
standards with statistical significance at 0.05 
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บทนํา 

การบัญชี เป็นแหลงขอมูลทางธุรกิจท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความเป็นไปของธุรกิจจึงมี
ความสําคัญและประโยชนแหลายประการ อาทิเชน ชวยใหเจาของกิจการสามารถ ควบคุมรักษา
สินทรัพยแของกิจการได ชวยใหทราบผลการดําเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งวา   
ผลการดําเนินงานท่ีผานมากิจการมีกําไรหรือขาดทุนเป็นจํานวนเทาใด ชวยใหทราบฐานะการเงินของ
กิจการ ณ วันใดวันหนึ่งวา กิจการมีสินทรัพยแหนี้สินและทุน ซึ่งเป็นสวนของเจาของกิจการเป็นจํานวน
เทาใด เป็นประโยชนแในการวางแผนการดําเนินงานและควบคุมกิจการใหประสบผลสําเร็จตามความ
มุงหมาย เพื่อบันทึกรายการคาท่ีเกิดขึ้นตามลําดับกอนหลังและจําแนกตามประเภทของรายการคา 
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เพื่อใหถูกตองตามพระราชบัญญัติวาดวยการทําบัญชีการเงินของกิจการตาง ๆ (วรางคนางคแ สกุลวงศแ, 
2558) 

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาการ
บัญชีการเงินเป็นวิชาพื้นฐาน )วิชาแกน (เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจและนําไปใชในเชิงธุรกิจ  
โดยนักศึกษาท่ีตองเรียน ไดแก สาขาการจัดการท่ัวไป สาขาการจัดการโลจิสติกสแและซัพพลายเชน 
สาขาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินการธนาคาร สาขาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการ ตลาด 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยแ รายวิชา
ดังกลาวเกี่ยวของกับการบริหารจัดการทางตัวเลข ทางการเงินและบัญชี วิชาการบัญชีการเงินมี
นักศึกษาท่ีทําการศึกษาอยูเป็นจํานวนมาก ซึ่งทัศนคติสงผลตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การบัญชีการเงิน ปใญหาท่ีพบหลัก ๆ คือ นักศึกษามีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้บอยครั้ง จึงไดมี
การสํารวจปใจจัยการเรียนการสอนสงผลตอมาตรฐานการเรียนรูที่ไดรับจากการเรียนรายวิชาการบัญชี
การเงินของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ   ท่ี
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแท้ัง 5 ดาน ไดแก 1  .ดานคุณธรรมจร  ิยธรรม 2  .ดานความรู 3 .
ดานทักษะทางปใญญา  4   .ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  5   .ดานทักษะ

การวิเคราะหแเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสถาบันผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพออกไปรับใชสังคมตอไป 

ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอยางยิ่งจะศึกษาปใจจัยการเรียนการสอนท่ีสงผลตอมาตรฐานการ
เรียนรูท่ีไดรับจากากรเรียนในรายวิชาการบัญชีการเงิน ไดแก ปใจจัยดานผูสอน ปใจจัยดานเนื้อหา
รายวิชาและปใจจัยดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู การศึกษาในครั้งนี้เพื่อจะเป็นแนวทางใหกับอาจารยแได
นําไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการบัญชีการเงิน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด รวมท้ังเพื่อใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตอไป  

ท้ังนี้ผูวิจัยไดมีการกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาปใจจัยการเรียนการสอนท่ีสงผลตอ
มาตรฐานการเรียนรูท่ีไดรับจากการเรียนในรายวิชาการบัญชีการเงินของนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ ไวดังนี้ 
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ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดปใจจัยการเรียนการสอนท่ีสงผลตอมาตรฐานการเรียนรูในรายวิชาการบัญชีการเงิน  
 
วัตถุประสงค์ 

1  . เพื่อศึกษาปใจจัยการเรียนการสอนท่ีสงผลตอมาตรฐานการเรียนรูในรายวิชาการบัญชี
การเงิน 

2 . เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

1   .ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนวิชาการ
บัญชีการเงินคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ 
  2  . ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและอธิบาย
วิธีการตอบแบบสอบถาม พรอมท้ังบอกวัตถุประสงคแของการวิจัยใหแกกลุมตัวอยางเพื่อขอความ
รวมมือจากกลุมตัวอยางในการกรอกแบบสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถาม
อีกดวย โดยมีการใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบประเมินความสอดคลองเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความ
ถูกตองของการใชภาษาและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข  )IOC   (ตองมีคา

มากกวา 0.6 แสดงวาแบบสอบ ถามสามารถนําไปใชไดและการตรวจหาคุณภาพของแบบสอบถามเพื่อ
หาความเช่ือมั่น )Reliability  (โดยทําการทดสอบ   ) Try-out   (จํานวน  30  ชุด กับประชากรท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางเพื่อตรวจสอบวาคําถามสามารถส่ือความหมายตรงกับความตองการและความเหมาะสม

มาตรฐานการเรียนรูท่ีไดรับในรายวิชา
การบัญชีการเงิน ประกอบดวย 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคแของนักศึกษา 
5 ดาน ดังนี ้
      1. คุณธรรมจริยธรรม  
     2. ความรู 
     3. ทักษะทางปใญญา 
     4. ทักษะความสัมพันธแระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
      5. ทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข     
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ปใจจัยการเรียนการสอน ประกอบ ดวย
ปใจจัย 3 ดาน ดังนี ้
1. ปใจจัยดานผูสอน  

- บุคลิกภาพ 
- การวัดและประเมินผลการเรียน

การสอน 
- การจัดการเรียนการสอน 

2. ปใจจัยดานเนื้อหารายวิชา  
- ประโยชนแท่ีไดรับจากการเรียน     

การสอน 
- เนื้อหาสาระของรายวิชา 

3. ปใจจัยดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
- เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
- ส่ือท่ีใชประกอบการเรียนการสอน 
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หรือไม จากนั้นนํามาทดสอบความเช่ือม ั่นของแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปการทดสอบ
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามจะตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.70 จึงจะสามารถนําเครื่องมือนี้ไปใช
สําหรับการรวบรวมขอมูล 

 3 .เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถามใหกับนักศึกษา ไดแก  สาขา
การจัดการโลจิสติกสแและซัพพลายเชน สาขาการจัดการท่ัวไป สาขาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ สาขา
บริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินการธนาคาร สาขาบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาบริหารทรัพยากรมนุษยแ ท่ีเป็นกลุมตัวอยางท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบัญชีการเงิน
จํานวนท้ังส้ิน 260 ฉบับ  
 4  .นําแบบสอบถามท่ีกลุมตัวอยางตอบมาตรวจสอบความสมบูรณแของแบบสอบถามแลว

ตรวจใหคะแนนตามเกณฑแท่ีกําหนดไวและนําขอมูลมาวิเคราะหแทางสถิติไดแก การแจกแจงความถี่ 
 )Frequency   (รอยละ   ) Percentage   (คา เฉล่ีย   ) Mean   (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ) Standard 
Deviation (ทดสอบความแตกตางโดยใชการทดสอบคาที )t-test) และใชวิธีวิเคราะหแความแปรปรวน
แบบทางเดียว )One-way Analysis of Variance หรือ f-test) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน )คน(  รอยละ 
ชาย    96 36.90 
หญิง 164 63.10 

รวม 260 100.00 

 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามช้ันปีของนักศึกษา  

นักศึกษาช้ันปี จํานวน )คน(  รอยละ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 77 29.60 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 61 23.50 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 122 46.90 

รวม 260 100.00 
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสาขา  

สาขา จํานวน )คน(  รอยละ 
สาขาการจัดการโลจิสติกสแและซัพพลายเชน 61 23.50 
สาขาการจัดการท่ัวไป 76 29.20 
สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 32 12.30 

      สาขาบริหารธุรกิจ  
            - แขนงวิชาการเงินการธนาคาร  28 10.80 

            - แขนงวิชาการตลาด  33 12.70 
            - แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยแ  30 11.50 

รวม 260 100.00 

 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการลงเรียนรายวิชาการบัญชีการเงิน  

การลงเรียนรายวิชาการบัญชีการเงิน จํานวน )คน(  รอยละ 
    1 ครั้ง      255 98.1 

    2 ครั้ง  5 1.9 
   มากกวา 2 ครั้ง  - - 

รวม 260 100.00 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเกรดเฉล่ีย ) GPA( 

เกรดเฉลี่ย )GPA( จํานวน )คน(  รอยละ 
นอยกวา 2.00 10 3.8 

2.00-2.50  65 25.0 
2.51-3.00                109 41.9 
3.01-3.50 61 23.5 
มากกวา 3.50 15 5.8 

รวม 260 100.00 
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ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสาขา  

สาขา จํานวน )คน(  รอยละ 
สาขาการจัดการโลจิสติกสแและซัพพลายเชน 61 23.50 
สาขาการจัดการท่ัวไป 76 29.20 
สาขาคอมพิวเตอรแธุรกิจ 32 12.30 
สาขาบริหารธุรกิจ  

            - แขนงวิชาการเงินการธนาคาร  28 10.80 
            - แขนงวิชาการตลาด  33 12.70 

            - แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยแ  30 11.50 

รวม 260 100.00 

 

ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยการเรียนการสอนท่ีสงผลตอมาตรฐานการเรียนรูในรายวิชาการ
บัญชีการเงินการเงินโดยรวมและเป็นรายดาน 

 
ปใจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

 
Mean ( ̅) 

Std. 
Deviation 

ระดับ
ความเห็น 

ปใจจัยดานผูสอน 4.10 .540 มาก 
ปใจจัยดานเน้ือหารายวิชา 4.02 .577 มาก 
ปใจจัยดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4.02 .570 มาก 

รวม 4.05 .503 มาก 

ตารางท่ี 8  ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรูหลังจากมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การบัญชีการเงินโดยรวมและเป็นรายดานตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแของนักศึกษา     

 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคแของนักศึกษา 

 
Mean ( ̅) 

Std. 
Deviation 

ผลการเรียนรู
ท่ีไดรับ 

1 . ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.04 .61 มาก 
2 . ดานความรู 4.13 .68 มาก 
3 . ดานทักษะทางปใญญา 4.07 .60      มาก 
4  . ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
3.90 .66 มาก 

5  . ดานทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี 

4.09 .62 มาก 

รวม 4.05 .50 มาก 
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ตารางท่ี 9  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาท่ี
เรียนสาขาวิชาแตกตางกัน (ANOVA) 

ปใจจัยในการจัดการ
เรียนการสอน 

แหลงของความ
แปรปรวน 

 
Df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
p-value 

 
โดยรวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5 
254 
259 

13.934 
51.621 
65.555 

2.787 
.023 

 

13.712 
 

.000*  
 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 

ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยการเรียนการสอน ของนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย
แตกตางกัน (ANOVA) 

 
ปใจจัยในการจัดการ

เรียนการสอน 

แหลงของความ
แปรปรวน 

 
Df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
p-value 

 
โดยรวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5 
254 
259 

2.968 
62.588 
65.555 

.742 

.245 
3.023 .018*  

 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรูหลังจากมีการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาการบัญชีการเงินของนักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาแตกตางกัน (ANOVA) 

 
ผลการเรียนรูท่ีไดรับ  

แหลงของความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
p-value 

 
โดยรวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5 
254 
259 

15.582 
48.854 
64.436 

3.116 
.192 

16.203 .000*  
 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรูหลังจากมีการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาการบัญชีการเงินของนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียแตกตางกัน (ANOVA) 

 
ผลการเรียนรูท่ีไดรับ  

แหลงของความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
p-value 

 
โดยรวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5 
254 
259 

2.524 
61.912 
64.436 

.631  

.243  
2.599 .037*  

 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตารางท่ี 13  การทดสอบความสัมพันธแของสัมประสิทธิ์ถดถอยปใจจัยในการเรียนการสอนท่ีสงผล
มาตรฐานการเรียนรูหลังจากมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีการเงินตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคแของนักศึกษาโดยรวม 

 
 

ปใจจัยในการเรียนการสอน 

 มาตรฐานการเรียนรูในรายวิชาการ
บัญชีการเงิน 

 
 
t 

 
 

p-value สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

คาความคงท่ี   
โดยรวม 

 .986 
.757 

.163  

.040  
6.068 
18.986 

.000 * 

.000 * 

F = 25.820 p = .000 AdjR2= .223   
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตารางท่ี 14  การทดสอบความสัมพันธแของสัมประสิทธิ์ถดถอยปใจจัยในการเรียนการสอนท่ีสงผลตอ
มาตรฐานการเรียนรูหลังจากมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีการเงินตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคแของนักศึกษา 

 
 

ปใจจัยในการเรียนการสอน 

 มาตรฐานการเรียนรูในรายวิชาการ
บัญชีการเงิน 

 
 
t 

 
 

p-value สัมประสิทธิ ์
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

คาความคงท่ี   
ปใจจัยดานผูสอน )a( 
ปใจจัยดานเน้ือหารายวิชา )b( 
ปใจจัยดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู )c( 

 .978  
.291  
.286  
.181  

.164  

.058  

.054  

.054  

5.977 
5.017 
5.320 
3.379 

.000* 

.000* 

.000* 

.001* 
F = 120.737 p = .000 AdjR2= .581  
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 15  ผลของการการวิเคราะหแสมการถดถอย  

 
ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
มาตรฐานการเรียนรูในรายวิชาการบัญชีการเงิน 

ปใจจัยดานผูสอน .291 
.)315( 

ปใจจัยดานเน้ือหารายวิชา .286 
.)331( 

ปใจจัยด านสิ่ งส นับสนุนการ
เรียนรู 

.181 
.)207( 

AdjR2 

F 
0.581 

120.737 
 
จากตารางท่ี 15 พบวา การศึกษาปใจจัยท่ีสงผลกระทบตอมาตรฐานการเรียนรูในรายวิชาการ

บัญชีการเงินของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรม
ราชูปถัมภแ ทางดานปใจจัยผูสอน  (H1 : b1 = 0.291 , p < 0.05) มีคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 

เทากับ 0.315 โดยท่ีตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรหรือการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตาม
ไดรอยละ  58.10  ปใจจัยดานเนื้อหารายวิชา (H2 : b1 = 0.286 , p < 0.05) มีคาความคลาดเคล่ือน

มาตรฐาน เทากับ 0.331 โดยท่ีตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความ ผันแปรหรือการเปล่ียนแปลงของตัว
แปรตามไดรอยละ 58.10  ปใจจัยดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (H3 : b1 = 0.181 ,   p < 0.05) มีคา
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน เทากับ 0.207  โดยท่ีตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรหรือการ

เปล่ียนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 58.10  
 
 

สรุปผลการวิจัย  
 1 .ขอมูลระดับความเห็นเกี่ยวกับปใจจัยท่ีสงผลตอมาตรฐานการเรียนรูในรายวิชาการบัญชี

การเงิน ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนรวมท้ังหมด 260 คน มีความเห็นเกี่ยวกับปใจจัยในการเรียนการ
สอน โดยรวมมีระดับความเห็นอยูในระดับมาก   )  ̅ = 4.05   (ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับปใจจัยดานผูสอนอยูในระดับมาก  ) ̅ = 4.10   (โดยเห็นวา ดานบุคลิกภาพ ผูสอนแตงกาย
เหมาะสม พูดจาดวยถอยคําท่ีสุภาพออนโยน มีความสนใจในตัวผูเรียนและสนใจปใญหาตางๆ ของ
ผูเรียน  

 ปใจจัยดานเนื้อหารายวิชา โดยรวมอยูในระดับมาก )  ̅ = 4.02  (ผูตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นวา ดานประโยชนแท่ีไดรับจากการเรียนการสอน ผูเรียนไดรับความรูและประสบการณแท่ีเป็น
ประโยชนแนอกเหนือจากตําราและการเรียนในช้ันเรียน สามารถนําความรูและประสบการณแท่ีไดรับไป
ใชในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานไดจริงไดรับความรูท่ีเป็นประโยชนแและสามารถถายทอดความรู
และประสบการณแแกผูอื่นได  

 ปใจจัยดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  โดยรวมอยูในระดับมาก   )  ̅ = 4.02   (ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวา ดานเอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารในการเรียน 
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แบบฝึกหัดสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาแผนการเรียน มีสวนชวยให ผูเรียนไดรูจักคิด วิเคราะหแ 
มีการใชภาษาเขียนและตัวสะกดท่ีถูกตอง มีความทันสมัยอุปกรณแ   /ส่ือการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมีความพอเพียงของส่ือการเรียนรูตาง ๆ เชน คอมพิวเตอรแ ระบบอินเตอรแเน็ต ดานส่ือ ท่ี

ใชประกอบการเรียนการสอน มีความทันสมัยของส่ืออุปกรณ  แ หองเรียน  /หองคอมพิวเตอรแ  
 2 .ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรูหลังจากมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

การบัญชีการเงินตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแของนักศึกษา  5  ดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
จํานวนรวมท้ังหมด  260  คน  มีความเห็นโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ) ̅ = 

4.05 ( 
 3  .เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปใจจัยท่ีสงผลตอมาตรฐานการเรียนรูหลังจากมีการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การบัญชีการเงินของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ ท่ีมีเกรดเฉล่ียและเรียนสาขาวิชาแตกตางกัน มีความเห็น
เกี่ยวกับปใจจัยท่ีสงผลตอการเรียนในรายวิชาการบัญชีการเงินและมาตรฐานการเรียนรูหลังจากมีการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การบัญชีการเงินหลังจากมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการ
บัญชีการเงินของนักศึกษา ท่ีแตกตางกัน   

 4  .ปใจจัยในการเรียนการสอนสงผลกระทบเชิงบวกตอมาตรฐานการเรียนรูหลังจากมีการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีการเงินของนักศึกษาโดยรวม ผูตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นวาปใจจัยในการเรียนการสอนดานผูสอน ดานเนื้อหารายวิชาและดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
สงผลใหนักศึกษาไดรับผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาการบัญชีการเงินตามคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคแของนักศึกษา 5  ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปใญญา     
ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและดานทักษะการวิเคราะหแเชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี โดยรวม  )d   (อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  0.05   ซึ่งสามารถเขียน
สมการพยากรณแได ดังนี้ 

d = .978 + .757(abc) 
 
การอภิปรายผล 

จากการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดศึกษาปใจจัยท่ีสงผลกระทบตอมาตรฐานการเรียนรูท่ีไดรับ
จากการเรียนในรายวิชาการบัญชีการเงินของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณแ         ในพระบรมราชูปถัมภแ นักศึกษามีทัศนคติตอการเรียนในวิชานี้ในภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจตออาจารยแผูสอน ดานเนื้อหารายวิชา ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้  

ปใจจัยดานผูสอน ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เนื่องจากนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ท่ีเรียนรายวิชาการบัญชีการเงิน พบวา ผูสอนแตงกายเหมาะสม พูดจาดวย
ถอยคําท่ีสุภาพออนโยน มีความสนใจในตัวผูเรียนและสนใจปใญหาตาง ๆ ของผูเรียน ผูสอนควบคุม
อารมณแไดดี ท้ังอารมณแดีใจ โกรธ เศราหรือหงุดหงิด มีการวัดและประเมินผลการเรียนใหสอดคลอง
กับเนื้อหารายวิชาและวัตถุประสงคแของการเรียนการสอน มีการแจงวิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนอยางชัดเจนและแจงผลการเรียนใหผูเรียนไดทราบอยางรวดเร็ว มีการวัดผลและประเมินผลกอน
เรียน ระหวางเรียนและหลังเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียน มีความตรงตอเวลาในการสอน 
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มีการจัดการเรียนการสอนเป็นขั้นตอน เหมาะสม เขาใจงาย มีการเปิดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นและใหคําแนะนําแกผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนฝึกการคิดวิเคราะหแ การใชความคิดเพื่อหา
เหตุผล โดยมีการสอดแทรกคุณธรรม  /จริยธรรม เชน ความซื่อสัตยแ ความอดทนและความเห็นแก
สวนรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงทิพยแ เจริญรุกขแเผ่ือนโชติ )2557 (ไดศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ
และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรแมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีมีตอรายวิชาCOM 218   :
ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตรแ พบวา ดานทัศนคติของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรแนักศึกษาท่ีมี
ตอรายวิชา COM 218  อยูในเชิงบวก คือนักศึ กษาคิดวาจะตองไดใชความรูจากการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ในอนาคตอยางแนนอนไมวาจะเป็นการคมนาคม การติดตอส่ือสาร หรือส่ือมวลชลตาง 
ๆ นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียนไปประยุกตแใชในชีวิตประจําวันได ดานอาจารยแผูสอน 
จากการที่ใหโอกาสนักศึกษารวมทํางานเป็นกลุม พบวา นักศึกษามีความเขาใจในภาษาอังกฤษมากขึ้น 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อาภรณแ ใจเท่ียง  )2540  (ท่ีกลาวไววา ครูท่ีดีคือครูท่ีสอนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดดี มีลักษณะการสอนท่ีดี เชน มีการเตรียมการสอนลวงหนา สอนอยางคํานึงถึงประโยชนแ
ท่ีผูเรียนจะนําไปใชในชีวิตประจําวันและสังคมสอนดวยใจ มอบความรักความอบอุน ความเป็นกันเอง
สอนดวยจิตวิญญาณของความเป็นครู  

 ปใจจัยดานเนื้อหารายวิชา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เนื่องจาก 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ท่ีเรียนรายวิชาการบัญชีการเงิน พบวา ผูเร  ียนไดรับความรูและ
ประสบการณแท่ีเป็นประโยชนแนอกเหนือจากตําราและการเรียนในช้ันเรียน สามารถนําความรูและ
ประสบการณแท่ีไดรับไปใชในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานไดจริงไดรับความรูท่ีเป็นประโยชนแและ
สามารถถายทอดความรูและประสบการณแแกผูอื่นได เนื้อหารายวิชาสอดคลองเหมาะสมกับหลักสูตร
ท่ีเรียนและความมุงหวังของผูเรียน สามารถพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะของผูเรียนได และ
มีการจัดเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรถูกเรียงลําดับจากงายไปหายาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ    
ภัทรแธิรา บุญเสริมสง  )2554) ไดศึกษาการนําเสนอรูปแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิทยาศาสตรแการกีฬา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา1) คุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคแมี 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย คือ การมีความรูในสาขาวิทยาศาสตรแการกีฬา
เทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ ดานจิตพิสัย คือ มีจิตสํานึกในการทํางานเพื่อสวนรวม ดาน
ทักษะพิสัย คือ มีความรู  ความสามารถใชอุปกรณแ เครื่องมือวิทยาศาสตรแการกีฬาไดอยา งมี
ประสิทธิภาพ 2) รูปแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตรแการกีฬา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใหเป็นรูปแบบในการพัฒนาผูเรียนใหเป็นบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคแ ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคแ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคแ โครงสราง
หลักสูตร มาตรฐานผลการเรียนรู เงื่อนไขการจัดการเรียนรู การประเมินผล กลยุทธแการสอน และ
ทรัพยากรการเรียนการสอน 3) แนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย ดานผูสอน ไดแก ใชแบบประเมินความพึง
พอใจ สุมสัมภาษณแ สวนดานผูเรียน ไดแก  ใชการสังเกตและสัมภาษณแ ใชวิธีการประเมินผลท่ี
หลากหลาย ใชสมุดบันทึกการเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธํารง บัวศรี  )2532) ไดกลาววา
หลักสูตร คือ แผน ซึ่งไดออกแบบจัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมและ
มวลประสบการณแในแตละโปรแกรมการศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานตาง ๆ ตามจุดหมาย
ท่ีไดกําหนดไว  
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 ปใจจัยดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
เนื่องจาก นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ท่ีเรียนรายวิชาการบัญชีการเงิน พบวา เอกสารในการเรียน 
แบบฝึกหัดสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาแผนการเรียน มีสวนชวยใหผูเรียนไดรูจักคิด วิเคราะหแ 
มีการใชภาษาเขียนและตัวสะกดท่ีถูกตอง มีความทันสมัยอุปกรณแ   /ส่ือการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมีความพอเพียงของส่ือการเรียนรูตาง ๆ เชน คอมพิวเตอรแ  ระบบอินเตอรแเน็ต และมี
ความทันสมัยของส่ืออุปกรณแ หองเรียน /หองคอมพิวเตอรแ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจกาญจนแ 

ใสละมาย   )2560  (ไดศึ กษาการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการโดยการใชไอซีที เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พบวา 
หลังการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการโดยการใชไอซีทีนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ซึ่งผลการทดสอบกอนเรียนมีคะแนนโดยเฉล่ีย 4 .60 และหลังการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ
โดยการใชไอซีทีพบวามีคะแนนเฉล่ีย 9 .74 สงผลใหผลความตางของคะแนนระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียนมีความเปล่ียนแปลงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ J  .Romis  zowski  )1999  (ได
เสนอ แนวทางอยางงายในการพิจารณาเลือกใชส่ือการสอนไววา ในการเลือกส่ือการสอนนั้น มีปใจจัย
หลายอยางท่ีมีผลตอการเลือกส่ือท่ีจําเป็นตองนํามาพิจารณาไดแก ปใจจัยขอจํากัดในทางปฏิบัติ 
 )Practical Constrain   (ขอจํากัดในทางปฏิบัติในท่ีนี้ หมายถึง ขอจํากัดท้ังทางดานการจัดการและ
ทางดานเศรษฐศาสตรแ ซึ่งเป็นปใจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทางเลือกในการเลือกใชวิธีการสอนและส่ือการสอน 
เชน สถานท่ีใชส่ือการสอน ส่ิงอํานวยความสะดวก ขนาดพื้นท่ี งบประมาณ เป็นตน 
 

ข้อเสนอแนะ 

1 . ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
สถาบันการศึกษา ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงหองเรียนและอุปกรณแการเรียนใหพรอม

และมีความทันสมัย เหมาะกับสถานการณแในยุคปใจจุบัน มีการปรับปรุงหลักสูตรท่ีใชในการเรียนการสอน
ใหมีความทันสมัยสอดคลองกับสภาวการณแในปใจจุบัน ตลอดท้ังคณาจารยแควรใหความสําคัญแก
นักศึกษาอยางเทาเทียมกัน 

  
2 . ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1  ควรมีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับปใจจัยท่ีสงผลตอทัศนคติในการเรียนการสอนใน
รายวิชาการบัญชีการเงินของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ใน

พระบรมราชูปถัมภแวามีปใจจัยใดท่ีเป็นตัวกระตุนใหนักศึกษาม ีความกระตือรือรนในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบอาจารยแท่ีปรึกษา ท้ังนี้เพื่อใหผูเรียนเกิด

ขวัญกําลังใจและความอบอุนใจในการที่จะมีอาจารยแที่ปรึกษาท่ีสามารถใหคําปรึกษาได  
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การศึกษาความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว ตําบล
เขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชงิเทรา 
A Study of Community Opinions on Tourism Development of  
Khao Din Sub-district, Bangpakong district, Chachoengsao 
Province. 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง มีวัตถุประสงคแเพื่อสํารวจศักยภาพของแหลงทองเท่ียวใน

ชุมชนตําบลเขาดิน รวมท้ังศึกษาความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาดานการทองเท่ียวและ
ขอเสนอแนะในการจัดการดานการทองเท่ียวของชุมชน เครื่องมือในการเก็บขอมูลประกอบดวย แบบ
บันทึกการสํารวจทรัพยากรทองเท่ียว แบบสอบถามความคิดของการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการดานการทองเท่ียว โดยประยุกตแใชแบบประเมินศักยภาพท่ีมีการปรับปรุงจากคูมือมาตรฐาน
คุณภาพของแหลงทองเท่ียว กลุมตัวอยางคือผูมีสวนไดเสียท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพ
ดานการทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวในชุมชน  โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 9 
ทาน (คน) ไดแก นายกหรือผูแทนเทศบาลตําบลเขาดิน จํานวน 1 ทาน ผูนําชุมชน 7 ทาน จาก 7 
หมูบานของตําบลเขาดิน เจาอาวาสวัดหรือผูแทนจากทางวัด 1 รูป ใชการสนทนากลุม (Focus 
group) เพื่อรับทราบขอมูลและการมีสวนรวมของชุมชนดานการทองเท่ียว และแนวทางในการจัดการ
ดานการทองเท่ียวของชุมชน โดยวิเคราะหแขอมูลเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา ส่ิงดึงดูดใจของ
แหลงทองเท่ียว มีแหลงทองเท่ียวดานประวัติศาสตรแของทองถิ่น  1 แหง คือ วัดเขาดิน ส่ิงดึดงดูดใจ
ภายในวัดประกอบดวย พระอุโบสถ 2 ช้ัน พระมหาธาตุเจดียแเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  
มณฑปเกา อนุสรณแสถานท่ีพักกองทัพสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช องคแหลวงพอพุทธโสธรจําลอง
องคแใหญท่ีสุดในโลก ถํ้า และศาลเจาแมสรอยดอกหมาก การเขาถึงแหลงทองเท่ียว สามารถเขาถึงได
อยางสะดวก  เนื่องจากต้ังอยูติดกับถนนมอเตอรแเวยแ โดยลักษณะของถนนเขาสูแหลงทองเท่ียวเป็น
ถนนลาดยางตลอดท้ังสาย แตอาจมีชํารุดบางจุด ขาดระบบการส่ือความหมายชวยนําทางและแสดง
รายละเอียดของแหลงทองเท่ียวอยางชัดเจน ส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียว มีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีครบครัน มีการส่ือความหมายเพื่อการทองเท่ียว การบริหารจัดการดานการทองเท่ียว 
มีการแบงโซนพื้นท่ีในการใชประโยชนแอยางเป็นระบบ เนื่องจากทางจังหวัดสงเสริมใหเป็นแหลง
ทองเท่ียวที่สําคัญของจังหวัด จึงมีการจัดแบงเขตพื้นท่ีทางการทองเท่ียว การออกแบบส่ิงอํานวยความ
สะดวก และส่ิงกอสรางตางๆ ใหเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและวัฒนธรรมในพื้นท่ี  และ
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การมีสวนรวมของชุมชน พบวา ความรวมมือของประชาชนในชุมชนในการบริหารจัดการดานการ
ทองเท่ียวยังมีไมมากเทาท่ีควร หรือชุมชนไดเขามามีสวนรวมนอย อีกท้ังในเรื่องของงบประมาณ จึงมี
ความตองการใหภาครัฐชวยสนับสนุนใหพื้นท่ีหลายแหงของชุมชนพัฒนาเป็นแหลงทองเท่ียว จัด
โครงการท่ีทําใหประชาชนทองถิ่นในแหลงทองเท่ียวสามารถขาไปมีสวนรวมในการจัดการแหลง
ทองเท่ียวในทองถิ่น หรืออาจมีการจัดต้ังองคแกรดานการทองเท่ียวของชุมชน 
คําสําคัญ:  ตําบลเขาดิน  การทองเท่ียวชุมชน  การศึกษาความคิดเห็น 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research are to examine the potential of tourist 
attraction and conducting a community survey about suggestions and ways to 
develop the tourist management. This is a qualitative research. The researchers used 
a survey and a questionnaire as a tool; a survey was used to learn about tourism 
resources and a questionnaire was administered to see community opinions about 
tourism management. The questionnaire is adapted from revised edition of 
community – based tourism development manual. The sample consisted of nine 
community members who are actively involved in the development of community 
tourism; the mayor of Khoa Din, seven community leaders from different districts, 
and the abbot from community temple. They were chosen by purposive sampling 
method. Group – depth interview was used to gather information, shared opinion 
about tourism, recommendation for tourism management.  

It was found that Wat Khoadin, located near Chonburi motorway, is regarded 
as the main tourist attraction. The temple comprises several buildings with unique 
exterior, the two–story ordination hall. The first floor is an open space with zoning 
fences and glass walls. The second floor is the designated area for ordination area for 
solitary ceremony and illustrated paintings about Buddhism which is called Phra 
Maha That Pagoda. The pagoda was built in 1997 with twenty meters wide, twenty–
seven meters long, and thirty-nine meters high. There is a three–story bell shape 
pagoda called The Old Mondop. The renovated building is presumed to be 
commemorative in the reign of King Taksin the Great and the biggest Luangpho 
Phutthasothon which was established on the second floor. Also, there is a natural 
cave and Maesoi Dokmak sacred shrine for tourists to explore. It is located close to 
the motorway which is the main route to various attractions; however, there are few 
under construction areas that may cause the delay in travelling and need support 
system for tourist information. Nowadays, there are service facilities, utilities, zoning, 
and tourism management because Chachoengsao Province was promoted each area 
as a major tourist attraction as well as the design of facilities and buildings to fit 
harmoniously with the natural environment and local culture. Although, the 
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community involvement in tourism is not significant as it should be, the government 
needs to help many areas in the community to develop as a tourist destination and 
for local residents to participate in management or establish the community tourism 
organization.  
 
KEYWORDS:  Khao Din Sub-district, community-based tourism, opinion studies 
 
บทนํา 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดมีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงปใจจุบัน สําหรับประเทศไทย
ในปี 2560 ท่ีผานมา สรางรายไดคิดเป็นสัดสวน 20% ของผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ ตามท่ี
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดจัดทําแผนการตลาดดานการทองเท่ียวไวต้ังแตตนปี มี
รายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติท่ีประมาณ 1.8 ลานลานบาท และรายไดจากตลาดคนไทยทองเท่ียว
ในประเทศ 9.5 แสนลานบาท (ฐานเศรษฐกิจ, ออนไลนแ, 2561) เห็นไดจากการท่ีมีการประกาศใหปี 
2560-2561 เป็นปี “ทองเท่ียววิถีไทย เกเไกเยั่งยืน” เป็นการเนนย้ําใหการทองเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ี
เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการตางประเทศ โดยนํารายไดสูประชาชนทุก
ภาคสวนอยางยั่งยืน เพื่อบรรลุวิสัยทัศนแใหประเทศไทยเป็นแหลงทองเท่ียวคุณภาพช้ันนําของโลกท่ี
เติบโตอยางแข็งแรง (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2560, ออนไลนแ)   หรือการหันมาใหความสําคัญ
กับการทองเท่ียว “เมืองรอง” หรือจังหวัดรองเพื่อกระจายรายไดและเพิ่มรายไดใหแกจังหวัดท่ีไมใช
เมืองหลัก (ซูม, 2561, ออนไลนแ) ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมของพฤติกรรมนักทองเท่ียวท่ีสนใจการ
ทองเท่ียวตามความสนใจพิเศษมากยิ่งขึ้น ทําใหเกิดความตองการทองเท่ียวในรูปแบบใหม  เชน การ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เป็นตน (ราณี อิสิชัยกุล, 2557, หนา 9) โดยเป็นไปตาม
แรงจูงใจทางการทองเท่ียวหรือแรงกระตุน ท้ัง 6 ดานของ Swarbrooke  (ราณี อิสิชัยกุล, 2557, 
หนา 68-69) เชน ความตองการถวิลหาอดีต การพักผอน หรือ การเกิดความสนใจท่ีจะสัมผัสกับ
วัฒนธรรมท่ีใหมหรือแตกตางจากของตน  จนกอใหเกิดการสงเสริมการตลาดของการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทยในกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพผานโครงการตางๆ  เชน “ทองเท่ียววิถีไทย เกเไกเสไตลแ
ลึกซึ้ง” โดยมุงกระตุนใหเกิดการเดินทางจริง เพื่อใหคนไทยหันกลับมาสนใจ และใหความสําคัญกับ
การไดเรียนรูวัฒนธรรมวิถีชีวิตทองถิ่นและสัมผัสเอกลักษณแของแหลงทองเท่ียวแตละแหง ซึ่ง
กอใหเกิดการเติบของทองถิ่นอยางยั่งยืน รวมถึงกระจายรายไดสูทองถิ่นอยางท่ัวถึง และกอใหเกิดเป็น 
“การทองเท่ียวโดยชุมชน” (Community-Based Tourism) เป็นจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนท่ีให
ชุมชนมีการบริหารจัดการอยางเป็นระบบ นับต้ังแตการวางแผน การกําหนดทิศทาง การดําเนินการ 
และการประเมินผล เพื่อดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวใหเอื้อประโยชนแทางเศรษฐกิจ
และสังคม และลดผลกระทบของการทองเท่ียวท่ีมีตอทองถิ่น เกิดการเรียนรูแกผูมาเยือนเพื่อใหเกิด
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน ท้ังตอสภาพแวดลอมและชุมชน ตลอดจนใหเกิดการกระจายรายไดท่ีเป็น
ธรรม และบรรลุเปูาหมายท่ีกําหนดตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง (ดรรชนี, 2550)  

ตําบลเขาดิน เป็นอีกแหลงทองเท่ียวที่นาสนใจอีกแหงหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูหางจาก
อําเภอบางปะกง 22 กิโลเมตร หางจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 42 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี 21.4 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,375 ไร โดยมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญคือ วัดเขาดิน หรือช่ือเดิมคือ 
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วัดปใฎฐวีปใพพตาราม เป็นวัดสําคัญของชุมชน และท่ีนักทองเท่ียวนิยมเดินทางเขามาทองเท่ียวไหว
พระขอพรเป็นจํานวนมาก วัดแหงนี้ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติ คือ ปุาไม ภูเขา ถ้ํา ตามธรรมชาติ
ท่ีสวยงามมาก มีตนไมเป็นจํานวนมาก มีถ้ํา หิน มีมณฑปเกา อนุสรณแสถานท่ีพักทัพสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช มหาวีรบุรุษของชาติไทย และในปใจจุบันไดกอสรางพระมหาธาตุเจดียแไวบนยอดเขา
ดินสําหรับพุทธศาสนิกชนไดนมัสการ ใหนักทองเท่ียวไดสามารถชมทิวทัศนแอันสวยงามของตําบลเขา
ดินไดอีกดวย ซึ่งถือวาเป็นจุดดึงดูดและเป็นการสงเสริมใหเกิดการทองเท่ียวชุมชนโดยเป็นการสราง
งานและกระจายรายไดใหแกชุมชนโดยรอบแหลงทองเท่ียว และเป็นการอนุรักษแทรัพยากรทองเท่ียว
ของชุมชนและพัฒนาส่ิงแวดลอมท้ังทางธรรมชาติและวัฒนธรรมใหคงอยู และ ท้ังนี้เพื่อเป็นการ
สงเสริมใหเกิดการเดินทางภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล การพัฒนาแหลงทองเท่ียวและ
ความพรอมของชุมชนในการตอนรับนักทองเท่ียว โดยในการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวนั้น 
จะตองคํานึงถึงความสมัครใจของคนในชุมชน การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทองเท่ียวชุมชน และศักยภาพของพื้นท่ีชุมชนท่ีต้ังของแหลงทองเท่ียวนั้น เพื่อกอใหเกิดความยั่งยืนท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม  
 ดวยเหตุผลดังกลาว ทางผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาดาน
การทองเท่ียวของชุมชนในตําบลเขาดิน โดยศึกษาจากความคิดเห็นจากผูท่ีเกี่ยวของในการมีสวนรวม
ในการพัฒนา ท้ังเจาหนาท่ีรัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนทองถิ่น มาประมวลและวิเคราะหแ 
เพื่อแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหเป็นแหลงทองเท่ียวชุมชนท่ียั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาศักยภาพของทรัพยากรทองเท่ียวบริเวณตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาดานการทองเท่ียวในชุมชนตําบลเขา
ดิน และขอเสนอแนะในการจัดการดานการทองเท่ียวของชุมชนตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการเก็บขอมูลประกอบดวย แบบ
บันทึกการสํารวจทรัพยากรทองเท่ียว แบบสอบถามความคิดของการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการดานการทองเท่ียว 

2. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยคือ ผูมีสวนไดเสียท่ีมีบทบาทสําคัญตอการ
พัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวในตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 9 คน  ประกอบดวย นายกหรือผูแทน
เทศบาลตําบลเขาดิน จํานวน 1 ทาน ผูนําชุมชน 7 ทาน จาก 7 หมูบานของตําบลเขาดิน เจาอาวาส
วัดหรือผูแทนจากทางวัด 1 รูป ใชการสนทนากลุม (Focus group) เพื่อรับทราบขอมูลและการมีสวน
รวมของชุมชนดานการทองเท่ียว ความตองการ และแนวทางในการในการจัดการดานการทองเท่ียว
ของชุมชน 
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การดําเนินการวิจัย 
1.  ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ การลงพื้นท่ีสํารวจ เพื่อรวบรวมขอมูลองคแประกอบของแหลง

ทองเท่ียวชุมชนในตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดเก็บขอมูลในการศึกษา 
2.  กําหนดประเด็นคําถามเตรียมไวลวงหนา คําถามแบบไมมีโครงสราง โดยประเด็นหลัก

เกี่ยวของกับความคิดเห็นดานการทองเท่ียว ไดแก ส่ิงดึงดูดใจของแหลงทองเท่ียว (Attraction) การ
เขาถึงแหลงทองเท่ียว (Accessibility)  ส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียว (Amenity) (บุญเลิศ 
จิตต้ังวัฒนา, 2549, หนา 10-12)  การบริหารจัดการดานการทองเท่ียว และการมีสวนรวมของชุมชน 
(อุดม เชยกีวงศแ, 2554, หนา 70-71) 

3.  ดําเนินการเก็บขอมูล เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของชุมชน ปใญหา และ
ขอเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางดานการทองเท่ียวของชุมชน 

4.  นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหแขอมูลเชิงพรรณนา ดวยการจําแนกประเด็นการวิเคราะหแ
ขอมูลตามแนวทางศึกษาท่ีต้ังไว  โดยใชขอมูลเชิงประจักษแท่ีไดจากการรวบรวมขอมูล รวมท้ังขอมูลท่ี
ไดจากการสัมภาษณแและสนทนากลุม (Focus group) ในการรวบรวมความคิดเห็นเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาดานการทองเท่ียวของชุมชนท่ีสอดคลองกับศักยภาพดานการทองเท่ียวของตําบลเขา
ดินเพื่อนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการศึกษาวิจัยพบวา ชุมชนในตําบลเขาดิน มีลักษณะเป็นพื้นท่ีกึ่งชนบท พื้นท่ีเป็นท่ีราบ
ลุมแมน้ําเหมาะแกการทําเกษตรกรรม มีคลองธรรมชาติจํานวนหลายสายไหลผาน  มีทรัพยากร
ทองเท่ียวจํานวน 1 แหง คือ วัดเขาดิน หรือ วัดปใฏฐวีปใพพตาราม  

สวนท่ี 1 ส่ิงดึงดูดใจของแหลงทองเท่ียว จากการลงพื้นท่ีสํารวจพบวา ศักยภาพของแหลง
ทองเท่ียวของชุมชนตําบลเขาดิน มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณแ และสวยงามท้ังภูเขาขนาด
เล็ก ปุาไม และถ้ํา นอกจากนี้ยังมีแหลงทองเท่ียวท่ีสะทอนใหเห็นถึงประวัติศาสตรแของทองถิ่น 
ตลอดจนวิถีชีวิตวัฒนธรรม และความเช่ือของคนในชุมชน คือ วัดเขาดิน เดิมช่ือวัดปใฏฐวีปใพพตาราม 
เป็นวัดท่ีต้ังอยูบนภูเขาขนาดเล็กเพียงแหงเดียวในอําเภอบางปะกง สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 ภายใน
วัดมีส่ิงดึงดูดใจทางการทองเท่ียว ดังนี้ 

 1)  พระอุโบสถ 2 ช้ัน ช้ันลาง เป็นหองกวาง มีรั้วกั้นพรอมกระจก สําหรับปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ท่ีทางวัดจัดขึ้น สวนช้ันบนเป็นพระอุโบสถสําหรับการทํากิจของสงฆแ ดานในอุโบสถจะ
มีภาพเขียนพุทธประวัติ 

 2)  พระมหาธาตุเจดียแ เป็นเจดียแท่ีต้ังอยูบนยอดเขา สรางเมื่อ พ.ศ. 2540 เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมแพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ลักษณะเจดียแเป็นทรง
ระฆังคว่ํา ประกอบดวยอาคาร 3 ช้ัน ช้ันท่ี 1 ใชเป็นสถานท่ีสําหรับฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ช้ันท่ี 2 เป็น
สถานท่ีประดิษฐานองคแพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์มากมาย และช้ันท่ี 3 ซึ่งเป็นช้ันบนสุด ภายในพระ
มหาธาตุเจดียแเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์มากมาย รวมถึงหลวง
พอองคแดํา ท่ีชาวบานเช่ือวาขอพรส่ิงใดมักจะสําเร็จสมดังตองการ นอกจากนี้บริเวณช้ัน 3 ยังเป็นจุด
ชมวิวทิวทัศนแท่ีสวยงามสําหรับทองเท่ียวดวย โดยเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2546 ไดรับพระราชทาน
นามจากสํานักพระราชวังวา “พระมหาธาตุเจดียแเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมแพรรษา” 
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 3)  มณฑปเกา ปใจจุบันไดรับการบูรณะแลว สันนิษฐานวาเป็นอนุสรณแสถานท่ีพักกองทัพ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

 4)  อาคารยานภัณฑแศรัทธา เป็นอาคาร 2 ช้ัน โดยช้ันลางประดิษฐานพระพุทธรูป
อภัยทาน สวนช้ันท่ี 2 ประดิษฐานองคแหลวงพอพุทธโสธรจําลององคแใหญท่ีสุดในโลก ซึ่งมีขนาดหนา
ตักกวาง 5 เมตร 9 นิ้ว ขนาดความสูงพรอมฐาน 20 เมตร เพื่อประดิษฐานบนยอดเขาใหพุทธศาสน
สนิกชนไดมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล 

 5)  ถ้ํา อันเป็นสถานท่ีท่ีเช่ือกันวาพระเจาตากสินมหาราชใชเป็นท่ีพักทัพเมื่อเดินทางผาน
มา ปใจจุบันทางวัดไดมีการปรับปรุงถ้ําใหเป็นแหลงทองเท่ียว โดยมีการติดไฟเพิ่มเพื่อใหแสงสวางและ
เปิดใหนักทองเท่ียวเขาเย่ียมชม 

 6)  ศาลเจาแมสรอยดอกหมาก เป็นศาลท่ีชาวบานใหความเคารพนับถือมาก เพราะเช่ือ
ในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ 

สวนท่ี 2 การเขาถึงแหลงทองเท่ียว เป็นปใจจัยสําคัญท่ีทําใหนักทองเท่ียวสามารถเดินทางเขา
ไปทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวได จากการวิจัยพบวา การเขาถึงแหลงทองเท่ียว สามารถเขาถึงไดอยาง
สะดวก  เนื่องจากต้ังอยูติดกับถนนมอเตอรแเวยแ โดยลักษณะของถนนเขาสูแหลงทองเท่ียวเป็น
ถนนลาดยางตลอดท้ังสาย แตอาจมีชํารุดบางจุด มีความสามารถในการเขาถึงส่ิงดึงดูดใจทางการ
ทองเท่ียวในระดับดี แตขาดระบบการส่ือความหมายชวยนําทางและแสดงรายละเอียดของแหลง
ทองเท่ียวอยางชัดเจน คือ แหลงทองเท่ียวไมมีปูายช่ือแหลงทองเท่ียว และลูกศรบอกทาง หรือปูายช่ือ
บอกระยะทาง แตก็ไมเป็นอุปสรรคตอการเขาถึงแหลงทองเท่ียว เนื่องจากวัดมีขนาดใหญ และต้ังอยู
บนภูเขาจึงเป็นจุดสังเกตไดงาย แตท้ังนี้ ไมมีรถรับจางประจําทางในการเขาถึงแหลงทองเท่ียว สวน
ใหญนักทองเท่ียวจะเดินทางโดยรถสวนตัว 

สวนท่ี 3 ส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียว เป็นส่ิงสําหรับอํานวยความสะดวก
ใหบริการนักทองเท่ียวที่เดินทางเขามาทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวนั้นอยางประทับใจ  พบวา ระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน  มีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครัน ท้ังน้ําประปา ไฟฟูา มีหองน้ําท่ีเพียงพอตอ
จํานวนนักทองเท่ียว และมีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ และมีลิฟทแไวคอยบริการนักทองเท่ียว
สําหรับการขึ้นไปนมัสการหลวงพอโสธรองคแจําลอง  อีกท้ัง ชุมชนมีรานคา และรานขายอาหารและ
เครื่องด่ืม (รานขายของชํา รานขายอาหารตามส่ัง รานกเวยเต๋ียว รานขายอาหารประเภทรถเข็น) โดย
ชาวบานเป็นผูขายเอง และมีจุดจําหนายสินคาท่ีระลึกของทางวัด ซึ่งสวนใหญจะเป็นการเชาส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์ เครื่องรางของขลังของวัด และทางวัดมีจุดบริการขอมูลนักทองเท่ียว เนื่องจากภาครัฐ
สงเสริมใหเป็นแหลงทองเท่ียวของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการส่ือความหมายเพื่อการทองเท่ียว ไดแก 
ปูายแสดงแผนท่ีแหลงทองเท่ียว ปูายแสดงขอมูลประวัติของแหลงทองเท่ียว ปูายแสดงขอมูลแหลง
ทองเท่ียว มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ คือ มีกลองวงจรปิด และมีเจาหนาท่ี
รักษาความปลอดภัย ซึ่งสวนใหญจะเป็นชาวบานในชุมชน 

สวนท่ี 4  การบริหารจัดการ จัดไดวาเป็นแกนหรือกลไกสําคัญในการควบคุมดูและและ
จัดการใหการทองเท่ียวโดยชุมชนเป็นไปตามวัตถุประสงคแ  พบวา  บรรยากาศในแหลงทองเท่ียวท่ีเป็น
ความแทด้ังเดิม  ลักษณะของชุมชนมีลักษณะเป็นพื้นท่ีกึ่งชนบท พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุมแมน้ําเหมาะแก
การทําเกษตรกรรม มีคลองธรรมชาติจํานวนหลายสายไหลผาน และชุมชนมีการดูแลรักษาสภาพ
แหลงทองเท่ียว และมีการฟื้นฟูแหลงทองเท่ียวอยางดี และสม่ําเสมอ ทําใหแหลงทองเท่ียวมีสภาพ
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ธรรมชาติท่ีสมบูรณแ งดงาม ในดานของการใชประโยชนแของพื้นท่ี แหลงทองเท่ียวมีการแบงโซนพื้นท่ี
ในการใชประโยชนแอยางเป็นระบบ เนื่องจากทางจังหวัดสงเสริมใหเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของ
จังหวัด จึงมีการจัดแบงเขตพื้นท่ีทางการทองเท่ียว เพื่อความสะดวกในการเยี่ยมชม และการปูองกัน
ผลกระทบจากการทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวสวนใหญในชุมชนมีการออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวก 
และส่ิงกอสรางตางๆ ใหเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและวัฒนธรรมในพื้นท่ี แตมีการตกแตง
ใหมีความทันสมัยมากขึ้นตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป กลาวคือ ส่ิงกอสรางใดท่ีเป็นโบราณสถาน 
หรือมีสภาพธรรมชาติสมบูรณแก็จะมีการอนุรักษแไวใหคงความด้ังเดิม สวนส่ิงกอสรางท่ีมีการสราง
ขึ้นมาใหม จะเนนความมั่นคง แข็งแรง สวยงาม และทันสมัย เพื่ออํานวยความสะดวก และดึงดูด
ความสนใจจากนักทองเท่ียว นอกจากนี้ แหลงทองเท่ียวยังมีระบบการจัดเก็บขยะท่ีดี มีจํานวนถังขยะ
เพียงพอ และต้ังอยูในจุดท่ีเหมาะสม อีกท้ังมีการเก็บขยะอยางสม่ําเสมอ แตก็ยังพบมลภาวะในแหลง
ทองเท่ียว เชน ฝุุน และเสียง เนื่องจากวัดบางวัวต้ังอยูในพื้นท่ีชุมชนกึ่งเมือง ใกลถนนสายหลักซึ่งมี
การสัญจรของยวดยานพาหนะตลอดเวลา แมวาวัดเขาดินจะมีการระบุชวงเวลาเปิด-ปิดท่ีชัดเจน แต
ในทางปฏิบัติก็สามารถเปิดใหบริการไดตลอดเวลาตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งประชาชน
โดยท่ัวไปรวมถึงนักทองเท่ียวจะทราบเวลาเปิด -ปิด ตามวิถีชีวิตของชาวพุทธอยูแลว จึงสามารถ
บริหารจัดการเรื่องการใหบริการในการเขาชมวัดไดอยางเหมาะสมตามชวงเวลา 
 สวนท่ี 5 การมีสวนรวมของชุมชน ชาวบานมีความผูกพันตอทองถิ่นสูง โดยเฉพาะเมื่อมีงาน
บุญหรืองานเทศกาลจะรวมกลุมกันเพื่อจัดงานหรือรวมงานเป็นประจําทุกปี ซึ่งผูนําหลักในการจัดงาน
หรืองานพิธีการในชุมชนจะเป็นวัด และหนวยงานภาครัฐ  ชาวบานมีสวนรวมในกระบวนการคิด 
ตัดสินใจ วางแผนการทองเท่ียวในบางกิจกรรม โดยเฉพาะชวงท่ีมีงานประเพณีสําคัญของวัด เชน งาน
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา งานเทศนแมหาชาติ ทางวัดจะเปิดโอกาสใหชาวบานเขามามีสวนรวมใน
การกําหนดกิจกรรมของงาน รวมถึงกิจกรรมการทองเท่ียว ชาวบานมีการรวมกลุมอยางไมเป็น
ทางการ กลาวคือ จะรวมกลุมกันเมื่อตองทํากิจกรรมทางสังคมรวมกัน เชน การจัดงานประเพณีของ
วัด เมื่อส้ินสุดกิจกรรม การรวมกลุมก็ส้ินสุดลงเชนกัน และชาวบานไดรับผลประโยชนแท้ังทาง
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม เนื่องจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมท้ังชุมชนเองตางใหความสําคัญ
ในการพัฒนาพื้นท่ีทองเท่ียวเพื่อจูงใจนักทองเท่ียว เชน การพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกภายในวัด 
การพัฒนาการเขาถึงแหลงทองเท่ียว การคาขายสินคาเพื่อบริการนักทองเท่ียว ซึ่งทําใหชาวบานไดรับ
ผลประโยชนแท้ังจากรายไดท่ีเพิ่มขึ้น และการไดใชประโยชนแจากส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีพัฒนาขึ้น
เพื่อรองรับการทองเท่ียว 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบวา ศักยภาพของชุมชนในดานการทองเท่ียว พิจารณาจากส่ิงดึงดูด
ใจทางการทองเท่ียวและกิจกรรม พบวา ชุมชนตําบลเขาดิน เป็นชุมชนเกาแก มีแหลงทองเท่ียวทาง
ประวัติศาสตรแและวัฒนธรรม โดยมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 1 แหง คือ วัดเขาดิน เป็นวัดท่ีต้ังอยูบน
ภูเขาขนาดเล็กเพียงแหงเดียวในอําเภอบางปะกง โดยภายในวัดมีแหลงประวัติศาสตรแท่ีสันนิษฐานวา
เป็นท่ีพักทัพของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และมีมณฑปส่ีเหล่ียมทรงสูงสรางจากอิฐสีแดง ขนาด
กวาง 3.25 เมตร ยาว 325 เมตร สูง 4.50 เมตร มีอายุประมาณ 200 ปี ท่ีทางกรมศิลปากรขึ้น
ทะเบียน ในพ.ศ. 2533 และมีส่ิงดึงดูดใจอื่นๆ ไดแก พระมหาธาตุเจดียแ เป็นท่ีประดิษฐานพระบรม
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สารีริกธาตุ และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมาย องคแหลวงพอพุทธโสธรจําลององคแใหญท่ีสุดในโลก ถ้ํา
วิเศษตามความเช่ือของชาวบาน และจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นชุมชนเขาดินไดโดยรอบ แตท้ังนี้ยัง
ขาดในเรื่องของการบริหารจัดการดานความพรอมในการรองรับนักทองเท่ียว รวมท้ังทิศทางและความ
ตอเนื่องของการดําเนินงานของแตละหนวยงาน ท้ังนี้ควรมีการพัฒนาความพรอมในดานตางๆ หรือ
ปรับปรุงสถานท่ีเหลานั้นเพื่อเตรียมสําหรับรองรับและอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว อีกท้ังเพิ่ม
ในเรื่องของกิจกรรมการทองเท่ียวที่เนนกิจกรรมการเรียนรู เพิ่มพูนประสบการณแแกนักทองเท่ียว ซึ่ง
อาจเป็นลักษณะของกิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคแ ท่ีใหนักทองเท่ียวไดลงมือทําโดยรวมมือกับกลุม
ตางๆ ในชุมชน โดยอาจมีการจัดเป็นรายการนําเท่ียว เชน เสนทางทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรแ
วัฒนธรรมบางปะกง เพื่อสรางใหเป็นแหลงทองเท่ียวชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 
 ในดานของการเขาถึงและส่ิงอํานวยความสะดวก ควรมีการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกขั้น
พื้นฐาน และปรับปรุง ซอมแซม ถนนในสวนท่ีชํารุดใหมีสภาพดี เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง  ความสะอาดของหองน้ําสาธารณะ เพิ่มปูายบอกทาง จัดทําแผนท่ีทองเท่ียว เป็นตน 

ในดานของการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว ควรเพิ่มในเรื่องของการประชาสัมพันธแ ท้ัง
ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพแ ส่ือโทรทัศนแ และส่ือสังคมออนไลนแ และจัดทําเป็นเว็บไซตแเกี่ยวกับการทองเท่ียว
ของชุมชน ซึ่งท้ังนี้ชุมชนมีความตองการและเต็มใจใหมีการพัฒนาชุมชนเป็นแหลงทองเท่ียว เนื่องจาก
เห็นถึงประโยชนแท่ีเกิดจากการทองเท่ียว และศักยภาพท่ีชุมชนมี ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ
ท่ีมีการเนนในเรื่องของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและการทองเท่ียวชุมชน ทําใหหนวยงานทองถิ่น
ตางใหความสําคัญในเรื่องนี้มากขึ้น  
 ดานความมีสวนรวมของชุมชน พบวา ความรวมมือของประชาชนในชุมชนในการบริหาร
จัดการดานการทองเท่ียวยังมีไมมากเทาท่ีควร หรือชุมชนไดเขามามีสวนรวมนอย อีกท้ังในเรื่องของ
งบประมาณ จึงมีความตองการใหภาครัฐชวยสนับสนุนใหพื้นท่ีหลายแหงของชุมชนพัฒนาเป็นแหลง
ทองเท่ียว จัดโครงการท่ีทําใหประชาชนทองถิ่นในแหลงทองเท่ียวสามารถขาไปมีสวนรวมในการ
จัดการแหลงทองเท่ียวในทองถิ่น หรืออาจมีการจัดต้ังองคแกรดานการทองเท่ียวของชุมชน โดยมีการ
แตงต้ังคณะกรรมการซึ่งมาจากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ เพื่อรวมกันวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการ
แหลงทองเท่ียว หรือจัดกิจกรรมการทองเท่ียวรวมกัน เชน การสรางเสนทางทองเท่ียว หรือจัด
โปรแกรมทองเท่ียว  โดยใหมีเปูาหมายในการดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  หรือจัดใหมีการ
สงเสริมอาชีพดานการทองเท่ียวใหกับชุมชน โดยใหความสําคัญกับการถายทอดอาชีพด้ังเดิมใหกับ
เยาวชนในทองถิ่น เชน การจักสาน การทําขนมไทยโบราณ การนวดน้ํามัน การนวดแผนไทย เป็นตน 
เพื่ออนุรักษแอาชีพด้ังเดิมของชุมชนไมใหสูญหาย อีกท้ังยังกอใหเกิดรายไดจากการขายสินคาอันเป็น
เอกลักษณแ และรายไดจากการทองเท่ียวดวย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเป็นไปไดในการพัฒนาดานการ
ทองเท่ียวของชุมชนไดอยางยั่งยืนตอไป 
 
การอภิปรายผล 
 โดยภาพรวมชุมชนยังสามารถสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนไดเป็นอยางดี 
มีแหลงทองเท่ียวที่มีช่ือเสียงในการดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวจํานวนนอย ทําใหนักทองเท่ียว
เพียงแคมองเป็นทางผานและเลยไปยังแหลงทองเท่ียวอื่น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเทิดชาย ชวย
บํารุง (2555) ท่ีกลาวถึงปใจจัยสําคัญขององคแประกอบการทองเท่ียววาตองมีส่ิงดึงดูดใจทางการ



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา464 

ทองเท่ียว ซึ่งเป็นทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีสามารถดึงใหนักทองเท่ียวเดินทางไปทองเท่ียวได 
ประกอบดวย ส่ิงดึงดูดใจประเภทแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ส่ิงดึงดูดใจประเภทวัฒนธรรม และส่ิง
ดึงดูดใจท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงหรือมีความโดดเดนและเป็นท่ีสนใจกวาแหลงทองเท่ียวอื่น และ
งานวิจัยของสมัย ผลบุญ (2547) ท่ีพบวาบริเวณปากแมน้ําบางปะกงยังขาดสวนท่ีเป็นจุดดึงดูดความ
สนใจของแหลงทองเท่ียว หรือสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาทองเท่ียวในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น 
อีกท้ังควรปรับปรุงในเรื่องของการเขาถึงและจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับในการ
ใหบริการแกนักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวนั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับสมาพร คลายวิเชียร และคณะ 
(2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวหมูบานชางในอีสานใต พบวาในการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อใหประสบผลสําเร็จตองประกอบดวย ความสะดวกในการเดินทาง การ
เขาถึง และความสามารถในการรองรับไดของพื้นท่ี  และงานวิจัยของมรกต ศิริจันทรแ  (2555)  ท่ี
กลาวไววา การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อใหประสบผลสําเร็จ มีส่ิงสําคัญท่ีตองนํามาประเมินคือความ
สะดวกในการเดินทางและการเขาถึง  โดยองคแกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีสวนชวยสนับสนุนในการ
พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวก ท้ังดานโครงสรางพื้นฐานและดานการทองเท่ียว สอดคลองกับแนวคิด
ของบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) ท่ีกลาววาการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียว ตองประกอบดวย
องคแประกอบ 4 ดาน คือ ดานแหลงทองเท่ียวและทรัพยากรการทองเท่ียว ดานส่ิงอํานวยความสะดวก
และการบริการ ดานการตลาดการทองเท่ียว และดานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว และควรท่ีจะ
มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสรางประสบการณแใหแกนักทองเท่ียว โดยอาจเป็นการทองเท่ียวท่ี
นักทองเท่ียวทํากิจกรรมรวมกับชุมชน หรือลงมือทํากิจกรรมท่ีพัฒนาชุมชนหรือแหลงทองเท่ียว แต
ท้ังนี้ตองคํานึงถึงสภาพของพื้นท่ีดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตศักด์ิ พุฒจร (2554) ไดศึกษา
ศักยภาพการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนลีเล็ด อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรแธานี พบวา
การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศประกอบดวยปใจจัยสําคัญ ไดแก ดานพื้นท่ีแหลง
ทองเท่ียว ดานการจัดการทรัพยากรส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ดานกิจกรรมและการเรียนรูดาน
ส่ิงแวดลอมศึกษา และดานการมีสวนรวมของชุมชน องคแกร นักทองเท่ียว สอดคลองกับภัทรแธนกัลยแ 
เต่ียไพบูลยแ (2557) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน บานหัวนอนวัด 
ตําบลแมทอม อําเภอบางกลํ่า จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวาปใจจัยสําคัญท่ีสงผลตอความสําเร็จใน
การจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนคือ การมีสวนรวมของคนในชุมชนในการรวมคิด รวมวางแผน รวม
พัฒนาชุมชนสูการทองเท่ียว และรวมรับผลประโยชนแท่ีเกิดจากการทองเท่ียว 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดการจากทองเท่ียวในพื้นท่ีท่ีเป็นบริเวณศาสนสถาน 
2. ควรมีการศึกษาพื้นท่ีบริเวณโดยรอบท่ีสามารถเป็นพื้นท่ีเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียว

กอใหเกิดเป็นเสนทางทองเท่ียว 
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ภาษาจีนของนักศึกษาไทย 
THE ANALYSIS OF CONFUSING NEGATIVE ADVERBIALS ON THAI 
STUDENTS. 

 

 

 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาหาสาเหตุความผิดพลาดของการใชคําวิเศษณแท่ีแสดง
ความปฏิเสธในภาษาจีนของนักศึกษาไทย เนื่องจากนักศึกษาไทยท่ีเรียนภาษาจีนมีปใญหาในการใช

คํากริยาวิเศษณแท่ีแสดงความปฏิเสธ“不และ没”เป็นอยางมากดังนั้นผูวิ จัยจึงไดเริ่มศึกษา

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางคําวา  " 不：ไม" และ "没：ไม" ใน
ภาษาจีนกอน หลังจากนั้นจึงมาศึกษาเปรียบเทียบความคลายคลึงและความแตกตางระหวางคํา
วิเศษณแท่ีแสดงความปฏิเสธของภาษาไทยและภาษาจีน  โดยขอมูลการวิจัยรวบรวมจากเอกสารส่ือ
ส่ิงพิมพแ  พจนานุกรม  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคําวิเศษณแแสดงความปฏิเสธท้ังในภาษาไทยและ
ภาษาจีน ตลอดจนจากการใชภาษาในสถานการณแจริง(ใหนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยกุยโจวจํานวน 
40 คนทําแบบสอบถามเรื่องการใชคําวิเศษณแท่ีแสดงความปฏิเสธ)  ท้ังนี้ภาษาไทยสืบคนขอมูลการใช
คําวิเศษณแแสดงการปฏิเสธจากเว็บไซตแ http://chinesexpert.blogspot.com/2016/01/bu-
mei.html และ http://pasajeen.com  ต้ังแตเดือนกันยายน 2561 – ธันวาคม 2561 , ภาษาจีน
สืบคนการใชคําวิเศษณแแสดงการปฏิเสธจากเว็บไซตแ Tieba.baidu.com ต้ังแตเดือนกันยายน 2561 
– ธันวาคม 2561 หลังจากไดนําขอมูลมาวิเคราะหแแลวพบวาคํากริยาวิเศษณแท่ีแสดงความปฎิเสธ “

不：ไม ”และ “没：ไม (ใช)”มีท้ังความเหมือนและแตกตางกัน  คํา 2 คํานี้จะเป็นคําวิเศษณแท่ี
ใชแสดงความปฏิเสธทั้งหมดแตเมื่อใชจริงๆจะมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัดในสวนของไวยากรณแ  
ซึ่งตรงกับภาษาไทยในคําวา "ไม" (mai)ท้ัง 2 คํา ท้ังนี้คําวา "ไม" ในภาษาไทยเป็นคําปฏิเสธท่ีใชกัน

มากท่ีสุดในภาษาไทยและครอบคลุมเกือบทุกคําท่ีใชปฏิเสธ ดังนั้นคําวา “没 ”จึงไมตรงกับคําใดใน

ภาษาไทยนอกจากคําวา “ไม” เพียงคําเดียว ซึ่งไปซ้ํากับคําวา “不”ดวยเหตุนี้จึงทําใหนักศึกษาไทย

เกิดความสับสนและเป็นเรื่องยากท่ีจะใชคําปฏิเสธ “不และ没” ไดอยางถูกตองและแมนยํา จาก
การศึกษาวิเคราะหแขอบกพรองในการใชคําวิเศษณแท่ีแสดงความปฏิเสธในภาษาจีนของนักศึกษาไทย
ครั้งนี้นอกจากจะหาถึงสาเหตุท่ีนักศึกษาไทยใชผิดแลว ยังศึกษาหาแนวทาง ท่ีจะนํามาปรับปรุงวิธีการ
เรียนการสอนเรื่องคําปฏิเสธใหงายตอการเขาใจดวย  

Miss Wang Yingying, 
Mr.Jia Haibo  
ศิริลาภ เหลืองเจริญลาภ 
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คําสําคัญ: นักศึกษาไทย  คําวิเศษณแท่ีแสดงความปฏิเสธ  ไม    不   没 
 
ABSTRACT 
 This study aimed to investigate causes of Thai students’ mistakes in 
using negative adjectives in the Chinese language. Since Thai learners of 

Chinese have had difficulty using negative adjectives “不 and 没,” their 
similarities and differences in Chinese were analyzed first. Then, those Chinese 
negative adjectives were compared and contrasted with the Thai counterparts. 
The research data were gathered from printed media, dictionaries, related 
research studies on both Thai and Chinese negative adjectives, and actual 
language uses of 40 Thai students enrolled at Guizhou University who answered 
the questionnaire on negative adjectives. The Thai negative adjectives were 
searched on http://chinesexpert.blogspot.com/2016/01/bu-mei.html and 
http://pasajeen.com websites available from September to December 2018, 
while the Chinese ones from Tieba.baidu.com available online at the same 

period of time. It was found that negative adjectives “不 and 没” had both 
similarities and differences. Though both words are negative adjectives, they are 
different syntactically. Both are similar to Thai “mai,” meaning ‘not,’ which is 
the mostly-used negative word that covers almost all negative words. Therefore, 

the word “没” is not equivalent to any Thai word except the word “mai” which 

is repetitive with the word “不.” This difficulty has confused Thai students 

learning both negative words “不 and 没.” This study not only investigated 
causes of the mistake but also found ways to improve the learning of the two 
negative adjectives. 
 
KEYWORDS: Thai students, negative adjectives 不 and 没 
 
บทนํา 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ภาษาเป็นเครื่องมือส่ือสารท่ีมนุษยแกําหนดขึ้นมาเพื่อใชส่ือความหมายในการติดตอส่ือสาร  
ความหมาย 

ของภาษาท่ีแสดงออกมานั้นนอกจากจะบงบอกถึงความรูสึกนึกคิดของผูใชภาษาแลวยังแสดงถึงความ
เจริญงอกงามของสังคมท่ีใชภาษานั้นๆ  ตลอดจนแสดงใหเห็นอิทธิพลทางความคิดและวิธีการดําเนิน
ชีวิตของคนในสังคมนั้นๆอีกดวย (ลินจง จันทรวราทิตยแ , 2542)  
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ความสัมพันธแระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนยิ่งนับวันยิ่งแนนแฟูนมากยิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจการคาตองมีการติดตอส่ือสารกันอยูตลอดเวลา  ภาษาเป็นหัวใจสําคัญของ
ความสัมพันธแอันดีงามระหวางท้ังสองประเทศ  เพื่อการติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  การเลือกใชคําท่ี
เหมาะสม  ถูกกาลเทศะ  หลีกเล่ียงการเกิดความเขาใจผิดในการใชคํากริยาวิเศษณแท่ีแสดงการปฏิเสธท้ังสอง
ภาษา  การศึกษาวิเคราะหแขอบกพรองการใชคําวิเศษณแท่ีแสดงความปฏิเสธในภาษาจีนของนักศึกษาไทยจึงมี
ความจําเป็นและสําคัญเป็นอยางมาก 

ถึงแมวาภาษาจีนและภาษาไทยจะมีไวยากรณแ หรือโครงสรางประโยคมี่คลายคลึงกัน เชนเดียว
กันะความแตกตางก็มีอยูมาก อาทิเชน หลักการใชคํากริยาวิเศษณแเพื่อแสดงการปฏิเสธ ในภาษาไทย
นั้นการปฏิเสธโดยท่ัวไปและสวนมากใชคําวา “ไม” ซึ่งคํานี้ ไปตรงกับคํากริยาวิเศษณแท่ีแสดงถึงการ
ปฏิเสธอยู 2 คํา คือคําวา 不 และ 没  และนี่เป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําใหนักศึกษาไทยท่ีเรียนภาษาจีน
ใช 2 คํานี้ไมถูกตอง XULIN กลาวถึงความเหมือนและตางของ 不 กับ 没 ดังตอไปนี้  

1.1 ความเหมือนในการใช้คําว่า “不”และ“没”： 
（1） “不”และ“没”ลวนบงบอกถึงการปฏิเสธ。ตัวอยาง เชน ：我没

吃饭ฉันไม (ได) ทานขาว。我不吃饭 ฉันไมทานขาว。  
（2） ในประโยค“不”และ“没”ลวนวางไวขางหนาคํากริยา。ตัวอยางเชน 

：我不 爱 (ฉันไมรัก)。我没 做好(ฉันทําไดไมดี) 
（3） คําวิเศษณแ“不”และ“没”ลวนเป็นคําวิเศษณแท่ีแสดงความปฏิเสธ，

และวางไวขางหนาภาคแสดงเพื่อทําหนาท่ีเป็นคํากริยาวิเศษณแ  ตัวอยาง เชน ：
他睡觉还没 起来吗？(เขานอนยังไมต่ืนอีกหรอ) 你怎么还不 
去洗碗呢？(เขายังไมไปอาบน้ําอีกหรอ) 

（4） คําวิเศษณแ“不”และ“没”สามารถวางไวหลังภาคแสดงก็ไดหรือวางไว
ตรงกลางของคํากริยซ้ําเพื่อบงบอกเนนย้ําการเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่ง 
ตัวอยางเชน ：你忙不忙？ ( คุณยุงไมยุง ) 你做没做饭？(คุณทํา
หรือยังไมทํากับขาว) 
你不冷吗？不（不冷）。 (คุณหนาวไมหนาว)  ไม  ไมหนาว  
你看没看新闻？没有（没有看）คุณดูไมดูขาว  ไมดู  ไมไดดู 
他帅不帅？不（不帅）。 เขาหลอไมหลอ  ไม  ไมหลอ 
你吃饭了吗？没有 （没有吃）  คุณกินขาวหรือยัง    ไมกิน  
ไมไดกิน 
  

（5） คําวิเศษณแ“不”和“没”ไมสามารถใชกับคําคุณศัพทแท่ีแสดงสภาวะได 
ตัวอยางเชน ：没有天黑。（ไมมีฟูาดํา）   
不 天黑。（ไมฟูาดํา） 
没有干干净净。（ไมไดสะอาดสะอาน） 
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不干干净净。（ไมสะอาดสะอาน） 
 

1.2 ความแตกต่างของการใช้คําวิเศษณ์“不”และ“没” ： 
1.2.1 การใช้  “不” 

（1） 不 ใชในประโยคปฏิเสธที่เป็นเหตุการณแปใจจุบัน หรืออนาคต 
奶奶不回来吃晚饭。 
คุณยาไมกลับไปทานขาวเย็นนะคะ 
领导今天不来办公室。 
วันนี้บอสไมเขาออฟฟิศนะครับ 

（2） 不 ใชกับกริยาหรือการกระทําท่ีเป็นนิสัย เป็นการตัดสินใจหรือเป็นความ
ต้ังใจ 
我不吃早饭。 
ผมไมทานขาวเชา (เป็นนิสัย กิจวัตรของเขา) 
他不吃牛肉。 
เขาไมกินเนื้อวัว (เป็นความต้ังใจ หรือนิสัยประจําของเขา) 
他不来了。 
เขาไมมาแลวนะ (เป็นการตัดสินใจและกระทําลงไปแลว)   

（3） 不 สามารถใชกับประโยคท่ีอธิบายการเปล่ียนแปลงของกริยาหรือ
เหตุการณแได (กอนหนานี้มีเหตุการณแเกิดขึ้น แตตอนนี้ไมมีแลว) และมักจะพา 了 
มาดวยเพื่อบอกความเปล่ียนแปลง  (Change of state) ใหชัดเจนขึ้น  ซึ่งหมายถึง
เหตุการณแหรือกริยานั้นกําลังดําเนินอยูหรือกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 
不下雨了。 

ฝนไมตกแลว (กอนหนานี้ตก ตอนนี้หยุดแลว) 
    (4)  不 นอกจากใชวางหนาคํากริยาแลวยังสามารถใชวางหนาคําคุณศัพทแไดดวย 

โครงสราง 不 + Adj.   
你不胖。 
คุณไมอวน 
中文不难。 
ภาษาจีนไมยาก 

    (5) กริยาบางตัวใชกับ 不 ไดอยางเดียว (ใชกับ 没 ไมได) เชน 会，可以，

是，像，能 และอื่นๆ โดยกริยาพวกนี้จะเกี่ยวของกับ ความเป็นไปได, เจตนา หรือ กริยาท่ีไม
แสดงการกระทําใหเห็น เชน 知道 , 认识, 在 

ตัวอยางเชน  : 
前天我不在泰国。 
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เมื่อวานซืนผมไมไดอยูประเทศไทย 
他一年以前不会说汉语 。 
เมื่อปีกอนเคายังพูดภาษาจีนไมได  

โดยท่ัวไปแลว 不 จะใชกับเหตุการณแในปใจจุบันหรืออนาคต แตวา 2 ประโยคนี้กลาวถึง
เหตุการณแในอดีต แตก็ใช  不 ได เพราะกริยาเหลานี้ใชกับ 不 ไดเทานั้น  ซึ่งขอยกเวนขอนี้
นักศึกษาตางชาติตองมานั่งทองจําวามีกริยาตัวไหนบางท่ีใชไดและเป็นการยากท่ีผูเรียนจะจําไดถาไม
ใชคําเหลานั้นจนเคยชินและคอยๆลดความผิดพลาดลงไป 
 
1.2.2 การใช ้ “没” 

(1)    没 ใชในประโยคปฏิเสธที่เป็นเหตุการณแในอดีต 
ตัวอยางเชน  : 

昨天我没见到他。 
เมื่อวานช้ันไมเจอเคาเลย  
我昨天没有喝酒。 
เมื่อวานช้ันไมไดด่ืมเหลา 

(2)  没 ใชบอกเหตุการณแท่ีเป็นขอเท็จจริงในขณะนั้น วายังไมเกิดขึ้น 
ตัวอยางเชน  : 

妈妈没有做晚饭。 
แมยังไมไดทําขาวเย็นเลย 
老师今天早上没来上课。 
เชานี้คุณครูยังไมเขาหองเรียนเลย 

(3) 没 หรือ 没有 วางไวหนาคํานาม แปลวา "ไมมี" 
โครงสราง  没(有) + คํานาม 
我没有钱。 
ผมไมมีเงิน  
他没有女朋友。 
เขาไมมีแฟน   

คนไทยท่ีเรียนภาษาจีนจํานวนมากใชไมถูกตองเนื่องจากท้ังสองคํานี้ลวนแปลวา “ไม” ใน
ภาษาไทย เชนประโยค  他 没 有女朋友  มักจะมีคนแตงประโยคมาวา  他不  有女

朋友！เป็นตน  จะเห็นไดวาความตางในการใชคําวิเศษณแ“不”และ“没” ในภาษาจีนมีผลตอ
การใชสองคํานี้ของนักศึกษาไทยเป็นอยางมาก ความเป็นมาอยางไรสามารถดูได ในเนื้อหาถัดไป
ดานลางนี้  

ZHANGYAN  กลาวไววา คําท่ีแสดงถึงการปฏิเสธที่ใชมากท่ีสุดในภาษาไทยคือคําวา“ไม (mai)”
。และคําวา“不”ในภาษจีนสามารถแปลเป็นภาษไทยวา “ไม (mai)”ในทุกกรณี。ในทางกลับกัน
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คําวา“ไม  (mai)”ในภาษาไทยกลับแปลเป็นภาษาจีนไดวา “没”ดวย。ท้ังนี้คําวา “ไมได (mai 
dai)”ในภาษาไทยก็สามารถแปลเป็นภาษาจีนไดวา“没”，เชนเดียวกันแตขอบเชขตการใชคําจะ
แคบกวาคําวา“没”อยูมาก。 

คําวา“ไมได (mai dai)”เพียงแคจํากัด“การเกิดอะไรบางอยาง หรือปฏิเสธบางอยาง”ซึ่งบงบอก
ถึงการปฏิเสธเป็นท่ีเรียบรอยแลวเชน เขาไมไดไป ——他没去。แต “ไมได (mai dai)”ในท่ีนี้
ไมเหมือนกับ “没”ท่ีสามารถวางไวหนาคํากริยาแลวกลายเป็นประโยคปฏิเสธท่ีเกิดขึ้นในอดีตไดเลย 
เชน 没去 คือวา ไม + ไป  = ไมไป ซึ่งในภาษาไทยตองเติมคําวา “ได ”  เขาไปดวยเพื่อบงบอก
การปฏิเสธในอดีตท่ีเกิดขึ้นแลว  

ในภาษาไทยเมื่อจะแสดงหรือบงบอกถึงสภาพการที่จะเปล่ียนแปลงในเชิงปฏิเสธมักใชคําวา “ยัง 
(yang)——仍未”และ“ยังไม (yang mai)”ซึ่งสองคํานี้แปลเป็นภาษาจีนแลวก็มีความหมาย
เหมือนกันและตรงกับคําวา  没。เชน：ฉันยังไมงวง我还没困。ดวยเหตุนี้เราสามารถ
สรุปไดวาคําวา“ไม (mai)”ในภาษาไทยจะสามารภใชแทนคําวา“ไมได (mai dai)”，ก็ตอเมื่อ
เหตุการณแนั้นๆเกิดขึ้นแลว เชน  ยังไมงวง  (นาทีนั้นรูแลววาไมงวง)   
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางคํากริยาวิเศษณแท่ีแสดงความปฏิเสธคํา
วา 
 “不”และ“没”ในภาษาจีนและคําวา “ไม” ในภาษาไทย 

 2. เพื่อศึกษาหาสาเหตุวาทําไมนักศึกษาไทยท่ีเรียนภาษาจีนถึงใชคําวิเศษณแ“不”และ“没”ไม
ถูกตอง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลการใชคํากริยาวิเศษณแ 不 และ 没ของนักศึกษาไทยจาก
เพจนักเรียนไทยในแดนมังกร  จากโมเมนในวีแชท  จากกลุมนักศึกษาตางชาติในมหาวิทยาลัยกุยโจว 
การใชภาษาในสถานการณแจริง  ภาษาจีนจากเว็บไซตแTieba.baidu.com ตลอดจนการศึกษาจาก
เอกสาร ส่ือส่ิงพิมพแ  พจนานุกรม ท้ังของไทยและจีน เพื่อวิเคราะหแการใชการใชคํากริยาวิเศษณแ 不 
และ 没ของนักศึกษาไทย  
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบวานักศึกษาไทยเกิดความผิดพลาดในการใชคําวิเศษณแ不กับ没สองคํานี้
เนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้  

1）ผลกระทบจากภาษาแม 
เนื่องจากคําวา “ไม” ในภาษาไทยสามารถแปลเป็นภาษาจีนได 2 คําคือ 不กับ没 

เนื่องจากการใชรูปแบบปฏิเสธในภาษาแมจนเกิดความเคยชินไมวาจะปฏิเสธในกรณีใด นักศึกษาไทย
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ก็จะใช 不 กอนเพราะดูไมซับซอนและไมมีความหมายอื่นแอบแฝง เชน เขาไมมีเงิน คนไทยก็จะพูด
เลย  他 不 有钱  ท้ังๆท่ีในกรณีนี้ไมสามารถใช 不（不ไมสามารถวางหนา 有 ไดเป็น
ขอยกเวน）ได ตองใชคําวา  没  เทานั้นไมมีใครไมอยากไดเงิน การใช  不 คือการปฏิเสธแบบ
ส้ินเชิง แต  没 หมายถึง “ไม ท่ีไมมี อยากมีแตไมมี อยากกินแตไมไดกิน กรณีนี้ตองใชคําวา没  
เทานั้น เป็นตน” 

2）ขอบเขตความหมายของคําว่า “ไม่” ในภาษาที่สองมีความลึกและกว้างกว่า 
จากการศึกษาคนควาพบวาความผิดพลาดทางการใชภาษาท่ีนักศึกษาไทยใชผิดบอยท่ีสุดคือ 

ความคลาดเคล่ือนในการเลือกใชคํา มีผูเรียนจํานวนมากใช 没 แทน 不 ใช 不 แทน 没 และทุก
ครั้งท่ีใชสองคํานี้สลับกัน ความหมายก็เปล่ียนไปแบบส้ินเชิงตัวอยางเชน : 老板不给我签字 
ประโยคนี้หมายถึง บอสไมเซ็นเอกสารใหผม ( อาจเพราะวา บางอยางไมสมเหตุสมผล หรือยังไม
ถูกตอง บอสเลยไมเซ็นให) แตผูเรียนชาวไทยกลับพูดเป็นภาษาจีนวา 老板没给我签字 ซึ่ง
ประโยคนี้หมายถึง บอสยังไมไดเซ็นเอกสารใหผม (อาจเพราะบอสติดประชุมอยู ยุงอยู หรือยังไมได
เขา ออฟฟิศ แตยังไงบอสก็จะเซ็นให หรืออาจจะเซ็นให)。 

3) ความผิดพลาดในการใช้ภาษา (คํากริยาวิเศษณ์ที่แสดงการปฏิเสธ) อาจมีผลมาจาก
ครูผู้สอน หรือจากหนังสือ สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ : จากการสอบถามผูเรียนพบวา ผูสอนหลาย
ทานไมไดเนนย้ําความเหมือนและความแตกตางคําของคําวา 不 กับ 没 ใหผูเรียนเขาใจอยางถอง
แท โดยมากจะแปลตามตัวและบอกกับผูเรียนวา คําวิเศษณแ 2 คํานี้แปลตรงกับภาษาไทยคําวา “ไม” 
และอธิบายเพิ่มเติมเพียงเล็กนอย ท้ังนี้อาจเพราะวาผูสอนเกรงวายิ่งอธิบายผูเรียนยิ่งสับสน หรือบาง
ทานอธิบายวา 不 ใชกับการปฏิเสธที่กระทําเป็นนิสัย หรือการตัดสินใจท่ีแนวแน หรือเกิดจากความ
ต้ังใจจริง สวน  没 ใชบอกเหตุการณแท่ีเป็นขอเท็จจริงในขณะนั้นวายังไมเกิดขึ้น เพียงเทานี้คบไม
เพียงพอท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในการใชภาษา 

4) ผู้เรียนไม่พยายามทําความเข้าใจกับเนื้อหาที่เรียน : โดยปกติแลวผูสอนมักสอนจากงาย
ไปหายาก และเพื่อใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหาไดรวดเร็วที่สุดท้ังยังไมรูสึกวาเนื้อหายาก ผูสอนจะสอนคํา
ปฏิเสธที่ใชบอยท่ีสุด งายท่ีสุด เชน ไมมา ไมไป ไมกิน ไมเท่ียว ไมเอา เป็นตน ซึ่งทําใหผูเรียนจดจําคํา
วา 不 ไดอยางงายดาย และไมไดคํานึงวา 不 ไมไดใชในทุกกรณี รูแควา 不 คือ No ใน
ภาษาอังกฤษ และ 有 คือ Have พอจะพูดคําวา ไมมี ก็พูดเลยวา 不有 ซึ่งตามหลักไวยากรณแจีน
แลว 不 ไมสามารถใชกับ 有 ได 有 ตองใชกับ 没 เทานั้น และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตนเหตุของความ
ผิดพลาด 

คนไทยและคนในทวีปเอเชียสวนมากคอนขางขี้อาย กลัวเสียหนา ไมกลาใชคําท่ีหลากหลาย 
มักใชคําเดิมซ้ําๆท่ีเคยเรียนมา และใชคํามี่คิดวางายท่ีสุด เชน อะไรท่ีเกี่ยวกับ “ไม” ก็จะใชคําวา “
不” ตลอด และเกิดความผิดพลาดในท่ีสุด 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบวาการใชคํากริยาวิเศษณแแสดงความปฏิเสธ“不และ没”มีวิธีการใชหลักๆ
ดังตอไปนี้ 
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1.没จะใชปฏิเสธในกรณีท่ีตองการปฏิเสธโดยนัยวา “ไมมี” (没有) /ไมเคย (没有......过) ยัง

ไมได (还没)  และไมได  (没有) โดยสามารถวางไวไดท้ังหนาคํากริยาและหนาคํานาม 

2.不 หมายถึงไมจะวางไวหนาคํานามเทานั้น  ไมวากรณีใดๆก็ไมสามารถวางหนาคํากริยาได เชน 

他今天不来。(วันนี้เขาไมมา) แตในประโยคนี้เราสามารถใช 没 วางหนาคํากริยาคําวา 
“มา” ได ซึ่งความหมายจะเปล่ียนไป หมายถึงสถานการณแหรือสภาวการณแทําใหเขามาไมได  ไมใชเขา

ไมอยากมา  แต 不 คือการตัดสินใจแบบเด็ดขาดวาไมมา  โดยไมมีเหตุการณแใดๆบังคับ 
ดังนั้นเพื่อทําใหการส่ือสารประสบความสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคแการใชคํากริยาวิเศษณแ

แสดงความปฏิเสธตองนึกถึงหลักไวยกรณแของภาษาท่ีสาม (ภาษาจีน)ดวยเสมอ 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผูสอนควรมีเทคนิคหรือใชทักษะการสอนท่ีสนุก นาสนใจและอธิบายเนื้อหาอยาง
ครอบคลุม ไมปลอยปะละเลยผูเรียนท่ีใชคํา 2 คํานี้ผิด เพราะถาอธิบายอยางละเอียดถี่ถวน 2 คํานี้มี
หลักการใชอยางชัดเจนไมไดยากเกินความสามารถ 

2. ผูเรียนไมเขาใจในเนื้อหาควรคนควาศึกษาขอมูลเพิ่มเติม เพื่อความเขาใจอยางถองแท 
ไมใชแคใชๆไป ผิดถูกพอเขาใจ ซึ่งไมใชความเคยชินท่ีดีนัก    
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาองคแประกอบการปูองกันการทุจริตการสอบ
เขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 (2) เพื่อศึกษาแนวทางการปูองกันการ
ทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7  

ประชากรเลือกแบบเจาะจงคือนักเรียนนายสิบตํารวจ จํานวน 20 คน เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยคือการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแเชิงลึกรายบุคคล  (In-Depth Interview) 

 ผลการวิจัยมีดังนี้ 
1. องคแประกอบการปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรม

ตํารวจภูธรภาค 7 ประกอบดวย (1)การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและกํากับดูแล ในทุกๆ ขั้นตอน
ของกระบวนการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ (2) การปลูกฝใงคานิยมคนดีมีคุณธรรม ของผูเขา
สอบและผูควบคุมการสอบใหมีความละอายในการกระทําการทุจริตการสอบและเกรงกลัวกฎหมาย  
(3) การตรวจสอบการเคล่ือนไหวทางการเงิน ของผูท่ีกอการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ (4) การแกไขกฎหมาย ใหมีความทันสมัยและมีโทษท่ีหนักขึ้น พบวา ท้ัง 4 ปใจจัยเป็นปใจจัย
หลักท่ีไดวิเคราะหแจากทัศนคติของผูใหการสัมภาษณแสวนมาก ท่ีมีผลตอการปูองกันการทุจริตการสอบ
เขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7   

2. แนวทางการปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 7 ประกอบดวย (1) ลดจํานวนผูเขาสอบจาก 40 คน คงเหลือ 30 คน เพื่อใหเกิด
ชองวางมากขึ้น (2) เพิ่มจํานวนผูควบคุมการสอบ (3) ติดต้ังกลองวงจรปิดใหหองสอบ (4) ใหมีขอสอบ
แบบอัตนัย พบวา ท้ัง 4 ปใจจัยเป็นปใจจัยหลักท่ีไดวิเคราะหแจากทัศนคติของผูใหการสัมภาษณแ
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สวนมาก ท่ีมีผลตอการพัฒนาการปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแ
ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 

 
คําสําคัญ: 

 การปูองกัน, การทุจริตการสอบ, นักเรียนนายสิบตํารวจ 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the elements of the police 
non-commissioned officer students entrance examination fraud prevention of the 
Provincial Police Region 7 2) guidelines for the police non-commissioned officer 
students entrance examination fraud prevention of the Provincial Police Region 7 
 This research employed a the research instrument was qualitative research. 
In-Depth Interview. Police Non-Commissioned Officer students 20 people 
The result of study found 1) the police non-commissioned officer students entrance 
examination fraud prevention of the Provincial Police Region 7 (1) supervision, 
monitoring, and supervision at every stage of the entrance examination process. (2) 
to cultivate the values of good people with virtue. candidates and examiners are 
ashamed to commit fraud, exams, and fear of law. (3) financial monitoring of those 
who commit fraud, the entrance examination. (4) amendments to the law To be 
modern and have a heavier penalty. the four main factors were analyzed from the 
attitude of the interviewees. Affecting fraud prevention exam 2) the development 
the police non-commissioned officer students entrance examination fraud prevention 
of the Provincial Police Region 7 (1) reduce the number of candidates from 40 
people to 30 people to make more space. (2) increase the number of exam takers. 
(3) CCTV installation to the examination room. (4) there is a subjective exam. 
 
KEYWORDS: 

 Prevention,  Entrance Examination Fraud,  Police Non-Commissioned 
Officer students 
 
บทนํา 

 การทุจริตเป็นปใญหาและเป็นภัยท่ีรายแรงสําหรับประเทศไทยในปใจจุบัน เป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาประเทศ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคงของชาติ และเป็นการทําลายคุณคา
ทางจริยธรรม ศีลธรรม ความชอบธรรมและทําลายระบอบประชาธิปไตยของประเทศ  การทุจริตได
สงผลกระทบถึงทุกภาคสวนในสังคม  ปใญหาดานการทุจริตดานการศึกษาปใจจุบันมีจํานวนมากขึ้น  
เชน  ปใญหาทุจริตการสอบเขาตํารวจ ท่ีมีผูเช่ือมโยงในการทุจริตมากมาย  ไมวาจะเป็นติวเตอรแ 
อาจารยแผูสอนรูขอสอบหรือรูจักกับขบวนการโกงสอบ ไดนําขอสอบมาขายและแนะนําวา สามารถ
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ชวยเหลือการสอบ เพื่อใหผานการทดสอบได การทุจิต ประพฤติมิชอบ มีโอกาสเกิดขึ้นทุกระดับใน
องคแกร การตรวจจับ ตรวจสอบทุจริตเพื่อคนหาบุคคลท่ีกระทําผิดมาลงโทษเป็นการแกไขปใญหาท่ี
ปลายเหตุ การปิดกั้นมิใหเกิดส่ิงท่ีเป็นสาเหตุแหงการทุจริต ไดแก การไมเปิดโอกาส  ไมมี แรงจูงใจ  
แรงบันดาลใจและไมเกิดความโลภ  คาดวาจะชวยใหปูองกันและลดการกระทําท่ีนําไปสูการทุจริตได 

ผลกระทบภาพลักษณแของประเทศไทยในสายตาชาวโลกเมื่อพิจารณาจาผลสํารวจดัชนีช้ีวัด
ความโปรงใส (Corruption  Perception  Index  CPI) ประเทศไทยยังจัดอยูในกลุมประเทศท่ีมีการ
ทุจริตสูง ท่ีมาของตัวช้ีวัดดังกลาวไดรับการพัฒนาโดยองคแการความโปรงใสระหวางประเทศ 
(Transparency  International) คาดัชนีความโปรงใส (CPI) เริ่มต้ังแต 0 คะแนนจนถึง 10 คะแนน 
โดย 0คะแนนหมายถึงมีภาพลักษณแการทุจริตสูงสุดหรือมีความโปรงใสตํ่าสุด สวน 10 คะแนน
หมายถึงมีภาพลักษณแการทุจริตนอยสุดหรือมีความโปรงใสสูงสุด 
 
ตาราง 1.1 ดัชนีช้ีวัดความโปรงใสของประเทศไทย ค.ศ.2011-2017 

ปี ค.ศ. คาดัชนีช้ีวัดความโปรงใส อันดับที่ จํานวนรวมประเทศ 
2011 3.7 80 182 
2012 3.7 88 174 
2013 3.5 102 177 
2014 3.8 85 174 
2015 3.8 76 167 
2016 3.5 101 176 
2017 3.7 96 180 

 
ท่ีมาจาก Corruption Perceptions Index 2017, From https://www.transparency.org/ 
news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table 

 
จะเห็นไดวาจากสถิติขององคแการความโปรงใสระหวางประเทศ ท่ีผานมาต้ังแต ปี ค.ศ. 2011 

– 2017 ประเทศไทยยังไมเคยไดถึง 4 คะแนน มีคะแนนระหวาง 3.5 – 3.8 เทานั้น แสดงใหเห็นวา
การทุจริตในประเทศไทยโดยรวมยังมีอัตราท่ีสูงขึ้น แสดงวาการทุจริตยังคงมีอยู สงผลถึงภาพลักษณแ
ของการทุจริตของประเทศไทยในระยะท่ีผานมาไมไดรับการพัฒนาขึ้นมาเลย 

สํานักโพลไอเอฟดี ทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 1,191 คน ทุกภูมิภาคท่ัว
ประเทศ เกี่ยวกับความคิดเห็นการคอรแรัปช่ันในวงการศึกษาไทย พบวาประชาชนคิดเห็นวา ระบบ
การศึกษาไทยมีการคอรแรัปช่ันท่ีระดับคะแนน 6.75 (จากคะแนนเต็ม 10) และเมื่อถามตอไปวา มีการ
คอรแรัปช่ันในแวดวงการศึกษาในระดับใดมากท่ีสุด ประชาชนคิดเห็นวา แวดวงมหาวิทยาลัยมีการ
คอรแรัปช่ันมากท่ีสุด รองลงมาคือ การอาชีวศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลําดับ(บริษัท 
ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด,2560) ผลกระทบของการทุจริตในการสอบ บอนทําลายและเซาะ
กรอนพื้นฐานศีลธรรมของทุกสังคม รุกลํ้าสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจของคนยากจนและออนแอ  ทํา
ใหประชาธิปไตยออนแอ บอนทําลายกฎกติกา กฎหมาย ซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกสังคม หนวงเหนี่ยว
การพัฒนา ทําใหสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งคนยากไรและผูดอยโอกาสไมไดรับประโยชนแจากระบบ
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เศรษฐกิจเสรี ประเทศชาติขาดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เป็นการสงเสริมใหคนทุจริตมากขึ้นในสังคม
เพราะทุจริตงาย ทําใหนวัตกรรมตางๆ ในประเทศมีนอยลง ไมมีการคิดคนใหม คิดแตลอกเลียนแบบ 
ประเทศไทยไมมีขีดความสารถในการแขงขัน ไมสามารถแขงขันได ประเทศไทยลาหลังในท่ีสุด 

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 48 บัญญัติไววา ผูท่ีจะไดรับการบรรจุเขา
รับราชการเป็นขาราชการตํารวจ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้  (1)  มีสัญชาติ
ไทยโดยการเกิด (2)  มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปีบริบูรณแ   (3) เป็นผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข  (4)  ไมเป็นขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  (5)  ไมเป็นผูดํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรค
การเมือง  (6)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่นตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. ซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ของบุคคลท่ัวไปท่ีจะสมัครเขาสอบคัดเลือกและแขงขันเขาเป็นขาราชการตํารวจอยางเป็นธรรม 

จากการปฏิบัติศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7ในการรายงานผลการสอบขอเขียน การสอบ
คัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ เพื่อแตงต้ังเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ.2556 และพ.ศ.2559, รายงานผลการสอบ
ขอเขียน การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาและเป็นทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการในกอง
ประจําการเพื่อบรรจุและแตงต้ังเป็นขาราชการตํารวจช้ันประทวน พ.ศ.2556,  รายรายงานผลการ
สอบขอเขียน การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาและเพื่อบรรจุและแตงต้ังเป็นขาราชการ
ตํารวจช้ันพลตํารวจ หรือช้ันประทวน พ.ศ.2555,  รายงานผลการสอบขอเขียน การสอบแขงขัน
บุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแตงต้ังเป็นขาราชการตํารวจช้ันประทวน พ.ศ.2552
และ พ.ศ.2554 เป็นการสอบท่ีบริสุทธิ์ไมมีการทุจิต 

จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความเห็นวา  การปูองกันการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 ซึ่งนอกจากจะมีความสําคัญและมีประโยชนแในทางวิชาการ
แลว ผลการศึกษายังกอใหเกิดประโยชนแในการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติเพื่อเป็น
แนวทางการปูองกันการทุจริตในการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 
7ตอไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาองคแประกอบการปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแ
ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7  

2. เพื่อแนวทางการปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 7  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทําการวิเคราะหแขอมูล จาก
แหลงขอมูลประเภทเอกสาร และการสัมภาษณแระดับลึก(In-Depth Interview) จาก นักเรียนนายสิบ
ตํารวจ จํานวน 20 คนโดยเลือกแบบเจาะจงโดยใชกรอบแนวคิดการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและ
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กํากับดูแล แนวคิดการตรวจสอบการเคล่ือนไหวทางการเงิน แนวคิดการแกไขกฎหมาย แนวคิดการ
ปลูกฝใงคานิยมคนดีมีคุณธรรม และแนวคิดการปูองกันการทุจริตนํามาใหอาจารยแ ท่ีปรึกษา 
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบกรอบในการหาขอมูลรวมของการศึกษา เพื่อนํามาเป็นการปูองกันการทุจริต
การสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทําการวิเคราะหแขอมูล จาก
แหลงขอมูลประเภทเอกสาร และการสัมภาษณแระดับลึก(In-Depth Interview) จาก นักเรียนนายสิบ
ตํารวจ จํานวน 20 คนโดยเลือกแบบเจาะจงโดยใชกรอบแนวคิดการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและ
กํากับดูแล แนวคิดการตรวจสอบการเคล่ือนไหวทางการเงิน แนวคิดการแกไขกฎหมาย แนวคิดการ
ปลูกฝใงคานิยมคนดีมีคุณธรรม และแนวคิดการปูองกันการทุจริตนํามาใหอาจารยแ ท่ีปรึกษา 
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบกรอบในการหาขอมูลรวมของการศึกษา เพื่อนํามาเป็นการปูองกันการทุจริต
การสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7  
 
5. สรุปผลการวิจัย 

การสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคแของการวิจัย แบงการนําเสนอไดเป็น 2 สวน คือ (1) ผล
การศึกษาองคแประกอบการปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 7(2) ผลการวิเคราะหแเพื่อเป็นแนวทางการปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียน
นายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 

ปัจจัยการปูองกันการทุจริตการสอบเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบตํารวจ 

1.การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและกํากับดูแล 

2.การตรวจสอบการเคล่ือนไหวทางการเงิน 

3.การแกไขกฎหมาย 

4.การปลูกฝใงคานิยมคนดีมีคุณธรรม 

 
การปูองกันการทุจริตการสอบเขา

เป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ 

การปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 7 
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5.1 สรุปผลการปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจศูนยแฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 7 

จากการศึกษาองคแประกอบการปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ 
ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7สามารถสรุปผลได ดังนี้  

1. การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและกํากับดูแลในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการสอบ
เขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ  

2. การปลูกฝใงคานิยมคนดีมีคุณธรรม ของผูเขาสอบและผูควบคุมการสอบใหมีความ
ละอายในการกระทําการทุจริตการสอบและเกรงกลัวกฎหมาย 

3. การตรวจสอบการเคล่ือนไหวทางการเงิน ของผูท่ีกอการทุจริตการสอบเขาเป็น
นักเรียนนายสิบตํารวจ 

4. การแกไขกฎหมาย ใหมีความทันสมัยและมีโทษท่ีหนักขึ้น 
5.2 สรุปผลวิเคราะหแเพื่อเป็นแนวทางการปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบ

ตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 
จากการวิเคราะหแขอมูลการปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจของศูนยแ

ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7เพื่อเป็นแนวทางการปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7ดังนี้  
 1. ลดจํานวนผูเขาสอบจาก 40 คน คงเหลือ 30 คน เพื่อใหเกิดชองวางมากขึ้น 
 2. เพิ่มจํานวนผูควบคุมการสอบ 
 3. ติดต้ังกลองวงจรปิดใหหองสอบ 

4. ใหมีขอสอบแบบอัตนัย 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 การปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 
ในแตละดานสามารถนําขอคนพบมาทําการอภิปรายผลไดดังนี้   

1. การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและกํากับดูแลในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการสอบ
เขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของจินตนา พลอยภัทรภิญโญ (2554) ศึกษา
ปใจจัยเอื้อท่ีทําใหเกิดการทุจริตตอหนาท่ีของบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา แนวทางการ
ปูองกันการทุจริตตอหนาท่ีของบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการมี 5 แนวทางดังนี้ 1) ควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบ และกํากับดูแลใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ังของทางราชการ 2) การปลูกฝใง
คานิยม อุดมการณแของการเป็นขาราชการท่ีดี ไมแสวงหาผลประโยชนแทุกรูปแบบท่ีมิควรไดจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีเพื่อตนเองและพวกพอง 3)การยกยองเชิดชูเกียรติ ผูท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นเยี่ยงอยาง
ในดานความซื่อสัตยแสุจริต 4) การปรับปรุงอัตราเงินเดือน คาครองชีพที่เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ
และระบบสวัสดิการภายหลังจากการเกษียณราชการ 5) การบริหารงานอยางโปรงใสตามหลักธรร
มาภิบาล  

2. การปลูกฝใงคานิยมคนดีมีคุณธรรม ของผูเขาสอบและผูควบคุมการสอบใหมีความ
ละอายในการกระทําการทุจริตการสอบและเกรงกลัวกฎหมาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของขวัญฤทัย 
ใจทัน(2554) ศึกษาการใหความหมายและท่ีมาของความหมายการทุจริตของนักเรียนชวงช้ันท่ี 4 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา480 

โรงเรียนราชินีบูรณะ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียนใหความหมายการทุจริต คือ
พฤติกรรมท่ีผิดกฎหมาย ผิดกฎระเบียบ ขัดกับหลักศีลธรรม เพราะเป็นเรื่องท่ีไมสุจริตใจ ไมซื่อสัตยแ 
ผิดจริยธรรม ขัดตอศีลธรรม เอาเปรียบบุคคลอื่นโดยการแสวงหาประโยชนแใหกับตนเองและพวกพอง 
การใหผลตอบแทนตางๆ มาโดยวิธีท่ีไมถูกตองกอใหเกิดปใญหาผูกระทําผิดทุจริตท่ียังไมไดรับการ
ลงโทษ ทําใหประชาชน เยาวชน เคยชินกับปใญหาจนอาจมีพฤติกรรมเลียนแบบได ตองมีวิธีปูองกัน
โดยการปลูกฝใงคานิยมคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ไมทุจริต คดโกง สรางจิตสํานึกท่ีดี ใหเด็กเริ่มจาก
ครอบครัว โรงเรียน สถานศึกษา สถาบันการศึกษามีบทเรียนสอนวิชาท่ีเกี่ยวของกับคุณธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการแกไขบังคับใชกฎหมายในการลงโทษตองมีความเท่ียงตรงเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และบังคับใชโดยไมเลือกปฏิบัติ มีมาตรการในการลงโทษผูกระทําผิด อยางจริงจัง
ไมละเวนหรือลงโทษผูใดท่ีกระทํา สรางคานิยมท่ีดีในสังคมเป็นสังคมตนแบบปลอดการทุจริตใหได
ชวยกันรณรงคแแกไขและตอตานการเกิดปใญหาทุจริต และสอดคลองกับอรุญ กันพรอม (2560) ศึกษา
ประสิทธิผลการปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจของตํารวจภูธรภาค 7 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวา พบวา 1) ระดับประสิทธิผลการปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็น
นักเรียนนายสิบตํารวจ บรรลุวัตถุประสงคแท่ีวางไว ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในการจัดการ
สอบ และการดําเนินการสอบเป็นไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได  และ 2 ) 
ปใจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ 
ประกอบดวย ปใจจัยดานหลักธรรมาภิบาล ปใจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ ปใจจัยดานการ
จัดการเทคโนโลยี และปใจจัยดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับ 

3. การตรวจสอบการเคล่ือนไหวทางการเงิน ของผูท่ีกอการทุจริตการสอบเขาเป็น
นักเรียนนายสิบตํารวจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของญาดา กาศยปนันทแ (2554) ศึกษาการกําหนด
มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบความเคล่ือนไหวทางการเงินของบุคคลท่ีมีสถานภาพทาง
การเมืองเพื่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของไทย พบวา ประเทศไทยจะประสบความสําเร็จ
ในการกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อตรวจสอบความเคล่ือนไหวทางการเงินของบุคคลท่ีมี
สถานภาพทางการเมืองไทย จะทําใหเห็นผลลัพธแท่ีสําคัญอันเป็นประโยชนแในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เชน หนวยขาวกรองทางการเงินของรัฐในประเทศไทยคือสํานักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน จะสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบเสนทาง
ทําธุรกรรมอันเป็นการยักยาย โอน ถายเงินหรือทรัพยแสินท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดจนทราบ
ถึงเครือขายท้ังหมดของกลุมผูทุจริตและทราบถึงจุดหมายปลายทางของเงินและทรัพยแสินดังกลาว ซึ่ง
จะทําใหรัฐสามารถติดตามริบทรัพยแสินดังกลาวและนํากลับคืนสูแผนดินได 

4. การแกไขกฎหมาย ใหมีความทันสมัยและมีโทษท่ีหนักขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของวรรณนภา วามานนทแ (2550) ศึกษาการบริหารการปราบปรามการทุจริตระดับชาติของประเทศ
ไทย: การศึกษาบทบาท ระบบและการบริหาร ของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ พบวา ควรมีการแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เชน การใหสิทธิผูถูกกลาวหารับรูเรื่องพยาน การ
ใหความคุมครองพยาน บทการลงโทษในการทุจริตใหรุนแรงขึ้น เรื่องอํานาจหนาท่ีทางการบริหารของ
คณะกรรมการ ป.ช.ช.ใหสามารถกระจายอํานาจในการบริหารไดมากยิ่งขึ้น และควรใหมีการบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจังมากขึ้น นอกจากนี้ควรกําหนดยุทธศาสตรแชาติวาดวยการปูองกันและการ
ปราบปรามการทุจริตโดยบรรจุไวในแผนพัฒนาสังคมแหงชาติ ควรมีการปฏิรูประบบราชการใหมี



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา481 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นหนวยงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบไดและใหมีชองวางในการทุจริตในขั้นตอน
การทํางานใหนอยท่ีสุด และควรบรรจุแนวคิดในเรื่องการปูองกันและการปราบปรามการทุจริตไวใน
แผนงานของทุกสวนราชการและสอดคลองกับอรุญ กันพรอม (2560) ศึกษาประสิทธิผลการปูองกัน
การทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจของตํารวจภูธรภาค 7 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
พบวา พบวา 1) ระดับประสิทธิผลการปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ บรรลุ
วัตถุประสงคแท่ีวางไว ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในการจัดการสอบ และการดําเนินการสอบ
เป็นไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได  และ 2) ปใจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการ
ปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ประกอบดวย ปใจจัยดานหลักธรรมาภิบาล 
ปใจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ ปใจจัยดานการจัดการเทคโนโลยี และปใจจัยดานกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับ 
7. ข้อเสนอแนะ 
                ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7ในฐานะของผูบริหารจัดการสอบควรมีการกําหนด
ยุทธศาสตรแการแกไขปใญหาการทุจริตการสอบ  มาตรการเชิงนโยบาย และโครงการและกิจกรรมใน
การนําไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองกันท้ังระบบ ดังนี้ 

7.1 ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรแ 
ยุทธศาสตรแการแกไขปใญหาการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจของ

ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7กําหนดไว 4 ดาน ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตรแการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและกํากับดูแล เพื่อชวยใหศูนยแ

ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 การพัฒนาทักษะในการสอนงานใหแกเจาหนาท่ีตํารวจใหรูเทาทันในการ
บริหารจัดการเพื่อปูองกันการทุจริต  

2)  ยุทธศาสตรแการปลูกฝใงคานิยมคนดีมีคุณธรรม เพื่อชวยใหศูนยแฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 7(1) มีการกําหนดหลักเกณฑแการพัฒนาเจาหนาท่ีตํารวจท่ีทําหนาท่ีควบคุมการสอบ 
(2) การสรางและพัฒนา ขาราชการตํารวจท่ีทําหนาท่ีควบคุมการสอบใหมีศักยภาพสูง  

3) ยุทธศาสตรแการตรวจสอบการเคล่ือนไหวทางการเงิน เพื่อชวยใหศูนยแฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 7(1) มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบระบบการเงิน (2) การเขียนโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนขอมูลจากสถาบันการเงินตางๆ 

4) ยุทธศาสตรแการแกไขกฎหมาย เพื่อชวยใหศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7(1) มี
พัฒนากฎหมาย (2) การประชาสัมพันธแขอมูลและขาวสารของกฎหมายใหมสูประชาชนท่ีเขามาสมัคร
สอบ  

7.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากขอคนพบในการวิจัยไดนํามาสูมาตรการเชิงนโยบายเพื่อปูองกันการทุจริตการ

สอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจของศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7ในแตละดาน ดังนี้ 
1) มาตรการเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนาขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีควบคุม

ติดตาม ตรวจสอบและกํากับดูแลเพื่อปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจของ
ตํารวจภูธรภาค 7 
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1.1) ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7ควรกําหนดใหขาราชการตํารวจท่ีเกี่ยวของ
การบริหารจัดการสอบใหมีทักษะในการปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ และ
เหมาะสมกับสถานการณแ 

1.2) ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7ควรพัฒนากลไกเพื่อชวยใหการบริหาร
จัดการสอบทุกระดับมีความสามารถปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสอบตํารวจ เพื่อให
เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีควบคุมการสอบไดรับสนับสนุนในดานงบประมาณ ทรัพยากร และ
ความรวมมือในการทํางาน  

2) มาตรการเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนาเจาหนาท่ีตํารวจเพื่อใหเกิดการปลูกฝใง
คานิยมคนดีมีคุณธรรมเพื่อปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจของศูนยแฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 7 

2.1) ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7ควรกําหนดหลักเกณฑแในการพัฒนา
เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีควบคุมการสอบอยางเป็นระบบ และครอบคลุมต้ังแตกระบวนการสรร
หา การพัฒนา การบํารุงรักษา และการใชประโยชนแ ซึ่งจะชวยใหเจาหนาท่ีตํารวจเป็นผูท่ีทํางานโดย
อยูบนพื้นฐานความรู และไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพท่ีสูงขึ้นเป็นสินทรัพยแท่ีสําคัญของหนวยงาน  

2.2) ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7ควรกําหนดแนวทางใหเจาหนาท่ีตํารวจท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีควบคุมการสอบเขารับการอบรมในหลักสูตรการปูองกันการทุจริตการสอบ  

3) มาตรการเชิงนโยบายสําหรับการตรวจสอบการเคล่ือนไหวทางการเงินเพื่อปูองกัน
การทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจของศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 

3.1) ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7ควรกําหนดใหมีการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบความเคล่ือนไหวทางการเงินรวมกับสถาบันการเงินตางๆ 

4) มาตรการเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนาระเบียบ และขอกฎหมายเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร
ภาค 7 

4.1) ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7ควรเสนอใหมีการปรับปรุงและพัฒนา
ระเบียบ และแกไขขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปูองกันการทุจริตการสอบ เพื่อเอื้อใหเกิดประโยชนแ
ตอการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการศึกษาถึงปใญหาและขอจํากัดของการทํางานใน
สวนท่ีเกี่ยวของกับขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปูองกันการทุจริตการสอบ ซึ่งทําใหการทํางานมี
ความลาชาและขาดประสิทธิภาพ เพื่อใหผูมีอํานาจในเชิงนโยบายนําขอปใญหาดังกลาวเขาสู
กระบวนการแกไข ปรับปรุง ขอกฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป  

7.3 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายไดนํามาสูการกําหนดกิจกรรมสําหรับการปูองกันการ

ทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจของศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7ในแตละดาน ดังนี้ 
1) โครงการและกิจกรรมสําหรับการควบคุมติดตาม ตรวจสอบและกํากับดูแลเพื่อ

ปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจของตํารวจภูธรภาค 7 
1.1) ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7กําหนดกิจกรรมการบริหารจัดการสอบ โดย

เริ่มจาก (1) การกําหนดขั้นตอนการสอบ (2) การปฏิบัติตามข้ันตอนการสอบท่ีสามารถตรวจสอบได  
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1.2) ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7กําหนดระเบียบการใชงบประมาณท่ีชวยให
เจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติหนาท่ีในการควบคุมการสอบไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

2) โครงการและกิจกรรมสําหรับการพัฒนาเจาหนาท่ีตํารวจในการปลูกฝใงคานิยมคน
ดีมีคุณธรรมเพื่อปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจของศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธร
ภาค 7 

2.1) ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7เปิดใหเจาหนาท่ีตํารวจผูปฏิบัติหนาท่ี
ควบคุมการสอบรวมกําหนดหลักเกณฑแการพัฒนาเจาหนาท่ีตํารวจอยางเป็นระบบ และครอบคลุม
ต้ังแตกระบวนการสรรหา การพัฒนา การบํารุงรักษา และการใชประโยชนแ  

3) โครงการและกิจกรรมสําหรับการตรวจสอบการเคล่ือนไหวทางการเงินเพื่อ
ปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจของตํารวจภูธรภาค 7 

3.1) ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7กําหนดหลักเกณฑแการตรวจสอบการ
เคล่ือนไหวทางการเงินรวมกับสถาบันการเงินตางๆ 

4) โครงการและกิจกรรมสําหรับการพัฒนาการแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการสอบ
เพื่อปูองกันการทุจริตการสอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจของตํารวจภูธรภาค 7 

4.1) ศูนยแฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 ทําการศึกษาถึงปใญหาและขอจํากัดของการ
บริหารจัดการสอบในสวนท่ีเกี่ยวของกับขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปูองกันการทุจริตการสอบ เพื่อ
เสนอใหผูมีอํานาจในเชิงนโยบายนําปใญหาและขอเสนอเขาสูกระบวนการแกไข ปรับปรุง และพัฒนา
ระเบียบ และขอกฎหมาย ดังนี้ (1) ลดจํานวนผูเขาสอบจาก 40 คน คงเหลือ 30 คน เพื่อใหเกิด
ชองวางมากขึ้น (2) เพิ่มจํานวนผูควบคุมการสอบ (3) ติดต้ังกลองวงจรปิดใหหองสอบ (4) ใหมีขอสอบ
แบบอัตนัย 
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บทคัดย่อ    

 การวิจัยนี้มีจุดประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาการทําความดีและผลท่ีเกิดขึ้นจากการทําความดีของคน
ไทย ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2) ศึกษาแนวทาง
พัฒนาการทําความดีของนักเรียน ดําเนินการวิจัย  2  ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาตาม
วัตถุประสงคแขอแรก โดยการสัมภาษณแคนไทย 80 คน ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาตามวัตถุประสงคแขอท่ี 2  
โดยการสัมภาษณแผูบริหารและครูรวม 64 คน และสอบถามผูบริหาร 49 คน  ผลการศึกษาพบวา 1) 
คนไทยสรางความดีตอตนเอง เพื่อผูอื่น หนวยงาน สังคม เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย คิด และปฏิบัติดี ขยัน ซื่อสัตยแ สุจริต ประหยัด อดออม มุงมั่น 
รับผิดชอบ พัฒนาตนเอง ทําบุญ ใหทาน รักษาสุขภาพ  แบงปใน ชวยเหลือผูอื่น  ประกอบสัมมาชีพ 
รับผิดชอบหนาท่ีของตนเป็นอยางดี ทํางานเอยางมีประสิทธิภาพ รวมกิจกรรมสรางสรรคแ ผลท่ีเกิดขึ้น 
คือ มีความสุข ภูมิใจ สบายใจ จิตใจเขมแข็ง ประสบความสําเร็จ ชีวิตมั่นคง สุขภาพดี พึ่งตนเองได  
หนวยงาน ชุมชน สังคมมีความมั่นคง นาอยู และทํางานรวมกันอยางมีความสุข มีประสิทธิภาพ    2) 
แนวทางพัฒนาการทําความดีของนักเรียน คือ (1) แนวทางพัฒนาระดับสถานศึกษาและครู  โดย การ
กําหนดนโยบายสนับสนุน จัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมการทําความดีเพื่อเกิดประโยชนแตอการ
อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอม เช่ือมโยงกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ 
วัฒนธรรมไทย  สงเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีงามของนักเรียนโดยการมีสวนรวมของนักเรียนและชุมชน จูง
ใจ ใหรางวัลการทํากิจกรรมเพื่อประโยชนแสาธารณะ (2) แนวทางพัฒนาระดับนักเรียน คือ การปฏิบัติ
ตามระเบียบของโรงเรียน เขารวมกิจกรรม โครงการของโรงเรียน กลุมบุคคล หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมของสังคม รวมสรางและเผยแพรนวัตกรรมความดีตามศักยภาพและ
ความถนัดเพื่อประโยชนแตอตนเอง กลุมและสังคม 

คําสําคัญ: คนไทย การพัฒนาความดี  
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ABSTRACT 

 This research aimed to 1) study the Thai people‖s doing goodness for His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej and result, and 2) study the students‖ good 
practice development approach. There were 2 steps as fallow : the first step, study 
through the first aim by interview 80 Thai people; second step, study through the 
second aim by  interview 64 administrators and teachers; a questionnaire was apply 
for data collection from 49 administrators and teachers. The findings were 1) Thai 
people‖s doing goodness for themselves, others and public to present His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej by good thinking and practicing with diligent, honest, saving, 
committed, responsible and self developing, charity doing, health controlling, sharing, 
helping, right profession doing, responsible and efficient working, responsible for 
creative activities. The results were happiness, proud, comfort, healthy,  strong mind, 
success, well being and self- reliance,  organization and social stability, happiness 
and job efficiency.  2) The students‖ good practice developmental approach were (1) 
at the school and teacher level were setting the good practice for natural resource 
reservation and environment activities supporting policy, integrated activities with 
Thai nation , religious, monarchy and Thai culture, student‖s good characteristic 
promoting with those students and community participating, alluring, rewarding for 
the public benefit activities.  (2) at the student level were practicing fallow the 
school rules, joining school and other activities, joining social cultural practice, joining 
and publishing the creative innovation on their own potential and aptitude for 
themselves and others‖  benefit.  
 
KEYWORDS: Thai people, good practice development 
 
บทนํา 
             ปรากฏการณแท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยในชวงเวลาหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นภาพท่ีสะทอนพลังความรัก ความสามัคคี และ
ความดีงามของคนในชาติ เป็นความยิ่งใหญในประวัติศาสตรแ ในการปฏิบัติตามสาระ “คําสอน” ของ
พระองคแทาน  ท้ังความดีท่ีปฏิบัติเพื่อตนเอง คือ การประหยัดอดออม การอดทน การมีความเพียร 
การเป็นศิลปิน การสะสมของท่ีมีคุณคา ความดีท่ีปฏิบัติตอผูอื่น คือ จัดทําส่ิงท่ีตนเองสามารถทําได 
และแจกจายแกผูรวมกิจกรรมแสดงความอาลัยแดพระองคแทาน ความดีท่ีปฏิบัติตอสังคม คือ การ
สนับสนุนกําลังเพื่อสรางสรรคแและพัฒนาสังคมประเภทตาง ๆ ท่ีแตละคนหรือหมูคณะจัดในการซอม
สรางสาธารณสมบัติ รวมพลังความดีหรือสรางพลังแกสังคม  ความดีท่ีปฏิบัติตอหนวยงานและองคแกร 
คือ การรวมมือรวมใจปฏิบัติภารกิจโดยมีศูนยแรวมใจเป็นพระองคแทาน ความดีท่ีปฏิบัติตอสถาบันตาง 
ๆ คือ สรางและสืบสานวัฒนธรรมดีงาม ท้ังสถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริยแ และสถาบันศาสนา 
(จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย : 2550; เปลว สีเงิน, 2559; สมเถา สุจริตกุล กลาวใน เนช่ันทีวี, 2559; ชัย
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ยงคแ พรหมวงศแ, 2559)  คนไทยรุนใหมท่ีไมเคยรับรูถึงเรื่องดังกลาวไดรับรูและไดบังเกิดความซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณ ต้ังเจตจํานงทําความดี และแสดงพฤติกรรมหลากหลายในลักษณะเป็น “ผูให” 
มากกวา “ผูรับ” นับเป็นปรากฏการณแโลกท่ีทรงพลัง เป็นเม็ดพันธุแแหงความเป็นหนึ่งเดียวท่ีเกลียว
กลมของคนในชาติ ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชาติไทยในอนาคต (เปลว สีเงิน , 2559) ตลอด
ระยะเวลาหลังจากท่ีพระองคแทานสวรรคต คนไทยสวนใหญไดแสดงความอาลัยดวยการไวทุกขแ และ
จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเป็นการไวทุกขแ ปรากฏในส่ือตาง ๆ ยังคงมีการเผยแพรพระจริยวัตรเรื่อยมา 
(ทีวีชอง 33, 2560 ก; ประยุทธแ จันทรแโอชา, 2560) ปรากฏการณแและแนวทางเหลานี้มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาคนในชาติระยะยาว ตามหนาท่ีของคนไทยท่ีควรสนองพระมหากรุณาธิคุณดวยการทํา
หนาท่ีในความรับผิดชอบใหเต็มกําลัง (บัณฑิต เอื้ออาภรณแ ใน จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2560) เป็น
การปฏิบัติท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนาจิตใจและบมเพาะพฤติกรรมดีงามตามหลักปฏิบัติของศาสนาตาง 
ๆ  
             ประมวลปรากฏการณแและแนวคิดดังกลาวสอดคลองคานิยมไทยดานการพัฒนาความดีงาม
ท่ีมีมาชานาน ซึ่งสะทอนจากพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในพิธีเปิดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาสังคมไทยในดานศีลธรรม
และจิตใจ” ท่ีสภาสังคมสงเคราะหแแหงประเทศไทยจัดใหมีขึ้น ณ โรงแรมนารายณแ กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 25 ธันวาคม 2516  สังคมไทยจึงพึงใหความสําคัญในการสรางความดีงามของบุคลในสังคม 
(ศักดิ์สิทธิ์ พันธุแสัทธแ, 2560 : บรรณาธิการ) ควบคูกับการพัฒนาปใญญา ทักษะปฏิบัติ ภายใตจิตใจท่ี
งดงาม และสุขภาพแข็งแรง เป็นความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของทุกระดับ (สํานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559; วิจิตร      ศรีสอาน, 2561ก; วิจิตร ศรีสอาน, 2561ข) สถาน
สึกษามุงสรางคนดี สรางผูนําสูสังคมโลกควบคูกับการพัฒนาสมรรถนะ (อุดม คชินทร, 2562)   แสดง
ใหเห็นชัดวาการพัฒนาความดีของคน การสนับสนุนใหสรางความดี การเป็นคนดี เป็นเปูาหมายสําคัญ
ระดับชาติในการพัฒนาคนไทยประการหนึ่งท่ีมีสืบเนื่องเรื่อยมาจนปใจจุบัน ซึ่งในชวงปี พ.ศ. 2560 
เป็นตนมาคนไทยไดใหความสําคัญในการเป็นคนดี ตามคําสอนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมท้ังสรางความดีถวายพระองคแทาน 
         เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (มติชนออนไลนแ, 2559) ยกตัวอยางการนอมนําหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไปใช มี 3 หลัก คือ หลักคิด 
หลักวิชา หลักปฏิบัติ กลาวคือ หลักคิด กอนจะริเริ่มโครงการใด ๆ ตองยึ ดหลักคิด ทําใหเกิด
ประโยชนแตอสวนรวม หากกระทบตอคนสวนนอยตองช้ีแจงใหคนสวนใหญเขาใจวาการท่ีไดประโยชนแ
นั้นทําใหคนสวนนอยเสียประโยชนแ จะตองชดเชยใหอยางไรตอไป หลักวิชาคือ ตองศึกษาวิชาความรู
อยางถองแท สุดทายคือ หลักปฏิบัติ “ประหยัด เรียบงาย ประโยชนแสูงสุด”  ดังท่ีพระองคแทานทรงมี
พระบรมราโชวาท เป็น “คําสอน” สรุปได 9 เรื่อง (คําพอสอนบล฿อคสปอตดอทคอม , 2559) คือ 
ความเพียร  คือ มีความอดทน ฝุาฟในอุปสรรคในการทําการใด ๆ ยอมนํามาซึ่ง ความสําเร็จ ความ
พอดี คือ รูจักความพอประมาณ ไมสุรุยสุราย ความรูตน คือ ระลึกรูวาตนทําอะไร ตองรูจัก “รับ” 
และ “ให” กลาวคือ เมื่อเป็นผูรับ เมื่อมีโอกาศตองเป็นผูให ออนโยนแตไมออนแอ คือ รูจักการนอบ
นอม แตไมแสดงความออนแอ  ตองเอาชนะอุปสรรค พูดจริง ทําจริง คือ รักษาคําพูดและทําในส่ิงท่ี
พูด หนังสือเป็นออมสิน คือ การศึกษาเรียนรูจากการอาน สะสมความรู ความซื่อสัตยแ  คือ ตรง ไมคด
โกง  การเอาชนะใจคน คือ ใชความดี ความถูกตอง ในการปฏิบัติในการดํารงชีวิต การเป็นคนดี  
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         ภัทรพร สิริกาญจน (2549 : 232 - 333) อธิบาย “คนดี” ตามแนวพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จ   พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วา คนดี คือ ผูท่ีทุกสังคมยกยอง
และตองการ ปใจจัยสําคัญท่ีทําใหคนปฏิบัติตนเป็นคนดีได คือ ปใญญา หรือ ความรู การสงเสริมใหคน
เป็นคนดีเป็นเรื่องสําคัญ หลักธรรมในพุทธศาสนาท่ีสอนใหคนเป็นคนดี คือ  สัปปุริสธรรม 7 หรือ 
ธรรมของคนดี ไดแก รูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาลเวลา รูจักชุมชน และรูจักบุคล 
สวน “คนดี” ตามแนวพระราชดําริในพระองคแทาน ดังนี้ 

1) คนดี คือ ผูมีจิตใจดี เนื่องจากจิตเป็นพื้นฐานของการพูดและการกระทํา  
2) คนดี คือ คนท่ีทําหนาท่ีของตนอยางมุงมั่นและครบถวน ทําดีเพื่อความดี โดยไมหลงใหล

ใน 
คําช่ืนชม 

3) คนดี ตองมั่นคงในการทําความดี ยึดมั่นในการทําความดีอยางจริงจัง ดํารงชีวิตในความ
ดี ความดี 

จะเป็นพลังคุมครองสังคมสวนรวม 
4) คนดี ยอมมีใจหนักแนน ปลอดอคติและมีปใญญา นอกจากจะปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

อยาง 
เต็มความสามารถดวยดีแลว ยังตองอาศัยการคิด พิจารณาเรื่องราวและปใญหาท้ังปวงดวยความ
ละเอียดรอบคอบและใจท่ีบริสุทธิ์ ปฏิบัติเชนนี้ใหเป็นนิสัยจนเกิดปใญญา  สามารถคิด วินิจฉัยโดย
กระจาง แจมแจง หนักแนนอยูเสมอ 

5) คนดี คือ คนสละความแกตัวและมุงประโยชนแของชาติ  เนนการมีความสามัคคี เสียสละ 
อุทิศตน  

เพื่อประโยชนแสุขของประเทศชาติเป็นเปูาหมายสูงสุด 
สําหรับเรื่องของ “คนดี” มีความเช่ือมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลาวคือ เมื่อคน 

ปฏิบัติตนเป็นคนดี หรือพยายามสรางสมคุณธรรมของคนดีเสียกอน จึงจะทําใหเศรษฐกิจพอเพียงได 
สามารถดํารงอยูดวยตนเองไดดวยความพอประมาณ ซื่อตรง ไมโลภ ไมสรางปใญหาและความ
เดือดรอนใหตนเองและผู อื่น เป็นคนดีท่ีสังคมตองการ ซึ่งวิธีการในการดําเนินการใหสอดคลองกับ
เรื่องท่ีกลาว คือ การมีความสุขในการทํางาน การทําประโยชนแแกผูอื่น เป็นการสืบสานพระปณิธาน
ของพระองคแทาน ใหความสนใจในเรื่องท่ีพระองคแทานยังทรงหวงใยในปใญหาของประชาชน และทรง
มีพระราชดําริวาผูท่ีเกี่ยวของตองทํางานตอไป (สุเมธ ตันติเวชกุล ใน ทีวีชอง 19 , 2560) การสราง
และสงเสริม “คนดี” ในสังคมจึงเป็นเรื่องสําคัญ ทําใหบานเมืองเป็นปกติสุข เริ่มตนท่ีการพัฒนา
ตนเองเป็นเบ้ืองตน สูการพัฒนาสังคมท่ีสุขสงบเป็นลําดับถัดมา 
                  จากปรากฏการณแในสังคมท่ีมีการแสดงออกของคนไทย แสดงความอาลัยและการทํา
ความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ควบคูกัน ท้ังการจัด
กิจกรรมของหนวยงาน และองคแกรในหลากหลายวิธีการ ประชาชนทุกหมูเหลามีสวนรวมในงานนี้
อยางเต็มใจเต็มกําลัง (ไทยโควท คลังปใญญาเพื่อพัฒนาประเทศ, 2559) หนวยงานและองคแกร
ภาคเอกชนก็ไดจัดกิจกรรมเพื่อการดังกลาวในลักษณะใกลเคียงกัน โดยท่ัวไปในชวงเวลาเดียวกันทุก
ภาคสวนท่ัวประเทศ สวนการแสดงออกในสวนบุคคลและกลุมบุคคล มีปรากฏพรอมกันท่ัวประเทศ
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อยางหลากหลายท่ีสามารถพบไดในส่ือตาง ๆ ( เนช่ันทีวี, 2559) เป็นภาพประวัติศาสตรแอันสําคัญของ
ประเทศท่ีประชาชนชาวไทยพรอมใจแสดงความจงรักภักดีแดพระองคแทาน จนถึงชวงเวลากอนถึง
กําหนดพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย บรมนาถ
บพิตร วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นปรากฏการณแครั้งใหญอีกครั้ง คนไทยรวมกันทําความดี
หลากหลายวิธี  แสดงถึงความรักความอาลัยถึงพระองคแ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทางพุทธศาสนาในการ
บรรเทาความเศราโศกอันเนื่องมาจากอาลัยรักบุคคลอันเป็นท่ีรัก โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะสามารถกระทําไดโดยการปฏิบัติความดีตอบแทนพระองคแทาน 
(พระเทพวิสุทธิเมธี, 2559 ; ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กลาวใน นิวทีวี ชอง 18, 2559; ทีวีชอง 33, 
2560 ก; ประยุทธแ จันทรแโอชา, 2560; สุเมธ ตันติเวชกุล ใน ทีวีชอง 19, 2560)  ประชาชนทุกภาค
สวนรวมเตรียมการและรวมดําเนินงานเพื่อการนี้หลายลักษณะ ไดแก 1) การรวมกันประดิษฐแ
ดอกไมจันทนแ เป็นดอกไมหลายชนิด         การรวมกับภาครัฐสรางพระเมรุมาศ  ท่ีสนามหลวงตาม
ความสามารถของแตละบุคคล รวมท้ังการสรางพระเมรุมาศจําลอง 85 พระเมรุมาศ ท่ัวประเทศ เพื่อ
จัดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในพระราชพิธี  การลงทะเบียนเขารวมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจจาก
ประชาชนท่ัวประเทศ ในชวงเตรียมการ ชวงพระราชพิธีและชวงหลังพระราชพิธีฝุายตาง ๆ เป็นการ
รวมพลังน้ําใจครั้งยิ่งใหญ ท่ีจะชวยใหพระราชพิธีดําเนินไดอยางราบรื่นแบบใหโอกาสประชาชนไดมี
สวนรวม อีกท้ังกลุมบุคคล และสถาบันก็มีการเตรียมงานและดําเนินงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระ
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กลุมบุคคล และสถาบันตาง ๆ 
มีการดําเนินงานสนับสนุน เป็นปรากฏการณแซ้ําในการรวมพลังประชาชนครั้งยิ่งใหญ ท่ีมีศูนยแรวมใจ
รวมพลัง คือ พระองคแทาน (คณะกรรมการฝุายประชาสัมพันธแพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, 2560)  
                 เหตุการณแท้ังหลายท่ีกลาวขางตนเป็นประมวลปรากฏการณแท่ีคนไทยทุกภาคสวนแสดง
ความรวมมือรวมใจและแสดงออกถึงความอาลัยรักในพระองคแทานเชิงสรางสรรคแ คนไทยท้ังประเทศ
ไดสัมผัสถึงความจงรักภักดีของคนท้ังประเทศท่ีมีตอพระองคแทาน  ในโอกาศนี้โทรทัศนแรวมการเฉพาะ
กิจเผยแพรขาวพระราชพิธีสูประชาชนท่ัวประเทศและท่ัวโลก ประชาชนชาวไทยและผู แทนจาก
ประเทศตาง ๆ มีสวนรวมในพระราชพิธีอยางท่ัวถึง (ทีวีชอง 33, 2560 ก , 2560 ข; คณะกรรมการ
ฝุายประชาสัมพันธแพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร, 2560) เป็นเหตุการณแบงบอกความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยโดยมี
พระองคแทานเป็นศูนยแรวมใจ แมวาคนไทยตกอยูในหวงเวลาของความเศราโศก (ประยุทธแ จันทรแโอชา, 
2561) เป็นปรากฏการณแยิ่งใหญท่ีสําคัญในประวัติศาสตรแไทย ตอมา  เกิดปรากฏการณแท่ีประทับใจ
คนไทยข้ึนอีกจากการชวยชีวิต 13 นักกีฬาฟุตบอลท่ี “ถ้ําหลวง” จังหวัดเชียงราย เป็นความสามัคคีท่ี
นาประทับใจของคนไทยและชาวตางชาติ (คมชัดลึก , 2561)  เป็นการยืนยันทุนทางสังคมในการ
พัฒนาความดีงามของคนไทย อันจะเป็นรากฐานของการสืบสานพลังบวกของคนในชาติ จึงควรมีการ
การศึกษาการทําความดีของคนไทยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร และผลดีท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังแนวทางพัฒนาการทําความดีของคนรุนใหม ซึ่งอาจมุงเปูาหมายท่ี
เยาวชน นักเรียน ท่ีจะเติบโตเป็นคนไทยท่ีดี มีพลังบวกท่ีจะเป็นประโยชนแในการพัฒนาคนไทยใน
ภาพรวม อันจะสงผลตอการพัฒนาสังคมไทย ตามนโยบายระดับชาติ (กระทรวงยุติธรรม , 2560) 
กรอบแนวคิดการศึกษา การพัฒนาความดีของคนไทยยุคใหม มีดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
วัตถุประสงค์  

1) เพื่อศึกษาศึกษาการทําความดีและผลท่ีเกิดขึ้นจากการทําความดีของคนไทยถวาย      
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

2) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการทําความดีของนักเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
               การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research) ดําเนินการวิจัยเป็น  2  ขั้นตอน  
ดังนี้ 
      ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาการทําความดีและผลท่ีเกิดขึ้นจากการทําความดีของคนไทย ถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

1)  ผูใหขอมูล   
             ผูใหขอมูลเป็นบุคคลในกลุมอาชีพตาง ๆ ผูจงรักภักดีและเทอดทูนพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 80 คน 

2) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
             เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณแแบบกึ่งโครงสราง มีคําช้ีแจง การปฏิบัติตาม
นิยามศัพทแ “การทําความดี หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติความดีของคนไทย เป็นความดีท่ีกระทําส่ิง
ท่ีเป็นประโยชนแ เพื่อกอใหเกิดความสุขแกตนเอง ครอบครัว ชุมชน หนวยงาน สังคม สถาบัน และ
ประเทศชาติ อันเนื่องมาจากความจงรักภักดีและเทอดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร” รวมท้ังสัมภาษณแผลท่ีเกิดขึ้นแกผูปฏิบัติ แบบสัมภาษณแไดรับการตรวจสอบ
ความเหมาะสมโดยผูเช่ียวชาญ 5 คน ผลการประเมินแบบสัมภาษณแมีความเหมาะสมในระดับมาก 
ผูวิจัยปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณแบางประเด็นตามท่ีผูเช่ียวชาญใหขอเสนอแนะ กอนนําไปใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล 

3) การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณแเกี่ยวกับการทําความดีถวายพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยผูวิจัยอธิบายวิธีสัมภาษณแแกผูชวยนักวิจัยในการ
ดําเนินการสัมภาษณแ จัดใหผูชวยนักวิ จัยสังเกตวิธีการสัมภาษณแจากผูวิจัยพรอมกับมอบคูมือการ

การทําความดีของคนไทยถวาย
พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
บรมนาถบพิตร 

 

 

การพัฒนาความดี 

ของคนไทยยุคใหม่ แนวทางพัฒนาการทําความด ี

ของนักเรียน 
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สัมภาษณแ  เก็บขอมูลในจังหวัดนครราชสีมา ในชวงเดือนกันยายน 2560 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
จากผูใหขอมูล 80 คน  

4) การวิเคราะหแขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหแขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแเชิงคุณภาพ สังเคราะหแและนําเสนอผลการวิจัย
เป็นความเรียง  

         ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาการทําความดีของนักเรียน ดําเนินการเป็น 2 ขั้นตอนยอย 
คือ 1) การศึกษาแนวทางพัฒนาการทําความดีของนักเรียน และ 2) การศึกษาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดของรางแนวทางพัฒนาการทําความดีของนักเรียน ดังนี้  
           1) การศึกษาแนวทางพัฒนาการทําความดีของนักเรียน 
               ผูใหขอมูลเป็นผูบริหาร 8 คน ครู 56 คน รวม 64 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เป็นแบบ
สัมภาษณแแบบไมมีโครงสราง ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณแดวยตนเอง  ในชวงเดือนเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 ประมวลรางแนวทางพัฒนาการทําความดีของนักเรียน 
            2) การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดของรางแนวทางพัฒนาการทําความดีของ
นักเรียน 

    ผูใหขอมูลเป็นผูบริหารและครูท่ีมีประสบการณแมากกวา  3 ปี จํานวนรวม 49 คน ใช 
แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปไดของแนวทางพัฒนาการทําความดีของนักเรียน เป็น
แบบประมาณคา 5 ระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ผูวิจัยและ ผูชวยผูวิจัย
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 วิเคราะหแขอมูล
เชิงปริมาณ หาคาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิจารณาคาเฉล่ียของความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดระดับมากขึ้นไป นําเสนอเป็นผลการวิจัยเป็นแนวทางพัฒนาการทําความดีของนักเรียน 
          
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  ผลการศึกษาการทําความดีและผลท่ีเกิดขึ้นจากการทําความดีของคนไทย  
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

   การวิเคราะหแขอมูลการทําความดีและผลท่ีเกิดขึ้นจากการทําความดีของคนไทย  
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จําแนกเป็นการทําความดีตอ
ตนเองและ  การทําความดีเพื่อผูอื่น หนวยงาน สังคม มีผลการศึกษาดังตาราง 1 และ 2 
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ตาราง 1 การสังเคราะหแการทําความดีตอตนเองเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล    
       อดุลยเดชบรมนาถบพิตรและผลท่ีเกิดขึ้น จากการสัมภาษณแ ( 80 คน ) 
 

 
การทําความดีต่อตนเอง 

 
ผลทีเ่กดิ 

 
ความถ่ี 

ผลการสังเคราะห ์
การสร้างความ

ด ี
ผลทีเ่กดิ 

1. คิดดี ซื่อสัตยแตอตนเอง ปฏิบัติตน
เป็นคนดีสุจริต ทําหนาท่ีของตนอยางดี 
หลีกเลี่ยงอบายมุข พยายามทําหนาท่ี
ของตนเองใหดีท่ีสุด 

มีความสุขท่ีไดทําดี 
ภูมิใจ สบายใจ ชีวิตมั่นคง
มีแตสิ่งดี ๆ ในชีวิต 

32 คิด และปฏิบัติ
ดี ขยัน ซื่อสัตยแ 
ประหยัด  
อดออม มุงมั่น
รับผิดชอบ 
พัฒนาตนเอง 
ประกอบ
สัมมาชีพ 
ทําบุญ ใหทาน
รักษาสุขภาพ  
 

มีความสุข 
ประสบ
ความสําเร็จ 
ภูมิใจ สบายใจ 
ชีวิตมั่นคง 
สุขภาพดี 
พึ่งตนเองได 

ขยัน ประหยัด เก็บออมเงิน ใชจาย
อยางระมัดระวัง ประหยัดนํ้าประหยัด
ไฟ ใชชีวิตพอเพียง 

มีเงินใชใชกรณีจําเป็น 
หรือฉุกเฉิน ความมั่นคง  
ปลอดหน้ี ภูมิใจ 

23 

6. สวดมนตแ ทําบุญ ใหทาน มีความสุข ใจเย็นลง มี
สมาธ ิ

14 

3. รับผิดชอบตอตนเอง การเพียร
พยายามทํางานใหสําเร็จ ประกอบ
สัมมาชีพ 

พอมีพอกิน ความสําเร็จ
ของงาน 

5 

 5. หมั่นศึกษาเรียนรู พัฒนาความรู
ของตนเอง 

มีความรู ไดเพิ่มพูน
ประสบการณแดี ๆ 

4 

7. ออกกําลังกาย สุขภาพดี 3 

 
       จากตาราง 1 บุคคลทําความดีตอตนเองเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร ปฏิบัติโดยคิด และปฏิบัติดี ขยัน ซื่อสัตยแ ประหยัด อดออม มุงมั่น รับผิดชอบ 
พัฒนาตนเอง ประกอบสัมมาชีพ ทําบุญ ใหทานรักษาสุขภาพ ผลท่ีเกิดขึ้น คือ มีความสุข ประสบ
ความสําเร็จ ภูมิใจ สบายใจ ชีวิตมั่นคง สุขภาพดี พึ่งตนเองได 
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 ตาราง 2 การสังเคราะหแการทําความดีเพื่อผูอื่น หนวยงาน สังคม ของประชาชน เพื่อถวาย 
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และผลท่ีเกิดขึ้น  
            จากการสัมภาษณแ ( 80 คน ) 
 

 
การทําความดีเพื่อผู้อืน่  

หน่วยงาน สังคม 

 
ผลทีเ่กดิ 

 
ความถ่ี 

 
ผลการสังเคราะห ์

การสร้างความ
ด ี

ผลทีเ่กดิ 

1. การแบงปใน ทําจิตอาสาถวายพอ
หลวงกับชุมชน หนวยงาน รวม
กิจกรรมถวายพอหลวงกับชุมชน 

เกิดความภาคภูมิใจ มี
ความสุข สบายใจ 
ชุมชนดีข้ึน 

28 ประกอบ
สัมมาชีพ สุจริต 
ทําหนาท่ีของตน
เป็นอยางดี 
ทํางานเอยางมี
ประสิทธิภาพ 
รับผิดชอบ
หนาท่ีการงาน
รวมกิจกรรม
สรางสรรคแ 
แบงปใน 
ชวยเหลือผูอื่น 

ความภูมิใจ  มี
ความสุข จิตใจ
เขมแข็ง
หนวยงาน 
ชุมชน สังคมมี
ความมั่นคง 
นาอยู และ
ทํางานรวมกัน
อยางมี
ความสุข มี
ประสิทธิภาพ 

2. แบงปใน ชวยเหลือผูอื่น ถายทอด
การทําความดีแกผูอื่น ทํากิจกรรมเพื่อ
สาธารณะ รวมกิจกรรมชุมชน 

มีความสุขท่ีเห็นรอยย้ิม
ของผูอื่น เป็นท่ีนับถือ
ของคนในชุมชน 
หนวยงานดีข้ึน 

39 

3. บริจาคสิ่งของ บริจาคโลหิต เกิดความภาคภูมิใจ 
สบายใจ  

25 

4. รักษาสิ่งแวดลอม ปลูกตนไม 
อนุรักษแธรรมชาติ  ความสะอาดใน
ชุมชน ลดขยะ รวมประหยัดนํ้า
ประหยัดไฟ รวมรักษาสุขภาพของคน
ในชุมชน 

ชุมชนสะอาด นาอยู ไมมี
มลพิษ คนในชุมชนอยู
รวมกันอยางมีความสุข 

12 

5. ประกอบสัมมาชีพ สุจริต ทําหนาท่ี
ของตนเป็นอยางดี ทํางานเอยางมี
ประสิทธิภาพ รับผิดชอบหนาท่ีการงาน
อยางดี  ประหยัดนํ้าประหยัดไฟ เป็น
คนดีของสังคม 

ชุมชนนาอยู สังคมม
ความสุข จิตใจเขมแข็ง 
งานของหนวยงานมี
ประสิทธิภาพ ภาคภูมิใจ 

40 

 
 จากตาราง 2 บุคคลทําความดีเพื่อผูอื่น หนวยงาน สังคมเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปฏิบัติโดยประกอบสัมมาชีพ สุจริต ทําหนาท่ีของตน
เป็นอยางดี ทํางานเอยางมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบหนาท่ีการงานรวมกิจกรรมสรางสรรคแ แบงปใน 
ชวยเหลือผูอื่น ผลท่ีเกิดขึ้น คือ ความภูมิใจ  มีความสุข จิตใจเขมแข็ง หนวยงาน ชุมชน สังคมมีความ
มั่นคง นาอยู และทํางานรวมกันอยางมีความสุข มีประสิทธิภาพ 

 
2. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการทําความดีของนักเรียน  
       การศึกษาแนวทางพัฒนาการทําความดีของนักเรียน และการศึกษาความเหมาะสม 
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และความเป็นไปไดของรางแนวทางพัฒนาการทําความดีของนักเรียน เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดระดับมากขึ้นไป รวมท้ังขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูบริหารและครู  มี
ผลการวิจัยดังนี้ 
                      2.1.1 แนวทางพัฒนาการทําความดีของนักเรียน ระดับสถานศึกษาและครู คือ 
การกําหนด 
นโยบายการทําความดีเพื่อผูอื่นหรือสาธารณะทดแทนคะแนน  การจายหรือชดใชทางการเงิน การ
สะสมคะแนนการทําความดีเพื่อผูอื่นหรือสาธารณะไวใชในกิจกรรมการศึกษาอื่น ๆ  การจัดกิจกรรม
ทําความดีเช่ือมโยงกับวัน หรือวาระสําคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ   การจัดกิจกรรม
เจริญสติ เจริญสมาธิแกนักเรียนเป็นประจําอยางตอเนื่อง การจัดประกวดนวัตกรรมโครงการ / 
กิจกรรมเพื่อประโยชนแสาธารณะหรือกลุมผูตองการความชวยเหลือ  การจัดโครงการทําประโยชนแเพื่อ
อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอม  การจัดโครงการเพื่อฝึกนิสัยการประหยัด อดออม  
การจัดกิจกรรมอนุรักษแวัฒนธรรมไทย  การสนับสนุนโครงงาน โครงการทําประโยชนแเพื่อสาธารณะ 
รักษาส่ิงแวดลอม โดยใหนักเรียนและชุมชนมีสวนรวม  การจูงใจ ใหรางวัลการทํากิจกรรมเพื่อ
ประโยชนแสาธารณะ แตละแนวทางลวนมีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด และความเป็นไป
ไดในการปฏิบัติอยูในระดับมาก (   = 4.24.- 4.62; 3.90 – 4.36)  
                     2.1.2 แนวทางพัฒนาการทําความดีของนักเรียน ระดับนักเรียน คือ การปฏิบัติตาม
ระเบียบของโรงเรียน ตามหลักศีลธรรม  การใชศักยภาพของตน เขารวมกิจกรรมจิตอาสากับกลุม
บุคคล หนวยงานภาครัฐและเอกชน การจัดหรือเขารวมกิจกรรมกลุมบําเพ็ญประโยชนแเพื่อสาธารณะ 
หรือเพื่อกลุมเฉพาะท่ีตองการความชวยเหลือ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมของสังคม  การสรางและ
เผยแพรนวัตกรรมหรือส่ิงใหม วิธีการใหม ตามท่ีตนถนัดเพื่อประโยชนแตอตนเอง กลุม หรือ สังคม  
การรวมเผยแพร ยกยองเชิดชูบุคคลท่ีประพฤติดีงาม  แตละแนวทางลวนมีความเหมาะสม และความ
เป็นไปไดในการปฏิบัติอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด (   = 4.26.- 4.62; 4.12 – 4.72) 
                      
สรุปผลการวิจยั 
          ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  
                    1) การทําความดีตอตนเอง เพื่อผูอื่น หนวยงาน สังคม เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย คิด และปฏิบัติดี ขยัน ซื่อสัตยแ สุจริต ประหยัด 
อดออม มุงมั่น รับผิดชอบ พัฒนาตนเอง ทําบุญ ใหทาน รักษาสุขภาพ  แบงปใน ชวยเหลือผูอื่น  
ประกอบสัมมาชีพ รับผิดชอบหนาท่ีของตนเป็นอยางดี ทํางานเอยางมีประสิทธิภาพ รวมกิจกรรม
สรางสรรคแ ผลท่ีเกิดขึ้น คือ มีความสุข ภูมิใจ สบายใจ จิตใจเขมแข็ง ประสบความสําเร็จ ชีวิตมั่นคง 
สุขภาพดี พึ่งตนเองได  หนวยงาน ชุมชน สังคมมีความมั่นคง นาอยู และทํางานรวมกันอยางมี
ความสุข มีประสิทธิภาพ     
                   2) แนวทางพัฒนาการทําความดีของนักเรียน คือ (1) แนวทางพัฒนาระดับ
สถานศึกษาและครู  โดย การกําหนดนโยบายสนับสนุน จัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมการทําความ
ดีเพื่อเกิดประโยชนแตอการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอม เช่ือมโยงกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยแ   วัฒนธรรมไทย  สงเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีงามของนักเรียนโดยการมีสวนรวม
ของนักเรียนและชุมชน จูงใจ ใหรางวัลการทํากิจกรรมเพื่อประโยชนแสาธารณะ (2) แนวทางพัฒนา
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ระดับนักเรียน คือ การปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน เขารวมกิจกรรม โครงการของโรงเรียน กลุม
บุคคล หนวยงานภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมของสังคม รวมสรางและเผยแพร
นวัตกรรมความดีตามศักยภาพและความถนัดเพื่อประโยชนแตอตนเอง กลุมและสังคม 
 
การอภิปรายผล 

   จากผลการวิจัยท่ีพบวา บุคคลทําความดีตอตนเองและเพื่อผูอื่น หนวยงาน สังคมเพื่อถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นไปในลักษณะเดียวกันและ
ดําเนินการควบคูกัน โดย คิด และปฏิบัติดี ขยัน ซื่อสัตยแ สุจริต ประหยัด อดออม มุงมั่น รับผิดชอบ 
พัฒนาตนเอง ประกอบสัมมาชีพ ทําบุญ ใหทาน รักษาสุขภาพ  แบงปใน ชวยเหลือผูอื่น  ประกอบ
สัมมาชีพ รับผิดชอบหนาท่ีของตนเป็นอยางดี ทํางานเอยางมีประสิทธิภาพ รวมกิจกรรมสรางสรรคแ 
ผลท่ีเกิดขึ้น คือ มีความสุข ภูมิใจ สบายใจ จิตใจเขมแข็ง ประสบความสําเร็จ ชีวิตมั่นคง  สุขภาพดี 
พึ่งตนเองได  หนวยงาน ชุมชน สังคมมีความมั่นคง นาอยู และทํางานรวมกันอยางมีความสุข มี
ประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากคนไทยอยูในบริบทและบรรยากาศเดียวกันท่ีทุกคนมีความอาลัยและ
นอมเคารพรักในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นับแตพระองคแ
ทานเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ และทรง “ครองแผนดินโดยธรรม” ประชาชนชาวไทยไดถวายการ
เทอดพระเกียรติเรื่อยมา และเมื่อพระองคแทานเสด็จสวรรคต นํามาซึ่งความโทมนัสอันใหญหลวงของ
ประชาชนชาวไทยท่ัวไป ประชาชนทุกหมูเหลาไดจัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติ  แสดงความอาลัย และ
ทําความดีถวายพระองคแทาน (สํานักพระราชวัง, 2559) และสืบเนื่องตอมายาวนานเป็นปี เป็นท่ีมา
ของการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเป็นการแสดงออกซึ่งความดีของบุคคล เป็นกิจกรรมความดีของกลุม
บุคคล กิจกรรมความดีของหนวยงาน กิจกรรมความดีขององคแกร เป็นการสืบสานพระปณิธานของ
พระองคแทานท่ีเป็นรูปธรรมและปฏิบัติไดโดยทันที คือ “การลงมือทําเพื่อสวนรวม และการลงมือทํา
เพื่อคนอื่น” (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กลาวใน นิวทีวี ชอง 18, 2559) เป็นไปตามแนวคิดทางพุทธ
ศาสนาในการบรรเทาความเศราโศกอาลัยรักบุคคลอันเป็นท่ีรัก จะสามารถทําไดโดยการปฏิบัติความดี
ตอบแทนทานผูจากไป (พระเทพวิสุทธิเมธี, 2559 ; ประยุทธแ จันทรแโอชา, 2560) สอดคลองกับท่ี
สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 10 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณใหรวมกันสืบสานแนวปฏิบัติของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สถานีวิทยุกระจายเสียง 90.50, 2559)  จึงเกิด
การทําความดีท้ังสวนตนและเพื่อสวนรวมไปพรอมกัน  เป็นการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สืบเนื่องจากความจงรักภักดีตอพระองคแทานอยาง
ตอเนื่องโดยท่ัวไป ดังท่ีคํากลาวที่วา “ความจงรักภักดีตอพระองคแทานเป็นภควันตภาพ ทุกท่ีทุกเวลา” 
(ชัยยงคแ พรหมวงศแ, 2559) ปรากฏเป็นการแสดงออกท้ังท่ีแยกสวนกันและผสมผสานกัน และมี
แนวโนมวากิจกรรมท่ีนายกยองเหลานี้ยังจะดําเนินการตอเนื่องไป (ทีวีชอง 33, 2560 ข)   
                 2) แนวทางพัฒนากิจกรรมการทําความดีของนักเรียน คือ (1) แนวทางพัฒนาระดับ
สถานศึกษาและครู  โดย การกําหนดนโยบายสนับสนุน จัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมการทําความ
ดีเพื่อเกิดประโยชนแตอการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและ รักษาส่ิงแวดลอม เช่ือมโยงกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยแ   วัฒนธรรมไทย  สงเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีงามของนักเรียนโดยการมีสวนรวม
ของนักเรียนและชุมชน จูงใจ ใหรางวัลการทํากิจกรรมเพื่อประโยชนแสาธารณะ (2) แนวทางพัฒนา
ระดับนักเรียน คือ การปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน เขารวมกิจกรรมกิจกรรม โครงการของ
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โรงเรียน กลุมบุคคล หนวยงานภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมของสังคม รวมสรางและ
เผยแพรนวัตกรรมความดีตามศักยภาพและความถนัดเพื่อประโยชนแตอตนเอง กลุมและสังคม  ซึ่ง
แนวทางพัฒนาระดับสถานศึกษาและครู  และระดับนักเรียนเป็นไปในทิศทางสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
เป็นไปตามหลักการพัฒนาคนไทยยุคใหม ท่ีตองพัฒนาปใญญา ทักษะปฏิบัติ ภายใตจิตใจท่ีงดงาม 
และสุขภาพแข็งแรง อันเป็นความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของทุกระดับ (วิจิตร ศรีสอาน, 2561ข)     
 
ข้อเสนอแนะ 
         ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยสู่การปฏิบัติ 

1) สถานศึกษา ครู ควรกําหนดนโยบายและดําเนินงานสืบสานการทําความดีในลักษณะ
เดียวกับท่ี 

ไดปฏิบัติดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาและสังคมไทย 
          2) นักเรียนควรเขารวมกิจกรรม โครงการทําความดีของสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน 
เพื่อเป็น 
การพัฒนาตนเองใหมีความเจริญควบคูกับการพัฒนาความรูและทักษะท่ีจําเป็น 

 
         ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

1) ควรศึกษาแนวทางการสืบสานการทําความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พล 

อดุลยเดช ในรูปแบบท่ีหลากหลายและยั่งยืน 
2) ควรศึกษาแนวทางจัดการศึกษาบูรณาการการทําความดีเช่ือมโยงกับสถาบันชาติ ศาสนา 

และ 
พระมหากษัตริยแ 

3) ควรศึกษาแนวทางพัฒนาคนรุนใหมใหปฏิบัติดีงามโดยอาศัยความรวมมือจากผูเกี่ยวของ 
หลายฝุาย 
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ความสามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปญัหา ของ
บุคลากรวัยทาํงานในภาคกลาง 
The ability of utilize information technology for problems 
solving of Working-age personnel in the central region  

 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงคแของการวิจัยครั้งนี้คือ1) ศึกษาความสามารถใชประโยชนแจากเทคโนโลยี

สารสนเทศในการแกปใญหาของบุคลากรวัยทํางานในเขตภาคกลาง  2) เปรียบเทียบความสามารถใช
ประโยชนแจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปใญหาของบุคลากรวัยทํางานจําแนกตามอาชีพ  และ
ชวงอายุ กลุมตัวอยางคือ ประชากรไทยท่ีมีอายุระหวาง 15 – 65 ปี จํานวน 550 คนโดยใชการสุม
แบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช  แบบสอบถามและ
แบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบทดสอบมีความยากเฉล่ียเทากับ 0.46 คาอํานาจจําแนกเฉล่ีย
เทากับ 0.50และความเท่ียงท้ังฉบับคือคา KR_20 เทากับ 0.78 การวิเคราะหแขอมูลดวยสถิติ คาเฉล่ีย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) การ
เปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD  

สรุปผลการวิจัย  พบวา 
1. ความสามารถใชประโยชนแจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปใญหาของบุคลากรวัย

ทํางานท่ีไดรับการทดสอบจํานวน 550 คนมีคาเฉล่ียรอยละ 56.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
18.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบงช้ีพบวา ความสามารถในการใชเทคโนโลยีมีคาเฉล่ียเทียบรอยสูง
กวาทักษะการแกปใญหาท่ีใชประโยชนแจากเทคโนโลยีสารสนเทศเทากับ 60.06 และ 53.82 ตามลําดับ 

2. บุคลากรวัยทํางานท่ีมี อาชีพและชวงอายุ แตกตางกัน  มีความสามารถประโยชนแจาก
เทคโนโลยีในการแกปใญหาแตกตางกันตามสมมติฐานท่ีต้ังไวอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

คําสําคัญ:เทคโนโลยีสารสนเทศ   การแกปใญหา   บุคลากรวัยทํางาน   

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to study THE ability of utilize 

information technology for problems solving of Working-age personnel in the central 
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region and 2) to compare THE ABILITY OF UTILIZE INFORMATION TECHNOLOGY for 
problems solving OF WORKING-AGE PERSONNEL classified by occupation and age  
The sample were 550the force workers in Central Region, chosen by multi-stage 
sampling. The data was collected by using the four-choice objective test and 
Questionnaire, The test had a mean difficulty of 0.46. The mean of all discriminant 
power was 0.50. And the results of the analysis of reliability KR_20 formula is 0.78. 
The statistics were analyzed by mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA 
and LSD pair comparisons 

The results were as follows:  

1) The  overall average ability score of ability of utilize information 
technology for problems solving of Working-age personnel in the central region more 
than 50 percent of the full score (% = 56.94). The distribution of scores was quite 
high. (S.D. =18.95). Considering each indicator found that The ability to use 
technology was higher than the problem-solving skills that exploit the technology,
% = 60.06 and53.82 respectively, respectively. 

2) Working-age personnel compared by occupation and age.  showed were 
different ability of utilize information technology for problems solving according to 
set assumptions. 

 

KEYWORDS:  technology information, Working-age personnel, problem solving 

 

บทนํา 

ปใจจุบันเป็นสังคมโลกศตวรรษที่ 21 กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมในยุคโลกาภิวัตนแ (The 
Globalization)  สงผลตอวิธีการดํารงชีพของคนในสังคม  โดยเฉพาะความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  บุคคลตองพรอมเรียนรู และเป็นคนทํางานท่ีใช
ความรู  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในชีวิตประจําวัน  เพราะการเข้าถึงข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ผ่านโลกออนไลน์ได้รวดเร็วขึ้นเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจัดเก็บขอมูลไดเป็นจํานวนมาก 
สามารถทํางานไดรวดเร็ว ตลอดเวลา ถูกตองและแมนยํา ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขาไปมี
บทบาทในทุกสวนเทคโนโลยีสารสนเทศชวยเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานในการประกอบการทางดานเศรษฐกิจ การคา และการอุตสาหกรรม จําเป็นตองหาวิธีในารเพิ่ม
ผลผลิต ลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน คอมพิวเตอรแและระบบส่ือสารเขามาชวยทําให
เกิดระบบอัตโนมัติ 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ (2561) ไดสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ครัวเรือนเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ตอเนื่องเป็นประจําทุกปีและในปี พ.ศ. 2561 ใชวิธีสัมภาษณแ
หัวหนาครัวเรือน และสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายุ 6 ปีขึ้นไปจากครัวเรือนตัวอยาง 83,880 ครัวเรือน 
ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้การใชคอมพิวเตอรแ อินเทอรแเน็ต และโทรศัพทแมือถือผลการสํารวจพบวา 
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปใชคอมพิวเตอรแ 17.9 ลานคน (รอยละ 28.3) ผูใชอินเทอรแเน็ต 36.0 ลานคน
(รอยละ 56.8) และผูใชโทรศัพทแมือถือ 56.7 ลานคน (รอยละ 89.6)เมื่อพิจารณาแนวโนมในชวง
ระยะเวลา 5 ปี ระหวางปี 2557-2561 พบวา ผูใชคอมพิวเตอรแลดลงจากรอยละ 38.2 แตใช
โทรศัพทแมือถือเพิ่มขึ้นจากรอยละ 77.2 เป็นรอยละ 89.6จากสารสนเทศของสํานักงานสถิติแหงชาติ
ดังกลาว  แสดงวาคนไทยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวันและในการทํางาน 

ความสามารถใชประโยชนแจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปใญหาของคนวัยทํางาน ในเขต
ภาคกลาง  หมายถึง การแกไขปใญหาหรือสถานการณแ  โดยการใชทักษะไอซีที เทคโนโลยีดิจิตอล 
เครื่องมือในการส่ือสาร หรือเครือขายคอมพิวเตอรแท่ีมีอยูในการแสวงหาการประเมินขอมูลสารสนเทศ
และการส่ือสารรวมกับผูอื่นแนวทางการวัดยึดตามองคแกรความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD, 
2012) ประกอบดวย 2 ตัวบงช้ีคือ 1) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี คือ ความรูความเขาใจและ
ทักษะการใชไอซีทีเครือขายคอมพิวเตอรแอุปกรณแฮารแดแวรแการทํางานและการใชคําส่ัง โปรแกรม
ประยุกตแและ  2) ทักษะการแกปใญหาท่ีใชประโยชนแจากเทคโนโลยี คือ การใชประโยชนแจาก
เทคโนโลยีในการแกปใญหาเพื่อการแสวงหา สืบคน ประเมินขอมูลสารสนเทศ การกําหนดทางเลือก 
การตัดสินใจแกปใญหา และการส่ือสารรวมกับผูอื่นท่ีเกี่ยวของกับการแกปใญหาในสถานการณแท่ี
สามารถระบุปใญหาไดอยางชัดเจน หรือสถานการณแท่ีเกี่ยวของกับการจัดการปใญหาท่ีซับซอน 

จากการท่ีรัฐบาลใหความสําคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศใหมีความยั่งยืน โดย
กําหนดยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี  เป็นแนวทางท่ีจะใหแตละหนวยงานชวยกันขับเคล่ือนไปสูความมั่นคง 
สอดรับกับสถานการณแดานแรงงานและเทคโนโลยีนําไปสูโมเดล ประเทศไทย 4.0 โดยมุงปรับเปล่ียน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม” ภายในไมเกิน 5 ปีขางหนา” มี
เปูาหมายในการพัฒนากําลังคนใหเป็น Productive Manpower  (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2559)
การเตรียมความพรอมใหแกคนไทยท่ีจะกาวสูสังคมโลก ควรจะมีการศึกษาสํารวจวาความสามารถใช
ประโยชนแจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปใญหาจากการมีมากนอยเพียงใด   

คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีศึกษาความสามารถใชประโยชนแจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การแกปใญหาของบุคลากรวัยทํางานในภาคกลาง ท่ีมีภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญท้ัง 3 ภาค คือ ภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  ผลจากการวิจัยจะไดแนวทางในการวางแผนพัฒนากําลังคนตอไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อการศึกษาความสามารถในการแกปใญหาโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของคนวัย

ทํางานในเขต        ภาคกลาง 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปใญหาจากการใชประโยชนแจากเทคโนโลยี

สารสนเทศของบุคลากรวัยทํางานจําแนกตามอาชีพ และชวงอายุ  
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สมมติฐานการวิจัย 

1. บุคลากรวัยทํางานท่ีมีอาชีพตางกัน ความสามารถในการแกปใญหาจากการใชประโยชนแ
จากเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

2. บุคลากรวัยทํางานท่ีมีชวงอายุตางกัน ความสามารถในการแกปใญหาจากการใชประโยชนแ
จากเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ความสามารถในการแกปใญหาโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี แนวทางการวัดยึดตาม
องคแกรความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD, 2012) ท่ีประกอบดวย 2 ตัวบงช้ีคือความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี  และทักษะการแกปใญหาท่ีใชประโยชนแจากเทคโนโลยี 

 

                  ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. ทําใหทราบถึงความสามารถการใชประโยชนแจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปใญหา

ของบุคลากรวัยทํางาน 
2. เป็นแนวทางในการวางแผนการกระจายความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารใหกับประชาชน 
แนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการแก้ปัญหาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที คือการประยุกตแใชเทคโนโลยีประเภทคอมพิวเตอรแและ
อุปกรณแโทรคมนาคม  ในการจัดเก็บ คนหา สงผาน และจัดดําเนินการขอมูลและ สารสนเทศเชน การ
พิมพแการสรางรายงาน การส่ือสารขอมูล ฯลฯจึงจัดเป็นเทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการ
และผลผลิตท่ีรวมเครื่องมือในการส่ือสาร คอมพิวเตอรแ   เครือขายคอมพิวเตอรแ เทคโนโลยีดิจิตอล
และเทคโนโลยีโทรคมนาคมท่ีกระจายสารสนเทศอยางอื่นดวย เชนโทรทัศนแและโทรศัพทแ  อุปกรณแ
อิเล็กทรอนิกสแประเภทฮารแดแวรแซอฟตแแวรแอินเทอรแเน็ต และบริการระบบคอมพิวเตอรแ   
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวามีงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนากรอบแนวคิดดังนี้ 

ขอมูลพื้นฐาน 

1. อาชีพ 
2. ชวงอายุ 

 

ความสามารถใชประโยชนแจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปใญหา 

1.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

2 ทักษะการแก้ปัญหาท่ีใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
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องคแกรความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD, 2012) ไดประเมินความสามารถในการ
แกปใญหาโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (PS-TRE) ไมไดออกแบบการวัดเฉพาะทักษะ ICT และ
คอมพิวเตอรแเทานั้น แตวัดทักษะความรูคิด (cognitive) ผานความสามารถในการแกปใญหา  ซึ่งเป็น
ส่ิงสําคัญท่ีมีบทบาทจําเป็นในยุคปใจจุบัน  ไมไดมุงวัดการใชอุปกรณแเครื่องมือ เชน mouse 
keyboard  แตขอประเมินออกแบบโดยการวัดทักษะความรูคิดในการแกปใญหาเป็นวัตถุประสงคแแรก 
และการใชทักษะ ICT เป็นวัตถุประสงคแท่ีสอง   

สายฝน เปูาพะเนา (2555) ไดศึกษาสมรรถนะท่ีพึงประสงคแของนักศึกษาตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู  การคิดวิเคราะหแ คิดสังเคราะหแและแกปใญหา ถือเป็น
สมรรถนะดานทักษะประกอบดวย 4 ทักษะยอย ไดแก 1) ทักษะในการประยุกตแใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อกิจกรรมการเรียนและในชีวิตประจําวัน 2) มีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในการคิดออกแบบช้ินงานเพื่อกิจกรรมการเรียน เชน การจัดทําเว็บไซตแ
เพื่อการประชาสัมพันธแสถานท่ีทองเท่ียว 3) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
การคิดรวบรวมจัดเก็บและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบของส่ือท่ีนาสนใจ เชน วิดีทัศนแ 4) มีทักษะใน
การวินิจฉัยความนาเช่ือถือของขอมูล เชน แยกแยะระหวางขอมูลท่ีจริงกับขอมูลท่ีเป็นขอมูลเสมือน
จริงไดความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

ธนารัตนแ จิระอรุณ และมลุลี พรโชคชัย (2556) กําหนดความรูความสามารถพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีจําเป็นสําหรับการศึกษา การเรียนรู การทํางาน แ ละการ
ดํารงชีวิตในยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสังคมแหงความรูในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวยทักษะ
ความชํานาญท่ีสําคัญ 3 ดาน 1) ความชํานาญดานการรูคิด ไดแก ทักษะพื้นฐานท่ีใชอยูใน
ชีวิตประจําวัน คือทักษะในการอาน การคํานวณ การคิดวิเคราะหแ และการแกปใญหา 2) ความชํานาญ
ดานเทคนิค เป็นองคแประกอบพื้นฐานและองคแประกอบตางๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงความรู
เบื้องตนดานฮารแดแวรแ ซอฟตแแวรแระบบเครือขาย และระบบส่ือสารตางๆ   3) ความชํานาญดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นทักษะท่ีบูรณาการทักษะพื้นฐานดานการรูคิด ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวันกับทักษะทางดานเทคนิคและนําทักษะท่ีบูรณาการนี้มาใชกับงานตางๆ ได  โดยเป็น
ความชํานาญดานเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อการเขาถึงขอมูล การจัดกระทํากับ
ขอมูล การวิเคราะหแและแสดงผลขอมูล การประเมินผลขอมูล และการสรางขอมูลขึ้นมาใหม 

สุวรรณ  โชติการ และเพ็ญนภา  ชูหมวกโชติ  (2556) ไดศึกษาสมรรถนะดานการใชและ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของครู  โดยสรางแบบสอบถามประกอบดวยประเด็น
คําถามดานความรู ทักษะ เจตคติของครูที่ปฏิบัติการสอนกลุมสาระการเรียนรูตางๆ และสัมภาษณแเชิง
ลึก ผูเช่ียวชาญในการเก็บขอมูลสมรรถนะดานการใชและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สุวรรณ  โชติการ  และเพ็ญนภา  ชูหมวกโชติ  (2556) ไดศึกษาสมรรถนะดานการใชและ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของครู  โดยสรางแบบสอบถามประกอบดวยประเด็น
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คําถามดานความรู ทักษะ เจตคติของครูที่ปฏิบัติการสอนกลุมสาระการเรียนรูตางๆ และสัมภาษณแเชิง
ลึก  ผูเช่ียวชาญในการเก็บขอมูลสมรรถนะดานการใชและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากเอกสารและงานวิจัยดังกลาวทําใหไดกรอบแนวคิดของงานวิจัย กําหนดตัวแปรตนและตัว
แปรตาม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ประชากรไทยท่ีมีอายุระหวาง 15 – 65 ปีในท่ีประกอบอาชีพอยูใน 3 ภาคการ

ผลิตท่ีสําคัญ คือ ภาคบริการ ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ในเขตภาคกลาง   

กลุมตัวอยาง คือ ประชากรไทยท่ีมีอายุระหวาง 15 – 65 ปี ท่ีประกอบอาชีพอยูในภาคการ
ผลิตในเขตภาคกลาง โดยใชการสุมแบบหลายข้ันตอน (multi-stage sampling) ดังนี้ ขั้นแรกสุมแบบ
กลุม (cluster) โดยแบงเป็น 4เขตพื้นท่ีคือ ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนลาง ภาคกลางตะวันตก 
ภาคกลางตะวันออก  สุมเขตพื้นท่ีๆ ละ 1 จังหวัด รวมจํานวน4จังหวัดๆ ท่ีสุมไดคือ  นครสวรรคแ  
พระนครศรีอยุธยากาญจนบุรี  และ  สมุทรปราการขั้นท่ีสองแตละจังหวัดเก็บขอมูลบุคลากรอยูใน 3 
ภาคการผลิตท่ีสําคัญ สุมแบบแบงช้ัน (Stratum) แบงเป็น 3 ภาคการผลิตคือ ภาคบริการ ภาคเกษตร
และภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตละ 28-30 คน รวมเป็นจังหวัดละ 85-90 คนโดยการสุมอยางงาย   
รวมกลุมตัวอยางจํานวน 550 คน 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 2 ประเภท  คือแบบสอบถามและแบบทดสอบเลือกตอบ 
(Multiple Choice)   โดยท่ีแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  คือ เพศ  ชวงอายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ  สวนแบบทดสอบเลือกตอบ (Multiple Choice) มีรายละเอียด  ท่ีวัดใน  2  
ตัวบงช้ี คือ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  และทักษะการแกปใญหาท่ีใชประโยชนแจากเทคโนโลยี
จํานวนรวม  14 ขอ  

เครื่องมือท่ีสรางขึ้นมีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 
คน จึงนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไป ตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา  ไดคาดัชนี IOC (Index of 
Congruence) เทากับ 0.50 - 1.00  จากนั้นผูวิจัยดําเนินการทดลองใชแบบทดสอบไปทดลองใชกับ
กลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน แบบทดสอบมีคาความยากเฉล่ีย 0.46  คาอํานาจจําแนกท้ังฉบับมีคา 
0.58 ซึ่งถือวาแบบทดสอบมีความยากปานกลาง คาอํานาจจําแนกใชได  และความเท่ียง (Reliability) 
ของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR_20  ไดคา 0.78 
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 การจัดกระทํากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

    ผูวิจัยนําขอมูลจากงานวิจัยรัชนีกูลภิญโญภานุวฒันแ และคณะ เรื่อง  การวิเคราะหแปใจจัยเชิง
สาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลกศตวรรษท่ี 21 ในปี พ.ศ. 2559การวิเคราะหแขอมูลดวย
สถิติ คาเฉล่ีย และ   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
ANOVA) การเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ตารางที่ 1 สถิติพื้นฐานของคะแนนความสามารถใชประโยชนแจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
แกปใญหาของบุคลากรวัยทํางานในภาคกลาง n=550 

 
ตัวบงช้ี 

คะแนน
ตํ่าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คาเฉลี่ย* 
เทียบรอย 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

 
0.00 

 
100 60.06 22.44 

2. ทักษะการแกปใญหา ท่ี ใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
0.00 

 
100 53.82 23.69 

รวม 0.00 91..67 56.94 18.95 

* คาเฉลี่ยเทียบรอยเป็นการเทียบคะแนนเพื่อใหคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน 

จากตารางท่ี 1 พบวา  ความสามารถใชประโยชนแจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แกปใญหาของบุคลากรวัยทํางานท่ีไดรับการทดสอบจํานวน 550 คนมีคาเฉล่ียเทียบรอย ( %) 
เทากับ 56.94  ท่ีมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็มและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 18.95เมื่อ
พิจารณาเป็นรายตัวบงช้ีพบวา ความสามารถในการใชเทคโนโลยีมีคาเฉล่ียเทียบรอยสูงกวาทักษะการ
แกปใญหาท่ีใชประโยชนแจากเทคโนโลยีสารสนเทศเทากับ 60.06 และ 53.82 ตามลําดับและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานระหวางรอยละ 18 - 23 แสดงวาคะแนนมีการกระจายคอนขางมาก   
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ภาพที่ 1คาเฉล่ียเทียบรอยของคะแนนความสามารถการใชเทคโนโลยี และทักษะการแกปใญหา            
ท่ีใชเทคโนโลยี 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถการใชเทคโนโลยีในการแกปใญหาของบุคลากร วัยทํางาน  
จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน คาเฉลี่ย 
เทียบรอย 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F p value 
(2-tailed) 

1. ยังไมไดประกอบอาชีพ 20 67.00 18.26 6.31 0.00 
2. รับจาง 152 55.19 22.63   
3. เกษตรกรรม 146 55.80 18.40   
4. คาขาย/ธุรกิจของตนเอง 69 58.91 22.19   
5. รัฐ/รัฐวิสาหกิจ/

บริษัทเอกชน 
148 62.60 17.13   

 **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ภาพที่ 2  คาเฉล่ียเทียบรอยของคะแนนความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปใญหา
จําแนกตามอาชีพ 

 

ตารางที่ 3 การทดสอบความแตกตางรายคูขอองความสามารถในการแกปใญหาจากการใชประโยชนแ
จากเทคโนโลยีของบุคลากรวัยทํางาน  จําแนกตามอาชีพ  

อาชีพ 
ไมได

ประกอบ
อาชีพ 

รับจาง เกษตรกรรม 
คาขาย/
ธุรกิจของ
ตนเอง 

รัฐ/
รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน 

คาเฉลี่ยเทียบรอย 67.00 55.19 55.80 58.91 62.60 
1.ยังไมไดประกอบอาชีพ ** ** ** ** ** 
2. รับจาง - - - - - 
3. เกษตรกรรม - - - - - 
4. คาขาย/ธุรกิจของตนเอง - ** ** ** - 
5. รัฐ/รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน 

- ** ** ** - 

 **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จากตารางท่ี 2 และ 3 พบวา  เมื่อจําแนกตามอาชีพ  คะแนนความสามารถใชประโยชนแจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปใญหาของบุคคลวัยทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01(F= 6.03,p value=.00)  โดยผูท่ียังไมไดประกอบอาชีพ  มีคาเฉล่ียเทียบรอยสูงสุด 
รองลงมาคือ คนท่ีทํางานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชนอาชีพคาขาย/6ประกอบธุรกิจของตนเองอาชีพ
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รับจาง  และตํ่าสุดคือ อาชีพเกษตรกรรม  คนท่ีทํางานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน มีความสามารถ
แตกตางกับคนในทุกกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แตความสามารถไมแตกตางจากท่ียัง
ไมไดประกอบอาชีพ 

 

ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปใญหาจากการใชประโยชนแจากเทคโนโลยีของ
บุคลากรวัยทํางาน  จําแนกตามชวงอายุ 

ชวงอายุ จํานวน คาเฉลี่ย 
เทียบรอย 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F p value 
. (2-tailed) 

18-34 ปี 293 65.05 24.19 7.27** .00 
35-49 ปี 164 73.24 19.47  
ต้ังแต 50ปีข้ึนไป 93 70.00 21.82   

 **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

 

ภาพที่ 3  คาเฉล่ียเทียบรอยของคะแนนความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปใญหา  
   จําแนกตามชวงอายุ 
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ตารางท่ี 5  การทดสอบความแตกตางรายคูขอองความสามารถในการแกปใญหาจากการใชประโยชนแ
จากเทคโนโลยีของบุคลากรวัยทํางาน  จําแนกตามชวงอายุ 

ชวงอายุ นอยกวา20ปี 20-40 ปี ต้ังแต 40 ปีข้ึนไป 
คาเฉลี่ยเทียบรอย 46.50 62.02 60.40 

18-34 ปี  ** ** 
35-49 ปี   - 
ต้ังแต 50 ปีข้ึนไป    
 **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีพบวาระดับ.01 

จากตารางท่ี 4 และ 5เมื่อจําแนกตามชวงอายุท่ีใชเกณฑแการแบงกลุมเชนเดียวกับสํานักงาน
สถิตืแหงชาติ  พบวา  คะแนนความสามารถใชประโยชนแจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปใญหา
ของบุคลากรวัยทํางานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (F=7.27               
p value=.00)  โดยคนท่ีมีชวงอายุ35-49 ปีมีคาเฉล่ียเทียบรอยสูงสุด รองลงมาคือ ต้ังแต 50 ปีขึ้นไป
และตํ่าสุดคือ กลุมคนท่ีมีอายุ 18-34 ปี  มีความแตกตางจากชวงอายุอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01  เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู พบวากลุมคนท่ีมีอายุ 18-34 ปีแตกตางจากกลุมอายุอื่นๆ 
อยางมีนัยสําคัญ  

 

สรุปผล 

1. ความสามารถใชประโยชนแจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปใญหาของบุคลากรวัย
ทํางานท่ีไดรับการทดสอบจํานวน 550 คนมีคาเฉล่ียเทียบรอยเทากับ 56.94  ท่ีมากกวารอยละ 50 
ของคะแนนเต็มและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 18.95  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบงช้ีพบวา 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีมีคาเฉล่ียเทียบรอยสูงกวาทักษะการแกปใญหาท่ีใชประโยชนแจาก
เทคโนโลยีคือ คาเฉล่ียเทียบรอยเทากับ 60.06 และ 53.82 ตามลําดับ 

2. บุคลากรวัยทํางานท่ีมีอาชีพและชวงอายุ แตกตางกัน  มีความสามารถใชประโยชนแจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปใญหาแตกตางกันตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

2.1 เมื่อจําแนกตามอาชีพ  คะแนนความสามารถในการแกปใญหาโดยใชประโยชนแจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลวัยทํางานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
โดยผูท่ียังไมไดประกอบอาชีพ  มีคาเฉล่ียเทียบรอยสูงสุด รองลงมาคือ คนท่ีทํางานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชนอาชีพคาขาย/6ประกอบธุรกิจของตนเองอาชีพรับจาง  และตํ่าสุดคือ อาชีพเกษตรกรรม 

2.2  เมื่อจําแนกตามชวงอายุ  คะแนนความสามารถใชประโยชนแจากเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแกปใญหาของบุคลากรวัยทํางานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคนท่ี
มีชวงอายุ20-40 ปีมคีาเฉล่ียเทียบรอยสูงสุด รองลงมาคือ ต้ังแต 40 ปีขึ้นไปและตํ่าสุดคือ คนท่ีมีนอย
กวา 20 ปี  มีความแตกตางจากชวงอายุอื่นๆ 

 
 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา510 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยบุคลากรวัยทํางานท่ีมีเพศ ชวงอายุ และระดับการศึกษาแตกตาง กัน           
มีความสามารถในการแกปใญหาภายใตสภาพแวดลอมท่ีใชประโยชนแจากเทคโนโลยีแตกตางกันตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว  โดยมีประเด็นท่ีนาสนใจท่ีควรนํามาอภิปรายได ดังนี้  

1.เมื่อจําแนกตามอาชีพ ความสามารถใชประโยชนแจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปใญหา
ของบุคลากรวัยทํางานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  อาจจะเนื่องจากคนท่ี
ทํางานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชนตองทํางานเกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล 
หนวยงาน และการแกปใญหาในงานใหทันเวลาเพื่อการตัดสินใจท่ีเป็นกระบวนการของการแกปใญหาท่ี
ใชประโยชนแจากเทคโนโลยีรวมดวย  ซึ่งอาศัยความรูและประสบการณแของผูทํางานในการวางแผน
งาน  การจัดการความเส่ียงและแสวงหาแนวทางใหมๆโดยใชประโยชนแจากเทคโนโลยี  ผลการวิจัย
สอดคลองกับการสํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการและ
ครัวเรือนในชวงปี 2557-2561สํานักงานสถิติแหงชาติ (2561)พบวาในแตละกลุมอาชีพถึงการใช
คอมพิวเตอรแและอินเทอรแเน็ต ผูทํางานดานประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ มีการใชคอมพิวเตอรแสูงท่ีสุด
คือ รอยละ 90.9และใชอินเทอรแเน็ตรอยละ 98.5รองลงมาคืออาชีพเสมียนใชคอมพิวเตอรแ รอยละ 
82.7 และใชอินเทอรแเน็ต รอยละ 94.4 งานดานวิชาชีพชางเทคนิคสาขาตางๆ และอาชีพท่ีเกี่ยวของ
ใชคอมพิวเตอรแรอยละ 80.6 และใชอินเทอรแเน็ตรอยละ 96.8เชนเดียวกับอรทัย เล่ือนวัน (2555) ได
ทําการวิจัยกับขาราชการและลูกจางประจํา สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ศูนยแราชการแจงวัฒนะแลว
พบวา ภาคบริการกับภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถสูงใกลเคียงกัน แตกตางจากภาคเกษตรกรรม 
เป็นกลุมความสามารถตํ่าสุดอาจจะเนื่องมาจากภาคบริการกับภาคอุตสาหกรรมมีการแขงขันระหวาง
บริษัทในการชวงชิงลูกคาและการขยายกิจการ  จึงจําเป็นตองใชเทคโนโลยีตางๆ เพื่อสามารถติดตาม
ความกาวหนาและแกปใญหาไดทันทวงที  เชน  การใชเทคโนโลยีประเภทมือถือ เวปไซคแ  อินเทอรแเน็ต 
การประชุมวิดีโอทางไกล  ระบบเครือขายและระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหแและตัดสินใจ       
เป็นตน   
  2. เมื่อจําแนกตามชวงอายุ  ความสามารถใชประโยชนแจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แกปใญหาของบุคลากรวัยทํางานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  อาจจะ
เนื่องจากตัวช้ีวัดของความสามารถใชประโยชนแจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปใญหาของ
บุคลากรวัยทํางาน  ไมใชเป็นการวัดตัวบงช้ีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น แตยัง
วัดตัวบงช้ีการแกปใญหาท่ีใชประโยชนแจากเทคโนโลยีรวมดวยซึ่งอาศัยความรูและประสบการณแของผู
ทํางาน  จึงทําใหบุคลากรวัยทํางานท่ีมีชวงอายุระหวาง 20 -40 ปีมีคาเฉล่ียสูงสุดและแตกตางจาก
กลามอายุอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอาทิตยแ เกียรติกําจร และภูมิพร  ธรรมสถิตเดช (2557)5 
พบวา ปใจจัยสวนบุคคลดานอายุท่ีแตกตางกันมีผลตอการใชเทคโนโลยี  Interactive Whiteboard  
และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอการใชเทคโนโลยี Interactive Whiteboard ดานทัศนคติ
เกี่ยวของกับการใชงานแตกตางกันและสอดคลองกับ ผลการวิจัยสอดคลองกั บการสํารวจการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการและครัวเรือนในชวงปี  2557-2561 
สํานักงานสถิติแหงชาติ (2561)พบวา ประชากรกลุมอายุ 25-34 ปีใชอินเทอรแเน็ตมีการใชสูงท่ีสุดรอย
ละ 84.4 และใชโทรศัพทแมือถือมีการใชสูงท่ีสุดรอยละ 97.1รองลงมาคือกลุมอายุ 15-24 ปี รอยละ 
96.9 และกลุมอายุ 50 ปีขึ้นไป รอยละ 85.3  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ้
1. หนวยงานควรสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการเพิ่มรายได เชน โครงการพัฒนาศักยภาพในการใชประโยชนแจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน  โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อปูอนเขาสู
เศรษฐกิจดิจิทัล  โครงการสนับสนุนการเรียนรูการใช ICT ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัลแกทุกภาค
สวน   

2.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารควรพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อใหประชาชนทุกภูมิภาคสามารถเขาถึงสารสนเทศใน
รูปแบบดิจิทัลสงเสริมนวัตกรรมไทยเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงบูรณาการโครงสรางพื้นฐานดาน
ขอมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแ และบริการประชาชน 

 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาความสัมพันธแเชิงสาเหตุระหวางสมรรถนะสําคัญสามดาน คือดานการรู
หนังสือและความสามารถในการอาน  ดานความสามารถในการคิดคํานวณ และดานความสามารถใน
การแกปใญหาภายใตสภาพแวดลอมท่ีใชประโยชนแจากเทคโนโลยี 

2. ควรวิเคราะหแแนวทางการพัฒนาสมรรถนะกําลังคนท่ีรองรับโลกศตวรรษท่ี 21 ใน
หนวยงาน/สถานประกอบการท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพนั้นๆ 

 
เอกสารอ้างอิง 

ธนารัตนแ จิระอรุณ และมลุลี พรโชคชัย. (2546).กรอบความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร.วารสาร วิทยาศาสตรแ คณิตศาสตรแ  และเทคโนโลยี  31 (123)  
มีนาคม – เมษายน,2556. 

รัชนีกูลภิญโญภานุวฒันแ สุภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณาสุนิสา จุยมวงศรี ศศิธร บัวทอง และศจี 
จิระโร. (2559). การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะก าลังคนรองรับโลกศตวรรษ
ท่ี 21 สํานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   

สมยงคแ สีขาว. (2552).การพัฒนาสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบผสมผสาน. ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอรแศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

สายฝน เปูาพะเนา. (2555).การศึกษาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยา
เขตวังไกลกังวล.สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สุวรรณ  โชติการ และเพ็ญนภา  ชูหมวกโชติ. (2556).การศึกษาสมรรถนะด้านการใช้และพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครู.คณะศึกษาศาสตรแ : มหาวิทยาลัย
ทักษิณสงขลา 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%C1%C2%A7%A4%EC%20%20%CA%D5%A2%D2%C7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BB%C3%D1%AA%AD%D2%B4%D8%C9%AE%D5%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BB%C3%D1%AA%AD%D2%B4%D8%C9%AE%D5%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%CD%C1%BE%D4%C7%E0%B5%CD%C3%EC%C8%D6%A1%C9%D2&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%CD%C1%BE%D4%C7%E0%B5%CD%C3%EC%C8%D6%A1%C9%D2&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา512 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2557).รายงานกระบวนการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมนิผล
นานาชาติ ด้านสมรรถนะผู้ใหญ่ของประเทศไทย. http://www.onec.go.th/สืบคน 12  
มิถุนายน2559 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2561).สรุปผลท่ีส าคัญ  การส ารวจการมี  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในครีวเรือน พ.ศ. 
2561.http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surtec5-1-3.htmlสืบคน  12
ธันวาคม  2561. 

อรทัย เล่ือนวัน. (2555).ปใจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ :กรณีศึกษา กรมการพัฒนา 
  ชุมชน ศูนยแราชการแจงวัฒนะhttp://www.research.rmutt.ac.th/?p=8336สืบคน  12   

มิถุนายน 2559 
อาทิตยแ  เกียรติกําจร และภูมิพร  ธรรมสถิตเดช (2557) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี: 

กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยี Interactive Whiteboard ในการเรียนการสอนของคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
https://gsbooks.gs.kku.ac.th/57/grc15/files/pmp19.pdf สืบคน  12  มิถุนายน 2559 

OECD. (2012). PIAAC problem solving in technology-rich environments: a conceptual 
framework (No. 36). Retrieved from http://www.oecd.org/officialdocuments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onec.go.th/
http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surtec5-1-3.html
http://www.research.rmutt.ac.th/?p=8336
https://gsbooks.gs.kku.ac.th/57/grc15/files/pmp19.pdf
http://www.oecd.org/officialdocuments


 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา513 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัย 
ปลอดบุหรี ่
The Development Model for Teaching and Learning to Promote 
Smoke-Free University 
 

 

 

 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาผลการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบในการเรียน
การสอนวิชาพื้นฐาน 2) ศึกษาการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ท่ีสงเสริมสุขภาพและปลอดยาสูบโดยการ
มีสวนของนักศึกษาและบุคลากร 3) ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานตามเกณฑแมาตรฐาน 
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และ4) กําหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอน ท่ีสงเสริมมหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่ ขอบเขตการวิจัย การบูรณาเนื้อหาการควบคุมยาสูบในการเรียนการสอนรายวิชา 
GSC154 วิทยาศาสตรแและสภาพแวดลอมในโลกแหงการเปล่ียนแปลง ภาคการศึกษาท่ี  1/2560 
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมนอกหลักสูตรและบุคลากร จํานวน 300 คน ผูบริหารเสนอแนะ จัดรูปแบบ
การพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่ีสงเสริมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ จํานวน 5 
คน เครื่องมือท่ีใช เป็นแบบประเมินตามเกณฑแมาตรฐานการประเมินมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  และ
แบบสัมภาษณแผูบริหาร การวิเคราะหแขอมูลใชการวิเคราะหแสถิติเชิงพรรณาและการวิเคราะหแเนื้อหา  

ผลการวิจัย พบวา 1. ผลการบูรณาการสอนรายวิชา GSC154 วิทยาศาสตรแและสภาพแวดลอม
ในโลกแหงการเปล่ียนแปลง ทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู เกี่ยวกับการดูแลสภาพแวดลอมผลกระทบ
จากธรรมชาติ และมีผลงานคือ บอรแดรณรงคแปูองกันการสูบบุหรี่ และ VDO ในรูปแบบ YouTube 2. 
ผลการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ท่ีสงเสริมสุขภาพและปลอดยาสูบโดยการมีสวนของนักศึกษา และ
บุคลากร มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงคแภายในมหาวิทยาลัย 3. ผลการติดตาม ประเมินผลตามขอบงช้ี
และเกณฑแมาตรฐานพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มีผลการประเมิน 92.91 
คะแนน 4. กําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีสงเสริมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 5 ขั้นตอน คือ 
1) กําหนดนโยบายการบูรณาการความรูดานการควบคุมยาสูบในทุกหลักสูตร 2) ดานวิชาการ 
สอดแทรกองคแความรูเกี่ยวกับการปูองกันยาสูบในการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 3) ดานกิจกรรม 
สงเสริมและสนับสนุน ท่ีเกี่ยวของกับปูองกันยาสูบ และการดูแลและสงเสริมสุขภาพใหคําปรึกษา
ช้ีแนะใหเลิกสูบบุหรี่ 4) การเผยแพรความรูและการจัดบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธแ
เชิญชวนลด ละ เลิกบุหรี่ และใหความรูผานชองทางออนไลนแ เชน Social Media 5) การประเมิน 
การตรวจกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑแมาตรฐานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  

คําสําคัญ : การบูรณาการสอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: 1) study the result of integrated the 
control of smoking content in teaching general education courses, 2) study the 
external curriculum activities to promote to be healthy and non-smoking by 
students‖ participation and staff‖s participation, 3) follow and evaluate the results of 
the procedures  based on criteria and smoke-free standards, and 4) determine the 
development model to promote in teaching and learning Smoke-free University in 
general education course GSC154 Science and Environment in A Changing world, 
1/2560 semester, 2017 academic year Three hundred participants in this activity were 
students and Sripatum staff attended the external activities.  The Five administrators 
gave suggestions the model to promote Smoke-free University. The research 
instruments were used the criteria and the evaluation based on Smoke-free 
University and the administrators‖ interview. Data analysis was used descriptive 
statistic and content analysis     

The findings showed that: 1. the integrated in teaching GSC154 course Science 
and Environment in A Changing world made the students learn the impact of the 
environment effected the nature and students‖ project for creating the board to 
prevent “Smoking” and create VDO by using YouTube, 2. the result of external  
activity, walking campaign in Sripatum university  students and staff, 3. the follow up 
of the evaluation based on the creteria and standards to promte Smoke-free 
University, the result of this evaluation to The Non-Smoking University was scored 
92.91, and 4. the determination of the model for teaching and learning to promte in 
Smoke-free University are 5 steps as: 1) determine policy to integrate knowledge in 
control smoking in each curiculum, 2) academic area, put knowledge in preventing 
“Smoking” in every curriculum, 3) promote and support activities to prevent 
“Smoking”, give a guidance for take good care of students‖ health, and also consult 
them “Stop Smoking” for healthy, and 4) distribute knowledge and create university 
environment, use social media for public relations, and 5) evaluate, control and 
follow results based on the criteria and standards Of Smoke-free University.  

KEYWORDS: Integration of teaching, Teaching Model, Smoke-free University Standards 
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บทนํา 

ในแตละปีท่ัวโลกมีผูเสียชีวิตกอนเวลาจากการสูบบุหรี่ 6 ลานคน และตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น
มากกวา 8 ลานคน ในปี ค.ศ. 2030 หากไมมีการควบคุมการบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่อยาง
จริงจังการใชยาสูบกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมหาศาล โดยการเพิ่ม
คาใชจายดานบริการสุขภาพ และทําใหคนจนยิ่งยากจนยิ่งขึ้นการทําไรยาสูบตองใชยาฆาแมลงและปุย
เป็นจํานวนมาก ซึ่งจะเป็นพิษและปนเปื้อนแหลงน้ํา แตละปีการทําไรยาสูบใชพื้นท่ี 26.8 ลานไร ทํา
ใหเกิดการทําลายปุาท่ัวโลก ยิ่งกวานั้น การผลิตยาสูบทําใหเกิดขยะมากกวา 2 ลานตันมูลนิธิรณรงคแ
เพื่อการไมสูบบุหรี่ (2560) แผนยุทธศาสตรแการควบคุมยาสูบแหงชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2558-2562 
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรแ ท่ีสําคัญในการดําเนินการควบคุมยาสูบของประเทศ ไดแก 1) สรางเสริม
ความเขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ 2) ปูองกันมิใหเกิดผูเสพ
ยาสูบรายใหมและเฝูาระวังควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ 3) ชวยผูเสพใหเลิกใชยาสูบ 4) ควบคุมและ
เปิดเผยสวนประกอบผลิตภัณฑแยาสูบ 5) ทําส่ิงแวดลอมใหปลอดควันบุหรี่ 6) ใชมาตรการภาษีและ
ปราบปรามเพื่อควบคุมยาสูบ 

 สําหรับประเทศไทย ผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติปี 2557 พบวา เยาวชนอายุ 15-
18 ปี สูบบุหรี่ 353,898 คน คิดเป็นรอยละ 8.3 และอายุ 19-24 ปี สูบมากถึง 1,059,839 คน คิด
เป็นรอยละ 19.8 นอกจากนี้ ยังพบปใญหาเด็กไทยที่สูบบุหรี่ 7 ใน 10 คน จะเสพติดบุหรี่ไปตลอด
ชีวิต ไมสามารถเลิกสูบได เทากับแตละปีประเทศไทยจะมี เยาวชนเขาสูวงจรการเสพติดบุหรี่มากถึง 
2-2.5 แสนคนตอปี สงผลใหสูญเสียทรัพยากรบุคคลของชาติในอนาคตเนื่องจากความเจ็บปุวยจาก
สินคาเสพติดนี้ (กรมควบคุมโรค, 2557) 

แผนยุทธศาสตรแการควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. 2553-2557 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแท่ี 1 
การปูองกันมิใหเกิดผูบริโภคยาสูบรายใหม ยุทธศาสตรแท่ี 2 การสงเสริมใหผูบริโภคลดและเลิกใช
ยาสูบ  ยุทธศาสตรแท่ี 3 การลดพิษภัยของผลิตภัณฑแยาสูบ ยุทธศาสตรแท่ี 4 การสรางส่ิงแวดลอมให
ปลอดควันบุหรี่ ยุทธศาสตรแท่ี 5 การสรางเสริมความเขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการ
ดําเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศ ยุทธศาสตรแท่ี 6 การควบคุมการคาผลิตภัณฑแยาสูบท่ีผิด
กฎหมาย ยุทธศาสตรแท่ี 7 การแกปใญหาการควบคุมยาสูบโดยใชมาตรการทางภาษี ยุทธศาสตรแท่ี 8 
การเฝูาระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ  และไดจัดทําแผนยุทธศาสตรแการควบคุมยาสูบแหงชาติ 
ฉบับท่ีสอง พ.ศ. 2559-2562 ไดแก ยุทธศาสตรแ ท่ี 1 สรงเสริมความเขมแข็งและพัฒนาขีด
ความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ ยุทธศาสตรแท่ี 2 ปูองกันมิใหเกิดผูเสพยาสูบรายใหม
และเฝูาระวังธุรกิจยาสูบท่ีมุงเปูาไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหนาใหม ยุทธศาสตรแท่ี 3 ชวยผูเสพให
เลิกใชยาสูบ ยุทธศาสตรแท่ี 4 ควบคุมและเปิดเผยสวนประกอบผลิตภัณฑแยาสูบ ยุทธศาสตรแท่ี 5 ทํา
ส่ิงแวดลอมใหปลอดควันบุหรี่ ยุทธศาสตรแท่ี 6 ใชมาตรการภาษีและปราบปรามเพื่อควบคุมยาสูบ 
(สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559)    

ผลสํารวจลาสุด ปี 2558 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจํานวนเพิ่มเป็น 56.1ลานคน แตมีคนสูบ
บุหรี่ 10.9 ลานคน นั่นคือ จํานวนคนไทยท่ีสูบบุหรี่ลดลง สวนทางกับจํานวนประชากรท่ีเพิ่มสูงขึ้นถึง 
17.6 ลานคนในระหวางปี2534 - 2558ขณะท่ีจํานวนคนท่ีสูบบุหรี่ไมเพียงแตไมไดเพิ่มขึ้นแตกลับ
ลดลงเหลือ 10.9 ลานคน นั่นคือลดลงจาก 12.3 ลานคน ในปี 2534 ลดไป 1.4 ลานคน สํานักงาน
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กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (2558) แมวาการสูบบุหรี่ของประชากรในวัยทํางานและ
ผูสูงอายุจะมีแนวโนมลดลง แตยังพบวา วัยรุนซึ่งเป็นกําลังสําคัญของชาติในการพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนายังมีแนวโนมของการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวัยรุนชายท่ีมีการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นซึ่ง
อาจเนื่องมาจากวัยรุนเป็นวัยท่ีมีพฤติกรรมอยากลองอยากรู และอาจไดรับอิทธิพลมาจากเพื่อนซึ่ง
ชักชวนกันใหสูบประกอบกับการคิดวาการสูบบุหรี่เป็นส่ิงโกเกเอยู อาภารัตนแ อิง คภากร (2557) 
สาเหตุของการสูบบุหรี่สวนใหญมีสาเหตุมาจากความเครียด ความถี่ในการสูบบุหรี่คือ สูบบางโอกาส 
สถานท่ีในการสูบบุหรี่ พบวา ไมเลือกสถานท่ี แลวแตโอกาส ลักษณะการซื้อบุหรี่ คือ จะมีการซื้อบุหรี่
จํานวน 1-2 ซอง ตอครั้ง ปริมาณการสูบบุหรี่คือ สูบในจํานวน 1 – 5 มวนตอวันและกลุมตัวอยาง
สวนใหญเคยถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ความถ่ีในการรับสัมผัสควันบุหรี่ของกลุมตัวอยาง คือ 2 – 3 วันตอ
สัปดาหแ ดังนั้น หนวยงานท่ีเกี่ยวของตองมุงมั่นท่ีจะหาแนวทางการรณรงคแอยางเขมขนและเจาะใหถึง
กลุมวัยรุนใหได เพื่อใหวัยรุนเหลานี้เขาใจถึงโทษของบุหรี่ และปรับทัศนคติใหมใหถูกตองเพื่อปูองกัน
การเป็นนักสูบหนาใหมขณะเดียวกันก็เป็นกําลังใจใหผูท่ีสูบบุหรี่อยูแลวสามารถลดหรือเลิกสูบบุหรี่ได
ในท่ีสุด 

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถาบันการศึกษาท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุ หรี่โดย
กําหนดใหเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2549-2550) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑแยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ
ผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 โดยจัดเขตสูบบุหรี่ไวให แตในความเป็นจริงพบวา นักศึกษาท่ีสูบบุหรี่มักจะ
ฝุาฝืนสูบบุหรี่บนอาคารในหองน้ําของอาคารเรียนแมวาจะติดปูาย “หามสูบบุหรี่” ซึ่งจะสงผลใหเกิด
ความเคยชินและเป็นแบบอยางของพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมสําหรับนักศึกษารุนตอ ๆ ไปจากปใญหา
ดังกลาว คณะผูวิจัยซึ่งเป็นอาจารยแในมหาวิทยาลัย ถือเป็นภาระหนาท่ี ในการพัฒนาสุขภาพของ
นักศึกษา รวมถึงการปูองกันการบริโภคยาสูบในกลุมเยาวชน โดยการสรางคานิยมท่ีดีใหคนรุนใหม
ปราศจากภัยคุกคามสุขภาพ จากการบริโภคยาสูบ และจัดส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอสุขภาพเพื่อสนับสนุน
ใหเป็นมหาวิทยาลัยแหงการสรางเสริมสุขภาพที่ปลอดควันบุหรี่ ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางเพื่อ
ใชในการจัดโครงการดานการปูองกันในมหาวิทยาลัยตอไป 

วัตถุประสงค์  
1) เพื่อศึกษาผลการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน  

 2) เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ท่ีสงเสริมสุขภาพและปลอดยาสูบโดยการมีสวน
รวมของนักศึกษา และบุคลากร 

 3) เพื่อติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานตามเกณฑแมาตรฐาน มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 
 4) เพื่อกําหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอน ท่ีสงเสริมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่   

วิธีดําเนินการวิจัย  

แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพนํา (Qualitative method) โดยใชการสังเกต 
การบันทึกขอมูล การสัมภาษณแ และรวบรวมผลงานและกิจกรรมท่ีจัดขึ้น สวนการวิจัยเชิงปริมาณ 
จากขอมูลคะแนนช้ินงาน การประเมินตามเกณฑแมาตรฐาน มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และการประเมิน
ตามเกณฑแมาตรฐานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ แสดงเป็นความถ่ี รอยละ   
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กลุ่มเปูาหมาย  

กลุมท่ี 1 อาจารยแผูสอนในรายวิชาพื้นฐาน คัดเลือกอาจารยแผูสอนท่ีสมัครใจเขารวมโครงการ
อยางนอย 2 คน ไดแก ผูชวยศาสตราจารยแมนนภา เทพสุด และผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สมเกียรติ 
กรวยสวัสด์ิ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 โดยสุมแบบเจาะจงจากอาจารยแท่ี
สมัครใจ วิชา GSC154 วิทยาศาสตรแและสภาพแวดลอมในโลกแหงการเปล่ียนแปลง ภาคการศึกษาท่ี 
1/2560 จํานวน 6 กลุมเรียน จึงใชนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน และทําช้ินงาน ท่ีบูรณาการเนื้อหาวิชา
กับการควบคุมยาสูบ จํานวน 711 คน  

กลุมท่ี 2 นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมนอกหลักสูตรจากคณะตางๆ และชุมชน โดยสุมอยางงาย 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร จํานวน 300 คน  

กลุมท่ี 3 ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะ จัดรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่ีสงเสริมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ จํานวน 5 คน จากผูท่ีมีสวนสําคัญในการ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ไดแก ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารดานกิจการนักศึกษาจาก
คณะตางๆ ผูอํานวยการกลุมงานกิจการนักศึกษา 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด 
แบงออกเป็น 4 ระยะดังนี้  

ระยะท่ี 1 การบูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน 

1.1) พิจารณาเนื้อหารายวิชาพื้นฐานท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 ท่ีเกี่ยวของ เพื่อ
ประชุมรวมกับผูรับผิดชอบรายวิชา ใหมีการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบในรายวิชา GSC154 
วิทยาศาสตรแและสภาพแวดลอมในโลกแหงการเปล่ียนแปลง 

1.2) จัดทําแผนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ี
มุงเนนใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการวางแผน และเผยแพรความรูการปูองกันและควบคุม
ยาสูบ ในมหาวิทยาลัย  

1.3) กําหนดผลงาน นําเสนอองคแความรูท่ีเกิดจากการเรียนการสอน ในรูปแบบ รายงาน 
โปสเตอรแ/บอรแดความรู หรือคลิปวีดีทัศนแ เป็นตน  

ระยะท่ี 2 การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ท่ีสงเสริมสุขภาพและปลอดยาสูบ และสังเคราะหแองคแ
ความรู การควบคุมยาสูบในมหาวิทยาลัย  

2.1) จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรโดย จัดใหมีเดินรณรงคแ ส่ือประชาสัมพันธแ รณรงคแลด ละ เลิก 
บุหรี่ ใหนักศึกษาและบุคลากร  

2.2) จัดกิจกรรมเผยแพรส่ือประชาสัมพันธแผาน ส่ือโซเชียลมีเดีย ไดแก Facebook Fanpage 
Youtube และนําส่ือ รณรงคแดังกลาวไปเผยแพรโรงเรียนในชุมชนใกลเคียง  

ระยะท่ี 3 การติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานตามเกณฑแมาตรฐาน มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 
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3.1) นําแบบประเมินตามเกณฑแมาตรฐานการประเมินมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มาประเมินการ
ดําเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  

3.2) นําผลการประเมินตามเกณฑแมาตรฐานมาเสนอแนะ เพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 

ระยะท่ี 4 รูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอน ท่ีสงเสริมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่   

4.1) จัดทําสรุปวิเคราะหแขอมูลท่ีไดจากระยะท่ี 1-2-3 ผลการบูรณาการ ควบคุมยาสูบในการ
สอนรายวิชาพื้นฐาน การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อรณรงคแ สงเสริม การควบคุมยาสูบ และผลการ
ประเมินตามเกณฑแมาตรฐานการดําเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  

4.2) สัมภาษณแผูบริหาร ผูชวยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา เกี่ยวกับการดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และพิจารณากําหนดรูปแบบการ
พัฒนาการเรียนการสอน ท่ีสงเสริมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  

4.3) สรุปกําหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอน ท่ีสงเสริมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะหแขอมูลแบงออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 การวิเคราะหแคะแนนการประเมิน
ช้ินงาน และคะแนนประเมินตามเกณฑแ  และตอนท่ี 2 การวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis)  

 การวิเคราะหแคะแนน  
1) ผลการประเมินคะแนนช้ินงาน ท่ีสงเสริม การควบคุมยาสูบ จากการบูรณาการ

เนื้อหาในรายวิชาพื้นฐาน 
2) คะแนนประเมินตามเกณฑแมาตรฐานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะหแขอมูลออกเป็น 4 ตอน ดังตอไปนี้  
ตอนที่ 1 ผลการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน 

การบูรณาเนื้อหาการควบคุมยาสูบในการเรียนการสอนรายวิชา GSC154 วิทยาศาสตรแและ
สภาพแวดลอมในโลกแหงการเปล่ียนแปลง ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 จํานวน 6 กลุมเรียน รวม 711 
คน อาจารยแผูสอน 2 คน ไดแก ผูชวยศาสตราจารยแมนนภา เทพสุด และผูชวยศาสตราจารยแ ดร.
สมเกียรติ กรวยสวัสด์ิ 
 คําอธิบายรายวิชา: GSC154 วิทยาศาสตรแกายภาพและชีวภาพ ท่ีสงผลกระทบตอโลกและ
ส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับส่ิงแวดลอม ผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยแตอ
ส่ิงแวดลอม แนวทางในการแกไขปใญหาส่ิงแวดลอมในมิติแหงการพัฒนาท่ียั่งยืน ภัยพิบัติ พลังงาน
ทดแทน การเสริมสรางสุขภาวะเพื่อพรอมรับโลกแหงการเปล่ียนแปลง ผลการบูรณาการสอนรายวิชา 
GSC154 วิทยาศาสตรแและสภาพแวดลอมในโลกแหงการเปล่ียนแปลง ทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู 
เกี่ยวกับการดูแลสภาพแวดลอมในโลก ผลกระทบจากธรรมชาติ และมนุษยแท่ีทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม โดยประยุกตแกรณีศึกษา มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากควันบุหรี่ ท่ี
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กระทบตอตัวผูสูบเอง และผูท่ีอยูรอบตัว (บุหรี่มือสอง) วิธีการบูรณาการการเรียนรู โดยมีการ
มอบหมายงานใหนักศึกษาไปศึกษาคนควา ถึงสาเหตุของการสูบบุหรี่ของประชาชน ผลกระทบของ
ควันบุหรี่ตอตนเอง ผูอื่น และสภาพแวดลอมทางอากาศ แนวทางแกไข รณรงคแใหนักศึกษาและ
บุคลากรไมสูบบุหรี่ในพื้นท่ีหามสูบ และระมัดระวังการสูบบุหรี่ รวมถึงสงเสริมใหเลิกสูบบุหรี่ เพื่ อ
สุขภาพที่แข็งแรงของตนเองและบุคคลรอบตัว 

ผลงานการบูรณาการเรียนการสอนกับเนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและปลอดยาสูบ จาก
วิชา GSC154 วิทยาศาสตรแและสภาพแวดลอมในโลกแหงการเปล่ียนแปลง ท่ีมอบหมายใหนักศึกษา
ดําเนินการจัดทํา และดําเนินการเผยแพร ไดแก บอรแดรณรงคแปูองกันการสูบบุหรี่ นํามาเดินรณรงคแใน
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย และนําไปแบงปในใหโรงเรียนในชุมชน เพื่อใชเป็นส่ือประกอบการเรียน
การสอน และใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ สวน Clip VDO หลังจากท่ีอาจารยแผูรับผิดชอบวิชา
ตรวจและพิจารณาแลว กรณีผานการพิจารณาจะใหเผยแพรผานชองทาง Youtube เพื่อเป็นความรู
และเป็นประโยชนแแกผูสนใจสําหรับสาธารณชน โดยสวนใหญผลการประเมินอยูระดับ 8 คะแนนขึ้น
ไป จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 ตอนที่ 2 ผลการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่ส่งเสริมสุขภาพและปลอดยาสูบโดยการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษา และบุคลากร  

การจัดกิจกรรมเดินรณรงคแ โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อมหาวิทยาลัยปลอด
บุหรี่ ในวันท่ี 8 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณลานรอบมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีผูเขารวม
เป็นนักศึกษาจากทุกคณะ และบุคลากรรวม 300 คน มีวัตถุประสงคแเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการ
ปูองกันยาสูบ การดูแลสุขภาพของตนเอง และการสรางความสัมพันธแอันดีระหวางนักศึกษาและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาจากทุกคณะเขารวม และมีการนําผลงานจากรายวิชา GSC 
154 วิทยาศาสตรแและสภาพแวดลอมในโลกแหงการเปล่ียนแปลง มาเผยแพรและรวมรณรงคแให
ความรู เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของบุหรี่ และบุคคลรอบขาง ดังภาพท่ี 1 และเผยแพรขอมูลการรณรงคแ
ปูองกันยาสูบของนักศึกษาผานทาง Page Facebook SPU Smoke-Free และ Youtube ดังภาพท่ี 
2 

  
 

ภาพที่ 1 ภาพโปสเตอรแ และกิจกรรมเชิญชวนเขารวมกิจกรรมเดินรณรงคแ 
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ภาพที่ 2 Facebook SPU Smoke-Free และ Youtube เผยแพรผลงานของนักศึกษา  

 
ตอนที่ 3 ผลติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี 

  ผลการติดตาม ประเมินผลตามขอบงช้ีและเกณฑแมาตรฐานพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเป็น
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ผลการประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมตามเกณฑแมาตรฐาน มหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่ เมื่อคํานวณถวงน้ําหนักแลว มีผลการประเมิน 92.91 คะแนน เมื่อพิจารณาราย
องคแประกอบพบวา ประเด็นท่ี 1 มีการดําเนินงานทําใหมหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
มีผลการประเมิน 28.75 จากคาน้ําหนักถวง 30 ประเด็นท่ี 2 หามขายผลิตภัณฑแยาสูบในพื้นท่ี
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ประเด็นท่ี 3 หามการสงเสริมการขายผลิตภัณฑแยาสูบในมหาวิทยาลัย มี
ผลการประเมินตามเกณฑแ 10 คะแนน จากคาน้ําหนักถวง 10 ประเด็นท่ี 4 การชวยเลิกบุหรี่ มีผลการ
ประเมิน 12.5 คะแนน จากคาน้ําหนักถวง 15 ประเด็นท่ี 5 การจัดกิจกรรมรณรงคแสงเสริมใหปฏิบัติ
ตามกฎหมาย มีผลการประเมิน 13.33 คะแนน จากคาน้ําหนักถวง 15 ประเด็นท่ี 6 การดําเนินการ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อมุงสูมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มีผลการประเมิน 18.33 คะแนน จาก
คาน้ําหนักถวง 20 

 

ตอนที่ 4 การกําหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี 

การจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 
 นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได ดําเนินการสรุป สังเคราะหแองคแความรู กระบวนการ แนว

ทางการดําเนินการท่ีเกี่ยวของ โดยสังเคราะหแออกมาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริม
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ดังภาพที่ 3 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา521 

           
-                             
           /                

           
-                             
           /                

           
-                       

-                          
               

-                           

           
-                       

-                          
               

-                           

                            
    -                           
                                   
    -                        
   -                              
    Social Media      FB youtube

                            
    -                           
                                   
    -                        
   -                              
    Social Media      FB youtube

                                                

                                      
                                    

 

 

ภาพที่ 3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ของมหาวิทยาลัย 

           ศรีปทุม 

จากภาพท่ี 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริม
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ตามข้ันตอนดังตอไปนี้  

ขั้นตอนท่ี 1 มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นนโยบายการบูรณาการความรูดานการควบคุมยาสูบ ใน
ทุกคณะวิชา และเนื้อหาวิชาในทุกหลักสูตร เพื่อใหอาจารยแและบุคลากรนําไปประยุกตแใชในการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม  

ขัน้ตอนท่ี 2 ดานวิชาการ กําหนดใหทุกหลักสูตร นําองคแความรู แนวคิด โทษพิษภัยของบุหรี่ 
ท่ีสงผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว และสังคมไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกหลักสูตร เพื่อ
สรางความรู ความเขาใจและความตระหนักในการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่  
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ขั้นตอนท่ี 3 ดานกิจกรรม สงเสริมและสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับปูองกันยาสูบหรือเขารวมกิจกรรมท่ีฝุายพัฒนากิจกรรมนักศึกษาจัดขึ้น ไดแก 
การเขารวมใหความรูและเดินรณรงคแ ลด ละ เลิกบุหรี่ นอกจากนี้  จัดใหศูนยแใหคําปรึกษาฯ 
ดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการดูแลและสงเสริมสุขภาพ สําหรับผูท่ีมีปใญหา หรือติดบุหรี่ รวมถึงให
คําปรึกษาช้ีแนะใหเลิกสูบบุหรี่  

ขั้นตอนท่ี 4 การเผยแพรความรูและการจัดบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ไดแก การจัด
บรรยากาศภายในท่ีสงเสริมการไมสูบบุหรี่ และแยกพื้นท่ีสูบบุหรี่ออกสวนรวม  นอกจากนี้ มีการติด
ปูาย ประชาสัมพันธแเชิญชวนลด ละ เลิกบุหรี่ หรือใหความรู ความเขาใจเกี่ยกับยาสูบนอกจากนี้ เพิ่ม
ชองทางออนไลนแ ไดแก การใช Social Media ในการใหความรู ความเขาใจและตระหนักถึงความ
สูญเสียและสูญเปลาท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่  

ขั้นตอนท่ี 5 ดําเนินการรวบรวมขอมูลและทําการประเมิน การตรวจกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามเกณฑแมาตรฐานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 
 

การอภิปรายผล 

1. ผลการบูรณาการสอนรายวิชา GSC154 วิทยาศาสตรแและสภาพแวดลอมในโลกแหงการ
เปล่ียนแปลง ทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู เกี่ยวกับการดูแลสภาพแวดลอมในโลก ผลกระทบจาก
ธรรมชาติ และมนุษยแท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม การบูรณาการการเรียนการสอน
กับเนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและปลอดยาสูบ ไดมอบหมายงานกลุมท่ีเกี่ยวของ 2 ช้ิน ไดแก 
1) จัดทําบอรแดรณรงคแปูองกันการสูบบุหรี่ 2) จัดทํา VDO ในรูปแบบ You-Tube การประเมินผลงาน
การบูรณาการเรียนการสอนกับเนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและปลอดยาสูบ จากวิชา GSC154 
วิทยาศาสตรแและสภาพแวดลอมในโลกแหงการเปล่ียนแปลง ท่ีมอบหมายใหนักศึกษาดําเนินการจัดทํา 
และดําเนินการเผยแพร ไดแก บอรแดรณรงคแปูองกันการสูบบุหรี่ นํามาเดินรณรงคแในกิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัย และนําไปแบงปในใหโรงเรียนในชุมชน เพื่อใชเป็นส่ือประกอบการเรียนการสอน และให
ความรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ สวน Clip VDO หลังจากท่ีอาจารยแผูรับผิดชอบวิชาตรวจและพิจารณา
แลว กรณีผานการพิจารณาจะใหเผยแพรผานชองทาง You tube เพื่อเป็นความรูและเป็นประโยชนแ
แกผูสนใจสําหรับสาธารณชน สอดคล้องกับงานวิจัยของเรณุวัฒนแ โคตรพัฒนแ และคณะ (2554) 
ศึกษาเรื่อง ผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาการควบคุมยาสูบกับวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 สําหรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตรแช้ันปีท่ี 4 วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม ผลวิจัยพบวา ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาการควบคุม
ยาสูบ เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบกอนและหลังการเรียนการสอนวิชาการควบคุม
ยาสูบ พบวาคะแนนการทดสอบกอนและหลังการเรียนการสอนมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับการใชส่ือ
ประกอบการเรียนการสอนจําแนกตามชุดการเรียนรูภาพรวม พบวานักศึกษาพยาบาล มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใชส่ือประกอบการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก และผลการประเมินความ
คิดเห็นของประชาชนตอการบริการเยี่ยมบานใหคําแนะนําการควบคุมยาสูบของนักศึกษาภาพรวม 
พบวาผูรับบริการเยี่ยมบาน มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
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2. ผลการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ท่ีสงเสริมสุขภาพและปลอดยาสูบโดยการมีสวนรวมของ
นักศึกษา และบุคลากร ไดแก การจัดกิจกรรมเดินรณรงคแ โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน
เพื่อมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการ
ปูองกันยาสูบ การดูแลสุขภาพของตนเอง และการสรางความสัมพันธแอันดีระหวางนักศึกษาและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาจากทุกคณะเขารวม และมีการนําผลงานจากรายวิชา GSC 
154 วิทยาศาสตรแและสภาพแวดลอมในโลกแหงการเปล่ียนแปลง มาเผยแพรและรวมรณรงคแให
ความรู เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของบุหรี่ และบุคคลรอบขางและ การจัดทําส่ือประชาสัมพันธแสงเสริมการ
ปูองกันยาสูบ และการใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของการสูบบุหรี่ ผานบอรแดประชาสัมพันธแ และผานส่ือ
ออนไลนแ ไดแก Facebook Fanpage และ Youtube สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงไกร พัฒนกุล
โกเมธ (2552) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอส่ือ
รณรงคแเพื่อการงดสูบบุหรี่ท่ีใชกลยุทธแการรณรงคแดวยความกลัว ผลการวิจัยพบวา 1. ประเภทของส่ือ
รณรงคแท่ีใชกลยุทธแการรณรงคแดวยความกลัว ท่ีผูรับสารเปิดรับมากท่ีสุด คือ ส่ือประเภทภาพคําเตือน
บนซองบุหรี่ 2. การเปิดรับส่ือรณรงคแเพื่อการงดสูบบุหรี่ มีความสัมพันธแกับทัศนคติของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีตอส่ือรณรงคแเพื่อการงดสูบบุหรี่ท่ีใชกลยุทธแการรณรงคแดวยความกลัว 3. การ
เปิดรับส่ือรณรงคแเพื่อการงดสูบบุหรี่  มีความสัมพันธแกับความพึงพอใจของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอส่ือรณรงคแเพื่อการ งดสูบบุหรี่ ท่ีใชกลยุทธแการรณรงคแดวยความกลัว 4. 
ทัศนคติท่ีมีตอส่ือรณรงคแเพื่อการงดสูบบุหรี่ใชกลยุทธแการรณรงคแดวยความกลัว มีความสัมพันธแกับ
ความพึงพอใจท่ีมีตอส่ือรณรงคแเพื่อการงดสูบบุหรี่ท่ีใชกลยุทธแการรณรงคแดวยความกลัว 

3. ผลการติดตาม ประเมินผลตามขอบงช้ีและเกณฑแมาตรฐานพัฒนามหาวิทยาลัยสูการ
เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  ผลการประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมตามเกณฑแมาตรฐาน 
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เมื่อคํานวณถวงน้ําหนักแลว มีผลการประเมิน 92.91 คะแนน เมื่อพิจารณา
รายองคแประกอบพบวา ประเด็นท่ี 1 มีการดําเนินงานทําใหมหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ตาม
กฎหมายมีผลการประเมิน 28.75 จากคาน้ําหนักถวง 30 ประเด็นท่ี 2 หามขายผลิตภัณฑแยาสูบใน
พื้นท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ประเด็นท่ี 3 หามการสงเสริมการขายผลิตภัณฑแยาสูบใน
มหาวิทยาลัย มีผลการประเมินตามเกณฑแ 10 คะแนน จากคาน้ําหนักถวง 10 ประเด็นท่ี 4 การชวย
เลิกบุหรี่ มีผลการประเมิน 12.5 คะแนน จากคาน้ําหนักถวง 15 ประเด็นท่ี 5 การจัดกิจกรรมรณรงคแ
สงเสริมใหปฏิบัติตามกฎหมาย มีผลการประเมิน 13.33 คะแนน จากคาน้ําหนักถวง 15 ประเด็นท่ี 6 
การดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อมุงสูมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มีผลการประเมิน 18.33 
คะแนน จากคาน้ําหนักถวง 20 สอดคล้องกับบทความของปราณี เทียมใจและปรัชญาพร ธิสาระ
(2555) เรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ตนแบบโดย คณะพยาบาลศาสตรแ มหาวิทยาลัย
พะ เยา  มี วั ตถุ ประสงคแ เพื่ อ นํ า เสนอผลการพัฒนามหาวิ ทยา ลัยปลอดบุหรี่ ต นแบบ มี
กระบวนการพัฒนา 8 ขั้นตอน คือ 1) แตงต้ังคณะทํางานดําเนินกงาน 2) สํารวจขอมูลการสูบบุหรี่
และการสัมผัสบุหรี่มือสอง 3) เสนอผลการสํารวจขอมูบและแผนปฏิบัติงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 
4) สรางคูมือ 5) พัฒนาแกนนํา 6) สนับสนุนการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 7) พัฒนาพื้นท่ีปลอดบุหรี่ 
8) พัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่ ผลลัพธแ พบวา นิสิตมีการสูบบุหรี่สูงกวาบุคลากร สวนใหญของผูเขารวม
โครงการเห็นดวยกับการหามสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ มีการรณรงคแเรื่องมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มี
ผูเขารวมบําบัดในคลินิกจํานวน 34 คน ซึ่งเลิกไดและอยูในระหวางการเลิก จํานวน 28 คน   
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และงานวิจัยของอาภารัตนแ อิงคภากร (2557) ศึกษาเรื่อง ความรูทัศนคติและพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของนิสิตชาย ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแวิทยาเขตบางเขน มีวัตถุประสงคแเพื่อ  
1.เพื่อศึกษาความรู เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนิสิตชาย ระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตรแ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแวิทยาเขตบางเขน  2.เพื่อศึกษาทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหรี่ของนิสิตชาย 
ระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตรแมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแวิทยาเขตบางเขน   3. เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตชาย ระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตรแมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ
วิทยาเขตบางเขน ผลการวิจัยพบวาความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตชายระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแวิทยาเขตบางเขน มีความสัมพันธแกัน เนื่องจาก นิสิตสวนใหญมี
ความรูเกี่ยวกับบุหรี่ในระดับสูง และมีทัศนคติตอการสูบบุหรี่เชิงบวกอยูในระดับดีจึงสงผลตอ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ท่ีพบวานิสิตคณะศึกษาศาสตรแไมมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

4. การกําหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี 
ส่วนที่ 1  ผลการสรุปขอมูลจากการสัมภาษณแผูท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมมหาวิทยาลัยปลอด

บุหรี่  ใน 4 ประเด็น ไดแก 1) การบูรณาการเนื้อหา การควบคุมยาสูบ 2) องคแความรูดานการควบคุม
ยาสูบภายในมหาวิทยาลัย 3) การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีสงเสริมสุขภาพและปลอดยาสูบ 4) การ
ประเมินผลตามเกณฑแมาตรฐานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 

ส่วนที่  2 มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีสงเสริม
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 5 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 1) มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นนโยบายการบูรณาการ
ความรูดานการควบคุมยาสูบ ในทุกคณะวิชา และเนื้อหาวิชาในทุกหลักสูตร เพื่อใหบุคลากรนําไป
ประยุกตแใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 2) ดานวิชาการ กําหนดใหทุกหลักสูตร นํา
องคแความรู แนวคิด โทษพาภัยของบุหรี่ ท่ีสงผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว และสังคมไปสอดแทรก
ในการเรียนการสอนทุกหลักสูตร เพื่อสรางความรู ความเขาใจและความตระหนักในการลด ละ เลิก 
การสูบบุหรี่ 3) ดานกิจกรรม สงเสริมและสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
เกี่ยวของกับปูองกันยาสูบหรือเขารวมกิจกรรมท่ีฝุายพัฒนากิจกรรมนักศึกษาจัดขึ้น ไดแก การเขา
รวมใหความรูและเดินรณรงคแ ลด ละ เลิกบุหรี่ นอกจากนี้ จัดใหศูนยแใหคําปรึกษาฯ ดําเนินการท่ี
เกี่ยวของกับการดูแลและสงเสริมสุขภาพ สําหรับผูท่ีมีปใญหา หรือติดบุหรี่ รวมถึงให คําปรึกษาช้ีแนะ
ใหเลิกสูบบุหรี่ 4) การเผยแพรความรูและการจัดบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ไดแก การจัด
บรรยากาศภายในท่ีสงเสริมการไมสูบบุหรี่ และแยกพื้นท่ีสูบบุหรี่ออกสวนรวม  นอกจากนี้ มีการติด
ปูาย ประชาสัมพันธแเชิญชวนลด ละ เลิกบุหรี่ หรือใหความรู ความเขาใจเกี่ยกับยาสูบนอกจากนี้ เพิ่ม
ชองทางออนไลนแ ไดแก การใช Social Media ในการใหความรู ความเขาใจและตระหนักถึงความ
สูญเสียและสูญเปลาท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ 5) ดําเนินการรวบรวมขอมูลและทําการประเมิน การตรวจ
กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑแมาตรฐานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 

สอดคลองกับแนวคิดงานวิจัยศิริญญา ชมขุนทด (2554) ศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมสราง
เสริมสมรรถนะแหงตนและการมีสวนรวมของครอบครัวตอความมั่นใจในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่
และความต้ังใจไมสูบบุหรี่ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาชาย มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาผลของโปรแกรม
สรางเสริมสมรรถนะแหงตนและการมีสวนรวมของครอบครัวตอความมั่นใจในการหลีกเล่ียงการสูบ
บุหรี่และความต้ังใจไมสูบบุหรี่ ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองมีความมั่นใจในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่
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และความต้ังใจไมสูบบุหรี่ภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองอยางมีนัยสํา คัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .05  และกลุมทดลองมีความมั่นใจในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่และความต้ังใจไมสูบบุหรี่
มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้  

1) มหาวิทยาลัยควรกําหนดเป็นนโยบายการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบในการเรียน
การสอนวิชาพื้นฐานและวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 2) ผูบริหารคณะ ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ท่ีสงเสริมสุขภาพและปลอด
ยาสูบ ไดแก การจัดกิจกรรมเดินรณรงคแ ใหความรู แจกเอกสารท่ีเกี่ยวของ โดยเนนการมีสวนของ
นักศึกษา และบุคลากร รวมถึงควรมีการเผยแพรองคแความรูสูชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

 3) ควรมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยดูแล 
กํากับ การเผยแพรความรูดานการควบคุมยาสูบ รวมถึงการควบคุมพื้นท่ีการสูบบุหรี่ภายใน
มหาวิทยาลัยและชุมชนจากการลงพื้นท่ีปฏิบัติจริง 

 4) มหาวิทยาลัยควรจัดต้ังคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีประเมินผล การดําเนินงานตามเกณฑแ
มาตรฐาน มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เพื่อพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 5) มหาวิทยาลัยอื่นๆ ควรกําหนด รูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอน ท่ีสงเสริม
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ท่ีสอดคลองกับบริบทของสถาบันและนําตัวอยางรูปแบบฯของ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมไปขยายผลการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ตอไป  

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรพิจารณาสงเสริมใหจัดทําวิจัยท่ีมีการเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม

การเรียนรู และสงเสริมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ท่ีสงผลกระทบในแนวกวางแกนักศึกษาในสวนรวม 
2. ควรจัดทําวิจัยเพื่อศึกษาผลของส่ือสังคมออนไลนแ ท่ีใชเผยแพรใหความรู และการรวมพลัง

เพื่อรณรงคแลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยอยางเป็นรูปธรรม  
3. ควรสงเสริมใหมีการทําวิจัย เพื่อศึกษาผลของการขับเคล่ือน ประเด็นการควบคุมยาสูบ

โดยนักศึกษาสูชุมชนใกลเคียง โดยการศึกษาขอมูลจากชุมชน ถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นและขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาตอยอด 
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บทคัดย่อ 
  การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูกลุมสาระสังคมศึกษา มีวัตถุประสงคแเพื่อ  
1) ศึกษารูปแบบและสภาพการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูกลุมสาระสังคมศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบ
รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกเมื่อประสบการณแการสอน สังกัดโรงเรียน สังกัดสํานักงานตางกัน และ  
3) เปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรูเชิงรุกเมื่อประสบการณแการสอน สังกัดโรงเรียน สังกัด
สํานักงานตางกัน เก็บรวบรวมขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงปริมาณ จํานวน 225 คน ไดมาโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเป็น ดวย
วิธีการแบบบังเอิญ (Accidental sampling) การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณโดยการสงทาง
ไปรษณียแและแบบออนไลนแ สวนกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการใหสัมภาษณแจํานวน 
15 คน ซึ่งประกอบดวยครูกลุมสาระสังคมศึกษาท่ีมีประสบการณแการสอนอยูระหวาง 3 – 20 ปี 
เครื่องมือิจัยคือ แบบสอบถามการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูกลุมสาระสังคมศึกษา  ซึ่งรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกมีลักษณะการตอบเป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) และสภาพการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก มีลักษณะการตอบแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 25 ขอ 
แบงเป็น 4 ดานไดแก 1) การใชการจัดการเรียนรูเชิงรุก 2) การมีสวนรวมของนักเรียน 3) ส่ือและ
เทคโนโลยี และ 4) การวัดและประเมินผลการศึกษา และแบบสัมภาษณแการจัดการเรียนรูเชิงรุก การ
วิเคราะหแขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติบรรยาย สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีวิเคราะหแขอมูลแบบสราง
ขอสรุป 
   ผลการวิจัยพบวา ครูกลุมสาระสังคมศึกษาใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบแลกเปล่ียน
ความคิดมากท่ีสุด รองลงมาคือ วิธีการบรรยาย และการใชแผนผังความคิด โดยสภาพการจัดการ
เรียนรูท้ัง 4 ดานอยูในระดับมาก และครูท่ีสังกัดโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีรูปแบบและสภาพการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกใกลเคียงกัน และในทํานองเดียวกัน ครูท่ีสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา และ
สํานักงานการมัธยมศึกษาเอกชน มีรูปแบบและสภาพการจัดการเรียนรู เ ชิงรุกใกลเคียงกัน 
เชนเดียวกัน 
  
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูเชิงรุก, สังคมศึกษา 
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Abstract 
 The research objectives were study instructional model and teacher 
instruction of active learning of social studies teachers, compare instructional model 
by different of teaching experience school affiliation and educational service area 
and teacher instruction by different of teaching experience school affiliation and 
educational service area. The data was collected by quantitative research and 
qualitative research. The samples for quantitative research were 225 teacher by 
accidental sampling and qualitative research by interview 15 expert social studies 
teachers who have 3-20 teaching experience years. The instruments used in this 
study were survey question of instructional model and teacher instruction of active 
learning of social studies by 4 sides consisting using active learning, student 
participation, media and technology and educational measurement including active 
learning interview question. The data of quantitative research were statistically 
analyzed by descriptive statistic and qualitative research analyzed by descriptive 
Conclusion. 
 The result of this study revealed that the most active learning instructional 
model of social studies teachers is think pair chair follow by lecture method and 
mind mapping. Teacher instruction of active learning was good level. Teachers in 
Office of the Basic Education Commission and Office of the Private Education 
Commission have instructional model and teacher instruction of active learning at fair 
level, primary teacher and secondary teacher have instructional model and teacher 
instruction of active learning at fair level.  
 
 
บทนํา 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  )2560  (ศึกษาปใญหาทางการศึกษาในประเทศไทย  
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการประเมินผลตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
อยูในระดับท่ีไมนาพึงพอใจ สวนใหญมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวารอยละ 50  อีกท้ังความสามารถในการ
เรียนรูของผูเรียนเทียบกับนานาประเทศท่ัวโลกและในอาเซียนจากโครงการประเมินผลนักเรียน
รวมกับนานาชาติ   ) Programme for International Student Assessment : PISA) ซึ่งมุงเนนการ

ประเมินความสามารถของนักเรียนในการนําความรูดานวิทยาศาสตรแ การอานและคณิตศาสตรแ จาก
การเรียนไปประยุกตแใชเพื่อแกปใญหาในชีวิตหรือสถานการณแจริง ของนักเรียนไทยอายุ 15  ปี พบวา 
ผลการประเมินต่ํากวาคาเฉล่ียนานาชาติ ) OECD) ทุกวิชา แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยตองเรงพัฒนา

ความรู ความสามารถ การคิดวิเคราะหแ และการนําความรูไปใช  
แนวทางหนึ่งท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาความรู ความสามารถ การคิดวิเคราะหแ และการนํา

ความรูไปใชใหแกผูเรียน คือ การจัดการเรียนรูเชิงรุก  )Active Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการ
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เรียนการสอนท่ีเนนการจัดการเรียนรู โดยใหความสําคัญกับผูเรียน ใหผูเรียนไดเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการ เพื่อใหเกิดปฏิสัมพันธแระหวางผูสอนกับผูเรียนและผูเรียนดวยกัน เนนการเรียนรูจากการ
ลงมือปฏิบัติจริงและใชการสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางองคแความรูขึ้นไดดวย
ตนเองและสามารถนําไปใชในสถานการณแอื่นๆ ได บทบาทของผูสอนเป็นเพียงผูอํานวยความสะดวก
และเป็นผูวางแผนในการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน  )ปรียานุช พรหมภาสิต , 2559) นอกจากนี้ 
McKinney (2008, อางถึงใน มนตรีศิริ จันทรแช่ืน, 2554 หนา 27-28) ไดเสนอตัวอยางรูปแบบหรือ
เทคนิค การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบ Active Learning ไดแก การ
เรียนรูแบบแลกเปล่ียนความคิด  )Think-Pair-Share) การเรียนรูแบบรวมมือ  )Collaborative 
Learning Group) การเรียนรูแบบทบทวนโดยผูเรียน  )Student-led Review Sessions) การเรียนรู
โดยใชเกม )Games) การเรียนรูแบบวิเคราะหแวีดีโอ )Analysis or Reactions to Videos) การเรียนรู
แบบโตวาที  )Student Debates) การเรียนรูแบบผูเรียนสรางแบบทดสอบ  )Student Generated 
Exam Questions) การเรียนรูแบบกระบวนการวิจัย  )Mini-research Proposals or Project) การ
เรียนรูแบบกรณีศึกษา  )Analyze Case Studies) การเรียนรูแบบการเขียนบันทึก  )Keeping 
Journals or Logs) การเรียนรูแบบการเขียนจดหมายขาว  )Write and Produce a Newsletter) 
การเรียนรูแบบแผนผังความคิด )Concept Mapping)  

อยางไรก็ตามปใญหาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในประเทศไทย คือ ผูสอนสวนใหญ
สอนแบบบรรยายเนื้อหาตามหนังสือ ขาดเทคนิคและวิธีการสอนแบบใหมๆ ทําใหผูเรียนไมกลาแสดง
ความคิดเห็นหรือฝึกแกปใญหาในหองเรียน ทําใหไมมีสวนรวมในการเรียนการสอน ตองทองจําท้ังใน
เนื้อหาวิชาท่ีหลากหลายหมวดสาขา และเนื้อหาสาระบางอยางก็ไมไดนําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน 

 )วิภาพรรณ พินลา และวิภาดา พินลา  .2561  (ดังนั้นครูจึงควรนําการจัดการเรียนรู เชิงรุกไป
ประยุกตแใชในการจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาท้ังความคิด ความถนัด ความสนใจของแตละคน 
โดยสอนว ิธีแสวงหาความรูมากกวาสอนตัวความรู สอนการคิดมากกวาสอนใหทองจํา เนนผูเรียน
มากกวาเนนเนื้อหาวิชา เพื่อนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตซึ่งเป็นทักษะสําคัญของบุคคลในยุคศตวรรษ
ท่ี 21 

ดวยเหตุนี้ คณะวิจัยจึงศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูกลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเป็นขอมูลและแนวทางพื้นฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูกลุม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบและสภาพการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูกลุมสาระสังคมศึกษา  
2. เพื่อเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกเมื่อประสบการณแการสอน สังกัด

โรงเรียน สังกัดสํานักงานตางกนั  
3. เปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรูเชิงรุกเมื่อประสบการณแการสอน สังกัดโรงเรียน สังกัด

สํานักงานตางกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  ตัวแปรในการวิจัย 
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   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษารูปแบบและสภาพการจัดการ
เรียนรูเชิงรุกของครูกลุมสาระสังคมศึกษา โดยมีตัวแปรในการวิจัย 2 ตัวแปร ไดแก 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบดวย 12 รูปแบบ ไดแก การจัดการเรียนรู
แบบเนนการบรรยาย การแลกเปล่ียนความคิด (Think pair share) การเรียนรูผานผังความคิด การ
เรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการคิด การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูโดยใชเกม การจัดการเรียนรูโดย
ใชชุมชนเป็นฐาน การเรียนรูแบบกรณีศึกษา การเรียนรูแบบโครงงาน การจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐาน และการโตวาที 

2. สภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แบงเป็น 4 ดาน ไดแก การใชกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก ส่ือและแหลงเรียนรู การมีสวนรวมของนักเรียน และการวัดและประเมินผล 
 
  กลุ่มเปูาหมายของการวิจัย คือ ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ท่ีปฏิบัติการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ังในโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน โดยผูวิจัยใชการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบไมอาศัยความนาจะเป็น (Non - probability sampling) 
    
วิธีดําเนินการวิจัย 
    กลุ่มเปูาหมาย 
    กลุมเปูาหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีปฏิบัติการ
สอนในกลุมสาระสังคมศึกษา ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเป็น (Non - 
probability sampling) โดยผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามออนไลนแ และจัดแบบสอบถามทางไปรษณียแไป
ยังโรงเรียนตางๆ ท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง ซึ่งไดรับคืนแบบสอบถามท้ังทาง
ไปรษณียแและการตอบออนไลนแท่ีผานการคัดเลือกเฉพาะผลการตอบท่ีสมบูรณแไดจํานวน 225 ชุด  
 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

1. แบบสอบถามการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา มีขอคําถาม 3 
ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะการตอบเป็นแบบตรวจตรวจสอบ
รายการ (Checklist) มีขอคําถามจํานวน 6 ขอ ตอนท่ี 2 รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก มีลักษณะ
การตอบเป็นแบบตรวจตรวจสอบรายการ (Checklist) มีรายการรูปแบบการเรียนรูเชิงลึกให
เลือกตอบจํานวน 12 รายการ ผูตอบสามารถเลือกคําตอบไดมากกวา 1 รายการ และตอนท่ี 3 สภาพ
การจัดการเรียนรูเชิงรุก มีลักษณะการตอบแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีรายการ
คําถามจํานวน 25 ขอ ประกอบดวยรายการคําถาม 4 ดาน ไดแก 1) การใชกิจกรรมการจัดการเรียนรู
เชิงรุก 2) ส่ือและแหลงเรียนรู 3) การมีสวนรวมของนักเรียน และ 4) การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู 

2. แบบสัมภาษณ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบดวยขอคําถามหลักเกี่ยวกับ การ
เตรียมความพรอมของครู รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกท่ีนํามาใชในการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน 
ส่ือประกอบการจัดการเรียนรูเชิงรุก การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ปใญหาและอุปสรรคใน
การจัดการเรียนรูเชิงรุกในช้ันเรียน 
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  การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. แบบสอบถามการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา มีขั้นตอนในการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

1.1 ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน3 ทาน
พิจารณาความเหมาะสมในการใชภาษา และประเมินความสอดคลองระหวางนิยามเชิงปฏิบัติการกับ
ขอคําถามจํานวน 32 ขอ จากนั้นนําผลการประเมินมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of 
Item-Objective Congruence: IOC) ปรับปรุงขอคําาถามตามขอเสนอแนะ คัดเลือกขอคําถามท่ีมี
คา IOC ระหวาง 0.6 – 1.00 ไดจํานวน 25 ขอ 

1.2 คาอําานาจจําแนก (Discrimination Index) และความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
เครื่องมือ ผูวิจัยไดทดลองใชเครื่องมือโดยการเก็บรวบรวมขอมูลกับครูกลุมสาระสังคมศึกษา จํานวน 
30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการใชภาษา และนํามาวิเคราะหแหาคา
อํานาจ จําแนกและความเช่ือมั่น ผลปรากฏวา ขอคําถามท้ัง 25 ขอ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.2–
0.8 และมีคาความเช่ือมั่นเทากับ .896 

2. แบบสัมภาษณ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีประเด็นคําถามในประเด็นตางๆ ไดแก การ
เตรียมความพรอมของครูในการจัดการเรียนรูเชิกรุก รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกท่ีนํามาใชในการ
จัดการเรียนรูในช้ันเรียน ส่ือประกอบการจัดการเรียนรูเชิงรุก การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู 
และปใญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรูเชิงรุกในช้ันเรียน โดยการสัมภาษณแเป็นแบบกึ่งโครงสราง 
ผูวิจัยดําเนินสัมภาษณแกลุมเปูาหมาย คือ ครูกลุมสาระสังคมศึกษา  จํานวน 15 คน ซึ่งเป็นผูท่ีมี
ประสบการณแการสอนระหวาง 3 – 20 ปี ใชเวลาในการสัมภาษณแคนละ 30 – 45 นาที 
 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะหแขอมูลสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) 
เพื่อบรรยายลักษณะขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยาง และการวิเคราะหแขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแใช
เทคนิคการวิเคราะหแขอมูลแบบสรางขอสรุป โดยการวิเคราะหแแบบอุปนัย (Analytic Induction) ท่ีมี
การตีความสรางขอสรุปขอมูลจากส่ิงท่ีไดจากการสัมภาษณแ 
 
ผลการวิจัย 
  ผูวิจัยเสนอผลการวิจัยเป็น 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 
2 ผลการศึกษาการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูกลุมสาระสังคมศึกษา และสวนท่ี 3 ผลการสัมภาษณแ
การจัดการเรียนรูเชิงรุกในช้ันเรียนของครูกลุมสาระสังคมศึกษา มีรายละเอียดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยาง 225 คน เป็นเพศชายจํานวน 70 คน คิดเป็นรอยละ 31.1 
เพศหญิง จํานวน 155 คน คิดเป็นรอยละ 68.9 คน มีประสบการณแการสอนอยูระหวาง 1 – 10 ปี 
จํานวน 150 คน คิดเป็นรอยละ 66.7 รองลงมาคือ 11 – 20 ปี จํานวน 34 คน คิดเป็นรอยละ 15.1 
ปฏิบัติงานสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จํานวน 57 คน คิดเป็นรอยละ 25.3 สังกัดสํานักงานการ
มัธยมศึกษา จํานวน 168 คน คิดเป็นรอยละ 74.7 ซึ่งปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 156 คน คิดเป็นรอยละ 69.3 และโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 69 คน คิดเป็นรอยละ 30.7 ขอมูลพื้นฐาน
ของกลุมตัวอยางแสดงดังภาพ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
   ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา   
    ผลการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูกลุมสาระสังคมศึกษา จํานวน 225 
คน ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูกลุมสาระสังคมศึกษา 

รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ จํานวน (N = 225) ร้อยละ 
1. การบรรยาย 150 66.7 
2. การแลกเปลี่ยนความคิด (Think pair share) 135 60.0 
3. การเรียนรูผานผังความคิด 102 45.3 
4. การเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการคิด 68 30.2 
5. การเรียนรูแบบรวมมือ 60 26.7 
6. การเรียนรูโดยใชเกม 43 19.1 
7. การจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐาน 32 14.2 
8. การเรียนรูแบบกรณีศึกษา 26 11.6 
9. การเรียนรูแบบโครงงาน 13 5.8 
10. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเป็นฐาน 7 3.1 
11. การเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐาน 7 3.1 
12. การโตวาท ี 2 0.9 

   
  จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระสังคมศึกษาท่ีเป็นกลุม
ตัวอยางจํานวน 225 คน พบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีครูใชมากท่ีสุด คือ การบรรยาย จํานวน 
150 คน คิดเป็นรอยละ 66.7 รองลงมาคือ  การแลกเปล่ียนความคิด (Think pair share) จํานวน 
135 คน คิดเป็นรอยละ 60.0 การเรียนรูผานผังความคิด จํานวน 102 คน คิดเป็นรอยละ 45.5 และ
รูปแบบการเรียนรู ท่ีถูกนํามาใชนอยท่ีสุด คือ การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
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จํานวน 7 คน คิดเป็นรอยละ 3.1 การเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐาน จํานวน 7 คน คิดเป็นรอยละ 3.1 
และ การโตวาที จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 0.9 
   นอกจากนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหแรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูกลุมสาระสังคมศึกษา 
จําแนกตามสังกัดโรงเรียน และสังกัดสํานักงาน รายละเอียดปรากฏดังตารางท่ี 2 และภาพที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูกลุมสาระสังคมศึกษา เมื่อสังกัด

โรงเรียน และสังกัดสํานักงานตางกัน 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

สังกดัโรงเรียน สังกดัสํานกังาน 
สพฐ 
(n = 
156) 

สช 
(n = 69) 

รวม  
225 คน 

สพป 
(n = 57) 

สพม 
(n = 
168) 

รวม 
225 คน 

1. การบรรยาย  ความถี่ 90 45 135 29 106 135 
รอยละ 57.7 65.2 60.0 50.9 63.1 60.0 

2. การแลกเปลี่ยนความคิด  
(Think pair share) 

ความถี่ 103 47 150 37 113 150 
รอยละ 66.0 68.1 66.7 64.9 67.3 66.7 

3. การเรียนรูผานผังความคิด ความถี่ 19 13 32 7 25 32 
รอยละ 12.2 18.8 14.2 12.3 14.9 14.2 

4. การเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการ
คิด 

ความถี่ 78 24 102 25 77 102 
รอยละ 50.0 34.8 45.3 43.9 45.8 45.3 

5. การเรียนรูแบบรวมมือ ความถี่ 40 28 68 21 47 68 
รอยละ 25.6 40.6 30.2 36.8 28.0 30.2 

6. การเรียนรูโดยใชเกม ความถี่ 6 1 7 2 5 7 
รอยละ 3.8 1.4 3.1 3.5 3.0 3.1 

7. การจัดการเรียนรูโดยใชชุมชน 
เป็นฐาน 

ความถี่ 43 17 60 20 40 60 
รอยละ 27.6 24.6 26.7 35.1 23.8 26.7 

8. การเรียนรูแบบกรณีศึกษา ความถี่ 30 13 43 13 30 43 
รอยละ 19.2 18.8 19.1 22.8 17.9 19.1 

9. การเรียนรูแบบโครงงาน ความถี่ 21 5 26 5 21 26 
รอยละ 13.5 7.2 11.6 8.8 12.5 11.6 

10. การจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

ความถี่ 4 3 7 2 5 7 
รอยละ 2.6 4.3 3.1 3.5 3.0 3.1 

11. การเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐาน ความถี่ 9 4 13 1 12 13 
รอยละ 5.8 5.8 5.8 1.8 7.1 5.8 

12. การโตวาที ความถี่ 2 0 2 0 2 2 
รอยละ 1.3 0.0 0.9 0.0 1.2 0.9 
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ภาพที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูกลุมสาระสังคมศึกษา 

จําแนกตามสังกัดโรงเรียน และสังกัดสํานักงาน 
 
   จากตารางท่ี 2 และ ภาพท่ี 2 แสดงใหเห็นวา รูปแบการจัดการเรียนรูระหวางครูผูสอนท่ี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และครูท่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนมีความใกลเคียงกัน โดยรูปแบบการจัดการเรียนรูสามอันดับแรกท่ีครูนํามาใช
คือ แบบการแปลกเปล่ียนความคิด (Think paired share) ซึ่งครูสังกัด สช มีการนํามาใชสูงกวาครู
สังกัด สพฐ เล็กนอย การสอนบรรยายโดยครูสังกัด สช มีการนํามาใชสูงกวาครูสังกัด สพฐ เล็กนอย 
และการจัดการเรียนรูแบบท่ีเนนทักษะกระบวนการคิดครู สพฐ มีการนํามาใชมากกวาครูสังกัด สช 
ในขณะท่ี รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีถูกนํามาใชนอยท่ีสุด 3 อันดับ คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบโตวาที การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเป็นฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใชเกม ซึ่งครู
สังกัด สพฐ และ สช มีสัดสวนการนํามาใชใกลเคียงกัน 
   ในทํานองเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนรูของครูจําแนกตามสังกัด
สํานักงาน พบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีถูกนําไปใชมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ แบบการแปลก
เปล่ียนความคิด (Think paired share) ซึ่งครูสังกัด สพม มีการนํามาใชสูงกวาครูสังกัด สพป 
เล็กนอย การสอนบรรยายโดยครูสังกัด สพม มีการนํามาใชสูงกวาครูสังกัด สพป เล็กนอย และการ
จัดการเรียนรูแบบท่ีเนนทักษะกระบวนการคิดครู สพม มีการนํามาใชมากกวาครูสังกัด สป ในขณะท่ี 
รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีถูกนํามาใชนอยท่ีสุด 3 อันดับ คือ รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโตวาที 
การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเป็นฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใชเกม ซึ่งครูสังกัด สพม 
และ สพป มีสัดสวนการนํามาใชใกลเคียงกัน 
   ผูวิจัยไดศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูกลุมสาระสังคมศึกษา รายละเอียด
ปรากฏดังตารางท่ี 3  
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ตารางที่ 3 สภาพการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูกลุมสาระสังคมศึกษา  
 

สภาพการจัดการเรียนรูเ้ชิงรกุ จํานวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลความหมาย 

การใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุก 225 3.53 .487 มาก 
สื่อและแหลงเรียนรู 225 3.81 .477 มาก 
การมีสวนรวมของนักเรียน 225 3.74 .562 มาก 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 225 3.68 .620 มาก 

ภาพรวม 225 3.69 .451 มาก 
 

ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูกลุมสาระสังคมศึกษา พบวา ในภาพรวม 
ครูกลุมสาระสังคมศึกษามีการจัดการเรียนรูเชิงรุกอยูในระดับมาก (mean = 3.69, SD = .451) เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวาทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรูเชิกรุกของครูกลุมสาระสังคม
ศึกษา เมื่อสังกัดโรงเรียน และสังกัดสํานักงานตางกัน รายละเอียดปรากฏดังตารางท่ี 3 และ ตารางท่ี 
4 

 
 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรูเชิงรุก เมื่อสังกัดโรงเรียนตางกัน 
 

สภาพการจัดการเรียนรู ้ สังกดัโรงเรียน N Mean SD 
การแปล

ความหมาย 
การใช้กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรกุ 

สพฐ 156 3.58 0.49 มาก 
สช 69 3.43 0.47 ปานกลาง 

สื่อและแหล่งเรียนรู ้
สพฐ 156 3.83 0.48 มาก 
สช 69 3.79 0.46 มาก 

การมีส่วนร่วมของนกัเรียน 
สพฐ 156 3.77 0.58 มาก 
สช 69 3.68 0.53 มาก 

การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้

สพฐ 156 3.72 0.62 มาก 
สช 69 3.60 0.62 มาก 

ภาพรวม 
สพฐ 156 3.72 0.45 มาก 
สช 69 3.62 0.44 มาก 

 
   จากตารางท่ี 4 พบวา ในภาพรวมครูกลุมสาระสังคมศึกษาท่ีมีสังกัดโรงเรียนตางกัน มีสภาพการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกในระดับมากเชนเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา มีเพียงดานเดียวท่ีระดับการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกตางตางกัน คือ ดานการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุก โดยท่ีครูท่ีสังกัดโรงเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีการใชการจัดการเรียนรูเชิงรุกในระดับมาก และครูโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุกในรดับปานกลาง 
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรูเชิงรุก เมื่อสังกัดสํานักงานตางกัน 
 

สภาพการจัดการเรียนรู ้
สังกดั

โรงเรียน 
N Mean SD 

การแปล
ความหมาย 

การใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรกุ 
สพป. 57 3.66 0.48 มาก 
สพม. 168 3.49 0.48 ปานกลาง 

สื่อและแหล่งเรียนรู ้
สพป. 57 3.91 0.49 มาก 
สพม. 168 3.78 0.47 มาก 

การมีส่วนร่วมของนกัเรียน 
สพป. 57 3.80 0.61 มาก 
สพม. 168 3.73 0.54 มาก 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
สพป. 57 3.69 0.68 มาก 
สพม. 168 3.68 0.60 มาก 

ภาพรวม 
สพป. 57 3.77 0.49 มาก 
สพม. 168 3.67 0.44 มาก 

    จากตารางท่ี 5 พบวา ในภาพรวมครูกลุมสาระสังคมศึกษาท่ีมีสังกัดโรงเรียนตางกัน มี
สภาพการจัดการเรียนรูเชิงรุกในระดับมากเชนเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา มีเพียงดาน
เดียวท่ีระดับการจัดการเรียนรูเชิงรุกตางตางกัน คือ ดานการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุก โดยท่ี
ครูท่ีสังกัดโรงเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการใชการจัดการเรียนรูเชิงรุกในระดับมาก และครูโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุกในร
ดับปานกลาง 
 
  ส่วนที่ 3 ผลการสัมภาษณ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในชั้นเรียนของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
   ผลการสัมภาษณแครูกลุมสาระสังคมศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครู พบวา 
ครูมีความสนใจในการจัดการเรียนรูเชิงรุก แตอาจจะยังขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง ชัดเจน รวม
ไปถึงตัวอยางการจัดการเรียนรูเชิงรุกในรายวิชากลุมสาระสังคมศึกษายังมีปรากฏไมมาก ครูมีความ
ประสงคแจะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูของตน เพื่อนําไปพัฒนาผูเรียนในทุกๆดาน ผูวิจัยไดเสนอ
ผลการสัมภาษณแครูกลุมสาระสังคมศึกษาจํานวน 15 คน ตามประเด็นดังตอไปนี้ 
   การเตรียมความพร้อมของครู 
   การเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนรูเชิงรุกในช้ันเรียน สวนใหญครูจะมุงแสวงหา
แบบอยาง ตนแบบ ตัวอยางในการจัดการเรียนรูเชิงรุก ในรูปแบบของการคนควาจากแหลงตางๆ เชน 
หนังสือ การอบรม การสืบคนจากส่ือออนไลนแ นอกจากนี้ยังมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อครู
ในกลุมสาระเดียวกันท้ังในสถาบันเดียวกันและตางสถาบัน ท้ังนี้ครูสะทอนวา การจัดการเรียนรูเชิงรุก
ในช้ันเรียนรายวิชากลุมสาระสังคมศึกษาท่ีมีเนื้อหาคอนขางมาก ทําใหใชเวลาคอนขางน าน ไม
สามารถจัดการเรียนรูเชิงรุกไดทุกคาบเรียน สวนใหญจึงใชรูปแบบการสอนแบบบรรยายเป็นหลักและ
กระตุนผูเรียนใหไดใชกระบวนการคิดดวยการถามคําถาม โดยใชเทคนิคแลกเปล่ียนความคิด (Think 
pair share) มากกวาการใชกิจกรรมอื่นๆ 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา537 

   รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
   การจัดการเรียนรูเชิงรุกท่ีครูกลุมสาระสังคมศึกษานํามาใชสวนใหญเป็นการจัดการเรียนรู
แบบการแลกเปล่ียนความคิด (Think pair share) โดยครูจะกําหนดใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนรวมกัน
คิดหาคําตอบจากโจทยแท่ีครูกําหนดให ซึ่งครูจะเริ่มจากการสอนแบบบรรยาย สลับกับการต้ังคําถาม
กระตุนกระบวนการคิด ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรูเชิงรุกท่ีงายและประหยัดเวลามากท่ีสุด นอกจากนี้
ยังมีการใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยกําหนดใหผูเรียนทํางานรวมกันเป็นกลุม แบงหนาท่ีกัน
ภายในกลุม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูเรียน ครูกลาววา ผูเรียนในยุคปใจจุบันมี
รูปแบบการเรียนรูแบบเด่ียว คิดและทําเพียงลําพัง การส่ือสารขาดประสิทธิภาพ ยังไมสามารถคิด
วิเคราะหแ สังเคราะหแไดเทาท่ีควร รายวิชาสังคมศึกษา จะเป็นรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระมุงพัฒนา
คุณลักษณะเหลานี้ได โดยท่ีครูตองเช่ือมโยงเนื้อหาในบทเรียนเขากับสถานการณแปใจจุบัน เพื่อให
ผูเรียนสามารถสรางภาพความคิดท่ีชัดเจนและเขาใจไดงายมากขึ้น  ท้ังนี้ขอมูลจากการสัมภาษณแ
สอดคลองกับขอมูลเชิงปริมาณท่ีสะทอนวา ครูไมนิยมจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
ท้ังนี้เนืองมาจากครูมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยไมชัดเจนเทาท่ีควร อีกท้ังผูเรียนสวนใหญ
ยังไมสามารถสรางกระบวนการคิดวิเคราะหแ สังเคราะหแ หรือการคัดเลือกขอมูลท่ีเหมาะสมนาเช่ือถือ
ไดมากนัก ดังนั้นการพัฒนาผูเรียนโดยผานกระบวนการวิจัยเป็นฐานจึงเป็นวิธีการท่ีถูกนํามาใชนอย 
   สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
   ในการจัดการเรียนรูรายวิชาในกลุมสาระสังคมศึกษา ครูสวนใหญจะใชส่ิงตางๆ ท่ีอยู
รอบตัวมาประยุกตแใชเป็นส่ือในการจัดการเรียนรู เชน ขาว การเรียนรูนอกช้ันเรียน เป็นตน 
นอกจากนี้ ยังมีการใชส่ือมัลติมีเดียประกอบการจัดการเรียนรู เชน คลิปวิดีโอ คลิปเสียง หรือ
ภาพยนตรแ เป็นตน การใชส่ือการเรียนรูผานเกมสแเกิดขึ้นนอยในช้ันเรียนสังคมศึกษา เนื่องจากตองใช
เวลาในการผลิตส่ือนาน อีกท้ังไมสามารถใชไดครอบคลุมในหลายๆ เนื้อหา 
   แนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
   ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษาสวนใหญมีแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรูแบบ
ด้ังเดิม นั่นคือ การทดสอบ หากเป็นการวัดและประเมินผลระหวางการจัดการเรียนรู สวนใหญใช
วิธีการสังเกต การตอบคําถามของนักเรียน หรือการต้ังคําถามของนักเรียน หากกิจกรรมในช้ันเรียน
ไมใชการสอนแบบบรรยาย บางครั้งจะมีการกําหนดเกณฑแการประเมินรวมกัน แตสวนใหญแลวครูจะ
มีบทบาทหลักในการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน มากกวาการใหนักเรียนมีสวน
รวม 
   ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในชั้นเรียน 
   การจัดการเรียนรูเชิกรุกในช้ันเรียน รายวิชากลุมสาระสังคมศึกษา สามารถระบุปใญหาได
ดังนี้ 

1. ความสามารถของครูผูสอนท่ียังไมสามารถประยุกตแแนวคิดการจัดการเรียนรูเชิงรุกให
เขากับเนื้อหาในรายวิชาได 

2. ศัยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางกัน สงผลใหผูเรียนไมสามารถมีสวนรวมในกิจกรรม
ไดท้ังหมด เชน ครูผูสอนเตรียมกิจกรรมกรณีศึกษาในการวิเคราะหแสถานการณแ แตจะมีผูเรียนเพียง
บางสวนท่ีสามารถรวมกิจกรรมและสามารถคิดวิเคราะหแไดตามท่ีควรจะเป็น 

3. จํานวนผูเรียนในช้ันเรียนท่ีมีปริมาณมาก ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดท่ัวถึง 
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4. เนื้อหาสาระในรายวิชากลุมสาระสังคมศึกษาท่ีมีจํานวนมาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ทําใหใชเวลามาก และไมสามารถสอนไดครบตามเนื้อหาท่ีกําหนด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระสังคมศึกษา ท่ีพบวา รูปแบบการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกท่ีครูใชมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ การบรรยาย การแลกเปล่ียนความคิด (Think 
pair share) และการเรียนรูผานผังความคิด และรูปแบบการเรียนรูเชิงรุกท่ีถูกนํามาใชนอยท่ีสุด คือ 
การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเป็นฐาน การเรียนรูโดยใชปใญหาเป็นฐาน และการโตวาที 
สะทอนใหเห็นวา ครูกลุมสาระสังคมศึกษายังใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบด้ังเดิม นั่นคือ การสอน
แบบบรรยาย และผลจากการสัมภาษณแครู พบขอมูลท่ีสอดคลองกันนั่นคือ ครูใชการสอนแบบ
บรรยายเป็นหลัก แตมีการใชคําถามกระตุนความคิดของผูเรียนสอดแทรกเป็นระยะ หรือมีการจัดการ
เรียนรูโดยใชกิจกรรมท่ีผูเรียนมีบทบาทในช้ันเรียนเป็นบางครั้ง ท้ังนี้ เนื่องมาจาก เนื้อหาในรายวิชา
กลุมสาระสังคมศึกษาท่ีมีคอนขางมาก จึงไมสามารถจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนเป็นสําคัญไดทุกครั้ง 
นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาเรียนท่ีอาจไดรับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษแ หรือ
กิจกรรมของโรงเรียน ทําใหเวลาในการเรียนนอยลง 
 ท้ังนี้ ครูกลุมสาระสังคมศึกษา มีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรูเชิงรุก 
เพราะเช่ือวาสามารถพัฒนาผูเรียนไดทุกดาน ไมวาจะเป็นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยั ง
สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากเป็นการเรียนรูท่ีสามารถเกิดขึ้นได
ตลอดเวลา ท่ีไดเรียนรูจากการสรางประสบการณแดวยตนเองแลวนํามาปรับไปตามสถานการณแอื่น 
เกิดประสบการณแท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึ่งสํานักงานราชบัณฑิตยสภา อธิบายว า 
การเรียนรูเชิงรุก (active learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรูท่ีผู เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการ
เรียนอยางต่ืนตัวและมีชีวิตชีวา เป็นการเรียนรูที่ผูเรียนมีสวนริเริ่มและดําเนินการเรียนรูอยางใสใจ จด
จอกับเนื้อหาและเรื่องท่ีเรียนอยางตอเนื่องตลอดกระบวนการ โดยมีการริเริ่มความคิด สรางความรู มี
ปฏิสัมพันธแรวมกัน ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และแสดงออกไมวาจะเป็นทาทางหรือวาจา มิใชเป็นเพียง
ผูรับความรูเทานั้น ผูสอนตอง มีบทบาทในการเราความสนใจและสรางบรรยากาศในการเรียน โดยใช
กลยุทธแแตกตางกันไปตามสถานการณแ เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคแ  
 จินดารัตนแ โพธิ์นอก (2560) กลาววา การเรียนรูเชิงรุกเป็นการเรียนท่ีเปิดโอกาสใหผูเรียนมี
สวนรวมในกระบวนการเรียนรูสูงสุด สวนผูสอนทําหนาท่ีเป็นผูอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเป็นผู
ปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่งทําใหผูเรียนไดคนพบความรู  พัฒนาความสามารถ เกิดเจตคติท่ีดีและมี
ประสบการณแการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูเชิงรุกชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจ จดจํา และ
ประมวลผลขอมูลท่ีเรียน และทําใหบทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนมีความหมาย และนาสนใจ
ท้ังผูสอนและผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณแ ท่ีวาครูมีความตองการใหผูเรียนไดสราง
ประสบการณแจากการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน ในรายวิชากลุมสาระสังคมศึกษาบางรายวิชา 
เชน ประวัติศาสตรแ ภูมิศาสตรแ หรือ พระพุทธศาสนา ครูจะนํานักเรียนไปศึกษาจากแหลงเรียนรู
ภายนอก ใหนักเรียนไดสัมผัสสภาพท่ีเป็นจริง เกิดการเรียนรูดวยตนเอง แตท้ังนี้ไมสามารถทําได
บอยครั้ง เนื่องจากการเรียนรูนอกหองเรียนตองใชเวลาและงบประมาณคอนขางมาก นอกจากนี้ นว
พร ชลารักษ (2558) ไดกลาวถึงบทบาทของครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางของ 
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Active Learning คือ ครูตองจัดใหผูเรียนเป็นศูนยแกลางของการเรียนการสอน กิจกรรมตองสะทอน
ความตองการในการพัฒนาผูเรียนและเนนการนําไปใชประโยชนแในชีวิตจริงของผูเรียน  สราง
บรรยากาศของการมีสวนรวม และการเจรจาโตตอบท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธแท่ีดีกับผูสอนและ
เพื่อนในช้ันเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเป็นพลวัต สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในทุก
กิจกรรมรวมท้ังกระตุนใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู  จัดสภาพการเรียนรูแบบรวมมือ 
สงเสริมใหเกิดการรวมมือในกลุมผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทาทาย และใหโอกาสผูเรียน
ไดรับวิธีการสอนท่ีหลากหลาย วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอยางชัดเจน ท้ังในสวน
ของเนื้อหา และกิจกรรม ครูผูสอนตองใจกวาง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และ
ความคิดเของท่ีผูเรียน 
 นอกจากนี้ ส่ือ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู ลวนแตมีความสําคัญตอกระบวนการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก นักเรียนมีชองทางในการคนหาความรูดวยตนเองหลากหลายวิธีการ ไมวาจะมาจาก
แหลงเรียนรูในสภาพจริง หรือแหลงเรียนรูในอินเทอรแเน็ต ครูผูสอนจําเป็นตองมีการพัฒนาตนเองให
รูเทาทันการใชส่ือ เทคโนโลยี และการคัดสรรแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชนแตอผูเรียน 
ท้ังนี้ผูเรียนแตละคนมีความสามารถในการรับรูแตกตางกัน ดังนั้น ครูอาจกําหนดใหผูเรียนไดคนหา
ความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน และครูทําหนาท่ีในการเป็น
ผูนําอภิปรายในช้ันเรียน สรางบรรยากาศในการเรียนรูเพื่อกระตุนความคิดของผูเรียนมากกวาการ
สอนแบบบรรยายเป็นหลัก ซึ่งผลจากการสัมภาษณแครูกลุมสาระสังคมศึกษา พบวา ครู ท่ีมี
ประสบการณแการสอนมานานจะมีความสามารถในการคัดสรรแหลงเรียนรูนอกหองเรียนไดดี สามารถ
กําหนดประเด็นการเรียนรูใหนักเรียนศึกษาดวยตนเองไดอยางตรงประเด็นและเหมาะสมกับเนื้อหาใน
รายวิชา สวนครูผูสอนท่ีมีประสบการณแการสอนไมมาก จะมีความถนัดในการใชส่ือและเทคโนโลยี 
รวมถึงสรางสรรคแกิจกรรมการเรียนรูโดยใชส่ืออิเลคโทรนิค มากกวาการเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ภายนอกช้ันเรียน  
 จากผลการวิจัย ประเด็นท่ีครูผูสอนยังมีการปฏิบัตินอยนั่นคือ การวัดและประเมินตามสภาพ
จริงท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรูเชิกลึก ขอมูลจากการสัมภาษณแสะทอนใหเห็นวา ครูยังใช
กระบวนการวัดและประเมินผลแบบด้ังเดิม นั่นคือ การทดสอบเป็นหลัก ถึงแมวาการเรียนการสอน ท่ี
ผูสอนจัดกิจกรรมหรือสถานการณแตางๆ เพื่อกระตุนและเปิดโอกาสใหผู เรียนไดใชความรู  
ประสบการณแ ความชํานาญและความสนใจของตนเองมาสรางเป็นเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูดวย
การลงมือปฏิบิตัจริง ผานกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยผูสอนทําหนาท่ีคอยใหความชวยเหลือ 
แนะนําและสงเสริมใหผูเรียนไดคนพบความรูดวยตนเองอยางเต็มศักยภาพ  มากท่ีสุด เพื่อใหผูเรียน
สามารถพึ่งตนเองและมีบทบาทในการรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองมากขึ้น แตครูยังใชรูปแบบ
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงคอนขางนอย ท้ังนี้เนื่องมาจากช้ันเรียนมีขนาดใหญ ผูเรียนมี
จํานวนมาก ครูไมสามารถท่ีจะประเมินเป็นรายบุคคลไดท้ังหมด อีกท้ังขอจํากัดเกี่ยวกับการแสดง
หลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลท่ีตองเป็นระบบและแสดงออกมาในรูปของผลการทดสอบ 
และ/หรือ ครูยังมีความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเทาท่ีควรจึงสงผลใหครูยัง
นิยมใชการวัดและประเมินผลในรูปแบบเดิม 
 โดยสรุปแลว ครุกลุมสาระสังคมศึกษา ยังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการบรรยายเป็น
หลัก และผสมผสานกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกในการจัดการเรียนการสอนเป็นบางครั้ง อันเนื่องมาจาก
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ปริมาณเนื้อหาสาระในรายวิชาท่ีมีจํานวนมาก และระยะเวลาในการจัดการเรียนรูมีคอนขางจํากัด 
ท้ังนี้ครูมีความตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการเรียนรูเชิงรุก เนื่องจากเช่ือวาสามารถพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะตางๆ ไดเป็นอยางดี  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 การวิจัยครั้งนี้ทําใหไดทราบรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกท่ีครูกลุมสาระสังคมศึกษา
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ผลการวิจัยสะทอนวา ครูยังนิยมใชการสอนแบ
บรรยายเป็นหลัก เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชาคอนขางมาก ไมสามารถจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาและระยะเวลาท่ีมีจํากัดได จากผลการวิจัยขางตน ควรมีการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเชิงรุกในการเรียนการสอนรายวิชากลุมสาระสังคมศึกษา โดยสรางตัวแบบ หรือตัวอยางใน
การจัดการเรียนรูเชิงรุกท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสาระในรายวิชากลุมสาระสังคมศึกษา 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาในประเด็น ดังนี้ 

1. ศึกษารูปแบบและสภาพการจัดการเรียนรูกับครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมสาระ
อื่นๆ  

2. ศึกษาความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครู เพื่อนําขอมูลไปสูการพัฒนา
ครูในการจัดการเรียนรูเชิงรุกใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทคัดย่อ  
ผลการประเมินหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงคแ โครงสราง และ
องคแประกอบของหลักสูตร ประเมินความเหมาะสมของการดําเนินการใชหลักสูตรในชวง ปี พ.ศ.2557 
ถึง 2561 และเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต และผูบังคับบัญชาของบัณฑิต กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก หัวหนางานหรือ
ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต จํานวน 168 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง   เครื่องมือท่ีใชเป็นแบบ
ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจํานวน 3 ฉบับ ผูวิจัยใช
สถิติพื้นฐาน ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหแขอมูล  
 ผลการศึกษา พบวา  

การประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงคแ โครงสราง และองคแประกอบของหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาดานบริบทโดยรวมอยูในระดับดี รองลงมาคือ
ดานกระบวนการและดานผลผลิตมีคาเฉล่ียเทากันอยูในระดับดี รองลงมาคือดานผลกระทบมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับดีสวนดานปใจจัยนําเขามีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูในระดับดี  ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยรวมอยูใน
ระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ดานอัตลักษณแของผูสําเร็จการศึกษามีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด
อยูในระดับดีมาก รองลงมาคือดานการนําความรูไปประยุกตแใชสอดคลองกับความตองการของชุมชนมี
คาเฉล่ียอยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ ดานผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษามีคาเฉล่ียอยูในระดับ
ดีมาก สวนดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษามีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูในระดับดีมาก  
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Abstract 
 An evaluation of the Master of Education Program in Educational 
Administration, Thonburi University aims to evaluate appropriateness of objectives, 
structure, and component of the program, to evaluate appropriateness of an 
operation of the program during 2013 to 2018, and to evaluate achievement of the 
program. The study population was graduates of the program and their respective 
employees. A sample group included 168 supervisors of the program graduates as 
determined by job title. The study instruments were 3 assessment forms of the 
Master of Education Program in Educational Administration. Data were analyzed in 
frequency, percentage, mean, and standard deviation.  
 The findings revealed that overall appropriateness of the objectives, 
structure, and component of the program was at a good level. The highest rated 
aspect was context, followed by the aspects of process, products, impact, input 
respectively. All are at the good level.  
 The overall achievement of the program as determined by the supervisors of 
graduates was at a highest level. When inspecting at individual aspects, it was found 
that the aspect of graduate identity was rated highest (very good level), followed by 
the aspect of knowledge application for the community needs (very good level), and 
performance of the graduate (very good level). The lowest rated aspect was working 
effectiveness although still rated at a very good level.  
 
Keywords: Program Evaluation, Educational Administration 
 
ที่มาและความสําคัญ 
 หลักสูตร(Curriculum) เปนมวลประสบการณท่ีกําหนดไวอยางเปนระบบสําหรับใชในการจัด
การศึกษาใหผูเรียนไดเรียนรูและมีคุณลักษณะตามความมุงหมายวงจรของหลักสูตรเริ่มตนจากความต
องการหลักสูตรที่สามารถตอบสนองตอบริบท (Context) หรือสภาวะแวดลอมสภาพแวดลอมท่ีสําคัญ
ของหลักสูตรประกอบดวยความตองการทางวิชาการ/วิชาชีพ หลักสูตรทางการศึกษาสวนใหญจึง
เกิดขึ้นดวยจุดมุ งหมายเพื่อตอบสนองต อความตองการในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ และ
ขณะเดียวกันเป็นการเอื้อประโยชนใหเกิดขึ้นกับสังคมหลักสูตรที่ดีจึงควรมีจุดมุงหมายท่ีต้ังอยูบนหลัก
วิชาการทางการศึกษาของศาสตรสาขานั้นท่ีเหมาะสมท้ังดาน แนวคิดทางปรัชญา จิตวิทยาและสังคม
วิทยาท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและสอดคลองกับความตองการของสังคม หลังจากกําหนดหลักการและ
จุดมุงหมายของหลักสูตรไดแลวทําใหมองเห็นทิศทางของหลักสูตรไดชัดเจนอันจะชวยในการวางแผน
หลักสูตร(Curriculum planning) เกี่ยวกับโครงสรางและเนื้อหาการบริหารหลักสูตรแผนการศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน จึงเป็นการนํา
หลักสูตรไปใชจริง (Curriculum implementation) ซึ่งประกอบดวยการบริหารจัดการหลักสูตรการ
จัดชุดวิชา / อาจารย ผูสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของ



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา543 

หลักสูตรและสัมพันธกบความถนัด / ความสนใจของผูเรียน การพัฒนาและใชส่ือการเรียนรูและการ
วัดประเมินผลการเรียนรู ในการใชหลักสูตรมีความจําเปนตองทําการประเมินหลักสูตร (Curriculum 
evaluation) โดยการติดตามความกาวหนาของการใชหลักสูตรตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
และความสําเร็จของการใชหลักสูตร สําหรับเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ในการปรับปรุง
หลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรท่ีมีโครงสราง
ท่ีเป็นแผนการศึกษาสําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานการศึกษาโดยมีการเรียน
การศึกษาคนควาและการทําวิทยานิพนธแรวมแลวไมนอยกวา 42 หนวยกิตท่ีมีคุณภาพสูงกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการ วิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่ มเติม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยธนบุรี ไดจัดทําหลักสูตรนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อผลิตมหาบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ ดังตอไปนี้ 1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ทฤษฎีพื้นฐานทางการบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และสามารถประยุกตแใชสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการทางการศึกษา 2) มีความสามารถในการบริหารจัดการทางการศึกษาอยางมืออาชีพ
3) มีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการทําวิจัย สามารถประยุกตแงานวิจัยและใชผลงานวิจัย
ในการบริหารการศึกษาได 4) เป็นผูมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและคุณลักษณะพิเศษตามท่ี
กําหนดในหลักสูตร หลักสูตรดังกลาวเริ่มใชมาต้ังแตปีการศึกษา 2557 เป็นตนมา จวบจนปใจจุบันมี
นิสิตจํานวน 3 รุน และมีบัณฑิตรุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 สําเร็จการศึกษาไปเป็นจํานวนท้ังส้ิน 56 ราย ในปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรไดดําเนินการมาครบ 5 ปี ซึ่งเป็นกําหนดรอบระยะเวลาท่ีตองดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจึงเห็นชอบท่ีจะจัดทําการวิจัย
เพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษานี้ขึ้นเพื่อนําผลมาใชเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงคแ โครงสราง และองคแประกอบของหลักสูตร 
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการดําเนินการใชหลักสูตรในชวง ปี พ.ศ.2557 ถึง 2561 
3. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ไดทราบผลการใชหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในชวง ปี 
พ.ศ.2557 ถึง 2561 และใชเป็นขอมูลและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานหลักสูตร   
การประเมินความเหมาะสมของโครงการหลักสูตร ไดแก ปรัชญา วัตถุประสงคแ การจัด

รายวิชาตาง ๆ แผนการเรียน และกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร  การประเมินความ
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เหมาะสมกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ การจัดอาจารยแท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแ การจัด
ปใจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และกระบวนการประเมินผลเพื่อจบหลักสูตร  และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรเกี่ยวกับสมรรถนะของบัณฑิต ไดแก ความรู ทักษะ คุณลักษณะ และการ
นําไปใชในการปฏิบัติงาน 

2. ขอบเขตดานการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยใชแนวคิดและหลักการของรูปแบบการประเมิน CIPPIEST 
ประกอบดวย การประเมินสภาวะแวดลอม หรือบริบท (context evaluation : C) การประเมิน
องคแประกอบท่ีเป็นปใจจัยเบื้องตน (input evaluation : I) การประเมินองคแประกอบท่ีเป็น
กระบวนการ (process evaluation : P) การประเมินผลผลิต (product evaluation : P) การ
ประเมินผลกระทบ (impact evaluation: I) การประเมินประสิทธิผล (effectiveness evaluation: 
E) การประเมินความยั่งยืน (sustainability evaluation: S) และการประเมินการถายโยงความรู 
(transportabilityevaluation : T)  
 
นิยามศัพท์ 
 1. หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 2. การประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวมและศึกษาขอมูลท่ีไดจากการสํารวจความ
คิดเห็นของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต และเพื่อนรวมงานของบัณฑิต รวมท้ังการ
ประชุมรวมกับผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําการพิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข และพัฒนาหลักสูตรตอไป 
 3. บัณฑิต หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศักราช 
2555 ในปีการศึกษา 2558 และ 2559 
 4. ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูท่ีมีฐานะเป็นผูบังคับบัญชาช้ันตนของผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ตัวแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม 
สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ไดเสนอวิธีการประเมินหลักสูตร หรือโครงการ

ประเมินแบบซิปป (CIPP – Context, Input, Process and Product) ไดแก การตัดสินใจเกี่ยวกับ
การวางแผน (planning decisions) การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสราง (structuring decisions) การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน (implementing decisions)  การตัดสินใจเมื่อส้ินสุดโครงการ 
(recycling decisions) โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อตรวจสอบความสําเร็จของการใชหลักสูตร จึงเรียก
วิธีการประเมินวา การตัดสินใจเกี่ยวกับความสําเร็จการประเมินเพื่อนําไปสูการตัดสินใจท้ัง 4 ประการ 
โดยควรทําการประเมินองคแประกอบท้ัง 4 ดาน คือ 

  1)  การประเมินสภาวะแวดลอม หรือบริบท (context evaluation : C) คือการประเมินท่ี
เป็นระบบ และการวิเคราะหแในภาพกวาง (macro analytic) วัตถุประสงคแในการประเมินสวนนี้
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เพื่อใหไดการกําหนดหลักการและวัตถุประสงคแของหลักสูตร ลักษณะการประเมินแบบนี้จะชวยให
อธิบาย และขยายความชัดเจนในสภาพแวดลอมสภาพท่ีพึงปรารถนาและสภาพท่ีเป็นจริงบงช้ีถึง
สภาพท่ีตองการ การวิเคราะหแปใญหาท่ีขัดขวางไมสามารถบรรลุความตองการเพื่อประโยชนแในการ
ตัดสินใจ 

  2) การประเมินองคแประกอบท่ีเป็นปใจจัยเบื้องตน (input evaluation : I) การประเมินสวน
นี้มีวัตถุประสงคแการประเมินเฉพาะการวิเคราะหแในระดับแคบ (micro analytic) การประเมินเพื่อให
ขอมูลรายละเอียดสําหรับพิจารณาวาจะใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนแมากท่ีสุดเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคแของหลักสูตร ใชในการเลือกปใจจัย และองคแประกอบตาง ๆ ในการวางแผน และการ
ออกแบบการใชหลักสูตรตอไป 

  3) การประเมินองคแประกอบท่ีเป็นกระบวนการ (process evaluation : P) การประเมิน 
ขั้นตอนนี้จะทําใหทราบผลการใชหลักสูตรเป็นระยะ ๆ กับบุคคลท่ีรับผิดชอบการใชหลักสูตร โดยการ
ประเมินกิจกรรม หรือกระบวนการตาง ๆ ของการใชหลักสูตรสําหรับการตัดสินใจวาจะดําเนินการ
ดวยวิธีใด สวนท่ีบกพรองจะมีวิธีการแกไขอยางไร  
   4) การประเมินผลผลิต (product evaluation : P) เป็นการประเมินองคแประกอบท่ีเป็น 
ผลผลิต และผลกระทบของการใชหลักสูตร เกิดผลตามวัตถุประสงคแหลักสูตรหรือไม และยังเป็นขอมูล
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร หรือยกเลิกการใชแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม 
เนนกระบวนการประเมินอยางตอเนื่องสรุปเป็น 3 ขั้นตอนสําคัญ คือ ขั้ นท่ี 1 เป็นการอธิบาย
รายละเอียดของส่ิงท่ีตองการประเมินใหมีความชัดเจน ขั้นท่ี 2 เป็นการไดมารายละเอียดของขอมูลท่ี
เกี่ยวของ และ ขั้นท่ี 3 คือการใชขอมูลเป็นแนวทางการตัดสินใจ สวนลักษณะวิธีการประเมินมี 4 
ชนิด รวมท้ังการตัดสินใจมี 4 ชนิด และมีความสอดคลองสัมพันธแกันดังแผนภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงประเภทการประเมิน และประเภทการตัดสินใจ 
ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Worthen and James R. Sander, 1973 : 139 

(อางถึงใน วิชัย วงษแใหญ, 2543) 

ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ 

สภาวะแวดลอม/บริบท 

ผลผลิต 

กระบวนการ 

ปใจจัยเบื้องตน 

ปรับปรุง เปล่ียนแปลง 

หรือยกเลิกการใช 

การนําหลักสูตรไปใช 

การออกแบบหลักสูตร 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคแ 

การเลือกจุดมุงหมาย 
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 จากแผนภาพแสดงการประเมินสภาวะแวดลอมนําไปสูการตัดสินเลือกจุดมุงหมาย ซึ่งยังไม
สามารถบงช้ีถึงสวนท่ีเป็นการประเมินปใจจัยเบื้องตน การเลือกจุดมุงหมายเป็นแนวทางการออกแบบ
หลักสูตร สวนการประเมินปใจจัยเบื้องตนนําไปสูการตัดสินใจออกแบบหลักสูตรซึ่งมีขอมูลท่ีจะเสนอ
แนวทางการออกแบบหลักสูตรไดหลายแนวทางและหลายรูปแบบสวนการประเมินกระบวนการจะ
นําไปสูการตัดสินใจการใชหลักสูตรและการควบคุมการใชหลักสูตร สวนการประเมินผลผลิตจะนําไปสู
การตัดสินใจท่ีจะใชหลักสูตรตอไป หรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือการยกเลิกการใชหลักสูตร 
 ตอมา Stufflebeam and Shinkfield (2007) ไดปรับขยายรูปแบบการประเมิน CIPP โดย
ปรับขยายการประเมินผลผลิต (products evaluation) ออกเป็นการประเมินผลกระทบ ( impact 
evaluation: I) การประเมินประสิทธิผล (effectiveness evaluation: E) การประเมินความยั่งยืน 
(sustainability evaluation: S) และการประเมินการถายโยงความรู (transportabilityevaluation 
: T) ส่ิงท่ีไดรับจากการประเมิน ไดแก โครงการหรือหลักสูตรแผนงานหรือส่ิงแทรกแซงตาง ๆ โดยท่ี
สวนขยายของมิติการประเมินท่ีเพิ่มข้ึนนี้มีความหมาย ครอบคลุมรวมถึงการประเมินผลผลิตเดิมและ
การประเมินผลลัพธแ(Stufflebeam, 2008; Stufflebeam & Coryn, 2014) ท้ังนี้ความหมายของมิติ
การประเมินท่ีเพิ่มข้ึนพิจารณาไดจากการต้ังคําถามการประเมิน (evaluation questions) แตละมิติ
ดังนี้ (Nillapun, Chatiwat, Torat, Thammetra, & Vanichwatanavorachai, 2011) ก า ร ป ร ะ 
เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ( impact evaluation: I) เป็นการประเมินผลงานหรือผลท่ีเกิดจากการเรียน 
และนําความรูท่ีเกิดขึ้นไปใชในการทํางานไดเชน เป็นหัวหนาโครงการวิจัยหรือ  ผูรวมวิจัย มีผลงาน
ทางวิชาการ และไดรับยอมรับจากสังคมหรือชุมชน เป็นตน การประเมินประสิทธิผล (effectiveness 
evaluation: E) เป็นการประเมินผลท่ีเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนหลังจากจบหลักสูตรวา มีคุณภาพและ
ความสําเร็จในระดับสูงหรือตรวจ สอบความกาวหนาดานความรูความสามารถหลังปฏิบัติงานไปแลว 
6-12 เดือน เชน ความเช่ียวชาญท่ีเกิดขึ้นมีความมั่นใจในองคแความรูท่ีมีอยูมีการพัฒนางานดาน
วิชาการและการวิจัยจนสามารถตีพิมพแเผยแพรองคแความรูสูสาธารณชนไดเป็นตน การประเมินความ
ยั่งยืน(sustainability evaluation:S)เป็นการประเมินความรูความสามารถของผูเรียนเมื่อจบ
หลักสูตรวาสามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษาไปพัฒนางานหรือสรางองคแความรูใหมไดอยางตอ
เนี่องโดยมีการติดตามผลของผูเรียนเมื่อจบหลักสูตรไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งใชระยะเวลานานมากกวา 1 ปี 
การประเมินการถายโยงความรู(transportability evaluation:T) เป็นการประเมินผลท่ีเกิดกับผูเรียน
ในการนําความรูท่ีไดจากการศึกษา ไปขยายองคแความรูไปสูผูอื่นไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยการ
ประยุกตแแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาใหม ๆ ไปปรับใชในการแกปใญหาไดหรือนําสวนหนึ่งของความรู
ท่ีไดรับจากหลักสูตรไปใชในการสอนแบบบูรณาการในสถานท่ีตาง ๆ  เมื่อพิจารณาแนวคิดและ
หลักการของรูปแบบการประเมิน CIPPIEST ท่ีปรับปรุงใหมแลว ศาสตราจารยแ ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี 
(Kanjanawasee, 2015) กลาววารูปแบบการประเมิน CIPPIEST ได พัฒนาขึ้นมาเพื่อใหสารสนเทศท่ี
เป็นประโยชนแ อยางลุมลึกแกผูบริหารสําหรับใชในการตัดสินใจอยางรอบดานทางการบริหารรูปแบบ
การประเมิน CIPPIEST มีท้ังความกวางความลึกและความละเอียดออนสามารถนําไปประยุกตแใชใน
การพัฒนาประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการท่ีมีผลกระทบตอสาธารณชนไดเป็นอยาง 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ชฎาวัลยแ รุณเลิศ (2552) ไดศึกษาการประเมินผลหลักสูตรวิชาการศึกษาท่ัวไปของวิทยาลัย

เทคโนโลยีทางการแพทยแ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความคิดเห็นขอ ง
ผูสอน ผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตร และเพื่อเป็น
แนวทางในการ ปรับปรุง และพัฒนาวิชาการศึกษาท่ัวไปของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยแและ
สาธารณสุข ขอบเขตของ สาระท่ีทาการประเมิน ไดแก ดานบริบท ปใจจัยเบื้องตน กระบวนการ และ
ผลผลิต ผูวิจัยไดใชทฤษฎี แบบจาลองการประเมินแบบซิป(CIPP Evaluation Model) ผลการวิจัย
พบวา ดานบริบท ความเหมาะสมของหลักสูตรกับบริบทจัดการศึกษาอยูในระดับดี ดานปใจจัยนําเขา 
ประกอบดวยความเหมาะสมของหลักสูตรในดานอาจารยแผูสอนอยูในระดับมาก ความเหมาะสมของ
หลักสูตรในดานผูเรียนอยูในระดับมาก ความเหมาะสมของส่ือการศึกษาอยูในระดับปานกลาง ดาน
กระบวนการ ประกอบดวย ความเหมาะสมของ หลักสูตรในดานการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ
มาก ความเหมาะสมของหลักสูตรในดานเนื้อหาและดาน การวัดและประเมินผล การใหคําปรึกษา
พบวาอยูในระดับมาก และดานผลผลิตความเหมาะสมของหลักสูตรอยูในระดับมาก 

วรรณี กาญจนวงศแ (2552) ไดศึกษาการประเมินผลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการลงทุนและการจัดการความเส่ียง
ทางการเงิน(หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ.2552 วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษา ท่ีมีตอหลักสูตรและศึกษาแนวทางการดําเนินงานของหลักสูตรในดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน จากการศึกษาพบวา 1) ดานเนื้อหาสาระของหลักสูตรอยูในระดับมาก โดย
พิจารณาจากรอยละของการตอบพบวา นักศึกษาเห็นวาเนื้อหาสาระท่ีสอนเหมาะสมกับระดับบัณฑิต
มากท่ีสุด เนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัยและเหมาะสมมาก 2) วิธีการสอนอยูในระดับมากโดย
พิจารณารอยละของการตอบ พบวาเรื่องท่ีนักศึกษาเห็นดวยมาก ไดแก มีการเตรียมการสอนอยาง
เหมาะสม สามารถถายทอดความรูและอธิบายไดชัดเจนเขาใจงาย 3) งานท่ีมอบหมายใหนักศึกษาอยู
ในระดับมาก โดยพิจารณารอยละของการตอบ พบวาเรื่องท่ีนักศึกษาเห็นดวยมากไดแก งานท่ี
มอบหมายกอใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษา 4) โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร อยูใน
ระดับปานกลาง โดยพิจารณารอยละของการตอบพบวา โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรสงเสริมให
ผูเรียนไดรับความรู ประสบการณแและทักษะท่ีนาไปใชในการปฏิบัติงานได 5) การวัดผลและ
ประเมินผลรายวิชาอยูในระดับปานกลางโดยพิจารณาจากรอยละ ของการตอบ พบวาเรื่องท่ีนักศึกษา
เห็นดวยมากไดแก วิธีการวัดและประเมินผลกระตุนใหเกิดความตองการ การเรียนรูเพิ่มขึ้น วิธีการวัด
และประเมินผลมีหลักเกณฑแท่ีชัดเจนและเท่ียงตรง 6) ปใจจัยเกื้อหนุนและส่ิง สนับสนุนการเรียนการ
สอน อยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณารอยละของการตอบ พบวา เรื่องท่ี นักศึกษาเห็นดวยมาก 
ไดแก ความสะดวกรวดเร็วของการสืบคนขอมูลและการใชระบบเครือขายอินเทอรแเน็ต และ 7) การ
บริการอยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากรอยละของการตอบพบวา เรื่องท่ีนักศึกษาเห็นดวยมาก
คือ ความเหมาะสมในเรื่องอาคารสถานท่ีและหองเรียนในดานความสะดวกและบรรยากาศทาง 
วิชาการเป็นท่ีนาสังเกตวาเรื่องท่ีนักศึกษาตอบวาเห็นดวยในระดับปานกลางไดแก ความพึงพอใจใน
การใหบริการของคณะในภาพรวม ความพึงพอใจในการใหบริการประสานงานของนักวิชาการศึกษา
ประจําโครงการและการใหขอมูลดานการเรียนการสอนและอื่นๆ ท่ีจําเป็นแกนักศึกษา และความ
สะดวกในการติดตออาจารยแผูสอน  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริหาร 2 คน อาจารยแประจําหลักสูตร 5 คน 

อาจารยแ ผูสอน 6 คน บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และ
ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต จํานวน 168 คน และนักศึกษาปใจจุบันทั้งหมด 60 คน   

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร 2 คน อาจารยแประจําหลักสูตร 5 คน 
อาจารยแผูสอน 6 คน  บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และ
ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต จํานวน 56 คน และนักศึกษาปใจจุบันทั้งหมด 45 คน   
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แบบประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจํานวน 3 
ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามสําหรับบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating 
scale) 5 ระดับ และขอคิดเห็นเพิ่มเติมแบบปลายเปิด (open ended)จํานวน 88 ขอซึ่ง
แบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ 0.89   

ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาปใจจุบันเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะของ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ 
จํานวน 17 ขอ  ซึ่งแบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ 0.79 
 ฉบับท่ี 3 แบบสอบถามสําหรับผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานของบัณฑิตเกี่ยวกับความ
คิดเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นแบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จํานวน 17 ขอ ซึ่งแบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ 0.85   

2. แบบสัมภาษณแแบบมีโครงสรางสําหรับผูทรงคุณวุฒิ ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
เกณฑ์การแปลผล  
 ผูวิจัยใชแบบสอบถามสําหรับบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา นักศึกษาปใจจุบันและผูบังคับบัญชา
หรือหัวหนางานของบัณฑิต เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ใชเกณฑแการ
แปลควาหมายดังนี้  
 คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับตองปรับปรุง  
 คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับปรับปรุง 
 คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับพอใช 
 คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับดี 
 คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับดีมาก 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังนี ้
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 1. จัดทําหนังสือขออนุญาตเก็บแบบทดสอบลงนามโดยคณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธนบุรี เพื่อขอความอนุเคราะหแในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิต ผูบังคับบัญชา 
ผูรวมงาน และผูทรงคุณวุฒิ  

2. จัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียแ พรอมท้ังแนบซองติดดวงตราไปรษณียากร จาหนาซอง
ถึงผูวิจัย  

3. ดําเนินการประชุมกลุมยอยกับผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ คณะผูวิจัยประชุมกลุมยอยในวันท่ี 15 
พฤษภาคม และวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 11.00 น. รวมกับทรงคุณวุฒิทางการบริหาร
การศึกษา จํานวน 3 ทาน 

4. รวบรวมขอคิดเห็นตามประเด็นคําถามจากแบบสัมภาษณแผูทรงคุณวุฒิ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะหแขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ี ตามระดับความ
เหมาะสม 5 ระดับ 

2. วิเคราะหแขอมูลจากการประชุมกลุมยอย โดยการสรุปสังเคราะหแความคิดเห็นท่ีไดรับจาก
ผูทรงคุณวุฒิ และวิเคราะหแเชิงเนื้อหาในสวนของขอเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่น ๆ 

3. นําแบบสอบถาม ในสวนของการประเมินความเหมาะสมมาจําแนกแจกแจงความถ่ี ตาม
ระดับความเหมาะสม 5 ระดับ  
  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ในการวิเคราะหแขอมูล  
ผลการศึกษา  
 สรุปผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังนี้  

1. ดานบริบท (C : Context) 
ผลการประเมินของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษาดานบริบทโดยรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาเนื้อหาของ
หลักสูตรสามารถนําไปประยุกตแใชไดจริงคาเฉล่ียสูงท่ีสุดเทากันอยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ 
หลักสูตรเนนการใชความรูเชิงบูรณาการดานทฤษฎีการบริหาร การปฏิบัติ การประยุกตแ ใชทฤษฎีกับ
สถานการณแจริง การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของผูบริหารมีคาเฉล่ียอยูในระดับดีมาก  รองลงมาคือ  
หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติมีคาเฉล่ียอยูในระดับดีมาก
สวนแผนการศึกษามีความเหมาะสมและตอบสนองความตองการของผูเรียนมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูใน
ระดับดีมาก 

ผลการประเมินของอาจารยแผูสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาดานบริบทโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา หลักสูตรไดมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูในระดับดีมาก  รองลงมาคือ
ผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต ไดรับการยอมรับทางการวิชาชีพบริหารมี
คาเฉล่ียอยูในระดับดีมาก  สวนหลักสูตรเนนการใชความรูเชิงบูรณาการดานทฤษฎีการบริหาร การ
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ปฏิบัติ การประยุกตแใชทฤษฎีกับสถานการณแจริง การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของผูบริหารมีคาเฉล่ีย
ตํ่าท่ีสุดอยูในระดับดี 

ผลการประเมินของนักศึกษาปใจจุบันหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาดานบริบทโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา หลักสูตรไดรับการ
ยอมรับจากครุสภามีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูในระดับดีมาก รองลงมาคือเนื้อหาของหลักสูตรสามารถนําไป
ประยุกตแใชไดจริง หลักสูตรเนนความรูเชิงบูรณาการดานทฤษฎีการบริหาร การฝึกปฏิบัติ การ
ประยุกตแใชทฤษฎีกับสถานการณแจริง การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของผูบริหาร  และหลักสูตรได
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติมีคาเฉล่ียเทากันอยูในระดับดีมาก สวน
ปรัชญาและวัตถุประสงคแของหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูเรียนมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูใน
ระดับดี 

2. ดานปใจจัยนําเขา (I : Inputs Evaluation) 
ผลการประเมินของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษาดานปใจจัยนําเขาโดยรวมอยูในระดับดีมาก   เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา
อาจารยแมีคุณวุฒิ ประสบการณแการสอน และผลงานทางวิชาการท่ีเหมาะสมตอการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาคาเฉล่ียสูงท่ีสุดเทากันอยูในระดับดีมากรองลงมาคือ สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและ
อาจารยแทํางานหรือพักผอนมีความเหมาะสมมีคาเฉล่ียอยูในระดับดีมาก รองลงมาคือหองเรียน หอง
ประชุม/สัมมนา หองคลินิกวิจัย และสถานท่ีจัดกิจกรรมมีสภาพท่ีเอื้ออํานวยตอการเรียนรูมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับดีมาก สวนหนังสือ ตํารา วารสาร บทความ งานวิจัยและวิทยานิพนธแในหองสมุดเพียงพอ
และทันสมัยมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูในระดับดี 

ผลการประเมินของอาจารยแผูสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาดานปใจจัยนําเขาโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาอาจารยแมีคุณวุฒิ 
ประสบการณแการสอน และผลงานทางวิชาการท่ีเหมาะสมตอการสอนระดับบัณฑิตศึกษามีคาเฉล่ียสูง
ท่ีสุดอยูในระดับดีมากรองลงมาคือผูเรียนไดรับการปรับความรูพื้นฐานดานความรู – ประสบการณแ
ทางการบริหาร และภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารอยางครบถวนมีคาเฉล่ียอยูในระดับดี  สวนสถานท่ี
สําหรับนักศึกษาและอาจารยแทํางานหรือพักผอนมีความเหมาะสมมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูในระดับดี 

ผลการประเมินของนักศึกษาปใจจุบันหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาดานปใจจัยนําเขาโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาอาจารยแมีคุณวุฒิ 
ประสบการณแการสอน และผลงานทางวิชาการท่ีเหมาะสมตอการสอนระดับบัณฑิตศึกษามีคาเฉล่ียสูง
ท่ีสุดอยูในระดับดีมาก  รองลงมาคือ ผูเรียนมีพื้นฐาน และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการศึกษาใน
ระดับปริญญามหาบัณฑิตมีคาเฉล่ียอยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ ผูเรียนไดรับการปรับความรู
พื้นฐานดานความรูและประสบการณแทางการบริหาร และภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารอยางครบถวนมี
คาเฉล่ียอยูในระดับดี สวนหองเรียน หองประชุม/สัมมนา และสถานท่ีจัดกิจกรรมมีสภาพที่เอื้ออํานวย
ตอการเรียนรูมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูในระดับดี 

3. ดานกระบวนการ (P : Process Evaluation) 
ผลการประเมินของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษาดานกระบวนการโดยรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา
อาจารยแผูสอนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและเป็นแบบอยางท่ีดีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูในระดับดีมาก 
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รองลงมาคือ แผนการดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรมีความชัดเจนและเป็นระบบมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับดีมาก รองลงมาคือ อาจารยแผูสอนใชวิธีการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชามี
คาเฉล่ียอยูในระดับดีมาก สวนเจาหนาท่ีใหบริการดานธุรการ การลงทะเบียน การขึ้นทะ เบียน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯลฯ อยางเหมาะสมและรวดเร็วทันเวลามีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูในระดับดี  

ผลการประเมินของอาจารยแผูสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาดานกระบวนการโดยรวมอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา อาจารยแผูสอนมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมและเป็นแบบอยางท่ีดีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูในระดับดีมาก    รองลงมาคือ
กระบวนการเสนอโครงการวิทยานิพนธแของนักศึกษา มีความเหมาะสม มุงเนนการอํานวยความ
สะดวก ใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษามีคาเฉล่ียอยูในระดับดีมาก  สวนกระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรมีความเหมาะสมมุงเนนการสรรหาผูท่ีมีความรูความสามารถสูง
เขาศึกษามีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูในระดับดี 

ผลการประเมินของนักศึกษาปใจจุบันหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาดานกระบวนการโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาอาจารยแผูสอนแจง
จุดมุงหมาย เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน  และอาจารยแ
ผูสอนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและเป็นแบบอยางท่ีดีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ 
อาจารยแผูสอนใชวิธีการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาอาจารยแนิเทศกแใหคําแนะนํา 
และขอเสนอแนะตาง ๆ อยางชัดเจนและเหมาะสม และผูเรียนมีกระบวนการศึกษาคนควาดวยตนเอง
มีคาเฉล่ียเทากันอยูในระดับดี สวนการจัดอาจารยแท่ีปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษา แนะนําชวยเหลือท่ี
เหมาะสมและตอบสนองความตองการของผูเรียนมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูในระดับดี 

4. ดานผลผลิต  (P : Products Evaluation) 
ผลการประเมินของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษาดานผลผลิต โดยรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาผูสําเร็จ
การศึกษามีความสามารถในการออกแบบงานและดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดเทากัน
อยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ ผูสําเร็จการศึกษาสามารถจัดการเกี่ยวกับปใญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพไดอยางเหมาะสมมีคาเฉล่ียอยูในระดับดีมาก  สวนผูสําเร็จ
การศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคแมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูในระดับดี 

ผลการประเมินของอาจารยแผูสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาดานผลผลิตโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ผูสําเร็จการศึกษาไดรับ
การยอมรับในสถานศึกษา ชุมชน และองคแกรวิชาชีพทางการบริหารมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูในระดับดี
มาก รองลงมาคือผูสําเร็จการศึกษาสามารถจัดการเกี่ยวกับปใญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาไดอยางเหมาะสมมีคาเฉล่ียอยูในระดับดีสวนผูสําเร็จ
การศึกษามีความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสตรแการบริหารมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูในระดับดี 

ผลการประเมินนักศึกษาปใจจุบันหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาดานผลผลิตโดยรวมอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา เมื่อสําเร็จการศึกษา
แลวจะเป็นผูมีความรูความสามารถทางวิชาการเพียงพอตอการปฏิบัติงานหรือการศึกษาตอมีคาเฉล่ีย
สูงท่ีสุดอยูในระดับดีมาก  รองลงมาคือเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะเป็นผูท่ีมีความเป็นผูนําทางวิชาการ
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ในวิชาชีพการบริหารมีคาเฉล่ียอยูในระดับดี สวนเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะเป็นผูท่ีมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูในระดับดี 

5. ดานผลกระทบ (I : Impact Evaluation) 
ผลการประเมินของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษาดานผลกระทบโดยรวมอยูในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ผูสําเร็จ
การศึกษาทําผลงานวิทยานิพนธแ/การคนควาอิสระ ไปปรับใชในองคแกรไดมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูในระดับ
ดีมาก รองลงมาคือมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับทางการศึกษาดานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา/
การศึกษามีคาเฉล่ียอยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ ผูสําเร็จการศึกษามีภาวะผูนํา/ผูตามในการ
แสดงออกมีคาเฉล่ียอยูในระดับดีมาก สวนผูสําเร็จการศึกษาไดรับเชิญไปเป็นผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเช่ียวชาญในการดําเนินงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษามีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูในระดับดี 

ผลการประเมินของอาจารยแผูสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาดานผลกระทบโดยรวมอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ผูสําเร็จการศึกษา
นําความรูดานศาสตรแการบริหารไปประยุกตแใชในการบริหารการศึกษา  และมหาวิทยาลัยไดรับการ
ยอมรับทางการศึกษาดานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา/การศึกษามีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูในระดับดี 
รองลงมาคือผูสําเร็จการศึกษามีภาวะผูนํา/ผูตามในการแสดงออกมีคาเฉล่ียอยูในระดับดีสวนผูสําเร็จ
การศึกษาไดรับเชิญไปเป็นผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญในการดําเนินงานตาง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษามีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูในระดับดี 

6. ดานประสิทธิผล (E : Effectiveness Evaluation) 
ผลการประเมินของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษาดานประสิทธิผล โดยรวมอยูในระดับดีมากเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา  
หลักสูตรสงผลใหผูสําเร็จการศึกษามีความมั่นใจในองคแความรูท่ีมีอยูมากขึ้นคาเฉล่ียสูงท่ีสุดเทากันอยู
ในระดับดีมาก รองลงมาคือหลักสูตรสงผลใหผูสําเร็จการศึกษาเป็นผูเช่ียวชาญดานการบริหารมากขึ้น
มีคาเฉล่ียอยูในระดับดีมาก 

7. ดานความยั่งยืน (S : Sustainability Evaluation) 
ผลการประเมินของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษาดานความยั่งยืนโดยรวมอยูในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาผูสําเร็จ
การศึกษาสามารถประยุกตแองคแความรูท่ีไดจากการศึกษาไปสูงานคาเฉล่ียสูงท่ีสุดเทากันอยูในระดับดี
มาก รองลงมาคือ ผูสําเร็จการศึกษานําความรูท่ีไดจากการศึกษามาใชในการพัฒนางานของตนเอง
และสถานศึกษาไดเป็นอยางดีมีคาเฉล่ียอยูในระดับดีมาก 

8. ดานการถายโยงความรู (T : Transportability Evaluation) 
ผลการประเมินของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษาดานการถายโยงความรูโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา
ผูสําเร็จการศึกษามักจะใหคําปรึกษาแนะนําดานการสอนกับบุคคลอื่นอยางตอเนื่องคาเฉล่ียสูงท่ีสุด
เทากันอยูในระดับดีมากรองลงมาคือ ผูสําเร็จการศึกษาไดรับเชิญจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา
ใหเป็นวิทยากรดานการบริหารอยางตอเนื่องมีคาเฉล่ียอยูในระดับพอใช  

ขอเสนอแนะเพิ่ม  
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1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีความนาสนใจและอาจารยแท่ีมีความรู
ความสามารถทําใหผูเรียนมีความกระตือ รือรนในการเรียน ชวยใหการเรียนการสอนมีบรรยากาศท่ีดี 

2. งานเอกสารธุระการลามาก ควรบริหารจัดการงานธุรการงานเอกสารใหมี
ประสิทธิภาพ 

3.  ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนเนนเนื้อหารายวิชาใหสอดคลองกับการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 

4. ตารางเรียนควรกําหนดใหชัดเจนเพื่อใชในการวางแผน 
5. ในรายวิชาสัมมนาไมควรบังคับนักศึกษาไปตางประเทศอาจมีการปรับเปล่ียนให

ศึกษาดูงานในประเทศ 
6. ควรใหมีการทดสอบภาษาอังกฤษกอน เพื่อความมั่นใจวาจะจบอยางแนนอน 

 
 2. สรุปผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของ

ผูใชบัณฑิต  
2.1. ดานผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา พบวาผลการประเมินผูใชบัณฑิตท่ี

มีตอบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาดานผลการปฏิบัติงาน
ของผูสําเร็จการศึกษาโดยรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา สถานศึกษามีสวน
ชวยในการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ  สถานศึกษา
ไดรับการยอมรับจากชุมชนและสังคมมีคาเฉล่ียอยูในระดับดีมาก สวนความช่ืนชมตอผูสําเร็จ
การศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูในระดับดีมาก 

2.2. ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา พบวา ผลการประเมิน
ผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาดาน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาโดยรวมอยูในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา ประสิทธิภาพของคุณลักษณะท่ีผูสําเร็จการศึกษาเป็นไปในทางบวกมีคาเฉล่ียสูง
ท่ีสุดอยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ ประสิทธิภาพในการริเริ่มสรางสรรคแ นําองคแความรูดานการ
บริหารมาใชในสถานศึกษามีคาเฉล่ียอยูในระดับดีมาก สวนประสิทธิภาพในดานการส่ือสารภายใน
สถานศึกษามีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูในระดับดี 

2.3. ดานอัตลักษณแของผูสําเร็จการศึกษา พบวาผลการประเมินผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ
บัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาดานอัตลักษณแของผูสําเร็จ
การศึกษาโดยรวมอยูในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร
และการพัฒนาดานเทคโนโลยี นวัตกรรมและ แหลงขอมูลมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดเทากันอยูในระดับดีมาก 
รองลงมาคือ สาระความรูการทํางานเป็นทีมมีคาเฉล่ียอยูในระดับดีมากสวนกิจกรรมนําเสนอ
ผลงานวิจัยคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูในระดับดี  

2.4. ดานการนําความรูไปประยุกตแใชสอดคลองกับความตองการของชุมชน พบวา
ผลการประเมินผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาดานการนําความรูไปประยุกตแใชสอดคลองกับความตองการของชุมชนโดยรวมอยูในระดับดี
มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา การใชเทคนิคการบริหารอื่น ๆ ไดแก การบริหารแผนงาน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารความเส่ียง การบริหารทีมงานมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูในระดับดี
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มาก รองลงมาคือ การปรับปรุงและการนําแนวคิดและทฤษฎีบริหารไปใชใหเหมาะสมกับความ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีคาเฉล่ียอยูในระดับดีมาก รองลงมาคือการใชเทคนิคตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับศาสตรแการบริหาร ไดแก การจัดประชุม , การพูดในท่ีสาธารณะ, การส่ือสารภายใน
องคแกรคาเฉล่ียอยูในระดับดีมาก สวนการนํางานวิจัยไปใชประโยชนแในสถานศึกษามีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด
อยูในระดับดีมาก 

 
3. สรุปผลการสัมภาษณแของผูบริหารเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
3.1 วัตถุประสงคแของหลักสูตร พบวาหลักสูตรมีความสอดคลองกับสภาพของผูเรียน

และสังคมเพราะเป็นเนื้อหาท่ีไดรับการกรั่นกรองมาเเลว  ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ควรพัฒนา
หลักสูตรใหทันสมัยและเหมาะสมกับการนําไปใชในอนาคตขางหนา เนื่องจากเป็นหลักสูตรท่ีตองมี
ความรูความเขาใจ รวมไปถึงประสบการณแเกี่ยวกับการศึกษาท่ีมีพื้นฐานจากการเรียนรูทฤษฎีทางการ
ศึกษาตาง ๆ โดยผูบริหารจะตองมีความรูความสามารถ  ในการนําความรูและทฤษฎีมาใชกับ
สถานศึกษาไดอยางเป็นรูปธรรม 

3.2 โครงสรางของหลักสูตร กลุมวิชาบังคับ พบวาเหมาะสมแลว ควรทบทวนบาง
รายวิชา  เชน สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา โดยเฉพาะคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับเกณฑแ
มาตรฐานของครุสภา 

3.3 โครงสรางของหลักสูตร กลุมวิชาเลือกพบวา มีความเหมาะสม แตควรจะเพิ่ม
ทักษะการส่ือสาร และพื้นฐานภาษาอังกฤษเนื่องจากเป็นทักษะทางการส่ือสารเป็นส่ิ งสําคัญมากใน
การเป็นผูบริหาร 

3.4 โครงสรางของหลักสูตร กลุมวิทยานิพนธแและการคนควาอิสระ พบวาควรปรับ
เพิ่มรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 

3.5 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา พบวา ผูสําเร็จการศึกษาควรเป็นผูบริหารท่ีมี
ความพรอมท่ีจะกาวไปสู ศตวรรตท่ี 21 ควรปรับปรุงทักษะตาง ๆ ใหทันโลกทันสมัยในอนาคต 
ผูบริหารการศึกษาตองมีท้ัง Hard skill และ soft skill กลาวคือในเชิง Hard skill จะตองเป็นผูท่ีมี
ความรูความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา สามารถวางแผนการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนา
คนในองคแกรได มีวิสัยทัศนแ มีความรู ความเมนยําในเรื่องกฎกระทรวง มีภาวะผูนํา สวน soft skill  
คือ ตองเป็นผูนําท่ีมีความฉลาดทางอารมณแ มีการส่ือสารท่ีชัดเจน สามารถสรางขวัญและกําลังใจให
ลูกนองได ดังนั้นการจัดการศึกษาควรจัดไปควบคูกัน ผานกิจกรรมการเสวนา หรือ การมีสถานการณแ
จําลองตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดฝึกฝนความสามารถและการอยูรวมกันกับผูอื่น  

4. สรุปผลการสัมภาษณแอาจารยแประจําหลักสูตรเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พบวา  

4.1 วัตถุประสงคแของหลักสูตร มีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
สังคมมากควรเพิ่มเรื่องการนําความรูไปตอยอดการศึกษาในระดับสูงขึ้น เชน การศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอกหรือการนําความรูไปเพิ่มศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ควรสนับสนุนเรื่อง
งานวิจัยเพื่อใหใชแกปใญหาในสังคมไดจริง 
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4.2 โครงสรางของหลักสูตร กลุมวิชาบังคับ มีความเหมาะสม ควรมีการนํามาตรฐาน
ทักษะและความรูของครุสภามาทบทวนและทักษะการบริหารการศึกษาในศตวรรตท่ี 21 และขอมูล
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหมใหทันสมัย ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาผูเรียน 
คือ วิธีการสอน เนื้อหาในการสอนท่ีทันสมัยตัวอยางกรณีศึกษา การใชส่ือการสอน การเปล่ียน 
mindset ของผูเรียน การประเมินผลท่ีเนนผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังประสบการณแของอาจารยแผูสอน
ท่ีผานการบริหารสถานศึกษา หรือองคแกรสําคัญมาเป็นองคแความรูถายทอดผูเรียนใหไดเรียนรู
หลากหลายนั้นมีความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนไดอยางมีคุณคา 

4.3 โครงสรางของหลักสูตร กลุมวิชาเลือก เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของ
การจัดการศึกษาในปใจจุบัน ควรเพิ่มการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผูบริหาร 

4.4 โครงสรางของหลักสูตร กลุมวิทยานิพนธแและการคนควาอิสระ มีความเหมาะสม 
เพราะบัณฑิตมีการจัดทําคูมือการทําวิทยานิพนธแและการคนควาอิสระท่ีชัดเจน ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ 
การเพิ่มเนื้อหาในรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยเป็นวิชาพื้นฐานใหกับนักศึกษา และมีชองทางใหผูเรียนได
เลือกตามความรูความสามารถของแตละบุคคล อยางไรก็ตามท้ัง 2 ประการนี้ลวนแตตองผานการ
ประเมิน การแนะนําจากอาจารยแที่ปรึกษาท้ังภายนอกภายในตามระเบียบวิธีวิจัยอยางครงครัด 

4.5 หลักสูตรตรงความตองการของหนวยงานและสังคม ตรงกับความตองการของ
ครุสภา สกอ. และผูเรียนซึ่งสามารถนําความรูไปตอยอดได นําความรูไปสอบเล่ือนตําแหนงงานสูงขึ้น
ได บัณฑิตท่ีจบการศึกษาไปนั้นสามารถพัฒนาตนเองและองคแกรไหเกิดการพัฒนาในทางท่ีดีมากขึ้น 
และไดนําความรูไปตอยอด เชน ในเรื่องของการปรับเปล่ียนกระบวนการการเรียนการสอน และมี
ทักษะในเรื่องของงานรวิจัย รวมท้ังไดเครือขายเพิ่มเติม เช่ือวา หนวยงานและสังคม ตองการผูสําเร็จ
การศึกษาท่ีเป็นคนดี และคนเกง ซึ่งหลักสูตรใหการฝึกอบรมท้ังดานทฤษฎีและปฏิบัติ รวมท้ังการ
พัฒนาดานอื่น ๆ อีก หลายประการ ท้ังการศึกษาดูงาน การสัมมนา การเชิญวิทยากกรท่ีมีคุณภาพ
การกวดขัน เรื่องคุณธรรม จึงเช่ือไดวาจะตอบสนองความตองการของหนวยงานและสังคมไดโดยตรง  

4.6 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับมาก เพราะไดรับการพัฒนาท้ัง
ทางตรงและทางออม ผูเรียนสามารถเป็นผูนําในสถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชนตางๆได  ผูเรียนสามารถ
พัฒนาทักษะตาง ๆ รูจักการแสวงหาความรูดวยตนเองได  และสวนใหญบันฑิตท่ีจบไปก็เป็นผูท่ีมี
ความรูในการบริหารมากขึ้น และนําความรูไปใชพัฒนางานและองคแกรของตนเองไดจริง  ดาน
คุณธรรมอยู ในระดับปานกลาง ท้ังนี้ เพราะผู เรียนสวนใหญเป็นครูสอนและมีอายุรายชการ 
ประสบการณแการทํางานยังไมมาก รวมท้ังการทําหนาท่ีระดับหัวหนางานยังมีจํานวนนอยในดาน
บุคลิกภาพอยาในระดับสูง  

4.7 ระบบอาจารยแท่ีปรึกษาและระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มีความเหมาะสม  
เพราะอาจารยแท่ีปนึกษาใสใจและดูแล นศ อยางเต็มท่ี ดําเนินการอยางดีมีประสิทธิภาพนักศึกษาให
การยอมรับดวยดี  

4.8 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  หนังสือควรปรับปรุงใหทันสมัยมากขึ้น  มีความ
เหมาะสมโดยเฉพาะสภาพแวดลอม สวยงาม รมรื่น ปลอดภัย สะอาด ไดรับการดูแลเป็นอยางดี  
หองเรียน หองสมุด วัสดุอุปกรณแ ส่ือการเรียนการสอน มีความเหมาะสม ระดับปานกลาง ระบบการ
เช่ือมตออินเทอรแเน็ต(WIFI) อยูในระดับควรปรับปรุง  สวนดานส่ิงแวดลอม เหมาะสมดีมาก 
บรรยากาศรมรื่น ปลอดภัย สะดวกสบาย  
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อภิปรายผล  

1. ผลการศึกษาพบวา การประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงคแ โครงสราง และ
องคแประกอบของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาดานบริบทโดย
รวมอยูในระดับดี รองลงมาคือดานกระบวนการและดานผลผลิตมีคาเฉล่ียเทากันอยูในระดับดี 
รองลงมาคือดานผลกระทบมีคาเฉล่ียอยูในระดับดีสวนดานปใจจัยนําเขามีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูในระดับดี  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชฎาวัลยแ รุณเลิศ (2552) ผลการวิจัยพบวา ผลการวิจัยพบวา ดาน
บริบท ความเหมาะสมของหลักสูตรกับบริบทจัดการศึกษาอยูในระดับดี ด านปใจจัยนําเขา 
ประกอบดวยความเหมาะสมของหลักสูตรในดานอาจารยแผูสอนอยูในระดับมาก ความเหมาะสมของ
หลักสูตรในดานผูเรียนอยูในระดับมาก ความเหมาะสมของส่ือการศึกษาอยูในระดับปานกลาง ดาน
กระบวนการ ประกอบดวย ความเหมาะสมของหลักสูตรในดานการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ
มาก ความเหมาะสมของหลักสูตรในดานเนื้อหาและดานการวัดและประเมินผล การใหคําปรึกษา
พบวาอยูในระดับมาก และดานผลผลิตความเหมาะสมของหลักสูตรอยูในระดับมาก  ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากการพัฒนาหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการตามระเบียบขอบังคับของ
ครุสภาและเสนอหลักสูตรดังกลาวใหครุสภารับทราบ  
 2. ผลการศึกษาพบวา  ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยรวมอยู ในระดับดีมาก เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบวา ดานอัตลักษณแของผูสําเร็จการศึกษามีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูในระดับดีมาก 
รองลงมาคือดานการนําความรูไปประยุกตแใชสอดคลองกับความตองการของชุมชนมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับดีมาก รองลงมาคือ ดานผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษามีคาเฉล่ียอยูในระดับดีมาก สวน
ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษามีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดอยูในระดับดีมาก  ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย ธัญธนกุล และวารีรัตนแ แกวอุไร (2548) ไดประเมินหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดานผลผลิต พบวา นิสิต บัณฑิต อาจารยแ 
หรือวิทยากร และผูบังคับบัญชาช้ันตนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตของหลักสูตร โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และดานผลกระทบของหลักสูตร พบวา นิสิต บัณฑิต และผูบังคับบัญชาช้ันตนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตรแ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรนําผลการวิจัยเป็นฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรีใหมีอัตลักษณแตอไป  
 2. ควรนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลตอไป  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ (1) ศึกษาขอมูลท่ัวไป (2) ศึกษาความตองการในการฝึกอบรม 
และ     (3) ศึกษาปใจจัยในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูคณิตศาสตรแ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ซึ่งดําเนินการในภาคการศึกษาท่ี 1/2561 
กลุมเปูาหมายในการศึกษาคือ ครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 50 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามความตองการและปใจจัยในการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน 
จังหวัดปทุมธานี วิเคราะหแขอมูลโดยใช คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา (1) กลุมเปูาหมายมีชวงอายุระหวาง 21-30 ปี และ 31-40 ปี (รอยละ 34) 
มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 54) และมีประสบการณแการสอนคณิตศาสตรแ 6-10 
ปี (รอยละ 38)  (2) กลุมเปูาหมายมีความตองการในการฝึกอบรมอยูในระดับมาก (µ = 3.95,  = 
0.67) (3) กลุมเปูาหมายใหความสําคัญในการเลือกฝึกอบรมอยูในระดับมาก (µ = 4.17,  = 0.62) 
(4) กลุมเปูาหมายตองการใหมีการฝึกอบรมในรูปแบบการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ พรอมศึกษาดูงาน (รอย
ละ 72) และ (5) กลุมเปูาหมายตองการใหมีการฝึกอบรมจํานวน 2 วัน (รอยละ 70) และเป็นชวงวัน
ทํางาน (รอยละ 57) 
 
คําสําคัญ: ความตองการและปใจจัยในการฝึกอบรม, พัฒนาการจัดการเรียนรู 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to (1) study the general information (2) study the 
training needs and (3) study the training factors for learning management of grad 6 
mathematics teachers of private schools in Pathum Thani province. This research was 
conducted in the first semester of the academic year 2018. The target group 
comprised 50 grad 6 mathematics teachers of private schools in Pathum Thani 
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province. The research instrument used this study was questionnaire. The obtained 
data were analyzed by using frequency percentage mean and standard deviation. 
 The results of the research were as follows: (1) the target groups are 
between 21-30 years old and 31-40 years old (34 percent) Bachelor degree education 
(54 percent) and have 6-10 years of teaching mathematics experience (38 percent)  
(2) the target group has a high level of training needs (µ = 3.95,  = 0.67) (3) the 
target group gives importance to the selection of training at a high level (µ = 4.17, 
= 0.62) (4) The target group wants to have training in the form of lectures, practice 
sessions and study visits (72 percent) and (5) the target group needs 2 days of 
training (70 percent) and a working day (57 percent). 
 
KEYWORDS: The Needs and Training Factors, Learning Management 
 
บทนํา 
 ปใจจุบันโลกได เปล่ียนแปลง ไปในหลายดาน การเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได ชัดเจนคือ 
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี การคิดคนส่ิงประดิษฐแใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชากรโลก และการท่ีจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ขึ้นมาไดนั้น คงปฏิเสธไมไดวาตองใช
ความรูทางดานคณิตศาสตรแในการคิดคนและพัฒนา  หากตองการท่ีจะพัฒนาประเทศดวยการสราง
เทคโนโลยีใหมๆ ก็จําเป็นตองพัฒนาประชากรของประเทศใหมีความรูความสามารถทางดาน
คณิตศาสตรแอยางชัดเจนและตอเนื่อง การศึกษาเป็นชองทางท่ีสําคัญในการพัฒนาประชากรใหมี
ความรูความสามารถ  

ในปี 2560 สถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาการจัดการ (International Institute For 
Management Development: IMD) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันดานการศึกษา ซึ่งเป็น
1 ใน 5 ของปใจจัยยอยในปใจจัยหลักดานโครงสรางพื้นฐาน ประเทศไทยมีอันดับดานการศึกษาอยูใน
อันดับ 54 จากจํานวน 63 ประเทศซึ่งลดลง 2 อันดับเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 หนึ่งในตัวช้ีวัดท่ีทํา
ใหอันดับลดลงคือ ผลการทดสอบ PISA Programme for International Student Assessment) 
วิชาคณิตศาสตรแและวิทยาศาสตรแของปี ค.ศ. 2015 ท่ีมีคะแนนลดตํ่าลงจากปี ค.ศ. 2012 (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2561)  

การประเมิน PISA 2015 ดานคณิตศาสตรแ ไดแบงเกณฑแระดับความสามารถดานคณิตศาสตรแ 
เป็น 6 ระดับ ไดแก ระดับ 1 (คะแนนตํ่ากวา 358) ระดับ 2 (คะแนน 320 - 481) ระดับ 3 (คะแนน 
482 – 544) ระดับ 4 (คะแนน 545 – 606) ระดับ 5 (คะแนน 607 - 668) และระดับ 6 (คะแนน 
669 ขึ้นไป) ประเทศไทยได 415 คะแนน และนักเรียนมีความรูทักษะดานคณิตศาสตรแอยูในระดับ 1 
(รอยละ 29.6) มากท่ีสุด (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) ไมเพียงผลการทดสอบระดับ
นานาชาติเทานั้นท่ีมีผลคะแนนลดตํ่าลง การประเมินผลระดับชาติ O-NET (Ordinary National 
Educational Test) ในวิชาคณิตศาสตรแของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก็มีผลคะแนนลดลง
เชนกัน กลาวคือ ผลคะแนนในปี พ.ศ. 2559 มีคะแนนเฉล่ีย 40.47 สวนในปี พ.ศ. 2560 มีคะแนน
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เฉล่ีย 37.12 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ , 2561) ซึ่งจะเห็นไดวาความรูความสามารถใน
วิชาคณิตศาสตรแของนักเรียนไทยจําเป็นจะตองพัฒนาอยางเรงดวน 

การจะพัฒนาความรูความสามารถของนักเรียนไดนั้น ส่ิงสําคัญท่ีสุดคือ ครู โดยครูจะตอง
สามารถถายทอดความรู ช้ีแนะการเรียนรูท่ีดี และพัฒนาทักษะท่ีถูกตองเหมาะสมใหแกนักเรียน 
ดังนั้นกอนท่ีจะทําการพัฒนานักเรียน จึงจําเป็นท่ีจะตองมีการพัฒนาครูเพื่อตอยอดในการพัฒนา
นักเรียนตอไป ซึ่ง วสันตแ ปานทองและคณะ (2556) ไดใหรูปแบบการพัฒนาครู ไว 5 ขั้นตอน คือ (1) 
วินิจฉัยความตองการจําเป็น (2) กําหนดจุดประสงคแและขอบขายการพัฒนา (3) กําหนดวิธีการพัฒนา 
(4) ดําเนินการพัฒนา และ (5) ประเมินผลการพัฒนา ซึ่งหนึ่งในวิธีการพัฒนาคือการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเรียนรูซึ่งถูกจัดขึ้นอยางเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ
พัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถ และการดําเนินการฝึกอบรมใหเกิดประสิทธิภาพตามท่ีตองการได
นั้น จะตองมาจากความตองการและปใจจัยในการฝึกอบรมเป็นหลัก (ชุลีพร จิณณธนพงษแ, 2554) 

ในปีการศึกษา 2560 และ 2561 ท่ีผานมา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดมี
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองพัฒนาครู) โดยใหขาราชการครูสามารถเลือกหลักสูตรใน
การอบรมและมีงบประมาณให 10,000 ตอครู 1 คน เพื่อใหขาราชการครูพัฒนาดานการจัดการเรียน
การสอน และสามารถนําช่ัวโมงการอบรมมาใชประกอบการขอเล่ือนวิทยฐานะ หากแตครูโรงเรียน
เอกชนยังไมมีโครงการฝึกอบรมที่สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยางเป็นรูปธรรม ท้ังนี้ จังหวัดปทุมธานี
มีครูโรงเรียนเอกชนอยูจํานวนมาก ดังนั้น หากมีหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีมีความเหมาะสมและตรงกับ
ความตองการของครูโรงเรียนเอกชน จะทําใหครูโรงเรียนเอกชนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ และจากปใญหาดานผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ และนานาชาติของนักเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตรแจึงมีความจําเป็นท่ีจะตองพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูคณิตศาสตรแ ซึ่งหนึ่งวิธีท่ี
จะสามารถพัฒนาครูไดคือการฝึกอบรม ดังนั้น เพื่อใหการฝึกอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูวิจัยจึง
ตองการทําการศึกษาความตองการและปใจจัยในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู
คณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี  
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ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา562 

ประชากรท่ีใชศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นครูสอนคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของ
โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี  จํานวน 50 คน จากจํานวน 50 โรงเรียน  ซึ่งใชเป็นกลุมเปูาหมายในการ
เก็บขอมูล 

 
เคร่ืองมือวิจัย   

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถามความตองการและปใจจัยในการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัด
ปทุมธานี โดยแบงออกเป็น 5 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความตองการในการฝึกอบรม ตอนท่ี 3 ปใจจัยในการเลือกฝึกอบรม ตอนท่ี 4 รูปแบบการ
อบรม และตอนท่ี 5 จํานวนวันและชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการอบรม โดยแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ
ตอนท่ี 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) แบบสอบถามท้ังฉบับผานการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ใหคะแนน
เพื่อตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) พบวามีคา
ดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.66 – 1.00 ผูวิจัยกําหนดเกณฑแคะแนน ดังนี้ 
 
 เกณฑ์คะแนนความต้องการในการฝึกอบรม 
   5 หมายถึง  มีความตองการในการฝึกอบรมมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  มีความตองการในการฝึกอบรมมาก 
   3 หมายถึง  มีความตองการในการฝึกอบรมปานกลาง 
   2 หมายถึง  มีความตองการในการฝึกอบรมนอย 
   1 หมายถึง  มีความตองการในการฝึกอบรมนอยท่ีสุด 
 การแปลความหมายของขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑแโดยใชคะแนนเฉล่ียของจุดตัดดังนี้ 
  4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความตองการในการฝึกอบรมมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความตองการในการฝึกอบรมมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความตองการในการฝึกอบรมปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความตองการในการฝึกอบรมนอย 
ตํ่ากวา 1.50 หมายถึง  มีความตองการในการฝึกอบรมนอยท่ีสุด 
 

เกณฑ์คะแนนปัจจัยในการฝึกอบรม 
5 หมายถึง  ใหความสําคัญมากท่ีสุด 

   4 หมายถึง  ใหความสําคัญมาก 
   3 หมายถึง  ใหความสําคัญปานกลาง 
   2 หมายถึง  ใหความสําคัญนอย 
   1 หมายถึง  ใหความสําคัญนอยท่ีสุด 
 การแปลความหมายของขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑแโดยใชคะแนนเฉล่ียของจุดตัดดังนี้ 
  4.50 – 5.00 หมายถึง  ใหความสําคัญมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 หมายถึง  ใหความสําคัญมาก 
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2.50 – 3.49 หมายถึง  ใหความสําคัญปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง  ใหความสําคัญนอย 
ตํ่ากวา 1.50 หมายถึง  ใหความสําคัญนอยท่ีสุด 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แจกแบบแบบสอบถามความตองการและปใจจัยในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนรูของครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ไปยัง
โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี จํานวน 50 โรงเรียน  โรงเรียนละ 1 ฉบับ  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

  วิเคราะหแขอมูลดวยสถิติบรรยาย ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของของครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
เอกชน จังหวัดปทุมธานี 

 ผลการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของของครูคณิตศาสตรแ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ดังแสดงในตารางท่ี 1-3 

 
ตารางท่ี 1 รอยละชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ช่วงอาย ุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
21-30 ป ี 17 34 
31-40 ป ี 17 34 
41-50 ปี 9 18 
51-60 ป ี 7 14 

รวม 50 100 
  
ตารางท่ี 2 รอยละคุณวุฒิของผูตอบแบบสอบถาม 

คณุวุฒิทางการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 0 0 
ปริญญาตรี 27 54 
ปริญญาโท 23 46 
ปริญญาเอก 0 0 

รวม 50 100 
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ตารางท่ี 3 รอยละประสบการณแการสอนคณิตศาสตรแของผูตอบแบบสอบถาม 

ประสบการณ์สอนคณติศาสตร ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1-5 ป ี 16 32 
6-10 ป ี 19 38 
11-15 ป ี 7 14 
มากกวา 15 ปี 8 16 

รวม 50 100 

 จากตารางท่ี 1-3 พบวา ครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน 
จังหวัดปทุมธานีสวนใหญมีชวงอายุระหวาง 21-30 ปี และ 31-40 ปี (รอยละ 34) มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (รอยละ 54) และมีประสบการณแการสอนคณิตศาสตรแ 6-10 ปี (รอยละ 38) 

 

2.  ความตองการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูคณิตศาสตรแ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี 

ผลการวิเคราะหแขอมูลความตองการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู
คณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ดังแสดงในตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 คาเฉล่ียความตองการในการฝึกอบรมของครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

6โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี 

ความต้องการในการฝกึอบรม 
คะแนนเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( ) ระดบั 
1. ด้านการสอน 3.95 0.69 มาก 

1.1 การเรียนการสอนระบบออนไลนแ 3.73 0.85 มาก 
  1.2 การพัฒนาหลักสูตรการสอน 3.61 0.72 มาก 
  1.3 การวัดและประเมินผลการสอน 3.95 0.53 มาก 
  1.4 การพัฒนาสื่อการสอน 3.75 0.78 มาก 
  1.5 เทคนิคการสรางขอสอบ 4.09 0.68 มาก 
  1.6 การพัฒนาเทคนิคการสอน 4.57 0.59 มากที่สุด 
  1.7 การจัดทํานวัตกรรมการสอน 3.77 0.71 มาก 
  1.8 การบูรณาการการเรียนการสอนกับวิชาตางๆ 3.61 0.69 มาก 
  1.9 การบริหารจัดการช้ันเรียน 4.43 0.66 มาก 
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.26 0.68 มาก 
  2.1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 4.36 0.53 มาก 
  2.2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดและประเมินผล 4.43 0.62 มาก 
  2.3 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสื่อการสอน 3.86 0.80 มาก 
  2.4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 4.39 0.75 มาก 
3. ด้านการทําผลงานวิชาการ 3.73 0.64 มาก 
  3.1 ระเบียบวิธีการทําผลงานวิชาการ 3.91 0.56 มาก 
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ความต้องการในการฝกึอบรม 
คะแนนเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( ) ระดบั 
  3.2 การวิจัยในช้ันเรียน 3.66 0.68 มาก 
  3.3 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 3.89 0.65 มาก 
  3.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 3.45 0.66 มาก 
4. ด้านการพฒันาตนเอง 3.90 0.68 มาก 
  4.1 การฝึกอบรมภาษาตางประเทศ 4.20 0.51 มาก 
  4.2 ภาวะผูนํากับการเปลี่ยนแปลง 4.02 0.59 มาก 
  4.3 เทคนิคการเป็นครูมืออาชีพ 4.57 0.50 มากที่สุด 
  4.4 กลยุทธแการลดความขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน 3.41 1.00 มาก 
  4.5 แนวทางในการครองตน ครองคน และครองงาน 3.48 0.76 มาก 
  4.6 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอ
พียง 

3.73 0.69 มาก 

เฉลี่ย 3.95 0.67 มาก 
 
จากตารางท่ี 4 พบวา ครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัด

ปทุมธานี มีความตองการในการฝึกอบรมอยูในระดับมาก (µ = 3.95,  = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็น
รายดาน พบวา อันดับท่ี 1 ครูคณิตศาสตรแโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี มีความตองการในการ
ฝึกอบรมดานการพัฒนาเทคนิคการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.57,  = 0.59) และเทคนิคการ
เป็นครูมืออาชีพอยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.57,  = 0.50) อันดับท่ี 2 คือความตองการในการ
ฝึกอบรมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดและประเมินผลอยูในระดับมาก (µ = 4.43,  = 
0.62) และความตองการในการฝึกอบรมดานการบริหารจัดการช้ันเรียนอยูในระดับมาก (µ = 4.43, 
 = 0.66) และอันดับท่ี 3 คือ ความตองการในการฝึกอบรมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูลอยูในระดับมาก (µ = 4.39,  = 0.75) 

 
3. ปใจจัยในการเลือกฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู คณิตศาสตรแระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิเคราะหแขอมูลปใจจัยในการเลือกฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของ

ครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ดังแสดงในตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 คาเฉล่ียปใจจัยในการเลือกฝึกอบรมของครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนเอกชน  จังหวัดปทุมธานี  

ปัจจัยในการเลือกฝกึอบรม 

คะแนนเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
(µ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( ) 
ระดบั 

1. ด้านเนื้อหาหลักสูตร 4.31 0.57 มาก 
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ปัจจัยในการเลือกฝกึอบรม 

คะแนนเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
(µ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( ) 
ระดบั 

1.1 เน้ือหาหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน 4.43 0.59 มาก 
  1.2 เน้ือหาหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของทาน 4.70 0.46 มากที่สุด 
  1.3 เน้ือหาหลักสูตรสามารถนําไปประยุกตแใชกับงานการเรียนการสอนของ
ทานได 

4.36 0.49 มาก 

  1.4 เน้ือหาหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับสถานการณแปใจจุบัน 4.41 0.58 มาก 
  1.5 เน้ือหาหลักสูตรสามารถนําไปทําเป็นผลงานวิชาการเพื่อสราง
ความกาวหนาดานตําแหนง/หนาท่ี/ความรับผิดชอบ 

3.64 0.75 มาก 

2. ด้านวิทยากร 3.84 0.72 มาก 
  2.1 วิทยากรเป็นผูมีความรูความสามารถ 4.75 0.49 มากที่สุด 
  2.2 วิทยากรเป็นผูมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรูจัก 2.86 1.07 ปานกลาง 
  2.3 วิทยากรเป็นผูมีเทคนิคและวิธีสอนท่ีกอใหเกิดการเรียนรู 4.27 0.50 มาก 
  2.4 วิทยากรเป็นผูมีเทคนิคในการนําเสนอและมีอารมณแขัน 4.02 0.66 มาก 
  2.5 วิทยากรเปิดโอกาสใหมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 4.27 0.59 มาก 
  2.6 วิทยากรมาจากสวนกลางหรือมีประสบการณแสงู 2.86 1.00 ปานกลาง 
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.42 0.54 มาก 
  3.1 มีหองอบรมมีโสดทัศนูปกรณแเพียงพอและทันสมัย 4.20 0.51 มาก 
  3.2 มีกระบวนการในการลงทะเบียนมีความเป็นระบบ 4.23 0.57 มาก 
  3.3 มีท่ีจอดรถเพียงพอแกผูเขารับการอบรม 4.25 0.65 มาก 
  3.4 มีรูปแบบในการจัดอาหารวาง และเครื่องด่ืมท่ีเหมาะสม 4.55 0.63 มากที่สุด 
  3.5 มีเอกสารประกอบการฝึกอบรม 4.86 0.35 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.17 0.62 มาก 
 
จากตารางท่ี 5 พบวา ครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัด

ปทุมธานี ใหความสําคัญในการเลือกฝึกอบรมอยูในระดับมาก (µ = 4.17,  = 0.62) เมื่อพิจารณา
เป็นรายดาน พบวา อันดับท่ี 1 ครูคณิตศาสตรแโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ใหความสําคัญในการ
เลือกฝึกอบรมดานส่ิงอํานวยความสะดวกคือมีเอกสารประกอบการฝึกอบรมอยูในระดับมากท่ีสุด (µ 
= 4.86,  = 0.35) อันดับ 2 คือ วิทยากรเป็นผูมีความรูความสามารถ อยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 
4.75,  = 0.49) และอันดับ 3 คือ เนื้อหาหลักสูตรสอดคลองกับความตองการอยูในระดับมากท่ีสุด 
(µ = 4.70,  = 0.46) 

 
4. รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี 
 ผลการวิเคราะหแขอมูลรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู

คณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ดังแสดงในตารางท่ี 6 
 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา567 

ตารางท่ี 6 คารอยละรูปแบบการฝึกอบรมของครูคณิตศาสตรแ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี 
รูปแบบการอบรม จํานวน (คน) ร้อยละ 

การบรรยายเชิงวิชาการ 3 6 
การบรรยายพรอมฝึกปฏิบัติ 11 22 
การบรรยายพรอมศึกษาดูงาน 0 0 
การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ พรอมศึกษาดูงาน 36 72 

รวม 50 100 

 จากตารางท่ี 6 พบวา ครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน 
จังหวัดปทุมธานี ตองการใหมีการฝึกอบรมในรูปแบบการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ พรอมศึกษาดูงาน มาก
ท่ีสุด (รอยละ 72) ลองลงมาคือ การบรรยายพรอมฝึกปฏิบัติ (รอยละ 22) และการบรรยายเชิง
วิชาการ (รอยละ 6) ตามลําดับ 

 
5. จํานวนวันและชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรม 

ผลการวิเคราะหแขอมูลจํานวนวันและชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรูของครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ดัง
แสดงในตารางท่ี 7-8 

 

ตารางท่ี 7 คารอยละจํานวนวันท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรมของครูคณิตศาสตรแ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี 

จํานวนวัน จํานวน (คน) ร้อยละ 
1 วนั 9 18 
2 วัน 35 70 
3 วัน 6 12 
มากกวา 3 วัน 0 0 

รวม 50 100 
 
ตารางท่ี 8 คารอยละชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรมของของครูคณิตศาสตรแ ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี 

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการอบรม จํานวน (คน) ร้อยละ 
การจัดอบรมในชวงวันทํางาน (จันทรแ – ศุกรแ) 27 57 
การจัดอบรมในชวงวันหยุด (เสารแ – อาทิตยแ) 23 46 

รวม 50 100 

จากตารางท่ี 7 และ 8 พบวา ครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน 
จังหวัดปทุมธานีสวนใหญตองการใหมีการฝึกอบรมจํานวน 2 วัน (รอยละ 70) และเป็นชวงวันทํางาน 
(จันทรแ-ศุกรแ) (รอยละ 57) 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา568 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานีสวนใหญมี
ชวงอายุระหวาง 21 -30 ปี และ 31-40 ปี มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี  และมี
ประสบการณแการสอนคณิตศาสตรแ 6-10 ปี  
 2. ครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี มีความ
ตองการในการฝึกอบรมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา อันดับท่ี 1 ครูคณิตศาสตรแ
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี มีความตองการในการฝึกอบรมดานการ
พัฒนาเทคนิคการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด และเทคนิคการเป็นครูมืออาชีพอยูในระดับมากท่ีสุด 
อันดับท่ี 2 คือความตองการในการฝึกอบรมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดและประเมินผล
อยูในระดับมาก และความตองการในการฝึกอบรมดานการบริหารจัดการช้ันเรียนอยูในระดับมาก 
และอันดับท่ี 3 คือ ความตองการในการฝึกอบรมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
อยูในระดับมาก 
 3. ครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ให
ความสําคัญในการเลือกฝึกอบรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา อันดับท่ี 1 ครู
คณิตศาสตรแโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ใหความสําคัญในการเลือกฝึกอบรมดานส่ิงอํานวยความ
สะดวกคือมีเอกสารประกอบการฝึกอบรมอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับ 2 คือ วิทยากรเป็นผูมีความรู
ความสามารถ อยูในระดับมากท่ีสุด และอันดับ 3 คือ เนื้อหาหลักสูตรสอดคลองกับความตองการอยู
ในระดับมากท่ีสุด 
 4. ครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ตองการใหมี
การฝึกอบรมในรูปแบบการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ พรอมศึกษาดูงาน มากท่ีสุด ลองลงมาคือ การบรรยาย
พรอมฝึกปฏิบัติ และการบรรยายเชิงวิชาการ ตามลําดับ 
 5. ครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานีสวนใหญ
ตองการใหมีการฝึกอบรมจํานวน 2 วัน  และเป็นชวงวันทํางาน (จันทรแ-ศุกรแ)  
 
การอภิปรายผล 

1. ครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานีสวนใหญมี
ชวงอายุระหวาง 21 -30 ปี และ 31 -40 ปี มี คุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี  และมี
ประสบการณแการสอนคณิตศาสตรแ 6-10 ปี  
 2. ครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี มีความ
ตองการในการฝึกอบรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา อันดับท่ี 1 ครูคณิตศาสตรแ
โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี มีความตองการในการฝึกอบรมดานการพัฒนาเทคนิคการสอนอยูใน
ระดับมากท่ีสุด และเทคนิคการเป็นครูมืออาชีพอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับท่ี 2 คือความตองการใน
การฝึกอบรมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดและประเมินผลอยูในระดับมาก  และความ
ตองการในการฝึกอบรมดานการบริหารจัดการช้ันเรียนอยูในระดับมาก และอันดับท่ี 3 คือ ความ
ตองการในการฝึกอบรมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลอยูในระดับมาก จากผลท่ี
ปรากฏอาจสืบเนื่องจากกลุมเปูาหมายสวนใหญเป็นครูท่ีมีอายุอยูในชวง 21 -40 ปี ซึ่งจัดอยูในวัย
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ผูใหญตอนตน เป็นชวงวัยท่ีตองการจะมีอาชีพท่ีแนนอนและมั่นคง (Havighurst, 1953) ดังนั้น เมื่อ
กลุมเปูาหมายประกอบอาชีพครูส่ิงท่ีจะสงเสริมใหเกิดความมั่นคงในอาชีพคือมีเทคนิคการเป็นครูมือ
อาชีพและเทคนิคการสอนท่ีดี  และในยุคปใจจุบันถือวาเป็นยุคดิจิทัล การใชเทคโนโลยีมาชวยอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานจึงเป็นส่ิงสําคัญ นอกจากนี้กลุมเปูาหมายซึ่งเป็นครูยังตองการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการสืบคนขอมูล เนื่องจากปใจจุบันมีความรู และส่ือการเรียนรูมากมายท่ีมีในระบบ
อินเตอรแเน็ต หากครูสามารถสืบคนและรูแหลงเรียนรูตางๆ จะทําใหการเรียนรูของนักเรียนกวางขวาง
ขึ้น และจะทําใหครูประหยัดเวลาในการจัดเตรียมส่ือการเรียนรูอีกดวย 
 3. ครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ให
ความสําคัญในการเลือกฝึกอบรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด าน พบวา อันดับท่ี 1 ครู
คณิตศาสตรแโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ใหความสําคัญในการเลือกฝึกอบรมดานส่ิงอํานวยความ
สะดวกคือมีเอกสารประกอบการฝึกอบรมอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับ 2 คือ วิทยากรเป็นผูมีความรู
ความสามารถ อยูในระดับมากท่ีสุด และอันดับ 3 คือ เนื้อหาหลักสูตรสอดคลองกับความตองการอยู
ในระดับมากท่ีสุด จากผลการวิจัยสอดคลองกับ กิติยาภรณแ สินศุภเศวต และคณะ (2552) ท่ี
ทําการศึกษาปใจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการวิชาการประเภทการฝึกอบรมสัมมนาของคณะ
วิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ โดยผลการวิจัยคือกลุมตัวอยางใหความสําคัญเกี่ยวกับ
เนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการอบรมและความสามารถของวิทยากรอยูในระดับมากท่ีสุด นอกจากนี้การ
มีเอกสารประกอบการอบรมท่ีดีจะทําใหผูเขารับการอบรมสามารถทบทวนความรูไดหลังจากการ
ฝึกอบรมไปแลว 
 4. ครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ตองการใหมี
การฝึกอบรมในรูปแบบการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ พรอมศึกษาดูงาน มากท่ีสุด ลองลงมาคือ การบรรยาย
พรอมฝึกปฏิบัติ และการบรรยายเชิงวิชาการ ตามลําดับ รูปแบบการอบรมท่ีกลุมเปูาหมายสวนใหญ
เลือกเป็นรูปแบบท่ีจะทําใหการอบรมมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากการบรรยายเพียงอยางเดียวจะ
ทําใหไดรับความรูเพียงรอยละ 10 หากไดลงเมื่อปฏิบัติจริงประกอบกับไดเห็นตัวอยางท่ีดีจะทําใหได
ความรูรอยละ 90 (Dale, 1969) 
 5. ครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานีสวนใหญ
ตองการใหมีการฝึกอบรมจํานวน 2 วัน และเป็นชวงวันทํางาน (จันทรแ-ศุกรแ) เนื่องจากกลุมเปูาหมาย
เลือกรูปแบบการฝึกอบรมเป็นแบบบรรยาย ฝึกปฏิบัติ พรอมศึกษาดูงาน เวลา 2 วันนาจะเป็นเวลาท่ี
เหมาะสม สวนท่ีเลือกเป็นวันจันทรแถึงวันศุกรแนั้น อาจเนื่องจากจะตองไปศึกษาดูงานท่ีตางโรงเรียนจึง
จําเป็นจะตองไปในวันท่ีมีการจัดการเรียนการสอนจริง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผลการวิจัยพบวา ครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตองการฝึกอบรม

ดานการพัฒนาเทคนิคการสอน ดังนั้นควรหาเทคนิคและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับการสอน
คณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตอไป 

 2. ผลการวิจัยพบวา ครูคณิตศาสตรแระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ใหความสําคัญกับ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ความรูความสามารถของวิทยากร ดังนั้นเมื่อมีการจัดการฝึกอบรมทุก
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ครั้งควรเตรียมเอกสารประกอบการอบรมใหมีความพรอมและเหมาะสม และเลือกวิทยากรท่ีมีความรู
ความสามารถเหมาะสมกับเนื้อหาการฝึกอบรม 

 3. ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการฝึกอบรมท่ีตองการคือรูปแบบการบรรยาย ฝึก
ปฏิบัติ พรอมศึกษาดูงาน จํานวนวันท่ีเหมาะสมคือ 2 วัน และเป็นวันจันทรแถึงศุกรแ ดังนั้น การจัดการ
ฝึกอบรมควรคํานึงถึงรูปแบบการฝึกอบรม ระยะเวลา และวันท่ีเหมาะสม 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
  ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครูคณิตศาสตรแท่ีสอดคลองกับความ
ตองการและปใจจัยในการฝึกอบรมซึ่งจะสงผลใหการอบรมเกิดประโยชนแและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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องค์ประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษายุค 4.0 
ของสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Elements of early childhood education management, education era 4.0  
Of educational institutions under the Office of the Basic Education 
Commission 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาองคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษา

ยุค 4.0 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิจัยแบบ
ผสมผสาน วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุมเปูาหมายในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเลือก
กลุมเปูาหมายแบบเจาะจง ไดแก นักบริหารการศึกษาและนักวิชาการดานปฐมวัยระดับนโยบาย 
จํานวน 8 ทาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ จํานวน 9 ทาน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสัมภาษณแ
แบบมีโครงสราง และแบบประเมินองคแประกอบ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูลไดแกความถี่ และรอย
ละ   
  ผลการวิจัยพบวา องคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษายุค 4.0 ของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 5 องคแประกอบ ไดแก 
องคแประกอบท่ี 1 ดานการบริหารงานวิชาการ องคแประกอบท่ี 2 ดานการบริหารบุคลากร 
องคแประกอบท่ี 3 ดานการจัดประสบการณแ องคแประกอบท่ี 4 ดานการสงเสริมพัฒนาการ และ
องคแประกอบท่ี 5 ดานการมีสวนรวม  
 
คําสําคัญ : องคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัย, การศึกษายุค 4.0 

 

ABSTRACT 
This research aims to study the elements of early childhood education 

management, education era 4.0 era of educational institutions under the Office of 
the Basic Education Commission By incorporating research Qualitative research 
methods and quantitative research methods. The target groups in qualitative 
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research were selected by specific target groups; education administrators and 
scholars in early childhood policy at the level, the total of 8 participants. The 
samples used in quantitative research are school administrators. Under the Office of 
Surin Primary Educational Service Area Office, 9 persons. A structured interview and 
component evaluation form Statistics used in data analysis were frequency and 
percentage. 

The research found that Elements of early childhood education management, 
education era, era 4.0 of educational institutions under the Office of the Basic 
Education Commission, consisting of 5 elements, namely, element 1 in academic 
administration. Element 2: Personnel management, Elements 3: Experience 
Management. The fourth element is the development promotion and the fifth 
element is participation 
 
KEYWORDS : Elements of early childhood education management, Education 4.0 era 
 
บทนํา 

การศึกษามีบทบาทและมีความสําคัญอยางยิ่งตอ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  สามารถ
ปรับตัวใหเทาทันการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ตามสภาพความตองการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรมของประเทศ เป็นเครื่องมือของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ เพื่อเสริมสรางสังคมแหงการ
เรียนรู สรางคนท่ีมีคุณภาพเพื่อมุงสูความเป็นมาตรฐานสากล  เช่ือวาหากคน ไดรับการพัฒนาไดรับ
การศึกษาท่ีดีท่ีสุด คนจะเป็นปใจจัยช้ีขาดความสําเร็จของการพัฒนาประเทศทุกดาน (เกียริติศักด์ิ  ทัน
จันทรแ, 2554: 1)  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตราท่ี 54 กําหนดไววา  “รัฐตอง
ดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ
การศึกษา ตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจวินัยอารมณแ สังคม และสติปใญญาใหสมกับวัยโดย
สงเสริม และสนับสนุนให  องคแกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมใน การดําเนิน 
การใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบต าง ๆ รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรู
ตลอดชีวิต การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ” 
จุดเริ่มตนของการศึกษาอยูท่ีการศึกษาปฐมวัยซึ่งเป็นพื้นฐานของการศึกษาท้ังหมด การพัฒนา
การศึกษาในเด็กระดับปฐมวัยเป็นปใจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ  เนื่องจากเด็กปฐมวัยท่ี
มีอายุระหวาง 3–6 ปี จะเป็นชวงอายุท่ีสามารถพัฒนาความพรอมดาน รางกาย จิตใจ  อารมณแ  
สังคม  และสติปใญญาไดเต็มท่ี หากไมไดรับการสงเสริมใหพัฒนาในชวงนี้ อาจมีผลใหพัฒนาการดาน
ตาง ๆ เป็นไปอยางเช่ืองชา ซึ่งจะกระทบตอการเจริญเติบโตในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553: 1) การจัดการศึกษาปฐมวัยจะมีลักษณะพิเศษท่ีแตกตางไปจากระดับ
อื่นๆ ท้ังนี้ เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยท่ีสําคัญตอการวางรากฐานของบุคลิกภาพและการพัฒนาทาง
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สมอง (เยาวพา เดชะคุปตแ, 2542: 14) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งถือเป็นกฎหมายแมบทสําคัญทางการศึกษาท่ีไดกําหนดใหการศึกษา
ปฐมวัยเป็นการศึกษาระดับหนึ่งในการศึกษาชาติ แมไมใชการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 18 สําหรับ
การจัดการศึกษาปฐมวัยใหจัดในสถานศึกษาดังตอไปนี้  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยแเด็กเล็ก 
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยแพัฒนาเด็กกอนเกณฑแของสถาบันศาสนา ศูนยแบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม
ของเด็ก พิการและเด็กซึ่งมีความตองการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกช่ืออยางอื่น 
โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนของเอกชน โรงเรียนท่ีสังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนา
อื่น และโรงเรียนสังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจากพระราชบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา
การศึกษาปฐมวัยจัดเป็นสวนหนึ่งของการศึกษาชาติ เปูาหมาย ท่ีสําคัญของการศึกษาปฐมวัย คือ การ
สงเสริมเด็กใหไปสูคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแ 

การศึกษา 4.0 เกิดจากปใญหาตางๆ ของประเทศไทย เชน เศรษฐกิจลมเหลว การเมือง
ลมเหลว สังคมลมเหลว หรือทุกๆ ปใญหาท่ีลมเหลวตางก็โทษการศึกษาลมเหลว ไทยแลนดแ 4.0 
เปูาหมายตองการใหประเทศไทยมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง แตหลักสูตรการศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนของครูตอบสนองเปูาหมายของไทยแลนดแ 4.0 แลวหรือยัง ท้ังๆ ท่ีมีการเปล่ียนและปรับ
หลักสูตรมาตลอดกวา 50 ปี ถึงเวลาแลวท่ีจะตองปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศ 
เพื่อตอบ สนองการสรางนวัตกรรมของประเทศ โดยกระทรวงศึกษาตองเป็นผูนําท่ีตองเดินพรอมไป
กับโรงเรียนท่ีเป็นหนวยปฏิบัติโดยตรง สอดคลองกับ กิตติคุณ ไพฑูรยแ สินลารัตนแ (2559)  การศึกษา
ในอดีตสมัยกอนนั้นเป็นการศึกษาบริโภคนิยมท่ีสอนใหคนถนัดในการซื้อ กิน และใช ซึ่งถายังเป็น
อยางนี้ การศึกษาไทยจะแย ดังนั้นการศึกษายุคใหมตองไมใชการผลิตผูบริโภคแตตองสรางนักผลิต
โดย การศึกษาการศึกษา 4.0 เป็นการสอนใหเด็กมีผลผลิต มีผลิตภัณฑแท่ีเป็นนวัตกรรม ท้ังนี้ การท่ี
มหาวิทยาลัยประกาศเป็นมหาวิทยาลัย 4.0  ไมใชเพียงปรับปรุงสถานท่ีใหสวยงาม แตตองเป็นการ
ผลิตนวัตกรรม สินคาท่ีเป็นประโยชนแ  โดยการศึกษาเดิมเริ่มจากการสรางความรู สรางใหเขาใจ ตอมา
ก็ตองปรับใหรูจักคิดวิเคราะหแตีความ ทํางานเกง แตการศึกษา 4.0 ไมไดเพียงเทานั้นตองเป็นการสราง
ทําใหผูเรียนสรางผลผลิตหรือนวัตกรรมใหมออกมาไดโดยกระบวนการศึกษา ตองใหเด็กไดแสวงหา
โอกาส นําไปสูการออกแบบ คิดวิเคราะหแ จากนั้น ลงมือปฏิบัติ และนําสูการสรางผลผลิตออกมาใช
ประโยชนแ  การจัดการศึกษาไทย 4.0 จะเกิดขึ้นจริง ประสบความสําเร็จได ตองเริ่มจากผูบริหาร 
ผูสอนตองเปล่ียนวิธีคิด ไมใชเรียนเพื่อสอบเอาคะแนนสูง ทําใหนักเรียนถูกจํากัดอยูในกรอบ     ไม
สามารถคิดนอกกรอบได ครูตองใหเสรีภาพเด็กเลือกเรียนตามความถนัด โดยสงเสริม เติมเต็มตาม
ศักยภาพของเด็ก  ซึ่งเป็นการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคมาก รวมถึงตองเป็นเปูาหมายการศึกษาของ
ชาติ  สรางเด็กสรางนวัตกรรม ยกเลิกการบรรยาย แตใหเด็กไดลงมือทํา เด็กทุกคนตองมีผลงานและ
เห็นความสําเร็จอยูท่ีผลงาน การเรียนการสอนทุกวิชาตองเป็นแบบเดียวกัน มีการดําเนินการตอเนื่อง 
และทุกคนตองรวมมือกันทํา 

ปใญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สาเหตุมาจากการขาดความรูและความเขาใจท่ี
ถูกตองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของครู ผูบริหารและสถานศึกษา การขาดความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการดานสติปใญญาท่ีเหมาะสมกับวัย จึงทําใหครูเนนใหเด็กอาน
เขียนมากกวาวัยของเด็ก และเนนการสอนท่ีมีลักษณะใหเด็กทองจํามากกวาทักษะดานการคิด การ
ตัดสินใจ ในขณะท่ีผูบริหารสถานศึกษาบางสวน บริหารงานเพื่อช่ือเสียงของโรงเรียนจึงเตรียมความ
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พรอมเด็กเพื่อการสอบแขงขัน มากกวาการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก รวมถึงปใญหาของ
สถานศึกษา ไมสามารถจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง จึงทําใหเกิดการเรียนเพื่อสอบเขา
โรงเรียน ท่ีมีช่ือเสียงต้ังแตระดับช้ันอนุบาล ระบบการผลิตครูปฐมวัย จากคานิยมของผูเขารับราชการ 
วามีสวัสดิการท่ีดี และมีความมั่นคงในชีวิต จึงเกิดความตองการเพิ่มคุณวุฒิดานการศึกษาของครูให
สูงขึ้น แตระบบการผลิตครูในปใจจุบันยังขาดกลไกในการติดตามและประเมินคุณภาพ เชน การเปิดรับ
ครูปฐมวัยจํานวนมาก  ทําใหอัตราสวนระหวางอาจารยแกับจํานวนนักศึกษาไมสอดคลองกันสงผลตอ
ประสิทธิภาพในดานการเรียนการสอน นอกจากนี้ครูในโรงเรียนอนุบาล และศูนยแเด็กเล็กสวนใหญ 
เนนการวัดผลดานความจํา โดยขาดการประเมินสภาพความเป็นจริง รวมถึงหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ทางดานการศึกษาของรัฐ ใชหลักเกณฑแตัดสินมากกวาการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน ทําใหขาด
แนวทางในการปรับปรุงผูเรียนใหดีขึ้น (สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 2557 :41) และการจัดการศึกษา
ปฐมวัยยังขาดความเช่ือมโยงการทํางาน และขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานในพื้นท่ี ส่ิงสําคัญ
คือทุกคนยังทํางานตามสังกัดตัวเอง จึงจะใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ดูแลการจัด
การศึกษาปฐมวัยของทุกหนวยงานในพื้นท่ีในภาพรวม แบงปในทรัพยากร ตลอดจนแกไขปใญหาตางๆ 
รวมกันเชิงบูรณาการ อาทิ ใหอาชีวะชวยจัดทําของเลน/อุปกรณแเสริมพัฒนาการ , การจัดอบรมครูท่ี
ไมไดจบสาขาปฐมวัย, การใชหลักสูตรอบรมครูรวมกัน, การใชส่ือการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
เพื่อแกไขปใญหาขาดแคลนครูและส่ือการเรียนการสอน เป็นตน และพบวาเด็กปฐมวัยไทยมีพัฒนาการ
ทางสมองอยูในขั้นวิกฤติ (สายสุรี จุติกุล, 2542 อางถึงใน บุญชู อังสวัสด์ิ, 2553) การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานของสถานศึกษา (สมศ.) พบวามีสถานศึกษาท่ีอยูในระดับดีเพียงรอยละ 34.14 (สํานักงาน
เลขาธิการสภาพการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553 : หนา 49) ผูบริหารยัง
ขาดการจัดหลักสูตรการศึกษาท่ีเหมาะสม ขาดการนํามาตรฐานคุณภาพท่ีเหมาะสมไปใช ขาด
กระบวนการผลิต และการฝึกอบรมบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่องเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ขาดการพัฒนาแหลงเรียนรู ท้ังดานคุณภาพและปริมาณ (สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ, 2553 : หนา 5) ปใญหาเรื่องครู / ครูพี่เล้ียงสอนระดับปฐมวัยสวนใหญ
มักใชครูอัตราจางท่ีมีคุณวุฒิตํ่าไมไดจบการศึกษา หรือไมไดรับการอบรมเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัยมา  รวมท้ังผูบริหารสถานศึกษามักไมใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
(มติชนรายวัน, 2551 หนา 3 อางอิงใน ยศกมล  เรืองสงา, 2551)  

จากสภาพปใจจุบัน ปใญหาและความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังท่ีไดกลาวขางตน 
ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาองคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0 ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใชเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยใหมีคุณภาพตอไป 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาองคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0 ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เป็นองคแความรูใหผูบริหารสถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของทราบถึงองคแประกอบการจัด
การศึกษาปฐมวัย       ยุคการศึกษา 4.0 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   

2. เป็นองคแความรูใหครูปฐมวัย ทราบถึงองคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษา 
4.0                ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปประยุกตแใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษายุคการศึกษา 4.0 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
      ประเภทของการวิจัย   การวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) ระหวางการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 ขั้นตอนการวิจัย 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อกําหนด
กรอบแนวคิด 
   1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษา
ปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0 ในประเด็นดังตอไปนี้ 1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย 2) แนวคิด
การจัดการศึกษา 4.0 และ 3) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
   2. นําขอมูลมาทําการวิเคราะหแ สังเคราะหแและกําหนดเป็นกรอบแนวคิด ใชเป็นแนวทางในการ
วิจัย 
  ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาองคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0 ของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีไดจากการศึกษาหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดําเนินการสังเคราะหแองคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุค
การศึกษา 4.0 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสัมภาษณแ
ผูทรงคุณวุฒิ โดยใชแบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง ซึ่งเป็นผูบริหารระดับนโยบายและดูแลงานดาน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  มีประสบการณแหรือเคยมีประสบการณแทางดานการบริหารการศึกษา
ปฐมวัยไมนอยกวา 3 ปี จํานวน 8 ทาน 
  ขั้นตอนที่ 3 ประเมินองคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0 ของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีไดจากการศึกษาหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดําเนินการสังเคราะหแองคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัย ยุค
การศึกษา 4.0 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการประเมิน 
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 9 ทาน ซึ่งเป็น
สถาบันที่กอต้ังมาแลวไมนอยกวา 10 ปี    มีประสบการณแหรือเคยมีประสบการณแทางดานการบริหาร
การศึกษาปฐมวัยไมนอยกวา 3 ปี โดยเลือกสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทรแ  

 
 
 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา576 

เคร่ืองมือ 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้ 

1. แบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง การจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0   
2. แบบประเมินองคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 1 ผลการสังเคราะหแหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจากบท

ท่ี 2 ผูวิจัยไดสังเคราะหแ ไดองคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0 ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

   1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย การพัฒนาหลักสูตร การประเมิน
พัฒนาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

   1.2 ดานการบริหารบุคลากร ประกอบดวย ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา การทํางานเป็นทีมใชกระบวนการ PLC 

   1.3 ดานการจัดประสบการณแ ประกอบดวย การจัดทําแผนการจัดแผนการจัด
ประสบการณแ การจัดประสบการณแท่ีเนนเด็กเป็นสําคัญ และการเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัยยุค
การศึกษา 4.0 

   1.4 ดานการสงเสริมพัฒนาการ ประกอบดวย ดานรางกาย ดานอารมณแจิตใจ       
ดานสังคม และดานสติปใญญา 

   1.5 ดานการมีสวนรวม ประกอบดวย การรวมคิดและตัดสินใจ การสนับสนุน
และรวมดําเนินการ การตรวจสอบการดําเนินงาน และการรับบริการและรับความชวยเหลือ 

ขั้นตอนที่ 2 ผลการศึกษาองคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0       
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากการสัมภาษณแผูทรงคุณวุฒิ 

จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและดําเนินการ
สังเคราะหแองคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสัมภาษณแแบบมีโครงสราง จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 
ทาน ซึ่งเป็นความรูความสามารถและประสบการณแดานการบริหารการศึกษาปฐมวัยไมนอยกวา 10 ปี 
โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 
  
 

 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา577 

     ตารางท่ี 1  ผลการสัมภาษณแการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0  จากผูทรงคุณวุฒิ  

องคแประกอบการจัด
การศึกษาปฐมวัยยุค

การศึกษา 4.0 

ผูทรงคุณวุฒิ 
ผลการ

เปล่ียนแปลง ทานท่ี 1 ทานท่ี 2 ทานท่ี 3 ทานท่ี 4 ทานท่ี 5 ทานท่ี 6 ทานท่ี 7 ทานท่ี 8 

1.1 ดานการ
บริหารงานวิชาการ  
1.1.1 การพัฒนา
หลักสูตร 

1.1.2 การประเมิน
พัฒนาการ 
1.1.3 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
1.1.4 การพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 
1.1.5 การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คงเดิม 
ทุก
องคแประกอบ 
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิม 
ทุก
องคแประกอบ 
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิม 
ทุก
องคแประกอบ 
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย  
แตปรับแกคํา
ใหส้ันและ
กระชับมาก
ขึ้น 

คงเดิม 
ทุก
องคแประกอบ 
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิม 
ทุก
องคแประกอบ 
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิม 
ทุก
องคแประกอบ 
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย  
แตปรับแกคํา
ขึ้นตน
ประโยคให
เป็นคํานาม 

คงเดิม 
ทุก
องคแประกอบ 
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิม 
ทุก
องคแประกอบ 
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิม 
ทุก
องคแประกอบ     
ไมมีเพิ่มหรือลด
องคแประกอบ
ยอย   แต
ปรับแกคําให
ส้ัน กระชับ 
และคําขึ้นตน
ประโยคดวย
คํานาม 

1.2 ดานการบริหาร
บุคลากร  
1.2.1 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.2.2 ผูบริหาร

คงเดิมทุก
องคแประกอบ    
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ

คงเดิมทุก
องคแประกอบ   
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ

คงเดิมทุก
องคแประกอบ    
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ

คงเดิมทุก
องคแประกอบ     
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ

คงเดิมทุก
องคแประกอบ     
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ

คงเดิมทุก
องคแประกอบ     
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ

คงเดิมทุก
องคแประกอบ     
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ

คงเดิมทุก
องคแประกอบ 
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ

คงเดิมทุก
องคแประกอบ       
ไมมีเพิ่มหรือลด
องคแประกอบ
ยอย 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา578 

องคแประกอบการจัด
การศึกษาปฐมวัยยุค

การศึกษา 4.0 

ผูทรงคุณวุฒิ 
ผลการ

เปล่ียนแปลง ทานท่ี 1 ทานท่ี 2 ทานท่ี 3 ทานท่ี 4 ทานท่ี 5 ทานท่ี 6 ทานท่ี 7 ทานท่ี 8 

สถานศึกษา 
1.2.3 การทํางานเป็น
ทีมใชกระบวนการ 
PLC 

ยอย ยอย ยอย ยอย ยอย ยอย ยอย ยอย 

1.3 ดานการจัด
ประสบการณแ  
1.3.1 การจัดทํา
แผนการจัดแผนการ
จัดประสบการณแ 
1.3.2 การจัด
ประสบการณแท่ีเนน
เด็กเป็นสําคัญ 
1.3.3 การเตรียมความ
พรอมเด็กปฐมวัยยุค
การศึกษา 4.0 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ     
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ   
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ    
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ    
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ    
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ     
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ    
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ   
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ        
ไมมีเพิ่มหรือลด
องคแประกอบ
ยอย 

    

 

 

 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา579 

 ตารางท่ี 1  (ตอ) 

องคแประกอบการจัด
การศึกษาปฐมวัยยุค

การศึกษา 4.0 

ผูทรงคุณวุฒิ 
ผลการ

เปล่ียนแปลง ทานท่ี 1 ทานท่ี 2 ทานท่ี 3 ทานท่ี 4 ทานท่ี 5 ทานท่ี 6 ทานท่ี 7 ทานท่ี 8 

1.4 ดานการสงเสริม
พัฒนาการ  

1.4.1 ดานรางกาย  
1.4.2 ดานอารมณแ 

จิตใจ 
1.4.3 ดานสังคม  

1.4.4 ดานสติปใญญา 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ    
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ   
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ   
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ    
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ    
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ    
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ    
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ    
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ       
ไมมีเพิ่มหรือลด
องคแประกอบ
ยอย 

1.5 ดานการมีสวนรวม 
1.5.1 การรวมคิดและ
ตัดสินใจ 
1.5.2 การสนับสนุน
และรวมดําเนินการ 

1.5.3 การตรวจสอบ
การดําเนินงาน 
1.5.4 การรับบริการ
และรับความชวยเหลือ 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ    
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ   
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ   
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ    
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ    
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ    
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ    
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ    
ไมมีเพิ่มหรือ
ลด
องคแประกอบ
ยอย 

คงเดิมทุก
องคแประกอบ       
ไมมีเพิ่มหรือลด
องคแประกอบ
ยอย 

 จากตารางที่ 1  พบวาผลการสัมภาษณแผูทรงคุณวุฒิ การจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0  พบวาใหคงเดิมทุกองคแประกอบ แตปรับแกคําใหสั้นและกระชับมากข้ึน 
และ ปรับแกคําข้ึนตนประโยคใหเป็นคํานาม
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 ขั้นตอนที่ 3 ผลการประเมินองคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0 ของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากผูทรงคุณวุฒิ   

จากการสังเคราะหแองคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0 ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในขั้นตอนท่ี 2 และใหผูเช่ียวชาญประเมินความ
สอดคลอง และหาคา IOC แลวปรับแกและสรางแบบประเมินองคแประกอบเพื่อให ผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 9 ทาน ประเมินองคแประกอบ ซึ่งเป็นความรูความสามารถและประสบการณแดานการบริหาร
การศึกษาปฐมวัยไมนอยกวา 10 ปี โดยมีรายละเอียด ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  ผลการประเมินองคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0 จากผูทรงคุณวุฒิ 

รายการประเมิน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่แน่ใจ 
องคป์ระกอบที่ 1   
ด้านการบริหารงานวิชาการ 95.56 2.22 2.22 
1) การพัฒนาหลักสูตร 100 0.00 0.00 
2) การประเมินพัฒนาการ 100 0.00 0.00 
3) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 88.89 0.00 11.11 
4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 88.89 11.11 0.00 
5) การประกันคุณภาพการศึกษา 100 0.00 0.00 
องคป์ระกอบที่ 2   
ด้านการบริหารบุคลากร 96.30 0.00 3.70 
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 100 0.00 0.00 
2) ผูบริหารสถานศึกษา 100 0.00 0.00 
3) การทํางานเป็นทีม ใชกระบวนการ Plc. 88.89 0.00 11.11 
องคป์ระกอบที่  3   
ด้านการจัดประสบการณ ์ 88.89 7.41 3.70 
1) การจัดทําแผนการจัดประสบการณแ 88.89 11.11 0.00 
2) การจัดประสบการณแที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ 88.89 0.00 11.11 
3) การเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0 88.89 11.11 0.00 
องคป์ระกอบที่  4   
ด้านการส่งเสริมพฒันาการ 

100 0.00 0.00 

1) ดานรางกาย 100 0.00 0.00 
2) ดานอารมณแ จิตใจ 100 0.00 0.00 
3) ดานสังคม 100 0.00 0.00 
4) ดานสติปใญญา 100 0.00 0.00 
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ตาราง 2 (ตอ) 
รายการประเมิน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่แน่ใจ 

องคป์ระกอบที่  5 
ด้านการมีส่วนร่วม 88.89 0.00 11.11 
1) การรวมคิดและตัดสินใจ 88.89 0.00 11.11 
2) การสนับสนุนและรวมดําเนินการ 88.89 0.00 11.11 
3) การตรวจสอบการดําเนินงาน 77.78 11.11 11.11 
4) การรับบริการและรับความชวยเหลือ 88.89 0.00 11.11 

รวม 93.57 2.34 4.09 
 จากตารางท่ี 2 พบวาจากการประเมินองคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษา 
4.0 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยรวมมีความเหมาะสมรอย
ละ 93.57 และอยูระหวาง 95.56 ถึง 100   

 จากการศึกษาองคแประกอบจากขั้นตอนท่ี 1 – 3 สามารถนําเสนอในรูปแผนภาพที่ 1  

 

แผนภาพที่ 1  องคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0 ของสถานศึกษาสังกัด  
       คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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สรุปผลการวิจัย 

องคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษายุค 4.0 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 5 องคแประกอบ ไดแก องคแประกอบท่ี 1 ดานการ
บริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การประเมินพัฒนาการ 3) การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และ 5)การประกันคุณภาพ
การศึกษา องคแประกอบท่ี 2 ดานการบริหารบุคลากร ประกอบดวย 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) ผูบริหารสถานศึกษา และ 3) การทํางานเป็นทีม ใชกระบวนการ PLC องคแประกอบท่ี 3 ดานการ
จัดประสบการณแ ประกอบดวย1) การจัดทําแผนการจัดประสบการณแ 2) การจัดประสบการณแท่ีเนน
ผูเรียนเป็นสําคัญ และ    3) การเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0 องคแประกอบท่ี 4 
ดานการสงเสริมพัฒนาการ ประกอบดวย 1) ดานรางกาย 2) ดานอารมณแ จิตใจ 3) ดานสังคม และ
ดานสติปใญญา และองคแประกอบท่ี 5 ดานการมีสวนรวม ประกอบดวย 1) การรวมคิดและตัดสินใจ 2) 
การสนับสนุนและรวมดําเนินการ   3) การตรวจสอบการดําเนินงาน และ 4) การรับบริการและรับ
ความชวยเหลือ 
 

อภิปรายผล 

องคแประกอบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษายุค 4.0 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 5 องคแประกอบ ไดแก องคแประกอบท่ี 1 ดานการ
บริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การประเมินพัฒนาการ 3) การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และ 5)การประกันคุณภาพ
การศึกษา องคแประกอบท่ี 2 ดานการบริหารบุคลากร ประกอบดวย 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) ผูบริหารสถานศึกษา และ 3) การทํางานเป็นทีม ใชกระบวนการ PLC องคแประกอบท่ี 3 ดานการ
จัดประสบการณแ ประกอบดวย1) การจัดทําแผนการจัดประสบการณแ 2) การจัดประสบการณแท่ีเนน
ผูเรียนเป็นสําคัญ และ 3) การเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0 องคแประกอบท่ี 4 ดาน
การสงเสริมพัฒนาการ ประกอบดวย 1) ดานรางกาย 2) ดานอารมณแ จิตใจ 3) ดานสังคม และดาน
สติปใญญา และองคแประกอบท่ี 5 ดานการมีสวนรวม ประกอบดวย 1) การรวมคิดและตัดสินใจ 2) 
การสนับสนุนและรวมดําเนินการ 3) การตรวจสอบการดําเนินงาน และ 4) การรับบริการและรับ
ความชวยเหลือ  ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหแและสังเคราะหแเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของของท้ังในและ
ตางประเทศ และเอกสารตําราทางวิชาการตางๆ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2560)  สํานักทดสอบทางการศึกษา (2561)  เยาวพา  เดชะคุปตแ (2542)       กุลยา  ตันติผลาชีวะ 
(2545 , 2547)  สิริมา ภิญโญอนันตพงษแ (2549) อัญชลี ไสยวรรณ (2552) พัชรี ผลโยธินและวรนาถ  
รักสกุลไทย (2558) ไพฑูรยแ  สินลารัตนแ และคณะ (2561) สุวิทยแ  เมษินสี (2559) สินธะวา คามดิษฐแ 
(2561) และเฉลิมชัย  มนูเสวต (2561) สอดคลองกับงานวิจัยของ ชวนคิด มเสนะ (2554) เรขา ศรี
วิชัย (2554) อารยันตแ  แสงนิกุล (2556) กรรณิกา กล่ินหวาน (2556) สมเดช สาวันดี ( 2553) 
สมพงษแ  อัสสาภัย (2560) Edmonds. (1979 and Sammonds. (1995). 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ควรทําการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษายุค 4.0 ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากองคแประกอบท่ีผูวิจัยไดศึกษา 
 1. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษายุค 4.0 
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 3. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบองคแประกอบจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษายุค 4.0 
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาสังกัด
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป  

 1. ควรทําการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษายุค 4.0 ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 2. ควรศึกษาโมเดลสมการโครงสรางของการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษายุค 4.0 ของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3.  ควรทําการศึกษากลยุทธแการจัดการศึกษาปฐมวัยยุคการศึกษายุค 4.0 ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อเปรียบเทียบจิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอมกอนและหลัง
การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการ
ในช้ันเรียน กลุมเปูาหมายคือ นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ จํานวน 10 
คน เครื่องมือวิจัยคือ แบบวัดการมีจิตสํานึกอนุรักษแส่ิงแวดลอมท่ีมีลักษณะเป็นมาตรประมาณคา 5 
ระดับจํานวน 20 ขอ ซึ่งมีความตรงเชิงเนื้อหาอยูระหวาง 0.50 – 1.00 คะแนน ผลการวิจัยพบวา 
กอนการใชกิจกรรมนักเรียนมีจิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉล่ียเทากับ 
3.90 คะแนน) หลังการจัดกิจกรรมนักเรียนมีจิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอมอยูในระดับมากท่ี สุด 
(คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.42 คะแนน) และจากการสังเกตพฤติกรรม และการผลงานของนักเรียนพบวา 
นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน ปิดไฟ ปิดพัดลม หลังออกจากหองเรียน เปิดไฟเทาท่ี
จําเป็น ทําความสะอาดหองเรียนหลังการทํากิจกรรม เก็บรักษาและดูแลวัสดุ อุปกรณแ หลัง การใช
  
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบบูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียง จิตสํานึกอนุรักษแส่ิงแวดลอม 

 

 ABSTRACT 
The objective of this research was to compare a level of environmental 

protection consciousness before and after using integrated learning activity of 
insufficiency economy (ILAIE). Classroom participatory action research is used to 
collect data with target group of 10 of the fifth grade students in Cheong Doi Suthep 
primary school. A 20 items of constructed 5 level rating scale with content reliability 
(IOC) 0.50 – 1.00 was used as an instrument for data collection. It was revealed from 
this study that before using the ILAIE, the environmental protection consciousness 
was at a high level (with the average score of 3.90), whereas after using the ILAIE the 
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level was up to the highest (with the average score of 4.42 Moreover, it can be 
observed after using the ILAIE that, students‖ performance was changed e.g. switch of 
light and fan before going out classroom, minimize the usage of electricity, cleaning 
after classroom activity, and equipment maintenance.     

 
KEYWORDS: integrated learning, sufficient economy, environmental protection 
consciousness 
 
 
บทนํา 

ปใจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเป็นอยางมาก ซึ่งทําใหมีความสะดวกใน
การดําเนินชีวิต ในทางกลับกันเทคโนโลยีทําใหเกิดมลภาวะและกอขยะเป็นจํานวนมาก เนื่องจากวัสดุ
บางประเภทไมสามารถกําจัดทางธรรมชาติหรือมีวิธีการท่ีกําจัดยุงยาก ใชเวลานานและตนทุนสูง  
การศึกษาเป็นหนวยสําคัญท่ีจะปลูกฝใงใหกับเยาวชนรุนใหมในการรักษาทรัพยากรของโลก  ประกอบ
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เป็นกลุมสาระท่ีชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานท่ีจําเป็นตอการดํารงชีวิต 
และรูเทาทันการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในปใจจุบัน สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพ
และเทคโนโลยีไปปรับใชในการทํางานและการดํารงชีวิตอยางมีความคิดสรางสรรคแ  

ซึ่งจากการสํารวจและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนบาน
เชิงดอยสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา นักเรียนสวนใหญไมเห็นความสําคัญ
ของทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในทองถิ่นของตนเทาท่ีควร เนื่องจากผูเรียนอาศัยอยูหอพักกับ
ผูปกครอง โดยผูปกครองเป็นผูดูแลและจัดการเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของนักเรียนท้ังหมด ท้ังการ
เลือกซื้อสินคาสวนตัว การดูแลหองนอน เครื่องแตงกาย จึงสงผลใหผูเรียนไมเห็นถึงคุณคา ประโยชนแ 
และการนําวัสดุเหลือใช รวมถึงทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถิ่นมาประยุกตแใชใหเกิดประโยชนแสูงสุด  

ท้ังนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติในการพัฒนาคนเป็นหลักโดย
ไมไดเนนเพียงเกษตรกร แตหมายถึงคนในทุกอาชีพ การพัฒนาคนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือ การพัฒนาคนใหมี คุณภาพ สติปใญญา ควบคูกับคุณธรรม รูจักพิจารณาแยกแยะจนสามารถใช
ชีวิตท่ีเหมาะสมกับกําลังความสามารถของตน และสภาพแวดลอมของสังคมอยางมีเหตุมีผลพรอม
รั บ มื อ กั บ ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง 
ท่ีจะเกิดขึ้นอยางรูเทาทัน เพื่อใหชีวิตมีความสมดุล การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับการ
อบรมเล้ียงดูเด็กในครอบครัว ส่ิงท่ีตองคํานึงเป็นอันดับแรกคือ การสรางความสมดุลท้ังทางกายและใจ 
เพราะท้ังสองส่ิงนี้จะเป็นตัวเช่ือมโยงและเสริมสรางพัฒนาการของเด็กท่ีจะเรียนรูการดําเนินชีวิตอยาง
เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอม (ปรียานุช พิบุลสราวุธ, 2549) 

ดังนั้นการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นสวนสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหเป็นมนุษยแ
อยางสมบูรณแควบคูกับการดําเนินชีวิตแบบไมทํารายทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนประดิษฐแเศษ
วัสดุเหลือใชโดยบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีนาจะทําใหผูเรียนมีการคิดอยาง
มีเหตุผลในการเลือกใชวัสดุอุปกรณแไดอยางคุมคา และลดตนทุน รวมถึงการใชเวลาวางใหเกิด
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ประโยชนแ ซึ่งเป็นวิธีการใดการปลูกฝใงการใชทรัพยากรใหกับนักเรียน นอกจากนี้การประดิษฐแสามารถ
เพิ่มทักษะการใชวัสดุอุปกรณแอยางระมัดระวงั เขาใจการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณแ รูแหลงท่ีมาของวัสดุ
อุปกรณแท่ีอยูในทองถิ่น รวมถึงการสรางความคิดริเริ่มสรางสรรคแและจินตนาการตามวัยของเด็ก
ประถมศึกษาขณะท่ีเขาออกแบบสรางสรรคแ ทํากิจกรรม เด็กจะสรางสรรคแจินตนาการสวนตัวตามส่ิงท่ี
ไดรับรูและมีประสบการณแ เด็กวัย 10-12 ปี เรียนรูดวยการ สังเกต สัมผัส เช่ือมโยง และตองการเป็น
ท่ียอมรับ การใชอุปกรณแ และวิธีสอนท่ีเป็นกิจกรรม ท่ีใหเด็กไดปฏิบัติ ไดแสดงเพื่อฝึกการคิด และ
จินตนาการ เชน วาดภาพระบายสีลงบนกระดาษเพนทแเส้ือ ยอมผาบาติกดวยสีธรรมชาติ จัดดอกไม 
รอยดอกไม ประดิษฐแงานฝีมือเป็นการแด การทําภาพพิมพแอยางงาย เชน ทาสี ใบไม แลวพิมพแใหเกิด
ภาพบนกระดาษ การทําเปเปอรแมาเช หรือพับใบไมเป็นรูปรางตางๆ โดยการใชวัสดุเหลือใช (EnFant, 
2551)  เฉกเชนนี้การสอนการประดิษฐแจากวัสดุเหลือใช ดวยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใชเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีนํามาใชบูรณาการกับกิจกรรมการประดิษฐแ สามารถสอนใหนักเรียน
ไดรูจัก คําวา "พอเพียง" และหลักปฏิบัติท่ีตองคํานึงถึง โดยประกอบดวยหลักการ 3 หวง 2 เงื่อนไข 
ซึ่งเนนการปฏิบัติในทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเป็นขั้นเป็นตอน 3 คุณลักษณะ ไดแก ความ
พอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกันท่ีดี สวน 2 เงื่อนไขไดแก ความรู และคุณธรรม 
นํามาสอดแทรกพรอมกับกิจกรรมการประดิษฐแสําหรับเด็ก ซึ่งจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูที่จะพึ่งพา
ตนเอง รูจักประหยัดใชทรัพยากรและประยุกตแใชส่ิงตางๆ รอบตัวได เกิดการใฝุรูใฝุเรียนมีสติปใญญา 
พึ่งพาตนเอง อดทน และรูจักแบงปใน  

จากเหตุผลท่ีกลาวมาในขางตน ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงดานความพอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุมกัน รวมไปถึง
เงื่อนไขทางความรู และคุณธรรม มาเป็นแนวทางในการวางแผนในการเลือกใชทรัพยากร อยางคุมคา 
มีเหตุผล เพื่อประดิษฐแส่ิงประดิษฐแจากวัสดุเหลือใช อีกท้ังนํามาเป็นหลักคิดในการรูจักปูองกัน และ
แกปใญหาส่ิงแวดลอมท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของวัสดุเหลือ
ใช และเสริมสรางจิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอมของนักเรียนใหดีขึ้นมากเพียงใด ซึ่งผลการวิจัยครั้ง
นี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน และแนวทางในการพัฒนาจิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอม
ตอไป 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเปรียบเทียบจิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอมกอนและหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ
บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดํารงชีวิตของคนทุกคนไมใชเพียงเกษตรกร
เทานั้น เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเนนการพัฒนาคนเป็นหลัก เนนจัดกระบวนการของคนเป็น
ศูนยแกลาง(สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2542) 
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หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
       การพัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาท่ีต้ังอยูบนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีใน
ตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการ
กระทํา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู 5 สวน ดังนี้ 

1. กรอบแนวความคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะ
เป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สมารถนํามาประยุกตแใชไดตลอดเวลา และเป็น
การมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และวิกฤต เพื่อ
ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตแใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ
โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเป็นขั้นตอน 

3. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะดังนี้ 
   3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีไมไดมีมากหรือนอยจนเกินไปแตอยูบน
ทางสายกลาง โดยไมรบกวนหรือเบียดเบียนตนเองและผูอื่นใหเกิดความเดือดรอน เชนการผลิตและ
การบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ  
                     3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น 
จะตองเป็นไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปใจจัยท่ีเกี่ยวของ ปใจจัยท่ีสงผลตอความจําเป็น 
ความสําคัญ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทําอยางรอบคอบ  
              3.3 การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นดวยการคาดคะเน วางแผนรับมือโดยคํานึงถึงความเป็นไปไดของ
สถานการณแ ตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกลและไกล 

4. เงื่อนไข ในการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมใหอยูในระดับพอเพียงนั้นตองอาศัยท้ัง
ความรู และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กลาวคือ 
              4.1 เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
อยางรอบดาน ความรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการ
วางแผน และ         ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ  
              4.2 เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม
มีความซื่อสัตยแสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปใญญาในการดําเนินชีวิต  
 

การประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอน จึงเป็นเรื่องสําคัญท่ีครูผูเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนจึงให 

ความสําคัญและดําเนินการอยางจริงจัง ควรมีลักษณะท่ีสําคัญดังนี้ 
1. ควรจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการพึ่งตนเอง  
2. ควรจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเป็นศูนยแกลาง 
3. ควรจัดการเรียนการสอน ใหมีการเรียนรูทั้งดานทฤษฎี และปฏิบัติควบคูกันไปอยาง 

สมดุล สงเสริมการนําความรูไปประยุกตแใช เพื่อใหผูเรียนเกิดความสามารถและชํานาญในการใช
ความรูใหเป็นประโยชนแ 
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4. ควรจัดสภาพแวดลอม กิจกรรมประจําวัน ในสถานศึกษาใหเป็นตัวอยางท่ีดีแก ผูเรียนใน
เรื่องตางๆ ท่ีจะตองปลูกฝใงใหแกผูเรียน ดังนั้นพระราชดําริ เกี่ยวกับการนําทฤษฎีใหมไปใชใน
การศึกษา ควรดูใหเหมาะสมกับความจําเป็นของสภาพแวดลอมและปใจจัยตางๆ  

 
ความหมายของจิตสํานึก 
จิตสํานึก หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีผลจากประสบการณแ หรือการชักนําจาก

ความรู ความคิด ความเขาใจของตน ซึ่งเกิดจากการกระตุนหรือการเราจากส่ิงใดส่ิงหนึ่ง จนเห็นถึง
ความจําเป็นและเห็นถึงประโยชนแท่ีควรกระทํา อยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถแสดงออกไดดวยการปฏิบัติ
หรือทํากิจกรรมนั้นซ้ําๆ และความเขาใจถึงส่ิงท่ีตนจะกระทําอยางมีเหตุผลซึ่งจิตสํานึก เป็นสวนหนึ่ง
ของเจตคติ (กัลยกร                    วรกุลลัฎฐานียแ, 2551; สัญญา สัญญาวิวัฒนแ, 2549) 

 
การวัดความตระหนักและจิตสํานึก 
การวัดความตระหนักและจิตสํานึกตอส่ิงแวดลอมควรวัดใน 3 ดาน ดังนี้  
1. ความรู ความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ลักษณะของส่ิงแวดลอม คุณคาส่ิงแวดลอม 

ความรูความเขาใจถึงปใญหาส่ิงแวดลอม ความรุนแรงของปใญหา อันตรายอันเกิดจาก ส่ิงแวดลอมท่ีถูก
ทําลาย ความรูความเขาใจถึงสาเหตุท่ีกอใหเกิดปใญหา ความรูความเขาใจถึงวิธีการแกไขปใญหา 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษแส่ิงแวดลอม 

2. ความรูสึก คานิยมท่ีถูกตองตอเรื่องของส่ิงแวดลอม คานิยมท่ีถูกตองตอการอนุรักษแ
ส่ิงแวดลอม และการแกปใญหาส่ิงแวดลอม เชน คานิยมท่ีวาส่ิงแวดลอมเป็นส่ิงท่ีมีคุณคาควรแกการ
รักษา การทําลายส่ิงแวดลอมเหมือนกับทําลายชีวิต เป็นตน ทัศนคติท่ีดีตอส่ิงแวดลอมและการ
อนุรักษแส่ิงแวดลอม เชน เห็นวาการทิ้งขยะมูลฝอย ลงสูถังขยะเป็นส่ิงท่ีดีการอนุรักษแสัตวแปุา เป็นส่ิงท่ี
ควรกระทํา เป็นตน ความตองการและความคาดหวังตอส่ิงแวดลอมไดแก การท่ีบุคคลกําหนดไวในใจ
หรือ ต้ังปณิธานไววาอยากจะเห็นส่ิงแวดลอมในอนาคตเป็นอยางไร เป็นตน  การตระหนักใน
ความสําคัญ และเห็นคุณคาของส่ิงแวดลอม ตลอดจนการแกปใญหา ส่ิงแวดลอมรวมท้ังชักจูงผูอื่นมา
ใหความสนใจและรวมมือในการแกปใญหาส่ิงแวดลอม 

3. การประพฤติปฏิบัติ การพูดถึงปใญหาส่ิงแวดลอม รวมท้ังการอนุรักษแส่ิงแวดลอม กอใหเกิด
ความเขาใจท่ีถูกตองท้ังในตัวปใญหาและวิธีการแกไขปใญหาการประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตองเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม และการอนุรักษแส่ิงแวดลอมอยูเป็นประจําจนกลายเป็นนิสัยทําใหสามารถแกปใญหา
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดการแกไขการประพฤติปฏิบัติท่ีไมถูกตองเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมท่ีนําไปสูการ
ทําลายส่ิงแวดลอมจะทําใหสามารถแกปใญหาส่ิงแวดลอมไดการประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตองเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมเพื่อเป็นตัวอยางท่ีดีแกผูอื่นการใหคําแนะนําตักเตือนผูอื่น ตลอดจนการเป็นผูเฝูาระวัง
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม เป็นการกระทําเพื่อท่ีจะชวยแกปใญหาส่ิงแวดลอม และการอนุรักษแส่ิงแวดลอม 
โดยแนวคิดดังกลาวเป็นแนวคิดท่ีคลายคลึงกับการวัดเจตคติ ตามแนวคิดของ Triandis (1972) โดยมี
องคแประกอบคือ ดานความรู ความรูสึก และการประพฤติปฏิบัติ 

ความหมายของสิ่งแวดล้อม 
 ส่ิงแวดลอมหมายถึง ส่ิงท่ีอยูรอบๆตัวเราท้ังท่ีมีชีวิต และไมมีชีวิต ท้ังรูปธรรมและนามธรรม  
โดยส่ิงแวดลอมนั้นอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ (natural environment ) เชน ภูเขา แมน้ํา ทะเล 
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อากาศ เป็นตน และอาจเกิดจากส่ิงท่ีมนุษยแสรางขึ้นเชน อาคาร รถยนตแ เครื่องจักร เป็นตน ดังนั้น
ส่ิงแวดลอมจึงสามารถสรุปไดวาเป็นส่ิงท่ีอยูรอบๆ ตัวตามพระราชบัญญัติการสงเสริมส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 
 
 การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึกในด้านสิ่งแวดล้อม 
 การสอนในโรงเรียนหรือการใหความรูโดยผานส่ือตางๆลวนเป็นการทําใหเกิดการ เปล่ียนเจต
คติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท้ังส้ิน ถาจะมองในลักษณะของการสอนส่ิงแวดลอมแลวก็คง จะตองมีเปูาหมาย
วาผูสอนตองการใหผูเรียนมีเจตคติในเรื่องใด อยางไร แลวจะจัดสภาพการ เรียนใหอยางไร เพื่อ
ผูเรียนจะไดมีเจตคติตามท่ีตองการ การท่ีจะใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งนั้น มีปใจจัยเขามาเกี่ยวของ
มากมาย แตท่ีจะกลาวถึงสภาพการสอนส่ิงแวดลอมศึกษานี้เป็น กระบวนการท่ีความรูถูกสงผานแลว 
ทายท่ีสุดก็ออกมาเป็นเจตคติ โดยอาศัยข้ันตอนตางๆของ Benjamin Bloom เป็นหลัก คือ ขั้นขอมูล
เบื้องตน (information) ขั้นความคิดรวบยอด (concept) ขั้นการวิเคราะหแ (analysis) ขั้นการ
นําไปใช (application) ขั้นเจตคติ (attitude) 
 
กรอบแนวความคิด 
 

 
 

 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนดําเนินการวิจัย ดังนี้  
 
กลุ่มเปูาหมายในการวิจัย 
 กลุมเปูาหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนท่ีกําลังศึกษาช้ันประถมปีท่ี 5/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ หมูท่ี 1 บ.บานเชิงดอยสุเทพ ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม 
จ. เชียงใหม สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1 จํานวน 10 คน 
ตัวจัดกระทํา/ตัวแปรวิจัย 

ตัวจัดกระทํา ไดแก กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวแปรตาม ไดแก จิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอม 

 
 
เคร่ืองมือวิจัย 
 ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรท่ีผูวิจัย
สนใจศึกษา โดยเครื่องมือวิ จัยมีจํานวน 1  ฉบับคือ แบบสอบถามการมีจิตสํานึกการอนุรักษแ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
จิตสํานึกการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
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ส่ิงแวดลอมจํานวนจํานวน  2  ตอน ตอนละ  10  ขอ รวมท้ังหม ด 20  ขอใชในการสอบถามนักเรียน 
กอนและหลังใชกิจกรรมเรียนรูแบบบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูเช่ียวชาญประเมินความ
สอดคลองของขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ จํานวน 3  ดาน ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญทางดาน

การสอนการงานอาชีพ ดานการสอนสังคมศึกษา และดานการวั ดและประเมินผล ซึ่งผลการตรวจสอบ
คุณภาพดานความตรงเชิงเนื้อหา พบวา ขอคําถามทุกขอมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 

0.50 – 1.00 คะแนน  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผูวิจัยจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยผูวิจัยได
พัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรท่ีผูวิจัยสนใจศึกษา โดย
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง ออกเป็น 4  กิจกรรมยอย ประกอบ

ไปดวยจํานวน 4 ช่ัวโมง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
กิจกรรมท่ี 1 เรื่อง รูรักษแส่ิงแวดลอม ดวยความรู คูคุณธรรม 
กิจกรรมท่ี 2 เรื่อง หลักคิดพิชิตส่ิงแวดลอม 
กิจกรรมท่ี 3 เรื่อง เลือกใชเลือกทํา นอมนําความพอเพียง 
กิจกรรมท่ี 4 เรื่อง เห็นคุณคาผานชีวิต ลองประดิษฐแทรัพยากร 

2. ผูวิจัยพัฒนาแบบสอบถามการมีจิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอม จํานวน 2 ตอน ตอนละ 
10 ขอ รวมท้ังหมด 20 ขอ  

3. ผูวิจัยนํากิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงและแบบสอบถามการมี
จิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอม ใหผูเช่ียวชาญประเมินความสอดคลองของขอคําถามกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ จํานวน 3 ดาน ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญทางดานการสอนการงานอาชีพ ดานการสอน
สังคมศึกษา และดานการวัดและประเมินผล 

4. ผูวิจัยติดตอประสานงานกับครูฝุายวิชาการ เพื่อขอความอนุเคราะหแในการอํานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล 

5. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแผนการดําเนินงานท่ีไดกําหนดไว โดยมีการเก็บ
รวบรวมขอมูล 2 ครั้ง คือ กอนการจัดกิจกรรมและหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และติดตามผลการเก็บขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหแผล สรุปผล และอภิปรายผล 
ตามลําดับตอไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะหแขอมูลแบงเป็น 2 สวน คือ สวนท่ี 1 การเตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะหแ และ
สวนท่ี 2 การวิเคราะหแขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคแการวิจัย 

ส่วนที่ 1 การเตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะหแ มีขั้นตอนดังนี้ 
ตรวจสอบจํานวนแบบวัดการมีจิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอม วามีความครบถวนสมบูรณแ

ของคําตอบหรือไม โดยพิจารณาจากลักษณะของขอมูลท่ีขาดหาย ถามีขอมูลท่ีขาดหายตองให
นักเรียนทําแบบสอบถามในขอนั้นใหครบสรางคลังขอมูลโดยการกรอกลงแบบประเมินแบบวัดการมี
จิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอม 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะหแขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคแการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
การวิเคราะหแขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคแการวิจัยโดยใชการวิเคราะหแคาความถี่ รอยละ 

คาเฉล่ีย ( ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และวิเคราะหแเนื้อหา (content analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยมีวัตถุประสงคแเพื่อเปรียบเทียบจิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอมกอนและหลังการใช

กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปี 5 พบวา 
กอนการใชกิจกรรมนักเรียนมีระดับจิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 
3.90 คะแนน) หลังจากการจัดกิจกรรมนักเรียนมีจิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอมอยูในระดับมากท่ีสุด 
(คาเฉล่ียเทากับ 4.92 คะแนน) แสดงวา จิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอมหลังเรียนสูงกวากอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง และจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงาน
ของนักเรียน สะทอนใหเห็นการมีจิตสํานึก 2  ดานดังนี้  1 ) พฤติกรรมการใชทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอมของนักเรียนดีขึ้น เชน นักเรียน ปิดไฟ ปิดพัดลม หลังออกจากหองเรียน พยายามเปิดไฟ
เทาท่ีจําเป็น 2) ความเขาใจ และความหวงใยตอส่ิงแวดลอม ของนักเรียนดีขึ้น เชน นักเรียนเขาใจถึง
ปใญหาของส่ิงแวดลอมมากขึ้น จากการตอบคําถามในช้ันเรียนวา พลาสติกเป็นส่ิงท่ียอยสลายยาก ควร
ลดการใชงาน และเปล่ียนเป็นการใชถุงผาใสของแทน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยผลการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีตอ
จิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา ซึ่งสามารถอภิปรายผลเป็น
ประเด็นตางๆ ไดดังนี้ 

1. นักเรียนมีจิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอมอยูในระดับมากท่ีสุด หลังจากไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีจิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอมสูงขึ้น
จากการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงพบวา ระหวางการจัด
กิจกรรม จิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอมของนักเรียนสูงขึ้น จากรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีเนนให
ผูเรียนไดรูถึงความสําคัญ และปใญหาส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบตัว ไดรวมกันวิเคราะหแถึงผลกระทบและ
สาเหตุของปใญหา และลงมือเลือกวิธีแกปใญหาท่ีสามารถทําไดในระยะเวลาจํากัด ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข ท่ีประกอบไปดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน และ
เงื่อนไข ความรู และคุณธรรม (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2541; ประเวศ วะสี, 2542; สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2543) โดยจากการจัดกิจกรรมพบวา  

หวงท่ี 1 หลักความพอประมาณคือ ความพอดีไมไดมีมากหรือนอยจนเกินไปแตอยูบน
ทางสายกลาง โดยไมรบกวนหรือเบียดเบียนตนเองและผูอื่นใหเกิดความเดือดรอน ซึ่งสามารถทําให
นักเรียน รูจักการใชวัสดุ อุปกรณแ ทรัพยากร และส่ิงแวดลอมรอบตัวอยางคุมคา  

หวงท่ี 2 หลักความมีเหตุผลคือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตอง
เป็นไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปใจจัยท่ีเกี่ยวของ ปใจจัยท่ีสงผลตอความจําเป็น  ตลอดจน
คํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทําอยางรอบคอบ ซึ่งหลักการนี้สามารถทําใหนักเรียนใช
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
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 หวงท่ี 3 การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัวคือ การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงดานตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้นดวยการคาดคะเน วางแผนรับมือโดยคํานึงถึงความเป็นไปไดของ
สถานการณแท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งทําใหนักเรียน มีการวางแผนสํารองในการแกปใญหาสถานการณแ
ตางๆ เชน การวางแผนสํารองในการเลือกใชทรัพยากรทดแทน และในสวนของเงื่อนไข ความรูและ
คุณธรรมคือ ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการ ท่ีเกี่ยวของอยางรอบดาน ความรอบคอบท่ีจะนําความรู
เหลานั้นมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ และ 
มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยแสุจริตและมีความอดทนมีความเพียร ใชสติปใญญาในการ
ดําเนินชีวิต ซึ่งนักเรียน มีความรูความเขาใจถึงหลักการ ความสําคัญ และ สามารถนําความรูเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม และหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการวางแผน การตัดสินใจ และสรางความตระหนักท่ี
จะเลือกใช เลือกซื้อ และทํากิจกรรมตามแผนท่ีวางไวดวยความซื่อสัตยแ รู จักท่ีจะอดทนรอ และ
พยายามท่ีจะทํากิจกรรมและแกไขปใญหาในทุกๆกิจกรรม เพื่อจะเลือกหาวิธีในการดูแลส่ิงแวดลอม 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวีรวรรณ วงศแปิ่นเพ็ชร (2558) พบวา การท่ีนักเรียนมีจิตพอเพียง
สามารถ นําไปสูการมีพฤติกรรมการบริโภคดวยปใญญา ดังนั้นในการสงเสริมใหนักเรียนมีพฤติกรรม
การบริโภคดวยปใญญา ควรมุงเนนการพัฒนาใหนักเรียนมีจิตลักษณะแบบพอเพียง ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบไป ดวย ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุมกันตน และการรับรูคุณความดี 
ซึ่งการบริโภค ก็เปรียบเสมือนการเลือกใช ท่ีเมื่อนักเรียนมีหลักการคิดท่ีดี ยอมสงผลตอพฤติกรรมท่ีดี 
และเมื่อมีหลักคิดและพฤติกรรมท่ีดียอมสงผลใหมี จิตสํานึกท่ีดวย ตามหลักการเกิดเจตคติท่ีจะเกิดได
นั้นจะเกิดจาก ดานความรู การลงมือปฏิบัติ และความรูสึกภายในจิตใจ การท่ีนักเรียนไดเรียนรูถึง
ความสําคัญ ลงมือปฏิบัติ แสดงความรูสึกของตน โดยผานกระบวนการคิดท่ีอยูบนหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงทําใหนักเรียนเกิดจิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอมท่ีสูงขึ้น ซึ่งจากกิจกรรมท้ังหมดนั้นก็
เป็นไปตามผลของหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือ การพัฒนาท่ีทําใหเกิดความสมดุล ของปใญญา การ
ปฏิบัติและความรูสึกไดอยางยั่งยืน มีความพรอมเพื่อรับตอการเปล่ียนแปลงในทุกดาน (ประเวศ วะสี, 
2542;  ธีระพร อุวรรณโณ, 2551 ) 

 
2. เมื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาจิตสํานึกการอนุรักษแ ส่ิงแวดลอมของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหวางกอนและหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
พบวา หลังไดรับการจัดกิจกรรมนักเรียนมีจิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอมท่ีสูงขึ้นกวากอนไดรับ
กิจกรรมซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีวาเด็กประถมศึกษาท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณา
การตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แสดงใหเห็นวาจิตสํานึกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สามารถ
พัฒนาใหสูงขึ้นไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในการท่ีทําให
นักเรียนไดสืบคนความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ทรัพยากร การวางแผน ลงมือปฏิบัติตาม
ห ลั ก คิ ด ท่ี ส อ ด แ ท ร ก ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  ต า ม แ น ว คิ ด 
ทิศนา แขมมณี (2555) ในการประยุกตแใชแนวความคิดของทฤษฎีใหมกับการจัดการศึกษาท่ีควร
จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการพึ่งตนเอง ควรจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเป็น
ศูนยแกลาง ควรจัดการเรียนการสอน ใหมีการเรียนรูทั้งดานทฤษฎี และปฏิบัติควบคูกันไปอยาง สมดุล  

สงเสริมการนําความรูไปประยุกตแใช เพื่อใหผูเรียนเกิดความสามารถและความชํานาญในการ
ใช ความรูใหเป็นประโยชนแ ควรจัดสภาพแวดลอม กิจกรรมประจําวัน ในสถานศึกษาใหเป็นตัวอยางท่ี
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ดีแก ผูเรียนในเรื่องตางๆ ท่ีจะตองปลูกฝใงใหแกผูเรียน นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมยังสอดคลองกับ 
พัฒนาการทางจิตสังคม 8 ข้ัน ตามทฤษฎีของแอริคสัน         (The Eight Stages of Psychosocial 
Development in Erikson) ท่ีวาเด็กชวงอายุ 6-12 ปีจะเรียนรูท่ีจะสรางสรรคแ มีความคิดและ
พยายามทํากิจกรรมดวยตัวเอง หากไดรับการสนับสนุนก็ยอมทําใหเด็กมีการพัฒนาบุคลิกภาพและมี
ความมานะเพียรพยายามท่ีจะแสวงหาส่ิงท่ีทาทายความสามารถ สติปใญญา 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ้
 จากการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอมท่ีสูงขึ้นได ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผูสอนจําเป็นตองให
ความสําคัญกับผูเรียนทุกคน เนื่องจากกิจกรรมเนนการสรางหลักคิดแกผูเรียน จึงตองทําใหผูเรียนทุก
คนเขาใจและนําหลักคิดไปใช คอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและหาชองทางสอดคลองหลักคิด
ใหกับผูเรียนเป็นรายบุคคล  

2. จากการศึกษาเอกสารวิธีการที่สามารถแกปใญหา จิตสํานึกการอนุรักษแนั้นมีหลายวิธี แตวิธี
สวนใหญมุงเนนเพียงการเปล่ียนพฤติกรรม ซึ่งทําใหไมครบองคแประกอบของการเกิดจิตสํานึก แตวิธีท่ี
ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรางท้ังหลักคิดและพฤติกรรมได ดังนั้นในการจัดกิจกรรม จึงตอง
คํานึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงทุกครั้ง และตองเนนย้ําใหผูเรียนนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ตัดสินใจทุกครั้ง 
 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรเลือกกลุมเปูาหมายท่ีมีจิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอมท่ีตํ่า หรือมีความหลากหลาย

ทางดานจิตสํานึก เพื่อศึกษาผลของจิตสํานึกไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
2. การประเมินควรมีวิธีท่ีหลากหลาย และครอบคลุมท้ังดาน พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิต

พิสัยโดยการเพิ่มแบบทดสอบ และแบบสังเกตพฤติกรรม เพื่อใหไดประสิทธิภาพ และมีความ
นาเช่ือถือของผลการวิจัย 

3. ประยุกตแใชกับการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ เพื่อใหเกิดความหลากหลาย 
และสงเสริมจิตสํานึกการอนุรักษแส่ิงแวดลอมจากเนื้อหาท่ีหลากหลาย 

4. ควรทําการศึกษาท่ีมีการควบคุมกลุมทดลอง และกลุมควบคุม เพื่อเปรียบเทียบผลของการ
จัดกิจกรรม เพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือและ เกิดการพัฒนาการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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Employee motivation and employee performance: A case study 
of C.H. P.M.A Property Company 
 
 

 

 

 

Abstract 

The objectives of this study are: 1) to study the level of employee motivation 
in C.H. P.M.A Property Company, 2) to study the level of employee performance in 
C.H. P.M.A property company, and 3) to study the relationship between employee 
motivation and employee performance in C.H. P.M.A Property Company. A 
questionnaire was used to collect data from 125 employees. The statistics used to 
analyze the data were Frequency, Mean, Standard Deviation, and Pearson 
correlation. 

The results found that: 

The level of employee motivation in C.H. P.M.A Property Company of the 
respondents was at a high level motivation, and to study the level of employee 
performance in C.H. P.M.A Property Company the respondents was of a high level 
performance. The correlation between employee motivation and employee 
performance is significant. 

Keywords: employee motivation, employee performance, C.H.P.M.A Property 
Company. 

 

Introduction 

With the rapid development of China's economy and the increasing progress 
of science and technology, especially with the arrival of the era of global economic 
integration, the competition between enterprises and commerce under the market 
economic system is becoming many intense in the 21st century.  

Yuqi Huang  MBA student Rajapruk University 
 Siri  Poopongwatana  Asso.Professor  
Rajapruk University 
 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 597 

The CEO needs to know how best to elicit the cooperation and motivation of 
staff, and direct their efforts to achieve the goals and objectives of the organization. 
C.H. P.M.A Property Company is a property owner entrusted by the property 
management entrustment contract, property construction equipment, facilities, 
greening, sanitation, public security, environmental features and other projects to 
repair, C.H. P.M.A Property Company has made outstanding contributions to the 
property management industry in HeChuan area of Chongqing since its establishment 
for 11 years. The staffs have always adhered to the concept of serving the owners 
wholeheartedly and made continuous efforts to their work. Facing the fierce market 
competition, they have also found many drawbacks, C.H. P.M.A Property Company 
employee performance has not improved, and no targeted motivations were 
developed. The other reason is the problem of staff working efficiency. The 
motivation of employees is obviously reduced, which hinders the development of 
team performance. So employees need to improve their quality, to improve the 
efficiency of their work, and have a goals of the company, and to achieve the goals 
and make the company become longer development. (reference in introduction) 

 

Employees’ motivation 

This is a theory that Frederick Herzberg (2003) developed another 
popular theory of motivation called the two-factor theory. These two 
factors are independent of each other and affect people‖s work behavior in 
different ways. 

From the perspective of two factors, the main problems of the 
C.H.P.M.A Property Company are analyzed and put forward suggestions. 

1. Hygiene Factors 
1) Company policy 
Company policy is the principles, rules and guidelines that are developed or 

adopted to achieve their long-term goals 
2) Working conditions 
Working conditions refer to the working environment and all existing 

environments that affect workplace labor. 
3) Base wage, salary 
That is a fixed amount of money paid to an employee by an employer in 

return for work performed. 
4) Supervisor quality 
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Quality assurance and program guidance processes, work quality standards 
development, application and maintenance related activities. 

5) Interpersonal relationship 
The way in which two or more people or organizations regard and behave 

toward each other. 
2. Motivating Factors 
1) Achievement 
Successfully complete work at work through hard work or skill. 
2) Responsibility 
Responsible for handling something or controlling someone at work. 
3) Recognition 
An action or process that is specifically identified or identified for work. 
4) Work itself 
Work itself is to say that you have to complete and solve your work. 
5) Personal growth 
Personal growth covers activities that improve awareness and identity, 

develop talents and potential, build human capital and facilitate employ ability. 
 
Employees’ Performance 

There are three definitions about Employees‖ Performance of  Noe, 
Hollenbeck, Gerhart, Wright (2014). A manager who defines performance must ensure 
that he knows what employees or teams expect and that he or she is focused on 
effective performance. (1998). Fay, C. H. and Thompson M. A (2001) mentioned that 
incentive management systems have an important impact on the ability to motivate 
employee‖s potential and thus achieve the goals and improve high levels individual 
performance. 

1. Organization’s goals 
The values and behaviors that contribute to the unique social and 

psychological environment of an organization. 
2. Individuals (Employee) 

1) Individuals‖ skills and abilities 
Refers to the work skills and abilities of the employees. 
2) Individuals‖ behaviors 
Leaders relevant regulations on behavior in order to improve the quality of 

employees. 
3) Objective results 
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The results of the company's employees' efforts and contributions to the 
organization. 

3.Situation  
1) Organizational culture 
The values and behaviors that contribute to the unique social and 

psychological environment of an organization. 
2) Economy 
The wealth and resources of company especially in terms of the production. 
 
Research Objectives 
1). To study the level of employee motivation in C.H. P.M.A property 

company. 
2). To study the level of employee performance in C.H. P.M.A property 

company. 
3). To study the relationship between employee motivation and employee 

performance in C.H. P.M.A property company. 
 
Research Hypothesis 
There is a significant correlation between employee motivation and employee 

performance in C.H. P.M.A Property Company. 
 
Conceptual Framework 
The independent variables of the research were the employee motivation two 

factors theory of Richard L. Daft in (2016) conclude of Hygiene Factors (Company 
policy, Working conditions, Base wage salary, Supervisor quality, Interpersonal 
relationship) and motivating factors (Achievement, Responsibility, Recognition, Work 
itself and Personal growth). 

The dependent variables of the research were the employee performance 
theory of Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright (2014) concluded of Organization‖s goals, 
Individuals (employees), Individual‖s skills and abilities, Individuals‖ behaviors, 
Objective results and Situation(Organizational culture, Economy). 
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Population and Sample 

The target population in this research were the employees of the C.H. P.M.A Property 
Company. In total, there were 180 employees and manager in this company. The 
researcher used Krejcie and Morgan (1970) sample size table. The table shows that 
with 180 population, the sample size would be 125 sample. 

Data Collection  
The process of collecting data were as follows: 

1) Ask the company for the permission to collect data. 
2) Send the questionnaire to the company. 

Data Analysis Techniques 

This research used questionnaire to investigate the level of employee 
motivation and employee‖s performance and employee motivation related to 
employee performance. 

The questionnaire was designed as three parts. The first part was demography 
of employees. The questions were designed to be closed-ended with choice 
answers. The second part was the level of employee motivation in the company.The 
third part was the level of employee‖s performance. Likert‖s scale (1932) referred in 

Motivation: Two factors theory 

1. Hygiene Factors 

1.1) Company policy 

1.2) Working conditions 

1.3) Base wage, salary 

1.4) Supervisor quality 

2. Motivating Factors 

2.1) Achievement 

2.2) Responsibility 

2.3) Recognition 

2.4) Work itself 

Employee Performance 

1. Organization’s goals 

2. Individuals (employees) 

2.1) Individual’s skills and abilities 

2.2) Individuals’ behaviors 

2.3) Objective results 

3. Situation 

3.1) Organizational culture,  

3.2) Economy 
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Warmbrod (2014) 1 = Strongly disagree, 2 = Disagree, 3 = Neutral, 4 = Agree, 5 = 
Strongly Agree  

All the questions of questionnaire would be fixed after reliability validity test 
by professionals. This process made sure all questions were effective and reliable. 
 

Validity and Reliability 

The questionnaire was designed after interviewing employees and managers of 
the company. Depends on feedback of experts, researcher revised the instrument. 
The Item-Objective Congruence (IOC) was used to evaluate the items of the 
questionnaire based on the score range from Congruent = + 1, Questionable = 0, and 
Incongruent = -1. The items that had scores lower than 0.5 were revised. On the 
other hand, the items that had scores higher than or equal to 0.5 were reserved. In 
this process, three experts checked the questionnaire. The average score is 1 more 
than 0.5. The score was accepted to issue questionnaire. 

Data Analysis Techniques 

Descriptive statistical analysis was used to describe the relationship between  
employee motivation (company policy, working conditions, base wage, salary, 
supervisor quality, interpersonal relationships and Motivators factors Achievement, 
responsibility, Recognition, Work itself, Personal Growth)and employee performance. 
These data were described by frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
Lekert―s scale (1932) referred in Warmbrod (2014) 
Interpret the average of the mean scale (Best, 1981:82) 
4.50-5.00 = Highest 
3.50-4.49= High 
2.50-3.49 = General 
1.50-2.49 = Low 
1.00-1.49 = Lowest 

The relationship between employee motivation and employee performance 
was using Person correlation standard. 

Level of the correlation (Evans, 1991) 
.00-.19= very week 
.20-.39=week 
.40-.59=moderate 
.60-.79=strong 
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.80-1.0=very strong. 
 
Result 

There were basic information of respondents, it has shown a total of 125 
questionnaire survey.  Most respondents were male. Most respondents were 25-35 
years old. Most respondents were Bachelor‖s degree. Most respondents were working 
1-3 years because was a new company built in 2007. 2000-5000 Yuan has 98 people 
accounted for 78.40%. Most respondents were order maintenance department 

Employee Motivation 
This part described the Mean and Std. deviation of each issue of employee 
motivation and defined the level of employee motivation in C.H.P.M.A Property 
Company. 

Table 1 Mean and Std. Deviation of employee motivation 

motivation  SD Level Ranking 

hygiene factors 3.88 0.05 High 2 

motivating factors 4.13 0.051 High 1 

Total 4.00 0.125 High  

Table 1 it has shown that motivation in a total of 125 questionnaire survey was at a 
high level. All aspects the motivation has a wide return at a high level. The highest 
level of motivating factors is the ―motivating factors‖. The second level is ―hygiene 
factors‖. 
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Table 2 Mean and Std. Deviation of hygiene factor 

hygiene factor  SD Level Ranking 

Q7.The company‖s base wage, salary to 
employees can make employees satisfied. 

3.52 1.104 High 11 

Q8.The company provides different salaries 
for different positions. 

3.93 .943 High 6 

Q9.Satisfied with the salary-related 
information provided by the company 

3.72 .997 High 10 

Q10.The company can provide employees 
with a comfortable working environment 
and complete office materials. 

3.98 .818 High 4 

Q11.Supervisor feedback to employees can 
improve employee performance. 

4.01 .838 High 2 

Q12.Supervisors can fairly evaluate the work 
of employees. 

3.96 .962 High 5 

Q13.Supervisors can identify problems and 
provide guidance in a timely manner 

3.99 .963 High 3 

Q14.Companies often consider employee 
opinions in their decisions. 

3.78 1.031 High 8 

Q15.Company policies can be implement 
and revised in time. 

3.76 .945 High 9 

Q16.Company policy is consistent with the 
company's actual situation 

3.90 .911 High 7 

Q17.Can build good relationships with 
leaders and colleagues. 

4.11 .815 High 1 

Total 3.88 0.05 High  

Table 2 it has shown in a total of 125 questionnaire survey that hygiene factor 
is at a high level. All aspects the hygiene factor has a wide return at a high level. The 
highest level of hygiene factor is the ―Can build good relationships with leaders and 
colleagues‖. The second level is ―Supervisor feedback to employees can improve 

X
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employee performance‖. The last level is ―Satisfied with the salary-related 
information provided by the company‖. 

Table 3 Mean and Std. Deviation of motivating factor 

motivating factor  SD Level Ranking 

Q18.Corporate responsibility is greater than 
its own interests 

3.75 1.133 High 11 

Q19.It is very necessary to be serious and 
responsible for the work 

4.30 .730 High 1 

Q20.Can make mistakes in work and take 
the initiative to take responsibility 

4.18 .777 High 8 

Q21.Companies can let employees learn 
new knowledge. 

4.21 .796 High 5 

Q22.The company can provide employees 
with opportunities for development. 

4.18 .899 High 6 

Q23.Can get a certain status through 
continuous efforts. 

3.90 1.027 High 10 

Q24.Hope to surpass others at work. 4.04 .937 High 9 

Q25.Work hard can get a sense of 
achievement and joy. 

4.25 .758 High 5 

Q26.You can do your work independently. 4.26 .717 High 2 

Q27.Employees can clearly understand job 
responsibilities. 

4.22 .771 High 4 

Q28.Employees can clearly understand 
what is needed at work 

4.18 .797 High 7 

Total 4.13 0.051 High  

Table 3 it has shown in a total of 125 questionnaire survey that motivating factors 
was at a high level. All aspects the motivating factors has a wide return at a high 
level. The highest level of motivating factors is the ―It is very necessary to be serious 
and responsible for the work‖. The second level is ―You can do your work 
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independently‖. The last level is ―Corporate responsibility is greater than its own 
interests‖. 

Employee’s Performance 

Table 4 Mean and Std. Deviation of Performance 

Performance  SD Level Ranking 

Organization‖s goals 4.09 0.066 High 5 

Individual‖s skills and abilities 4.26 0.047 High 2 

Individual‖s behaviors 4.12 0.07 High 4 

Objective results 4.36 0.05 High 1 

Situation 4.2 0.02 High 3 

Total 4.2 0.05 High  

Table 4 had shown in a total of 125 questionnaire survey that Performance 
was at a high level. All aspects of the Performance were at a high level. The highest 
of level of Performance is ―Objective results‖. The second level was ―Individual‖s 
skills and abilities‖. The last level was ―Organization‖s goals‖. 

Table 5 Mean and Std. Deviation of Organization‖s goals 

Organization‖s goals  SD Level Ranking 

Q29.Have organization‖s goal to clarify 
daily work tasks 

4.17 .849 High 1 

Q30.Have clear goal that is consistent 
with organization‖s goals 

4.14 .874 High 2 

Q31.In order to complete the 
organization‖s goals, everyone can 
participates. 

3.96 .919 High 3 

Total 4.09 0.066 High  

Table 5 had shown that in a total of 125 questionnaire survey Organization‖s 
goals were at a high level. All aspects of the Organization‖s goals were at a high 
level. The highest of level of Organization‖s goals was ―Have organization‖s goal to 

X

X
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clarify daily work tasks‖. The second level is ―Have clear goal that was consistent with 
organization‖s goals‖. The last level was ―In order to complete the organization‖s 
goals, everyone can participate in‖. 

Table 6 Mean and Std. Deviation of Individual‖s skills and abilities 

Individual‖s skills and abilities  SD Level Ranking 

Q32.Be proficient in own workflow. 4.33 .760 High 1 

Q33.Solve problems in work 
independently, 

4.17 .727 High 3 

Q34.It directly affects the quality of 
work and efficiency. 

4.27 .688 High 2 

Total 4.26 0.047 High  

Table 6 had shown in a total of 125 questionnaire survey that Individual‖s 
skills and abilities were at a high level. All aspects of the Individual‖s skills and 
abilities were at a high level. The highest of level of Organization‖s goals was ― Be 
proficient in own workflow‖. The second level was ―It directly affects the quality of 
work and efficiency‖. The last level was ―Solve problems in work independently‖. 

 

Table 7 Mean and Std. Deviation of Individual‖s behaviors 

Individual‖s behaviors  SD Level Ranking 

Q35.Employees are not lazy at work. 3.98 .971 High 3 

Q36.Actively completely work tasks. 4.18 .797 High 2 

Q37.Complete tasks before the 
scheduled task time 

4.20 .741 High 1 

Total 4.12 0.07 High  

Table 7 had shown in a total of 125 questionnaire survey that Individual‖s 
behaviors were at a high level. All aspects of the Individual‖s behaviors were at a 
high level. The highest of level of Organization‖s goals was ―Complete tasks before 
the scheduled task time‖. The second level was ―Actively completely work tasks‖. 
The last level was ―Employees are not lazy at work‖. 

X

X



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 607 

Table 8 Mean and Std. Deviation of Objective results 

Objective results  SD Level Ranking 

Q38.Improve performance by 
motivating motivation. 

4.37 .724 High 1 

Q39.can promotes enthusiasm for 
work 

4.36 .787 High 2 

Total 4.36 0.05 High  

Table 8 had shown in a total of 125 questionnaire survey that Objective 
results were at a high level. All aspects of the Objective results were at a high level. 
The highest of level of Organization‖s goals was ―Improve performance by motivating 
motivation‖. The second level was ―can promotes enthusiasm for work‖. 

Table 9 Mean and Std. Deviation of Situation 

Situation  SD Level Ranking 

Q40.The company has training in skills 
and culture 

4.21 .918 High 2 

Q41.The company encourages 
employees to learn and provide 
financial support 

4.17 .973 High 3 

Q42.The company values efficiency 
and cooperation 

4.22 .897 High 1 

Total 4.2 0.02 High  

Table 9 had shown in a total of 125 questionnaire survey that Situation was at 
a high level. All aspects of the Situation were at a high level. The highest of level of 
Situation was ―The company values efficiency and cooperation‖. The second level 
was ―The company has training in skills and culture‖. The last level was ―The 
company encourages employees to learn and provide financial support‖. 
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Correlations 

The relationship between several variables should be measured when 
analyzing this research question. 

Table 10 Pearson correlations for Motivation and Performance 

motivation 
Performance 
Pearson 
Correlation 

Sig.(2-tailed) Level Rank 

hygiene 
factors 

.774** .000 strong positive relationship 2 

motivating 
factors 

.854** .000 
very strong positive 
relationship 

1 

Total .870** .000 
very strong positive 
relationship  

Table 10 had shown in a total of 125 questionnaire survey that there was 
positive relationship between motivation and performance. Hygiene factors, had a 
positive relationship with performance of a high level. Motivating factors, had a 
positive relationship with performance of a high level. 

Table 11 Pearson correlations for Motivation and Organization's goals 

motivation 
Organization's goals 
Pearson 
Correlation 

Sig. (2-tailed) Level Rank 

hygiene factors .621** .000 strong positive relationship 2 
motivating 
factors 

.788** .000 strong positive relationship 1 

Total .748** .000 strong positive relationship   
Table 11 had shown in a total of 125 questionnaire survey that there was 

positive relationship between motivation and Organization's goals. Hygiene factors, 
had a positive relationship with Organization's goals of a high level. Motivating factors, 
had a positive relationship with Organization's goals of a high level. 
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Table 12 Pearson correlations for Motivation and Individual's skills and abilities 

motivation 

Individual's skills and abilities 

Pearson 
Correlation 

Sig. (2-
tailed) 

Level Rank 

hygiene factors .614** .000 strong positive relationship 2 

motivating factors .704** .000 strong positive relationship 1 

Total .703** .000 strong positive relationship  

Table 12 had shown in a total of 125 questionnaire survey that there was 
positive relationship between motivation and Individual's skills and abilities. Hygiene 
factors, had a positive relationship with Individual's skills and abilities of a high level. 
Motivating factors, had a positive relationship with Individual's skills and abilities of a 
high level. 

Table 13 Pearson correlations for Motivation and Individual's behaviors 

motivation 
Individual's behaviors 
Pearson 

Correlation 
Sig. 

(2-tailed) 
Level 

R
ank 

hygiene 
factors 

.736** .000 
strong positive 

relationship 
2 

motivating 
factors 

.789** .000 
strong positive 

relationship 
1 

Total .815** .000 
very strong 

positive relationship  
Table 13 had shown in a total of 125 questionnaire survey that there was 

positive relationship between motivation and Individual's behaviors. Hygiene factors, 
had a positive relationship with Individual's behaviors. Motivating factors, had a 
positive relationship with Individual's behaviors. 
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Table 14 Pearson correlations for Motivation and Objective results 

motivation 
Objective results 
Pearson 
Correlation 

Sig. (2-tailed) Level Rank 

hygiene factors .652** .000 
strong positive 
relationship 

2 

motivating factors .754** .000 
strong positive 
relationship 

1 

Total .749** .000 
strong positive 
relationship  

Table 14 had shown in a total of 125 questionnaire survey that there was 
positive relationship between motivation and Objective results. Hygiene factors, had 
a positive relationship with Objective results. Motivating factors, had a positive 
relationship with Objective results. 

 
Table 15 Pearson correlations for Motivation and Situation 

motivation 
Situation 
Pearson 
Correlation 

Sig. (2-tailed) Level Rank 

hygiene factors .741** .000 
strong positive 
relationship 

1 

motivating factors .711** .000 
strong positive 
relationship 

2 

Total .780** .000 
strong positive 
relationship  

     
Table 15 had shown in a total of 125 questionnaire survey that there was 

positive relationship between motivation and Situation. Hygiene factors, had a 
positive relationship with Situation. Motivating factors, had a positive relationship with 
Situation. 

Conclusion 

1) The level of employee motivation in this research was at a high level. 
2) The level of employee performance in this research was at a high level. 
3) There was positive strong correlation between employee motivation and 

employee performance in C.H. P.M.A Property Company. 
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Discussion 

1) The level of employee motivation in this research was at a high level, 
because employee motivation is very important, and The level of employee 
motivation in this study was totally similar with the level of employee motivation in 
the other researches. Such as Wang Xin (2015) researched the employee motivation 
in H Company. The result showed a high level of employee motivation. And Deng 
Yaoyuan (2017) studies the Fuzhou Hing bank property company employee 
motivation schemes in project management research. The statistic of the study 
showed that employee motivation was at a high level. 

2) Nearly all related researches showed a high level in employee performance. 
And in this research, there were a high level of employee‖s performance. It showed 
similar with related researches. For example, Zhang Shuting (2017) researched on DG 
Power Supply Bureau the employee performance, the research showed that the 
performance in DG Power Supply Bureau was at a high level. 

3) There was positive strong correlation between employee motivation and 
employee‖s performance. Related researches also showed positive correlation 
between employee motivation and employee performance. This research and 
related researches showed the same result in the relationship of employee 
motivation and employee performance. Such as He Yanbin (2015) studied the 
relationship between employee motivation and employee performance in Beijing E 
Company. Employee motivation was a strategy resource for employee performance. 
Employee motivation was an approach to improve organization performance. 

Suggestion 

Employee motivation 
1. Company had to establish a good motivation, it could make the staff can do their 
jobs better. 
2. Pay attention to the motivational needs of all kinds of staff and improve their 
quality and ability. 
Employee performance 
1. Employees should have the team consciousness, and effective to finish their work, 
and achieve better performance 
2. The company should strive to combine the incentive system and performance 
closely. 
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Future Study 

Expand sample, in the future, the sample can be further expanded to different 
property company of different regions of the country, so that better data support 
can be obtained. 
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Paternalistic leadership and employee performance of Beijing 
Tengfei Xingye Automobile Trading Co., Ltd. 

 
 
 
 
 
 
Abstract 

The purpose of this study were to study level of paternalistic leadership and 
employee performance and to study the relationship between paternalistic 
leadership and employee performance of Beijing Tengfei Xingye Automobile Trading 
Co., Ltd.. A questionnaire was used to collect data from 140 employees using simple 
random sampling method. The statistic used for data analysis were frequency, mean 
value, standard deviation and Pearson correlation. 
     The results shown that paternalistic leadership of Beijing Tengfei Xingye 
Automobile Trading Co., Ltd. was at a high level. The highest level was the 
authoritative leadership, moral leadership and benevolent leadership respectively. 
The employee performance was at a high level. The highest level was interpersonal 
relationship, task performance and job dedication at a high level of agreement 
respectively. 

The correlation between paternalistic leadership and employee performance 
was at a positive correlation with statistically significance at 0.01. 

 
Key words: Paternalistic leadership, Employee performance, Relationship 
 
Introduction 
Leadership style is a popular topic in management and management psychology, so 
the research on the classification of leadership style is overwhelming. Different 
leadership styles will have different impacts on the behavior of subordinates, and 
then cause different changes in the operation and performance of the organization. 
The future development of an organization depends to some extent on its leaders. 
The research on leadership is generally focused on the leadership style theory, and 
the two leadership styles prevailing in western countries are informational leadership 
and transactional leadership. However, in recent years, with the rapid development 
of China's economy, China has accordingly introduced western excellent key 
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concepts in management, and its management methods have become more 
diversified and globalized. However, China's current management theories are mostly 
imported from the west, these theories are more or less, there are traces of western, 
numerous studies have confirmed that the western leaders of the two kinds of 
leadership styles in China embodies the is not particularly evident, in some ways 
may not be well suited to China's culture, there are still differences compared with 
the Chinese culture.Therefore, it is impossible for us to "copy" all these western 
theories, so it is urgent to study the management theory suitable for Chinese 
localization (Zheng, 2000). 

China is a country where the thought of "rule by man" is quite serious. The traditional 
concept of "reasonable law" has been continued till now. Relevant researchers have 
noticed this feature for a long time and have proved it in relevant researches. Many 
subsequent researches focus on the situation with Chinese characteristics. With the 
deepening of the research, paternalistic leadership theory with Chinese native style 
emerged in the early 21st century. Paternalistic leadership is a kind of leadership 
behavior with "father" characteristics, which not only has the deterrent power and 
authority of the head of a family, but also has fatherly kindness and care. It guides 
"children" with its own noble moral cultivation and quality to guide the sustainable 
development of an organization. With the rise of the research on paternalistic 
leadership, paternalistic leadership has been favored by some scholars for a while, 
and a lot of research results have been achieved in a short time. In terms of practice, 
the transformation and upgrading of China's economic structure is in full swing, which 
brings new opportunities for the development of enterprises as well as new 
challenges.In this kind of environment, if the enterprise wants to have a place in the 
fierce competition, it needs its unique competitive advantage. As a profit-oriented 
organization, the fundamental value of its existence is profit, so the ultimate goal of 
leaders in a for-profit organization is to pursue the maximization of interests and the 
performance of the enterprise. 

In order to enable the enterprise to achieve sustainable and rapid development and 
operation, the leaders in the enterprise also have to focus on the management of 
employee performance, because the development of the enterprise cannot leave 
the improvement of employee performance, and the employees in the enterprise 
are the sustainable competitiveness that the enterprise can trust.Therefore, if an 
enterprise wants to achieve good and rapid development in today's economic 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 615 

globalization, it must pay attention to the leadership of leaders and the performance 
of enterprise employees. 

At present, the Beijing Tengfei Xingye Automobile Trading Co., Ltd. is in a critical 
period of rapid development. However, with the continuous expansion of market 
demand, more automobile trade industries are emerging, and the competitiveness of 
the industries is also increased.Although the company has begun to take shape, has 
a relatively complete product line and product size. However, in the face of the 
sudden competition, the company's sales performance was still affected, three 
consecutive months of sales comparison, its sales performance plummeted. Then, in 
the rapidly changing business environment, to maintain a sustainable competitive 
advantage, the paternalistic leadership style of the company's employee 
performance will have a shadow help? Next, this study shows the relationship 
between paternalistic leadership and employee performance by taking Beijing 
Tengfei Xingye Automobile Trading Co., Ltd. as an example. 

 
Paternalistic leadership  
In the 1960s, Silin, a professor of Harvard Business School, studied paternalistic 
leadership. Unfortunately, he did not propose the concept of paternalistic 
leadership. It was not until the 1980s that another western scholar, Redding, 
explicitly proposed the concept of "paternalism", with special emphasis on the 
connotation of benevolent leadership. Redding (1986) believes that the concept of 
paternalistic leadership is leadership that takes care of or allows for deployment like 
a father and works in a kind manner. 

Westwood (1996) innovatively proposed the concept of paternalistic 
leadership on the basis of his own research. He said that paternalistic leadership 
would establish a general structure, so as to manage employees from the 
perspective of humanism. 

From the abovementioned definition, paternalistic leadership behavior is a 
kind of typical parents who adopt a similar way, through a strong authority even 
autocratic style, to lead and caring behavior. And this leadership has a strong color of 
rule. The relationship between leaders and employees, similar to the relationship 
between parents and children, emphasizes that subordinates have no excuses and 
obey unconditionally.  

Authoritarian leadership : Fan and Zheng (2000) formally proposed the 
concept of authoritarian leadership and defined it as follows: authoritarian leadership 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 616 

forces subordinates to absolutely obey their orders and demands, emphasizes their 
authority, closely monitors and controls subordinates, and does not allow 
subordinates to challenge themselves. 

Benevolent leadership : Zhou (2000) said that authoritative leaders 
emphasize that their authority is absolutely unchallengeable, and that the 
subordinates are closely controlled, requiring them to keep all their compliance. The 
leader of authority can be divided into authoritarian style, derogatory power, image 
and instructional behavior. 

Benevolent leadership : Zheng (1995,1996) showed that benevolence 
administration could be divided into three categories: one was individual care, two 
was the maintenance of subordinates' face, and three was dedication and 
selflessness. In terms of the third party, the aim is to highlight the need for 
leadership in terms of public and private ownership, dedication to work, and 
leadership as an example for subordinates. This degree is very important to the 
Chinese leaders, and is later established as the one of the leaders in Germany. 

Moral leadership : Silin (1976) defined moral leadership as follows: 
subordinates believe that a leader should be a person of high morality in addition to 
his or her ability to operate and demonstrate his or her financial and commercial 
achievements. In addition, leaders should also have the ability to see the big picture, 
to sacrifice private, equity group interests, sacrifice the small to achieve the big. 

 
Research Objectives 

1) To study the level of paternalistic leadership in Beijing Tengfei Xingye 
Automobile Trading Co., Ltd.. 

2) To study the level of employee performance in Beijing Tengfei Xingye 
Automobile Trading Co., Ltd.. 

3) To study the relationship between the paternalistic leadership and 
employee performance in Beijing Tengfei Xingye Automobile Trading Co., Ltd.. 
 
Research Hypothesis 
The relationship between paternalistic leadership and employee performance in 
Beijing Tengfei Xingye Automobile Trading Co., Ltd.. 
 
Conceptual Framework 
The dependent variables of the research were the paternalistic leadership theory of 
Zheng Boxun in (2006) concluded of Authoritarian leadership, Benevolent leadership, 
Moral leadership. 
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The independent variables of the research were the employee performance 
theory of Scotter and Motowidlo (1996) concluded of Task performance, 
Interpersonal leadership and Job dedication. 

 
  Independent Variables            Dependent Variables 

                           

 
 
 

 
 

Figure 1 Conceptual Frameworks 
 
Population and Sample 
In this study, the target population in this study were the employees of Beijing 
Tengfei automobile trading co., LTD .The number of the employees was 216 in 2017. 
By using formula of sample size with an error 5% and with a confidence coefficient 
of 95%, the calculation from a population of 216 (previous population 
approximation) came up with 140 staffs from Beijing Tengfei Xingye Automobile 
Trading Co., Ltd.. They were randomly selected and questionnaires were distributed 
and collect data. 
 
Table 1 Sample of employees in each department 

Department 
The number of 

department 
The department took a 

sample 
Financial 9 6 

The personal(HR) 11 7 
Propaganda 36 23 

Logistics 24 16 
Market 136 88 

 216 140 
Data Collection 
The process of collecting data: 

1) Ask the company for the permission to collect data. 
2) Send the questionnaire to the company. 

 

Paternalistic Leadership 

1. Authoritarian Leadership 
2. Benevolent Leadership 
3. Moral Leadership 
 

Employee Performance 
1.Task Performance  
2. Interpersonal Relationship 
3. Job Dedication 
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Research Instrument 
A questionnaire was used as an instrument for this study. The questionnaire 

was modified based on Lin (2014) and liu (2016). The questionnaire divided into 
three models: (1) The personal data. (2) paternalistic leadership. (3) employees 
performance. 

The company had five departments: financial department, human resource 
department, logistics department, marketing department and propaganda 
department. There were 9, 11, 24, 136, and 36 people in five departments. So, I 
randomly selected 6, 7, 16, 88, and 24 people in five departments and sent to them 
questionnaire. The questionnaire was measured with a Likert‖s scale-5 scales from 1 
to 5, where 1 was strongly disagree, 2 was disagree, 3 was don‖t know, and 4 was 
agree. 5 was strongly agree. There were 1 - 5 point for strongly to strongly agree 
(Likert, 1932 referred in Warmbrod, 2014). 
Assessment of Research Tools 
To validate the instrument, this research used the Item-Objective Congruence (IOC) 
and found that the average score of total paternalistic leadership is 1. The 
employees‖ performance is 1. So, the questionnaire was congruent. 
 The reliability value was calculated by using Cronbach‖s alpha to ensure 
whether there was internal consistency within the items. The paternalistic 
leadership  was 0.971, so the questionnaire was excellent; the Cronbach‖s Alpha of 
employees performance was 0.979, so the questionnaire was excellent; the 
Cronbach‖s Alpha of questionnaire was 0.980, so the questionnaire was excellent. 
 
Data Analysis 
Descriptive statistical analysis was used to describe the impact of leadership values 
on employees and the impact of leadership performance on employee performance. 
These data were described by frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

 
Table 2 Interpret the average of mean scale  

Level Mean level 
4.50 - 5.00 Strongly agree 
3.50 - 4.49 Agree 
2.50 - 3.49 Natural 
1.50 – 2.49 Disagree 
1.00 – 1.49 Strongly disagree 

Source: Best (1981: 82)  
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The relationship between knowledge management and organizational 
performance was using Person correlation standard. 

 
Table 3 Level of correlation  

Number Level 
.00-.19 Very weak 
.20-.39 Weak 
.40-.59 Moderate 
.60-.79 Strong 

  .80-1.0 Very strong 
Source: Evans (1991) 

 
Result 
There were basic information of respondents. Most respondents were 18-24 years 
old. Most respondents were working 1-3 years because HeNan DeXuan Commercial 
and Trading Co., Ltd. was a new company built in 2011. 66.3% of respondent had 
junior college degree. 67.4% of respondents worked in sales department. 
 
Table 4 Mean, Standard deviation and Level, Ranking of paternalistic leadership  

Paternalistic leadership  ̅ SD Level Rank 
1. Moral leadership 4.03 .47 Agree 1 
2. Benevolent leadership 3.96 .43 Agree 2 

3. Authoritarian leadership 3.56 .52 Agree 3 
Total paternalistic leadership 3.82 .32 Agree  

   
According to the results of the fourth chapter, the paternalistic leadership level in 
Beijing Tengfei Xingye Automobile Trading Co., Ltd. is at the level of agree. 
Paternalistic leadership includes three types of leadership, namely authoritative 
leadership, benevolent leadership and moral leadership. Among these three types of 
paternalistic leadership, the moral leadership is at a higher level, indicating that 
employees agree with the moral leadership. 
 
Employee’s Performance 
This part described the Mean and Std. deviation of each issue of employee‖s 
performance, and defined the level of employee‖s performance in HeNan DeXuan 
Commercial and Trading Co., Ltd. 
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Table 5 Mean, Standard deviation and Level, Ranking of employee performance 

Employee performance  ̅ SD Level Rank 
1. Job Dedication 4.06 .42 Agree 1 
2. Task performance 4.01 .45 Agree 2 
3. Interpersonal relationship 4.01 .46 Agree 3 

Total employee performance 3.82 .32 Agree  
 
The employee performance level in Beijing Tengfei Xingye Automobile Trading Co., 
Ltd.. There are three types of employee performance: task performance, 
interpersonal relationship, and work dedication. Among the three types of employee 
performance, work dedication is at a higher level than the other two aspects, 
indicating that work dedication in work dedication compares with the audience 
among employees. 
 
Pearson Correlations 
According to the questionnaire analysis the questionnaire of paternalistic leadership‖s 
authoritarian leadership, benevolent leadership, moral leadership and total 
employee performance, it is shown in Table 4.18. The Pearson correlation coefficient 
of moral leadership and total employee performance is .887. So their relevance is 
very strong. (Correlation is very strong at the .80-1.0 level.). The Pearson correlation 
coefficient of benevolent leadership and employee performance is .640. So their 
relevance is strong. (Correlation is moderate at the .60 -.79 level.). The Pearson 
correlation coefficient of authoritarian and employee performance is -.085. So their 
relevance is not significant. The Pearson correlation coefficient of total paternalistic 
leadership and employee performance is .627. So their relevance is strong. 
(Correlation is strong at the .60-.79 level.). The moral leadership ranking is No1, the 
benevolent leadership ranking is No2, and the authoritarian leadership ranking is No3. 
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Table 6 The Pearson Coefficient of paternalistic leadership and total employee 
performance 

Paternalistic leadership 

Total of employee performance 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

Level Rank 

Moral leadership .887** .000 Very strong 1 

Benevolent leadership .640** .000 strong 2 

Authoritarian leadership -.085 .318 Not significant 3 

Total leadership .627** .000 strong  

**. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
 
Discussions 

1) The level of paternalistic leadership 
From the study of the related theories of paternalistic leadership in object 

1, we find that both moral leadership and benevolent leadership in paternalistic 
leadership can have a positive effect, while authority leadership does not have an 
explicit relationship, which needs to be studied. In this regard, the relevant literature 
in chapter 2, where the conclusions of Zheng, Zhou and Huang (2002) study on the 
ternary model of paternalistic leadership are consistent with our findings, supports 
the research on the parents' leadership in Beijing Tengfei Xingye Automobile Trading 
Co., Ltd.. And, the survey results of Zhou and Long (2016) studied on Study on the 
relationship between paternalistic leadership and employee performance showed 
that authority leadership had significant negative influence, while benevolent 
leadership and moral leadership were consistent with the survey results of this 
paper, which were positively influenced. But, In 2009, Yu, et al., conducted in-depth 
discussions on his research, and found that authoritative leadership has a significant 
promotion effect on employee performance, which is contrary to the research. 

2) The level of employee performance 
Aiming at object 2, we concluded that the average value of work 

dedication was higher than the average value of task performance and human 
interpersonal relationship, and the comparison found that the mean value and 
standard deviation of the three scalars were relatively close, which proved that the 
organizational members could feel the three variables. 
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The results obtained with Bao (2013) years in the research of paternalistic 
leadership impact on employee performance, but in Bao of the study, the average of 
the interpersonal relation in the employee performance was also above average, the 
three mean values of 3.335, 3.225 and task performance, interpersonal relationship 
is 3.464, work dedication is 3.428. 

3) The relationship between with paternalistic leadership and employee 
performance 

According to the data of chapter 4, it can be seen that there is no 
obvious relationship between authority leadership and employee performance. All 
the factors of benevolent leadership and moral leadership have a very significant 
positive correlation. Among them, moral leadership is more correlated with 
benevolence. Therefore, there is a positive correlation between paternalistic 
leadership and employee performance. This result is consistent with the conclusions 
in Zheng, Zhou and Huang (2002) study on the ternary model of paternalistic 
leadership. 
 
Recommendation 
For objective one, although the significance of authority leader in this paper is not 
obvious in Beijing Tengfei Xingye trading co., LTD., it is suggested to weaken authority 
leader, which may improve the performance of employees and have a correlation 
effect. In addition, we should strengthen the benevolent leadership and fully 
implement the moral leadership. 

For Objective two, in Beijing Tengfei Xingye trading co., LTD., task performance 
and interpersonal relations should be strengthened, tasks should be reasonably 
allocated and corresponding reward and punishment system should be set up. In 
terms of interpersonal promotion, the company should strengthen the cooperation 
among employees, so as to improve the relationship between employees. 

    For the third goal, in Beijing Tengfei Xingye Automobile Trading Co., Ltd., 
there is a positive correlation between the paternalistic leadership and employee 
performance. But we have to recognize that when there is excessive authoritarian 
leadership in an organization, there is an emphasis on the performance of employees 
affected by authoritarian leadership. In the first place, leaders should pay attention 
to fairness and justice, and do not implement differential treatment. Meanwhile, they 
should grasp the degree of authoritarian leadership for middle managers. When 
making decisions about employees, authoritarian leaders should take full account of 
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employees' feelings, strengthen communication, listen to subordinates' opinions and 
prevent dictatorships. 
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Employees Motivation and Job Satisfaction: A Case study of 
Shuicheng International Hotel 
 

 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this research was: 1) to study the employee motivation at 
Shuicheng International Hotel, 2) to study job satisfaction at Shuicheng International 
Hotel, and 3) to study the relationship between employee motivation and job 
satisfaction at Shuicheng International Hotel. The questionnaire was used to collect 
data from 215 employees. The statistics used to analyze the data were frequency, 
percentage, mean and standard deviation, inferential statistics were Pearson‖s 
correlation coefficients for the relationship analysis.  

The results showed that the total employee motivation level was moderate, the 
need for affiliation level was high, the need for achievement and need for power 
level were moderate. The total job satisfaction level was moderate, the relationship 
with co-workers, the work itself and quality of supervision level were high, the 
promotion opportunities and pay were moderate. The Pearson correlation coefficient 
of total employee motivation and total job satisfaction was significant at the 0.01 
level (2-tailed), the Pearson correlation coefficient of need for affiliation and need for 
power were significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Keywords: Employee Motivation, Job Satisfaction, Relationship, Hotel 
 

Introduction 

In the 21th century, hotels are an important part of China's tourism industry. 
With the development of economy, the hotel industry is increasingly competitive. 
The hotel must rely on high-quality employee to provide customers with quality 
services, so the hotel employee is an important human resource within the hotel. 
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Beijing is the capital of China. Due to its geographical advantages and rich tourism 
resources, the hotel industry is also developed, the competition is particularly 
increased sharply. at present, many hotel employees have problems of low job 
satisfaction and high turnover rate. During the work process, employees lack initiative 
and it is difficult to provide good services to customers. How to motivate employees 
to improve their job satisfaction and maximize their enthusiasm and initiative is an 
important issue for hotel managers to consider. Shuicheng International Hotel has 
typical representativeness in the industry, but there are also have problems of low 
job satisfaction and high turnover rate. 

This paper based on the Shuicheng International Hotel employees, analysis the 
status quo of employees from two aspects: job satisfaction and employee 
motivation factors. 
 
 Research Questions 

1. What is the employee motivation at Shuicheng International Hotel? 
2. What is the job satisfaction at Shuicheng International Hotel? 
3. How does relationship between employee motivation and job satisfaction at 

Shuicheng International Hotel?  
 

Research Objectives 
1. To study the employee motivation at Shuicheng International Hotel. 
2. To study the job satisfaction at Shuicheng International Hotel. 
3. To study relationship between employee motivation and Job Satisfaction at 

Shuicheng International Hotel. 
 

Research Hypothesis 
There is a significant relationship between Employee Motivation and Job 

Satisfaction in Shuicheng International Hotel. 
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Conceptual framework 

Independent Variables                     Dependent Variables 
 
 
 
   
  

 
 
 
 
 
 

FIGURE 1.1 Conceptual Framework 

Concept Theory and Literature Review 

1. Employee Motivation 
Stephen P. Robbins &Mary Coulter-Management 7th ed (2002) David 

McClelland and others have proposed the three-need theory, which says there are 
three needs that are major motives in work. These three needs include the need for 
achievement (nAch) , which is the drive to excel , to achieve in relation to a set of 
standards , and to strive to succeed ; the need for power (nPow) , which is the need 
to make others behave in a way that they would not have behaved otherwise ; and 
the need for affiliation ( nAff ) which is the desire for friendly and close interpersonal 
relationships(P429). 

 
Chen Yimeng (2007) found that Organizational identification (goals) had a 

motivation function. Guo Chunhui (2009) found that good salary, perfect 
management system and interested work were the three most important incentive 
factors for the employees of hotels. Adebimpe Adebola Olaniyi (2013) found that 
excessive work-related stress and pressure were the major causes behind employees 
lacking motivation and dedication. 
 
 
 

 

Employee Motivation 

 

1. Need for Achievement 

2. Need for Affiliation 

3. Need for Power 

 

 

Job satisfaction 

 

1. The Work Itself 

2. Quality of Supervision 

3. Relationships with Co-workers 

4. Promotion Opportunities 
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2. Job Satisfaction 
John. R. Schermerhorn. Jr -Organizational Behavior 9th ed. (2005) (P143) Among 

many available job satisfaction questionnaires that have been used over the years, 
two popular ones are the Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) and the Job 
Descriptive Index (JDI). Both address aspects of satisfaction with which good 
managers should be concerned for the people reporting to them. This study used 
the job description index (JDI) to measure job satisfaction. 

Cai Xiaomei, Long Meiqing (2012) found that the leadership style of hotels would 
affect the job satisfaction of employees; different leadership styles have different 
degrees of influence on job satisfaction. Zhang Ziang, Liu Zhibin, Lu Aihua (2012) 
found that employee's work content, salary and benefits, internal and external 
working environment and interpersonal relationship in the hotel seriously affect the 
satisfaction of employees. Gou Zhishuang (2013) found that main factors influencing 
the Shenzhen Venice hotel employee satisfaction was: the environment and 
community, leadership and management, compensation and benefits, incentive and 
evaluation, work, and training and so on five aspects. 
 
3. The relationship between Employee Motivation and Job Satisfaction 

The results show that the Pearson correlation coefficient of total employee 
motivation and total job satisfaction (r =0.202**). So their correlation is significant at 
the 0.01 level (2-tailed). the employee motivation variables affect the job satisfaction 
variables, among which the Need for Achievement and the Need for Affiliation are 
two main factors influencing the overall job satisfaction. 

 
Anna Maria Vlachou (2017) found that employees feeling was motivated by 

several intrinsic and extrinsic factors. The most brought up intrinsic factors derived 
from the interviews that motivated employees consisted of the personal 
advancement, the challenging nature of the tasks the employees need to fulfill in a 
daily basis and the recognition of one‖s efforts internally and through the customers‖ 
satisfaction. The key extrinsic factors that motivate employees were also brought up 
through the interviews and those were the relationship with the colleagues and the 
supervisors, the competitive salary and status. Zhang Ziang, Liu Zhibin, Lu Aihua 
(2012) found Employee satisfaction is an important factor in determining whether a 
hotel can develop steadily. It is also an important basis for maintaining the hotel's 
core competitiveness and winning competitive advantage. The employee's work  
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content, salary and benefits, internal and external working environment and  
interpersonal relationship in the hotel seriously affect the satisfaction of employees. 
 
Research Methodology 

The research uses descriptive research methods to conduct research and surveys 
and uses questionnaires as a tool for collecting data. Based on the status of the 
Shuicheng International Hotel. 

 
1. Population Size 
In this study, 215 employees of the hotel were surveyed. This hotel was well 

reflected in this paper, we studied the theme, so chose this hotel for investigation. 
 
2. Tools for Collecting Data 
Tools used here. Closed questionnaires are questionnaires developed by 

researchers based on conceptual frameworks derived from theoretical and applied 
research. These questions are divided into 4 parts. 

part1: The questionnaire on gender, age, education, personal factors of the title 
questionnaire. Closed, there is only one answer. 

Part 2: 1. Need for Achievement.  2. Need for Affiliation.  3.Need for Power.   
This is a closed issue. Only one answer. Using the Likert scale, there are 5 levels 

to choose from. 
Part 3: 1. The work itself.  2. Quality of supervision.  3. Relationships with co-

workers.  4. Promotion opportunities. Only one answer. Using the Likert scale, there 
are 5 levels to choose from. 

Part 4: Feedback and suggestions solved. 
 
3. Data Collection 
The data was collected using a web page questionnaire to send links. Ask the 

staff for cooperation October 2018, 215 questionnaires were collected and 215 
questionnaires were returned, accounting for 100% of the total number of 
questionnaires. 

 
4. Data Analysis 
Data analysis the researcher collected the collected data to verify the accuracy 

and order. The data were then prepared to prepare for statistical analysis. The steps 
are as follows. 
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4.1 Converts the data obtained in the query to code and saves the data using 
statistical software. 

4.2 Statistical Analysis The results of data processing were analyzed for statistical 
significance. 

4.3 Perform data analysis. The results of the interpretation and purpose of the 
study. 
 
Results 
Table 1 Mean, Standard deviation and Level, Ranking of Employee Motivation. 

Employee Motivation μ σ Level Rank 

1. Need for Achievement. 3.28 .48 Moderate 2 
2. Need for Affiliation. 3.68 .40 High 1 
3. Need for Power. 3.02 .55   Moderate 3 

Total  3.33 .48 Moderate  

According to the questionnaire analysis the questionnaire survey of employee 
motivation, it was shown in table 1. The total employee motivation has a μ of 3.33, 
a σ of .48, level is moderate. Among need for affiliation has a μ of 3.68, a σ of .40, 
level is high, and a ranking of 1. Need for achievement has a μ of 3.28, a σ of .48, 
level is moderate, and a ranking of 2. Need for power has a μ of 3.02, a σ of .55, 
level is moderate, and a ranking of 3. 
 
Table 2 Mean, Standard deviation and Level, Ranking of Job Satisfaction. 

Job Satisfaction μ σ Level Rank 
1. The work itself. 3.60 .55 High 3 
2.Quality of Supervision.  3.61 .66 High 2 
3.Relationships with co-workers. 3.80 .55   High 1 
4. Promotion Opportunities.  3.35 .73 Moderate 4 
5. Pay. 2.84 .83 Moderate 5 

Total  3.44 .66 Moderate  

According to the questionnaire analysis the questionnaire survey of job 
satisfaction, it was shown in table 2. The total job satisfaction has a μ of 3.44,             
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a σ. of .83, level is moderate. The work itself has a μ of 3.60, a σ of .55, 
level is high, and a ranking of 3. Quality of supervision has a μ of 3.61, a σ of .66, 
level is high, and a ranking of 2. Relationships with co-workers has a μ of 3.80, a σ of 
.55, level is high, and a ranking of 1. Promotion opportunities has a μ of 3.35, a σ of 
.73, level is moderate, and a ranking of 4. Pay has a μ of 2.84, a σ of .83, level is 
moderate, and a ranking of 5. 
 

Table 3 The Pearson Coefficient of Employee Motivation and total job satisfaction. 

Employee Motivation 

Total job satisfaction 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

Need for Achievement .426** .000 

Need for Affiliation .162* .018 

Need for Power -.169* .042 

Total Employee Motivation .202** .003 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

According to the questionnaire analysis the questionnaire survey of employee‖s 
need for achievement, need for affiliation, need for power and total employee 
motivation, it was shown in table 3. The Pearson correlation coefficient of need for 
achievement and total job satisfaction is .426**. So their correlation is significant at 
the 0.01 level (2-tailed). The Pearson correlation coefficient of need for affiliation and 
total job satisfaction is .162*. So their correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). The Pearson correlation coefficient of need for power and total job 
satisfaction is -.169*. So their correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). The 
Pearson correlation coefficient of total employee motivation and total job 
satisfaction is .202**. So their correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Table 4 The Pearson Coefficient of Employee Motivation and the work itself. 

Employee Motivation 

The work itself 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

Need for Achievement .309** .000 

Need for Affiliation .145* .033 

Need for Power -.141* .038 

Total Employee Motivation .147* .031 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

According to the questionnaire analysis the questionnaire survey of 
employee‖s need for achievement, need for affiliation, need for power and total 
employee motivation, it was shown in table 4. The Pearson correlation coefficient of 
need for achievement and the work itself is .309**. So their correlation is significant 
at the 0.01 level (2-tailed). The Pearson correlation coefficient of need for affiliation 
and the work itself is .145*. So their correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). The Pearson correlation coefficient of need for power and the work itself is -
.141*. So their correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). The Pearson 
correlation coefficient of total employee motivation and the work itself is .147*. So 
their correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Table 5 The Pearson Coefficient of Employee Motivation and Quality of Supervision. 

Employee Motivation 

Quality of Supervision 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

Need for Achievement .434** .000 

Need for Affiliation .154* .024 

Need for Power -.139* .042 

Total Employee Motivation .222** .001 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

According to the questionnaire analysis the questionnaire survey of 
employee‖s need for achievement, need for affiliation, need for power and total 
employee motivation, it was shown in Table 5. The Pearson correlation coefficient of 
Need for Achievement and Quality of Supervision is .434**. So their correlation is 
significant at the 0.01 level (2-tailed). The Pearson correlation coefficient of Need for 
Affiliation and Quality of Supervision is .154*. So their correlation is significant at the 
0.05 level (2-tailed). The Pearson correlation coefficient of Need for Power and 
Quality of Supervision is -.139*. So their correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). The Pearson correlation coefficient of Total Employee Motivation and Quality 
of Supervision is .222**. So their correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 635 

Table 6 The Pearson Coefficient of Employee Motivation and Relationships with co-
workers. 

Employee Motivation 

Relationships with co-workers 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

Need for Achievement .360** .000 

Need for Affiliation .251* .000 

Need for Power -.144* .034 

Total Employee Motivation .223** .001 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

According to the questionnaire analysis the questionnaire survey of 
employee‖s need for achievement, need for affiliation, need for power and total 
employee motivation, it was shown in table 6. The Pearson correlation coefficient of 
need for achievement and relationships with co-workers is .360**. So their correlation 
is significant at the 0.01 level (2-tailed). The Pearson correlation coefficient of need 
for affiliation and relationships with co-workers is .251*. So their correlation is 
significant at the 0.05 level (2-tailed). The Pearson correlation coefficient of need for 
power and relationships with co-workers is -.144*. So their correlation is significant at 
the 0.05 level (2-tailed). The Pearson correlation coefficient of total employee 
motivation and relationships with co-workers is .223**. So their correlation is 
significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Table 7 The Pearson Coefficient of Employee Motivation and Promotion Opportunities. 

Employee Motivation 

Promotion Opportunities 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

Need for Achievement .337** .000 

Need for Affiliation .125 .067 

Need for Power -.153* .025 

Total Employee Motivation .146* .032 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

According to the questionnaire analysis the questionnaire survey of 
employee‖s need for achievement, need for affiliation, need for power and total 
employee motivation, it was shown in table 7. The Pearson correlation coefficient of 
need for achievement and promotion opportunities is .337**. So their correlation is 
significant at the 0.01 level (2-tailed). The Pearson correlation coefficient of need for 
affiliation and promotion opportunities is .125. So their correlation is no significant. 
The Pearson correlation coefficient of need for power and promotion opportunities is 
-.153*. So their correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). The Pearson 
correlation coefficient of total employee motivation and promotion opportunities is 
.146*. So their correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Table 8 The Pearson Coefficient of Employee Motivation and Pay. 

Employee Motivation 

Pay 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

Need for Achievement .343** .000 

Need for Affiliation .046 .501 

Need for Power -.133 .052 

Total Employee Motivation .126 .066 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

According to the questionnaire analysis the questionnaire survey of employee‖s 
need for achievement, need for affiliation, need for power and total employee 
motivation, it was shown in table 8. The Pearson correlation coefficient of need for 
achievement and pay is .343**. So their correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). The Pearson correlation coefficient of need for affiliation and pay is .046. So 
their correlation is no significant. The Pearson correlation coefficient of need for 
power and pay is -.133. So their correlation is no significant. The Pearson correlation 
coefficient of total employee motivation and pay is .126. So their correlation is no 
significant. 

 
 

Conclusion  
1. Employee Motivation 
Level of employee motivation, mean and standard deviation were used to 

analysis the data. The results had shown that: 
The need for affiliation of the Shuicheng International Hotel‖s employees was of a 

high level. 
The need for achievement of the Shuicheng International Hotel‖s employees was 

of a neutral level. 
The need for power of the Shuicheng International Hotel‖s employees was of 

neutral level. 
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2. Job Satisfaction 
The work itself, quality of supervision and relationships with co-workers of the 

Shuicheng International Hotel‖s employees was of a high level. 
The promotion opportunities and pay of the Shuicheng International Hotel‖s 

employees was of neutral level. 
 
3. Correlation analysis between variables 
3.1 Employee motivation variables affect the job satisfaction. the employee 

motivation affects the quality of supervision and relationships with co-workers. 
3.2 Hypothesis testing results shown that the relationship between employee 

motivation and quality of supervision correlation is significant, employee motivation 
and relationships with co-workers correlation is significant. employee motivation and 
the work itself, promotion opportunities correlation is very weak level, employee 
motivation and pay correlation is no significant. 

When considering each aspect, the need for achievement was found to be high. 
Therefore, the need for achievement has a positive correlation with job satisfaction. 
Need for achievement and quality of supervision, relationships with co-workers 
correlation is high, need for achievement and the work itself, promotion 
opportunities and pay are low level of relationship. 
 
Discussion 

This chapter uses the statistical techniques of statistics program 23.0 to analyze 
the data. Through the analysis of independent variables and dependent variables, 
the reliability, validity, and the correlation between employee motivation and job 
satisfaction are summarized. From the data analysis results we conducted the 
following discussion. 

The study passed questionnaires to employees of Shuicheng international hotel. 
The data analysis was the overall job satisfaction of Shuicheng International Hotel 
employees is low than 4.0, among need for achievement and relationships with co-
workers are considered two factors that had great influence on the overall job 
satisfaction. Employees were highly satisfied with their relationships with co-works, 
the quality supervision and the work itself are also relatively satisfied, the most 
dissatisfied is the pay. 

Comparison with Guo Chunhui (2009) research on the relationship between 
employee motivation and job satisfaction had some different, this research results 
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show that good salary, perfect management system and interesting work were the 
three most important incentive factors for official employees of state-owned hotel, 
among which the appreciation of leaders and good salary are two major factors 
influencing the overall job satisfaction. Both internal motivation and external 
motivation have great influence on the improvement of employees' overall 
satisfaction. 
 
Suggestions 

1. Employee motivation 
According to the questionnaire analysis the questionnaire survey of Need for 

Affiliation, Problem 1 has a mean of 2.73, level is neutral. Because there are many 
employees below 30 years old in the hotel, young people like to highlight their 
personal values and are eager to be recognized by the manager. The manager 
should be organizing more training activities to improve their teamwork spirit. 

 
2. Job satisfaction   
According to the questionnaire analysis the questionnaire survey of Pay, the total 

level is moderate, it shown that the employees were not satisfied with their pay, but 
this hotel had high visibility and the management system was relatively sound, it still 
attracts a lot of employee. Managers should be deciding their salary according to the 
workload and working ability of the employees, and used the incentive system to 
motivate the employees. 

 
3. Correlation 

The Pearson correlation coefficient of need for affiliation and pay is .046. So, 
their correlation is no significant. It shown that employees do not receive 
corresponding compensation for the value they pay. Managers should be giving 
corresponding rewards for the time, skills, experience and knowledge they have 
accumulated and efforts they have made in realizing their performance, so as to 
improve employees' sense of belonging to the enterprise. 

 
The Pearson correlation coefficient of total employee motivation and pay is .126. 

So, their correlation is no significant. It shown that Pure salary cannot motivate 
employees. Only when combined with need for achievement and career 
development can employees be motivated. Managers should be establishing a fair 
and competitive salary, and let employees believe that pay is positively related to 
the received salary, and employees' working enthusiasm will be improved. 
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Job satisfaction is an important factor in determining whether a hotel can 

develop steadily. The quality of supervision, relationships with co-workers and 
promotion opportunities in the hotel affect the job satisfaction of employees. Hotel's 
management should establish reasonable promotion mechanism, concerned about 
the employee's career development, participation, opportunities to learn and grow, 
organize more employees to expand training, organize some social activities, to 
enhance the relationship between the employees, to establish a reasonable pay 
system, material incentive and spiritual incentive pay equal attention to, for effective 
two-way communication, can better improve the employee satisfaction. 

 
Further research 

Expand sample. In the future, the sample can be further expanded to different 
hotel of different regions of the country, and the distinction between managers and 
employees of different views, and compare two opinions from different views. 
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การพัฒนาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าํเชิงโต้ตอบ 
The Development of Interactive Aquarium  

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อสรางพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบใหบริการแกผูใชบริการ
ของพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําราชมงคลศรีวิชัยตรัง โดยใชเทคโนโลยี AR- code และศึกษาผลการรับรูการใช
พิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบ ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูใชบริการของพิพิธภัณฑแสัตวแ
น้ําราชมงคลศรีวิชัยตรัง จํานวน 334  คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ตามจํานวนผูมาใช
บริการจริง เก็บขอมูลจากการทดลองใชพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบระหวางชวงเดือนมีนาคม - 
พฤศจิกายน 2561 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ พิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบ และแบบสอบถาม การ
วิเคราะหแขอมูลใชสถิติดังนี้ คือคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการ
วิจัยพบวา พิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบ ไดรับการประเมินจากผูเช่ียวชาญอยูในเกณฑแดี ผูใชบริการ
ของพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําราชมงคลศรีวิชัยตรัง มีการรับรูการใชพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบในระดับดี
มาก  
 
คําสําคัญ: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา สื่อเชิงโต้ตอบ การรับรู้ เออาร์โค้ด 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) develop interactive aquarium for 
user‖s Rajamangala Srivijaya, Aquarium by AR-code, and 2) users perception using 
interactive aquarium. The sampling population consisted of three hundred thirty-four 
user‖s Rajamangala Srivijaya, Aquarium. Purposive sampling was used for this 
purpose.  The data needed for the study was collected during the trial use of the 
interactive aquarium between March and November 2018 by using interactive 
aquarium and questionnaire as tools. The analyzing statistic was frequency, 
percentage, average and Standard Deviation.  
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 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 643 

The results of the research showed that the interactive aquarium was effective as the 
expert in good level and the perception in interactive aquarium of user‖s 
Rajamangala Srivijaya, Aquarium was very good level. 
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บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราท่ี 25 กําหนดใหรัฐมีหนาท่ี สงเสริม
การดําเนินงานการจัดต้ังแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตใหท่ัวถึง และพอเพียง โดยตองการใหสังคมไทยมี
โครงสรางพื้นฐานท่ีเกื้อหนุนตอการเรียนรู ของบุคคล ในรูปของแหลงการเรียนรูท่ีบุคคลสามารถจะ
เรียนรูไดอยางหลากหลายกวาง ขวาง และมีมากพอเพียงท่ีจะชวยใหเกิดการเรียนรูขึ้น เชนแหลงการ
เรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบตางๆ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑแ หอศิลป สวนสัตวแ 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตรแ อุทยานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี ศูนยแการกีฬาและนันทนาการ 
แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอยางอื่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ซึ่งจากการศึกษาเบื้องตนของ
ผูวิจัยพบวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ท่ีผูวิจัยสังกัดไดตระหนักถึงแหลงการ
เรียนรูตลอดชีวิต โดยภายในมหาวิทยาลัย มีหนวยงานสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
หนวยงานภายใน ท่ีใหบริการเป็นแหลงความคือ พิพิธภัณฑแสัตวแน้ําราชมงคลศรีวิชัยตรัง ซึ่งเป็นแหลง
ความรูเกี่ยวกับทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ปใจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา นักทองเท่ียว รวมถึงประชาชน
ท่ัวไปตางใหความสนใจเขามาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูนี้ 
 ดังนั้นจากการศึกษาเบื้องตนของผูวิจัยพบวาแหลงเรียนรูดังกลาวแหลงเรียนรูท่ีสําคัญจึงควร
มีการสรางส่ือเสริมตางๆ เพื่อใหเกิดการกระตุนเรียนรูมากขึ้น ผูวิจัยจึงไดพัฒนาพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิง
โตตอบเพื่อศึกษาการรับรูของผูมาใชบริการพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําราชมงคลศรีวิชัยตรัง ซึ่งคาดวาจะส่ือ
ชนิดใหมนี้จะสามารถดึงดูดความสนใจ สรางการจดจําและรับรูไดดี สงผลใหเกิดประโยชนแในการทํา
ประชาสัมพันธแ และเป็นแนวทางในการนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชใหเกิดประโยชนแกับผูมาใชบริการ 
และพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําราชมงคลศรีวิชัยตรังใหไดมากท่ีสุด 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสรางพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบใหบริการแกผูใชบริการของพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําราชมงคล
ศรีวิชัยตรัง 

2. เพื่อศึกษาผลการรับรูการใชพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบ 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการสรางพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบใหบริการแกผูใชบริการของพิพิธภัณฑแ
สัตวแน้ําราชมงคลศรีวิชัยตรัง โดยใชเทคโนโลยี AR-code พรอมท้ังทําสอบถามเพื่อหาการรับรูของ
ผูใชบริการพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําราชมงคลศรีวิชัยตรัง เพื่อนําไปพัฒนาพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบ ท่ีตรง
กับความตองการ และความเหมาะสม ในสวนของการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้
คือ ผูใชบริการของพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําราชมงคลศรีวิชัยตรัง จํานวน 334 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง ตามจํานวนผูมาใชบริการจริง เก็บขอมูลจากการทดลองใชพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบ
ระหวางชวงเดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2561 โดยการดําเนินการวิจัยนั้นมีข้ันตอนดังนี้ 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 644 

 1. การศึกษาและวิเคราะหแขอมูลพิพิธภัณฑแสัตวแน้ํา และเทคโนโลยีเชิงโตตอบ 
  1.1 การศึกษาขอมูลถึงความเป็นไปได ผูวิจัยไดดําเนินการถึงความเป็นไปไดของการพัฒนา
พิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบท่ีจะดําเนินการศึกษา และรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลสัตวแน้ําท่ีแสดง 
  1.2 วิเคราะหแความเป็นไปไดของส่ือ ความเป็นไดตามกําหนดตารางพิจารณาระยะเวลาท่ีใช
ในการพัฒนาระบบแตละขั้นตอน รวมถึงเทคโนโลยีเชิงโตตอบท่ีใชในการสรางส่ือ 
  1.3 ศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของ และจัดทํา Story board   
  1.4 ทําการวิเคราะหแปใญหา วิเคราะหแความตองการ 
 2. การสรางส่ือ 
  2.1 การขึ้นโมเดลปลาตามภาพปลาจริง 
  ขั้นตอนในการขึ้นโมเดลปลาตามภาพปลาจริงผูสรางสามารถท่ีจะสรางแบบจําลองดวยวิธี
ท่ีตัวเองถนัด เชน ใชเครื่องมือเป็น Polygons ดราฟตามภาพจริง 
  2.1.2 ขึ้นโมเดลปลาตามภาพปลาจริง  

 
ภาพท่ี 1  การข้ึนโมเดล 

 

  2.1.2 การทํารูปทรงตัวปลา โดยใชเครื่องมือ Extrude เพื่อดึงสัดสวนของตัวปลาออกมา
กดลูกศรทิศทางท่ีตองการดึงออกมาทําแบบนี้จนไดท้ังตัวจะไดผลลัพธแ ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2  การทํารูปทรงตัวปลา 

 
 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 645 

 2.2 การลงสีปลา โดยโปรแกรม Adobe Photoshop 
  ขั้นตอนในการลงสี Polygons หรือโมเดล 3 มิติท่ีไดขึ้นไวมีหลายวิธีแตการลงพื้นผิวปลาท่ี
คลายปลาจริงท่ีสุดผูจัดทําไดเลือกแบบ UV Texture Editor แลวมาตัดตอตัวปลาใน Adobe Photoshop 

   
ภาพที่ 3 การนําไฟลแ PNG โมเดลปลาลงใน Adobe Photoshop 

 
 2.3 การทํา Animation โดยโปรแกรม Autodesk Maya 
  2.3.1 การใสกระดูกปลา 

 
ภาพที่ 4  การใสกระดูกปลา 

 

  2.3.2 ต้ังคาการเคล่ือนไหว  

 
ภาพที่ 5  การทําเคล่ือนไหว 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 646 

 
  2.3.4 Rendering Model ต้ังช่ือไฟลแงาน Image Format เลือกเป็น PNG (png) เพื่อ
บันทึกเป็นภาพแบบโปรงใส  

 
 

ภาพที่ 6 การเรนเดอรแโมเดล 
 

 2.4 การอัดเสียงโดยโปรแกรม Adobe Audition 
  2.4.1 การอัดเสียงโดยขั้นตอนแรกสรางหนาการอัดไฟลแโดยไปท่ี File New สราง 
Multitrack Session ใหทําการต้ังช่ือ Session Name กําหนดท่ีอยูของไฟลแ Folder Location 
Sample Rate ขนาด 48000 Hz  
 

 
 

ภาพที่ 7  การสราง Multitrack Session 
 
 
 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 647 

  2.4.2 คลิก Wave Form เพื่อไปหนาอัดเสียงจากนั้นเริ่มอัดบันทึกเสียง คลิก Record เมื่อ
เสร็จข้ันตอนนี้ให Save As เป็นนามสกุล MP3 Audio (*.mp3)  

 
 

ภาพที่ 8  การอัดบันทึกเสียง 
 

 2.5 การสรางช้ินงานโดยโปรแกรม Adobe Premiere 
  การนําภาพมารวมโดยโปรแกรม Adobe Premiere เลือกขนาดเป็น HDV 1080p24 จะ
ไดขนาด 1440X1080 px 
 

 
 

ภาพที่ 9 การนําภาพมารวมโดยโปรแกรม Adobe Premiere 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
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  2.5.2 การตัดตอวิดีโอและเสียง  

 
 

ภาพที่ 10  การตัดตอวิดีโอและเสียงโดยโปรแกรม Adobe Premiere 
 

  2.5.3 File Export เลือก Media เพื่อ Export เป็นวิดีโอ Export Settings ต้ังคา 
Format เป็น H.264 คือขนาด MP 4  
 

 
 

ภาพที่ 11  การ Export โดยโปรแกรม Adobe Premiere 
 
 

 2.6 การอัพโหลด (Upload) วิดีโอและส่ือขึ้นบน www.layar.com 
  2.6.1 การสมัครสมาชิกของ www.layar.com ทําไดโดยเลือกคําส่ังขวามือ FREE SIGN 
UP   



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 649 

 
 

ภาพที่ 12  การเขาสูการสมัครสมาชิก (Sign Up) 
 

  2.6.2 การเขาสูระบบเมื่อ Log in เสร็จแลวจะแสดงหนาแรกเพื่อการอัพโหลดเพจจะมี
นามสกุลไฟลแ JPG, PNG, PDF และ Zip กดเลือกแบบ JPG  
 

 
 

ภาพที่ 13 รายละเอียดชองทางการอัพโหลดเพจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 650 

  2.6.3 การอัพโหลดเพจจะมีปุุมเพิ่มเพจซายลาง ADD PAGES เพิ่มส่ือจนครบแลวคลิก 
ADD & PAGES  

 
 

ภาพที่ 14  การอัพโหลดส่ือส่ิงพิมพแ 
 

  2.6.4 การกําหนดตําแหนงใหการแสดงมัลติมีเดีย หนาตางสําหรับอัพโหลดเพจท่ีสําหรับ
แสกนเพื่อใหแสดงส่ือมัลติมีเดียตางๆ เชน วิดีโอ การอัพโหลดไฟลแนั้นตองคลิกเลือกเครื่องมือ PLAY 
VIDEO หนาตาง EDIT VIDEO WIDGET  
 

 
 

ภาพที่ 15  การกําหนดตําแหนงใหการแสดงมัลติมีเดีย 
 
 
 
 
 
 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 651 

  2.6.6 การเลือกไฟลแมาลง ทําไดโดยเมื่อหนาตาง EDIT VIDEO WIDGET คลิกเลือก 
Upload File เมื่ออัพไฟลแเสร็จ ทําการกด SAVE  

 
 

ภาพที่ 16 การเลือกใสมัลติมีเดีย 
 

 2.7 การสรางแบบสอบถาม  
    การสรางแบบสอบถามเพื่อการประเมินส่ือจากผูเช่ียวชาญ และ เพื่อศึกษาการรับรูของ
ผูใชบริการพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําราชมงคลศรีวิชัยตรัง มีรายละเอียดขั้นตอนการสรางดังนี้ 
    2.7.1 ศึกษาการสรางแบบสอบถาม จากหนังสือท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยเชิงสํารวจ รวมท้ัง
งานวิจัยทางดานส่ือ 
    2.7.2 ออกแบบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราประเมินคาโดยถือเกณฑแการประเมินดังนี้ 
  ดีมาก   ให 5 คะแนน ดี    ให 4 คะแนน 
  พอใช   ให 3 คะแนน  ควรปรับปรุง  ให 2 คะแนน 
  ควรปรับปรุงอยางยิ่ง ให 1 คะแนน 
เกณฑแในการแปลความหมายขอมูล  
คะแนนเฉล่ียระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก คะแนนเฉล่ียระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง ระดับดี 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง
ระดับพอใช 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง ระดับตองปรับปรุง 
  เกณฑแการยอมรับคุณภาพ ตองมีคะแนนเฉล่ียระหวาง 3.5 ขึ้นไปในแตละดาน ซึ่งหมายถึงในแตละ
ดานตองอยูในระดับดีขึ้นไป และคะแนนเฉล่ียของแบบประเมินท้ังฉบับ ตองมีคะแนนเฉล่ีย 3.5 ขึ้นไป จึง
จะยอมรับวามีคุณภาพดี (อรรณพ เรืองยศจันทนา เลิศลักษณ กล่ินหอม และไพฑูรย พิมดี, 2554) 
   2.7.3 การสรางแบบสอบถาม แบงแบบสอบถามเป็น 3 ตอนคือ  
   ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
   ตอนท่ี 2 ดานการรับรู ในการใชพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบ 
   ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นขอเสนอแนะ และปใญหา  
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  2.7.4 ปรึกษาผูเช่ียวชาญ 
  2.7.5 ปรับปรุงและสามารถนําแบบสอบถาม และแบบประเมินไปใชในงานวิจัย 

 2.8 ดําเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมขอมูล 
    2.8.1 ช้ีแจงผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเก็บขอมูลครั้งนี้  
    2.8.2 สาธิตการใชพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบใหแกกลุมตัวอยาง จากนั้นใหกลุมตัวอยาง
ลองใชพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบ แลวจึงแจกแบบสอบถาม  
    2.8.3 เมื่อกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามเสร็จตรวจสอบความถูกตองสมบูรณแของ
แบบสอบถาม แลวจึงนําขอมูลท่ีรวบรวมไปวิเคราะหแผลทางสถิติตอไป 
 2.9 สถิติท่ีใชในการงานวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบ รายงานผลดวยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. พิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบ 
พิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบท่ีผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย 

ผูเช่ียวชาญทางดานขอมูลทางสัตวแน้ํา จํานวน 1 ทาน ผูเช่ียวชาญทางดานเทคนิคการสรางส่ือจํานวน 
1 ทาน และผูเช่ียวชาญทางดานการจัดนิทรรศการสัตวแน้ําจํานวน 1 ทาน ในสวนของพิพิธภัณฑแสัตวแ
น้ําเชิงโตตอบจะประกอบดวยองคแประกอบสําคัญ 4 สวนคือ 

1.1 ทริกเกอรแ ใชในการกําหนดตําแหนงของวัตถุ ในงานวิจัยช้ินนี้คือ ตูแสดงโครงกระดูกสัตวแ
น้ําดังภาพท่ี 17 

 
 

ภาพท่ี 17 ตูแสดงโครงกระดูกสัตวแนํ้า 
 1.2 กลอง เชน กลองวิดีโอ กลองเว็บแคม กลองโทรศัพทแมือถือ เพื่อใชในการสองทริกเกอรแ
แลวสงขอมูลเขา AR Engine 
 1.3 AR Engine เป็นตัวสงขอมูลท่ีอานเขาสูโปรแกรมประมวลเพื่อแสดงออกทางหนาจอ 
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 1.4 จอแสดงผล เพื่อแสดงผลการโตตอบของส่ือท่ีผานการประมวลจาก AR Engine เมื่อนํา
สมารแทโฟนไปสองท่ีโครงกระดูกสัตวแน้ํา จะปรากฎวิดีโอ ดังภาพท่ี 18 
 

 
 

ภาพที่ 18 จอแสดงผล 
 

2. ผลการประเมินส่ือจากผูเช่ียวชาญ 
3.  

ตารางที่ 1 การประเมินส่ือจากผูเช่ียวชาญ 

รายการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

 S.D. ระดบั 

1. ดานเน้ือหา 4.66 0.57 ดีมาก 
2. ดานการออกแบบ 4.00 0.00 ดี 
3. ดานการใชงาน 4.00 1.00 ดี 
      ผลการประเมิน 4.22 0.52 ด ี

 จากตารางท่ี 1 พบวา พิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบนี้มีผลการประเมินเชิงคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ
ท้ัง 3 ทานในระดับ ดี โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.22 แสดงใหเห็นวาพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบนี้มีความ
เหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการวิจัยได 
 3. ผลการรับรูของผูใชบริการพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําท่ีรับรูขอมูลจากพิพิธภัณฑแสัตวแเชิงโตตอบ และ
ผูใชบริการพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําท่ีไมไดรับรูผานขอมูลจากพิพิธภัณฑแสัตวแเชิงโตตอบ (รับรูผานปูายแสดง
ขอมูลขางตูแสดงโครงกระดูกสัตวแน้ํา) 
ตารางที่ 2 แสดงผลการรับรูของผูใชบริการพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําท่ีรับรูขอมูลจากพิพิธภัณฑแสัตวแเชิง
โตตอบ และผูใชบริการพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําท่ีไมไดรับรูผานขอมูลจากพิพิธภัณฑแสัตวแเชิงโตตอบ (รับรู
ผานปูายแสดงขอมูลขางตูแสดงโครงกระดูกสัตวแน้ํา) 
 
 

x
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สื่อที่ใช ้
คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5 คะแนน) 
ระดบั 

พิพิธภัณฑแสัตวแเชิงโตตอบ 4.5 ดีมาก 
ปูายแสดงขอมูลขางตูแสดงโครงกระดูกสัตวแนํ้า 3 พอใช 

    
   จากตารางท่ี 2 จากการเปรียบเทียบผลการรับรูของผูใชบริการพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําท่ีรับรูขอมูล
จากพิพิธภัณฑแสัตวแเชิงโตตอบ และผูใชบริการพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําท่ีไมไดรับรูผานขอมูลจากพิพิธภัณฑแ
สัตวแเชิงโตตอบ (รับรูผานปูายแสดงขอมูลขางตูแสดงโครงกระดูกสัตวแน้ํา) พบวาผลการรับรูของ
ผูใชบริการพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําท่ีรับรูขอมูลจากพิพิธภัณฑแสัตวแเชิงโตตอบไดคะแนนเฉล่ีย 4.5 และผล
การรับรูของผูใชบริการพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําท่ีรับรูขอมูลจากปูายแสดงขอมูลขางตูแสดงโครงกระดูกสัตวแ
น้ําไดคะแนนเฉล่ีย 3 แสดงวาผลการรับรูของผูใชบริการพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําท่ีรับรูขอมูลจากพิพิธภัณฑแ
สัตวแเชิงโตตอบสูงกวาผูท่ีใชปูายแสดงขอมูลขางตูแสดงโครงกระดูกสัตวแน้ํา 
 
สรุปผลการวิจยั 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบ ผูวิจัยไดทําการทดลองกับผูใชบริการ
ของพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําราชมงคลศรีวิชัยตรัง จํานวน 334  คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
ตามจํานวนผูมาใชบริการจริง เก็บขอมูลจากการทดลองใชพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบระหวางชวง
เดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2561 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ พิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบ และ
แบบสอบถาม การวิเคราะหแขอมูลใชสถิติดังนี้ คือคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากการวิจัยพบวา พิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิงโตตอบ ไดรับการประเมินจากผูเช่ียวชาญอยูใน
เกณฑแดี ผูใชบริการของพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําราชมงคลศรีวิชัยตรัง มีการรับรูการใชพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําเชิง
โตตอบในระดับดีมาก   
 
การอภิปรายผล 
 ผลการเปรียบเทียบผลการรับรูของผูใชบริการพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําท่ีรับรูขอมูลจากพิพิธภัณฑแ
สัตวแเชิงโตตอบ และผูใชบริการพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําท่ีไมไดรับรูผานขอมูลจากพิพิธภัณฑแสัตวแเชิงโตตอบ 
(รับรูผานปูายแสดงขอมูลขางตูแสดงโครงกระดูกสัตวแน้ํา) พบวาผลการรับรูของผูใชบริการพิพิธภัณฑแ
สัตวแน้ําท่ีรับรูขอมูลจากพิพิธภัณฑแสัตวแเชิงโตตอบไดคะแนนเฉล่ีย 4.5 และผลการรับรูของผูใชบริการ
พิพิธภัณฑแสัตวแน้ําท่ีรับรูขอมูลจากปูายแสดงขอมูลขางตูแสดงโครงกระดูกสัตวแน้ําไดคะแนนเฉล่ีย 3 
แสดงวาผลการรับรูของผูใชบริการพิพิธภัณฑแสัตวแน้ําท่ีรับรูขอมูลจากพิพิธภัณฑแสัตวแเชิงโตตอบสูงกวา
ผูท่ีใชปูายแสดงขอมูลขางตูแสดงโครงกระดูกสัตวแน้ํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  กันชกา สุวณิชยแ 
(2549) ซึ่งไดศึกษางานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลระหวางแบบจําลองบานเสมือนสามมิติ 
และหุนจําลองตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร โดยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญท่ีรับรูแบบบาน
ผานส่ือจําลองเสมือนสามมิติมีความเขาใจในผังบาน และความเขาใจในวัสดุท่ีเลือกใชของอาคารได
ดีกวาการรับรูแบบบานผานหุนจําลอง อีกท้ังยังพบวาส่ือจําลองเสมือนสามมิติใหขอมูลท่ีถูกตอง มี
ความทันสมัยกวา สามารถเช่ือถือไดมากกวา และจากการเก็บขอมูลคณะผู วิจัยพบวาผูใชบริการ
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พิพิธภัณฑแสัตวแน้ําท่ีรับรูขอมูลจากพิพิธภัณฑแสัตวแเชิงโตตอบ มีความสนใจ และใหความรวมมือดีมาก
ในการทดลอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  อนุมาศ แสงสวาง และ เฉลิมชัย วิโรจนแวรรณ (2560) 
ซึ่งไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การประยุกตแใชเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality: 
AR) เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรูเรื่องฮารแดแวรแคอมพิวเตอรแ โดยพบวา ส่ือการเรียนรูนี้ชวยกระตุนความ
สนใจและเพิ่มความเขาใจใหแกผูเรียนตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนไดเป็นอยางดี และยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุพรรณพงศแ วงษแศรีเพ็ง และณัฐวี อุตกฤษฎแ (2555) ซึ่งไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การ
ประยุกตแใชเทคนิคความจริงเสริมเพื่อใชในการสอนเรื่องพยัญชนะภาษาไทย โดยพบวาเทคโนโลยี
เสมือนจริงเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนท่ีทําใหผูเรียนมีความสนใจมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาปใจจัยท่ีสงผลตอการรับรู ในการใช ส่ือ เพื่อใหงานวิจัย 
กวางขวาง และสมบูรณแมากขึ้น รวมท้ังศึกษาผลกระทบในการใชส่ือส่ิงเชิงโตตอบเพื่อดูถึงผลดีผลเสีย
และความคุมทุนในการพัฒนาและนํามาใชตอไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการประเมินการจัดกิจกรรมใหความรูแกนักเรียนนักศึกษาในโครงการบริการ
อนามัยการเจริญพันธุแ มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงดานความรู ทัศนคติ พฤติกรรม
และการเขาถึงอนามัยการเจริญพันธุแของวัยรุนและเยาวชน ผูบริหาร และครูอาจารยแท่ีเขารวม
โครงการบริการอนามัยการเจริญพันธุแ  และ  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนท่ีเขารวม
กิจกรรมการใหความรูในสถานศึกษาตามโครงการบริการอนามัยการเจริญพันธุแฯ  ใชวิธีการวิจัยแบบ
ผสม (Mixed  Method  Research) ระหวางวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง
คือนักเรียน นักศึกษา ผูบริหาร และครูอาจารยแในสถานศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมของโครงการ ฯ จํานวน 
50 สถาบันท่ัวประเทศ  ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling ) และกําหนดโควตา
(quota) เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณแเชิงลึก แบบสนทนากลุม วิเคราะหแขอมูลโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิจัยทางสังคมศาสตรแและการวิเคราะหแเนื้อหา  

         ผลการวิจัย พบวา  กลุมนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม “Friendly 
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ในระดับมากท่ีสุดและมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องเนื้อหาความรูท่ีไดรับจากวิทยากร สวนกลุม
ผูบริหารและครูอาจารยแเห็นวาวิทยากรมีความรูความสามารถและส่ือสารชัดเจน เนื้อหาตรงประเด็น 
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เขาใจงาย มีส่ือและมีการจัดแสดงเวชภัณฑแการคุมกําเนิด และ กลุมนักเรียนนักศึกษา เห็นดวยกับ
เรื่องควรมีเพศสัมพันธแอยางรับผิดชอบโดยการปูองกันท่ีมีประสิทธิภาพทุกครั้งท่ีมีเพศสัมพันธแ และไม
เห็นดวยกับเรื่องหากมีเพศสัมพันธแนานๆครั้งไมจําเป็นตองปูองกันก็ได และไมแนใจกับเรื่องการใชยา
แปะคุมกําเนิดวาเป็นวิธีการคุมกําเนิดท่ีมีประสิทธิภาพจริงหรือไม 

กลุมผูบริหาร  ครูอาจารยแ และ นักเรียนนักศึกษาแกนนํา สวนใหญมีความเห็นสอดคลองกัน
วาพฤติกรรมเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธแไดแก การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอรแ การเท่ียวสถานบันเทิง และ
การแตงกายยั่วยุเพศตรงขาม สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีปูองกันพฤติกรรมเส่ียงตอการมี
เพศสัมพันธแ พบวา มีสาเหตุมาจาก 3 ปใจจัยหลัก คือ พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา การดูแลของ
ครอบครัว และสภาพแวดลอมทางสังคม  

 
คําสําคัญ: การบริการอนามัยการเจริญพันธุแ  การประเมินการจัดกิจกรรม  

 

ABSTRACT 

The research titled ―The Evaluation of the Educational Activities under the 
Reproductive Health Services Project‖ aimed 1) to investigate changes in Thai youths 
and adolescents‖ access to reproductive health services, their behaviors, attitudes, 
and knowledge of reproduction health, including those of the school administrators, 
college and school teachers participated in the reproductive health services project, 
and to investigate their satisfaction and needs regarding to the implemented 
educational activities under the project. It was a mixed-method entailing both 
qualitative and quantitative research methodologies. The samples were college 
students, college and school administrators and teachers, from 50 institutions across 
the country by using purposive sampling and quota sampling. The instruments were 
the questionnaires, in-depth interviews, group discussions, and the data collected 
were analyzed through the use of a statistical analysis software and content analysis.  

The results showed that the students were satisfied with the Friendly Corner 
activities were organized by the Planned Parenthood Association of Thailand. Their 
satisfaction level on the knowledge they received from the experts was found to be 
at the highest level. As for the school administrators and school teachers, the 
experts were perceived as having skills and competencies and the ability to clearly 
communicate the subject matters, making the contents easy to understand and 
direct to the point, with the provision of the exhibitions of family planning items and 
equipment. The school and college students agreed with the concept of responsible 
sexual behavior by practicing safe sex measures whenever they engage in an sexual 
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intercourse, and they disagreed with the belief that safe sex measures are not 
necessary when sexual intercourse is sometimes practiced. They were unsure 
whether a contraceptive patch was effective in pregnancy prevention.  

The majority of school and college administrators, teachers, and core 
students agreed that risky sexual behaviors were alcohol drinking, entertainment 
venue visiting, and the wearing of sexually provocative clothing. As for their opinions 
regarding the causes and preventive measures to address the sexually risky 
behaviors, it was found that the three main causes were the behaviors of the 
students, their family and upbringing, and the social environment. 

KEYWORDS: Reproductive Health Services, Activity Evaluation 

 

บทนํา 

โครงการบริการอนามัยการเจริญพันธุแ โดยความรวมมือของสมาคมวางแผนครอบครัวแหง
ประเทศไทยและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ไดดําเนินงานมาต้ังแตเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 
2556 โดยเป็นโครงการท่ีมุงดําเนินงาน เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ และปรับทัศนคติของ
เยาวชน ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุแ โดยเฉพาะในประเด็นของการต้ังครรภแ
ไมพึงประสงคแในกลุมวัยรุนและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงคแการดําเนินงานพรอมกับแบงการ
ดําเนินงานออกเป็น 2 สวน คือ 1. การดําเนินงานกิจกรรมใหความรูในสถานศึกษา 2. การใหบริการ
ภายในคลินิก สวท ท้ัง 10 แหง นอกจากนี้การดําเนินงานในระยะท่ี 2 (พ.ศ.2557-2558) สมาคม
วางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยไดเล็งเห็นความสําคัญตอปใญหาอนามัยการเจริญพันธุแในระดับ
สถาบันอุดมศึกษา จึงไดเพิ่มวัตถุประสงคแการดําเนินงานอีกคือ  การใหความรูภายในมหาวิทยาลัย
รังสิตพรอมกับจัดต้ังสถานรับบริการดานวัยรุนขึ้นบริเวณใกลเคียงกับมหาวิทยาลัย ท้ังนี้กิจกรรมการ
ใหความรูในสถานศึกษานั้น เป็นเปูาหมายสําคัญของโครงการฯ เนื่องจากเยาวชนเป็นกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศ เพื่อใหการดําเนินงานไปสูผลสําเร็จ สมาคมฯ จึงวางกลยุทธแการดําเนินงาน
ออกเป็น 3 สวน คือ 1) การใหความรูแบบกลุมใหญ เชน การใหความรูหนาเสาธง การใหความรูใน
หองประชุมขนาดใหญ การจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ เป็นตน 2 ) กิจกรรมการใหความรูขนาดเล็ก เนน
กลุมเยาวชนจํานวน 40 - 100 คน 3) กิจกรรมการใหความรูผานส่ือตางๆ อาทิ เสียงตามสาย ส่ือสิง
พิมพแ และส่ือสังคมออนไลนแ เป็นตน การดําเนินงานในชวงระยะเวลาท่ีผานมา สามารถเขาถึงเยาวชน
เชิงคุณภาพไดมากกวา 200,000 คน ครอบคลุมสถานศึกษากวา 80 แหงท่ัวประเทศ 

ดังนั้น จึงควรมีการประเมินระยะกลางของโครงการบริการอนามัยการเจริญพันธุแ ฯ ระยะท่ี1 
- 2 โดยมอบใหคณะผูวิจัยจากวิทยาลัยครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ เป็นผูดําเนินการ ซึ่งผล
วิจัยนี้ ทําใหทราบผลความเปล่ียนแปลงดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมเรื่องสุขภาวะดานอนามัย
การเจริญพันธุแของวัยรุนและเยาวชน รวมท้ังผูบริหารศึกษา และครูอาจารยแท่ีเขารวมโครงการฯ และ
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ทราบผลความพึงพอใจของเยาวชน และนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมการใหความรูในสถานศึกษาซึ่ง
ขอมูลดังกลาวสามารถนําไปใชในการปรับแผนการดําเนินงานของโครงการฯ  ในระยะท่ีเหลืออีกครึ่ง
ระยะเวลาหลังของโครงการตอไป เพื่อใหการดําเนินงานของโครงการเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุเปูาหมายท่ีต้ังไว 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงดานความรู ทัศนคติ พฤติกรรมและการเขาถึงอนามัยการเจริญ

พันธุแของวัยรุนและเยาวชน  ผูบริหาร และครูอาจารยแท่ีเขารวมโครงการบริการอนามัยการเจริญพันธุแ  
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรมการใหความรูในสถานศึกษาตาม

โครงการบริการอนามัยการเจริญพันธุแฯ 
 

แนวคิดและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 การศึกษาแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ ไดสรุปนําเสนอในประเด็นท่ี
สําคัญ ดังนี้   

1. วัยรุน (วัยเจริญพันธุแ)  เป็นวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงเขาสูวุฒิภาวะท้ังรางกายจิตใจอารมณแ
และสังคมเป็นวิกฤตชวงหนึ่งของชีวิตเนื่องจากเป็นชวงตอของวัยเด็กและผูใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ระยะตนของวัยจะมีการเปล่ียนแปลงมากมายเกิดขึ้นซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลตอ
ความสัมพันธแระหวางวัยรุนดวยกันเองและบุคคลรอบขางหากกระบวนการเปล่ียนแปลงดังกลาว
เป็นไปอยางเหมาะสมจะชวยใหวัยรุนสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมและกระตุนใหพัฒนาการดาน
อื่นๆเป็นไปดวยดี 

2. เกณฑแการแบงชวงอายุวัยรุน การแบงชวงอายุของวัยรุนการกําหนดชวงอายุของการเขาสู
วัยรุนไมสามารถกําหนดไดอยางชัดเจนท้ังนี้การเลือกใชเกณฑแการตัดสินมีความแตกตางกันในแตละ
ทฤษฎีและสังคมท่ีแตกตางกันโดยท่ัวไปจะแบงชวงของวัยรุนเป็น  3 ชวงคือวัยรุนตอนตน วัยรุน
ตอนกลางและวัยรุนตอนปลาย (พนม เกตุมาน,2550,ออนไลนแ)  

3. พัฒนาการวัยรุน การท่ีเด็กผูชายผูหญิงเติบโตเขาสูวัยรุนเร็วชาตางกันโดยท่ีเด็กผูหญิงจะ
เขาสูการเปล่ียนแปลงทางรางกายกอนเด็กผูชายประมาณ 2 ปี ซึ่งจะทําใหในช้ันประถมศึกษาตอน
ปลายหรือช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจะพบวาวัยรุนหญิงจะมีรางกายสูงใหญในขณะท่ีพวกเด็กผูชายยังดู
เป็นเด็กชายตัวเล็กๆทําใหท้ังสองฝุายเกิดความสับสนและวิตกกังวลไดเด็กผูหญิงอาจกังวลวาตนเองไม
หยุดสูงเสียทีในขณะท่ีเด็กผูชายก็เกิดความกังวลวาทําไมตัวเองจึงไมสูงใหญ (สุริยเดว ทรีปาตี,2555,
ออนไลนแ) โดยพัฒนาการวัยรุนมี 3 ดานใหญๆ คือ พัฒนาการทางดานรางกาย พัฒนาการทางดาน
อารมณแสังคม และพัฒนาการทางดานจิตใจ 

4. พัฒนาการทางเพศของวัยรุน วนิดา พันธแสอาด (2543,น.3-4) ไดกลาวถึงวัยเริ่มเขาสูวัยรุน
และวัยรุนตอนกลางไว ดังนี้ วัยเริ่มเขาสูวัยรุน วัยรุนหญิง มีอายุระหวาง 11-13 ปี และวัยรุนชายมี
อายุระหวาง 13-15 ปี ในชวงระยะนี้ รางกายของวัยรุนจะมีการเติบโตและมีการพัฒนาอยางมาก
โดยเฉพาะพัฒนาการทางดานเพศ วัยรุนชายยังเห็นไมชัดเจนนัก แตสภาพรางกายมีการเปล่ียนแปลง
ไป ถึงแมวารางกายของวัยรุนในระยะนี้จะมีการเปล่ียนแปลงไปมากแตทางดานความคิดความรูสึก  
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วัยรุนยังคิดวาตนเองเป็นเด็กอยู ระยะนี้เป็นชวงของการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูวัยรุนอยางเต็มตัว
ตอไป และชวงวัยรุนตอนกลาง วัยรุนหญิงมีอายุระหวาง 13-15 ปี และวัยรุนชายมีอายุระหวาง 15-
17 ปี  ชวงนี้การเจริญเติบโตทางรางกายดําเนินไปอยางตอเนื่องคอยเป็นคอยไป และส้ินสุดเมื่อถึงวุฒิ
ภาวะ นอกจากนี้วิทยา นาควัชระ (2544 ,น.206) มีความเห็นวาการพัฒนาการทางเพศในวัยรุนนั้น
นาจะไดแยกออกมาเห็นไดชัดเพราะจะมีบทบาทสําคัญมากในการพัฒนาบุคลิกภาพของวัยรุนตอไป
และจะเป็นตัวการที่จะผลักดันวัยรุนใหเกิดเป็นปใญหาไดมาก เนื่องจากฮอรแโมนทางเพศทํางานมากขี้น
ในชวงวัยรุน อิทธิพลของฮอรแโมนทางเพศนี้มีผลตอลักษณะทางกายวิภาคของรางกายท่ัวๆไปและ
ลักษณะทางเพศทุติยภูมิ (Second sex characteristic) และท่ีสําคัญยิ่งกวานั้นคือไปกระตุนจิตใจให
เกิดแรงขับทางเพศ (Sexual drive) ใหสูงขึ้น จะเห็นไดวาในวัยรุนนี้มีพลังงานมากท้ังพลังงานฝุาย
กาย พลังงานทางจิต และพลังงานทางเพศ พลังงานทางเพศท่ีมีมากขึ้นมานั้นจะทําใหวัยรุนเริ่มสนใจ
กิจกรรมหรือปฏิกิริยาท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศของตนเองมากขึ้น เชน การเกิดการแข็งตัวของ
อวัยวะเพศ การมีประจําเดือน เป็นตน และอาจลงมือทดลองทําพฤติกรรมทางเพศดวยความรูสึก
อยากรูอยากเห็น ต่ืนเตน กลัวๆกลาๆ และเพื่อเป็นการปลดปลอยพลังงานทางเพศท่ีมีอยูมากๆ ท่ีเรา
พบเห็นกันบอยๆก็ไดแกการสําเร็จความใครดวยตนเอง นอกจากนี้ จันทรแวิภา ดิลกสัมพันธแ (2543,น.
72-74) ไดกลาวถึงพัฒนาการทางเพศของวัยรุนตอนตน (อายุ 12-15 ปี) วาระยะนี้วัยรุนจะมี
ความสัมพันธแกับสังคม วัฒนธรรม และชีววิทยาของรางกาย จะเขาสูวัยแตกหนุมแตกสาวและมี
พัฒนาการทางรางกายตลอดจนมีพัฒนาการเกี่ยวกับลักษณะทางเพศและการพัฒนาเกี่ยวกับหนาท่ี
ทางเพศ ซึ่งเพศชายและหญิงมีความแตกตางกัน  

สําหรับโครงการบริการอนามัยการเจริญพันธุแโดยความรวมมือของสมาคมวางแผนครอบครัว
แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ระยะท่ี 2  มีวัตถุประสงคแโครงการ ดังนี้  1) เพื่อเพิ่มการเขาถึงความรูดาน
อนามัยการเจริญพันธุแในกลุมวัยรุนและเยาวชนอายุ 12-24 ท้ังในและนอกสถานศึกษา  2) เพื่อเพิ่ม
การเขาถึงบริการดานอนามัยการเจริญพันธุแในกลุมวัยรุนและเยาวชนอายุ 12-24 ปีและสตรีวัยเจริญ
พันธุแท่ัวไป  3) เพื่อการศึกษารูปแบบของศูนยแปรึกษาและบริการสงตอดานอนามัยการเจริญพันธุแ
สําหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยความรวมมือของสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยฯ 
และมหาวิทยาลัยรังสิต    

สําหรับการศึกษาโครงการวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดดําเนินการประเมินโครงการ ซึ่งไดสรุป
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการจัดเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการ ซึ่งเป็นขอมูลท่ีเป็นประโยชนแในการตัดสินใจเพื่อนําขอมูลท่ีไดมารวบรวมวิเคราะหแ
เปรียบเทียบเกณฑแ แลวตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการแนะนําขอมูลท่ีไดมาใชในการปรับปรุงแกไขการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ  สําหรับวัตถุประสงคแของการประเมินโครงการสรุปไดวา จุดหมายหลัก
ของการประเมินโครงการคือการศึกษาสภาพแวดลอม ขอมูลนําเขา กระบวนการดําเนินงาน ขั้นตอน
ผลผลิตของโครงการ เพื่อใหผูบริหารทราบถึงประสิทธิภาพของการดําเนินการตามโครงการตลอดจน
อุปสรรคและสาเหตุท่ีควรแกไขปรับปรุงใหโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การประเมินโครงการเป็น
การหาแนวทางในการตัดสินใจมุงคนหาส่ิงท่ีโครงการจะดําเนินการ ขณะดําเนินการและดําเนินการ
ตอไปแลวอยางมีระบบตอเนื่อง จะชวยใหผูดําเนินโครงการและผูบริหารสามารถดําเนินการปรับปรุง
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เปล่ียนแปลงโครงการดานตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม อันจะทําใหโครงการบรรลุเปูาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ และประโยชนแของการประเมินโครงการนั้น  สมคิด พรมจุย. (2546,น.28) ได
สรุปประโยชนแของการประเมินไวดังนี้ 1)ชวยใหไดขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนงานและโครงการ ตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ ท่ีจําเป็น
ในการดําเนินโครงการ ตลอดจนการตรวจความเป็นไปไดในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  2) ชวยทําใหการ
กําหนดวัตถุประสงคแของโครงการมีความชัดเจน (กรณีประเมินกอนดําเนินโครงการ)  3) ชวยในการ
จัดหาขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนา ปใญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานโครงการ  4) ชวยใหขอมูล
เกี่ยวกับความสําเร็จ และความลมเหลวของโครงการเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ และวินิจฉัยวาควร
ดําเนินโครงการตอไปหรือไม ยกเลิก หรือขยายการดําเนินโครงการตอไป  5) ชวยใหไดขอมูลท่ีบง
บอกถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงานโครงการวาเป็นอยางไร  คุมคาการลงทุนหรือไม  6) เป็น
แรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานโครงการ เพราะการประเมินโครงการทําใหผูปฏิบัติงานไดทราบผลการ
ดําเนินงาน จุดเดน จุดดอย และการนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้พิสณุ ฟองศรี. (2551,น.91) ไดกลาวถึงประโยชนแของการประเมินสรุป
ได ดังนี้ 1) ชวยใหผูบริหารหรือผูเกี่ยวของกับโครงการตัดสินใจไดถูกตอง สารสนเทศท่ีไดอยางถูกตอง
ครอบคลุมจะเอื้อใหตัดสินใจวามีความจําเป็น  ความเป็นไปไดหรือความพรอมของทรัพยากรท่ีจะ
ดําเนินโครงการหรือไม  2) ชวยใหไดสารสนเทศท่ีเป็นประโยชนแตอการจะดําเนินโครงการ ซึ่งจะเป็น
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชนแสําหรับการวางแผนในดานทรัพยากรตาง  ๆ การกําหนดกิจกรรมและ
ขั้นตอนท่ีจะดําเนินโครงการไดอยางเหมาะสม  3) ชวยเพิ่มความมั่นใจแกผูเกี่ยวของกับโครงการ การ
ประเมินกอนดําเนินโครงการอยางเป็นระบบ กอนจะดําเนินโครงการจะชวยเพิ่มความมั่นใจแก
ผูเกี่ยวของกับโครงการทุกฝุายวาโครงการมีโอกาสจะไดรับความสาเร็จได  

สรุปไดวาประโยชนแของการประเมินโครงการทําใหผูบริหารหรือผูท่ีเกี่ยวของไดรับขอมูลและ
สารสนเทศตางๆ ท่ีจะเป็นประโยชนแในการตัดสินใจในดานความพรอมของทรัพยากรตางๆ ดานความ
เป็นไปไดในการจัดกิจกรรมตางๆ รวมถึงการดําเนินงานโครงการ ไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed  Method  Research) ระหวางวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยกําหนดประชากร
และกลุมตัวอยางเครื่องมือและการตรวจเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราหแขอมูล ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ไดแก นักเรียน นักศึกษา ผูบริหาร และครูอาจารยแในสถานศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรมของโครงการ ฯ จํานวน 50 สถาบันทั่วประเทศ และมีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมรวม 16 ,177 
คน  
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 กลุมตัวอยางในการวิจัย ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling ) และกําหนด
โควตา(quota) กระจายตามภูมิภาคและจังหวัด ไดแก ภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) จํานวน 4 
โรงเรียน ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม) จํานวน 2 โรงเรียน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัด
ขอนแกน) จํานวน 2 โรงเรียน รวมท้ังส้ิน 8 โรงเรียน รวมจํานวนตัวอยาง 542 คน โดยกลุมดังกลาว
เป็นผูใหขอมูลดวยการตอบแบบสอบถาม สวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการสนทนากลุม ( focus group 
discussion) ใชกลุมนักเรียนและนักศึกษาท่ีเป็นแกนนําจํานวน 80 คน และการสัมภาษณแเชิงลึก ( in-
depth interview) ใชกลุมผูบริหารสถานศึกษา ครูอาจารยแผูประสานงานโครงการบริการอนามัยการ
เจริญพันธุแโรงเรียนละ 2 คน  

เคร่ืองมือและการตรวจเคร่ืองมือ 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษามี 3 แบบ คือ 

1. แบบสอบถาม (questionnaire) ใชกับกลุมตัวอยางท่ีเป็นนักเรียนและนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม 

โดยแบบสอบถามแบงออกเป็น ดังนี้   

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
การศึกษา อายุ 

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม “Friendly 
Corner     รูทัน...ไมทอง ON TOUR 
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อการปูองกันการทองกอนเวลาอันควร 
  ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเส่ียงตอการมี
เพศสัมพันธแ 
  ตอนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการและเวชภัณฑแ
ท่ีใชในการคุมกําเนิดและการเลือกใช 

ตอนท่ี 6 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
และขอเสนอแนะ 

2. แบบสนทนากลุม (focus group discussion) ใชกับกลุมนักเรียนและนักศึกษาท่ีเป็นแกนนํา 
3. แบบสัมภาษณแเชิงลึก (in-depth interview) ใชกับกลุมผูบริหารและผูประสานงานใน

สถานศึกษา 
  สวนการตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือดําเนินการโดยการตรวจความตรงเชิงเนื้อหา 

(Validity) โดยผูบริหารและนักวิชาการดานการวางแผนครอบครัวจากสมาคมวางแผนครอบครัวแหง
ประเทศไทย 

           การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บขอมูลจากกลุมเปูาหมายทีมนักวิจัยดําเนินการโดยประสานงานเพื่อขอความรวมมือ
กับสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยและสถานศึกษาท่ีเป็นกลุมตัวอยาง สวนการแจก
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แบบสอบถาม การสนทนากลุม และการสัมภาษณแเชิงลึก ดําเนินการดวยตนเอง และจากผลการ
สํารวจ คณะผูวิจัยไดแบบสอบถามคืน จํานวน 515 ฉบับ คิดเป็นรอยละ 95 สวนกลุมผูใหขอมูลจาก
การสนทนากลุม ประกอบดวยกลุมนักเรียนนักศึกษาแกนนําและนักเรียนนักศึกษาท่ีเคยเขารวม
กิจกรรมของโครงการฯ และการสัมภาษณแเชิงลึก และผูบริหารสถานศึกษา ครูอาจารยแผูประสานงาน
โครงการบริการอนามัยการเจริญพันธุแฯ มีผูใหขอมูลเป็นไปตามเปูาหมาย คิดเป็นรอยละ 100 

 
          การวิเคราะห์ข้อมูล 
   หลังจากท่ีรวบรวมขอมูลแลวนํามาประมวลผลและวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการวิจัยทางสังคมศาสตรแ สวนสถิติท่ีใช คือ คารอยละ(percentage) คาเฉล่ีย(mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation) สําหรับคําถามปลายเปิดและผลการสัมภาษณแและการ
สนทนากลุมใชวิธีการวิเคราะหแเนื้อหา ( content analysis)  สวนเกณฑแการแปลความหมายของ
คาเฉล่ียจากแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ    โดยใชชวงคะแนนจากพิสัย 
(intervals from the range) (บุญใจ ศรีสถิตยแนรากูร, 2553). ดังนี้ 

              4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวย/เหมาะสมกับระดับมากท่ีสุด 
              3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวย/เหมาะสมระดับมาก 
              2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดวย/เหมาะสมระดับปานกลาง 
              1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดวย/เหมาะสมระดับนอย 
              1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดวย/เหมาะสมระดับนอยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 

   คณะผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยตามกรอบของวัตถุประสงคแการวิจัย ไดแก  ดานความ
เปล่ียนแปลงดานความรู ทัศนคติ พฤติกรรมและการเขาถึงอนามัยการเจริญพันธุแของวัยรุนและ
เยาวชน  ผูบริหาร และครูอาจารยแท่ีเขารวมโครงการฯ และดานความพึงพอใจของเยาวชนท่ีเขารวม
กิจกรรมการการใหความรู  ดานความตองการตอรูปแบบการจัดกิจกรรมการใหความรูในสถานศึกษา  
ดังนี้ 

1. ดานความเปล่ียนแปลงดานความรู ทัศนคติ พฤติกรรมและการเขาถึงอนามัยการเจริญ
พันธุแของวัยรุนและเยาวชน ผูบริหาร และครูอาจารยแที่เขารวมโครงการฯ 
    1.1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการปูองกันการทองกอน
เวลาอันควร 

   ความคิดเห็นนักเรียนนักศึกษาท้ังสองกลุม พบวา ผูท่ีเห็นดวยกับวิธีการคุมกําเนิดท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อการปูองกันการต้ังครรภแกอนเวลาอันควรสูงสุด คือ  ควรมีเพศสัมพันธแอยาง
รับผิดชอบโดยการปูองกันท่ีมีประสิทธิภาพทุกครั้งท่ีมีเพศสัมพันธแ  รองลงมา คือ  ถุงยางอนามัยชาย  
และ ยาเม็ดคุมกําเนิด ตามลําดับ  
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   สวนผูท่ีไมเห็นดวย กับวิธีการคุมกําเนิดท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการปูองกันการต้ังครรภแกอน
เวลาอันควร สูงสุด คือ  หากมีเพศสัมพันธแนานๆครั้งไมจําเป็นตองปูองกันก็ได รองลงมา คือ การหล่ัง
ภายนอก และ การนับวันปลอดภัยหนา7หลัง7 ตามลําดับ  ในขณะท่ีผูท่ี ไมแนใจ กับวิธีการคุมกําเนิด
ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการปูองกันการต้ังครรภแกอนเวลาอันควร สูงสุด คือ  การใช ยาแปะคุมกําเนิด 
รองลงมา คือ การใชหวงอนามัยและถุงยางอนามัยหญิงตามลําดับ  

             สรุปโดยภาพรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการปูองกัน
การต้ังครรภแกอนเวลาอันควรของนักเรียนนักศึกษาท้ังกลุม 1 และ กลุม 2  พบวา  มีความคิดเห็น
สอดคลองกัน ไดแก  1) เห็นดวยกับเรื่อง ควรมีเพศสัมพันธแอยางรับผิดชอบโดยการปูอ งกันท่ีมี
ประสิทธิภาพทุกครั้งท่ีมีเพศสัมพันธแ    2) ไมเห็นดวยกับเรื่อง หากมีเพศสัมพันธแนานๆครั้งไม
จําเป็นตองปูองกันก็ได  และ 3 ) ไมแนใจกับเรื่องการใชยาแปะคุมกําเนิดวาเป็นวิธีการคุมกําเนิดท่ีมี
ประสิทธิภาพจริงหรือไม 

1.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธแ 

1) ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา กลุม 1 พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
เส่ียงตอการมีเพศสัมพันธแของนักเรียนนักศึกษากลุมนี้โดยภาพรวมทั้ง 12 ขออยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอรแกับเพื่อน
ชายในท่ีลับตาคน รองลงมา คือ พักอยูหอพักรวมกันกับแฟน และใชสารเสพติดระหวางเพื่อนชาย
หญิง  โดยท้ัง 3 ขอมีความเส่ียงอยูในระดับมากท่ีสุด  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ไปทํากิจกรรมคาย
หรือทองเท่ียวตางจังหวัดกับเพื่อนๆ ซึ่งมีความเส่ียงอยูในระดับ  ปานกลาง 

 2) ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา กลุม 2  พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธแของนักเรียนนักศึกษากลุมนี้โดยภาพรวมท้ัง 12 ขอ อยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด่ืมเครื่องด่ืมแอ
ลกอฮอรแกับเพื่อนชายในท่ีลับตาคน  รองลงมา คือ ใชสารเสพติดระหวางเพื่อนชายหญิง และพักอยู
หอพักรวมกันกับแฟน โดยท้ัง 3 ขอมีความเส่ียงอยูในระดับมากท่ีสุด  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ 
ไปทํากิจกรรมคายหรือทองเท่ียวตางจังหวัดกับเพื่อนๆ ซึ่งมีความเส่ียงอยูในระดับปานกลาง 

 3) ความคิดเห็นของกลุมผูบริหาร  ครูอาจารยแ  นักเรียนนักศึกษาแกนนําและนักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ   

     จากการศึกษา พบวา  สวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวาพฤติกรรมเส่ียงตอการมี
เพศสัมพันธแไดแก การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอรแ การเท่ียวสถานบันเทิง การแตงกายยั่วยุเพศตรงขาม 
การพักอาศัยอยูกับแฟน การมีแฟนในขณะท่ียังเรียนหนังสือ การอยูหอพักหรือบานเพียงลําพัง ขาด
การดูแลเอาใจใสของผูปกครอง ส่ือลามกออนไลนแท่ีสามารถเขาถึงไดงาย การคบเพื่อนไมดี และ
พื้นฐานทางครอบครัว เชน ครอบครัวแตกแยก  รวมถึงคานิยมทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และ
คานิยมในการมีเพศสัมพันธแที่มองวาเป็นเรื่องปกติ  
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               สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีปูองกันพฤติกรรมเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธแของ
นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน พบวา มีสาเหตุมาจาก 3 ปใจจัยหลัก คือ พฤติกรรมของนักเรียน
นักศึกษา การดูแลของครอบครัว และสภาพแวดลอมทางสังคม โดยปใจจัยดานพฤติกรรมของนักเรียน
นักศึกษา เชน  การคบเพื่อนการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม การอยากรูอยากลอง  การแตง
กายยั่วยุ การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ   การอยูหอพักรวมกันกับแฟน รวมไปถึงการไมรูจักใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชนแ   สวนปใจจัยดานครอบครัว เชน การปลอยปละละเลยไมเอาใจใสของผูปกครอง  
ครอบครัวแตกแยก   ผูปกครองหรือบิดามารดาไมไดใหความรูและไมกลาเปิดโอกาสใหลูกไดสอบถาม
เรื่องเพศ เป็นตน และปใจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม เชน การเปล่ียนแปลงทางคานิยมของสังคม 
การมีสถานบริการใกลสถานศึกษา การใชส่ือสังคมออนไลนแท่ีนําไปสูการลอลวงทางเพศ เป็นตน 

              2. ดานความพึงพอใจของเยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรมการใหความรูตามโครงการบริการ
อนามัยการ  เจริญพันธุแในสถานศึกษา 

     2.1 กลุมนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา ท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการบริการอนามัยการ
เจริญพันธุแ ฯ มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม “Friendly Corner รูทัน...ไมต้ังครรภแ  ON TOUR 
ของสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยโดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา นักเรียนนักศึกษา มีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องเนื้อหาความรูท่ีไดรับจาก
วิทยากรซึ่งอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ เรื่องการเปิดโอกาสใหนักเรียนและนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรมมีสวนรวม และ เรื่องส่ือและอุปกรณแท่ีใชในการใหความรู  ซึ่งท้ัง 2 ขอ นักเรียนนักศึกษามี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนเรื่องท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ เรื่องการจัดกิจกรรมใหความรูแบบกลุม
เล็ก  และระยะเวลาท่ีใชในการใหความรู   ซึ่งท้ัง 2 เรื่อง นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง 

    2.2  กลุมผูบริหารและครูอาจารยแ และนักเรียนนักศึกษาแกนนําและนักเรียนนักศึกษาใน
สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ เห็นวา วิทยากรมีความรูความสามารถและส่ือสารชัดเจน เนื้อหาตรง
ประเด็น เขาใจงาย มีส่ือและมีการจัดแสดงเวชภัณฑแการคุมกําเนิด ทําใหนักเรียนนักศึกษามีความรู
ความเขาใจและเห็นวากิจกรรมนี้จะชวยใหอัตราการต้ังครรภแในวัยเรียนลดลง  

 การอภิปรายผล 
   จากขอคนพบในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผล ดังนี้ 

              1. จากผลการวิจัยดานความเปล่ียนแปลงดานความรู ทัศนคติ พฤติกรรมและการเขาถึง
อนามัยการเจริญพันธุแของวัยรุนและเยาวชน  ผูบริหาร และครูอาจารยแท่ีเขารวมโครงการฯ ซึ่งพบวา 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการปูองกันการต้ังครรภแกอนเวลาอันควร
ของนักเรียนนักศึกษาสวนใหญ เห็นดวยวาควรมีเพศสัมพันธแอยางรับผิดชอบโดยการปูองกันท่ีมี
ประสิทธิภาพทุกครั้งท่ีมีเพศสัมพันธแ แสดงใหเห็นวา ในกรณีท่ีวัยรุนและเยาวชน มีเพศสัมพันธแนั้น 
ควรมีการปูองกันเพื่อมิใหต้ังครรภแกอนเวลาอันควรโดยวิธีการท่ีเช่ือมั่นวาจะไมมีการต้ังครรภแ โดย
สามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การใชถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกําเนิด ยาฝใงคุมกําเนิด ยาฉีดคุมกําเนิด 
และยาแปะคุมกําเนิด (สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย ,2558) แตอยางไรก็ดีนักเรียน
นักศึกษาควรมีความรูในเรื่องนี้จากการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาและวิชาท่ีเกี่ยวของในสถานศึกษาและ
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อาจมีกิจกรรมการใหความรูรวมกับองคแกรภายนอก เชน สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย 
เป็นตน 

2.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธแ พบวา การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอ
ฮอรแกับเพื่อนชายในท่ีลับตาคน มีความเส่ียงมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมเส่ีย งตอการมี
เพศสัมพันธแที่เกิดจากการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอรแ มีความเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธแ เพราะเมื่อมีการ
ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอรแและมีอาการเมา ผูด่ืมอาจขาดสติ ไมสามารถควบคุมตนเองไดหากมีคนอื่น
รวมด่ืมดวยโดยเฉพาะเพื่อนชายและสถานท่ีด่ืนอยูในท่ีลับตาคนอาจทําใหเกิดแหตุการณแท่ีไมคาดไมถึง 
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับวนิดา พันธแสอาด (2543) ท่ีไดกลาวถึงวัยรุนวาเป็นชวงท่ีมีพัฒนาการทาง
เพศและมีความตองการทางเพศ เนื่องจากฮอรแโมนทางเพศ ไปกระตุนจิตใจใหเกิดแรงขัยทางเพศ 
(Sexual drive) ใหสูงขึ้น ซึ่งจะเห็นไดวาในวัยรุนนี้มีพลังงานมากท้ังพลังงานฝุายกาย พลังงานทางจิต 
และพลังงานทางเพศ พลังงานทางเพศท่ีมีมากขึ้นมานั้น จะทําใหวัยรุนเริ่มสนใจกิจกรรมหรือปฏิกิริยา
ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศ ดังนั้น หากมีการดื่มแอลกอฮอรแและผูด่ืมมีอาการเมาในบรรยากาศท่ี
ลับตาคนนาจะเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท่ีทําใหเกิดความเส่ียงดังกลาวได 
                 สวนปใจจัยดานครอบครัว เชน การปลอยปละละเลยไมเอาใจใสของผูปกครอง  
ครอบครัวแตกแยก   ผูปกครองหรือบิดามารดาไมไดใหความรูและไมกลาเปิดโอกาสใหลูกไดสอบถาม
เรื่องเพศ ผลการวิจัยนี้สะทอนใหเห็นวาครอบครัวท่ีขาดความอบอุนและไมมีความรูเรื่องเพศมีสวน
สําคัญอยางยิ่งตอพฤติกรรมเส่ียงการมีเพศสัมพันธแของนักเรียนนักศึกษารวมท้ังวัยรุนท่ัวไป จึงควรมี
การสงเสริมใหความรูความเขาใจกับผูปกครองควบคูกับกิจกรรมท่ีสถานศึกษาดําเนินการท้ังในและ
นอกหลักสูตรอีกท้ังควรประสานความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและองคแกรตางๆเพื่อจัดกิจกรรม
อยางสรางสรรคแตอไป  
              3.จากผลการวิจัยดานความพึงพอใจของเยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรมการใหความรูตาม
โครงการบริการอนามัยการเจริญพันธุแในสถานศึกษา พบวา กลุมนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา ท่ี
เขารวมกิจกรรมโครงการบริการอนามัยการเจริญพันธุแ  ฯ มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 
“Friendly Corner รูทัน...ไมต้ังครรภแ  ON TOUR ของสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวา กิจกรรมตางๆท่ีสมาคมวางแผน
ครอบครัวแหงประเทศไทย หรือ สวท. ดําเนินการนั้นบรรลุตามวัตถุประสงคแโครงการ กลาวคือ 
สามารถเพิ่มการเขาถึงความรูดานอนามัยการเจริญพันธุแในกลุมวัยรุนและเยาวชน ท้ังในและนอก
สถานศึกษาและเพิ่มการเขาถึงบริการดานอนามัยการเจริญพันธุแในกลุมวัยรุนและเยาวชนและสตรีวัย
เจริญพันธุแทั่วไปไดเป็นอยางดี (สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย ,2558) ดังนั้นสถานศึกษา
จึงควรรวมมือกับองคแกรดังกลาวและมีการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนํามาใชเป็นเหตุผลเพื่อเสนอแนะตอผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ
บริการอนามัยการเจริญพันธุแโดยคณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะแยกตามกลุมท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
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 1.สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย (สวท.) 
  สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยควรดําเนินการตามโครงการบริการอนามัยการ

เจริญพันธุแ ฯ ในระยะตอไป โดย 
 1) ปรับรูปแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปูาหมายในสถานศึกษาท่ีเขา

รวมโครงการฯ กลาวคือ สอดแทรกกิจกรรมสันทนาการเพื่อใหไดท้ังความรูและความสนุกสนานไป
พรอมๆกัน 

 2) ผลิตหรือจัดหาส่ือและอุปกรณแท่ีใชทํากิจกรรมท่ีนาสนใจโดยพิจารณาทบทวนจากส่ือและ
อุปกรณแท่ี สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยมีอยูแลวกอนแลวปรับใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และ
อาจเพิ่มเติมหรือตอยอดจากส่ือเดิม เป็นตน 

3)   เพิ่มหรือเนนความรูการใชวิธีการคุมกําเนิดหรือเวชภัณฑแท่ีนักเรียนนักศึกษาสวนใหญมี
ความรูคอนขางนอย  เชน ยาฝใงคุมกําเนิด  ยาฉีดคุมกําเนิด   หวงอนามัย   ถุงยางอนามัยผูหญิง  ยา
แปะคุมกําเนิด การหล่ังภายนอกหล่ังภายใน   และการนับหนา 7 หลัง 7  เป็นตน 

 4) สงเสริมการสรางเครือขายในกลุมนักเรียนนักศึกษากลุมอื่นท่ีมิใชกลุมแกนนําใน
สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ และสถานศึกษาอื่น เพื่อใชเครือขายดังกลาวเป็นส่ือกลางในการให
ความรูและคําแนะนําแกนักเรียนนักศึกษา 

 5)  สงเสริมการใชส่ือสังคมออนไลนแเพื่อชวยเสริมใหกิจกรรมของเครือขายแพรหลายและ
กวางขวาง เชน ต้ังกลุมไลนแ และมีกิจกรรมผานเฟสบุ฿ค เป็นตน โดยอาจใชวิธีนี้กับการสรางเครือขาย
ในกลุมนักเรียนนักศึกษากลุมอื่นในขอ 4  

2. กลุมสถานศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมของโครงการฯ 
      2.1 ผูบริหารสถานศึกษา ควรกําหนดใหกิจกรรมนี้เป็นสวนหนึ่งของนโยบายและ

แผนการดําเนินงานดานระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา มีตัวช้ีวัดและกําหนดคา
เปูาหมายชัดเจน และกําหนดผูรับผิดชอบและงบประมาณสนับสนุน มีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการดําเนินงานในรอบปีการศึกษาตอไป และหาก
สามารถจัดทําเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี( Best Practice ) จะทําใหสถานศึกษาแหงนั้นเป็นแหลงเรียนรูใหแก
สถานศึกษาอื่นๆในการนําไปประยุกตแใชตอไป 

      2.2 ครูอาจารยแ ควรทําหนาท่ี 2 บทบาท กลาวคือ  
          1) เป็นผูสอนท่ีสามารถนําความรูจากกิจกรรมของสมาคมวางแผนครอบครัวแหง

ประเทศไทยไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู ไดทุกสาขาวิชาหรือทุกกลุมสาระการเรียนรู
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาหรือเพศศึกษา 

          2) ในฐานะท่ีเป็นครูอาจารยแท่ีปรึกษา ซึ่งอยูใกลชิดนักเรียนนักศึกษาและนักเรียน
นักศึกษาไววางใจมากท่ีสุด เป็นผูท่ีสามารถใหคําปรึกษาแนะแนวรวมท้ังคอยเฝูาระวังพฤติกรรมส่ียง
ท่ีอาจเกิดขึ้นไดดีกวาครูอาจารยแอื่นๆ  

      2.3 บุคลากรทางการศึกษา ควรมีความรูและเขาใจเชนเดียวกับคนอื่นและควรใหมีการ
รับรูและมีสวนรวมในกิจกรรมดวย 

      2.4 นักเรียนนักศึกษาท่ีทําหนาท่ีเป็นแกนนําสถานศึกษาและสมาคมวางแผนครอบครัว
แหงประเทศไทยควรใหความสําคัญกับกลุมนักเรียนนักศึกษาท่ีทําหนาท่ี เป็นแกนนํา โดยใหการยก
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ยองชมเชย ใหกําลังใจและสงเสริมความรูทางวิชาการและการทํางานพิเศษนอกเวลาเรียนหากมีความ
จําเป็น นอกจากนี้ สถานศึกษาและสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยควรมีบุคลากรทําหนาท่ี
เป็นท่ีปรึกษาและส่ือสารกับกลุมแกนนําอยางสม่ําเสมอเพื่อสอบถามปใญหาและแกปใญหาในการ
ทํางาน 

      2.5 นักเรียนนักศึกษาท่ัวไป สถานศึกษาควรสํารวจลักษณะและภูมิหลังของนักเรียน
นักศึกษาในรูปแบบการทําวิจัยสถาบัน เพื่อเป็นขอมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ของ
สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนนักศึกษา
แตละกลุมซึ่งอาจมีความแตกตางกันตามบริบทของแตละสถานศึกษา  

  3.  ผูปกครอง  ผูปกครองควรมีบทบาทในการดูแลและเขาใจบุตรหลานของตนเอง คอย
เตือนและเฝูาระวัง ตลอดจนเปิดโอกาสใหสามารถปรึกษาหรือสอบถามเรื่องเพศได ควรมีโอกาสเขา
รวมประชุมกับสถานศึกษา เชน ในการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และในการประชุมดังกลาว ควรมี
วาระการทําความเขาใจเรื่องพฤติกรรมเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธแและการต้ังครรภแในวัยเรียน  ความรู
ความเขาใจเรื่องวิธีการปูองกันท่ีถูกตองโดยในการประชุมอาจเชิญ ผูเช่ียวชาญจากสมาคมวางแผน
ครอบครัวแหงประเทศไทยเป็นวิทยากร 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป  

1. สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินโครงการ
บริการอนามัยการเจริญพันธุแเป็นระยะๆ โดยนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในระยะ
ตอไป นอกจากนี้ ควรสงเสริมใหเครือขายสถานศึกษาท่ีรวมมือกับสมาคมวางแผนครอบครัวแหง
ประเทศไทย ทําโครงการฯ ทําวิจัยเชิงประเมินโครงการฯ ในสถานศึกษา โดยสมาคมวางแผน
ครอบครัวแหงประเทศไทยอาจสนับสนุนองคแความรู หรือ งบประมาณตามความเหมาะสม  

2. สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยควรสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยวิจัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุแ และหัวขอท่ีเกี่ยวของ เพื่อสรางองคแ
ความรูของประเทศ โดยสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยอาจทํา MOU กับบางสถาบัน เพื่อ
ดําเนินการ  

3. ควรมีการศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุแและหัวขอท่ีเกี่ ยวของของ
ตางประเทศในลักษณะการสังเคราะหแงานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว เพื่อการเปรียบเทียบและนําผลวิจัยมาตอ
ยอดและใชประโยชนแในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

  ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิจัย ความสัมพันธแระหวางการวางแผนการศึกษากับประสิทธิผลการศึกษา              
ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ                  
ในพระบรมราชูปถัมภแมีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาของ
นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางการวางแผนการศึกษากับ
ประสิทธิผลทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ วิธีการทางสถิติ และการวิเคราะหแขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา 
โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ ระดับช้ันปีท่ี 2-4 จํานวน 153 คนโดยใช
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และไดหาความเท่ียงตรงโดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตาม
คําแนะนํา และไดใชการหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงคแ จากการหาประสิทธิภาพ                 
ไดคาดัชนีความสอดคลองอยู ท่ี 0.91 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ               
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน F-test T-test และการวิเคราะหแการถดถอยแบบพหุคูณ  
  ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย                                                         
ราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา                    
ดานการวางแผน โดยรวมและเป็นรายดานอยูในระดับมาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานการปฏิบัติ      
ของนักศึกษาโดยรวมและเป็นรายดานอยูในระดับมาก  และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล                   
ทางการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก  
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 การทดสอบความสัมพันธแของการวางแผนการศึกษากับประสิทธิผลทางการศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาและประสิทธิผลทางการศึกษา โดยรวมอยูในระดับ
ความสัมพันธแสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้  ดานการเรียนรู 
ระดับความสัมพันธแปานกลาง ดานความสําเร็จของงานท่ีไดรับมอบหมาย ระดับความสัมพันธแปาน
กลาง ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับความสัมพันธแนอย ดานความเขาใจในการเรียน ระดับ
ความสัมพันธแนอย 
 

คําสําคัญ: ความสัมพันธแ การวางแผนการศึกษา ประสิทธิผลการศึกษา 

 
ABSTRACT: 
   The researchers initiated to study the relationship between educational 
planning and educational effectiveness of Accounting students, Faculty of 
Management Science, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal 
Patronage. The objectives of this study were to investigate the opinions towards 
educational planning of Accounting students, Faculty of Management Science, Valaya 
Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, to investigate the opinions 
towards their educational effectiveness, and to study the relationship between 
educational planning and educational effectiveness of Accounting students, Faculty 
of Management Science, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal 
Patronage. Data were analyzed through descriptive statistics. Data were collected 
from the sample of 153 Accounting students at 2nd-4th year in Faculty of 
Management Science, Valaya Alongkorn Rajabhat. A questionnaire was as a research 
instrument. Its reliability was determined. A questionnaire was revised based on 
experts‖ recommendation to determine Item-Objective Congruence Index (IOC). 
Acceptable IOC value must be 0.50 or above. The developed questionnaire had IOC 
at 0.91. Statistics used for data analysis included frequency, percentage, standard 
deviation, F-test, t-test, and multiple regression analysis. 
  The results of this study indicated that the respondents‖ opinion towards 
educational planning in terms of planning for both overall and individual aspects was 
at a high level. Their opinion towards practice for both overall and individual aspects 
was at a high level. Their opinion towards overall educational effectiveness was at               
a high level. 
  The results of testing the relationship between educational planning and 
educational effectiveness showed that overall two variables were highly related. 
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When individual aspects were considered, aspects arranging from the highest to 
lowest level were learning (moderate level), assignment success (moderate level), 
academic achievement (low level), and understanding in learning (low level).   

KEYWORDS: Relationship, Educational planning, Educational effectiveness 

 
บทนํา 
  การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นชวงชีวิตท่ีมีความสําคัญอีกดานของแตละบุคคลท่ีได                   
มีโอกาสศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาเหลานั้นถือไดวาเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ                                               
ตอประเทศชาติในอนาคตและเปูาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของนักศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (พ.ศ.) 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ไดกลาวไววา                      
การจัดการศึกษาตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเป็นมนุษยแท่ีสมบูรณแท้ังรางกาย จิตใจ สติปใญญา 
ความรู  และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได                  
อยางมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 พรอมกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.2545) ซึ่ งการท่ีผู เรียนจะสามารถเรียน และใช ชีวิตไดอยางมีความสุขนั้นปใจจัยสําคัญ                    
ตองมีการวางแผนในการเรียนหรือในการทํากิจกรรม อื่นๆ เพื่อนําไปสูการมีประสิทธิภาพในอนาคต 
การวางแผนการเรียน เป็นกระบวนการพิจารณา การตัดสินใจลวงหนาในการวิเคราะหแท่ีมีเหตุมีผล              
ในเชิงระบบเขาสูกระบวนการของการพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นแนวคิด                  
ท่ีมีความยืดหยุน ท่ีสามารถนําไปปรับประยุกตแใชในการปฏิบัติไดทําใหไมเกิดขอผิดพลาดในการเรียน 
เนื่องจากไมมีผูท่ีคอยควบคุมกิจกรรมการเรียน จึงตองรับผิดชอบในการนําตนเองใหศึกษาจนบรรลุ
เปูาหมายของตนเอง โดยจะตองเป็นผูกําหนดแผนการเรียนดวยตนเอง 
  การวางแผนการศึกษา เป็นกระบวนการพิจารณาการตัดสินใจลวงหนาในการวิเคราะหแ                 
ท่ีมีเหตุมีผลในเชิงระบบเขาสูกระบวนการของการพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นเป็นแนวคิด                                                                
ท่ีมีความยืดหยุน ท่ีสามารถนําไปปรับประยุกตแใชในการปฏิบัติไดทําใหไมเกิดขอผิดพลาดในการเรียน                                           
โดยผูศึกษานําตนเองใหศึกษาจนบรรลุเปูาหมายของตนเอง โดยจะตองเป็นผูกําหนดแผนการเรียน 
ดวยตนเอง (พิสิฐชัย กาญจนามัย, 2555) 
  ประสิทธิผลการศึกษา เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงความรูกับขอมูลท่ีมีอยูกอนแลว
และควรเพิ่มขีดความสามารถสําหรับการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเปล่ียนแปลง                                                             
ดานพฤติกรรมอยางถาวรซึ่งเป็นผลมาจาก ความรูท่ีสะสมมาจากการศึกษาเลาเรียนหรือประสบการณแ
ของวิชาแตละรายวิชาท่ีเรียนและความเขาใจ เมื่อมีความรูในหลักการหรือแนวคิดแลวจะสามารถ                                     
แปลความ ขยายความไดนั้นผูเรียนก็ถือวามีความเขาใจเกิดขึ้น จึงนําไปสูการมีประสิทธิผลในการเรียน
(มนตรี บุญธรรม, 2544) 
  จากเหตุผลดังท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงใหความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธแระหวาง           
การวางแผนการศึกษากับประสิทธิผลการศึกษาของนักศึกษาสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัย                       
ราชภัฎวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาสาขาบัญชี                                   



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 673 

ผลลัพธแท่ีไดจากการวิจัยสามารถนําไปเป็นขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุง และวางแผนการเรียน                   
ใหมีประสิทธิผลและประยุกตแใชใหเหมาะสมกับรายวิชาท่ีเรียนอยางมีประสิทธิผล และเป็นแนวทาง
หรือขอมูลในการตัดสินใจสําหรับนักศึกษาและผูท่ีสนใจทําใหเกิดประโยชนแและมีประสิทธิผล               
ทางการเรียนในมหาวิทยาลัย และการพัฒนาตัวเองท่ียั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ 
  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ 
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางการวางแผนการศึกษากับประสิทธิผลทางการศึกษาของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรม
ราชูปถัมภแ  
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
  ในการวิ จัยครั้ งนี้ ใช เครื่องมือในการศึกษาเก็บขอมูลเป็นแบบสอบถามโดยอางอิ ง                   
มาจากแบบสอบถามความสัมพันธแระหวางการวางแผนการปฏิบัติงานทางการบัญชีกับประสิทธิภาพ                
การทําบัญชี ของวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2561) และสราง                      
จากการทดสอบความเท่ียงตรง และความเช่ือมั่น โดยไดดําเนินการดังนี้  
   1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับความสัมพันธแระหวางการวางแผน
การศึกษากับประสิทธิผลการศึกษา และตรวจสอบเนื้อหาแบบสอบถามท่ีแจกไปวาครอบคลุม
วัตถุประสงคแหรือไม จากนั้นไดนําไปใหอาจารยแท่ีปรึกษาตรวจสอบแลวนํามาปรับปรุงหรือแกไข                 
ตามคําแนะนําของอาจารยแที่ปรึกษา 
   2. การหาความเท่ียงตรง ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยแ             
ท่ีปรึกษาใหผูเช่ียวชาญ โดยใชการหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงคแ ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC) มาตรวจสอบวาคําถามในแบบสอบถามวามีความเหมาะสม และให
ผูเช่ียวชาญไดทําการแสดงความคิดเห็นโดยผานการหาคาดัชนีดังกลาว พรอมท้ังปรับปรุ งแกไข                  
ตามคําแนะนําเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแของการศึกษาวิจัย ไดคา IOC คือ 0.91 และการหาคา
ความเช่ือมั่น (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลอง ใชกับนักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง     
จํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค าความเท่ียงหรือความเช่ือถือไดของ
แบบสอบถาม ไดคาแบบสอบถาม 0.97 ถือวาแบบสอบถามมีความเช่ือมั่นสูงท่ีสามารถนําไป                   
เก็บขอมูลจริงตอไปได 
 
 
 
 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 674 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย                               
     ราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ 
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง  

 
12 
141 

 
7.84 
92.16 

รวม 153 100.00 
2. อายุ 
   2.1 อายุ 18 ปี 
   2.2 อาย ุ19 ปี 
   2.3 อาย ุ20 ปี 
   2.4 อายุ 21 ปี 
   2.5 อายุมากกวา  21 ปี 

 
1 
17 
47 
39 
49 

 
0.70 
11.10 
30.70 
25.50 
32.00 

รวม 153 100.00 
3. ระดับช้ันปี 
   3.1 ระดับช้ันปีท่ี 2 
   3.2 ระดับช้ันปีท่ี 3 
   3.3 ระดับช้ันปีท่ี 4 

 
54 
35 
64 

 
35.30 
22.90 
41.80 

รวม 100 100.00 
4. ผลการเรียน 
   4.1 นอยกวา 2.00                                  
   4.2 2.01-2.50 
   4.3 2.51-3.00 
   4.4 ต้ังแต 3.00 ข้ึนไป 

 
2 
42 
58 
51 

 
1.30 
27.50 
37.90 
33.30 

รวม 153 100.00 

  จากตารางท่ี 1 พบวา นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ สวนใหญเป็นเพศหญิง (รอยละ 92.16) อายุมากกวา               
21 ปี (รอยละ 32.00) ระดับช้ันปี 4 (รอยละ 41.80) ผลการเรียน 2.51-3.00 (รอยละ 37.90)  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 675 

ตารางท่ี 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาและประสิทธิผลทางการศึกษาโดยรวม 
       และเป็นรายดานของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย                         
       ราชภัฏวไลยอลงกรณแในพระบรมราชูปถัมภแ 
 
การวางแผนการศึกษาและประสิทธิผลทางการศึกษา 

 
 ̅ 

 
S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ดานการวางแผนการศึกษา 4.25 0.400 มาก 
  1.  ดานการวางแผน 4.26 0.456 มาก 
    1.1  การกําหนดเปูาหมายในการศึกษา 4.22 0.476 มาก 
    1.2  การกําหนดแผนการศึกษา 4.29 0.503 มาก 
  2.  ดานการปฏิบัติ 4.24 0.476 มาก 
    2.2  การปฏิบัติตามแผนการศึกษา 4.32 0.521 มาก 
    2.3  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 4.32 0.521 มาก 
ประสิทธิผลการศึกษา 4.32 0.450 มาก 
  1.  ดานความเขาใจในการเรียน 4.22 0.521 มาก 
  2.  ดานการเรียนรู 4.35 0.583 มาก 
  3.  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.40 0.521 มาก 
  4.  ดานความสําเร็จของงานท่ีไดรับมอบหมาย 4.33 0.618 มาก 

  จากตารางท่ี 2 พบวา นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย                                                         
ราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาโดยรวมอยู
ในระดับมาก ( ̅=4.25) และความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก
( ̅=4.32( เมื่อพิจารณาเป็นรายดานอยูในระดับมากทุกดาน 

 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะหแสหสัมพันธแของการวางแผนการศึกษาและประสิทธิผลทางการศึกษาของ 
  นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ 
   ในพระบรมราชูปถัมภแ 
ประสิทธิผลทางการศึกษา คาความสัมพันธแ 

    
ระดับ 
ความสัมพันธแ 

1. ดานความเขาใจในการเรียน 0.475** นอย 
2. ดานการเรียนรู 0.670** ปานกลาง 
3. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0.486** นอย 
4. ดานความสําเร็จของงานท่ีไดรับมอบหมาย 0.604** ปานกลาง 
รวม 0.721** สูง 

    จากตารางท่ี 3 พบวา นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย                                                         
ราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาและ
ประสิทธิผลทางการศึกษาโดยรวมอยูในระดับความสัมพันธแสูง (    = 0.721)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้  ดานการเรียนรู ระดับความสัมพันธแปานกลาง  (    = 
0.670) ดานความสําเร็จของงานท่ีไดรับมอบหมาย ระดับความสัมพันธแปานกลาง (    = 0.604) 
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับความสัมพันธแนอย (    = 0.486) ดานความเขาใจในการเรียน 
ระดับความสัมพันธแนอย (    = 0.475) 
 
สรุปผลการวิจัย 
  การวิจัย เรื่องความสัมพันธแระหวางการวางแผนการศึกษากับประสิทธิผลการศึกษาของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรม
ราชูปถัมภแ ไดดังนี้ 
   1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี สวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุมากกวา 21 ปี กําลังศึกษา              
อยูในระดับช้ันปีท่ี 4 ผลการเรียนโดยรวมอยูระหวาง 2.51-3.00  
   2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา                      
โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน ดานการวางแผน ประกอบดวย การกําหนดเปูาหมายในการศึกษา                  
การกําหนดแผนการศึกษา และดานการปฏิบัติ ประกอบดวย ดานการปฏิบัติตามแผนการศึกษา  ดาน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ  
   3. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการศึกษา  
โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน ดานความเขาใจในการเรียน ดานการเรียนรู ดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และดานความสําเร็จของงานท่ีไดรับมอบหมาย  

   4. การทดสอบความสัมพันธแของการวางแผนการศึกษากับประสิทธิผลทางการศึกษาของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรม
ราชูปถัมภแการวางแผนการศึกษา ราชูปถัมภแ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาโดยรวมอยู
ในระดับความสัมพันธแสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้  ดานการ
เรียนรู ระดับความสัมพันธแปานกลาง ดานความสําเร็จของงานท่ีไดรับมอบหมาย ระดับความสัมพันธแ
ปานกลาง ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับความสัมพันธแนอย ดานความเขาใจในการเรียน ระดับ
ความสัมพันธแนอย 

การอภิปรายผล 
  1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา                      
โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน ดานการวางแผน ประกอบดวย การกําหนดเปูาหมายในการศึกษา                  
การกําหนดแผนการศึกษา ดานการปฏิบัติ ประกอบดวย ดานการปฏิบัติตามแผนการศึกษาและดาน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ เนื่องจากการวางแผนการศึกษาเป็นกระบวนการ  ในการ
กําหนดเปูาหมายไวในอนาคต และเป็นการปฏิบัติงานท่ีจะบรรลุผลสําเร็จตามท่ีไดต้ังเปูาหมายไวการ
วางแผนมีสวนในการลดขอผิดพลาดในการดําเนินงานมากขึ้น และชวยลดปใญหาการทํางานท่ีซ้ําซอน
กัน สามารถทําใหการทํางานทําไดเร็วขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Frezatti และคณะ (2011)  
พบวา กระบวนการวางแผนและกระบวนการการวางแผนการปฏิบัติงานมีผลกระทบเชิงบวกตอ
ความสามารถในการทํากําไร และยังมีผลกระทบเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานขอมูลสําคัญ  ท่ีนํามาใช
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ในการปฏิบัติงานคือขอมูลภายในองคแกรกลยุทธแการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีสําคัญคือ    พันธกิจ 
ภารกิจกลยุทธแ เปูาหมายระยะยาว และสถานการณแการวางแผนการปฏิบัติงานระยะยาว     ผล
การศึกษาพบวา ประสิทธิผลของการการทําบัญชีหรือการปฏิบัติงานทางการบัญชีบริหารขึ้นอยูกับ
กระบวนการวางแผนการปฏิบัติงานเป็นสําคัญ    
  2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการศึกษา โดยรวมอยูใน
ระดับมากทุกดาน ประกอบดวย ดานความเขาใจในการเรียน ดานการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ดานความสําเร็จของงานท่ีไดรับมอบหมาย เนื่องจากนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  มีความรู
ความเขาใจ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี รวมท้ังในดานความสําเร็จของงานท่ีมีความตรงตอเวลา
ในการสงงานท่ีไดรับมอบหมาย และมีความผิดพลาดนอยในงานท่ีไดรับมอบหมาย ยอมสงผลให
การศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีประสิทธิผลท่ีดี กอใหเกิดคุณภาพทางการศึกษา อีกท้ังยัง
เป็นตัวกําหนดเปูาหมายการศึกษา ทําใหแผนการศึกษามีความชัดเจน สามารถปฏิบัติ ไดอยางมีระบบ 
เพื่อผลลัพธแท่ีดีและความสําเร็จทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อังคณา เบ็ญจศิล (2555) 
พบวา การปฏิบัติงานทางการบัญชีท่ีดี มีความสัมพันธแและผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการ
ทํางาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ นนทยา ทองศิริ (2552) พบวา ประสิทธิผลการประยุกตแใช
ขอมูลทางการบัญชี ดานศักยภาพ การบริหาร ดานความแมนยําของการพยากรณแทางการเงิน ดาน
ก า ร บ ร ร ลุ เ ปู า ห ม า ย  เ นื่ อ ง จ า ก ข อ มู ล  ท า ง ก า ร บั ญ ชี ถื อ ว า เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ สํ า คั ญ                              
ในการบริหารองคแกร การวิเคราะหแขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยใหการพยากรณแขอมูลตางๆ                        
ในอนาคตไดอยางแมนยําถูกตอง เกิดความคลาดเคล่ือนนอย สงผลใหสหกรณแสามารถวางแผน                 
การดําเนินงานสงผลตอประสิทธิผล และประสิทธิภาพจนบรรลุจุดมุงหมาย 
  3. การทดสอบความสัมพันธแของการวางแผนการศึกษากับประสิทธิผลทางการศึกษาของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรม
ราชูปถัมภแ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาและประสิทธิผลทางการศึกษาโดยรวมอยูใน
ระดับความสัมพันธแสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้  ดานการเรียนรู 
ระดับความสัมพันธแปานกลาง ดานความสําเร็จของงานท่ีไดรับมอบหมาย ระดับความสัมพันธแปาน
กลาง ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับความสัมพันธแนอย ดานความเขาใจในการเรียน ระดับ
ความสัมพันธแนอย สอดคลองกับบทความของ อลิสา อินทรแประเสริฐ (2556) พบวา การวางแผน
สามารถนํามาใชไดผลจริงตองเริ่มจากการมีจุดประสงคแและเปูาหมายท่ีชัดเจน โดยการกําหนด
แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานไวลวงหนาอยางชัดเจนซึ่งจะสามารถระบุปใญหาและอุปสรรคท่ีอาจ
เกิดขึ้นระหวางการทํางานพรอมท้ังมีวิธีการแกไข หากมีการวางแผนท่ีดีก็สามารถบรรลุเปูาหมายและ
ลดความผิดพลาดในการทํางานทําใหงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  
ข้อเสนอแนะ 
  1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา                     
ดานการวางแผน คือ การกําหนดเปูาหมายในการศึกษา การกําหนดแผนการศึกษา ดานปฏิบัติ คือ 
การปฏิบัติตามแผนการศึกษา การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ  
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  2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการศึกษา              
ดานความเขาใจในการเรียน ดานการเรียนรู ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานความสําเร็จของงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 
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บทคัดย่อ 

   ในปใจจุบันการดํารงชีวิตของนักศึกษามีความแตกตางกันออกไป นักศึกษาบางคนมีความ
จําเป็น เนื่องจากคาครองชีพคอนขางสูงหรือบางคนอยากหาประสบการณแชีวิต จึงกอใหเกิดการ
ทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนของนักศึกษา ดังนั้นการศึกษาปใจจัยและสาเหตุการทํางานหา
รายไดพิเศษของนักศึกษาท่ีทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนจึงเป็นเรื่องท่ีนาสนใจ ผูวิจัยไดศึกษา
กลุมนักศึกษาท่ีทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน มีลําดับความสําคัญอยางไรในการตัดสินใจออกไป
ทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาสาเหตุการทํางานหา
รายไดพิเศษระหวางเรียน และปใจจัยท่ีเกี่ยวของ 2) หาลําดับความสําคัญการทํางานหารายไดพิเศษ
ระหวางเรียนของนักศึกษาโดยกลุมตัวอยางไดนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณแตามเกณฑแ ไดแก 1) นักศึกษาท่ีมีประสบการณแทํางานระหวางเรียน 1 ปีขึ้นไป 
2) รายไดท่ีนักศึกษาไดรับจากผูปกครอง  ชวง 8,000 – 12,000 บาท 3) เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) 
คัดเลือกคนท่ีเกรดเฉล่ียสะสมมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ซึ่งมีจํานวน 5 คน จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 87 
คน โดยการเก็บขอม ูลแบบสัมภาษณแกลุม (Focus Group) ซึ่งการวิจัยไดประยุกตแใชกรอบแนวคิดของ
แผนภาพกางปลาและกระบวนการวิเคราะหแเชิงลําดับช้ัน AHP เพื่อหาปใจจัย แลวจึงกลับมาจัดทํา
แบบสอบถามโดยประยุกตแใชเกณฑแการตัดสินใจเชิงลําดับช้ัน AHP โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 
เพื่อใชคํานวณหาลําดับความสําคัญกลุมตัวอยางท้ังหมด 5 ทาน เพื่อหาปใจจัยการทํางานหารายได
พิเศษระหวางเรียนของนักศึกษา ซึ่งพบวาปใจจัยท่ีทําใหนักศึกษาออกไปทํางานหารายไดพิเศษระหวาง
เรียน ไดแก ดานสังคมและสภาพแวดลอม มีรอยละ 0.56 ดานครอบครัว มีรอยละ 0.25 ดานการ
เรียนและวิชาการ มีรอยละ 0.13 และดานความตองการสวนตัว มีรอยละ 0.05 ตามลําดับ ทําให
ทราบปใจจัยและลําดับความสําคัญของนักศึกษาท่ีทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน 
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ABSTRACT 

   Current student life there is a difference. Some student are needed the cost 
of living is quite high or difference this is a great way to work extra job student. What 
are the priorities in deciding to the work for extra income while studying? This 
research aims to 1) study the causes of earning extra income during the study. 2) 
Find out the priorities of work for earn extra income during the course of the 
students by groups of the sample regular students. Faculty of Management Science, 
Valaya Alongkorn University according to criteria 1) Students who have more than 1 
year of work experience. 2) Students receive income from their parents from 8,000 to 
12,000 baht. 3) Grade Point Average (GPA) is the top 5 highest cumulative grade 
points. There are 5 people were selected from the sample group of the total 87 
people. By a storage group interviews (Focus Group), which research has applied the 
framework concept of Fishbone diagram and AHP hierarchy analysis process to 
determine the factors. To find factors And then return the questionnaire prepared by 
the application of the decision making hierarchy AHP using Microsoft Excel to 
calculate the total sample 5 priorities for the work to earn extra money during 
study. It was found that the factors that make the students go to work to earn extra 
money during the study, including the social and environment conditions is of 0.56 
percent, 0.25 percent in family, 0.13 percent in education and academic, and 0.05 
percent in personal needs. In order to understand the factors and priorities of 
students who earn extra income during study. 

KEYWORDS: work extra job. , Student , Applying Hierarchical Process. 
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บทนํา 

  การศึกษามีความสําคัญเป็นอยางมากในปใจจุบัน การศึกษานั้นกอใหเกิดความรู ซึ่งความรู
นั้นสามารถนํามาพัฒนาคนใหมีความสามารถท่ีจะใชประกอบวิชาชีพและเอาตัวเองรอดได รวมท้ังชวย 
ขัดเกลาใหคนไดมีจิตสํานึกและมีจิตใจ เพื่อมาเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ซึ่งการแสวงหาความตองการ
ตางๆนั้นในแตละคนจะแตกตางกันออกไป การศึกษาสูการทํางานนั้นจึงเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง
ท่ีจะชวยใหประสบผลสําเร็จ 

  นักศึกษาจัดอยูในชวงชีวิตวัยรุนตอนปลาย มีความตองการเชนเดียวกับบุคคลชวงวัยอื่น แต
จะแตกตางออกไปอีกมุมหนึ่ง คือ อยากเดน อยากเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ชอบทํากิจกรรม และ
อยากใหสังคมยอมรับ (อารี สกุลสุข 2534) การทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนสามารถปฏิบัติตน
ใหเขากับสถานการณแตางๆได เป็นการสรางความรูใหมๆและสามารถพัฒนาตนเอง เนื่องจากมีความ
จําเป็นหรืออยากหาประสบการณแชีวิต ดวยความท่ีตนทุนชีวิตท่ีแตกตางกันไป จึงกอใหเกิดการศึกษา
ปใจจัยและสาเหตุของนักศึกษาภาคปกติท่ีทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ 

  การทํางานตองคํานึงถึงสุขภาพรางกาย ตองมีเวลาพักผอน เพื่อใหรางกายไดผอนคลาย    
สดช่ืนแจมใส ไมเครียด สามารถพึ่งพาตนเองไดโดยไมเดือดรอน บางคนสามารถทํารายไดจากการเป็น 
พริตต้ีจากการเชียรแสินคา เสิรแฟอาหาร ซึ่งไดเงินตอบแทนการใหบริการเป็นจํานาวนมาก สามารถนํา
เงินรายไดสวนนี้ไปเล้ียงครอบครัวได (พินยุดา แจมจันทรแศรี 2538) ซึ่งการทํางานหารายไดพิเศษ
ระหวางเรียนของนักศึกษา ทําใหนักศึกษามีรายไดเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตท่ีดี พึ่งพาตนเองได               
มีความภาคภูมิใจและเป็นการพัฒนางานอาชีพ พัฒนาความชํานาญดานการส่ือสารและปฏิสัมพันธแกับ
บุคคลอื่น และนักศึกษามีการวางแผนระยะเวลาในการทํางานบางเวลาใหมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับตารางเรียนในมหาวิทยาลัย ทําใหนักศึกษาไมเครียดจนเกินไปและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เพิ่มพูนความรูความสามารถ ทักษะและทัศนคติในการทํางานใหมากยิ่งขึ้น เพื่อการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีท่ีดีตอไปในอนาคต  

  ดังนั้นการศึกษาปใจจัยและสาเหตุการทํางานหารายไดพิเศษของนักศึกษาท่ีทํางานหารายได
พิเศษระหวางเรียน เพราะ นักศึกษาท่ีทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน มีลําดับความสําคัญอยางไร
ในการตัดสินใจออกไปทํางานหารายไดพิ เศษระหวางเรียน ผลวิ จัยนี้ เป็นจะประโยชนแตอ
สถาบันการศึกษา รวมท้ังยังเป็นประโยชนแตอนักศึกษาในการตัดสินใจเลือกท่ีจะเรียนพรอมกับการ
ทํางานหารายไดพิเศษควบคูกันไปและจัดสรรเวลาใหเหมาะสม ซึ่งจะสะทอนใหเห็นปใจจัยและสาเหตุ
การทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ 
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ปัจจัย     
ของนักศึกษา

ที่ทํางาน
ระหว่างเรียน

 

  

 

                      

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านความต้องการส่วนตัว 
ด้านการเรียน           
และวิชาการ 

ใหมีความรูความสามารถ 

เรียนรูทักษะวิชาชีพ 

ด้านสังคมและสภาพแวดล้อม ด้านครอบครัว 

อยากมีเงินเก็บ 

ซื้อสิ่งของดวยตนเอง 

สรางความสัมพันธแดาน
มิตรภาพ 

ทักษะการใชชีวิต 
คาใชจายคอนขางสูง 

คุณภาพชีวิต 

พัฒนาตนเอง 

เป็นที่ยอมรับของสังคม 

แบงเบาภาระครอบครัว 

หาประสบการณแ 

ใชในยามจําเป็น 

ใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ 

ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์  

  1.  เพื่อศึกษาสาเหตุการทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน และปใจจัยท่ีเกี่ยวของของ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ  

  2.  เพื่อหาลําดับความสําคัญการทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนของนักศึกษา         
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ท่ีไปทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน  

วิธีดําเนินการวิจัย  

  1  ศึกษาหาขอมูลการทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ 

  2  ศึกษาหาปใจจัยและสาเหตุของนักศึกษาท่ีออกไปทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน   
โดยแบบสัมภาษณแกลุม (Focus Group) เพื่อหาปใจจัย แลวจึงกลับมาจัดทําแบบสอบถามโดย
ประยุกตแใชเกณฑแการตัดสินใจเชิงลําดับช้ัน AHP เพื่อหาลําดับความสําคัญ 

  3  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

   จะทําการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาประยุกตแใชในการวิเคราะหแ
ขอมูล โดยการวิจัยครั้งนี้นําทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาใชดังนี้ 
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การทํางานหารายได้พิเศษ
ระหว่างเรียนของนักศึกษา 

ด้านความต้องการ
ส่วนตัว 

ด้านครอบครัว ด้านสังคมและ
สภาพแวดล้อม 

ซ้ือสิ่งของต่างๆ
ด้วยตนเอง 

ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

หา
ประสบการณ์ 

แบ่งเบาภาระ
ครอบครัว 

ค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง 

สร้างสัมพันธ์
ด้านมิตรภาพ 

เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

ด้านการเรียนและ
วิชาการ 

อยากมี            
เงินเก็บ 

ใช้ในยาม
จําเป็น 

ใหมี้ความรู้      
ความสามรถ 

คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

พัฒนา   
ตนเอง 

ทักษะการ    
ใช้ชีวิต 

เรียนรู้ทักษะ
วิชาชีพ 

ทักษะการทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

    3.1  กระบวนคิดเชิงลําดับช้ัน AHP 

 

     

 

 

 

 

 

    

         3.2  ความพึงพอใจในการทํางานทฤษฎี 2 ปใจจัยของ Frederick Herzberg 

    3.3  ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg 

  4  ศึกษาปใจจัยตางๆท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของนักศึกษาท่ีตัดสินใจเลือกออกไป
ทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน ขั้นตอนนี้จะศึกษาปใจจัยตางๆท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ       
ซึ่งจะนําไปวิเคราะหแหาคาน้ําหนักความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักศึกษาท่ีเลือกออกไป
ทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน 

  5  ดําเนินการแจกเอกสารแบบสอบถามใหกับนักศึกษากลุมตัวอยาง แลวนํามาคัดเลือก
กลุมนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเขาเกณฑแ จํานวน 5 คน และติดตามเรียกเก็บเอกสารดวยตนเอง 

  6  การวิเคราะหแและเก็บขอมูล โดยการสรางตารางการเปรียบเทียบเป็นรายคูๆ เพื่อหา                    
คาน้ําหนักความสําคัญของแตละปใจจัย โดยขั้นตอนนี้จะใชแบบสอบถามกลุมนักศึกษาท่ีทํางานหา
รายไดพิเศษระหวางเรียน 

  7  ประเมินคาความสอดคลองการตัดสินใจในลําดับปใจจัย 

  8  สรุปผลวิจัย ในขั้นตอนนี้จะทําการสรุปผลการวิจัย โดยการแสดงผลการวิเคราะหแ          
คาน้ําหนักและคาความสําคัญในการตัดสินใจในแตละปใจจัยของนักศึกษาท่ีทํางานหารายไดพิเศษ
ระหวางเรียน  

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  

  ผูวิจัยไดทําการสุมกลุมนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
วไลยอลงกรณแ โดยการสุมเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงกลุมนักศึกษาท่ีหารายไดพิเศษ
ระหวางเรียนช้ันปีท่ี 2 ถึง ช้ันปีท่ี 4 มีจํานวนท้ังหมด 87 คน แลวนํามาทําการสุมแบบช้ันภูมิ ตองการ



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 684 

สุมกลุมตัวอยางจํานวน 5 คน เพื่อนํามาจัดทําแบบสอบถามโดยประยุกตแใชเกณฑแการตัดสินใจเชิง
ลําดับช้ัน (AHP) เพื่อหาลําดับความสําคัญของนักศึกษาท่ีทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน 

เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

  1.  ประสบการณแทํางาน นักศึกษาท่ีมีประสบการณแทํางานระหวางเรียน 1 ปีขึ้นไป เพราะ          
มีการเรียนรูในการทํางานอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปี 

  2.  รายไดท่ีนักศึกษาไดรับจากผูปกครอง  ชวง 8,000 – 12,000 บาท  เนื่องจากนักศึกษา
ไดรับเงินจากผูปกครองเป็นจํานวนท่ีอยูในระดับคอนขางสูง ซึ่งเพียงพอตอคาใชจายในการเรียน 
นักศึกษามีเหตุผลอยางไรในการไปทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน 

  3.  เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) คัดเลือกคนท่ีเกรดเฉล่ียสะสมมากท่ีสุด 5 อันดับแรก 

   

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

  ปใจจัยหลักและปใจจัยรองในการตัดสินใจของนักศึกษาท่ีทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน 
โดยใชกระบวนการวิเคราะหแเชิงลําดับช้ัน (Analysis Hierarchy Process : AHP) เป็นเครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและการพัฒนาเคร่ืองมือ  

   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้คือแบบประเมินผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย (IOC) 
โดยมีผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ใชกระบวนการวิเคราะหแเชิงลําดับช้ัน AHP เกี่ยวกับปใจจัยการ
ทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนในการเก็บขอมูล และใชโปรแกรม  Microsoft Excel เพื่อหา
ลําดับความสําคัญของนักศึกษาท่ีทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน คือ แบบสอบถาม โดยแบงเป็น 
2 ตอนดังนี้ 

  ตอนที่1  คุณลักษณะของนักศึกษา โดยการ Check List ไดแก ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 
สถานภาพทางดานครอบครัว รายไดผูปกครอง กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา รายไดท่ีไดรับจาก
ครอบครัว รายไดจากการทํางาน ทํางานเป็นประจําหรือเป็นครั้งคราว 

  ตอนที่2  ปใจจัยของนักศึกษาท่ีทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนประกอบดวยคําถาม 
ดังนี้  ดานความตองการสวนตัว ดานการเรียนและวิชาการ ดานครอบครัว ดานสังคมและ
สภาพแวดลอม และการประยุกตแใชกระบวนการคิดเชิงลําดับช้ัน (Analysis Hierarchy Process : 
AHP) ในการวิเคราะหแปใจจัยการทํางานพิเศษระหวางเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัมภแ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากการที่ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 87 คน
พบวานักศึกษาท่ีทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนท่ีเขาคุณสมบัติตามเกณฑแ จํานวน 5 คน ตอบ
แบบสอบถามโดยการประยุกตแใชกระบวนการวิเคราะหแเชิงลําดับช้ัน โดยใหคาคะแนนลําดับ
ความสําคัญของแตละปใจจัยเป็นรายคู การวิเคราะหแ ผลการวิจัยฉบับนี้  คือ การหาคาลําดับ
ความสําคัญของแตละปใจจัย โดยการนําคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถามทําการคํานวณวิเคราะหแหาคา
ความสําคัญ โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel ในการคํานวณวิเคราะหแหาคาความสําคัญของแตละ
ปใจจัย 

  ผลการวิจัยแบงออกเป็น 2 ตอน คือ 1) คุณลักษณะสวนบุคคล 2) ลําดับความสําคัญของ
ปใจจัยการทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนโดยการเปรียบเทียบเป็นรายคูซึ่งไดขอมูลเชิงคุณภาพ 

1  คุณลักษณะส่วนบุคล 

  การศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาท่ีทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนท่ีเป็น
กลุมตัวอยาง ในการวิจัยนี้ครอบคลุม คุณลักษณะดานครอบครัว การศึกษา ท่ีอยูอาศัย และการ
ทํางาน 

ตารางที่ 1  คุณลักษณะสวนบุคคล 
 

คณุลักษณะส่วนบคุคล 
จํานวน 
(คน) 

อัตราร้อยละ 
(%) 

เพศ             
  ชาย       22 25.29 
  หญิง       65 74.71 
        รวม 87 100 
สาขาวิชา   

การบัญชี 20 22.99 
การจัดการท่ัวไป 17 19.54 
นิเทศศาสตรแ 4 4.59 
โลจิสติกสแและซัพพลายเซน 10 11.49 
เศรษฐศาสตรแ 6 6.90 
ธุรกิจคาปลีก 2 2.30 
การทองเท่ียว 1 1.15 
คอมพิวเตอรแธุรกิจ 6 6.90 
การตลาด 2 2.30 
การเงินและการธนาคาร 16 18.39 
ทรัพยากรมนุษยแ 3 3.45 

                                                                    รวม 87 100 
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ตารางที่ 1  คุณลักษณะสวนบุคคล 
 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
จํานวน 
 (คน) 

อัตราร้อยละ 
(%) 

เกรดเฉลี่ยสะสม   
2.00 - 2.50 36 41.38 
2.51 - 3.00 34 39.08 
3.01 -3.50 13 14.94 
3.51 -4.00 4 4.60 

                                                            รวม 87 100 
ช้ันป ี   

ช้ันปีท่ี 2 23 26.44 
ช้ันปีท่ี 3 22 25.29 
ช้ันปีท่ี 4 42 48.27 

      รวม 87 100 
สถานภาพ   

โสด 87 100 
สมรส 0 0 

                                                                    รวม 87 100 
กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา   

ไมไดกู 46 52.87 
กู ก.ย.ศ 31 35.63 
กู ก.ร.อ 10 11.50 

                                                                    รวม 87 100 
สภาพบิดามารดา   

อยูดวยกัน 49 56.32 
แยกกันอยู 19 21.84 
หยาราง 11 12.64 
บิดาถึงแกกรรม 5 5.75 
มารดาถึงแกกรรม 3 3.45 

                                                                    รวม 87 100 
สถานท่ีพักอาศัย   

หอพัก 39 44.83 
บานเชา 6 6.90 
บานตนเอง 35 40.23 
อาศัยอยูกับญาติ 7 8.04 

                                                                     รวม 87 100 
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ตารางที่ 1  คุณลักษณะสวนบุคคล 
 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
จํานวน 
 (คน) 

อัตราร้อยละ 
(%) 

รายไดผูปกครองตอเดือน   
ไมมีรายได 4 4.60 
ตํ่ากวา 5,000 บาท 8 9.20 
5,000 - 10,000 บาท 31 35.63 
10,001 - 30,000 บาท 37 42.53 
มากกวา 30,000 บาท 7 8.04 

                                                                     รวม 87 100 
รายไดท่ีนักศึกษาไดรับจากผูปกครองตอเดือน     

ไมไดรับ 15 17.24 
5,000 - 8,000 บาท 53 60.91 
8,001 - 12,000 บาท 14 16.10 
12,001 - 15,000 บาท 4 4.60 
มากกวา 15,000 บาท 1 1.15 

                                                                     รวม 87 100 
รายท่ีไดท่ีไดรับจากการทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนตอเดือน   

ตํ่ากวา 3,000 บาท 23 26.44 
3,000 - 5,000 บาท 39 44.83 
5,001 - 8,000 บาท 20 22.99 
มากกวา 8,000 บาท 5 5.74 

                                                                     รวม 87 100 
ชวงเวลาท่ีทํางาน     

หลังเลิกเรียน 45 51.73 
กลางคืน 15 17.24 
วันหยุด 27 31.03 

                                                                     รวม 87 100 
วันทํางานตอสัปดาหแ     

ทุกวัน 14 16.09 
4 ถึง 6 วัน 19 21.84 
3 วัน 20 22.99 
2 วัน 21 24.14 
1 วัน 13 14.94 
รวม 87 100 
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ตารางที่ 1  คุณลักษณะสวนบุคคล 
 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
จํานวน 
 (คน) 

อัตราร้อยละ 
(%) 

ประสบการณแทํางาน     
นอยกวา 1 ปี 26 29.89 
1 ปี 27 31.03 
2 ปี 21 24.14 
มากกวา 3 ปี 13 14.94 

       รวม 87 100 
 
4.2  ผลการประเมินของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 คน 
 จากการที่ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 87 คน
พบวานักศึกษาท่ีทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนท่ีเขาคุณสมบัติตามเกณฑแ จํานวน 5 คน ตอบ
แบบสอบถามโดยการประยุกตแใชกระบวนการวิเคราะหแเชิงลําดับช้ัน โดยใหคาคะแนนลําดับ
ความสําคัญของแตละปใจจัยเป็นรายคูผูท่ีทําแบบสอบถามท้ัง 5 คน ใหคาน้ําหนักความสัมพันธแของ
ปใจจัยหลักภายใตเกณฑแดานความตองการสวนตัว ดานการเรียนและวิชาการ  ดานครอบครัว ดาน
สังคมและสภาพแวดลอม โดยการตรวจสอบความสอดคลองตามวิธีเดียวกันกับเกณฑแวัตถุประสงคแ
แลวอยูในคาท่ียอมรับไดดังตารางตอไปนี้ 
 
  ตารางที่ 2   คาความสัมพันธแของน้ําหนักปใจจัยหลัก  

ปใจจัยหลัก Normalized นํ้าหนัก ลําดับ 

ดานความตองการสวนตัว 0.06 0.04 0.06 0.05 0.06 0.06 4 
ดานการเรียนและวิชาการ 0.14 0.12 0.14 0.13 0.15 0.14 3 
ดานครอบครัว 0.18 0.22 0.27 0.26 0.25 0.23 2 
ดานสังคมและสภาพแวดลอม 0.62 0.62 0.52 0.55 0.54 0.56 1 

 
  ตารางที่ 3   ปใจจัยรองดานความตองการสวนตัว 
ปใจจัยรอง 

Normalized นํ้าหนัก ลําดับ 
ดานความตองการสวนตัว 
อยากมีเงินเก็บ 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 5 
ใชในยามจําเป็น 0.06 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 4 
ซื้อสิ่งของตางๆดวยตนเอง 0.11 0.16 0.12 0.16 0.14 0.14 3 
ใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ 0.28 0.25 0.36 0.36 0.40 0.33 2 
หาประสบการณแ 0.51 0.48 0.41 0.37 0.36 0.43 1 
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 ตารางที่ 4   ปใจจัยรองดานการเรียนและวิชาการ 
ปใจจัยรอง 

Normalized 

นํ้าหนัก ลําดับ 

ดานการเรียนและวิชาการ     

ใหมีความรูความสามารถ 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 4 
คุณภาพชีวิต 0.11 0.09 0.15 0.13 0.12 0.12 3 
เรียนรูทักษะวิชาชีพ 0.34 0.28 0.18 0.38 0.38 0.31 2 
พัฒนาตนเอง 0.51 0.59 0.63 0.45 0.46 0.53 1 

 
  ตารางที่ 5   ปใจจัยรองดานครอบครัว 

ปใจจัยรอง 
Normalized นํ้าหนัก ลําดับ 

ดานครอบครัว 

แบงเบาภาระครอบครัว 0.11 0.11 0.13 0.13 0.10 0.11 2 

คาใชจายคอนขางสูง 0.89 0.89 0.88 0.88 0.90 0.89 1 
 
  ตารางที่ 6   ปใจจัยรองดานสังคมและสภาพแวดลอม 
ปใจจัยรองดานสังคม 

Normalized นํ้าหนัก ลําดับ 
และสภาพแวดลอม 
สรางความสัมพันธแดานมิตรภาพ 0.05 0.04 0.05 0.06 0.04 0.05 4 
เป็นท่ียอมรับของสังคม 0.06 0.05 0.06 0.07 0.06 0.06 3 
ทักษะการใชชีวิต 0.28 0.29 0.25 0.26 0.33 0.28 2 
ทักษะการทํางานรวมกันกับผูอื่น 0.61 0.62 0.64 0.60 0.57 0.61 1 

  จากตารางสามารถคํานวณลําดับปใจจัยหลักไดจากคาผลรวมของคาน้ําหนักเกณฑแคูณกับคา
น้ําหนักปใจจัยรอง ดังนั้นน้ําหนักความสําคัญของปใจจัยดานความตองการสวนตัว ดานการเรียนและ
วิชาการ ดานครอบครัว ดานสังคมและสภาพแวดลอม 

 
 

ดานความตองการสวนตัว = (0.06x0.03)+(0.06x0.07)+(0.06x0.14)+(0.06x0.33)+(0.06x0.43) 
 = 0.06 
ดานการเรียนและวิชาการ = (0.14x0.04)+(0.14x0.12)+(0.14x0.31)+(0.14x0.53) 
 
 

= 0.14 

ดานครอบครัว = (0.23x0.11)+(0.23x0.89) 
 = 0.23 
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สรุปผลการวิจัย 
1.  ปใจจัยหลักท่ีมีลําดับความสําคัญของการทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนของ

นักศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวาลําดับความสําคัญจากมากไปนอยมีรายละเอียดดังนี้คือดาน
ความตองการสวนตัว ดานการเรียนและวิชาการ ดานครอบครัว และดานสังคมและสภาพแวดลอม 
รายละเอียดแสดงตามตารางดังนี้ 

 
ตารางที่ 7 ลําดับความสําคัญของปัจจัยหลัก 
 
ปัจจัยหลัก คะแนนความสําคัญ ลําดับ 
ดานสังคมและสภาพแวดลอม 0.06 1 
ดานครอบครัว 0.14 2 
ดานการเรียนและวิชาการ 0.23 3 
ดานความตองการสวนตัว 0.57 4 
 

หากพิจารณาปใจจัยรองยอยลงไปของเกณฑแหลักดานตางๆพบวาลําดับความสําคัญเป็นไป
ตามตาราง 

1.1  ดานสังคมและสภาพแวดลอม เมื่อพิจารณาปใจจัยรองเป็นรายขอลงไปพบวา             
ดานทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นดานทักษะการใชชีวิต ดานเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม และดานสรางความสัมพันธแดานมิตรภาพ 

    1.2  ดานครอบครัว เมื่อพิจารณาปใจจัยรองเป็นรายขอลงไปพบวา ดานคาใชจาย
คอนขางสูงเป็นอันดับแรก และรองลงมาเป็นดานแบงเบาภาระครอบครัว 

    1.3  ดานการเรียนและวิชาการ เมื่อพิจารณาปใจจัยรองเป็นรายขอลงไปพบวา                   
ดานพัฒนาตนเองเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นดานเรียนรูทักษะวิชีพ ดานคุณภาพชีวิต และดานใหมี
ความรูความสามารถ 

    1.4  ดานความตองการสวนตัว เมื่อพิจารณาปใจจัยรองเป็นรายขอลงไปพบวา                     
ดานหาประสบการณแเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นดานใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ ดานซื้อส่ิงของ
ตางๆดวยตนเอง ดานใชในยามจําเป็น และดานอยากมีเงินเก็บ 

2.  ปใจจัยรองท่ีมีลําดับความสําคัญของการทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนของ
นักศึกษา เมื่อพิจารณาภาพรวมเป็นรายดาน พบวาลําดับความสําคัญของปใจจัยจากมากไปนอยมี
รายละเอียดดังนี้คือทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น คาใชจายคอนขางสูง ทักษะการใชชีวิต พัฒนา
ตนเอง เรียนรูทักษะวิชาชีพ เป็นท่ียอมรับของสังคม สรางความสัมพันธแดานมิตรภาพ แบงเบาภาระ
ครอบครัว หาประสบการณแ ใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ คุณภาพชีวิต ซื้อส่ิงของตางๆดวยตนเอง ใหมี
ความรูความสามารถ ใชในยามจําเป็น และอยากมีเงินเก็บ รายละเอียดแสดงตามตาราง 
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ตารางที่ 8  ลําดับความสําคัญของปัจจัยรอง  

ปใจจัยรอง คะแนนความสําคัญ ลําดับ 
ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น 0.3477 1 
คาใชจายคอนขางสูง 0.2047 2 
ทักษะการใชชีวิต 0.1596 3 
พัฒนาตนเอง 0.0742 4 
เรียนรูทักษะวิชาชีพ 0.0434 5 
เป็นท่ียอมรับของสังคม 0.0342 6 
สรางความสัมพันธแดานมิตรภาพ 0.0285 7 
หาประสบการณแ 0.0258 8 
แบงเบาภาระครอบครัว      0.0253 9 
ใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ 0.0198 10 
คุณภาพชีวิต 0.0168 11 
ซื้อสิ่งของตางๆดวยตนเอง 0.0084 12 
ใหมีความรูความสามารถ 0.0056 13 
ใชในยามจําเป็น 0.0042 14 
อยากมีเงินเก็บ 0.0018 15 
 

การอภิปรายผล 

  การดําเนินการวิจัยสามารถจัดลําดับความสําคัญของปใจจัยหลักและปใจจัยรองของนักศึกษาท่ี
ทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน ซึ่งใชหลักวิชาการเขามาชวยในการวิเคราะหแนั่นคือ กระบวนการ
ตัดสินใจแบบวิเคราะหแลําดับช้ัน AHP (Analysis Hierarchy Process) ชวยทําใหนักศึกษาท่ีทํางาน
หารายไดพิเศษระหวางเรียนใหความสําคัญกับปใจจัยแตละดานไดอยางมีประสิทธิภาพ แมวาแตละ
ปใจจัยมีความขัดแยงในระหวางปใจจัย แตเมื่อใชหลักการวิเคราะหแของกระบวนการตัดสินใจเชิงลําดับ
ช้ันทําใหสามารถจัดการปใญหาท่ีมีความซับซอนกันไดงาย และเป็นเหตุเป็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นสงผลให
นักศึกษาท่ีทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน ทราบถึงปใจจัยดานสังคมและสภาพแวดลอม ดาน
ครอบครัว ดานการเรียนและวิชาการ และดานความตองการสวนตัว สามารถใหลําดับความสําคัญของ
แตละปใจจัยได โดยนักศึกษาใหคะแนนความสําคัญของปใจจัยวาปใจจัยใดมีความสําคัญมากสุดไปหา
นอยสุด 
  ผูวิจัยเริ่มทําการวิจัยจากการศึกษาหาขอมูลการทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนของ
นักศึกษา โดยแบบสัมภาษณแกลุม (Focus Group) เพื่อหาปใจจัย และการออกแบบสอบถามใหกับ
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ทาน ผลการวิจัยพบวา  

1.  ด้านสังคมและสภาพแวดล้อม มีน้ําหนักความสําคัญ 0.57 เมื่อพิจารณาปใจจัยรองเป็น
รายขอลงไปพบวา ดานทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นเป็นอันดับแรก มีน้ําหนักความสําคัญ 0.61 
รองลงมาเป็นดานทักษะการใชชีวิต มีน้ําหนักความสําคัญ 0.28 ดานเป็นท่ียอมรับของสังคม มีน้ําหนัก
ความสําคัญ 0.06 และดานสรางความสัมพันธแดานมิตรภาพ มีน้ําหนักความสําคัญ 0.05     
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2.  ด้านครอบครัว มีน้ําหนักความสําคัญ 0.24 เมื่อพิจารณาปใจจัยรองเป็นรายขอลงไป
พบวา ดานคาใชจายคอนขางสูงเป็นอันดับแรก มีน้ําหนักความสําคัญ 0.89 และรองลงมาเป็นดาน
แบงเบาภาระครอบครัว มีน้ําหนักความสําคัญ 0.11 

3.  ด้านการเรียนและวิชาการ มีน้ําหนักความสําคัญ 0.14 เมื่อพิจารณาปใจจัยรองเป็น
รายขอลงไปพบวา ดานพัฒนาตนเองเป็นอันดับแรก มีน้ําหนักความสําคัญ 0.53 รองลงมาเป็นดาน
เรียนรูทักษะวิชีพ น้ําหนักความสําคัญ 0.31 ดานคุณภาพชีวิต มีน้ําหนักความสําคัญ 0.12 และดานให
มีความรูความสามารถ มีน้ําหนักความสําคัญ 0.04 

4.  ด้านความต้องการส่วนตัว มีน้ําหนักความสําคัญ 0.06 เมื่อพิจารณาปใจจัยรองเป็น
รายขอลงไปพบวา ดานหาประสบการณแเป็นอันดับแรก มีน้ําหนักความสําคัญ 0.43 รองลงมาเป็นดาน
ใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ มีน้ําหนักความสําคัญ 0.33 ดานซื้อส่ิงของตางๆดวยตนเอง มีน้ําหนัก
ความสําคัญ 0.14 ดานใชในยามจําเป็น มีน้ําหนักความสําคัญ 0.07 และดานอยากมีเงินเก็บ มีน้ําหนัก
ความสําคัญ 0.03 

 

ข้อเสนอแนะ 

  1.  หลักสําคัญท่ีสุดในการนําหลักการตัดสินใจแบบหลายเกณฑแ AHP ไปใชในการกําหนด
ปใจจัยในการพิจารณาใหชัดเจน ซึ่งถาปใจจัยไมถูกตองไมครบถวนผลท่ีไดจากการตัดสินใจท้ังหมดก็ไม
ถูกตอง ฉะนั้นการใช AHP ควรมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับ
ปใจจัยท่ีจําเป็นในการตัดสินใจนั้นๆ กอนซึ่งอาจไดผลท่ีดีกวาสํารวจดวยแบบสอบถามหรือสัมภาษณแ
เทานั้น 
  2.  ในการนําวิจัยไปประยุกตแในงานดานอื่นๆ ควรปรับโครงในสวนของโครงสรางลําดับช้ันให
มีความสอดคลองกับเกณฑแท่ีตองตัดสินใจดวย เนื่องจากการนําเทคนิค AHP ไปใชใหไดผลนั้นตอง
กําหนดปใจจัยใหครอบคลุมในการตัดการสินใจในเรื่องนั้นๆ ดังนั้น จะทําใหมีปใจจัยในการตัดสินใจ
เยอะมาก จึงควรท่ีจะมีการสรางแผนภูมิลําดับช้ัน โดยการทําการกําหนดเปูาหมาย และแบงปใจจัย
ออกเป็นกลุมๆ โดยกําหนดปใจจัยหลักกอนและตามดวยปใจจัยรอง แลวจึงจัดโครงสรางปใจจัยใหมอีก
ครั้ง โดยใหองคแประกอบเหลานั้นอยูในรูปแบบแผนภูมิลําดับช้ัน ถาไมทําการกําหนดปใจจัยหลักและ
ปใจจัยรองเสียกอนจะทําใหจํานวนครั้งในการเปรียบเทียบเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งอาจเกิดปใญหาในเรื่องความ
ซับซอนของการตอบแบบสอบถาม รวมถึงความเบื่อหนาย คําถาม ทําใหขอมูลท่ีไดคลาดเคล่ือนจาก
ความเป็นจริง  
  3.  ในการทําการวิเคราะหแลําดับความสําคัญของปใจจัยโดยใชกระบวนการวิเคราะหแลําดับช้ัน 
AHP ไมควรมีจํานวนปใจจัยมากเกินไป เนื่องจากจะทําใหผูตอบแบบสอบถามเกินความสับสนในการ
วิเคราะหแเปรียบเทียบความสําคัญของแตละปใจจัย ทําใหไมมีความสอดคลองกันของเหตุผลได 
  4.  หากมีผูสนใจทําการศึกษาเพิ่มเติม ควรพิจารณาเลือกปใจจัยรองแตละประเภทใหมีความ
แตกตางกันออกไป เพื่อใหผลการทดลองท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปใชประโยชนแในการทํางานหา
รายไดพิเศษระหวางเรียนไดมากขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และ 2) เพื่อศึกษาแนว
ทางการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมในสังกัด สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กลุมตัวอยางคือผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนมัธยมในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จํานวน 314 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคา
ความตรงเชิงเนื้อหาระหวาง 0.60 - 1.00 และคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.92 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแ
ขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบวา 
1. การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉล่ียเรียงลําดับสูงสุดคือ หลักการมีสวนรวม รองลงมาคือ 
หลักความคุมคา หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักคุณธรรม และหลักความรับผิดชอบ   

2. แนวทางการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31ควบคุมการประพฤติปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ สงเสริม ดําเนินการนิเทศกํากับ ติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลกรทางการศึกษา 
ดําเนินการแลกเปล่ียนและสงเสริมโครงการคุณธรรมระหวางสถานศึกษาและประเมินผลการ
แลกเปล่ียนเรียนรู โดยใหทุกฝุายมีสวนรวมใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดระเบียบและขอบังคับและนโยบายสถานศึกษา กําหนดตัวช้ีวัดและเกณฑแการดําเนินงาน
เพื่อใหสอดคลองกับงานประกันคุณภาพ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางานวางแผนดาน
งบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑแ ตรวจสอบอาคาร สถานท่ี เพื่อรองรับการใชงาน ปรับปรุง
อาคาร สถานท่ีเพื่อใหเกิดความสวยงาม 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) To study the application of good 

governance in school administration under the office of secondary educational 
service area 31.2) To study the guideline for enhancing good governance in the 
management of secondary schools, Office of Education Service Area  31. The 
sampling was 314 school administrators and teachers determined by Krejcie and 
Morgan table. The instrument used in this study was a questionnaire scale 5 level. 
There got score between 0.60 – 1.00 with the reliability 0.92. The data analysis by 
percentage, mean and standard deviation. 

The research findings were as follows: 1  ( The Application of Good Governance 
in School Administration under the Office of Secondary Educational Service Area 31. 
Including 6 aspects. a whole was a high level in all aspects. Top on the list was the 
principle of participation, followed by the worthiness, rules of law, transparency, 
moral and responsibility. 2  ( The Governance Strengthening Guidelines Area were as 
follows: Firstly, control the teachers and personnel‖s behavior according to the rules, 
regulations and orders; support the internal supervision and follow up their working 
performance as well. Secondly, exchange and support the moral project among the 
colleges then evaluate the learning exchange as well as praise the person who is of 
good moral. Thirdly, set the guidelines for inspecting and reporting the budget 
spending. Fourthly, allow the college committee participate in the college 
developmental plan. Fifthly, set the operation result performance indicators and 
criteria according to the quality assurance. Finally, encourage the personnel to use 
technology in the college, allocate a budget cleverly for the equipment and 
materials, in spect the buildings to ensure that they are ready to use as well as 
renovate places for the good atmosphere. 
 
KEYWORDS : Good Governance, School Administration,  The Secondary Educational. 
 
บทนํา 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเส่ียง
ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ จึงจําเป็นตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ี
สําคัญ ดังนี้ (1) การนอมนําและประยุกตแใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนยแกลาง
ของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การ
พัฒนาสูความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข การบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ เนนการสรางความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุก
ภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวด
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ราคาจัดซื้อ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ    ผูชนะการประมูลและ
ราคาปิดประมูล ขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรร
มาภิบาล คดีทุจริตคอรแรัปชันและคดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย (ธานินทรแ ผะเอม, 
2558)  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560- 2564) ไดใหความสําคัญกับ
การเสริมสรางธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนตอเนื่อง โดยได ขยายกรอบการดําเนินงานใหครอบคลุมในทุก ๆ 
ภาคสวนของสังคม ไมวาจะเป็นการสรางธรรมาภิบาล ในภาคเอกชน การสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกลไกตรวจสอบตางๆ รวมถึงการปลุกจิตสํานึก ของประชาชนในประเทศใหเกิด
คุณธรรม จริยธรรม ความพอดี เพื่อเป็นรากฐานสําคัญของการสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รัชยา 
ภักดีจิตตแ, 2555: 28) กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2556) เนน
การกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองคแกรปกครองสวนทองถิ่น รวมท้ังการมี
สวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554) 

การบริหารการศึกษาจะได คุณภาพจําเป็นตองอาศัย ผูบริหารท่ีมีวิ สัยทัศนแ  ความรู 
ความสามารถ และมีคุณธรรมในการดําเนินการ จึงจะทําใหองคแการ ประสบความสําเร็จตามความมุง
หมายท่ีคาดไว )ศรีพัชรา สิทธิกําจร แกวพิจิตร , 2551  :1   (กระบวนการบริหารเป็นกระบวนการเสริม

เพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปใจจุบันการบริหารทางดาน
การศึกษานับวันจะมีงาน เพิ่มมากขึ้นเพราะเกี่ยวพ ันกับคน เงิน และวัสดุอุปกรณแเป็นจํานวนมาก 
จุดมุงหมายของกระบวนการบริหาร ก็คือ การดําเนินการใหกระบวนการตางๆ ของโรงเรียนบรรลุ
เปูาหมายไดอยางดีและมี ประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบของการบริหารจะเป็นไปในลักษณะใดยอมเป็นไป
ตามปรัชญาการศึกษาของ แตละสาขา )ไพฑูรยแ สินลารั ตนแ, 2552 ( 

การบริหารจัดการศึกษา จําเป็นตองดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล จึงจะเป็นการบริหาร
จัดการท่ีสอดคลองกับแนวโนมสภาพปใญหา และความตองการในยุคโลกาภิวัฒนแ นําไปสูประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององคแกรหรือหนวยงาน และเป็นหลักประกันความสําเร็จในการบริหารจัดการ และ
เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวกันวา การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเป็นส่ิงท่ี
จําเป็น และมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคแกรทุกประเภท ทุกระดับ ไมวาจะเป็นองคแกรธุรกิจ
องคแกรทางการศึกษา องคแกรทางสังคมตางๆ ท้ังนี้เพราะหลักธรรมาภิบาลเป็นการบริหารจัดการท่ีดี
เป็นการบริหารจัดการท่ีสรางประโยชนแและความเป็นธรรมตอทุกฝุายท่ีเกี่ยวของ และนําไปสูความ
เจริญรุงเรืองท้ังมวล )ธีระ รุญเจริญ , 2550( 
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา พบวามีปใญหา ดังนี้  1   (ดาน
หลักนิติธรรม พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขาดการใหความสําคัญกับการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ี
บุคลากรทุกคนใหการยอมรับ และพรอมท่ีจะปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ และผูบริหารสถานศึกษา 
กํากับ ดูแล ตักเตือน หรือลงโทษบุคลากร ท่ีไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลงของ
สถานศึกษาอยางเสมอภาคและเป็นธรรม  
2 ( ดานหลักคุณธรรม พบวา ผูบริหารสถานศึกษาไมประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางท่ีดีตามหลัก
ศีลธรรมจรรยา ปลูกฝใงใหบุคลากรมีความรักสามัคคีกัน อยูรวมกันอยางสงบสุข 3   (ดานหลักความ
โปรงใส พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขาดการจัดใหมีการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใหมีความถูกต  อง 
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เป็นปใจจุบัน ตรงกับความเป็นจริง และพรอมท่ีจะเปิดเผยแกบุคลากรท่ัวไป 4  (ดานหลักการมีสวนรวม 
พบวา ผูบริหารสถานศึกษายังขาดการจัดชองทางการส่ือสารเพื่อรับฟใงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ

จากบุคคลท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  5   (ดานหลักความรับผิดชอบ พบวา ผู  บริหาร
สถานศึกษาขาดการสรางจิตสํานึกและสงเสริมใหชุมชน เกิดสํานึกรักและเป็นเจาของสถานศึกษา และ 
6  (ดานหลักความคุมคา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขาดการกําหนดมาตรการประหยัดทรัพยากรของ

สถานศึกษา ประหยัดเวลา และบรรลุวัตถุประสงคแภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม   )สุพรรณา พวง ทอง, 
2554 ; นิจวรรณ แสนเมืองแกว, 2556 ; พิชากรณแ นาคเนียม,  2556(  

สวน เนาวรัตนแ เกตุสุวรรณแ (2555) ไดศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา พบวา 1) ดานหลักนิติธรรม ผูบริหารมีการบริหารงานโดยยึดตนเองเป็นหลักใช
อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบตอผูใตบังคับบัญชา ไมมีความยุติธรรม ไมใชหลักธรรมในการบริหารงาน มี
การกําหนดกฎระเบียบขอบังคับมากเกินไป ขาดการกระจายอํานาจ และบางครั้งผูบริหารใจดีมาก
เกินไปทําใหผูรวมงานไมอยูในกฎระเบียบ 2) ดานหลักคุณธรรม ผูบริหารไมเป็นแบบอยางท่ีดีในการ
ปฏิบัติตามกฎ บริหารงานโดยขาดความเป็นธรรมเลือกปฏิบัติ มุงแตผลประโยชนแสวนตน 3) ดานหลัก
ความโปรงใส ผูบริหารขาดการกํากับ นิเทศ ตรวจสอบและติดตามงานดานตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ ไม
มีการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใหถูกตองเป็นปใจจุบัน และประชาสัมพันธแใหผู ท่ี
เกี่ยวของทุกฝุายรับทราบ รวมท้ังมีการใชงบประมาณในองคแกรไมถูกตองตามระเบียบ 4) ดาน
หลักการมีสวนรวม ผูบริหารไมยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ยึดติดกับอํานาจการตัดสินใจของตนเอง 
มีนโยบายท่ีขัดแยงกับการปฏิบัติ ใหทุกฝุายมีสวนรวม แตไมไดนําขอเสนอแนะ และความคิดเห็นจาก
ทุกฝุายท่ีเกี่ยวของมาปฏิบัติอยางจริงจัง ทําใหการมีสวนรวมของทุกฝุายท่ีเกี่ยวของมีนอย 5) ดานหลัก
ความรับผิดชอบ ผูบริหารขาดความตระหนักถึงหนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติ เป็นการรับผิดชอบตามบทบาท 
หนาท่ี บางครั้งก็ละเลย เพิกเฉย ไมมีความกระตือรือรนในการแกปใญหา หรือแกปใญหาแบบขอไปที 
ไมมีการควบคุมใหมีการดําเนินการทุกดาน ของสถานศึกษาเป็นไปตามกําหนด ขาดการติดตาม และ
ประเมินผลงานของผูใตบังคับบัญชา มีการออกคําส่ังโดยไมพิจารณาความเหมาะสม ขาดจิตสํานึก ใน
การใสใจกับปใญหาสาธารณะ มักจะโยนความรับผิดชอบใหผูอื่นไมยอมรับในผลจากการกระทําของ
ตนเอง และ 6) ดานหลักความคุมคา ผูบริหารขาดการวางแผน กําหนดเปูาหมายและทิศทางในการใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด มีการใชแบบฟุุมเฟือยไมมีการสรรหา และพัฒนาทรัพยากรท้ังคน วัสดุ 
อุปกรณแ และงบประมาณ รวมท้ังขาดความตระหนักในการใชทรัพยากรอยางคุมคา บริหารงานหวัง
เพียงเกียรติยศช่ือเสียง ทําใหไมเกิดความคุมคาตอผูเรียน และสถานศึกษาใชทรัพยากรจํานวนมากแต
ผลลัพธแท่ีไดไมคุมทุน    

จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฏี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังท่ีกลาวมา  ผูวิจัยจึงมี
แนวคิดท่ีจะศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมในสังกัด สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  ซึ่งจะเป็นประโยชนแตอสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานท่ีจะนําไป
ประยุกตแใชตอไป 

 
 
 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พิชากรณ์%20นาคเนียม&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 698 

วัตถุประสงค์ 
1  . เพื่อศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมในสังกั ด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  
2  . เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มัธยมในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมใน
สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จํานวน 3,179 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมใน
สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จํานวน 314 คน ไดมาโดยการกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางจากตารางเครจซี่และมอรแแกน (Krejcie &  Morgan,1970) โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
อยางงาย (Simple Random Sampling) 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเป็น 3 ตอน รายละเอียดมีดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 4 ขอ คือ ตําแหนงหนาท่ี เพศ วุฒิการศึกษา และอายุ
ราชการ ในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาล
สําหรับสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  จํานวน 
40 ขอ  

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยมีลักษณะเป็นคําถาม
แบบปลายเปิดในการแสดงความคิดเห็น 

 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ   ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือดังตอไปนี ้

1.  การหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น
ใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทานตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาไดโดย การหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC ) โดยผูเช่ียวชาญจํานวน  5  คน เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) อยู
ระหวาง 0.6-1.00 แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงใชเป็นเครื่องมือฉบับสมบูรณแ 
 2.  การความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability)  ผูวิจัยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
แลวนํามาปรับปรุง ตรวจสอบความถูกตองของภาษาจากนั้นนําเครื่องมือไปทดลองใช  (try-out)  
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แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability)  เป็นรายดานและท้ังฉบับ  โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค  (Cronbach' s alpha coefficient)  ไดคาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม 0.921 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและทาง
ไปรษณียแ พรอมแบบสอบถาม จํานวน 314 ฉบับ โดยผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืน และ
ตรวจสอบความสมบูรณแของแบบสอบถามท่ีไดรับ ไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณแ จํานวน 242 ฉบับ คิด
เป็น รอยละ 77.07  
 5. การวิเคราะหแขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหแขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลการ
วิจัยดังนี้ 

5.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
และหาคารอยละของแตละขอแลวนําเสนอในรูปแบบตารางพรอมท้ังแปลผลดวยการบรรยาย 
        5.2 ขอมูลการใชหลักธรรมาภิบาลสําหรับสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 วิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย (Mean : X ),   
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) แลวนําเสนอในรูปของตารางพรอมกับคํา
บรรยายประกอบโดยมีเกณฑแในการแปลผลคาเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ดังนี้ 

คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
    คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
    คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
                          คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
                          คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
       4.3 ขอเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นคําถาม
ปลายเปิด (Open-ended Questions) วิเคราะหแขอมูลในลักษณะพรรณาวิเคราะหแ (Descriptive 
Analysis) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวิเคราะหแขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับตําแหนงหนาท่ี  เพศ  วุฒิ
การศึกษา  

และอายุราชการดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ตําแหนง่หน้าที ่
 ผูบริหารสถานศึกษา 

 
76 

 
31.4 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 166 68.6 
รวม 242 100 

เพศ 
    ชาย 

 
107 

 
44.2 

หญิง 135 55.8 
รวม 242 100 

วุฒิการศกึษา 
    ปริญญาตรี 

 
103 

 
42.6 

ปริญญาโท 131 54.1 
ปริญญาเอก 8 3.3 

รวม 242 100 
อายุราชการ 
    1-10 ปี 
    11-25 ปี 
    26 ปีข้ึนไป 

 
70 
96 
76 

 
28.9 
39.7 
31.4 

รวม 242 100 
 
  จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  76 
คน คิดเป็นรอยละ 31.40  ครูและบุคลาการทางการศึกษา จํานวน 166 คน คิดเป็นรอยละ 68.60  มี
มีเพศชาย จํานวน 107  คน คิดเป็นรอยละ  44.20 เพศหญิง  จํานวน 135  คน คิดเป็นรอยละ 55.8 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน  103  คน  คิดเป็นรอยละ 42.60  ปริญญาโท จํานวน 131  คน  
คิดเป็นรอยละ 54.10 ปริญญาเอก จํานวน 8 คน คิดเป็นรอยละ 3.3  และมีอายุราชการ 1-10 ปี 
จํานวน  70 คน คิดเป็นรอยละ 28.9011-25 ปี จํานวน 96 คน คิดเป็นรอยละ 39.70 คน  และ 26 ปี
ขึ้นไป จํานวน 76 คน  คิดเป็นรอยละ   31.40 
 

2. ผลวิเคราะหแการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมในสังกัด  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31    

ผลวิเคราะหแการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมในสังกัด  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  โดยภาพรวมและรายดาน ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยรวมท้ัง 6 ดาน 
 

ด้านที ่    หลักธรรมาภิบาล 
ระดบัการปฏิบตั ิ

แปลผล อันดับ 
 ̅      S.D. 

1    หลักนิติธรรม  3.97 0.25 มาก 3 
2    หลักคุณธรรม  3.87 0.28 มาก 5 
3    หลักความโปรงใส  3.85 0.29 มาก 6 
4    หลักความมีสวนรวม  3.96 0.27 มาก 4 
5    หลักความรับผิดชอบ 4.01 0.28 มาก 1 
6    หลักความคุมคา 3.98 0.25 มาก 2 
 ภาพรวม 3.94 0.12 มาก  

  
 จากตารางท่ี 2  พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมใน
สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31   โดยภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก  ( ̅ = 
3.94, S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ทุกดานมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก  
องคแประกอบท่ีมีระดับความเห็นดวยสูงสุด คือ  หลักการมีสวนรวม ( ̅ =  4.01, S.D. = 0.28) 
รองลงมาคือหลักความคุมคา ( ̅ = 3.98, S.D. = 0.25) หลักนิติธรรม ( ̅ = 3.97, S.D. = 0.25) หลัก
ความโปรงใส  ( ̅ = 3.96, S.D. = 0.27) หลักคุณธรรม ( ̅ = 3.87, S.D. = 0.28) และองคแประกอบท่ี
มีระดับความคิดเห็นดวยนอยท่ีสุด คือ หลักความรับผิดชอบ  ( ̅ = 3.85, S.D. = 0.29)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหแขอมูล ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

1. การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมในสังกัด สํานักงานเขต
พื้นท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31   โดยภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา 
ทุกดานมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก  องคแประกอบท่ีมีระดับความเห็นดวยสูงสุด คือ  หลักการมี
สวนรวม  รองลงมาคือหลักความคุมคา หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส  หลักคุณธรรม และ
องคแประกอบท่ีมีระดับความคิดเห็นดวยนอยท่ีสุด คือ หลักความรับผิดชอบ  

2. แนวทางการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมใน
สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31มีดังนี้ 

2.1 ดานหลักนิติธรรมมีแนวทางดังนี ้
2.1.1 ผูบริหารควรปฏิบัติตอบุคลากรในโรงเรียนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน

ควรยึดถือในกฎ /ระเบียบในการบริหารและเป็นธรรมตอบุคลากรในโรงเรียน   
2.1.2 ควรมีเกณฑแหรือตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน ในการประเมินผลงานหรือ ความดี

ความชอบ  
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2.1.3 ควรมีการบังคับใชกฎระเบียบอยางจริงจังและชัดเจน ควรมีมาตรฐานใน
การกําหนด กรอบเวลาปฏิบัติงานอยางชัดเจน  

2.1.4 ผูบริหารตองมีความรอบรูดานกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายใหมๆเกี่ยวกับ
การศึกษา เพื่อท่ีจะมีการปรับเปล่ียนกฎระเบียบของโรงเรียนใหสอดคลอง กับกฎหมายดานการศึกษา
ท่ีเปล่ียนแปลง โดยกฎระเบียบดังกลาวตองมีความทันสมัยและเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับ ของบุคลากร
ในสถานศึกษา  นักเรียนและชุมชน  
 2.2 ดานหลักคุณธรรมมีแนวทางด้ังนี้ 

2.2.1 ผูบริหารควรปฏิบัติตนอยูในศีลธรรม เป็นตัวอยางท่ีดีโดยมีระเบียบวินัยใน
การบริหาร  

2.2.2 ผูบริหารควรใหการสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความ 
กาวหนาในวิชาชีพ  เปิดโอกาสใหบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ ทําหนาท่ีพิเศษอื่นๆ 
เชนหัวหนาฝุาย หัวหนาระดับชัน หัวหนากลุมสาระ  

2.2.3 ควรตักเตือนผูมาทํางานสาย และยกยองผูท่ีเสียสละเวลาใหแกทางราชการ 
และควรปฏิบัติตอบุคลากรในโรงเรียนอยางเสมอภาคท้ังในการยกยองและการตักเตือน ควรเปิดใจรับ
ฟใงปใญหาจากผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ   

2.3 ดานหลักความโปรงใสมีแนวทางด้ังนี้ 
2.3.1 ผูบริหารปรับปรุงกลไกการทํางานของสถานศึกษาทุกสวนใหมีความ

โปรงใส โดยการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทํางานของฝุายบริหารหลายๆ คณะ เชน คณะของครู 
คณะของกรรมการสถานศึกษา หรือคณะของชุมชน  

2.3.2 ควรมีการปรับปรุงขอมูลของโรงเรียนใหเป็นปใจจุบันและนําไปใชไดอยาง
สะดวก มีการติดตาม /ตรวจสอบ/รายงานผลการใชงบประมาณอยางเป็นระบบ  

2.3.3 สถานศึกษาควรแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการ เล่ือนขั้นเงินเดือนของ
บุคลากรทางการศึกษา  

2.3.4 ควรมีการช้ีแจงวิธีการประเมินผล และมีหลักฐาน สามารถตรวจสอบได 
และควรมีการแจงผลการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษา  

2.4 ดานหลักการมีสวนรวมมีแนวทางด้ังนี้ 
2.4.1 ควรมีการประชุมและจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําปี และใหทุกๆฝุายไดมี

สวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับและการกําหนดนโยบายของโรงเรียน  
2.4.2 สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูความสามารถในดานการจัดการ

เรียนการสอน และตานอื่นๆ โดยการสงบุคลากรเขารวม อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติ งาน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และนําความรูท่ีไดรับ มาเผยแพรใหกับบุคลากรในสถานศึกษาใหทราบ
อยางท่ัวถึง  

2.4.3 สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาไดแสดงความคิดเห็น มี
การประเมินผลการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยใหทุกฝุายมีสวนรวม  

2.5 ดานหลักความรับผิดชอบมีแนวทางด้ังนี้ 
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2.5.1 สถานศึกษาควรจัดการฝึกอบรมใหกับบุคลากร  สงเสริมและสนับสนุนใน
เรื่องการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร สรางความตระหนักในเรื่องการทํางานของบุคลากร มีการนําผล
การฝึกอบรมไปใช มีการกํากับ ติดตาม การใชงานจริง 

2.5.2 สถานศึกษาควรแตงต้ังคณะกรรมการ การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
ควรกําหนดเปูาหมายดานคุณภาพในการปฏิบัติงานของทุกฝุาย  

2.5.3 กําหนดตัวช้ีวัดและเกณฑแการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับงานประกัน
คุณภาพ และมีการติดดาม และประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากท่ีไดมอบหมายงานทุกครั้ง  

2.5.4 ผูบริหารมีความเขาใจปใญหาในการปฏิบัติงานและพรอมใหความชวยเหลือ
โดยการสอบถาม การจัดวาระการประชุมใหบุคลากรครูไดแลกเปล่ียนมุมมอง แนวคิดและปใญหา
ตางๆ ของบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ี  

2.6 ดานหลักความคุมคามีแนวทางด้ังนี้ 
2.6.1 นอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตแใชในการจัดการศึกษา ใช

จายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณอยางคุมคา และเกิดประโยชนแสูงสุด ดําเนินการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ของชุมชนมาสนับสนุน และใชอยางประหยัด คุมคา  

2.6.2 สถานศึกษาควรแตงต้ังคณะกรรมการ ดูแล อาคารสถานท่ี ตรวจสอบ
อาคารสถานท่ี เพื่อรองรับการใชงานท้ังจากภายในและภายนอกสถานศึกษา  

2.6.3 มีการปรับปรุง อาคารสถานท่ีเพื่อใหเกิดความสวยงาม  
2.6.4 สถานศึกษาควรแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการผูรับผิดชอบดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.6.5 ควรมีการจัดอบรมใหบุคลากรไดเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

สามารถนํามาใชในการทํางานและการจัดการเรียนการสอน  
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมในสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ การใชหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมในสังกัด สํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
31  โดยภาพรวมทั้ง 6 ดานอยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองผลงานวิจัยของพระสวัสด์ิ ชินวํโส (2556) 
ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดง
หลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารผลการวิจัยพบวา  1) การนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการ
บริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมท้ัง 6 ดาน อยูใน
ระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของฐิณีวรรณ วุฒิวิกัยการ (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา (1) หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 8 องคแประกอบ คือ 1) 
การบริหารตามหลักคุณธรรม 2) การบริหารตามหลักความคุมคาหรือประสิทธิภาพ 3) การบริหาร
ตามหลักประสิทธิผล 4) การบริหารตามหลักมาตรฐานทางอาชีวศึกษา 5) การบริหารตามหลักอีกท้ัง
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเสริม เกื้อสังขแ (2551) ไดวิจัยการศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลของ
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ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครตรัง ท่ีพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใหหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผูบริหารสถานศึกษา ไดมีการนํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน อันสงผลใหบุคลากรเจาหนาท่ี เกิดความเล่ือมใสศรัทธา 
ตระหนักถึงสิทธิและหนาท่ีความรับผิดชอบ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ต้ังใจปฏิบัติงานจนบรรลุ
ตามเปูาหมาย และผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542  ท่ี
กําหนดใหทุกกระทรวงทบวงกรมและสวนราชการถือปฏิบัติเพราะเป็นแนวทางสําคัญท่ีจะชวยให
หนวยงานตางๆปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. แนวทางการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้  

2.1 ดานหลักนิติธรรมคือ ผูบริหารควรปฏิบัติตอบุคลากรในโรงเรียนอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน ควรยึดถือในกฎ/ระเบียบในการบริหารและเป็นธรรมตอบุคลากรในโรงเรียน ควรมี
เกณฑแหรือตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน ในการประเมินผลงานหรือ ความดีความชอบ ควรมีการบังคับใช
กฎระเบียบอยางจริงจังและชัดเจน ควรมีมาตรฐานในการกําหนด กรอบเวลาปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
ผูบริหารตองมีความรอบรูดานกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายใหมๆ เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อท่ีจะมีการ
ปรับเปล่ียนกฎระเบียบของโรงเรียนใหสอดคลอง กับกฎหมายดานการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง โดย
กฎระเบียบดังกลาวตองมีความทันสมัยและเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับ ของบุคลากรในสถานศึกษา  
นักเรียน ชุมชน ซึ่งสอดคลองผลงานวิจัยของกนกพร จีนมหันตแ (2555) ท่ีพบวาการจัดทําหลักเกณฑแ
ขอบังคับในสถานศึกษาจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝุายเพื่อใชเป็นองคแประกอบในการพิจารณา
ดําเนินการจัดอบรมประชุมสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจกับครูและผูบริหารเพื่อใหเขาใจบทบาทหนาท่ี
แนวทางปฏิบัติและนําเสนอปใญหาขอคิดเห็นตางๆ กระทําตนใหเป็นแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตน
ตามกฎระเบียบตางๆนําหลักการประเมินและแนวคิดตัวช้ีวัดทางวิชาการมาเป็นองคแประกอบหลักใน
การประเมินคุณภาพและนําหลักหลักเกณฑแตางๆ ท่ีถูกกําหนดใหใชมาใชกับบุคลากรทุกคนสรางความ
เขาใจในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใหผูบริหารเกิดความตระหนักและ
เพื่อใหครูบุคลากรทางการศึกษา  ตรวจสอบการปฏิบัติของผูบริหารทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักนิติธรรมมี
ความสําคัญและมีประโยชนแตอสังคมในการใชเป็นหลักการปกครองและการบริหารจัดการใชเป็น
เครื่องมือในการกําหนดบทบาทหนาท่ีของคนในสังคมและเป็นส่ิงท่ีสมาชิกในสังคมตองถือเป็นหนาท่ีท่ี
ตองปฏิบัติจนเป็นนิสัยและเป็นคานิยมท่ีพึงประสงคแของสังคมเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยและสันติ
สุขในหมูคณะ 

2.2 ดานหลักคุณธรรม คือผูบริหารควรปฏิบัติตนอยูในศีลธรรม เป็นตัวอยางท่ีดีโดยมี
ระเบียบวินัยในการบริหาร ผูบริหารควรใหการสนับสนุน สง เสริมการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความกาวหนาในวิชาชีพ  เปิดโอกาสใหบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ ทําหนาท่ีพิเศษ
อื่นๆ เชนหัวหนาฝุาย หัวหนาระดับชัน หัวหนากลุมสาระ ควรตักเตือนผูมาทํางานสาย และยกยองผูท่ี
เสียสละเวลาใหแกทางราชการ และควรปฏิบัติตอบุคลากรในโรงเรียนอยางเสมอภาคท้ังในการยกยอง
และการตักเตือน ควรเปิดใจรับฟใงปใญหาจากผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ ซึ่งสอดคลองผลงานวิจัยของ
สังเวียน องคแสุนทรและคณะ (2552) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวผลการวิจัย
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พบวา 1) ผลการวิเคราะหแระดับคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวพบวาครูผูสอนสวนใหญมีความคิดเห็นตอ
คุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็น รายดาน
พบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือคุณธรรมในการครองคนรองลงมาคือคุณธรรมในการครองตนและ
อันดับสุดทายคือคุณธรรมในการครองงาน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของพระประจักษแชัย หลักคํา 
(2554) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาระดับคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามความคิดเห็นของครูผูสอนสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 
1  ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามความคิดเห็น
ของครูผูสอนมีระดับคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมอยูในระดับมาก 2) ครูผูสอนท่ีมีประสบการณแการทา
งานท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอระดับคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไมแตกตางกัน 3) ขอเสนอแนะในการสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นท่ีการ
ประถมศึกษาหนองคายเขต 1 คือควรมีนโยบายจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการครองตนการ
ครองคนการครองงานในเชิงปฏิบัติการเป็นประจาทุกปีอาจเป็นเพราะผูบริหารสถานศึกษานาหลัก
คุณธรรมไปบริหารจัดการในสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมในการบริหารวาเป็นส่ิง
สําคัญและมี ความจําเป็นอยางยิ่งซึ่งจะทําใหการบริหารงานดําเนินไดดวยความเรียบรอยทําให
ผูรวมงานอยูรวมกันอยางมีความสุข 

2.3 ดานหลักความโปรงใสคือผูบริหารปรับปรุงกลไกการทํางานของสถานศึกษาทุกสวนใหมี
ความโปรงใส โดยการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทํางานของฝุายบริหารหลายๆ คณะ เชน คณะ
ของครู คณะของกรรมการสถานศึกษา หรือคณะของชุมชน ควรมีการปรับปรุงขอมูลของโรงเรียนให
เป็นปใจจุบันและนําไปใชไดอยางสะดวก มีการติดตาม/ตรวจสอบ/รายงานผลการใชงบประมาณอยาง
เป็นระบบ สถานศึกษาควรแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการ เล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคลากรทาง
การศึกษา ควรมีการช้ีแจงวิธีการประเมินผล และมีหลักฐาน สามารถตรวจสอบได และควรมีการแจง
ผลการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองผลงานวิจัยของรินทรแ
รดี พิทักษแ (2553) ท่ีพบวาผูบริหารตองมีความเป็นมืออาชีพมีความซื่อสัตยแสุจริตมีการวางแผนการ
ดําเนินงานการจัดการงบประมาณ กาประสานงานพยายามใหการดําเนินงานทุกอยางท่ีเกิดขึ้นใน
สถานศึกษามีความโปรงใสใหมีการเปิดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
ผูบริหารตองมีการส่ือสารประชุมช้ีแจงใหกับผูมีสวนเกี่ยวของไดทราบเขาใจนโยบายเปูาหมายซึ่งเป็น
การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันโดยการเปิดเผยขอมูลขาวสารใหสมาชิกทราบโดยไมปิดบังอํา
พรางและมีสวนรวมในการตรวจสอบความถูกตองการปฏิบัติงานตางๆดวยความโปรงใสจะทําใหเกิด
ความไววางใจซึ่งกันและกันกอใหเกิดความเช่ือมั่นอยูรวมกันอยางมีความสุข 

2.4 ดานหลักการมีสวนรวมคือควรมีการประชุมและจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําปี และให
ทุกๆ ฝุายไดมีสวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับและการกําหนดนโยบายของโรงเรียน 
สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูความสามารถในดานการจัดการเรียนการสอน และตานอื่นๆ 
โดยการสงบุคลากรเขารวม อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และนํา
ความรูท่ีไดรับ มาเผยแพรใหกับบุคลากรในสถานศึกษาใหทราบอยางท่ัวถึง สถานศึกษาควรสงเสริมให
บุคลากรในสถานศึกษาไดแสดงความคิดเห็น มีการประเมินผลการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยใหทุกฝุายมี
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สวนรวม ซึ่งสอดคลองซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2554) ไดกลาววาแนวทางใน
การจัดระเบียบเพื่อใหสังคมของประเทศท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนสามารถอยู
รวมกันไดอยางสงบสุข และต้ังอยูในความถูกตองเป็นธรรมตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดีเปูาหมายของธรรมาภิบาล คือ การพัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุขของทุก
ภาคในสังคมกระบวนการท่ีเป็นหัวใจของธรรมาภิบาลมี 3 สวนท่ีจะตองเช่ือมโยงกันก็คือ สวนท่ีหนึ่ง 
การมีสวนรวมของทุกภาคในการบริหารจัดการสังคมสวนท่ีสอง คือความโปรงใสของกระบวนการ
ตัดสินใจ ซึ่งทําใหการทุจริตและบิดเบือนประโยชนแของภาคอื่นๆ ไปเป็นของตนกระทําไดยากหรือ
ไมได และสวนท่ีสาม คือ ความรับผิดชอบท่ีตองตอบคําถามและถูกวิจารณแได รวมท้ังความรับผิดชอบ
ในผลการตัดสินใจ 

2.5 ดานหลักความรับผิดชอบ  คือสถานศึกษาควรจัดการฝึกอบรมใหกับบุคลากร  สงเสริม
และสนับสนุนในเรื่องการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร สรางความตระหนักในเรื่องการทํางานของ
บุคลากร มีการนําผลการฝึกอบรมไปใช มีการกํากับ ติดตาม การใชงานจริง สถานศึกษาควรแตงต้ัง
คณะกรรมการ การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ ควรกําหนดเปูาหมายดานคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของทุกฝุาย กําหนดตัวชี้วัดและเกณฑแการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับงานประกันคุณภาพ และมี
การติดดาม และประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากท่ีไดมอบหมายงานทุกครั้ง ผูบริหารมีความเขาใจ
ปใญหาในการปฏิบัติงานและพรอมใหความชวยเหลือโดยการสอบถาม การจัดวาระการประชุมให
บุคลากรครูไดแลกเปล่ียนมุมมอง แนวคิดและปใญหาตางๆ ของบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ีซึ่ง
สอดคลองผลงานวิจัยของธีรญา เต็งศิริ (2557) ท่ีพบวาการถายทอดตัวช้ีวัดและเปูาหมายของ
สถานศึกษาสูบุคลากรควรจัดประชุมบุคลากรเพื่อรวมกันกําหนดมาตรฐานตัวช้ีวัดและเปูาหมายของ
สถานศึกษาและเพื่อทําความเขาใจและหาแนวทางรวมกันในการปฏิบัติงานใหไดมาตรฐานตามตัวช้ีวัด
และเปูาหมายของสถานศึกษามีการแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศกํากับติดตามบุคลากรในการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเปูาหมายท้ังนี้อาจเป็นเพราะผูบริหารตองตระหนักในสิทธิหนาท่ีความ
สํานึกในความ รับผิดชอบการเคารพความคิดเห็นท่ีแตกตางและความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการ
กระทําของตนมีจิตสานึกในความรับผิดชอบตอสถานศึกษาการใสใจในปใญหากระตือรือรนในการ
แกปใญหาตางๆ ของสถานศึกษาตลอดจนเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตางและสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุรพงษแ ปใญญาอุดมกุล (2552) ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการ โดยใชหลักธรรมาภิ
บาลเป็นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนขุนควรวิทยาคม อําเภอปง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวา หลัก
ความรับผิดชอบ ไดดําเนินการสงเสริมใหบุคลากรมีความมุงมั่น สํานึกในหนาท่ีรับผิดชอบตอ
ประเทศชาติ โดยการจัดอบรมพัฒนาครู การใหความรูเกี่ยวกับหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในกรอบของ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนขุนควรพิทยาคมไดดําเนินการดานตางๆ ในเรื่องการสรรหาบุคลากร
เพื่อเขาไปปฏิบัติงานในหนาท่ีไดสรรหาบุคลากรท่ีมีความสนใจและมีความสามารถท่ีตรงกับงาน 
เพื่อใหการปฏิบัติงานเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

2.6 ดานหลักความคุมคา คือนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตแใชในการจัด
การศึกษา ใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณอยางคุมคา และเกิดประโยชนแสูงสุด 
ดําเนินการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ของชุมชนมาสนับสนุน และใชอยางประหยัด คุมคา 
สถานศึกษาควรแตงต้ังคณะกรรมการ ดูแล อาคารสถานท่ี ตรวจสอบอาคารสถานท่ี เพื่อรองรับการใช
งานท้ังจากภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการปรับปรุง อาคารสถานท่ีเพื่อใหเกิดความสวยงาม 
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สถานศึกษาควรแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการผูรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการจัด
อบรมใหบุคลากรไดเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนํามาใชในการทํางานและการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งสอดคลองผลงานวิจัยของงสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนาภรณแ สงเสริม  
(2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูไดเสนอ
ปใญหาและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ดานหลักความคุมคา คือ บุคลากร
บางสวนขาดจิตสํานึกตอการใชวัสดุอุปกรณแอยางประหยัดและ คุมคา ผูบริหารควรจัดสรรงบประมาณ
และสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาเกิดประโยชนแมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานหลัก
ประสิทธิผล จากผลการวิจัยพบวา โรงเรียนกํากับติดตาม ปรับปรุงและแกไข ผลการปฏิบัติงานอยาง
เป็นระบบและตอเนื่อง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความละเอียดออน ตอง
อาศัยเทคนิคและวิธีการท่ีเหมาะสม เพราะอาจสงผลตอทัศนคติในเชิงลบของบุคคลท่ีมีตอการ
ประเมินมากยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมในสังกัด สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 

1. ข้อเสนอแนะการนําผลงานวิจัยไปใช ้

1.1 สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรไดมีสวนในการเสนอขอคิดเห็นและรับฟใง
ความ 

คิดเห็นของบุคลากร 
1.2 สถานศึกษาควรมีเกณฑแหรือตัวบงช้ีท่ีชัดเจนรวมท้ังมีการแจงเกณฑแการประเมิน 

ระยะเวลาระดับคะแนนใหผูรับการประเมินทราบและเปิดโอกาสใหผูรับการประเมินมีโอกาสไดช้ีแจง
ผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

1.3 สถานศึกษาควรมีวิธีการประเมินผลและมีหลักฐานสามารถตรวจสอบไดพรอม
ท้ังมีการ 

แจงผลการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษา 
1.4 สถานศึกษาควรแตงต้ังคณะกรรมการจากชุมชนหรือหนวยงานภายนอกเขามามี

สวนรวม 
ในการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของสถานศึกษา 

1.5 สถานศึกษาควรจัดการฝึกอบรมใหกับบุคลากรสงเสริมและสนับสนุนในเรื่องการ 
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากรและสรางความตระหนักในเรื่องการทํางานของบุคลากร 

1.6 สถานศึกษาควรวางแผนดานงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑแตรวจสอบ
วัสดุ 

ครุภัณฑแคงเหลือตามปีงบประมาณ 
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาปใจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เพื่อใหทราบแนวทางในการ
พัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.2 ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เพื่อใหทราบแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการจัดกิจกรรมสง่เสริม
คุณธรรม จรยิธรรม  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
The Basis institutional committees’ Opinion toward Morals and 
ethics promotion in schools under the office of Udonthani 
primary education service area office 2 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการ
จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

จําแนกตามระดับการศึกษาและขนาดโรงเรียน  ประชากรและกลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาคนควา
ครั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนในการสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2  ประจําปีการศึกษา  2560  จํานวน  216  คน ไดมาโดยวิธีสุมแบบแบงช้ันภูมิโดยใช

ขนาดของสถานศึกษาเป็นช้ันและกําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑแรอยละของ ทาโร ยามาเน  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เป็นแบบสอบถามการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยแยก
ออกเป็น 6  ดาน คือ  ดานการกําหนดเปูาหมายและนโยบายของการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
ดานการจัดต้ังองคแกรและการพัฒนาบุคลากร  ดานการสรางความสัมพันธแ  ดานการจัดองคแกร
นักเรียน  ดานการจัดกิจกรรม  และดานการประเมินผลลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ สอบถาม สถิติพื้นฐานท่ีใชวิเคราะหแขอมูล ไดแก ความถี่  รอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานไดแก การทดสอบคาที และทดสอบคาเอฟโดยวิธีการ
วิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว 
 
 ผลการวิจัย  
 1.  ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไป
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หานอย ไดแก ดานการจัดต้ังองคแกรและการพัฒนาบุคลากร ดานการประเมินผล ดานการสราง
ความสัมพันธแ ดานการกําหนดเปูาหมายและนโยบายของการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดานการจัด
องคแกรนักเรียน และดานการจัดกิจกรรม  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการจัดกิจกรรมสงเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
จําแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกันสวนผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  จําแนกขนาดของสถานศึกษา โดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกดาน 
 
คําสําคัญ : การจัดกิจกรรมสงเสริม, คุณธรรม จริยธรรม, โรงเรียนประถมศึกษา 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) To study basis institutional committees‖ 
opinion toward morals and ethics promotion in schools under the office of 
Udonthani primary  education service area office 2.  2) To compare Basis institutional 
committees‖ Opinion toward Morals and ethics promotion in schools under the 
office of Udonthani primary  education service area office 2. The samples of the 
research are basis institutional committees determined  by Taro Yamane table. The 
instrument used in this study was a questionnaire scale 5 level. There got score 
between 0.67 – 1.00 with the reliability 0.98  
The data analysis by percentage, mean, standard deviation, t-test. And F-test. 

The research findings were as follows: 
1. Basis institutional committees‖ opinion toward morals and ethics  

promotion in schools under the office of Udonthani primary  education service area 
office 2overall and specifically at a high level. When considering each individual 
aspect was also at a high level by ranking from the highest to the lowest mean as 
follows; organizational management and human resource development, evaluation, 
relationship building, self-set goals, the policy of promoting morality, Student 
Organization, And the activities. 

2. When comparing the Basis institutional committees‖ opinion toward morals 
and ethics promotion in schools under the office of Udonthani primary  education 
service area office 2, when classified by level of education there were not 
significantly different  as a whole, when classified by size of schools that there is 
difference of  statistically significant at the 0.05 level overall. 
KEYWORDS : Basis institutional committees, Morals and ethics promotion, Primary 
Schools. 
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บทนํา 
การพัฒนาคนเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาทุกเรื่องเนื่องจากคนเป็นผูเปิดประตูไปสู

การกระทําของทุกส่ิงทุกอยางใหประสบความสําเร็จได ถามองความสําเร็จหรือการนําพาประเทศ ให
กาวไปสูความเจริญ กาวหนาของประเทศในซีกโลกตะวันตก เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็น
ตน หรือประเทศในแถบเอเชียอยาง เชน ญี่ปุุน เกาหลี สิงคโปรแ เป็นตน จะเห็นไดวาประเทศเหลานี้ 
ลวนแตมีประชากรท่ีมีคุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องของระเบียบวินัยความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกของ
การเป็นพลเมืองดีซึ่ง จุมพล พูลภัทรชีวิน (2557 : ออนไลนแ) ไดใหความหมายของคําวา พลเมืองดี
หมายถึง การเคารพกฎหมายหรือกฎระเบียบในชุมชนและโรงเรียน การเคารพกฎหมายแสดงถึงการ
เคารพคนอื่นดวย  
 การเป็นพลเมืองท่ีดีนั้น อาจแสดงตอผูอื่นดวยความเมตตาเป็นมิตรตอผูอื่นท่ีแตกตางจากเรา 
พลเมืองดียอมเขามารวมในชุมชน โดยการชวยเหลือแบงปในใหกับผูยากไรชวยบําเพ็ญประโยชนแใหกับ
สาธารณะ ติดตามเหตุการณ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนชวยเหลือเทาท่ีสามารถทําได เชนชวยรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลส่ิงแวดลอมใชพลังงานอยางประหยัด ซึ่งการเป็นพลเมืองดีของประเทศตางๆ 
ท่ีกลาวมา ลวนใหความสําคัญกับการพัฒนาคนเป็นอันดับแรก โดยมีแนวคิดวา การศึกษาถือวาเป็น
องคแประกอบท่ีสําคัญของชีวิต โดยเฉพาะสังคมโลกปใจจุบันในยุคของการบริโภคขาวสารขอมูลไร
พรหมแดน นานาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศผูนําความเจริญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได
ใหความสําคัญของการศึกษาแกประชากรชาติอยางมาก เพราะคนท่ีพัฒนาแลว จะเป็นผูท่ีมีคุณภาพ
จนนําไปสูการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 
 แตถาเรามองประเทศไทยกลับพบวา ปใจจุบันประเทศไทยมีปใญหามากมายท้ังดานเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง วิไล ต้ังสมจิตสมคิด (วิไล  ต้ังสมจิตสมคิด. 2557 : ออนไลนแ)  ไดกลาวถึงปใญหา
ของสังคมวาสภาพปใจจุบัน ความเจริญทางดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีไดรุดหนาไปอยางรวดเร็ว
ประกอบกับวัฒนธรรมทางตะวันตกไดหล่ังไหลเขาสูสังคมไทยอยางหลากหลาย และรวดเร็วในทุก
รูปแบบ การเปล่ียนแปลงมักจะออกมาในรูปแบบของความเจริญทางดานวัตถุมากกวาความเจริญดวย
ศีลธรรมและจิตใจ เมื่อเป็นเชนนี้ยอมอยูในลักษณะท่ีไมสมดุลกัน กอใหเกิดปใญหาและความวุนวาย
ตามมา เชน การแกงแยงชิงดีชิงเดน การเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ชองวางระหวางคนจนกับคน
รวย นับวันจะกวางออกไปทุกทีอาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ เกิดขึ้นมากมายเหลานี้ เป็นจุดเส่ือม
ของคุณธรรม จริยธรรมของคนนั่นเอง การพัฒนาประเทศจะบรรลุตามเปูาหมายท่ีวางไวไดหรือไม 
ยอมขึ้นอยูกับคุณภาพของคนในประเทศ  คุณภาพของคนหมายถึง ตองมีลักษณะนิสัย คุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดี  แมจะเห็นไดวามีความรูสูงหากจิตใจไมพัฒนาก็จะนําความรูไปใชในทางท่ีผิด และเป็น
ภัยตอสังคมมากกวาผูท่ีมีความรูนอยกวาท้ังหมดท่ีกลาวมาลวนเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
อันเนื่องมาจากการพัฒนาท่ีมุงเนนวัตถุนิยม แมกระท้ังดานการศึกษา สังคมยังเนนสอนใหคนแสวงหา
ความรูทางดานวิชาการ เมื่อเรียนจบแลวจะไดมีความรู เพื่อเขาสูระบบของสังคมท่ีเน นในเรื่องของ
วัตถุนิยมกับ การเพาะนิสัยแกงแยงเห็นแกตัว จากเอกสารแผนงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก
และเยาวชนไทย กระทรวง ศึกษาธิการ (2549 :1) รายงานการสํารวจขอมูลในชวง 5 ปีท่ีผานมา 
พบวาสังคมไทยในอนาคตมีแนวโนมท่ีอาจนําไปสูสังคมท่ีลมสลาย เนื่องจากปใจจุบันมีปใญหาท่ีเกิดกับ
เด็กและเยาวชนไทยในขั้นท่ีตองเรงแกไขและกระทบกับเด็กจํานวนมาก โดยจําแนกปใญหาเด็กและ
เยาวชนไทยเป็น 2 กลุม ไดแก ปใญหาท่ีเกิดมาจากความยากจนและดอยโอกาสท้ังท่ีมีมาแตกําเนิด 
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หรือ ผลสืบเนื่องมาจากครอบครัวหรือถูกกระทําจากบุคคลหรือสังคมและปใญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรม
เบี่ยงเบน เชน การมีเพศสัมพันธแ ติดเหลา บุหรี่ ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ฆาตัวตาย เลนการพนัน 
เท่ียวเตรสถานบันเทิง ติดเกม อินเตอรแเน็ต เขาถึงส่ือลามกอนาจาร หรือส่ือท่ีแสดงความรุนแรงและ
ขับรถเร็ว เป็นตน 
 จากสภาพของปใญหาท่ีกลาวมา เกิดจากการขาดคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งไมมีใครปฏิเสธวา 
คุณธรรม จริยธรรม คือส่ิงท่ีทําใหเกิดภูมิคุมกันในตัวของคนทุกคนเป็นวัคซีนท่ีจะเพิ่มความเขมแข็ง
ใหกับคนโดยท่ีจะสรางคนใหมีคุณภาพ การสอนคุณธรรม จริยธรรม เป็นส่ิงท่ีถูกละเลยมานาน 
โรงเรียนจึงมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหนักเรียน นําเงื่อนไขดานคุณธรรม จริยธรรมไปปฏิบัติ ซึ่งแนวทางใน
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียน เป็นส่ิงท่ีผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครองนักเรียน ผูมี
สวนเกี่ยวของ ตองรวมมือรวมใจชวยกันดําเนินการพัฒนาท้ังระบบในโรงเรียนตองอาศัยเทคนิค และ
วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีจะใหผูเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือรนในกิจกรรมการดําเนินงาน
ทุกขั้นตอน 

เพ็ชรี รูปะวิเชตรแ (2557) ไดกลาวถึงการสรางคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาตาง ๆ วาจะ
ประสบความสําเร็จในการสรางคนใหมีความรู คูคุณธรรม จะตองอาศัยความจริงจังในการประพฤติ
ปฎิบัติ การรวมมือรวมแรงรวมใจกันทุกฝุาย  ในสถานศึกษา สถาบันครอบครัว ส่ือ องคแกรตาง ๆ และ
สังคมโดยการบริหารแบบมีสวนรวมในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนประถมศึกษามีความ
ตองการท่ีจะใหบุตรหลานของตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนจึงเป็นหนวยงานสําคัญ 
ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน และจําเป็นอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปลูกฝใงคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม
ใหแกนักเรียน อาจตองใชเวลานาน ในการกลอมเกลา ฝึกอบรมบมนิสัย ตองใชเทคนิค วิธีการ และ
กิจกรรมมากมายหลายรูปแบบในการท่ีจะพัฒนาใหนักเรียนเป็นพลเมืองท่ีดีของประ เทศชาติใน
อนาคต ซึ่งโรงเรียนบานคําแหวไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนใหนักเรียน เป็นคนดี คน
เกง และมีความสุข ตามคําขวัญของโรงเรียนท่ีวา คุณธรรมดี มีความรู สูกีฬา พัฒนาเทคโนโลยีและ
เมื่อเรียนจบจากโรงเรียนไปก็ตองการใหนักเรียนเป็นคนมีปใญญาเสมือนเป็นแสงสวางแหงชีวิต สมดัง
ปรัชญาของโรงเรียนท่ีวา “นตฺถิ ปใญญา สมา อาภา”นักเรียนทุกคนไดมาตรฐาน ส่ิงท่ีโรงเรียนได
ดําเนินงานมาในดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไดแก การนําแนวทางโรงเรียนวิธีพุทธมาพัฒนา
นักเรียน โดยนําหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปใญญา ไปบูรณาการจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูปกครองและชุมชน ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจ และไดศึกษาในเรื่อง ความคิดเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชนแตอ
การวางแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จําแนก
ตามอายุและระดับการศึกษา  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 การศึกษา 2560 จํานวน 1,809 คน จาก 
200 โรงเรียน 

2. กลุมตัวอยาง ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 การศึกษา 2561 จํานวน 216 คน ไดมา
โดยวิธีสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดของสถานศึกษาเป็นช้ันและ
กําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑแรอยละของ Yamane (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ. 2552 : 
36 ; อางอิงมาจาก Yamane. 1973 : 1088–1089) ไดกลุม ตัวอยางดังนี้ 

2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กใชเกณฑแ 
รอยละ 10 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 10 โรงเรียนๆ ละ 9 คน รวม 90 คน 

2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในโรงเรียนโรงเรียนขนาดกลาง ใชเกณฑแ 
รอยละ 10 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 9 โรงเรียนๆ ละ 9 คน รวม 81 คน 

2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในโรงเรียนโรงเรียนขนาดใหญ ผูวิจัยใช 
วิธีการเลือกแบบเจาะจงเนื่องจากมีจํานวนนอยมีจํานวน 3 โรงเรียนๆ ละ 15 คน รวม 45 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามแบงออกเป็น 2 
ตอน ประกอบดวย   
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check list) 
ไดแกตําแหนงหนาท่ีและระดับการศึกษา  
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผลในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดอุดรธานี เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธี
ของลิเคิรแท (Likert) มี 5 ระดับดังนี้ 
     5   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
     4   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
     3   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
     2   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
     1   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผูศึกษาไดพัฒนามาจากแบบสอบถาม 
เรื่อง การดําเนินงานดานการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรของ พัฒนา วองธนาการ (2551) ซึ่งเป็น
แบบสอบถาม ท่ีมี 5 ระดับ แบงเป็น  2  ตอน  ดังนี้ 
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 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของลุมตัวอยาง แบบ
เลือกตอบ (Check List) ใชสําหรับรวบรวมสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับการศึกษา 
และขนาดสถานศึกษา จํานวน 2 รายการ 
           ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามใชสําหรับรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตอการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยแยกออกเป็น 6 ดาน คือ 
  1.    ดานการกําหนดเปูาหมายและนโยบายของการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม       
  2.    ดานการจัดต้ังองคแกรและการพัฒนาบุคลากร   
  3.    ดานการสรางความสัมพันธแ   
  4.    ดานการจัดองคแกรนักเรียน   
  5.    ดานการจัดกิจกรรม   
  6.    ดานการประเมินผล 
 แบบสอบถามนี้ไดกําหนดเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) กําหนดคา
คะแนนออกเป็น 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด 2553 :  100)  ดังนี้ 

5  หมายถึง ผูตอบมีความคิดเห็นวา มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
4  หมายถึง ผูตอบมีความคิดเห็นวา มีการปฏิบัติในระดับมาก 
3  หมายถึง ผูตอบมีความคิดเห็นวา มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง ผูตอบมีความคิดเห็นวา มีการปฏิบัติในระดับนอย 
1  หมายถึง ผูตอบมีความคิดเห็นวา มีการปฏิบัติระดับนอยที่สุด 
 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน  เพื่อตรวจพิจารณา 

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของคําถาม โดยการหาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทแเฉพาะ 
(IOC : Index of Congruence) โดยมีคา IOC อยูระหวาง  0.67-1.00  แลวนําไปไปทดลองใช (try out)  
กับกลุมไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  30 คน เพื่อทดสอบความเช่ือมั่น  (Reliability)  แลวนํามาหาคา
สัมประสิทธิ์อัลฟุา(Alpha - coefficient) ตามวิธีการของครอนบาราค  (Cronbach) ไดหาคาความ
เช่ือมั่น  0.98  แลวนําไปจัดพิมพแเป็นเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูศึกษาดําเนินการวิเคราะหแขอมูลดังนี้ 
 1. วิเคราะหแสภาพท่ัวไปของการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับ
การศึกษาและขนาดโรงเรียน โดยใช คารอยละ (Percentage)  เสนอในรูปแบบตาราง 
           2. วิเคราะหแความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2  โดยการหา
คาเฉล่ีย (Mean)  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) เป็นรายดานและโดยรวม  เสนอใน
รูปแบบตารางและความเรียง 
 3. นําผลการวิเคราะหแทางสถิติมาแปลผลดังนี้  



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
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      การแปลความหมายคาเฉล่ียระดับความคิดเห็น  กําหนดเกณฑแคะแนนเฉล่ีย  (บุญชม   
ศรีสะอาด, 2552 :  100) ไวดังนี้ 

คาเฉล่ีย  4.50 – 5.00 แปลความหมายวา   มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉล่ีย  3.50 – 4.49 แปลความหมายวา   มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย  2.50 – 3.49 แปลความหมายวา   มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉล่ีย  1.50 – 2.49 แปลความหมายวา   มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
คาเฉล่ีย  1.00 – 1.49 แปลความหมายวา   มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิติพื้นฐาน ไดแก 
   2.1 ความถ่ี  
   2.2 รอยละ  
   2.3 คาเฉล่ีย 
   2.4 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 2. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานไดแก  
   3.1 t - test แบบ Independent Samples 
   3.2  F - test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหแและนําเสนอผลวิจัยดังนี้ 

1. ผลวิเคราะหแขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญมี
การศึกษา 

ระดับมัธยมปลายข้ึนไป (รอยละ 54.20) รองลงมา มีการศึกษาระดับตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 
(รอยละ45.80) ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาขนาดเล็ก (รอยละ 41.70) รองลงมาปฏิบัติงานอยูใน
สถานศึกษาขนาดกลาง (รอยละ 37.50) และนอยท่ีสุดคือ อยูในสถานศึกษาขนาดใหญ (รอยละ 
20.80)  

2. ผลการวิเคราะหแระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการจัดกิจกรรม
สงเสริม 

คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ผล
การวิเคราะหแระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  โดยรวม และ
รายดาน 
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ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหแระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 
2 โดยรวม และรายดาน 
 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
ระดบัการดําเนนิงาน 

แปลผล 
X  S.D. 

ดานการกําหนดเปูาหมายและนโยบายของการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

4.11 0.84 มาก 

ดานการจัดต้ังองคแกรและการพัฒนาบุคลากร 4.24 0.76 มาก 
ดานการสรางความสัมพันธแ 4.13 0.79 มาก 
ดานการจัดองคแกรนักเรียน 4.05 0.85 มาก 
ดานการจัดกิจกรรม 4.01 0.85 มาก 
ดานการประเมินผล 4.14 0.78 มาก 

โดยรวม  4.11 0.76 มาก 
 
 จากตาราง  1  พบวาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
โดยรวมอยูในระดับมาก   ( X = 4.11; S.D.= 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา มีระดับการ
ดําเนินงานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานการจัดต้ัง
องคแกรและการพัฒนาบุคลากร ( X = 4.24; S.D.=0.76) ดานการประเมินผล ( X = 4.14; S.D.=0.78) 
ดานการสรางความสัมพันธแ ( X = 4.13; S.D.=0.79) ดานการกําหนดเปูาหมายและนโยบายของการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ( X = 4.11; S.D.=0.84) ดานการจัดองคแกรนักเรียน ( X = 4.05; 
S.D.=0.85)  และดานการจัดกิจกรรม ( X = 4.01; S.D.=0.85)  

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการจัดกิจกรรม
สงเสริม 

คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ระดับ
การศึกษาโดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จําแนกตาม
ระดับการศึกษาโดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
ผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายผลไดดังตอไปนี้ 

1. ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2โดยรวมอยูในระดับมาก  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา มีระดับการดําเนินงานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย
จากมากไปหานอย ไดแก ดานการจัดต้ังองคแกรและการพัฒนาบุคลากรดานการประเมินผล ดานการ
สรางความสัมพันธแ ดานการกําหนดเปูาหมายและนโยบายของการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดาน
การจัดองคแกรนักเรียน  และดานการจัดกิจกรรม สอดคลองกับพัฒนา  วองธนาการ (2551) ไดศึกษา
ในเรื่องการดําเนินงานดานการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของโรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม จนไดผล
ระดับการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1  จากนักเรียน ผูปกครอง 
คณะครูและผูบริหาร จํานวน 6  ดาน  คือดานการกําหนดเปูาหมายนโยบาย  ดานการจัดต้ังองคแกร
และการพัฒนาบุคลากร  ดานการสรางความ สัมพันธแกับผูปกครองและชุมชน  ดานการจัดองคแกร
นักเรียนดานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ดานการประเมินผลการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม มีการดําเนินงานดานการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมอยูในระดับมากทุกดาน 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการจัดกิจกรรม
สงเสริม 

คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2ระดับ
การศึกษาโดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของพระมหาไชยฤทธิ์ ชยานนฺโท (งามแสง)และ พงษแธร สิงหแพันธแ (2557)ท่ึศึกษาผลการ
เปรียบเทียบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆแตามโครงการพระ
สอน ศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามตัวแปรดานวุฒิทางโลก วุฒิทางธรรม และ
ดานประสบการณแในการทํางาน ท้ังภาพรวมและรายดานไมมีความแตกตางกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ผูศึกษาขอเสนอ
ขอเสนอแนะดังนี ้
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการศึกษา 
  1. ควรจัดอบรมสัมมนาเพิ่มความรูความเขาใจและแนวทางในการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใหกับครูทุกคนเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการทํางาน 
  2. โรงเรียนควรจัดใหมีการประชุมช้ีแจงแนวทางในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมให
ชัดเจนกับครูนักเรียนและผูปกครอง 
  3. การดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนควรมีการใหการชมเชยและให
รางวัลเพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 
  4. สถานศึกษาควรจัดใหมีการประชุมรวมกับบุคลากรในชุมชนหรือภูมิปใญญาทองถิ่น
เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณแท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการหรือไมเป็นทางการเชนจัดกิจกรรมให
ผูปกครองหรือชุมชนไดมารวมในวันสําคัญตางๆทางศาสนา 
 
 ข้อเสนอแนะในการทําการศึกษาคร้ังต่อไป 
  การศึกษาครั้งนี้พบวาการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมท้ัง 6 ดานของโรงเรียน 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 719 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีผลการดําเนินงานอยูในระดับมาก
ทุกดานจึงควรทําการศึกษาขอมูลในเชิงลึกหรือศึกษาขอมูลการดําเนินการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และศึกษาสภาพการดําเนินงานจากสถานศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ๆเพื่อทําการเปรียบเทียบและ
หาผลการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ของโรงเรียน 
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ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนในกลุ่มศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายวชิาการอุบลรัตนกัญญาราชวิทยาลยันครราชสมีา สงักัดสาํนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31 
Morale among for the work performance of Teachers in Ubolrattana 
Rajjakanya Ratchawittayalai Nakhonratchasima Academic Network 
Coordination Center, Secondary Educational Service Area Office 31 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ ศึกษาและเปรียบ ขวัญและกําลังของครู โรงเรียนในกลุมศูนยแ 

ประสานงานเครือขายวิชาการอุบลรัตนกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31 จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณแในการปฏิบัติงาน โดย
ใชกลุมตัวอยางในการการวิจัย เป็น บุคลากรและเจาหนาท่ีโรงเรียน จํานวน 173 คน  เครื่องมือท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็น แบบทดสอบ ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นและตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
และหาคาความเช่ือมั่นสถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก ความถี่  คารอยละ  คาเฉล่ีย  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและและทดสอบคาเอฟโดยวิธีการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัย 
1. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในกลุมศูนยแประสานงานเครือขาย 

วิชาการอุบลรัตนราชกัญญา นครราชสีมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นระดับอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา  ทุกดานมีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดานความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชาและดานความมั่นคง
และโอกาสดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดดานความสัมพันธแกับเพื่อนรวมงาน 

2. ผลการเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในกลุมศูนยแ 
ประสานงานเครือขายวิชาการอุบลรัตนราชกัญญา นครราชสีมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจําแนกตามประสบการณแในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม
แตกตางเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชาและ ดานความสัมพันธแกับ
เพื่อนรวมงานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to study and compare the morale among for 

the work performance of teachers in Ubolrattana Rajjakanya Ratchawittayalai 
Nakhonratchasima Academic Network Coordination Center, Secondary Educational 
Service Area Office 31, classified by education levels and work experience. The 
research study group is 173 school staff and personnel. The instrument used for data 
collection is a test developed by the researcher to evaluate validity and reliability at 
the level of 0.5. The statistical tools used for data analysis are frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and T-score.t-test andF-test (One Way ANOVA). 

 The research findings are as follows: 

1. The overall morale among for the work performance of teachers in 
Ubolrattana 

Rajjakanya Ratchawittayalai Nakhonratchasima Academic Network Coordination 
Center, Secondary Educational Service Area Office 31, based on opinion poll, is rated 
very high. Considering each category, relationship with the superior receives 
andSecurity and opportunity were highest rate, the lowest rated category is 
relationship with co-workers.  

 2. When comparing morale among for the work performance of teachers in 
Ubolrattana Rajjakanya Ratchawittayalai Nakhonratchasima Academic Network 
Coordination Center, Secondary Educational Service Area Office 31overall and 
separately, the morale of teachers, classified by education levels and work 
experience, is statistically significantly different at the level of 0.5. 

KEYWORDS : Morale among Teachers, the work performance,Academic Network  
Coordination Center. 

บทนํา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)   พ.ศ. 

2553 มาตรา 37   การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยคํานึงถึง
ระดับของการศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวนสถานศึกษาจํานวนประชากรวัฒนธรรมและความเหมาะสมดาน
อื่นดวยเวนแตการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาใหรัฐมนตรีโดย
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คําแนะนําของสภาการศึกษามีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบงเป็นเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในกรณีท่ีสถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานท้ังระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการกําหนดใหสถานศึกษาแหงนั้นอยูในเขตพื้นท่ี
การศึกษาใดใหยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นสําคัญท้ังนี้ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในกรณีท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาไมอาจบริหารและ
จัดการไดตามวรรคหนึ่งกระทรวงอาจจัดใหมีการศึกษาขั้นพื้นฐานดังตอไปนี้เพื่อเสริมการบริหารและ
การจัดการของเขตพื้นท่ีการศึกษาก็ได (กระทรวงศึกษาธิการ,  2553) 

ขวัญกําลังใจเป็นการแสดงออกทางภาวะจิตใจหรือความรูสึกหรือเจตคติของคนในหนวยงาน
ท่ีมีตอบุคคลหรือเพื่อนรวมงานตอองคแกรท่ีตนปฏิบัติงานอยูตอวัตถุประสงคแและความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายขององคแกรโดยขวัญกําลังใจท่ีดีทําใหเกิดความรวมมือในการทํางานทําใหเกิดความสามัคคี
ในหมูคณะเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความเช่ือมันและศรัทธาในองคแกรขวัญกําลังใจเป็น
องคแประกอบสําคัญอยางหนึ่งในการบริหารและการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจเป็นส่ิงสะทอนใหเห็นถึง
ผลรวมของการจูงใจของสมาชิกกลุมหนวยงานจะทํางานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยอมขึ้นอยูกับขวัญกําลังใจของบุคลากร ในหนวยงานเป็น สําคัญผูบริหารในหนวยงานหรือองคแกรจึงมี
ความจําเป็นจะตองบํารุงขวัญเพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหคนทํางานรวมกันดวยดีและทําใหงาน
บรรลุวัตถุประสงคแของหนวยงานการสงเสริมใหครูมีขวัญกําลังใจท่ีดีจะสงผลตอความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูมีความต้ังใจท่ีจะอุทิศกําลังกายกําลังใจใหแกงานท่ีทํามีความพรอมท่ีจะตอสูแกไข
ปใญหาอุปสรรค ท่ีจะเกิดขึ้นในทางตรงกันขามหากครู มีขวัญกําลังใจไมดีก็จะขาดความเอาใจใสและ
ขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานหลบเล้ียงงานหรือขาดงานจนอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
การปฏิบัติงานไดสงผลตอผูเรียนและคุณภาพของการศึกษาโดยรวม (ชัยรัตนแ ชาญวิรัตนแ, 2556 ) 

การท่ีบุคคลจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นก็เมื่อมีขวัญกําลังใจท่ี ดีในการรับการ
ตอบสนองดานความตองการอยางเหมาะสมเพราะขวัญกําลังใจยอมใหเกิดเกื้อกูลตอการปฏิบัติงาน 
ขวัญกําลังใจของบุคคลหรือคนในหนวยงานท่ีเป็นองคแประกอบสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหงานบรรลุ
วัตถุประสงคแอยางมีประสิทธิภาพการเสริมสรางขวัญกําลังใจก็ชวยกอใหเกิดประโยชนแตอการ
ปฏิบัติงานหลายประการ คือ มีความสนใจศรัทธาและเช่ือมั่นตอหนวยงานท่ีมีความกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงานมีความรวมมือรวมใจตอผูบังคับบัญชา มีความเสียสละความรับผิดชอบอยางเต็มท่ี  

 จากสภาพปใญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นวาในการจัดการศึกษานั้น ปใจจัยหนึ่งท่ีทําให
การศึกษามีคุณภาพ คือ ครูผูสอนนั่นเอง ดังนัน้ผูศึกษาจึงมีความสนใจเรื่องขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนในกลุมศูนยแประสานงานเครือขายวิชาการอุบลรัตนราชกัญญา
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ราชวิทยาลัยนครราชสีมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31  วาการทําใหเกิด
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจะทําใหครูและบุคลากรรักองคแการ เกิดความทุมเทรางกายและ
จิตใจในการทํางาน อันจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อ
เป็นแนวทางในการสรางเสริมขวัญและกําลังใจท่ีจะนําไปใชในการจัดการศึกษาโดยสวนรวมใหดีขึ้น
ตอไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในกลุมศูนยแประสานงาน

เครือขายวิชาการอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 

2. เพื่อเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในกลุมศูนยแ
ประสานงานเครือขายวิชาการอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จําแนกตาม ระดับการศึกษา และประสบการณแในการปฏิบัติงาน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในโรงเรียนในกลุมศูนยแประสานงานเครือขาย
วิชาการอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 31 จํานวน 10 โรงเรียน รวมท้ังส้ิน 313 คน 

 2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในโรงเรียนในกลุมศูนยแประสานงานเครือขาย
วิชาการอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมาจํานวน 173 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดย
ใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซีและมอรแแกน (Krejcie& Morgan) ( ไพศาล หวังพานิช, 
2551: 135)  การสุมแบบแบงช้ัน (Stratified random sampling) และการสุมอยางงาย (Sample 
random sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  คือ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณแในการทํางานในโรงเรียนกลุมศูนยแประสานงานเครือขายวิชาการอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัยนครราชสีมา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 312) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูและเจาหนาท่ีโรงเรียนในกลุมศูนยแประสานงาน
เครือขายวิชาการอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 31มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และ 3) 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
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ในกลุมศูนยแประสานงานเครือขายวิชาการอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังตอไปนี้ 

1.  การหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา(Content Validity)ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นให
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทานตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาไดโดย การหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยผูเช่ียวชาญจํานวน  5  คนเพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) อยูระหวาง 0.6-1.00 
แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงใชเป็นเครื่องมือฉบับสมบูรณแ 

 2.  การความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability)  ผูวิจัยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
แลวนํามาปรับปรุง ตรวจสอบความถูกตองของภาษาจากนั้นนําเครื่องมือไปทดลองใช  ( try-out)  
แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability)  เป็นรายดานและท้ังฉบับ  โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค  (Cronbach' s alpha coefficient)  ไดคาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม 0.962 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   

ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและทางไปรษณียแ  พรอมแบบสอบถาม 
จํานวน 173 ฉบับ โดยผูวิ จัยไดรับแบบสอบถามกลับคืน และตรวจสอบความสมบูรณแของ
แบบสอบถามท่ีไดรับ ไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณแ  จํานวน 173 ฉบับ คิดเป็นรอยละ 100 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ผู วิ จัยได ดําเนินการวิเคราะหแ ขอมูลท่ีได จากการเก็บรวบรวมขอมูลท่ัวไปของผู ตอบ

แบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละของแตละขอแลวนําเสนอใน
รูปแบบตารางพรอมท้ังแปลผลดวยการบรรยายและวิเคราะหแขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครูและเจาหนาท่ีโดยภาพรวมรายดานและรายขอวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย (Mean : X ), ส
วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) แลวนําเสนอในรูปของตารางพรอมกับคํา
บรรยายประกอบโดยมีเกณฑแในการแปลผลคาเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ดังนี้ 

คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
   คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
   คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
   คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
   คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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1. ผูตอบแบบสอบถามระดับปริญญาตรี จํานวน 127คน คิดเป็นรอยละ73.4สูงกวาปริญญา 
ตรี  จํานวน 46 คน คิดเป็นรอยละ 26.6 ประสบการณแในการปฏิบัติงานตํ่ากวา 5 ปี จํานวน 68 คน 
คิดเป็นรอยละ39.9 ประสบการณแในการปฏิบัติงาน 5-10ปี จํานวน 86 คน คิดเป็นรอยละ 49.7 
ประสบการณแในการปฏิบัติงานมากกวา 10 ปี ขึ้นไป จํานวน 19 คน คิดเป็นรอยละ 11.0 
 

2. ผลการวิเคราะหแขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในกลุมศูนยแ 
ประสานงานเครือขายวิชาการอุบลรัตนราชกัญญา นครราชสีมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 
  วิเคราะหแขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในกลุมศูนยแประสานงาน
เครือขายวิชาการอุบลรัตนราชกัญญา นครราชสีมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 31ภาพรวมและรายดาน ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 วิเคราะหแขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในกลุมศูนยแประสานงาน
เครือขายวิชาการอุบลรัตนราชกัญญา นครราชสีมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 31 โดยรวมท้ัง 6 ดาน 

ด้านที ่
ขวัญและกําลังใจในการปฏบิัตงิานของ

คร ู
ระดบัการปฏิบตั ิ

แปลผล อันดับ 
 ̅ S.D. 

1 ดานความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชา    4.44 0.38 มาก 1 
2 ดานความมั่นคงและโอกาส 4.44 0.44 มาก 2 
3 ดานความสัมพันธแกับเพื่อนรวมงาน 4.42 0.45 มาก 6 
4 ดานรายไดและสวัสดิการ 4.43 0.44 มาก 3 
5 ดานสภาพการปฏิบัติงาน 4.43 0.42 มาก 4 
6 ดานสุขภาพท้ังกายและจิตใจของ

ผูปฏิบัติงาน 
4.43 0.44 

มาก 
5 

 ภาพรวม 4.43 0.37 มาก  

 จากตารางท่ี 1 พบวา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในกลุมศูนยแ
ประสานงานเครือขายวิชาการอุบลรัตนราชกัญญา นครราชสีมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นระดับอยูในระดับมาก ( =4.43,S.D. = 0.37)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดาน พบวา  ทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
ดานความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชา ( =4.4 ,S.D. = 0.38)  และดานความมั่นคงและโอกาส(
=4.44,S.D. = 0.44)ดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดดานความสัมพันธแกับเพื่อนรวมงาน ( =4.42,S.D. = 
0.45) 
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3. ผลการเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในกลุมศูนยแ 
ประสานงานเครือขายวิชาการอุบลรัตนราชกัญญา นครราชสีมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจําแนกตามประสบการณแในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม
แตกตางเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชาและ ดานความสัมพันธแกับ
เพื่อนรวมงานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย  

จากผลการวิเคราะหแขอมูล ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 
1. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในกลุมศูนยแประสานงานเครือขาย 

วิชาการอุบลรัตนราชกัญญา นครราชสีมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นระดับอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา  ทุกดานมีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดานความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชาและดานความมั่นคง
และโอกาสดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดดานความสัมพันธแกับเพื่อนรวมงาน 

2. ผลการเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในกลุมศูนยแ 
ประสานงานเครือขายวิชาการอุบลรัตนราชกัญญา นครราชสีมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจําแนกตามประสบการณแในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม
แตกตางเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชาและ ดานความสัมพันธแกับ
เพื่อนรวมงานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในกลุมศูนยแประสานงาน
เครือขายวิชาการอุบลรัตนราชกัญญา นครราชสีมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 31 ในครั้งนี้       มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในกลุมศูนยแประสานงานเครือขาย
วิชาการ 

อุบลรัตนราชกัญญา นครราชสีมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นระดับอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา  ทุกดานมีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดานความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชาและดานความมั่นคง
และโอกาสดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดดานความสัมพันธแกับเพื่อนรวมงานท้ังนี้อาจเนื่องจาก การมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับครูโรงเรียนในกลุมศูนยแประสานงานเครือขายวิชาการอุบลรัต
นราชกัญญา นครราชสีมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31มีความเปนกันเอง 
ใหคําปรึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ไดรับความชวยเหลือในเรื่อง
การปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัวโดยความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาเกิดจากความนับถือซึ่งกันและกันไม
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สรางความแตกแยกใหเกิดขึ้นระหวางผูใตบังคับบัญชาซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของปริญญา อิน
สวาง (2552) ท่ีศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีกําแพงเพชร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ใน 6 ดาน คือ ความรูสึก
เป็นสวนหนึ่ง ความมั่นคงปลอดภัย ความรูสึกรับผิดชอบ ความรูสึกประสบผลสําเร็จ ความรูสึก       
พึงพอใจในลักษณะงาน ความสัมพันธแในหนวยงาน และเพื่อเปรียบเทียบขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีกําแพงเพชร เขต 2 พบวา 
กลุมขาราชการครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีกําแพงเพชร เขต 2 ท้ังในภาพรวมและรายดานท้ัง 6 อยูในระดับ
มาก 

2. ผลการเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในกลุมศูนยแ
ประสานงาน 

เครือขายวิชาการอุบลรัตนราชกัญญา นครราชสีมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 31จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05ท้ังนี้อาจเป็นเพราะครูโรงเรียนในกลุมศูนยแประสานงานเครือขายวิชาการอุบลรัตนราช
กัญญา นครราชสีมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31และจําแนกตาม
ประสบการณแในการปฏิบั ติงาน โดยภาพรวมไมแตกตางเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดาน
ความสัมพันธแกับผูบังคับบัญชาและ ดานความสัมพันธแกับเพื่อนรวมงานมีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05สอดคลองกับผลงานวิจัยของพัชรีคงดี (2556) ท่ีศึกษาขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรคแ ผลการวิจัย พบวา ตัวแปรตนทางดานเพศอํายุประสบการณแและ
ตําแหนงไมมีผลตอความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และผลงานวิจัยของ ประเสริฐ  สุ
ยอด (2551) ไดวิจัยเรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและครูท่ีปฏิบัติงานใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทรแ ผลการวิจัยพบวา บุคลากรและครูท่ีมีเพศและประสบการณแใน  
การปฏิบัติงานแตกตางกันมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมแตกตางกันท้ังนี้อาจเป็น
เพราะครูโรงเรียนในกลุมศูนยแประสานงานเครือขายวิชาการอุบลรัตนราชกัญญา นครราชสีมาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31มีความพึงพอใจตอคาตอบแทนของการปฏิบัติงาน
สภาพการปฏิบัติงานสถานท่ีเหมาะสมในการทํางานปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมายและตลอดจน
อุปกรณแอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในกลุมศูนยแ
ประสานงานเครือขายวิชาการอุบลรัตนราชกัญญา นครราชสีมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
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1. ขอเสนอแนะการนําผลงานวิจัยไปใช 

 1.1  ผูบริหารโรงเรียนในกลุมศูนยแประสานงานเครือขายวิชาการอุบลรัตนราชกัญญา ควร
ปฏิบัติตนเป็นแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงานใหกับผูใตบังคับบัญชา 
 1.2  ผูบริหารโรงเรียนในกลุมศูนยแประสานงานเครือขายวิชาการอุบลรัตนราชกัญญา ควร
สงเสริมใหครูมีสวนรวมในการเสนอความคิดในการทํางานตางๆ ตามความสามารถ 
 1.3  ผูบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในกลุมศูนยแประสานงานเครือขายวิชาการอุบล
รัตนราชกัญญา ควรใหความรวมมือและสงเสริมซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาปใจจัยและสาเหตุท่ีทําใหครูมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีดี 
  2.2  ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน 
เพื่อทราบวาหนวยงานแตละหนวยงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมากนอยตางกันอยางไร 
และมีสาเหตุมาจากอะไรบาง เพื่อหาแนวทางหรือวิธีการปูองกันแกไข 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดอุดรธานี   และเพื่อ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดอุดรธานี  จําแนกตามตําแหนงและประสบการณแในการทํางาน กลุม
ตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
อุดรธานี ปีการศึกษา 2561กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแแกน ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 162 รูป/คน กําหนดกลุมตัวอยางแตละกลุมโดยการเทียบสัดสวนตามจํานวน
ประชากรท้ังหมด  แลวสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม  มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 9 ดาน ไดแก การรวบรวม , การตรวจสอบ, การ
จําแนก, การจัดเรียงลําดับ, การสรุป, การคํานวณ การจัดเก็บ, การเรียกใช และ การเผยแพร สถิติ
พื้นฐานท่ีใชวิเคราะหแขอมูล   ไดแก ความถี่  รอยละ   คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติท่ีใช
ในการทดสอบสมมติฐานไดแก การทดสอบคาที และทดสอบคาเอฟโดยวิธีการวิเคราะหแความ
แปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวิจัย  
 1 . สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดอุดรธานี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน
พบวา มีสภาพการบริการจัดการอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก 
ดานการรวบรวมรองลงมา ไดแก ดานการจัดเก็บสวนดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดไดแกดานการเรียกใช 

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอสภาพการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดอุดรธานี  
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พบวา บุคลากรท่ีมีสถานภาพตําแหนงและประสบการณแในการทํางาน โดยรวมและรายดานทุกดาน 
ไมแตกตางกัน   
 
คําสําคัญ : การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ, การประกันคุณภาพภายใน, โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
     แผนกสามัญศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) To study The state of Information 
System Administrative for Internal Quality Assurance on General Education of  
Phrapariyattidhamma Schools inUdon Thani province. 2) To compare The state of 
Information System Administrative for Internal quality assurance on  general 
education  of  Phrapariyattidhamma Schools inUdon Thaniprovince as classified by 
position and work experience. The data is collected via stratified random sampling 
from the sample of 162 people, according to the Krejcie and Morgan table. At p = 
0.05,  that were administrators and teachers on year education 2018. The instrument 
used in this study was a questionnaire scale 5 level includingCompiling, validating, 
classifying, sorting, summarizing, storing, retrieving, and distributing.There got score 
between 0.67 – 1.00 with the reliability 0.94. The data analysis by percentage, mean, 
standard deviation, t-test. And F-test. 

The research findings were as follows: 
1. The state of Information System Administrative for Internal Quality 

Assurance on  General  Education  of  Phrapariyattidhamma Schools inUdon Thani 
provinceoverall and specifically at a middle level. When considering each individual 
aspect was also at a middle level by ranking from the highest to the lowest mean as 
follows;Compiling, The second highest mean wasstoring,and the lowest mean was 
retrieving. 

2. When comparing the state of Information System Administrative for Internal 
Quality Assurance on  General  Education  of  Phrapariyattidhamma Schools inUdon 
Thani province,when classified by position and work experience were not significantly 
different  as .05overall. 

 
KEYWORDS : Information System Administrative, Internal Quality Assurance,  
Phrapariyattidhamma Schools.   
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บทนํา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560  ระบุไววาตองดําเนินการใหประชาชน
ไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมี
การรวมมือกันระหวางรัฐ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
โดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและได
มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเป็นไปตาม
แผนการศึกษาแหงชาติดวย การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเป็นคนดี มีวินัย ภูมิ ใจในชาติ 
สามารถเช่ียวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2560) อีกท้ังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553ไดใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึกษามีการกําหนดบทบัญญัติไวเป็นการเฉพาะในหมวด  6 วาดวยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษานับเป็นกระแสผลักดันท่ีสงผลใหการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นขอบังคับทาง
กฎหมายท่ีทุกฝุายตองใหความสนใจและเรงดําเนินการใหเกิดผลในทางสากลถือวาการประกัน
คุณภาพเป็นเรื่องสําคัญท่ีตองดําเนินการควบคูไปกับการจัดการศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2556) สาระในหมวด 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553วาดวยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษามีสาระสําคัญดังนี้คือใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกการประกัน
คุณภาพภายในดําเนินการโดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นสวนหนึ่งของการบริหารท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปี
เสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปิดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (กระทรวงศึกษาธิการ. 2559 : 24)  ผูเรียนไมวาจะ
อยูในสถานศึกษาใดก็จะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพใกลเคียงกันการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกําหนดกระบวนการหลักท่ี
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนไดแก (1) การควบคุมคุณภาพการศึกษา (quality control) อันเป็น
กระบวนการดําเนินงานเพื่อใหสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาจัดการศึกษามุงไปสูมาตรฐาน
ท่ีกําหนดไว (2) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา (quality audit) อันเป็นกระบวนการ
ดําเนินงานเพื่อยืนยันชวยเหลือสนับสนุนและเฝูาระวังใหการจัดการศึกษาเป็นไปตามท่ีกําหนดและ (3) 
การประเมินคุณภาพการศึกษา(quality assessment) อันเป็นกระบวนการพัฒนาหรือแนว



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 734 

ดําเนินงานในการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมุงการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  (สมศักด์ิ 
สินธุระเวชญแ, 2552) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศในดานตางๆ มากมาย 
เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหการคนหาขอมูลทางดานการศึกษางายขึ้น  และกวางขวางอยางไร
ขีดจํากัดผูเรียนมีความสะดวกมากขึ้นในการคนควางานวิจัยตางๆไดทําใหมีความคลองตัวและความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้นกับกิจกรรมตางๆ  ท่ีจะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดหลายๆอยางในเวลาเดียวกัน  
หรือใชเวลานอยลง  ทําใหมีการแขงขันระหวางธุรกิจไดมากขึ้น อยางรวดเร็ว  ทําใหมีการพัฒนา
องคแกรเพื่อใหทันกับขอมูลขาวสารอยูตลอดเวลา  สงประโยชนแใหประเทศชาติมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและทันสมัยไดอยางดีเพื่อยกระดับความเป็นอยูของ สังคมใหประชาชนมีคุณภาพท่ีดียิ่งขึ้น 
ประเทศชาติจําเป็นตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและใชวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการพัฒนา คือ การพัฒนา
มนุษยแ จากนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีมุงเนนการกระจายรายได ลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี การอนุรักษแส่ิงแวดลอม การพัฒนาจิตใจและพฤติกรรม
ทางสังคม วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของประชาชนในประเทศกอใหเกิดผลกระทบตอการ
พัฒนาการศึกษาของไทย ซึ่งปใญหาท่ีเกิดในปใจจุบันคือ ปใญหาการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
ปใญหาดานคุณภาพการจัดการศึกษา รวมท้ังปใญหาการบริหารจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ .
2559 : 4 (  

การบริหารการศึกษา  )Educational Administration   (ถือเป็นการปฏิบัติตามหนาท่ีและ
ตามกระบวนการของการจัดการศึกษาของบุคคลหรือคณะบุคคลโดยปฏิบัติงานรวมกับบุคคลหรือโดย

ผานบุคคลอื่น และอาศัยทรัพยากรบริหารอยางอื่นประกอบ เพื่อใหเป็นไปตามนโยบายและบรรลุ
เปูาหมายท่ีกําหนด  

)ราชบัณฑิตยสถาน . 2551  ( ผูบริหารการศึกษานั้นมีหลายระดับและหลายประเภท (Reinhartz and 
Beach. 2004 อางใน ธีระ รุญเจริญ. 2553) เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคล ท่ีมีคุณภาพและมีคุณคาของ
ประเทศดังกลาวมาแลววา การบริหารการศึกษา เกี่ ยวของกับการหาวิธีการ ใชทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณแ อยางฉลาดใหเกิดสัมฤทธิผลคุมคามากท่ีสุด เมื่อระบบสารสนเทศ 
คอมพิวเตอรแ และเครือขายสารสนเทศ สามารถชวยผูบริหารทํางานไดดียิ่งขึ้น จึงเห็นกันโดยท่ัวไปวา 
เรื่องนี้เป็นองคแประกอบสําคัญท่ีจะชวยใหการทํางานดานตางๆสําเร็จลุลวงได อยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นดวย 
  การจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเป็นการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานรูปแบบหนึ่งท่ีจัดขึ้นเพื่อใหผูท่ีบวชเป็นพระภิกษุสามเณรไดรับการศึกษาท้ังวิชาธรรมและวิชา
สามัญควบคูกันไปอันเป็นประโยชนแตอฝุายศาสนจักรและฝุายบานเมืองกลาวคือไดศาสนทายาทท่ีดีมี
ความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริงเป็นผูประพฤติดีปฏิบัติชอบสามารถ
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ดํารงสืบตอพระพุทธศาสนาตอไปและหากพระภิกษุสามเณรเหลานี้ลาสิกขาบทไปก็สามารถเขาศึกษา
ตอในสถาบันศึกษาของรัฐหรือสามารถนาความรูท่ีไดไปประกอบอาชีพตอไป (กรมการศาสนา, 2555) 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวา คุณภาพและมาตรฐานในการจัด
การศึกษาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในปใจจุบันยังไมเป็นท่ียอมรับจาก
สังคมในวงกวาง ความไมชัดเจนในอัตลักษณแของการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทท่ีควรจะเป็น
อยางแทจริง ประสิทธิภาพของระบบการดําเนินการดานการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา ท่ียัง
ไมมีทิศทางการพัฒนา และขาดความชัดเจนในการสรางเอกภาพทางการบริหารให กับกลุมโรงเรียน 
และสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ขาดแคลนครูที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติท่ีเหมาะสม สมุด หนังสือ 
วัสดุครุภัณฑแ โต฿ะและเกาอี้สําหรับนักเรียนยังไมเพียงพอกับพระภิกษุสามเณร ไมมีอาคารเรียนเป็น
ของตนเอง รวมท้ัง ปใญหาดานการบริหารงานของโรงเรียนยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร งบประมาณ
ท่ีรัฐบาลจายไมเพียงพอตอการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม (วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ และพระ
มหาสุทิตยแ อาภากโร, 2542 อางถึงใน สมศักดิ์สินธุระเวชญแ, 2552 ) อีกท้ัง ยังมีปใญหาการบริหารงาน
วิชาการโดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอน การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนซึ่ง เป็นจุดหมาย
หลักของโรงเรียน และเป็นเครื่องช้ีวัดความสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียน คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอยูท่ีงานวิชาการ สวนงานอื่นๆ เป็นงานสนับสนุนใหงานวิชาการ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ปใญญา ภูภักดี, 2545 อางถึงใน สมศักดิ์สินธุระเวชญแ, 2552 
) นอกจากนี้ยังมีปใญหาทางดานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก ไมมีระบบการนิเทศติดตาม
ผลการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานพอท่ีจะเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันนโยบายสูการ
ปฏิบัติ ผูบริหารสถานศึกษาไมใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และกลุมสถานศึกษาในทุกภูมิภาคยังไมมีบทบาทสําคัญมากนักในการพัฒนาและประเมิน
คุณภาพภายใน โดยนาผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาใชใน
การวางแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในแตละภูมิภาคในระดับกลุมโรงเรียน (กองพุทธศาสน
ศึกษา, 2557) 
 นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานร  ับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา พบวาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไมไดรับการรับรองมาตรฐาน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาท้ังหมดท่ีไดรับการประเมิน โดยเป็นสังกัดการศึกษาท่ีผานการรับรองมาตรฐานนอยท่ีสุด
เมื่อเทียบกับสังกัดอื่นๆ  )สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อางถึงใน กอง
พุทธศาสนศึกษา, 2557(  
 ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อ

การประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดอุดรธานี  โดยศึกษาประเด็น
ตามแนวคิดของ อํารุง จันทวานิช และ ธนา จินดาวัฒนะ  )อํารุง จันทวานิช ,    2549    :19  (   ซึ่ง
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แบงเป็น 9 ดาน ไดแก   1  ( การรวบรวม 2) การตรวจสอบ 3  ( การจําแนก 4  ( การจัดเรียงลําดับ  5 (
การสรุป 6 ( การคํานวณ 7 ( การจัดเก็บ 8 ( การเรียกใช 9  ( การเผยแพร  ซึ่งผลการวิจัยสามารถนําไป
เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน ของสถานศึกษาใหเกิดประโยชนแตอ
การบริหาร และการจัดการศึกษาตอไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ในจังหวัดอดุรธานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
เพื่อการ 

ประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามตําแหนง 
และประสบการณแในการทํางาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ในจังหวัดอุดรธานีปีการศึกษา 2561 จํานวน 20 โรงเรียนแยกเป็นผูบริหารสถานศึกษา 40 คนและครู 
241 คนรวมประชากรท้ังส้ิน 281 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาในจังหวัดอุดรธานีปีการศึกษา 2561 กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie
และ Morgan ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 162 รูป/คน แยกเป็นผูบริหารสถานศึกษา 23 คน และครู 
139 คน รวมประชากรท้ังส้ิน 162 คน กําหนดกลุมตัวอยางแตละกลุมโดยการเทียบสัดสวนตาม
จํานวนประชากรท้ังหมด แลวสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเป็น 3 ตอน รายละเอียดมีดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแก สถานภาพตําแหนงและประสบการณแในการทํางานของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูประจําและครูพิเศษ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวดั
อุดรธานี 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการบริหาราจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดอุดรธานี  จํานวน 26 ขอ  

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการบริหาราจัดการระบบสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดอุดรธานี 
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การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ   ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือดังตอไปนี ้

1.  การหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น
ใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทานตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาไดโดย การหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC ) โดยผูเช่ียวชาญจํานวน  5  คนเพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) อยู
ระหวาง 0.67-1.00 แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงใชเป็นเครื่องมือฉบับสมบูรณแ 
 2.  การความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability)  ผูวิจัยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
แลวนํามาปรับปรุง ตรวจสอบความถูกตองของภาษาจากนั้นนําเครื่องมือไปทดลองใช  ( try-out)  
แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability)  โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอ
นบาค  (Cronbach' s alpha coefficient)  ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 0.94 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเองและทาง
ไปรษณียแ พรอมแบบสอบถาม จํานวน 162 ฉบับ โดยผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 162 
ฉบับ คิดเป็นรอยละ 100% 
  4.  การวิเคราะหแขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหแขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยดังนี้ 

4.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการแจกแจงความถี่
และหาคา 

รอยละของแตละขอแลวนําเสนอในรูปแบบตารางพรอมท้ังแปลผลดวยการบรรยาย 
  4.2 ขอมูลสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผลในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ จังหวัดอุดรธานีวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย (Mean : X ), สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) แลวนําเสนอในรูปของตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ
โดยมีเกณฑแในการแปลผลคาเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ดังนี้ 

    คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
       คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
                         คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
                         คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
                         คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
     4.3 ขอเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดอุดรธานี 
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เป็นคําถามปลายเปิด (Open-ended Questions) วิเคราะหแขอมูลในลักษณะพรรณาวิเคราะหแ 
(Descriptive Analysis) 
 
 5. สถิ ติท่ีใช ในการวิ เคราะหแขอมูล ประกอบดวย สถิติพื้ นฐาน ไดแก   คาความถี่ 
(Frequency)  รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)  และ สถิติท่ี
ใชในการทดสอบสมมติฐานไดแก (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)ใชสถิติทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย
โดยการทดสอบคาที t – test แบบ Independent samples  
  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นครูผูสอน  (รอยละ85.80) รองลงมา ผูบริหาร (รอยละ 
14.20)  มีประสบการณแในการทํางาน 11 ปีขึ้นไป (รอยละ 35.80) รองลงมา ประสบการณแ 5 – 10 ปี  
(รอยละ 33.33) และนอยท่ีสุดคือ ประสบการณแ ตอกวา 5 ปี (รอยละ 30.86)  
 
 

2. ผลการวิเคราะหแสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดอุดรธานี      
 ผลการวิเคราะหแสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดอุดรธานี  โดยภาพรวมและรายดาน ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยรวมท้ัง 6 ดาน 
 

ด้านที ่    สภาพการบริหาร 
ระดบัการปฏิบตั ิ

แปลผล อันดับ 
 ̅ S.D. 

1 การรวบรวม 3.21 0.70 ปานกลาง 1 
2 การตรวจสอบ 2.90 0.68 ปานกลาง 6 
3 การจําแนก 2.98 0.40 ปานกลาง 3 
4 การจัดเรียงลําดับ 2.96 0.64 ปานกลาง 4 
5 การสรุป 2.85 0.70 ปานกลาง 7 
6 การคํานวณ 2.82 0.77 ปานกลาง 8 
7 การจัดเก็บ 3.13 0.57 ปานกลาง 2 
8 การเรียกใช 2.73 0.54 ปานกลาง 9 
9 การเผยแพร 2.94 0.41 ปานกลาง 5 
 ภาพรวม 3.94 0.12 ปานกลาง  
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 จากตารางท่ี 1พบวา สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดอุดรธานี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X
= 2.92; S.D.= 0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา มีสภาพการบริการจัดการอยูในระดับปานกลาง
ทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ดานการรวบรวม ( X = 3.21; S.D.= 0.70) รองลงมา 
ไดแก ดานการจัดเก็บ( X = 3.13; S.D.= 0.57) สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดไดแกดานการเรียกใช (
X = 2.73; S.D.= 0.54) 

 3. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอสภาพการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดอุดรธานี  
พบวา บุคลากรท่ีมีสถานภาพตําแหนงและประสบการณแในการทํางาน โดยรวมและรายดานทุกดาน 
ไมแตกตางกัน   
 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหแขอมูล ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 
 1. สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดอุดรธานี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน
พบวา มีสภาพการบริการจัดการอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก 
ดานการรวบรวมรองลงมา ไดแก ดานการจัดเก็บสวนดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ดานการเรียกใช 

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอสภาพการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดอุดรธานี  
พบวา บุคลากรท่ีมีสถานภาพตําแหนงและประสบการณแในการทํางาน โดยรวมและรายดานทุกดาน 
ไมแตกตางกัน   
การอภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดอุดรธานี  มีประเด็นท่ีควรนํามา
อภิปรายผลดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดอุดรธานี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน
พบวา มีสภาพการบริการจัดการอยูในระดับปานกลางทุกดานสอดคลองกับวิระพันธแ มาทมูล (2556) 
ไดศึกษาการจัดระบบสารสนเทศดานการบริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดหนองคาย ท่ีพบวา การจัดระบบสารสนเทศดานการบริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน อยูใน
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ระดับปานกลางทุกดาน สอดคลองกับบุญชนะ ศิริทาชา (2549) ท่ีไดศึกษาการจัดระบบสารสนเทศใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
 2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดอุดรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารกับ
ครูผูสอน  โดยรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน สอดคลองกับชวลิต แดงสกุล (2556) พบวา 
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของศึกษาธิการอําเภอในภาคใตของไทย ท่ีมีประสบการณแการ
ทํางานในตําแหนงตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน สอดคลองกับการวิ จัยของ อมร จันทรแชูศรี (2547) 
พบวา ลักษณะผูบริหารโรงเรียนและหัวหนางานสารสนเทศท่ีมีตอการบริหารงาน การจัดการระบบ
สารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ไมแตกตางกัน สอดคลองกับวิระพันธแ มาทมูล (2556) 
ไดศึกษาการจัดระบบสารสนเทศดานการบริหารในโรงเรียนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดหนองคาย ท่ีพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ
ดานการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวม พบวา ไม
แตกตางกัน และจําแนกตามประสบการณแในการทํางาน โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับวิระพันธแ มาทมูล (2556) ไดศึกษาการจัดระบบสารสนเทศดานการบริหารในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย ท่ีพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน
ท่ีมีประสบการณแทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศดานการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวม พบวา ไมแตกตางกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมในสังกัด สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 
1. ข้อเสนอแนะการนําผลงานวิจัยไปใช ้

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการศึกษา 
  1. โรงเรียนพระโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ควรจัดทําแนวปฏิบัติงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหารในระดับโรงเรียน โดยกําหนดเป็นมาตรฐานคุณภาพในการปฏิบัติงาน  
  2. ผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญ ตอการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยกําหนดแบบ
นโยบายควบคูกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  3. ควรมีการจัดดําเนินงานระบบการเรียกใชใหมีความชัดเจน ถูกตอง ใชงานงาย สะดวก 
  4. ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในดานการคํานวณเป็นระยะเพื่อใหผูปฏิบัติงานทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.ข้อเสนอแนะในการทําการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาความตองการในการพัฒนา การปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน 
  2. ควรมีการศึกษาการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารของผูบริหาร 
และครูผูสอนตามตัวแปรอื่น ๆ ไดแก ขนาดของโรงเรียน  
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  3. ควรมีการศึกษาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคแการบริหารสวนตําบลบานขาว  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานีตามความคิดเห็นของ
ผูปกครอง จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ไดแกผูปกครองนักเรียน
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานโนนงาม ขององคแการบริหารสวนตําบลบานขาว อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
ปีการศึกษา 2561จํานวน  160คนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีระดับการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาโดยผูเช่ียวชาญ
จํานวน 5 คน คาดัชนีความสอดคลอง 0.60-1.00 มีคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 
0.987 สถิติพื้นฐานท่ีใชวิเคราะหแขอมูล ไดแก ความถี่  รอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานไดแก การทดสอบคาที และทดสอบคาเอฟโดยวิธีการวิเคราะหแความ
แปรปรวนทางเดียว  
 
 

ผลการวิจัยพบว่า 
  1 .การบริหารจัดการของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแการบริหารสวนตําบลบานขาว  
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามความคิดเห็นของผูปกครอง  โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายดานพบวา ทุกดาน มีการดําเนินงานอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 
ดานอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย รองลงมาคือ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 
และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  

  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการบริหารจัดการของศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคแการบริหารสวนตําบลบานขาว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามเพศ และระดับ
การศึกษา ท้ังโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกันท่ี  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study and to compare the Child 

Development Center Management of Local Administrative Organization in Sub District 
an Khao, Muang District, UdonThani provinceaccording to the parents‖ opinions. The 
population was 160parents of the Child Development Center ManagementBan Non 
NgaminSub District Ban Khao,Muang District,UdonThani province, 2018 a cademic 
year.The instrument was used in this study was aquestionnaire that was used 5 
scalelevel. The content validity of the questionnaire was evaluated by 5 experts to 
find its validity and the index item-objective congruence (IOC) value ranking from 
0.60 - 1.00, and had high internal reliability, with Cronbach's alpha as 0.987. The data 
was analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test. and F-test. 

The research findings were as follows:  
 1) The Child Development Center Management of Local Administrative 
Organization inSub District Ban Khao,Muang District,UdonThani province was showed 
that overall level at higher level, the highest mean was the building, environment 
and safety, The second highest mean was staff and management, and the lowest 
mean was academic and curriculum activities. 

  2) To comparing the Child Development Center Management of Local 
Administrative Organization inSub District Ban Khao,Muang District,UdonThani 
province according to the parent‖s opinions, classified by sex and level education 
were not significantly different as .05 overall.  

 
KEYWORDS : Management,The Child Development Center,  Local Administrative  
 Organization. 
บทนํา 
   เด็กเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณคา และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต การพัฒนาเด็กใหไดรับความพรอม ท้ังดานรางกายและจิตใจ อารมณแ สังคม และสติปใญญา  
จึงนับเป็นภารกิจสําคัญท่ีหนวยงานซึ่งรับผิดชอบจะตองตระหนัก และใหความสนใจ เพื่อใหการ
พัฒนาเด็กเป็นไปอยางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานเหมาะสมกับวัย   องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
ฐานะหนวยงานซึ่งมีภารกิจหนาท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  การบริหารจัดการและการดําเนินการเกี่ยวกับ
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กจึงเป็นหนาท่ีสําคัญของทองถิ่น เพราะการบริหารจัดการและการดําเนินการท่ีดี จะ
สามารถแกไขปใญหาตาง ๆท่ีเกิดขึ้นและเกี่ยวของกับศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
เด็กไดรับการดูแลท่ีถูกสุขลักษณะและไดรับการฝึกฝนพัฒนาตามวัยและเต็มตามศักยภาพพัฒนาความ
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พรอมของเด็กในทุกๆดานแบบองคแรวมตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
กระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดและพัฒนาความพรอมของเด็กกอนเขาเรียนระดับประถมศึกษา
ตลอดจนสงเสริมใหครอบครัวเป็นฐานในการเล้ียงดูและพัฒนาเด็กไดอยางถูกวิธีสงเสริมสนับสนุน
ความรวมมือระหวางองคแกรปกครองสวนทองถิ่นกับชุมชนใหสามารถรวมกันวางแผนและดําเนินงาน
ใหบรรลุเปูาหมายไดและแบงเบาภาระการอบรมเล้ียงดูเด็กของผูปกครองท่ีมีรายไดนอยใหสามารถ
ออกไปประกอบอาชีพไดโดยสะดวกและเป็นการกระจายโอกาสในการพัฒนาความพรอมสําหรับเด็ก
ทุกคนใหไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึงรวมถึงใหการบริหารจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอยาง
เหมาะสมและมีคุณภาพ(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2556) 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
18  การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานใหจัดในสถานศึกษาดังตอไปนี้ ไดแกศูนยแเด็ก
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กศูนยแพัฒนาเด็กกอนวัยเกณฑแของสถาบันศาสนาศูนยแบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม
ของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความตองการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกช่ืออยางอื่น  (กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2553) ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก เป็นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อีก
รูปแบบหนึ่ง ท่ีองคแกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน เพื่อเป็น
การกระจายโอกาสการเตรียมความพรอม และพัฒนาเด็กท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณแ สังคม 
และสติปใญญาอยางเหมาะสมตามวัย และตามศักยภาพ สามารถเตรียมความพรอมของ เด็กเล็ก
เพื่อใหเด็กมีความพรอมทางวุฒิภาวะ ซึ่งในจังหวัดเพชรบุรี มีศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคแกรปกครอง
ทองถิ่น รวมท้ังส้ิน 166 แหง ซึ่งในระยะแรกยังไมมีความพรอมในดานตางๆ มากนักโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง งบประมาณตอเติมอาคารสถานท่ี การกอสราง และบุคลากรท่ีขาดความรูความสามารถ และ
ทักษะดานการบริหารจัดการกับระบบดูแล ตลอดจนยังขาดงบประมาณในดานเครื่องมือเครื่องใช 
และอุปกรณแส่ือตางๆ ปใญหาของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กในระยะแรก คือ ดานอาคารสถานท่ี องคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง ไดมีการจัดสรรงบประมาณ ดานอาคารสถาน ท่ีแลวปใญหาท่ีตามมา 
คือ ดานบุคลากร การบริหารงานของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดเพชรบุรี ท่ีผานมาในสวนของคณะ
ผูบริหารซึ่งไมมีพื้นฐานทางดานการศึกษา และไมเคยดูแลในสวนของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กมากอน จึงไม
เขาใจถึงความสําคัญในการพัฒนาเด็กเล็กได ดังจะเห็นไดจากการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ในปี 2554 -2558 จะเห็นไดวา ดานอาคารสถานท่ีมีพื้นท่ีคับแคบและไมสามารถขยายพื้นท่ีเพื่อ
รองรับจํานวนเด็กเล็กไดอีกจึงไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูและมุมสรางเสริมประสบการณแได 
นอกจากนี้ยังไมสามารถจัดแยกกิจกรรมตางๆได อุปสรรคและขอขัดของตางๆ ท่ีทําใหการปฏิบัติงาน 
หรือกิจกรรมท่ีทําอยูไมบรรลุวัตถุประสงคแ หรือเปูาหมายท่ีตองการ ดานวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร พบวา บุคลากรท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการยังขาดความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรม
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรประสบการณแการเรียนรูในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและบุคลากรไมมี
วุฒิการศึกษาปฐมวัยดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนผูปกครองท่ีสงบุตรหลานให
ทางศูนยแพัฒนาเด็กเล็กดูแลสวนใหญมีฐานะยากจนและขาดความรูความเขาใจในการพัฒนาเด็กเล็ก
จึงมอบภาระหนาท่ีการดูแลใหแกครูและไมไดมีสวนรวมในการชวยเหลือกิจกรรมของศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กและปใญหาทางดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยยังขาดความเอาใจใสจากทุกภาคสวน
และเครือขายของผูปกครองจึงทาใหเกิดปใญหาตามมา(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2547) 
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ในการบริหารจัดการศึกษาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามซึ่งจากการดําเนินงานท่ีผานมา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคแการมหาชน, 2556) จากการติดตามการนําผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในระยะท่ีผานมาพบวาปใจจัยสําคัญท่ีสถานศึกษายังไมมี 
การนําผลประเมินไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมมากพอและไมประจักษแชัดอาจสืบเนื่องมาจาก 
1) สถานศึกษาไมทราบวาจะนําผลประเมินไปใชอยางไรรวมถึงไมทราบรูปแบบวิธี การนําผลประเมิน
ไปใชหรือไมเห็นความจําเป็นวาจะตองนําไปใช 2) คณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
ขาดการติดตามการดําเนินงานสถานศึกษา 3) บุคลากรของสถานศึกษาไมเห็นความสําคัญหรือไมให
ความรวมมือในการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงหรือทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   องคแการบริหารสวนตําบลบานขาว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีไดรับการถายโอนงานการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย (3-5 ปี)ในปี พ.ศ.  2546  ซึ่งถายโอนเฉพาะงานดานอาหารเสริม (นม)  และ
อาหารกลางวัน กําหนดใหองคแการบริหารสวนตําบลดําเนินการจัดหาแลวสงมอบใหแกศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็ก  สําหรับคาตอบแทนครูผูดูแลเด็ก เงินประกันสังคม  และคาวัสดุการศึกษา  กําหนดใหองคแการ
บริหารสวนตําบลโอนเงินงบประมาณดังกลาวใหกับทางศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ไปดําเนินการเองภายใต
ระเบียบ/ขอกําหนดของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จนกระท่ัง ปี พ.ศ. 2551 องคแการ
บริหารสวนตําบลหนองทุมจึงไดรับการถายโอนงานทุกกิจกรรมจากศูนยแพัฒนาเด็กเล็กท้ัง  3  แหง  
โดยมีหลักเกณฑแการปฏิบัติและแนวทางการดําเนินงานตามระเบียบ ขอกําหนดของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งมาตรฐานการดําเนินงาน และการบริหารจัดการศูนยแพัฒนา
เด็กเล็ก   มีความแตกตางหลากหลายกันไปท้ังในดานโครงสราง  อาคาร  สถานท่ี  และการ
บริหารงาน (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2542) 
ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะท่ีเป็นสวนหนึ่งในการรับผิดชอบดานการศึกษาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นจึง
มีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคแการบริหารสวนตําบล
ตําบลบานขาว อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี เพื่อนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชเป็นขอมูลในการวางแผน
งาน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานศูนยแพัฒนาเด็กเล็กของ
ผูวิจัย  ใชเป็นขอมูลสารสนเทศใหแกผูท่ีเกี่ยวของเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการดําเนินงานศูนยแพัฒนา
เด็กเล็กใหมีคุณภาพมาตรฐาน  และตอบสนองความตองการของผูปกครองตอไป 

 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแการบริหารสวนตําบลบาน

ขาว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการบริหารจัดการศึกษาของศูนยแพัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองคแการบริหารสวนตําบลบานขาว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร ไดแก ผูปกครองนักเรียนศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานโนนงาม ขององคแการบริหาร
สวนตําบลบานขาว อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2561จํานวน  160คน 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 748 

 
 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเป็น 3 ตอน รายละเอียดมีดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)  คือ  เพศ ระดับการศึกษา ของผูปกครองตอการบริหารจัดการของ
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคแการบริหารสวนตําบลบานขาว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองตอการบริหารจัดการของศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคแการบริหารสวนตําบลบานขาว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 40 ขอ  
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางการความคิดเห็นของผูปกครองตอการบริหารจัดการของ
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคแการบริหารสวนตําบลบานขาว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี
ลักษณะเป็นคําถามแบบปลายเปิดในการแสดงความคิดเห็น 

 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือดังตอไปนี้ 

1.  การหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น
ใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทานตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาไดโดย การหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยผูเช่ียวชาญจํานวน  5  คนเพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) อยู
ระหวาง 0.67-1.00 แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงใชเป็นเครื่องมือฉบับสมบูรณแ 
 2.  การความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability)  ผูวิจัยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
แลวนํามาปรับปรุง ตรวจสอบความถูกตองของภาษาจากนั้นนําเครื่องมือไปทดลองใช  ( try-out)  
แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability)  เป็นรายดานและท้ังฉบับ  โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค  (Cronbach' s alpha coefficient)  ไดคาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม 0.987 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและทาง
ไปรษณียแ และไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 160 ฉบับ คิดเป็น รอยละ 100 
 4. การวิเคราะหแขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหแขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลการ
วิจัยดังนี้ 

4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการแจกแจงความถี่
และหา 

คารอยละของแตละขอแลวนําเสนอในรูปแบบตารางพรอมท้ังแปลผลดวยการบรรยาย 
  4.2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยแพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคแการบริหารสวนตําบลบานขาว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีวิเคราะหแขอมูลโดยการ



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 749 

หาคาเฉล่ีย (Mean : X ), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) แลวนําเสนอในรูป
ของตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบโดยมีเกณฑแในการแปลผลคาเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 
ดังนี้ 

คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
   คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
   คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
   คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
   คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
           4.3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษา
ของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคแการบริหารสวนตําบลบานขาว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็น
คําถามปลายเปิด (Open-ended Questions) วิเคราะหแขอมูลในลักษณะพรรณาวิเคราะหแ 
(Descriptive Analysis) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวิเคราะหแผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เป็นเพศหญิง (รอยละ68.31) รองลงมา
เป็นเพศ 

ชาย (รอยละ31.90) มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี (รอยละ91.25) รองลงมามีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ6.25) และสูงกวาปริญญาตรี (รอยละ2.50)   

2. ผลวิเคราะหแขอมูลการบริหารจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคแการบริหารสวนตําบล 
บานขาว  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
  ผลวิเคราะหแขอมูลการบริหารจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคแการบริหารสวนตําบล
บานขาว  อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   โดยภาพรวมและรายดาน ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการจัดการศึกษาของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคแการบริหารสวนตําบลบานขาว  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ตามความคิดเห็นของ
ผูปกครอง โดยภาพรวมและรายดาน 

ด้านที ่ การบริหารจัดการของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
ระดบัความคิดเห็น 

แปลผล 
 ̅ S.D. 

1 บุคลากรและการบริหารจัดการ 4.21 0.50 มาก 
2 อาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4.28 0.49 มาก 
3 วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 3.97 0.44 มาก 
4 การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน 4.07 0.38 มาก 
 ภาพรวม 4.13 0.32 มาก 

  
 จากตารางท่ี 1พบวา การบริหารจัดการศึกษาของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคแการบริหาร
สวนตําบลบานขาว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามความคิดเห็นของผูปกครอง  โดยรวมอยูในระดับ



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 750 

มาก ( X = 4.13; S.D.= 0.32)  เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมี
คาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดานอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย ( X = 4.28; S.D.= 0.49) 
รองลงมาคือ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ จัดการ( X = 4.21; S.D.= 0.52) และดานท่ีมี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร( X =  3.79; S.D.=  0.44) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหแขอมูล ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 
 1   .การบริหารจัดการศึกษาของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคแการบริหารสวนตําบลบานขาว 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ตามความคิดเห็นของผูปกครอง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดานอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย รองลงมาคือดานบุคลากรและการบริหารจัดการ จัดการและดานท่ีมี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
 2 .ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการบริหารจัดการของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคแการบริหารสวนตําบลบานขาว  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามเพศ และระดับ
การศึกษา ท้ังโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 
การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการบริหารจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแการบริหารสวนตําบลบาน

ขาว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายผล ดังนี้  
 1.การบริหารจัดการของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแการบริหารสวนตําบลบานขาว อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ตามความคิดเห็นของผูปกครอง พบวาผูปกครองมีความเห็นตอการบริหาร
จัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมและรายดานมีการดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีผลการศึกษาเป็น
เชนนี้อาจมีสาเหตุมาจากศูนยแพัฒนาเด็กเล็กท่ีสังกัดองคแการบริหารสวนตําบลไดปฏิบัติตามมาตรฐาน
การดําเนินงานของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 ดานอยูแลวและอีกประการหนึ่งการจัดการศึกษาของ
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเป็นงานท่ีองคแการบริหารสวนตําบลมีความพรอมเทานั้นจึงจะไดรับการถายโอนมา
ดังนั้นสภาพการบริหารการบริหารจัดการจึงอยูในระดับมากสอดคลองกับผลงานวิจัยของเขมิกา นุม
พุม (2553 :79)ไดศึกษาการดําเนินงานของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีพบวา
ผูปกครองเห็นวามีการดําเนินงานของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีโดยรวมและราย
ดานอยูในระดับมากทุกดานนอกจากนี้ ธมนวรรณ ผลินยศ (2553)ไดศึกษาการศึกษาการดําเนินงาน
ของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคแการบริหารสวนตําบลผักแวนอําเภอจังหารจังหวัดรอยเอ็ดผล
การศึกษาพบวาการดําเนินงานของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองคแการบริหารสวนตําบลผักแวน
โดยรวมและเป็นรายดาน 4 ดานคือดานบุคลากรและการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอม
และความปลอดภัยดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรและดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน
จากชุมชนอยูในระดับมาก 
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 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการบริหารจัดการของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคแการบริหารสวนตําบลบานขาว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามเพศ และระดับ
การศึกษา  
ท้ังโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับสิรัชชาวงศแ ประทุม  (2553) ไดศึกษาการ
ประเมินประสิทธิผลการบริหารศูนยแพัฒนาเด็กเล็กขององคแการบริหารสวนตําบลโนนแดงอําเภอบรบือ 
จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบวาผูปกครองท่ีเป็นกลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประเมินประสิทธิผลการบริหารศูนยแพัฒนาเด็กเล็กขององคแการบริหารสวนตําบลโนนแดง
อําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน และผลงานวิจัยของเขมิกา นุมพุม (2553) ไดศึกษาการดําเนินงานของ
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีพบวาเพศท่ีตางกันเห็นวามีการดําเนินงานศูนยแพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีโดยรวมและเป็นรายดานไมแตกตางกัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของอุดมลักษณแคําลือ (2553) ไดศึกษาทรรศนะตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
บุคลากรองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอสีค้ิวจังหวัดนครราชสีมาพบวาบุคลากรขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอสีค้ิวจังหวัดนครราชสีมาท่ีมีเพศตางกันมีทรรศนะตอการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยไมแตกตางกันการศึกษาเป็นเชนนี้เนื่องจากศูนยแพัฒนาเด็กเล็กมีการใหความสําคัญและ
เอาใจใสในการปฏิบัติหนาท่ีของผูดูแลเด็กมีการวางแผนเพื่อกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูระหวาง
คณะกรรมการบริหารมีการจัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการบริหารศูนยแท่ีถูกตองและเป็นปใจจุบัน
ในการปฏิบัติงานของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยแท่ีถูกตองและเป็น
ปใจจุบันมีการปฏิบัติงานรวมกันของประธานศูนยแฯผูดูแลเด็กและขาราชการท่ีเกี่ยวของกับศูนยแในการ
พัฒนาศูนยแพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดมุมประสบการณแและการตกแตงหองเรียนอยางเหมาะสมมีการ
จัดแบงพื้น ท่ีสําหรับการจัดเก็บอุปกรณแการ ศึกษาและอุปกรณแต างๆเป็นสัดสวนมีการจัด
สภาพแวดลอมในบริเวณศูนยแพัฒนาเด็กเล็กมีความรมรื่นไมมีส่ิงรบกวนหรือเป็นอันตรายตอเด็กเป็น
ตนซึ่งการดําเนินงานดังกลาวมีการจัดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูท่ีเกี่ยวของอยางชัดเจนโดยไม
แบงแยกระดับการศึกษาทําใหผูท่ีเกี่ยวของตางๆสามารถมีสวนรวมและทราบถึงหลักการบริหารงาน
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กอยางชัดเจนสอดคลองกับการศึกษาของอุดมลักษณแคําลือ  (2553) ไดศึกษา
ทรรศนะตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของบุคลากรองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอสีค้ิว
จังหวัดนครราชสีมาพบวาบุคลากรขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอสีค้ิวจังหวัดนครราชสีมาท่ี
มีระดับการศึกษาตางกันมีทรรศนะตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยไมแตกตางกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

การบริหารจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแการบริหารสวนตําบลบานขาว  อําเภอ
เมืองจังหวัดอุดรธานี  มีขอเสนอแนะดังนี ้
 1. ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
  จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการบริหารจัดการศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคแการ
บริหารสวนตําบลบานขาว อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ผูศึกษาคนความีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1.1 ผลการศึกษาพบวาการจัดใหมีพื้นท่ีเลนกลางแจงโดยมีเครื่องเลนสนามท่ีมีความ
ปลอดภัยและเพียงพอกับจํานวนเด็กมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดซึ่งศูนยแพัฒนาเด็กเล็กจะตองมีการปรับปรุง
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แกไขโดยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องเลนตางๆเพื่อใหมีความปลอดภัยเหมาะสมกับเด็กนอกจากนี้
จะตองมีการจัดสรรดานงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องเลนใหมีความเพียงพอกับจํานวนเด็กท่ีมีจํานวน
มากขึ้นทุกปี 
  1.2 องคแการบริหารสวนตําบลตางๆควรเปิดโอกาสและสงเสริมใหชุมชนผูมีสวนรวมตางๆ 
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบของคณะกรรมการศูนยแพัฒนา
เด็กเล็กเพื่อจะไดสงเสริมสนับสนุนงานบริการตางๆเชนการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับกีฬาประเพณี
การหางบประมาณชวยเหลือสนับสนุนดานการประชาสัมพันธแงานของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กใหชุมชน
โดยรอบไดรับทราบอยางท่ัวถึงสงเสริมความรวมมือระหวางชุมชนและศูนยแพัฒนาเด็กเล็กใหเกิด
ประสิทธิภาพในการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาคนควาเรื่องความพรอมในการจัดการศึกษาของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุดรธานี  
  2.2 ควรมีการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในการ 
บริหารงานศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดอุดรธานี  
  2.3 ควรศึกษาความคิดเห็นของผูนําชุมชนหรือผูนําทองถิ่นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเพื่อใชเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตอไปในอนาคต 
  2.4 ควรศึกษาปใจจัยท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็กในเขต จังหวัดอุดรธานี  
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The Sate of Registration and Measurement Administration on  
General  Education  of  Phrapariyattidhamma Schools inUdon 
Thani province 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ในจังหวัดอุดรธานี และเพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน
ทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ในจังหวัดอุดรธานี กลุมตัวอยาง ไดแก 
ครูผูรับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล 20 คน และครูผูสอน จํานวน 135 รูป/คน จํานวน 155 รูป/
คน ปีการศึกษากําหนดกลุมตัวอยางแตละกลุมโดยการเทียบสัดสวนตามจํานวนประชากรท้ังหมด  
แลวสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มี
คาความตรงเชิงเนื้อหาระหวาง 0.67 - 1.00 และคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.89 สถิติพื้นฐานท่ีใช
วิเคราะหแขอมูล   ไดแก ความถ่ี  รอยละ   คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.สภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ใน
จังหวัดอุดรธานี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก  ดานการจัดทําเอกสาร
หลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ดานการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ี
สถานศึกษากําหนด ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และดานการจัดทําระเบียนนักเรียน 
ลงทะเบียนเรียนนักเรียน 
 2. เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญ ในจังหวัดอุดรธานี จําแนกตาม ตําแหนงและระดับการศึกษา โดยรวมและรายดานทุกดานไม
แตกตางกัน  
 
 
คําสําคัญ : การบริหารงานทะเบียนและวัดผล, โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) To study registration and measurement 
administration on  general education  of  Phrapariyattidhamma  Schools inUdon 
Thani province. 2) To compare registration and Measurement administration on  
general education  of  Phrapariyattidhamma  Schools inUdon Thani province.The 
samples of the research are 291 including 20 teachers responsible for registration and 
measurement,and 135 teachers , 
determined by Krejcie and Morgan table.The instrument used in this study was 
aquestionnaire scale 5 level. There got score between 0.67 – 1.00 with the reliability 
0.89. The data analysis by percentage, mean, standard deviation, and t-test. 

The research findings were as follows: 
1. Registration and measurement administration on  general education  of  

Phrapariyattidhamma  Schools inUdon Thani province overall and specifically at a 
middle level. When considering each individual aspect was also at a high level by 
ranking from the highest to the lowest mean as follows;The documentary evidence 
of education at the Ministry of Education, the documentary evidence of education at 
the school, Measurement and evaluation, and student record preparation enroll 
students. 

2. When comparing theregistration and Measurement administration on  
general education  of  Phrapariyattidhamma  Schools inUdon Thani provincewhen 
classified by position and level of education there were not significantly different  as 
a whole, and each aspect. 
 
KEYWORDS: Registration and Measurement Administration, General education. 
 
บทนํา 

การศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ใหเป็นไปตามแนวทางแหงการสรางสรรคแและดี
งาม ท้ังนี้ เพื่อสรางโลกทัศนแอันกวางไกลใหเกิดแกคนท้ังหลาย ในการศึกษาทุกระบบยอมจะเป็นไป
เพื่อปลูกฝใงปใญญาญาณใหเกิดแกบุคคล การศึกษาท่ีดี คือ การศึกษาท่ีมุงสอนใหบุคคลคลาย
ความเห็นแกตัว และมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลตอผูอื่น (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยแ, 2554) 

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการจัดเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าดาน
โอกาสทางการศึกษาใหลดลง เนื่องจากสภาพการศึกษาปใจจุบันการเรียกรองสิทธิมนุษยชนท่ีเป็น
กระแสระดับโลกเกิดขึ้นควบคูกับคล่ืนประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีสงเสริมการเพิ่มสิทธิ
เสรีภาพแกประชาชนทางดานการศึกษา อีกท้ังสภาพการใชเทคโนโลยีสงเสริมการเรียนการสอน ทําให
ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเขาถึงคนไดอยางกวางขวาง อยางไรก็ตามอาจเป็นไดวาความ
เหล่ือมลํ้าดานโอกาสทางการศึกษาจะลดลงในกลุมสถาบันการศึกษาของรัฐ สวนการจัดการศึกษาโดย
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สถาบันการศึกษาเอกชน ผูเรียนท่ีครอบครัวมีรายไดนอยอาจเขารับบริการทางการศึกษาไดลดลง 
เนื่องจากคาเลาเรียนแพง โอกาสรับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น เมื่อเปิดเสรีทางการ
ศึกษา การจัดการศึกษา พระปริยัติธรรม จึงเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษา
ใหบุตรหลานท่ีสนใจเขาศึกษาแผนกสามัญ พรอมท้ังไดศึกษาพระพุทธศาสนา เป็น 
ศาสนทายาทในบวรพุทธศาสนา เป็นการสรางโอกาสใหคนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม การจัดการศึกษาของสงฆแเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีมีเยาวชนกลุมหนึ่งใหความสนใจ และพอแม
ผูปกครองสนับสนุนใหเลือกทางเลือกนี้เพื่อใหบุตรหลานไดศึกษาเลาเรียนในวัด ซึ่งการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของคณะสงฆแ เป็นสถานศึกษาท่ีปลอด
อบายมุขและยาเสพยแติด การจัดการศึกษาประเภทนี้มุงหวังจะจัดการศึกษาใหแกเยาวชนของชาติท่ี
อยูในวัยกําลังศึกษาแตขาดโอกาสทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง โดยวัดจะเป็นผูจัดหาท่ี
อยู อาหาร ผาไตรจีวรใหผูเรียน ซึ่งสวนมากผูเรียนจะพักอยูประจําในวัด และในสภาพการณแท่ียังมีเด็ก
และเยาวชนเป็นจํานวนมากท่ียังขาดโอกาส หรือดอยโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาเนื่อง
ดวยสถาบันแตละแหงจะแขงดานคุณภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพการศึกษาจะเพิ่มขึ้น
คอนขางมาก เนื่องจากการเปิดเสรีทางการศึกษา ท่ีเปิดโอกาสใหมีการศึกษาไดหลากหลายรูปแบบเขา
มาเปิดการเรียนการสอน จึงเป็นแรงดันใหสถาบันการศึกษาไทย ตองพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
สูงขึ้น  (พระครูวินัยธร สุริยา รวิวํโส (สุขสวัสด์ิ), 2555) 

สืบเนื่องมาจากสภาพการณแท่ีเป็นอยูของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ท่ีผานมา มีประเด็นท่ีตองไดรับการพัฒนาท่ีสําคัญอยูหลายๆ ประเด็น ไมวาจะเป็นดานคุณภาพและ
มาตรฐานในการจัดการศึกษา ในปใจจุบันของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ียังไมเป็น
ท่ียอมรับจากสังคมในวงกวาง ความไมชัดเจนในอัตลักษณแของการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท
ท่ีควรจะเป็นอยางแทจริง ประสิทธิภาพของระบบการดําเนินการดานการบริหารจัดการ และการจัด
การศึกษา ท่ียังไมมีทิศทางการพัฒนา และขาดความชัดเจนในการสรางเอกภาพทางการบริหารใหกับ
กลุมโรงเรียนและสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ , 2552)โดยมี
วัตถุประสงคแท่ีจะใหการศึกษาในโรงเรียนดังกลาวเป็นประโยชนแตอฝุายศาสนจักรและฝุายบานเมือง 
กลาวคือทางฝุายศาสนจักรก็จะไดศาสนทายาทท่ีดีมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอยางแทจริงเป็นผูประพฤติดีปฏิบัติชอบดารงอยูในสมณธรรมสมควรแกภาวะสามารถ
ธํารงและสืบตอพระพุทธศาสนาใหเจริญสถาพรตอไปและถาหากพระภิกษุสามเณรเหลานี้ลาสิกขาบท
ไปแลวก็สามารถเขาศึกษาตอในสถานศึกษาของรัฐไดหรือเขาราชการสรางประโยชนแใหกาวหนาใหแก
ตนเองและบานเมืองสืบตอไปดวยเชนกัน (วิชัย ธรรมเจริญ, 2551) 

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยรวม ประสบปใญหาดานโครงสราง
ระบบบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน โดยไมไดมาตรฐานตามเกณฑแ ท่ีมีปใญหาหลายประการ
เชน ผูบริหารโรงเรียนตาง ๆ ขาดความรูความเขาใจในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตรแเปูาหมายและ
หลักการ ครูผูสอนไมเพียงพอและขาดความรูความชํานาญในการจัดการเรียนการสอน การผลิตส่ือ
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาใหเป็นโรงเรียนแหงการเรี ยนรู การพัฒนาบุคลากร การวัดผล
ประเมินผล และการประกันคุณภาพโดยรวม คุณภาพการศึกษามีความแตกตางกันท้ังในดานพื้นฐาน
ของบทเรียน คุณภาพของปใจจัย และกระบวนการภายในโรงเรียน ประกอบกับการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม สภาพแวดลอม ตลอดจนหลักสูตร ทําใหแตละโรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ
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วัดประเมินผลการเรียนเอง โดยกลุมโรงเรียนทําใหคุณภาพการศึกษายิ่งแตกตางกันออกไปในแตละ
โรงเรียนไมไดมาตรฐานตาม สมศ. ท่ีไดกําหนดไว (สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2553) 
 งานทะเบียนและวัดผล เป็นหนวยงานภายใตงานวิชาการ โดยมีภาระหนาท่ีในการบันทึก
ฐานขอมูลเกี่ยวกับประวัตินักศึกษา การรับลงทะเบียนเรียน รวมถึงการใหบริการตาง ๆ   ท่ีเกี่ยวของ 
แบงเป็น  4 งาน คืองานทะเบียนประวัติงานตรวจสอบคุณวุฒิงานวัดผลและประเมินผลงานบริการ
และเอกสารสําคัญทางการศึกษางานทะเบียนและวัดผลเป็นหนวยงานท่ีเป็นกลไกสําคัญของโรงเรียน 
มีหนาท่ีในการสนับสนุนงานวิชาการใหกับกลุมสาระตาง ๆ   และการใหบริการการศึกษา รวมท้ังการ
จัดเก็บเอกสารทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับช้ันปี ต้ังแตเริ่มเขาศึกษาจนกระท่ังสําเร็จการศึกษา 
ดังนั้น งานทะเบียนและวัดผลจึงตองพัฒนาหนวยงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อใหเป็น
ศูนยแกลางแหงขอมูลของโรงเรียนรองรับกับสถานการณแท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในยุคปใจจุบัน 
 ซึ่งจากสภาพและปใญหาดังกลาว จะเห็นไดวาการบริหารงานทะเบียนและวัดผลเป็นปใจจัย 
สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน ซึ่ งผูวิจัยมีความสนใจในเรื่องดังกลาว    
จึงตองการท่ีจะศึกษา สภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผลในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญ ในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นขอมูลใหโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ในจังหวัด
อุดรธานี หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปพัฒนางานทะเบียนและวัดผลใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

 
วัตถุประสงค์ 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคแของการวิจัย ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผลในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผลในพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดอุดรธานีตามความคิดเห็นของบุคลากร จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี และวุฒิการศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ประชากร ไดแก ครูผูรับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล และครูผูสอน โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดอุดรธานีปีการศึกษา 2559 จานวน 20 โรงเรียนแยกเป็นครู
ผูรับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล จํานวน 20 รูป/คน และครูผูสอน 241 รูป/คนรวมประชากร
ท้ังส้ิน 261 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ไดแก ครูผูรับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล และครูผูสอน โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัด
อุดรธานีปีการศึกษา 2559 กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan ได
กลุมตัวอยาง จํานวน 155 รูป/คน แยกเป็นครูผูรับผิดชอบ20คนและครูผูสอน 135รูป/คนกําหนด
กลุมตัวอยางแตละกลุมโดยการเทียบสัดสวนตามจํานวนประชากรท้ังหมด แลวสุมตัวอยางแบบแบง
ช้ันภูมิ  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามแบงออกเป็น 2 
ตอน ประกอบดวย   
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ไดแกตําแหนงหนาท่ีและระดับการศึกษา  
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผลในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดอุดรธานี เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธี
ของลิเคิรแท (Likert)มี 5 ระดับดังนี้ 
     5   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
     4   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
     3   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
     2   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
     1   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
 
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวิธีการสรางตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาคนควาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาสภาพการบริหารงาน
ทะเบียนและวัดผลในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดอุดรธานี  ตามแนวคิดของของการ
ปฏิบัติงานนักเรียนและแนวปฏิบัติการวัดประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช  2551- 2553 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการสราง
แบบสอบถามประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของ ลิเคิรแท (Likert) และการสรางแบบสอบถาม
จากตําราของ บุญชม ศรีสะอาด (2553) ตามตัวแปรท่ีจะศึกษา ประกอบดวย ดานการจัดทําระเบียน
นักเรียน ลงทะเบียนเรียนนักเรียน, ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู, ดานการจัดทําเอกสาร
หลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด, ดานการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ี
สถานศึกษากําหนด 
 2. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยแท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแ แลวนําเสนอ
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของคําถาม โดยการหาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทแเฉพาะ ( IOC : Index of congruence) โดยมีคา IOC อยู
ระหวาง  0.67-1.00 
จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
และนําไปทดลองใช (Try out) กับครูท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
จังหวัดอุดรธานี ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัด
อุดรธานี มาวิเคราะหแหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอล
ฟุา  (Alpha coefficient)ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีความเช่ือมั่น เทากับ 0.89 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเองและทาง
ไปรษณียแ พรอมแบบสอบถาม จํานวน 314 ฉบับ โดยผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืน และ
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ตรวจสอบความสมบูรณแของแบบสอบถามท่ีไดรับ ไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณแ  จํานวน 242 ฉบับ คิด
เป็น รอยละ 77.07  
 4.  การวิเคราะหแขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหแขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
ดังนี้ 

5.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคา
รอยละของแตละขอแลวนําเสนอในรูปแบบตารางพรอมท้ังแปลผลดวยการบรรยาย 
 5.2 ขอมูลสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผลในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
จังหวัดอุดรธานีวิเคราะหแขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย (Mean : X ), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) แลวนําเสนอในรูปของตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบโดยมีเกณฑแในการแปล
ผลคาเฉล่ีย (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2554) ดังนี้ 

คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
   คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
   คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
                     คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
                     คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
 5.  สถิ ติ ท่ี ใช ในการวิ เคราะหแขอมูล ประกอบดวย สถิ ติพื้นฐาน ไดแกค าความถี่ 
(Frequency) 
รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean)สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D)  และ สถิติท่ีใชในการทดสอบ
สมมติฐานไดแก (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)ใชสถิติทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยการทดสอบ
คาที 
t – test แบบ Independent samples 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหแและนําเสนอผลการวิเคราะหแขอมูลดังนี้ 

1. ผลวิเคราะหแขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ประกอบดวยตําแหนง และวุฒิการศึกษา ใน
การทํางาน  

โดยใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  ผลปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเป็นครูผูสอน  (รอยละ87.20) รองลงมา ครูผูรับผิดชอบ (รอยละ12.90)  วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี/เทียบเทา (รอยละ 53.50) รองลงมา สูงกวาปริญญาตรี  (รอยละ 46.50)  

2. ผลการวิเคราะหแสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ  

ในจังหวัดอุดรธานี โดยรวม รายดานและรายขอโดยใช  
ผลการวิเคราะหแสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญ ในจังหวัดอุดรธานี โดยรวม รายดานและรายขอโดยใช คาเฉล่ีย  (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และ แปลผลตามเกณฑแท่ีกําหนดดังแสดงในตาราง1 
 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 760 

ตาราง 1 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ สภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดอุดรธานี    
โดยรวม 

 

ด้านที่ สภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล 
ระดับการปฏิบัติ 

แปลผล 
X  S.D. 

1 ดานการจัดทําระเบียนนักเรียน ลงทะเบียนเรียนนักเรียน 2.83 0.55 ปานกลาง 
2 ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 2.87 0.44 ปานกลาง 
3 ด า น ก า ร จั ด ทํ า เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
2.97 0.45 ปานกลาง 

4 ดานการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

2.90 0.43 ปานกลาง 

 โดยรวม  2.89 0.26 ปานกลาง 
 
 จากตาราง  1 พบวาสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ ในจังหวัดอุดรธานี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X = 2.89) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก  
ดานการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด( X = 2.97)  ดานการจัดทํา
เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนด( X = 2.90)   ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู (
X = 2.87)  และดานการจัดทําระเบียนนักเรียน ลงทะเบียนเรียนนักเรียน( X = 2.83)  
 

3. ผลวิเคราะหแเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  

แผนกสามัญ ในจังหวัดอุดรธานี  
3.1 ผลวิเคราะหแเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  

แผนกสามัญ ในจังหวัดอุดรธานี จําแนกตามตําแหนง 
ผลวิเคราะหแเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  

แผนกสามัญ ในจังหวัดอุดรธานี จําแนกตามตําแหนงดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ ในจังหวัดอุดรธานี จําแนกตามตําแหนง  

 

การบริหารงานทะเบียนและวัดผล  
 

ครูผู้รับผิดชอบ
n=20 

 ครูผู้สอน 
n=135 t  df Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
ดานการจัดทําระเบียนนักเรียน 
 ลงทะเบียนเรียนนักเรียน 

2.79 0.46 2.84 0.56 -.36 153 .719 

ดานการวัดและประเมินผลการ 
เรียนรู 

2.84 0.40 2.88 0.45 -.36 153 .716 

ดานการจัดทําเอกสารหลักฐาน 
การศึกษาท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการกําหนด 

 
2.87 

 
0.52 

 
2.99 

 
0.44 

 
-1.13 

 
153 

 
.261 

ดานการจัดทําเอกสารหลักฐาน 
การศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนด 

2.88 0.43 2.90 0.43 -.28 153 .781 

โดยรวม  2.84 0.25 2.89 0.26 -.88 153 .378 
 
 จากตาราง 2 พบวาผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ในจังหวัดอุดรธานี  โดยรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน  

3.2 ผลวิเคราะหแเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  

แผนกสามัญ ในจังหวัดอุดรธานี จําแนกตามระดับการศึกษา 
ผลวิเคราะหแเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  

แผนกสามัญ ในจังหวัดอุดรธานี จําแนกตามระดับการศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ ในจังหวัดอุดรธานี จําแนกวุฒิการศึกษา  
 

การบริหารงานทะเบียนและวัดผล  
 

ปริญญ าต รี /
เทียบเท่า 
n=83 

 สูงกว่า 
ปริญญาตรี 
n=72 t  df Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
ดานการจัดทําระเบียนนักเรียน 
 ลงทะเบียนเรียนนักเรียน 2.76 0.52 2.91 0.57 1.782 153 .077 
ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 2.92 0.38 2.81 0.49 1.645 153 .102 
ดานการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา 
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 3.02 0.38 2.92 0.52 1.439 153 .152 
ดานการจัดทําเอกสารหลักฐาน 
การศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนด 2.88 0.44 2.93 0.41 .733 153 .465 
โดยรวม  2.89 0.26 2.89 0.26 .093 153 .926 
 
 จากตาราง 3 พบวาผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ในจังหวัดอุดรธานี ตามความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษา
แตกตางกัน  โดยรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ใน
จังหวัด 
อุดรธานี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปาน
กลางทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก  ดานการจัดทําเอกสารหลักฐาน
การศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดดานการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษา
กําหนดดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และดานการจัดทําระเบียนนักเรียน ลงทะเบียนเรียน
นักเรียน  

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนก 
สามัญ ในจังหวัดอุดรธานี ตามความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน  โดยรวมและ
รายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ ในจังหวัดอุดรธานี ผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายผลไดดังตอไปนี้ 
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1. สภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ใน
จังหวัด 

อุดรธานี  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปาน
กลางทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก  ดานการจัดทําเอกสารหลักฐาน
การศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดดานการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษา
กําหนดดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และดานการจัดทําระเบียนนักเรียน ลงทะเบียนเรียน
นักเรียน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากงานวิชาการเป็นภารกิจงานหลักในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 ไดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให
สถานศึกษามีความคลองตัวในการดําเนินงาน สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น โดย
ใหทุกฝุายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินการซึ่งเป็นปใจจัยท่ีสําคัญท่ี ทําใหสถานศึกษามีความ
เขมแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล
ประเมินผลรวมท้ังจัดปใจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) 

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานทะเบียนและวัดผล ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญ ในจังหวัดอุดรธานี จําแนกตามตําแหนง และระดับการศึกษา  โดยรวมและรายดานทุก
ดาน ไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ในจังหวัดอุดรธานีมีการ
สรางความเขาใจในขั้นตอนกระบวนการและกรอบงานของงานทะเบียนนักเรียน มีการวางแผนกล
ยุทธแท่ีใชในการดําเนินงานทะเบียนคือการประชุมกลุมยอยการประชุมผูปกครองนักเรียนและการ
นิเทศภายในซึ่งจะชวยใหบุคลากรมีความชัดเจนและเขาใจในเรื่องงานทะเบียนมากขึ้นมีขอบกพรอง
นอยท่ีสุดจะทําใหการบริหารงานของโรงเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอยประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานและงานท่ีออกมานั้นก็จะมีคุณภาพและเกิดประโยชนแกับโรงเรียนหรือหนวยงานมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
  1.1 ผูบริหารควรกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อความเป็นระบบของการ
ดําเนินงาน 
  1.2 ควรสงเสริมใหผูปกครองนักเรียนเขาใจงานทะเบียน   
  1.3 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการใหมีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลัง
กําหนด การขอพักการเรียน การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาใหชัดเจน และแจงให
ผูเกี่ยวของทราบ 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

 2.1 ควรมีการศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยใชกรอบแนวคิดอื่น 
เชน งานสาระสนเทศ งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.2 ควรศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ท่ีมีตอการบริหารงานทะเบียน
นักเรียน  
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  2.3 ควรศึกษาแนวทางการรวมมือของชุมชนตอการบริหารจัดการโรงเรียนโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
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สมรรถนะหัวหน้างานวชิาการ ของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี 
The compare the Competency of head in Academic 
Administration Group in School under the Secondary 
Educational Service Area Office 3, Nonthaburi 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อการศึกษา เปรียบเทียบ สมรรถนะหัวหนางานวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี  กลุมตัวอยางเป็นครูท่ี
ปฏิบัติการสอน จํานวน 341 คน เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ 
รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, One-way ANOVA และ LSD 
 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะหัวหนาในกลุมบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมและรายดานของท้ังสมรรถนะหลัก
และสรรถนะรองอยูในระดับมากทุกดาน โดยสมรรถนะหลักดานการทํางานเป็นทีมมีคาเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาเป็น  ดานการพัฒนาตนเอง ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และดานการบริการท่ีดี 
สวนสมรรถนะรอง  ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาเป็นดานการ
บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนรู ดานภาวะผูนํา   ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการบริหารจัดการช้ัน
เรียน  ดานการวิเคราะหแ สังเคราะหแและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน และดานการสรางความสัมพันธแ
และความรวมมือกับชุมชน เพื่อการจัดการเรียนรู  เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอสมรรถนะ
หัวหนางานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี  จําแนก
ตามขอมูลสวนบุคคล พบวา ดานเพศ และอายุ  มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  แตดานระดับ
การศึกษา  ประสบการณแ  และขนาดโรงเรียน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  
 
คําสําคัญ: สมรรถนะ หัวหนางานวิชาการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to study and compare the competency of 
heads of Academic Administration Group in schools under the Secondary Educational 
Service Area Office 3, Nonthaburi Province. The sample of this study 341 teachers. A 
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questionnaire was used as the research instrument to collect data. Data were then 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way 
ANOVA and LSD. 

The results of this research indicated heads of Academic Administration 
Group in schools under the Secondary Educational Service Area Office 3, Nonthaburi 
Province had high level of core competencies and secondary competencies for both 
overall and individual aspects. The core competency with the highest mean score 
was teamwork, followed by self- development,  working achievement motivation and 
service mind. The secondary competency with the highest mean score was  
teacher‖s ethics and integrity, followed by   curriculum and learning management,  
teacher leadership,  student development,  classroom management, analysis, 
synthesis, research for student development, and relationship & collaboration - 
building for learning management, respectively.  When teachers‖ opinions towards 
heads of Academic Administration Group in schools under the Secondary Educational 
Service Area Office 3, Nonthaburi Province were compared by personal factors, it was 
found that teachers with different gender and age had indifferent opinions 
meanwhile teachers with different educational level, experience, and size of school 
had different opinions with a statistical significance level of .05.  

 
Keywords: Competencies, Head of Academic Administration Group, Secondary 
Educational Service Area Office 3    
 
บทนํา 
 การเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตนแทําใหหนวยงานตางๆ ตองกระตือรือรนในการ
บริหารและพัฒนาองคแกรใหกาวหนาเพื่อเขาสูการแขงขันไดอยางเทาเทียมกับคูคาและคูแขง รวมถึง
กฎหมายนโยบายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา ทําใหหนวยงานดานการศึกษาก็ตองพัฒนาองคแกรใน
ภาพรวมใหเป็นท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง สามารถชูจุดแข็งใหเป็นจุดดึงดูดผูเรียนเขามาเรียนยัง
สถานศึกษาของตนเอง ประกอบกับสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  
ยุทธศาสตรแการพัฒนาประเทศ  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแของประเทศไทยยังมี
ปใญหาในดานคุณภาพของคนในแตละชวงวัย การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสําคัญกับการ
วางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณแ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ี
ดีของสังคม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง  มีสุขภาวะท่ีดีขึ้น คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมท้ังสถาบัน
ทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ  
ประกอบดวย (1) ปรับเปล่ียนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคแ อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ี
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  (2) พัฒนาศักยภาพคนใหมี
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ทักษะ ความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการ
พัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีทักษะการคิดวิเคราะหแอยาง
เป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุงแหลง
เรียนรูในชุมชนใหเป็นแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคแและมีชีวิต (4) ลดปใจจัยเส่ียงดานสุขภาพและใหทุก
ภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพอาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการท่ี
เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑแท่ีสงผลเสียตอ
สุขภาพ (5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ดานสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขต
พื้นท่ีสุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ 
ผลักดันใหมีกฎหมายการดูแลผูสูงอายุระยะยาว และ (7) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวม
พัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง อาทิ กําหนดมาตรการดูแลครอบครัวท่ีเปราะบาง และสงเสริม
สถาบันการศึกษาใหเป็นแหลงบริการความรูทางวิชาการท่ีทุกคนเขาถึงได 
 การจัดการศึกษาในระดับโรงเรียน ตองอาศัยการทํางานของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูซึ่ง
เป็นบุคคลท่ีอยูตรงกลางระหวางผูอํานวยการหรือฝุายบริหารกับครูผูท่ีทําหนาท่ีสอน เป็นบุคคลท่ีมี
บทบาทสําคัญในการดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคแ โดยมีบทบาทต้ังแตการวาง
แผนการจัดองคแการ การนํา และการควบคุมดูแลครูในกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน เพราะงานใน
โรงเรียนสวนใหญเป็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ท้ังในดานการบริหารงานและงานการสอน
นั่นเอง 
 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู มีหนาท่ีหลักเป็นท้ังในฐานะผูสอนและมีบทบาทเป็นผูบริหารใน
การทํางานรวมกับเพื่อนครูไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูยังมีบทบาท
ในการชวยเหลือเพื่อนรวมงานท่ีทําหนาท่ีสอนเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเทาท่ีจะเป็นไดและเพื่อชวย
เสริมใหบุคคลเหลานั้นจัดประสบการณแการเรียน การสอนท่ีมีคุณภาพสูงใหแกนักเรียนดังนั้น
สํานักงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดเห็นชอบหลักเกณฑแและวิธีการ
บริหารงานบุคคล กรณีผูสมัครเขารับการคัดเลือกในบัญชีผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตําแหนงรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการแกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติผูสมัครวา ตองดํารงตําแหนงครู หรือเคยดํารง
ตําแหนงครูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีสายงานการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษามาแลวไมนอยกวา 4 ปีและจะตอง
มีประสบการณแปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในโรงเรียนมัธยมศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 
ปี (มติชนรายวัน, 2551, น. 22) 
 การบริหารงานวิชาการ  เป็นการจัดกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา  หรือโรงเรียนท่ีเกี่ยวกับ
การปรับปรุง  พัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้น  และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เพราะเป็นหนาท่ีของ
สถานศึกษาทุกแหงในการใหความรูทางดานวิชาการแกผูเรียน การบริหารวิชาการประกอบดวยงาน
หลายอยาง ส่ิงสําคัญของงานดานวิชาการ คือ  งานหลักสูตร  เป็นตัวงานกํากับดานวิชาการ  ซึ่ง
ขึ้นอยูกับความสามารถของผูนํา  ในแตละสถานศึกษาจึงมีความแตกตางกันไป  และการจัดแนวทาง
การศึกษาจึงขึ้นอยูกับองคแประกอบหลายอยาง  เชน  ดานบุคลากร  งบประมาณ  วัสดุ อุปกรณแ  
รวมท้ังผูเรียน  งานวิชาการจึงเป็นหัวใจสําคัญของโรงเรียน  สวนงานดานอื่น ๆ เป็นองคแประกอบท่ีจะ
ทําใหสถานศึกษาดําเนินไปดวยความเรียบรอย  ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนจะตองรับผิดชอบในการ
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เป็นผูนําครูในดานงานวิชาการเป็นอันดับแรก  เพราะหนาท่ีของโรงเรียนทุกแหงคือ  ใหความรู
นักเรียนในดานวิชาการ  โดยการทํางานรวมกับครู  กระตุนเตือนครูใหคําแนะนํา  และประสานงานให
ครูทุกคนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพตอการเรียนการสอน  งานวิชาการเป็นงานหลักของการ
บริหารสถานศึกษา  ไมวาสถานศึกษานั้นจะเป็นประเภทใดรัฐบาลหรือเอกชน  มาตรฐานและคุณภาพ
ของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ  เนื่องจากงานดานวิชาการเกี่ยวของกับ
หลักสูตร  สวนการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งนับวาเป็นหัวใจของสถานศึกษาซึ่งมีความเกี่ยวของท้ัง
ทางตรงและทางออม  ก็อยูท่ีลักษณะของงานนั้น ๆ 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะหัวหนางานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนตอสมรรถนะหัวหนางานวิชาการของ
โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามขอมูล
สวนบุคคล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร เป็นครูผูสอนของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
3  จํานวน  18  โรงเรียน จํานวนรวมครู 2,016 คน (ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 , 2560)  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คํานวณ โดยใช
ตาราง Krejcie & Morgan จํานวน   341  คน  ใชการสุมแบบ Stratified Random Sampling 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน และเทียบสวนกับจํานวนประชากรของแตละโรงเรียน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบ ลิเครแท 
(Likert‖s Scale) โดยแบงเป็น 3 ตอน ไดแก 1)  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของ
ครูปฏิบัติการสอน ไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณแในการทํางาน และขนาดโรงเรียน 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  2) เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนตอ
ระดับสมรรถนะหัวหนางานวิชาการ ท้ังสมรรถนะหลักและสมรรถนะรองรวม  11  ดาน  มีการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยผูทรงคุณวุฒิ  3  ทาน  โดยมีคาความตรง (Validity) ไดคา IOC  
เทากับ  0.98 และคาความเท่ียง (Reliability) เทากับ  0.97 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะหแดวยสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยใชการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติอางอิง (Inferential Statistics) ไดแก  t-test และ One-way ANOVA และ LSD 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ข้อที่ สมรรถนะหัวหน้างาน  ̅ S.D. แปลค่า ลําดับ 
สมรรถนะหลัก  

4.05 
 

.56 
 

มาก 
 
3 1. ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

2. ดานการบริการที่ดี 4.03 .59 มาก 4 
3. ดานการพัฒนาตนเอง 4.08 .50 มาก 2 
4. ดานการทํางานเป็นทีม 4.17 .57 มาก 1 
 ภาพรวมสมรรถนะหลัก 4.08 1.23   มาก 

ข้อที่ สมรรถนะหัวหน้างาน  ̅ S.D. แปลค่า ลําดับ 
สมรรถนะรอง  

4.33 
 

.53 
 

5. ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มาก 5 
6. ดานการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนรู 4.14 .52 มาก 6 
7. ดานการพัฒนาผูเรียน 4.09 .52 มาก 8 
8. ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน 4.09 .54 มาก 9 
9. ดานการวิเคราะหแ สังเคราะหแและการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผูเรียน 
4.03 .54 มาก 10 

10. ดานภาวะผูนํา 4.13 .55 มาก 7 
11. ดานการสรางความสัมพันธแและความรวมมือ 

กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู 
3.97 .62 มาก 11 

 ภาพรวมสมรรถนะรอง 4.11 .45 มาก  
 
 จากตารางท่ี 1 พบวา สมรรถนะหัวหนาในกลุมบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขต พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมและรายดานของท้ัง
สมรรถนะหลักและสรรถนะ รองอยูในระดับมากทุกดาน โดยสมรรถนะหลักดานการทํางานเป็นทีมมี
คาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาเป็นดานการ พัฒนาตนเอง ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และดาน
การบริการท่ีดี สวนสมรรถนะรอง ดาน จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีคาเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาเป็นดานการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนรู ดานภาวะผูนํา ดานการพัฒนาผูเรียน ดาน
การบริหารจัดการช้ันเรียน ดานการวิเคราะหแ สังเคราะหแและการ วิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน และดานการ
สรางความสัมพันธแและความรวมมือกับชุมชน เพื่อการจัดการเรียนรู  
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนตอสมรรถนะหัวหนางานวิชาการ
ของ โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม 
ระดับการศึกษา ประสบการณแและขนาดโรงเรียน 

          (n=341) 

ข้อที่ สมรรถนะหัวหน้างาน 

ระดบัการศึกษา 

T p- 
value 

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโทหรือ
เอก 

 ̅ SD  ̅ SD 
สมรรถนะหลัก       

 ดานการบริการท่ีดี 4.08 .55 3.92 .67 2.23* .03 
  
 
 

ข้อที่ สมรรถนะหัวหน้างาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df. MS 
F- 

Ratio 
P- 

value 
ประสบการณแ 
สมรรถนะหลัก 

      

 ดานการบริการที่ดี ระหวางกลุม 5.10 2 2.55 7.62*  .01  
  ภายในกลุม 113.17 338 .34    
  รวม 118.27 340    
 สมรรถนะรอง       

 ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2.00 
92.06 

2 
338 

1.00 
.27 

3.67*  .02  

  รวม 94.06 340    
ขนาดโรงเรียน 
สมรรถนะหลัก 

      

 ดานการบริการที่ดี ระหวางกลุม 2.43 2 1.21 3.54*  .03  
  ภายในกลุม 115.84 338 .34    
 รวม  118.27 340    
 
จากตารางท่ี 2 พบวา เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอสมรรถนะหัวหนางานวิชาการ สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล พบวา 
ดานเพศ และอายุ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน แตดานระดับการศึกษา ประสบการณแ และขนาด
โรงเรียน พบวา มี ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สมรรถนะหัวหนางานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมมีสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก ( ̅ =6.20) ทุกดาน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ดานการทํางานเป็นทีมมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ดานการพัฒนา
ตนเอง ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และ ดานการบริการท่ีดีตามลําดับ สวนสมรรถนะรอง 
ในภาพรวมมีอยูในระดับมาก ( ̅ =4.11) ทุกดาน โดยดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมี
คาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ดานการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนรู ดานภาวะผูนํา   ดานการ
พัฒนาผูเรียน ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน  ดานการวิเคราะหแ สังเคราะหแและการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผูเรียน  และ ดานการสรางความสัมพันธแและความรวมมือกับชุมชน เพื่อการจัดการเรียนรูตามลําดับ 
ดังตารางคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของสมรรถนะหัวหนางานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี   

เมื่อพิจารณาสมรรถนะเป็นรายดาน พบวา 
1) ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมมีสมรรถนะหัวหนางานอยู

ในระดับมาก   มีการปฏิบัติดังนี้ ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความ
ถูกตอง เพื่อใหไดงานท่ีมีคุณภาพ  กํากับ ติดตามและประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑแ
มาตรฐาน  กําหนดเปูาหมายท่ีทาทาย แตเป็นไปได  เพื่อใหไดผลงานท่ีดีกวาเดิม  และพัฒนาระบบ 
กลไก  วิธีการทํางานเพื่อใหไดผลงานท่ีโดดเดน หรือ แตกตางจากท่ีเคยทํากันมา 
  2) ดานการบริการท่ีดี  โดยภาพรวมมีสมรรถนะหัวหนางานอยูในระดับมาก  มีการ
ปฏิบัติดังนี้ ชวยแกปใญหาตางๆ ใหกับผูเกี่ยวของอยางเต็มใจ  วางแผน ประสานงานภายในหนวยงาน
และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหผูเกี่ยวของไดรับการบริการท่ีรวดเร็วตอเนื่อง  ปรับปรุงการ
ใหบริการที่เอื้ออํานวยตอผูเกี่ยวของใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว  และใหคําแนะนําท่ีเป็นประโยชนแแก
ผูเกี่ยวของเพื่อตอบสนองความจําเป็นหรือความตองการท่ีแทจริง 
  3) ดานการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมมีสมรรถนะหัวหนางานอยูในระดับมาก  มี
การปฏิบัติดังนี้  เพิ่มพูนความรูและติดตามองคแความรูใหมเพื่อพัฒนาตนเอง โดยการเข ารวมการ
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูสามารถใชเทคโนโลยี ส่ือ นวัตกรรม ในการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ   วางแผน สืบหาแหลงความรูตางๆ ในการพัฒนาตนเอง  แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อน
รวมงานหรือกับองคแกรเครือขาย นําขอมูล ขอคิดเห็นมาพัฒนาตนเอง   หาวิธีทางในการปรับปรุง
ขอบกพรองของตนเอง  สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆมาประยุกตแใชในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการได  ประเมินตนเองเพื่อหาจุดเดนและจุดดอยของตน 
  4) ดานการทํางานเป็นทีม โดยภาพรวมมีสมรรถนะหัวหนางานอยูในระดับมาก มี
การปฏิบัติดังนี้  สงเสริมการทํางานเป็นทีมโดยเนนความรับผิดชอบงานตามบทบาทหนาท่ีไดรับจาก
กลุม  ใหเกียรติ ช่ืนชม ใหการยอมรับ เป็นกําลังใจแกเพื่อนรวมงานในทีม    ความพรอมในการ
ปรับตัวเพื่อการทํางานรวมกับผูอื่นในสถานการณแตางๆ อยางเหมาะสม  สามารถปฏิบัติตามบทบาท
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หนาท่ีท่ีไดรับท้ังการทําหนาท่ีเป็นผูนําและผูตาม  และรับฟใงและแลกเปล่ียนประสบการณแตางๆ 
ภายในทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
  5) ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยภาพรวมมีสมรรถนะหัวหนางาน
อยูในระดับมาก มีการปฏิบัติ ดังนี้  ประพฤติตนเป็นแบบอยางท่ีดี ตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  ประพฤติตนตามกฎและระเบียบขอบังคับวิชาชีพ    เสียสละ มีวินัย รับผิดชอบ มุงมั่น
พัฒนาในวิชาชีพ  ยืนหยัดเพื่อความถูกตอง โดยมุงพิทักษแผลประโยชนแของทางราชการ แมตกอยูใน
สถานการณแท่ีอาจยากลําบาก  และความเป็นกัลยาณมิตรตอทุกคน 

6) ดานการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนรู โดยภาพรวมมีสมรรถนะหัวหนางาน
อยูในระดับมาก มีการปฏิบัติ ดังนี้  จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเป็นสําคัญ ใชรูปแบบ วิธีการอยาง
หลากหลาย  นําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการออกแบบการเรียนรู   สรางและพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทองถิ่น  ใชและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรูอยางหลากหลาย  และมีการออกแบบวิธีการ เครื่องมือ วัด ประเมินผล และนําผลการ
ประเมิน สูการพัฒนาผูเรียน 
  7) ดานการพัฒนาผูเรียน  โดยภาพรวมมีสมรรถนะหัวหนางานอยูในระดับมาก มี
การปฏิบัติ ดังนี้  จัดกิจกรรมอยางหลากหลาย เนนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  จัดกิจกรรมท่ี
ปลูกฝใงและเห็นคุณคาของความเป็นไทย สงเสริม วัฒนธรรม เอกลักษณแของชาติ  จัดกิจกรรมท่ีฝึกให
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการใชชีวิตประจําวัน  จัดกิจกรรมใหผูเรียน ไดพัฒนาสุขภาพกายและจิต เพื่อ
การดํารงชีวิตอยางมีความสุข  จัดทําขอมูลของผูเรียนวิเคราะหแผูเรียนรายบุคคล อาทิ วิเคราะหแ
สถานะภาพสวนตัวของผูเรียน ครอบครัว กลุมเพื่อน เพื่อชวยเหลือ และแกปใญหาผูเรียนเป็น
รายบุคคล จัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนมีความเขาใจหนาท่ีสิทธิมนุษยชน การใชเหตุผล ไตร ตรองในการ
ตัดสินใจ  และจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนรูจักรับฟใงและแลกเปล่ียนความคิดเห็นตอผูอื่น ดวยความเป็น
ประชาธิปไตย 
  8)  ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน  โดยภาพรวมมีสมรรถนะหัวหนางานอยูในระดับ
มาก มีการปฏิบัติดังนี้ จัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อกําหนดแนวทางซึ่งนําไปใช
ประโยชนแตอการพัฒนาผูเรียน  ความมีวินัย ใหผูเรียนภายในหองเรียน เห็นชอบและยอมรับ
กฎระเบียบท่ีกําหนดไวรวมกัน  จัดกิจกรรมใหผูเรียน ครู เพื่อนรวมหองเรียนไดมีปฏิสัมพันธแท่ีดี
รวมกัน  จัดแหลงการเรียนรูท่ีดึงดูดความสนใจ ใฝุเรียนรูและปลอดภัยตอผูเรียน  บริหารจัดการกับ
อุปกรณแ ส่ือ นวัตกรรมตางๆ ใหมีคุณภาพ ท้ังภายในและภายนอกหองเรียน  และการจัดทํารายงาน
ตรวจสอบ 
  9)  ดานการวิเคราะหแ สังเคราะหแและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน  โดยภาพรวมมี
สมรรถนะหัวหนางานอยูในระดับมาก มีการปฏิบัติ ดังนี้ สํารวจ ปใญหาของผูเรียนท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียน 
และดําเนินการทํางานวิจัย เพื่อแกปใญหา พัฒนาผูเรียน  วิเคราะหแสาเหตุของปใญหา ในทุกดาน ท้ัง
ดานบวก ดานลบ และหาวิธีการการแกปใญหาอยางเป็นขั้นตอน  หาแนวทาง กระบวนการตางๆ ใน
การติดตามการแกปใญหา  สรุปและประมวลขอมูลตางๆ ของผูเรียนในทุกๆ ดานเพื่อประโยชนแตอการ
แกปใญหาและหาแนวทางพัฒนาการเรียนรูในหองเรียน  จัดทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการอยางเป็นระบบ
ขั้นตอน  นําเสนอผลงานวิจัยไปประยุกตแใชใหเขากับบริบทของปใญหาหรือส่ิงท่ีตองการพัฒนาของ
ผูเรียน  และสังเคราะหแ รวบรวม จัดประเภทของปใญหาอยางเป็นระบบ 
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  10) ดานภาวะผูนํา  โดยภาพรวมมีสมรรถนะหัวหนางานอยูในระดับมาก มีการ
ปฏิบัติ ดังนี้ สนใจสถานการณแปใจจุบันที่นําไปสูการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตอการวางแผนงาน/โครงการ
พัฒนาสถานศึกษาของตนเอง  ยอมรับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนดานการเรียน และพรอม
ปรับปรุงเปล่ียนแปลง พัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหดีขึ้น  ใหความสําคัญตอ
คุณคาของผูอื่น ท้ังดานความคิดเห็นและผลงานของแตละบุคคล  สงเสริมการทํางานเป็นทีมกระตุนให
เกิดความมุงมั่นในการปฏิบัติงานตามภารกิจใหลุลวง  สนทนา แลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางเปิดกวาง 
ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตางท่ีมีประโยชนแตอการทํางาน  กระตุนใหผูอื่น เกิดความคิดใหมท่ีนําไปสู
การเปล่ียนแปลงไปจากเดิมใหมีความทันสมัยมากขึ้น  และพิจารณาไตรตรองความสอดคลองในการ
จัดการเรียนรูที่เหมาะสมรวมกับผูเรียน 
  11) ดานการสรางความสัมพันธแและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู  
โดยภาพรวมมีสมรรถนะหัวหนางานอยูในระดับมาก มีการปฏิบัติ ดังนี้ สรางเครือขายความรวมมือใน
ชุมชน เพื่อรวมกันแกปใญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน  จัดกิจกรรมใหบริการ
ชุมชนไดมีสวนเขารับบริการในสถานศึกษาเสมือนแหลงการเรียนรูหนึ่งในชุมชน  และเป็นผูนํา
ประสานชุมชนใหมีสวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษา 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนต่อสมรรถนะหัวหน้างาน
วิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี 
พบวา 
  1)  ครูท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอสมรรถนะหัวหนางานกลุมบริหารวิชาการ
ของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ท้ังภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน จึงไมสอดคลองกับสมติฐานท่ีกําหนดไว 
  2) ครูท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสมรรถนะหัวหนางานวิชาการของ
โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ท้ังภาพรวมและ
รายดานของสมรรถนะหลักและสมรรถนะรองไมแตกตางกัน จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีกําหนดไว 
  3)  ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสมรรถนะหัวหนางาน
วิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวน สมรรถนะหลัก ดานการบริการท่ีดี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
  4)  ครูท่ีมีประสบการณแท่ีแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอสมรรถนะหัวหนางาน
วิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีกําหนดไว  ยกเวนดานการบริการท่ีดี  และ
ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดย
ผลการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD ดานการบริการท่ีดี พบวา  แตกตางกัน 2 คู  คูท่ี 1  
คือ  ครูท่ีมีประสบการณแในการทํางาน  10 ปีขึ้นไป  มีคาเฉล่ียสูงกวา ครูท่ีมีประสบการณแในการ
ทํางานตํ่ากวา  5  ปี และ 6-10 ปี  สวนดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู แตกตางกัน 1 คู 
คือ  ครูท่ีมีประสบการณแในการทํางาน  10 ปีขึ้นไป  มีคาเฉล่ียสูงกวา ครูท่ีมีประสบการณแในการ
ทํางานตํ่ากวา  5  ปี 
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  5)  ครูท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน  มีความคิดเห็นตอสมรรถนะ
หัวหนางานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
นนทบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีกําหนดไว  ยกเวน ดานการบริการ
ท่ีดี  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผลการทดสอบความแตกตางรายคู
ดวยวิธี LSD พบวา แตกตางกัน 1 คู คือ  ครูท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนท่ีมีขนาดกลางหรือเล็ก มี
คาเฉล่ียสูงกวาขนาดใหญพิเศษ 
การอภิปรายผล 
 1. สมรรถนะดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู    โดยการประพฤติตนเป็นแบบอยาง
ท่ีดี ตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ท้ังนี้อาจเป็นเพราะยิ่งสังคมยกยองเคารพและไววางใจ
ผูประกอบวิชาชีพครูมากเทาใด ผูประกอบวิชาชีพครูก็ตองประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสม และเป็น
แบบอยางแกผูอื่นได ซึ่งอาจทําใหขัดกับความเป็นกัลยาณมิตรตอทุกคน เพราะครูตองปฏิบัติตนเพื่อ
รักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด สอดคลองกับงานวิจัยของวันทนา เนาวแวัน
และคณะ (2556:98) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ดานความมีคุณธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบ พนักงานของบริษัทยินดีทํางานเพื่อประโยชนแสวนรวมเป็นสําคัญมากกวาประโยชนแสวนตน 
และสามารถควบคุมอารมณแเพื่อแสดงออกไดอยางเหมาะสมและถูกตองไดอยางตอเนื่อง และมีความ
กลาท่ีจะอธิบายเหตุผลท่ีทานไมเห็นดวยและอธิบายถึงสาเหตุท่ีผูอื่นยอมรับได สอดคลองกับงานวิจัย
ของประพันธแ พวงปรีชา  )2550    :บทคัดยอ  (พบวาขีดความสามารถท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานของ

พนักงานในดานคุณธรรมและความซื่อสัตยแ และความสามารถในการเป็นหัวหนางาน /ผูบริหารท่ีดี 
และงานวิจัยของวรางคแศ ิริ  ทรงศิล )2550   :บทคัดยอ  (พบวาขีดความสามารถหลักของบุคลากร ท่ีมี
ความจําเป็นตอการปฏิบัติงานของบุคลากร คือการมีสานึกของความรับผิดชอบ ,ความรับผิดชอบตอ
สังคม 
 2. สมรรถนะดานการทํางานเป็นทีม  โดยการสงเสริมการทํางานเป็นทีม เนนความรับผิดชอบ
งานตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับจากกลุม ท้ังนี้อาจเป็นเพราะความรับผิดชอบของบุคคลตามบทบาท
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากกลุม แสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จของการทํางานเป็นทีมรวมถึงการบริหารท่ีดี
ภายในองคแกร โดยนอกจากผูปฏิบัติสามารถทํางานตามบทบาทหนาท่ีเป็นท้ังผูนําและผูตามท่ีดีแลว 
ยังตองรับฟใงและแลกเปล่ียนประสบการณแภายในทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของณัฏฐริดา บุงทอง, สมบูรณแ บูรศิริรักษแ, อภิธีรแ ทรงบัณฑิตยแ (2556:78) ได
ศึกษาเรื่อง ระดับการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตคลองสาน สังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานการทํางานเป็นทีม พบวา  ความไววางใจซึ่งกันและกัน การมีปฏิสัมพันธแ การมี
สวนรวมและการส่ือสารอยางเปิดเผยสมรรถนะการทํางานเป็นทีมมีความสัมพันธแกับการบริหารงาน
บุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 3. สมรรถนะดานการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนรู  โดยการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เป็นสําคัญ ใชรูปแบบ วิธีการอยางหลากหลาย  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ยอมทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ซึ่งครูตองใชรูปแบบ วิธีการ
อยางหลากหลาย  นําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการออกแบบการเรียนรู   สรางและพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทองถิ่น  ซึ่งในการออกแบบวิธีการ 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 775 

เครื่องมือ วัด ประเมินผล และนําผลการประเมิน สูการพัฒนาผูเรียน เป็นตัวท่ีใชวัดระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน จึงตองมีการกําหนดเกณฑแการวัดใหไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการ
ของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จตุพล หาญดี  )2555 : 87-88) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนา 
บุคลากรดานการประเมินผลผูเรียน โรงเรียนทาลาด อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พบวา ผล
การพัฒนาบุคลากรดานการประเมินผลผูเรียนใชกลยุทธแการพัฒนา คือ สามารถสรางเครื่องมือ ท่ี
หลากหลาย ท้ังในเรื่องของการสรางเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล ขั้นตอนการ วัดผลและ
ประเมินผล และวิธีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ทํา ใหบุคลากรในโรงเรียน สามารถ
ดําเนินการวัดผลและประเมินผลได มีการนําเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล ผูเรียนมาใชอยาง
หลากหลาย และเหมาะสม เกิดความตระหนักและใหความสําคัญในการ ดําเนินการพัฒนาผูเรียน 
กลาตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลผูเรียนได ตรงตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
สอดคลองกับคุรุสภา )2548 (ท่ีกลาวถึง สมรรถนะตามมาตรฐานความรูดานการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการ เรียนรูวา ครูตองสามารถจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนและจําแนกระดับการ
เรียนรูของผูเรียนจากการ ประเมินผล   
 4. สมรรถนะดานภาวะผูนํา  โดยการสนใจสถานการณแปใจจุบันท่ีนําไปสูการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงตอการวางแผนงาน /โครงการพัฒนาการศึกษาของตนเอง แสดงออกถึงการมีภาวะผูนํา  
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากหัวหนางานท่ีมีภาวะผูนําท่ีดีมีสวนทําใหองคแกร ขับเคล่ือน และพรอมรับกับการ
เปล่ียนแปลงตามสถานการณแปใจจุบันที่นําไปสูการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ โดยผูนําท่ีดีตองยอมรับความ
คิดเห็นท่ีแตกตาง ใหความสําคัญตอคุณคาของผูอื่น กระตุนและสงเสริมใหผูอื่นเกิดความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจใหลุลวง และเกิดความคิดใหมท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลง ซึ่งการมุงแตพัฒนางาน
อาจทําใหครูขาดการพิจารณาไตรตรองความสอดคลองของการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดูบรินและแอนดรูวแ  )Dubrin and  Andrew, 1998  อางถึงในน้ําฝน โดม
กลาง, 2550  ( กลาวไววา ผูนําในอนาคตจึงตองมีการพัฒนาและปรับเปล่ียนบทบาทใหตนเองมี
บทบาทหนาท่ีโดดเดนมากขึ้น เนื่องจากหัวหนาหอผูปุวยเป็นบุคคลหนึ่งท่ีสามารถขับเคล่ือนให
องคแการพยาบาลประสบความสําเร็จ ผูนําท่ีดีคือผูท่ีคนอื่นอยากเดินตาม การปฏิบัติของผูนําสราง
ความรูสึกอยากทํางานของผูใตบังคับบัญชา หัวหนาหอผูปุวยจําเป็นตองมีการพัฒนาตนเองใหเป็น
ผูนําท่ีดี เป็นแบบอยาง มีวิสัยทัศนแกวางไกล สรางบรรยากาศในการทํางานเพื่อใหบุคลากรทํางาน
อยางมีความสุข สงผลใหเพิ่มระดับแรงจูงใจและความเต็มใจทุมเทปฏิบัติงานรวมกันทํางานใหไดรับ
ผลสัมฤทธิ์ ชวยเพิ่มผลผลิตแกองคแการ มุงสูเปูาหมายในทิศทางเดียวกัน   
 5. สมรรถนะดานการพัฒนาผูเรียน  โดยการจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย เนนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายมีสวนชวยพัฒนาทักษะในดาน
ตางๆ ของผูเรียนไดเป็นอยางดี รวมถึงการดํารงชีวิตอยางมีความสุข โดยผูปฏิบัติตองจัดกิจกรรมให
ผูเรียนรูจักรับฟใง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นตอผูอื่น ดวยความเป็นประชาธิปไตย  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของไพรบูรณแ จารีด  )2553    :144  (ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะของขาราชการครู
กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กลาววา ควรมีจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
ปฏิบัติงานเป็นกลุมและรายบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสามารถและ
ความสมัครใจ  สอดคลองกับ มณี ครไชยศรี  )2550) ไดศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม
หลักสูตรขั้นพื้นฐานโรงเรียนมงฟอรแตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม พบวา มีหลักในการจัดกิจกรรมคือ ให
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ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง สงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ  
 6. สมรรถนะดานการบริหารจัดการช้ันเรียน  โดยการจัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อกําหนดแนวทางซึ่งนําไปใชประโยชนแตอการพัฒนาผูเรียน  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการ
จัดทําสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีผูปฏิบัติทําอยูเป็นประจํา และเป็นส่ิงท่ีบงบอกถึงผลการปฏิบัติในการพัฒนา
ผูเรียนในดานตางๆ ไมวาจะเป็นความมีวินัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ความรับผิดชอบและการใฝุ
เรียนรู รวมถึงบริหารจัดการอุปกรณแ ส่ือ นวัตกรรมตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหองเรียน โดยผู
ปฏิบัติตองมีการจัดทํารายงานตรวจสอบ เพื่อติดตามในการบริหารจัดการช้ันเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ British Council ( 2009 ( ท่ีกลาววาครูควรมีสมรรถนะเกี่ยวกับทักษะการ
จัดการช้ันเรียน กลาวคือ ครูตองมีความสามารถในการวางแผน การควบคุมและอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ใหสัมพันธแกับกิจกรรมการเรียนการสอนและสนองความตองการท่ีแตกตางกันทาง
ความสามารถ วัฒนธรรมและเพศของผูเรียน ขณะท่ี คุรุสภา )2548  (ไดกําหนดสมรรถนะเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการในหองเรียนตามมาตรฐานความรู ซึ่งครูจะตองมีภาวะผูนําสามารถบริหารจัดการในช้ัน
เรียนสามารถส่ือสารไดอยางมีคุณภาพสามารถในการประสานประโยชนแและสามารถนํานวัตกรรม
ใหมๆมาใชในการบริหารจัดการ 
 7. สมรรถนะดานการพัฒนาตนเอง  โดยการเพิ่มพูนความรูและติดตามองคแความรูใหมเพื่อ
พัฒนาตนเอง โดยการเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน  ท้ังนี้อาจเพราะผูปฏิบัติมี
เทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตางๆ รวมถึงมีความสามารถใชส่ือ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพได จึงทําใหผูปฏิบัติเรียนรูไดงายและ
รวดเร็วขึ้น โดยผูปฏิบัติตองมีการประเมินตนเองเพื่อหาจุดเดน และจุดดอยของตนเองเพื่อหาวิธีใน
การปรับปรุงขอบกพรองของตนเอง  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรทัย  ยศปใญญา  )2559) ไดศึกษา
เรื่อง รูปแบบงานพัฒนาสมรรถนะหัวงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ดานการพัฒนาตนเอง  พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การศึกษาหรือพัฒนาดวย
ตนเอง อยูในระดับมาก  
 8. สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  สมรรถนะหัวหนางานในกลุมบริหาร
วิชาการ ของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  จังหวัดนนทบุรี โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เป็นอันดับท่ี  8     โดยการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส 
ตรวจตราความถูกตอง เพื่อใหไดงานท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้เป็นเพราะการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏบัติงาน มี
ปใจจัยเสริมหลายดานท้ังคุณสมบัติของตัวเอง และส่ิงตางๆท่ีเกี่ยวของ โดยผูปฎิบัติงานตองควบคุม
ตนเองใหเป็นผูท่ีมุงมั่นในการทําในส่ิงท่ีถูกตอง และเกิดประโยชนแเชิงสรางสรรคแแกโรงเรียน ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจาก  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศรีนภา  ฉิมเฉย  )2558:98) ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะของ
ผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดานมุงผลสัมฤทธิ์ พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแเพื่อพัฒนางานของโรงเรียน  
 9. สมรรถนะดานการบริการท่ีดี  โดยการชวยแกปใญหาตางๆ ใหกับผูเกี่ยวของอยางเต็มใจ 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการบริการใหความชวยเหลือ แกปใญหาตางๆ ทําใหผู รับบริการเกิดความ
ประทับใจและช่ืนชมในองคแกร  ซึ่งงานบริการถือเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานดานตางๆ เกือบทุกงาน



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 777 

ภายในองคแกร จึงมีความจําเป็นในการปลูกจิตสํานึกใหขาราชการทุกคนตองเป็นนักบริการท่ีดีและเต็ม
ใจใหบริการ รวมถึงการใหคําแนะนําท่ีเป็นประโยชนแแกผูเกี่ยวของ เพื่อความสนองความจําเป็นหรือ
ความตองการท่ีแทจริง  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศรีนภา  ฉิมเฉย  )2558 :98   (ไดศึกษาเรื่อง 
สมรรถนะของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดานการบริการท่ีดี พบวา ผูบริหารสถานศึกษา 
ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีและสรางความประทับใจแกผูรับบริการ และมีการนําขอมูลท่ีไดจากการ
ประเมินผลความพึงพอใจ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบในการบริการอยางตอเนื่อง  
 10. สมรรถนะดานการวิเคราะหแ สังเคราะหแการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยการสํารวจปใญหา
ของผูท่ีเรียนท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียนและดําเนินการทําวิจัย เพื่อแกปใญหา พัฒนาผูเรียน ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะ ครูตองมีการทําวิจัยเพื่อแกปใญหาผูเรียน รวมถึงพัฒนางานอยางเป็นระบบขั้นตอน ซึ่งตองมี
การวิเคราะหแหาสาเหตุของปใญหา แนวทาง กระบวนการตางๆ เพื่อแกปใญหาอยางเป็นขั้นตอน โดยผู
ปฏิบัติตองมีการสังเคราะหแ รวบรวมและจัดประเภทของปใญหาอยางเป็นระบบจึงจะนําไปสูการ
แ ก ปใ ญ ห า ท่ี ต ร ง จุ ด   ซึ่ ง ส อ ด ค ล อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง 

ศรีนภา  ฉิมเฉย )2558 :98  (ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต  1   ดานการ

วิเคราะหแและ สังเคราะหแ พบวา ผูบริหารสถานศึกษา แกปใญหาหรือพัฒนางาน รวมท้ังสามารถ
วิเคราะหแองคแกร หรืองานในภาพรวมและดําเนินการ แกปใญหาอยางเป็นระบบ รวมถึงดําเนินกิจกรรม
และประเมินผลการแกปใญหาหรือพัฒนางานโดยนําผลการประเมินไปใชพัฒนางานอยางตอเนื่อง  
 11. สมรรถนะดานการสรางความสัมพันธแและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู  
โดยการสรางเครือขายความรวมมือในชุมชน เพื่อรวมกันแกปใญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
ในชุมชน  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาเป็นสวนหนึ่งของชุมชน โดยท่ีชุมชนมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนาและความสําเร็จของสถานศึกษา ขณะเดียวกันโรงเรียนก็มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ชุมชน สถานศึกษาจึงควรมีการศึกษาสภาพปใญหาและความตองการของชุมชน จัดกิจกรรมใหบริการ
ชุมชนไดมีสวนเขารับบริการในสถานศึกษาเสมือนแหลงเรียนรูหนึ่งในชุมชน และเพื่อใหไดรับความ
รวมมือสนับสนุนจากชุมชนในกิจกรรมสรางสรรคแตางๆ อันจะเป็นประโยชนแตอท้ังโรงเรียนและชุมชน
อยางยั่งยืน  ซึ่งจะเห็นไดวาสถานศึกษาขาดความเป็นผูนําท่ีจะประสานชุมชนใหมีสวนรวมในกิจกรรม
ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรทัย  ยศปใญญา  )2559  (ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบงาน
พัฒนาสมรรถนะหัวงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ดาน
การสรางความสัมพันธแและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู  พบวา  สมรรถนะท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงท่ีสุด คือ การมีสวนรวมขององคแคณะและบุคคล  
 2. ผลการเปรียบเทียบ สมรรถนะหัวหน้างานในกลุ่มบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี พบว่า  
 ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอสมรรถนะหัวหนางานในกลุมบริหารวิชาการ ในภาพรวม
ไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากครูเพศชายและเพศหญิงมีความรูความสามารถและโอกาสในการ
ทํางานตลอดจนสรางผลงานไมแตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธันยแชนก ธิติพงศแวิวัฒนแ 
(2552:67) พบวา เพศของพนักงานท่ีแตกตางกัน มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม ดาน
ประสิทธิผลในการทํางานและพฤติกรรมในการทํางานของพนักงานไมแตกตางกัน  ครูที่มีอายุตางกันมี
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ความคิดเห็นตอสมรรถนะหัวหนางานในกลุมบริหารวิชาการ ในภาพรวมไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากครูที่มีอายุนอยสามารถปฏิบัติงานเชิงรุกไดเป็นอยางดี ซึ่งครูท่ีมีอายุมากก็มีประสบการณแ
ในการทํางาน ทําใหผลงานท่ีออกมาไดผลงานท่ีใกลเคียงกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มะหแดี มะ
คือราแว (2550, หนา 135) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสมรรถนะครูตาม
เกณฑแ มาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปใตตานี พบวา ครูผูสอนท่ี
มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูตามเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพของครู โดยรวม ไม
แตกตางกัน  ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะหัวหนางานในกลุมบริหาร
วิชาการ ในภาพรวมไมแตกตางกันท้ังนี้อาจเป็นเพราะการปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนเองซ้ําบอยๆ ทํา
ใหเกิดความชํานาญ ด้ังนั้น การศึกษาสูงจึงไมมีผลตอการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ จรรย
พร สุรัตนชัยการ (2550:57) ไดศึกษาเรื่อง ปใจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางานของพนักงานบริษัท แมกลองฟููดสแ จํากัด พบวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอ
ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานบริษัท แมกลองฟููดสแ จํากัด ไมแตกตางกัน ครูท่ีมีประสบการณแ
ท่ีแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอสมรรถนะหัวหนางานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
การไดรับงบสนับสนุนจากรัฐบาลท่ีเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมตางๆ  รวมถึง
การฝึกอบรมสัมมนา  เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง  ใหโอกาสในการใชความคิดริเริ่มสรางสรรคแ 
เพื่อพัฒนางานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ จึงสงผลใหการปฏิบัติไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ มะหแดี มะคือราแว (2550, หนา 135) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร และครูผูสอนเกี่ยวกับ
สมรรถนะครูตามเกณฑแมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนเอกชนสอน ศาสนาอิสลามจังหวัดปใตตานี 
พบวา ครูผูสอนท่ีมีประสบการณแในการสอนตางกัน มีความคิดเห็น เกี่ยวกับสมรรถนะครูตามเกณฑแ
มาตรฐานวิชาชีพของครู โดยรวมไมแตกตางกัน   ครูท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน  มี
ความคิดเห็นตอสมรรถนะหัวหนางานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากแตละโรงเรียนมี
การบริหารจัดการท่ีเป็นระบบตามบริบทของโรงเรียนเป็นอยางดี ไมวาจะเป็นจํานวนครูตอเด็ก 
ปริมาณงานของครู สอดคลองกับวิจัยของวรรณเพ็ญ พิสุทธิพงษแ (2553, น. 69-72) พบวา การ 
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจําแนกตามขนาดโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาด 
กลาง และขนาดใหญ โดยรวมไมตางกัน สอดคลองกับวิจัยของอุนากรรณแ สวนมะมวง (2553น. 82) 
พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาท่ีมี 
ขนาดตางกันมีสภาพการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน 
 สําหรับปใญหาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับสมรรถนะหัวหนางานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี  ไดกลาวถึงปใญหาและขอเสนอแนะ
ตางๆ ตามทัศนะของครู มี  3  ดาน คือ 1) ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน วายังคงยึดติดกับ
คําวา "ท่ีผานมาก็ทําแบบนี้" ทําใหกลายเป็นงานท่ีทําเป็นประจําเดิม เดิม  2) ดานการทํางานเป็นทีม  
ควรมีการเรียกประชุม กําหนดแนวทางในการทํางานใหเป็นระบบเป็นแนวเดียวกันและหัวหนางาน
ควรรับฟใงความคิดเห็นและนําไปปฏิบัติในส่ิงท่ีดีท่ีเป็นประโยชนแ การทํางานยังมีลักษณะงานใครงาน
มัน  3)  ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน ควรสงเสริมสนับสนุนอุปกรณแส่ือการสอนท่ีมีคุณภาพท่ีจะ
ชวยใหนําไปจัดกิจกรรมในช้ันเรียนไดดี  โรงเรียนยังขาดปใจจัยในการสนับสนุนในงานบางเรื่ องท่ี
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ตองการแนวทางท่ีแปลกใหม ยังคงท่ีแตดวยขาดปใจจัยสนับสนุนจากหนวยงาน ซึ่งก็เป็นลักษณะเดิมๆ 
ของระบบการศึกษาไทย 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1) สมรรถนะหลักพบวาดานการบริการท่ีดีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด  โดยครูที่ปฏิบัติงานอยูใน
โรงเรียนท่ีมีขนาดกลางหรือเล็ก มีคาเฉล่ียสูงกวาขนาดใหญพิเศษ มีการปฏิบัติดังนี้ ชวยแกปใญหา
ตางๆ ใหกับผูเกี่ยวของอยางเต็มใจ  ตลอดจนวางแผน ประสานงานภายในหนวยงานและหนวยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหไดรับการบริการท่ีรวดเร็วตอเนื่อง  รวมถึงใหคําแนะนําท่ีเป็นประ โยชนแแก
ผูเกี่ยวของเพื่อตอบสนองความจําเป็นหรือความตองการท่ีแทจริง  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนท่ีมี
ขนาดกลางหรือเล็ก มีครูจํานวนนอย ทําใหการบริหารจัดการงายและท่ัวถึง การประสานงานตางๆ มี
ความรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อใหการบริการท่ีดีสงเสริมสมรรถนะหัวหนางานวิชาการของโรงเรียน ควรมีการ
แตงต้ังคําส่ังสําหรับครูท่ีรับผิดชอบในดานการบริการโดยตรง ตลอดประสานงานภายในกลุมอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูเกี่ยวของไดรับความพึงพอใจประทับใจในการบริการของ
โรงเรียนท่ีดีขึ้น 
 2) สมรรถนะรองพบวา ดานการสรางความสัมพันธแและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการ
เรียนรูมีคาเฉล่ียตํ่าสุด  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนสวนใหญเนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผูเรียนมี
การท่ีสนับสนุนในดานการพัฒนาผูเรียน การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู การวิเคราะหแ 
สังเคราะหแและการวิจัย จึงทําใหขาดการสรางเครือขายความรวมมือในชุมชน การจัดกิจกรรม
ใหบริการชุมชนไดมีสวนเขารับบริการในสถานศึกษาเสมือนแหลงการเรียนรูหนึ่งในชุมชน  ดังนั้น
โรงเรียนควรมีจัดต้ังเครือขายผูปกครองใหมีความเข็มแข็งและมีความสัมพันธแอันดีกับโรงเรียน โดย
สงเสริมใหมีกิจกรรมตางๆ ท่ีชุมชนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน 
 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาความตองการและความจําเป็น สมรรถนะทางการบริการดานวิชาการ

ของ 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี 

2.2 ควรศึกษารูปแบบการประเมินตนเองเพื่อหาจุดเดนและจุดดอยของบุคลากร
ปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการ 

2.3 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานทาง
วิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี 
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Knowledge Management and Employee’s Performance: A Case 
Study on HeNan DeXuan Commercial and Trading Co., Ltd. 

 

 

 

 

Abstract 

The purposes of this research were to: study the level of knowledge management 
and employee‖s performance of HeNan DeXuan Commercial and Trading Co., Ltd., 
and study the relationship between knowledge management and employee‖s 
performance. A questionnaire was used to collect data from 92 employees. The 
statistics was used to analyze the data were frequency, percentage, mean, Standard 
Deviation, and Pearson Correlation.  

The results showed that both the level of knowledge management and 
employee‖s performance were at a disagree level. But there was strong positive 
correlation between knowledge management and employee‖s performance with 
statistically significant at a level of 0.05. 

 
Key words: Knowledge management, Employee‖s performance, Knowledge creation 
and capture, Knowledge sharing and enrichment, knowledge management tools 
 
Introduction 
As an important sector of GDP, finance is playing an increasingly important role in 
China. Against this background, the government began to take measures to improve 
the openness of the financial industry, encourage direct financing and encourage 
financial services to the real economy. In terms of data, the financial sector's 
contribution to GDP increased from 5% in 2011 to 8.9% in 2013 and achieved 19.1% 
of GDP in the bull market in the first half of 2015. With the deepening of financial 
innovation and the continuous improvement of the Internet technology, the Internet 
finance has developed vigorously, and new things such as p2p, crowd funding and 
Internet securities brokers have emerged. (China‖s financial industry development 
status and market outlook forecast in 2017, 2017: online) 
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With the development of Internet finance, more and more Internet financial 
service companies are also emerging. There is a huge number of small and medium 
sized financial enterprises. HeNan DeXuan Commercial and Trading Co., Ltd. is one of 
the small financial companies that focus on internet financial services. How to get 
advantages in a competitive environment is a major problem for HeNan DeXuan 
Commercial and Trading Co., Ltd. 
 
Knowledge Management 
There are numbers of experts definite the knowledge management. There are three 
dimensional definitions about knowledge management. (Benjamins, 2001)  

The knowledge management was a result of the management theorists and 
practitioners in the early time. The information and explicit knowledge became more 
important valuable assets of an organization. Peter Senge focused on the “learning 
organization” and the culture of knowledge management. The pioneering research 
on the diffusion of innovation, information technology influenced the understanding 
of organizational knowledge.  

1) Knowledge Creation and Capture 
Any team, group, company or organization is creating knowledge continually. 

The basic aim of knowledge management is gathering the new knowledge which is 
generated through the interaction between people or organization. Because of the 
high competitive, the needed of new knowledge is increasing. Enterprises and 
organizations have to create and capture the novel ideas, concepts and knowledge. 
In fast changing markets, the development of corporation occasionally rest with the 
creation, innovation and collection of new knowledge, and whether it can form a 
competitive product or service. (Uriarte, 2008) 

2) Knowledge Sharing and Enrichment  
Knowledge sharing and enrichment possibly the most important element of 

knowledge management. Knowledge can be processed and enriched during the 
process of knowledge sharing. Employees can share knowledge with internal staff or 
external personnel. The level of knowledge sharing can largely determine the 
competitive advantage of enterprise. (Uriarte, 2008) 

3) Knowledge Management Tools 
In daily operation, every organization deal with knowledge. There are many 

benefits to deal with knowledge in a systematic and formal way:(a) understand the 
functioning of the organization; (b) decrease the time and effort required to find 
information and documentation; (c) avoid repeating mistakes and work; (d) lessen the 
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response time to frequently asked questions; (e) increase the quality and speed of 
important decisions making. 

Knowledge management tools are the systems that used to create, record 
and shore the knowledge such as a software application. Employees can find these 
knowledge in forms, reports or documents easily. There are some typical tools in 
knowledge such as document management, information database and lessons 
learned system, collaboration and so on. (Uriarte, 2008) 

 
Employee’s Performance 
This is a theory that combines the first two ideas. Performance refers to behavior and 
result. Behavior is manifested by the person doing the work and the task is put into 
practice. Behavior is not only a tool of result, but also a result. It is a result of mental 
and physical effort to accomplish a task and can be judged separately from the 
result. Performance is reflected in behavior, manner and result. (Micheal Armstrong 
et al. 2000 quoted in Zhang & Cao 2009: 6) 

1) Work Efficiency 
Work efficiency include quantity and quality achieved at work, and refers to 

the degree of achieving the desired goals in work activities. Work efficiency involve 
the results of work. First of all, whether a person has any performance depends on 
how much he has achieved after the completion of his work task. (Ping & Fu, 2007) 

2) Work Effectiveness 
Work effectiveness includes organizational effectiveness, management 

effectiveness and operation effectiveness, and refers to effectiveness of combination 
of time, finance, information and labor. Work effectiveness involve the behavior 
method during the work. How a person performs at work depends on how he 
achieves results, whether the input is more than the output, or the input is less than 
the output. (Ping & Fu, 2007) 

 
Research Objectives 

1) To study the level of knowledge management of HeNan DeXuan 
Commercial and Trading Co., Ltd. 

2) To study the level of employee‖s performance of HeNan DeXuan 
Commercial and Trading Co., Ltd. 

3) To investigate relationship between knowledge management and 
employee‖s performance of HeNan DeXuan Commercial and Trading Co., Ltd. 
 
Research Hypothesis 
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There is a significant relationship between knowledge management and employee‖s 
performance of HeNan DeXuan Commercial and Trading Co., Ltd 
 
Conceptual Framework 
Knowledge Management is the process through which organization generate value 
from their intellectual and knowledge-based assets that Introduction to Knowledge 
Management (Uriarte, 2008: 1-6).  

Employee‖s Performance is the performance achieved by organization in a 
certain period of time (Richard, 2009). 

 
       Independent Variables                              Dependent Variables 

Figure 1 Conceptual Frameworks 
 
Population and Sample 
In this study, HeNan DeXuan Commercial and Trading Co., Ltd. was chosen as a 
target group. This company was a typical of the online financial industry. It also faced 
the typical problem of development. It entirely matched the topic of study. In total, 
there were 120 employees and manager in this company. The researcher used 
Krejcie and Morgan (1970) sample size table. The table shows that with 120 
population, the sample size would be 92 sample. 
 
Data Collection 
The process of collecting data: 

1) Ask the company for the permission to collect data. 
2) Send the questionnaire to the company. 

 
Research Instrument 
This research used questionnaire to investigate level of knowledge management and 
employee‖s performance and how knowledge management related to organization 
performance.  

Knowledge management  
1) Knowledge creation and capture   
2) Knowledge sharing and enrichment 
3) Knowledge management tools 
 

EimiusTT’k PThfuhi eeT 

1) Work Effectiveness 

2) Work Efficiency 

 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 785 

The questionnaire designed as three parts. The first part was demography of 
employees. The questions were design to be closed-ended with choice answers. The 
second part was the level of knowledge management in the company. Knowledge 
management in questionnaire was divided into knowledge creation and capture, 
knowledge sharing and enrichment and knowledge management tools. The third part 
was the level of employee‖s performance. Employee‖s performance in questionnaire 
was segmented into work efficiency and work effectiveness. Both knowledge 
management and employee‖s performance are designed as 5-scale answers. Likert‖s 
scale (1932) referred in Warmbrod (2014) 1 = Strongly disagree, 2 = Disagree, 3 = 
Neutral, 4 = Agree, 5 = Strongly Agree  

All the questions of questionnaire would be fixed after reliability validity test 
by professionals. This process made sure all questions were effective and reliable. 

 
Assessment of Research Tools 
Questionnaire was used as a data collection tool in this research. The language of 
questionnaire was Chinese. The questionnaire‖s items were as follow: knowledge 
creation and capture, knowledge sharing and enrichment and knowledge 
management tools effecting organizational performance. 

1) Employees’ Background  
This part was the basic information about 92 employees of company. The 

information was including the age, years of work, education background and 
departments of company which items might influence the result. 

2) Knowledge Management Questionnaire 
The questionnaire was used to ask the level of knowledge management in 

the company. All questions were in close-ended form. The knowledge management 
questionnaire was used to test whether knowledge creation and capture, knowledge 
sharing and enrichment and knowledge management tools had a significant 
relationship with employees‖ performance. The whole number of items of 
knowledge management were divided into three parts included (1) knowledge 
creation and capture, (2) knowledge sharing and enrichment, (3) knowledge 
management tools. 

3) Employee’s Performance Questionnaire 
The questionnaire was used to measure the employees‖ performance of 

company. All questions were in close-ended form. The employees‖ performance 
questionnaire was designed to test the level of employees‖ performance. The whole 
number of items of employees‖ performance were divided into two parts included 
(1) work efficiency, (2) work effectiveness. 
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Validity and Reliability  
1) Validity  
The questionnaire was designed after interviewing employees and managers 

of the company. Depends on feedback of experts, researcher revised the instrument. 
The Item-Objective Congruence (IOC) was used to evaluate the items of the 
questionnaire based on the score range from Congruent = + 1, Questionable = 0, and 
Incongruent = -1. The items that had scores lower than 0.5 were revised. On the 
other hand, the items that had scores higher than or equal to 0.5 were reserved. In 
this process, three experts checked the questionnaire. The average score is 0.95, 
more than 0.5. The score was accepted to issue questionnaire. 

2) The reliability  
The reliability of the questionnaire was determined by using to test for non-

response bias, the mean of all variables obtained from early and late respondents 
was calculated. In order to evaluate the reliability, an initial sample of 30 questions 
was per-tested. The reliability value was calculated by using Cronbach‖s alpha to 
ensure whether there was internal consistency within the items. George and Mallery 
(2010) illustrated the value of Coefficient Cronbach‖s Alpha as the following:  0.9= 
Excellent, 0.8 = Good, 0.7 = Acceptable, 0.6 = Questionable, 0.5 = Poor, 
0.5=Unacceptable. Therefore, in order for the research questionnaire to be reliable, 
its value of Coefficient Cronbach‖s Alpha must be at least 0.7. According to the per-
test, the total Cronbach‖s alpha was 0.993, the Cronbach‖s alpha of knowledge 
management was 0.987, the Cronbach‖s alpha of employee‖s performance was 
0.991. The questionnaire was highly reliable. 
 
Data Analysis 

Descriptive statistical analysis was used to describe the level of knowledge 
management and the level of organizational performance. These data were 
described by frequency, percentage, mean and standard deviation. 

Likert‖s scale (1932) referred in Warmbrod (2014) 1 = Strongly disagree, 2 = 
Disagree, 3 = Neutral, 4 = Agree, and 5 = Strongly Agree. Then interpret the average 
of mean scale (Best, 1981: 82)  

4.50-5.00 = Strongly Agree 
3.50-4.49 = Agree 
2.50-3.49 = Neutral 
1.50-2.49 = Disagree 
1.00-1.49 = Strongly Disagree 
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The relationship between knowledge management and organizational 
performance was using Person correlation standard. 

Level of the correlation (Evans, 1991)  
.00 - .19 = very weak 
.20 - .39 = weak 
.40 - .59 = moderate 
.60 - .79 = strong 
.80 - 1.0 = very strong 

Result 
There were basic information of respondents. Most respondents were 18-24 years 
old. Most respondents were working 1-3 years because HeNan DeXuan Commercial 
and Trading Co., Ltd. was a new company built in 2011. 66.3% of respondent had 
junior college degree. 67.4% of respondents worked in sales department. 
 
Knowledge management 
This part described the Mean and Std. deviation of each issue of knowledge 
management, and defined the level of knowledge management in HeNan DeXuan 
Commercial and Trading Co., Ltd. 
Table 1 Mean and Std. Deviation of knowledge management  
Knowledge management  ̅ SD Level Rank 
Knowledge creation and capture 1.57 .71 Disagree 1 
Knowledge sharing and enrichment 1.52 .66 Disagree 2 
Knowledge management tools 1.48 .61 Strongly 

Disagree 
3 

Total 1.53 .61 Disagree  
 

Table 1 showed that knowledge management of HeNan DeXuan Commercial and 
Trading Co., Ltd. was at the level of disagree. The highest variables of knowledge 
management were knowledge creation and capture. 

Knowledge creation and capture of HeNan DeXuan Commercial and Trading 
Co., Ltd. was at the level of disagree. The factor that the company has personnel to 
take care to update information and knowledge got the highest score, with the level 
of disagree. 

Knowledge sharing and enrichment of HeNan DeXuan Commercial and 
Trading Co., Ltd. was at the level of disagree. The factor that employees are 
encouraged to learn cross-disciplinary knowledge was got highest score, with the 
level of disagree. 
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Knowledge management tools of HeNan DeXuan Commercial and Trading 
Co., Ltd. was at the level of strongly disagree. The factor that the company has 
advanced computers and software got the highest score, with the level of disagree. 
 
Employee’s Performance 
This part described the Mean and Std. deviation of each issue of employee‖s 
performance, and defined the level of employee‖s performance in HeNan DeXuan 
Commercial and Trading Co., Ltd. 
 
Table 2 Mean and Std. Deviation of employee‖s performance 
Employee‖s performance  ̅ SD Level Ranking 
Work efficiency 1.59 .60 Disagree 1 
Work effectiveness 1.50 .57 Disagree 2 
Total 1.54 .57 Disagree  
 
Table 2 showed that employee‖s performance of HeNan DeXuan Commercial and 
Trading Co., Ltd. was at the level of disagree. The highest variables of employee‖s 
performance was work efficiency. 

Work efficiency of HeNan DeXuan Commercial and Trading Co., Ltd. was at 
the level of disagree. The factor that employees can avoid mistakes during work got 
the highest score, with the level of disagree. 

Work effectiveness of HeNan DeXuan Commercial and Trading Co., Ltd. was at 
the level of disagree. The factor that employees can accomplish tasks with high 
quality got the highest score, with the level of disagree. 
 
Pearson Correlations 
The relationship between several variables should be measured when analyzing this 
research question. The variables were knowledge creation and capture, knowledge 
sharing and enrichment, and knowledge management tools; work efficiency and work 
effectiveness. The data for each variable were collected from HeNan DeXuan 
Commercial and Trading Co., Ltd. The relationship between variables were analyzed 
by Pearson Correlation at a significance of .01 level (as shown in table 3). 

1) Knowledge management and work efficiency 
The variables of knowledge management and work efficiency has been 

analyzed. The variables of knowledge management were found to be related 
significantly to work efficiency. 
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The statistic showed that there were positive correlation between knowledge 
management and work efficiency, with a strong positive correlation level (r=696**). 
Knowledge management tools and work efficiency had positive correlation with most 
significant at strong positive correlation (r=.751**). Knowledge creation and capture 
just showed the positive moderate correlation with work efficiency (r=.554**). 

2) Knowledge management and work effectiveness 
The variables of knowledge management and work effectiveness has been 

analyzed. The variables of knowledge management were found to be related 
significantly to work effectiveness. 

The statistic showed that there were positive correlation between knowledge 
management and work effectiveness, with a position strong correlation level 
(r=.724**). Knowledge management tools and work effectiveness had positive 
correlation with most significant at strong positive correlation (r=.795**). Knowledge 
creation and capture showed positive moderate correlation with work effectiveness 
(r=.579**). 

3) Knowledge management and employee’s performance 
The variables of knowledge management and employee‖s performance has 

been analyzed. The variables of knowledge management were found to be related 
significantly to employee‖s performance. The statistic showed that there were 
positive correlation between knowledge management and employee‖s performance, 
with strong positive correlation (r=.725**). knowledge management tool and 
employee‖s performance had positive correlation with most significant at strong 
positive correlation level (r=.789**). Knowledge creation and capture showed the 
positive moderate correlation level with employee‖s performance (r=.578). 
 

Table 3 Pearson Correlation of knowledge management and employee‖s 
performance 

Knowledge Management 
Employee’s performance 
r Sig. 

(2-tailed) 
Level Ranking 

Knowledge creation and capture .578** .000 Positive moderate 
correlation 

3 

Knowledge sharing and 
enrichment 

.677** .000 Strong positive 
correlation 

2 

Knowledge management tools .789** .000 Strong positive 
correlation 

1 

Total .725** .000 Strong positive 
correlation 

 

**. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
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Discussions 
1) The level of knowledge management in this research was at a low level. 

The results of related researches showed a high level in knowledge management. 
The level of knowledge management in this study was totally different with the level 
of knowledge management in the other researches. Such as Suryaningrum (2012) 
studied on knowledge management and performance of small and medium entities 
in Indonesia. The result showed a high level of knowledge management. And Danish 
(2012) studied on impact of knowledge management practices on organizational 
performance; an evidence from Parkistan. The statistic of the study showed that 
knowledge management was at a high level. The problem of the HeNan DeXuan 
company might be that it was a new company. Or degrees of employees were not 
high. 

2) Nearly all related researches showed a high level in performance. But in 
this research, there were a disagree level of employee‖s performance. It showed 
difference with related researches. For example, Ahmed, Fiaz & Shoaib studied on 
knowledge management practices on organizational performance: an empirical study 
of banking sector in Pakistan. The research showed that the organizational 
performance in a banking sector in Parkistan was at a high level. This research was 
test the employee‖s performance, it might cause the result different with related 
research. The employees were not satisfied their individual performance. 

3) There was strong positive correlation between knowledge management 
and employee‖s performance. Related researches also showed positive correlation 
between knowledge management and performance. This research and related 
researches showed the same result in the relationship of knowledge management 
and performance. Such as Mosconi & Roy (2013) studied on linking knowledge 
management and organizational performance. Knowledge management was a 
strategy resource for organizational performance. Knowledge management was an 
approach to improve organization. 
 
Recommendation 
The level of knowledge management and employee‖s performance in HeNan 
DeXuan Commercial and Trading Co., Ltd. was disagree. Knowledge management and 
employee‖s performance had strong positive correlation. If the company want to 
increase the performance, the company can focus on increasing knowledge 
management level. 

The level of knowledge management tools was strongly disagree. It was the 
lowest variable of knowledge management. And knowledge management tools was 
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the most strong correlation variable with work efficiency and work effectiveness of 
the other variables of knowledge management. Company can increase employee‖s 
performance by growth the level of knowledge management tools. 

Some related researches used innovation as an intermediary factor to study 
the relationship between knowledge management and performance. Innovation had 
relationship with knowledge management and performance. It was worth to study 
the mediating effect of innovation between knowledge management and 
performance. The company can do something in innovation such as develop a new 
process or design new product to growth the employee‖s performance. 
This research just use one company as a case. The result can be used as a guide for 
HeNan DeXuan company, but it can‖t be a guide for all SMEs. Future researches is 
required to find more universal result for all SMEs to build up their knowledge 
management systems. Future researches can not only focus on China, but also focus 
on the other countries. 
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การบริหารกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรยีน
มัธยมศึกษา  จังหวัดนนทบุร ีสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 3 
Management of Morality and Ethics Promoting Activities for Students in 
Secondary Education Schools under the Secondary Educational Service 
Area Office 3, Nonthaburi Province 
 

 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ การบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
3 และนําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางเป็นผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จํานวน  279 คน  
ใชแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ และการสัมภาษณแเป็นเครื่องมือวิจัยท่ีมีคาความสอดคลอง 
(IOC) รายขออยูระหวาง 0.67 –1.00 มีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.98  วิเคราะหแขอมูลดวยสถิติ 
การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหแความ
แปรปรวนทางเดียว และการทดสอบรายคูดวยวิธี LSD ท่ีระดับความมีนัยสําคัญท่ี .05  
ผลการวิจัยพบวา 

1. การบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ในภาพรวม มีการบริหารกิจกรรมอยูในระดับ
มากทุกดาน ดังนี้ ดานการจัดกิจกรรมท่ัวไป ดานการวัดและประเมินผล ดานการเรียนการสอน    
ดานการจัดสภาพแวดลอม 

2. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ขนาดของโรงเรียนใน
ภาพรวม  ไมแตกตางกัน ยกเวนผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาด
ตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ขอเสนอแนวทางการบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (1) ควรมีการ
วางแผนจัดทําหลักสูตรและกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน (2) ควรจัด
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน (3) ควรมีแหลงเรียนรูท่ีสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมท้ังในและนอกหองเรียน  
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Abstract 
The purposes of this research were to study and compare the management 

of morality and ethics promoting activities for students in secondary education 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 3, Nonthaburi Province 
and to suggest the ways to develop the management of morality and ethics 
promoting activities for students in secondary education schools under the 
Secondary Educational Service Area Office 3, Nonthaburi Province. The sample was 
279 administrators, teachers, and educational personnel. The research instruments 
were five-rating scale questionnaire and interview. form The instrument had IOC of 
0.67 -1.00 and a reliability of 0.98. Data were analyzed through statistics: frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and LSD with a 
significance level of .05.  

The results of this research indicated that: 
1. Overall management of morality and ethics promoting activities for 

students in secondary education schools under the Secondary Educational Service 
Area Office 3, Nonthaburi Province were at a high level. When individual aspects 
were considered, all aspects were at high level: general activity, measurement and 
evaluation, learning and teaching, environmental management.   

2. The respondents with different gender, age, and educational level had 
indifferent opinions towards the management of morality and ethics promoting 
activities for students in secondary education schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 3, Nonthaburi Province. The respondents working in 
different size of school had different opinions towards the management of morality 
and ethics promoting activities for students in secondary education schools under 
the Secondary Educational Service Area Office 3, Nonthaburi Province with a 
statistical significance level of .05.  

3. The suggestions for the ways to develop morality and ethics promoting 
activities included (1) the planning for morality and ethics promoting activities and 
curriculum should be formulated for students, (2) environmental management 
should be carried out to facilitate and promote morality and ethics for students, and 
(3) learning sources should be provided to promote morality and ethics for students 
in both inside and outside classroom.    
 
Keywords: Activity management, Promoting morality and ethics 
 
บทนํา 
 สภาพสังคมไทยในปใจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปในยุคสมัยดานเทคโนโลยีสมัยใหมทําให
เด็กไทยมีคานิยมท่ีแตกตางไปจากเดิม โดยเนนทางวัตถุมากกวาการพัฒนาจิตใจ กอใหเกิดพฤติกรรม
กาวราว การแสดงออกท่ีผิดศีลธรรม การเห็นผิดเป็นชอบ สงผลใหเกิดความเส่ือมทางศีลธรรม เกิด
ปใญหาทางสังคมท่ีหลายฝุายตองเรงแกไข               การดําเนินชีวิตไปตามกระแสสังคมของวัตถุ
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นิยมจนลืมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม ใหความสําคัญทางดานวัตถุจนลืมนึกถึงดานจิตใจ ทําให
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมของคนไทยปใจจุบันเปล่ียนแปลงไป กอใหเกิดปใญหาตางๆ มากมาย เชน 
ปใญหาความรุนแรงท่ีเพิ่มขึ้นในสังคม ปใญหาคอรัปช่ัน ปใญหาอาชญากรรม ปใญหายาเสพติด เป็นตน 
สงผลใหเยาวชนรับรูและแสดงออกส่ิงท่ีไมเหมาะสม เชน การไมเคารพผูใหญ การนิยมนับถือคนรวย
มากกวาคนท่ีกระทําความดี การแสดงกิริยามารยาทท่ีไมเหมาะสม การแตกายไมเหมาะสมแก
กาลเทศะ เป็นตน ถือวา เป็นปใญหาของสังคมซึ่งนับวันจะยิ่งเพิ่มขึ้น หลายสถานบันตางตระหนักและ
เห็นความสําคัญในการปูองกันและแกไขปใญหา คนไทยในปใจจุบันไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
ทางดานวัตถุมากขึ้น จนมีลักษณะเป็นพวกวัตถุนิยม และบริโภคนิยม โดยขาดการพัฒนาทางดาน
จิตใจ คุณธรรม และจริยธรรมทีดีงามในอดีต มีการเอารัดเอาเปรียบกัน มักใชเงิน เกียรติยศ และวัตถุ
เป็นเครื่องวัดคาของคนซึ่งคานิยมดังกลาวสงผลใหคนไทยพยายามหาโอกาสสรางความร่ํารวย ผูท่ีมี
โอกาสก็จะพยายามกอบโกยผลประโยชนแ สวนผูท่ีดอยโอกาสตองพยายามด้ินรนแสวงหาเพื่อปากทอง
มากขึ้น บางคนพยายามสรางโอกาสจนเกิดปใญหาตางๆ   
 ปใจจุบันเกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมและศีลธรรม ทําใหเด็กและเยาวชนในวัยเรียนมีพฤติกรรมท่ี
ไมพึงประสงคแ เชน ไมเห็นคุณคาของตนเอง หนีเรียน ติดยาเสพติด เลนการพนัน ขาดคุณธรรม
จริยธรรม และผลการเรียนตกตํ่าซึ่งเป็นผลมาจากครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุน ขาดการ
ปลูกฝใงคานิยมท่ีถูกตองและเหมาะสมจากผูเกี่ยวของทุกฝุาย ตลอดจนอยูในสภาพแวดลอมท่ีไมพึง
ปรารถนา มีงานวิจัยมากมายท่ีช้ีใหเห็นถึงสังคมท่ีเป็นอันตราย ลอแหลม ทําใหเด็กและเยาวชนของ
ไทย หมกมุน ช่ืนชม หลงใหลกับคานิยมทางสังคมท่ีเนนวัตถุนิยมมากเกินความพอดี นับวันจะกระทํา
ไดยากยิ่งขึ้น จนหลายเรื่องไมสามารถควบคุมได จึงเป็นความจําเป็นเรงดวนท่ีตองพัฒนาคุณภาพคน 
โดยเนนการสรางคุณลักษณะท่ีดีของบุคคลใหเป็นคนดีมีคุณธรรม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
, 2550 : 1) ทานพุทธทาสมองวิกฤติการณแปใจจุบัน วาถาศีลธรรมไมกลับคืนมาโลกาวินาศ ทานพุทธ
ทาสเห็นวาวิกฤติการณแปใจจุบันรุนแรงมากไมมียาขนานใดจะรักษาไดนอกจากโลกุตรธรรม (ประเวศ 
วะสี, 2549 : 32 ) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1. เพื่อศึกษาบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
     2. เพื่อเปรียบเทียบบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จําแนกตาม
สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
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สมมติฐานของการวิจัย 
ครูที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และขนาดของโรงเรียนตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

บริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 แตกตางกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
             ตัวแปรอิสระ                                               ตัวแปรตาม        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. จากการวิจัยทําใหไดแนวคิดการบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 2. เป็นประโยชนแสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ครู สามารถนําไปใชเป็นแนวทางในการบริหาร
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ขอบเขตประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จํานวน 18 โรงเรียนรวมท้ังส้ิน 1,001 คน (สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปีการศึกษา 2560) 

กลุมตัวอยางจํานวน 279 คน ใชการสุมแบบแบงช้ันตามขนาดโรงเรียน การเทียบสวนจาก
จํานวนครูของแตละโรงเรียน และการเลือกแบบงาย 
          2. ขอบเขตเนื้อหาเป็นการศึกษาการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยกําหนดเป็นแปรที่ศึกษา ดังนี้ 

สถานภาพทั่วไปของครู  
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา 
4. ขนาดของโรงเรียน 

การบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ดังนี้  
1. ดานการเรียนการสอน 
 2. ดานการจัดสภาพแวดลอม 
3. ดานการจัดกิจกรรมท่ัวไป 
4. ดานการวัดประเมินผล 
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1) ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของครู ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาและขนาดของ
โรงเรียน 

2) ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรตาม คือ บริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผูวิจัยใช
กรอบแนวคิดของ           นิตยา  ยิ้มแยม  ประกอบดวย ดานการเรียนการสอน ดานการจัด
สภาพแวดลอม ดานการจัดกิจกรรม ดานการวัดและประเมินผล 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnire) โดยแบงเป็น 3 ตอน คือ 
1)  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะแบบตรวจรายการ  
(check list) ไดแก  เพศ  อายุ   ระดับการศึกษา     และขนาดของโรงเรียน   2)  เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารกิจรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตาม
แบบของลิเคิรแท  (Likert‖s Rating Scale)  3)  แบบสัมภาษณแในการบริหารกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
                    1) ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของครู วิเคราะหแขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage)   
  2) ขอมลูเกี่ยวกับการบริหารกิจรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3   โดยใชสถิติ
คาเฉล่ีย   ( )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  3)  การเปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จําแนกตาม 
เพศ และระดับการศึกษาใชการทดสอบดวยสถิติ  t-test จําแนกตาม  อายุ  และขนาดของโรงเรียน 
ใชการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียวดวย  (One-way ANOVA) และใชการทดสอบความแตกตาง
รายคูดวยวิธี LSD (Least Square Difference) ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
ผูตอบแบบสอบถามเป็นครูท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จํานวน 279 คน สวนใหญเป็นเพศหญิง  คิดเป็นรอย
ละ  63.4  มีอายุตํ่ากวา 31 ปี รอยละ 53.8 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  รอยละ 72.4  มีตําแหนง
ครู รอยละ 92.8  ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  รอยละ 65.6   

1. การบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
นนทบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
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มาก โดยดานการจัดกิจกรรมท่ัวไปมีคาเฉล่ียสูงสุด (4.18 sd =.53 รองลงมาคือ ดานการวัดและ
ประเมินผล ( ̅= 4.15 SD=.55 )ดานการเรียนการสอน ( ̅= 4.12  SD =.57) และดานการจัด
สภาพแวดลอม ( ̅= 4.09 SD =.55) ตามลําดับ โดยแตละดานมีลักษณะการบริหารงานกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ดังนี้ 

1) ด้านการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยูระดับมากท่ีสุดคือ การจัดการเรียนรูโดยครูได
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียนทุกคน รองลงมาคือ โรงเรียนมีการวางแผนการจัดทํา
หลักสูตรและกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน โรงเรียนมีการวางแผนเพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการนําหลักสูตรและกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใหนักเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนรู มีการบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมให
ทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกภาคเรียนมีการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม
ท้ัง พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ครูทุกคนนําหลักสูตรและกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนานักเรียน โรงเรียนเตรียมการจัดประชุมครูเพื่อทําความเขาใจในหลักสูตรและกิจกรรมท่ีสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน เมื่อส้ินปีการศึกษามีการประเมินหลักสูตรและการสอนท่ีสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ครูทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะและวิธีการสอนท่ีหลากหลายเพื่อสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ครูทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะและวิธีการสอนท่ีหลากหลายเพื่อสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุมบริหารงานวิชาการไดจัดประชุมครูเพื่อสรางความเขาใจในการนํา
หลักสูตรและกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปใชพัฒนานักเรียน โรงเรียนสนับสนุนเชิญ
วิทยากรท่ีเป็นผูเช่ียวชาญดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมมาใหความรูกับนักเรียน โรง เรียนมีการ
นิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรและกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
โรงเรียนจัดอบรมครูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน โรงเรียนเปิด
โอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของไดประเมินหลักสูตรและกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน การ
นิเทศติดตามผลการใชหลักสูตรและการสอนท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน โรงเรียนรับ
ฟใงขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน โรงเรียนจัดหาส่ือท่ีสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน โรงเรียนมี
การปรับปรุงหลักสูตรและการสอนท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกปี โรงเรียนใหการสนับสนุน
ส่ือและอุปกรณแการสอนท่ีสง10เสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามลําดับ 
 

2) ด้านการจัดสภาพแวดล้อม มีการปฏิบัติอยูระดับมากท่ีสุดคือ จัดพื้นท่ีใหมีการประดิษฐาน
พระพุทธรูปเพื่อใหนักเรียนไดสักการะบูชาอยูในบริเวณโรงเรียนอยางเหมาะสม รองลงมาคือ โรงเรียน
มีการวางแผนเพื่อจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน ผูบริหาร
และครูทําตนเป็นแบบอยางท่ีดีในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมท้ังด าน กาย วาจา และใจ ครูนํา
นักเรียนศึกษาแหลงเรียนรูในวัด ชุมชน เพื่อปลูกฝใงเจตคติท่ีดีตอคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนจัด
ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับฟใง ขอเสนอแนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาดาน
การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนจัดประชุม
ผูปกครองและรับฟใงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
โรงเรียนดําเนินการจัดแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
นักเรียน กลุมบริหารงานท่ัวไปรวมกันคณะครู ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กําหนดนโยบาย ในการจัดทําแหลงเรียนรู ท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมท้ังในและนอกหองเรียน  
โรงเรียนมีหองจริยธรรมเพื่อบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมพรอมอุปกรณแและส่ือการเรียน
ท่ีทันสมัย นําผลจากขอเสนอแนะจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของมาพัฒนาสภาพแวดลอม เพื่อใหเหมาะสมตอ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม นําผลการวิจัยมาพัฒนาเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ทําการศึกษาวิจัยดานการปรับปรุงสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
ตามลําดับ 
  3) ด้านการจัดกิจกรรมทั่วไป มีการปฏิบัติอยูระดับมากท่ีสุดคือ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 
สวดมนตแไหวพระ นั่งสมาธิ และกลาวคําปฏิญาณทําความดี หนาเสาธงทุกเชา  รองลงมาคือ นิมนตแ
พระสงฆแมาแสดงธรรมในวันสําคัญทางศาสนา  จัดกิจกรรมชุมนุมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียน จัดกิจกรรมฝึกมารยาทตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โรงเรียนมีการวางแผนกําหนด
กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน จัดใหมีการเขาคายธรรมะ ทุกระดับช้ันปีละ 1 
ครั้ง โรงเรียนจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมจากขอเสนอแนะของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จัดหากิจกรรมใหมๆท่ีนักเรียนสนใจแลวเพิ่มกิจกรรมท่ี
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน จัดการแขงขันตอบปใญหาท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน ประเมินผลการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นําผลการวิจัยมาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รับฟใงความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนในการจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน ยกยองเชิดชูเกียรตินักเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม
สัปดาหและ 1 ครั้ง ทําวิจัยผลของความสําเร็จในการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ทํา
แบบสอบถามความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนกับผูเกี่ยวของทุก
ฝุาย ตามลําดับ 

4) ด้านการวัดและประเมินผล มีการปฏิบัติอยูระดับมากท่ีสุดคือ โรงเรียนกําหนดตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนมีการ
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางแผนในการวัดและประเมินผลกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน มีการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลกิจกรรมตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 
นําเสนอความคิดเห็นจากทุกฝุายมาปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผลกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนมีการวางแผนดานการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนมีการวางแผนใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดและประเมิน
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จัดทําสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อใหทราบทุกฝุาย โรงเรียนยกยองสดุดีผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมจากการประเมิน
ในกิจกรรมตามตัวช้ีวัด รับฟใงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทุกฝุายถึงปใญหาในการวัดและประเมินผล
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดทําแบบสอบถามเพื่อรับฟใงความคิดเห็นของ นักเรียน ครู 
ผูปกครอง ชุมชนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในดานการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
คณะกรรมการใชการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอยางหลากหลายในการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ตามลําดับ 
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 2. ผลการเปรียบเทียบ การบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต3 พบวาครูท่ีมีเพศ 
ระดับการศึกษา ตําแหนง แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกันยกเวน ครูท่ีมีอายุ และปฏิบัติงานอยูใน
โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนในภาพรวมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. แนวทางการพัฒนาบริหารกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สรุปได้ดังนี้  

   1) ด้านการเรียนการสอน ควรมีการวางแผนจัดทําหลักสูตรและกิจกรรมท่ีสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนรู มีการบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมใหทุกกลุมสาระการเรียนรู และจัดอบรมครูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนท่ีสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใหกับนักเรียน  

  2 ) ด้านสิ่งแวดล้อม มีการวางแผนจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใหกับนักเรียน มีแหลงเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมท้ังในและนอกหองเรียน และมีหอง
จริยธรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมพรอมอุปกรณแและส่ือการเรียนท่ีทันสมัย 
  3)  ด้านการจัดกิจกรรมทั่วไป มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมปลูกฝใงความมีระเบียบวินัย 
ปลูกจิตสํานึกท่ีดีของความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกของความเป็นไทย
การมีน้ําใจ  มีจิตอาสา สวดมนตแไหวพระ นั่งสมาธิ กลาวคําปฏิญาณทําความดี และไปรวมพิธีกรรม
ทางศาสนาในโอกาสสําคัญตางๆ      

 4) ด้านการวัดและประเมินผล ควรมีการนําผลจากการวัดผลของแตละกิจกรรมไปใช
ปรับปรุงแกไขปใญหาในการทํากิจกรรมครั้งตอไป มีการเผยแพรการวัดผลประเมินผลใหผูท่ีเกี่ยวของ
ทราบเพื่อนําผลไปปรับปรุง นําผลท่ีไดจากประเมินผลมาประชุมเพื่อสรุปปใญหาการบริหารกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
อภิปรายผลการวิจัย 

   การบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
นนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. ลักษณะการบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีการปฏิบัติไดอยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยดานการจัดกิจกรรมท่ัวไปมีคาเฉล่ียสูงสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ การบริหารกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตองมีการฝึกการปฏิบัติในหลายเรื่องเพื่อให นักเรียนมีความรูความ
เขาใจถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เกิดจิตสํานึกในการชวยเหลือสังคมและมีจิตสาธารณะ รูจักการ
รับผิดชอบ สอดคลองกับมนัส สานานะอะ (2550, : 23 )  ท่ีกลาววา ส่ิงท่ีดีงามสังคมยอมรับเกิดจาก
ไดรับศีลธรรมท่ีถูกบมนิสัย การไดรับการศึกษา การปฏิบัติ การกระทําจนเคยชินเป็นลักษณะนิสัย 
เป็นส่ิงท่ีมีคุณประโยชนแตอตนเอง ตอผูอื่นและสังคม และสอดคลองกับ ไชยพร เรืองแหล (2556,:14) 
ท่ีระบุวา หลักของความงามแหงการประพฤติตนและลักษณะอุปนิสัยอันดีงามท่ีส่ังสมอยูในจิตใจของ
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บุคคลมาเป็นเวลานาน มีคุณคากอใหเกิดประโยชนแแกผูยึดถือและปฏิบัติตาม อันนํามาซึ่งความเจริญ
ของตนเองและสังคม ซึ่งคุณธรรมท่ีเกิดขึ้นในจิตใจนั้นเกิดจากการอบรมและปลูกฝใง โดยสอดคลองกับ  
บํารุง โพธิ์ศรี (2555,:10) กลาววา ส่ิงท่ีมีคุณคามีประโยชนแเป็นลักษณะของความรูสึกนึกคิดทางจิตใจ
เป็นสภาพคุณงามความดีท่ีส่ังสมอยูในจิตของมนุษยแเป็นเวลายาวนานเป็นตัวกระตุนใหมีการประพฤติ
ปฏิบัติอยูในกรอบท่ีดีงามคุณธรรมเป็นส่ิงท่ีดีงามทางจิตใจเป็นคุณคาของชีวิตในการบําเพ็ญประโยชนแ
ชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อมนุษยแใหเกิดความรักสามัคคีความอบอุนมั่นคงในชีวิต และขอคนพบท่ี
รองลงมาคือ ดานการวัดและประเมินผล ดานการเรียนการสอน และดานการจัดสภาพแวดลอม ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะเมื่อมีการดําเนินงานก็จะมีการติดตามผล เพื่อการปรับปรุงกิจกรรมและวางแผนการ
บริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ในครั้งตอๆไป เพื่อใหการจัดกิจกรรม
สอดคลองตอความตองการของนักเรียน และนโยบายของโรงเรียน และการศึกษาของชาติ สอดคลอง
กับลักษณะการบริหารของ ปริทรรศ พันธุบรรยงกแ  (2545, หนา 53-54)  กลาววา วงจรคุณภาพ 
(PDCA : plan do check act 

2. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบวาครูท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นของตอลักษณะการบริหาร
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนท้ังในภาพรวม และในรายดานไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะ ครูท้ังชายและหญิงไดรับการอบรมเหมือนกัน สวนครูท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็น
ตอลักษณะบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ท้ังในภาพรวม และในรายดานแตกตางกัน โดยในราย
ดานคือ ดานการเรียนการสอน ดานการจัดสภาพแวดลอมและดานการจัดกิจกรรมท่ัวไป โดยอายุ 31 
ปีข้ึนไป  แตกตางกับอายุ  26 - 30 ปี  และอายุ 20 – 25 ปี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะ ครูท่ีมีประสบการณแสูงมีประสบการณแและจัดกิจกรรมมากกวาครูท่ีมีประสบการณแนอย 
สอดคลองกับ  ประโชติ จันทวิมล (2555 ,บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม นักเรียนโรงเรียน นวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี พบวา การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
ภาพรวมอยูในระดับมากมีท้ังหมด 5 ดาน ไดแก ดานมีน้ําใจ ดานความประหยัด ดานขยัน ดานความ
มีวินัยและดานความซื่อสัตยแ และไดแนวทางการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสูงเพราะสภาพแวดลอม
ทางกายภาพที่เปล่ียนไปตามยุคสมัยซึ่งเต็มไปดวยการแขงขันและเรงรีบทําใหพฤติกรรมของเด็กไดรับ
อิทธิพลจากสภาพการณแนั้นและไดเสนอแนะใหผูมีสวนเกี่ยวของไดแก ผูปกครอง ครู อาจารยแ ได
ทราบเพื่อชวยเหลือจัดประสบการณแและหาแนวทางสนับสนุนใหมีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ี
เอื้อตอการปลูกฝใงคุณธรรมจริยธรรม ดําเนินการสอดแทรกการอบรม ปลูกฝใงคุณธรรมและจริยธรรม
ในการสอนรายวิชาตางๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ   ศิลปกร จุม
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งการพัฒนาคุธรรมจริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนบานประคอง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต 1 ผลจากการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาคุธรรม
พื้นฐาน 8 ประการ ตองพัฒนาดานความประหยัด ดานความขยัน และดานความสุภาพ โดยโรงเรียน
ตองจัดกิจกรรมท่ีเนนการปฏิบัติ ใชกระบวนท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัด
กิจกรรมพัฒนา ผูเรียน สอนแบบโครงงาน มีการอบรมคุณธรรม และฝึกมารยาทไทยสรางความ
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รวมมือระหวางครูกับผูปกครองอยางใกลชิด ไมวาจะเป็นการสรางความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับการพัฒนาทางวิชาการอยางสมดุล การมีสอดสองดูแลความ
ประพฤติ และระแวดระวังปใจจัยเส่ียง รวมถึงการสรางความรวมมือประเมินผลเพื่อใหไดขอมูลท่ีเป็น
ประโยชนแตอการพัฒนา นอกจากความรวมมือของผูปกครอง กับครู ในการพัฒนาคุณธรรมของ
นักเรียนแลว ชุมชนก็ตองมีสวนรวมในการพัฒนาและยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม สถานศึกษาควรมีการ
จัดประชุมช้ีแจงกับผูปกครอง และชุมชน ใหทราบถึงแนวทาง เพื่อรวมกันพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการ เพื่อใหมีการดําเนินการพัฒนาอยางจริงจังเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนานักเรียนใหดีขึ้น และ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

    1)  การทําวิจัยครั้งตอไป ควรจะทําเรื่อง ปใจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

   2)  การทําวิจัยครั้งตอไป ควรจะทําเรื่อง กลยุทธแการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน
การบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และการสงเสริมเครือขายความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนมัธยมศึกษาดวยกันในการการบริหารกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน                                                             
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ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่งระดับสถานศึกษา 
Internal Control System and Risk Management for Educational           
Institutions

 

 

 

บทคัดย่อ 
 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง เป็นวิธีการหนึ่งในการบริหารจัดการท่ีชวยให

องคแการสามารถบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการท่ีชวยใหสามารถกําหนดกลยุทธแและ
การดําเนินงาน สามารถบงช้ีเหตุการณแท่ีอาจเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอความสําเร็จในการดําเนินงาน
ขององคแการ และชวยใหสามารถจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได ปใจจุบันสถานศึกษาใช
แนวปฏิบัติการควบคุมภายในของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน กระทรวงการคลัง และคูมือการบริหาร
ความเส่ียงของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแนวปฏิบัติหลักในการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษา แต
ใชกระบวนการบริหารความเส่ียงเพียงบางขั้นตอนท่ีบังคับใชเทานั้น การบริหารยังไมเป็นการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบชัดเจน เพื่อใหเกิดความสําเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น  
การนํากระบวนการบริหารความเส่ียงเขามาใชในการบริหารงานของสถานศึกษา ควรประกอบดวย 1) 
การศึกษาสภาพแวดลอมภายในองคแการ 2) การประเมินความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียง            
3) การบริหารความเส่ียงและ 4) การติดตามตรวจสอบผล การทบทวนและการรายงานผลการบริหาร
ความเส่ียง 

 

คําสําคัญ: การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงในสถานศึกษา 

ABSTRACT 
 Internal Control System and Risk Management  help organizations manage 
their works effectively. It is a process that helps organization to plan  strategiesy and 
operations. It can identify situation that may occur and affect the organization, 
manage the risk to an acceptable level. At present schools used an internal control 
guideline of the Office of the Auditor General, and the risk management manual of 
the Ministry of Education as a risk management guideline for educational institutions. 
In order to achieve more success and efficiency in academic administration, risk 
management should be applied in schools by process of 1) The study of 
organizational environment 2) Risk assessment and risk ranking 3) Risk management 
and 4) Monitoring, Review and Reporting. 

KEYWORDS: Internal Control, Risk management  in Schools 
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บทนํา  

การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือสําคัญทางการบริหารอยางหนึ่ง ท่ี 
ชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานหรือสถานศึกษาเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและมี
ประสิทธิผล และชวยปูองกันและลดความเส่ียงจากการผิดพลาด  หรือลด  หรือระงับความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น  โดยเฉพาะในความส้ินเปลือง ความสูญเปลาในการใชทรัพยแสิน หรือการกระทําอันเป็นการทุจริต  
(สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 2544 น.ก-5 บทนํา) การควบคุมภายในระดับสถานศึกษาในปใจจุบันมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานท่ีตองใชการบริหารความเส่ียงในบางประเด็น เชน การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) และ
การควบคุม  ( Control  Activities ) เพื่อใหเกิดความสําเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
สถานศึกษาใหมากยิ่งขึ้น  จึงควรพัฒนาบการบริหารความเส่ียงใหเป็นระบบท่ีครอบคลุมทุกภาระงานในการ
บริหารของสถานศึกษา  และใหครอบคลุมทุกประเด็นตามกระบวนการบริหารความเส่ียง 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 26  ตุลาคม 2544 ไดกําหนดใหหนวยรับตรวจ (หนวยงานภาครัฐ) 
นํามาตรฐานการควบคุมภายใน ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไปใชเป็นแนวทางจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน ใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   

มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินได  เป็นผลมาจากผลการ
ตรวจสอบและประสบการณแการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รวมท้ังไดอนุมัติตาม
มาตรฐานสากล คือ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission หรือ 
COSO และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในของสถาบันการตรวจเงินแผนดินระหวางประเทศ 
(International Organization of Supreme Audit Institutions-INTOSAI)  ใหนํามาปรับใชใหเหมาะกับ
สภาพแวดลอมของไทย  มาตรฐานการควบคุมภายในกําหนดไวในคูมือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
ประเมินผล ท่ีกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (2556,น.10) ประกอบดวย 1) 
การศึกษาสภาพแวดลอมการควบคุม ( Control  Environment )   2) การประเมินความเส่ียง (Risk 
Assessment) 3) กิจกรรมการควบคุม ( Control  Activities ) 4) สารสนเทศและการส่ือสาร    ( 
Information  and  Communications )   และ 5)  การติดตามประเมินผล  ( Monitoring ) ซึ่งฝุายบริหาร
เป็นผูกํากับดูแลและจะตองจัดใหมีในการดําเนินงาน  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแของการควบคุมภายใน  

  การควบคุมภายในของสถานศึกษา  ก็ใชหลักการเดียวกันกับระเบียบของคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และจากคูมือการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและประเมินผล ท่ีกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (2556 ,น.1)  
จัดทําขึ้น  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ซึ่งตามระเบียบฯ ขอ 5 ไดกําหนดใหหัวหนาหนวยงานภาครัฐ (ผูรับตรวจ) นํามาตรฐานการควบคุม
ภายในท่ีออกตามระเบียบไปใชเป็นแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายในใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต
วันท่ี 27 ตุลาคม 2544 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 มีผลบังคับใช   (กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, น. 7)  และ 6 
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ใหจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 90 วัน 
นับจากวันส้ินปีงบประมาณ   

ตอมากระทรวงการคลังไดออกพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช
เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติใหหนวยของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑแท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด โดยกระทรวงการคลังมีการประกาศมาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ เมื่อวันท่ี 3 
ตุลาคม 2561 เพื่อใหหนวยงานของรัฐมีการควบคุมภายในใหเกิดความเช่ือมั่น บรรลุวัตถุประสงคแดานการ
ดําเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ  

นอกจากสถานศึกษาตองปฏิบัติตามระเบียบราชการในการควบคุมภายใน  เพื่อสรางความ 
มั่นใจวา การดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคแของการควบคุมภายใน  1) ดานประสิทธิผล 2) 
ดานประสิทธิภาพของหนวยงาน  และ 3) ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ   ขอบังคับ   และมติ
คณะรัฐมนตรี  แลวตามแนวทางการปฏิบัติดังจะตองมีการจัดทํารายงานประจําปี  ซึ่งเป็นรายงานการควบคุม
ภายในท่ีตองรายงานตอผูกํากับดูแล คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดประกอบการรายงาน  ตอกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ (2556,น.19)  ดังนี้ 

           1 .ทําความเห็นวา  ระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจท่ีใชอยู  มีมาตรฐาน 
ตามระเบียบหรือไม 

           2 .รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม 
ภายใน  รวมท้ังขอสรุปผลการประเมินแตละองคแประกอบ ซึ่งจะตองแสด งรายละเอียดในเรื่อง  1) 
สภาพแวดลอมของการควบคุม  2) การประเมินความเส่ียง  3) กิจกรมการควบคุม  4) สารสนเทศและการ
ส่ือสาร  และ  5) การติดตามประเมินผล   

        1 .การศึกษาสภาพแวดลอมของการควบคุม   )Control  Environment )  หมายถึง 
ปใจจัยตางๆ  ซึ่งรวมกันสงผล หรือทําใหการควบคุมท่ีมีอยูดีขึ้น หรือทางตรงขามสภาพแวดลอมอาจทําใหการ
ควบคุมยอหยอนลงได ปใจจัยท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน เชน รูปแบบการทํางานของผูบริหาร 
ความซื่อสัตยแและจริยธรรม ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร โครงสรางการจัดองคแการหรือการ
ปฏิบัติ การมอบอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารดานบุคลากร เป็นตน  ซึ่งในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม ผูกํากับดูแล ฝุายบริหาร และบุคลากรของหนวยงานรับ
ตรวจ  ตองสรางบรรยากาศของการควบคุมเพื่อใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภาย ใน  โดยสงเสริมให
บุคลากรทุกคนในหนวยรับตรวจเกิดจิตสํานึกท่ีดี  ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความ
จําเป็นและความสําคัญของการควบคุมภายใน  รวมท้ังดํารงรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอมของการควบคุมท่ีดี(กลุม
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ. 2556,น.59) 

          2 . การประเมินความเส่ียง )Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการ 
ระบุและการวิเคราะหแความเส่ียง  ท่ีจะมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคแของหนวยรับตรวจ  รวมท้ังการ
กําหนดแนวทางท่ีจําเป็นตอง  ใชในการควบคุมความเส่ียงหรือการบริหารความเส่ียง   โดยฝุายบริหารตอง
ประเมินความเส่ียงท้ังจากปใจจัยภายในและภายนอก  ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคแของหนวยรับ
ตรวจ 
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          3 .กิจกรรมการควบคุม   )Control  Activities ) หมายรวมถึงนโยบายและวิธีการ 
ตางๆ ท่ีฝุายบริหารกําหนดใหบุคลากรของหนวยรับตรวจปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเส่ียง  และไดรับการ
สนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม เชน การสอบทานงาน การดูแลปูองกันทรัพยแสิน การแบงแยกหนาท่ีงาน เป็น
ตน  ในการดําเนินการ  ฝุายบริหารตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
ปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นแลวไมสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคแของการ
ควบคุมภายใน ในเบื้องตนจะตองแบงแยกหนาท่ีงานภายในหนวยรับตรวจอยางเหมาะสม ไมมอบหมายให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาท่ีเป็นผูรับผิดชอบปฏิบัติงานท่ีสําคัญหรืองานท่ีเส่ียงตอความเสียหายต้ังแตตนจนจบ 
แตถามีความจําเป็น  ใหกําหนดกิจกรรมควบคุมอื่นท่ีเหมาะสมแทน 

          4 .  การจัดสารสนเทศและการส่ือสาร)Information  and  Communications )  
หมายถึง ขอมูลขาวสารทางการเงินและขอมูลขาวสารอื่นๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ  ไมวาจะ
เป็นขอมูลจากแหลงภายในหรือภายนอก ฝุายบริหารตองจัดใหมีขอมูลสารสนเทศอยางเพียงพอ เหมาะสม 
เช่ือถือได   และส่ือสารใหฝุายบริหารและบุคลากรอื่นๆ ท่ีเหมาะสมท้ังภายในและภายนอก หนวยรับตรวจจึง
จําเป็นตองใชสารสนเทศในรูปแบบท่ีเหมาะสมและทันเวลา 

          5 . การติดตามประเมินผล   )Monitoring ) หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพ 
การปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีวางไว  ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ โดยการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็นราย
ครั้ง (Separated Evaluations) ซึ่งแยกเป็นการประเมินควบคุมดวยตนเอง (Control Assessment) เชน  
การประเมินการควบคุมโดยผูปฏิบัติงานภายในสวนงานนั้นๆ และการประเมินการควบคุมอยางเป็นอิสระ 
(Independent Assessment) เชน  การประเมินโดยผูตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน
โดยผูตรวจสอบจากภายนอก เป็นตน  
  การบริหารความเส่ียง เป็นแนวคิดท่ีเกิดในภายหลังและไดพบวาเป็นสวนประกอบอยูในระบบควบคุม
ภายใน ซึ่งมีการดําเนินงานเป็นปกติอยูแลวในองคแการ  การบริหารความเส่ียง  แทท่ีจริงแลวเป็นวิธีการหนึ่ง ท่ี
ชวยใหองคแการสามารถบริหารงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เป็นกระบวนการท่ีชวยในการกําหนดกลยุทธแและ
การดําเนินงานโดยกระบวนการบริหารความเส่ียง  ท่ีสามารถบงช้ีเหตุการณแท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอ
องคแกร  และสามารถจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  เพื่อใหไดรับความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลใน
การบรรลุวัตถุประสงคแท่ีองคแกรกําหนดไวในการปฏิบัติ คือ  เป็นการคาดการณแถึงส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้น  ท่ีมีโอกาส
ทําใหองคแกรประสบกับความสูญเสีย  หรือประสบกับส่ิงท่ีไมพึงประสงคแ  เชน การบาดเจ็บ  ความเสียหาย  
เหตุราย  การเกิดอันตราย  การสูญเสียทรัพยแสิน  การสูญเสียช่ือเสียงเกิดขึ้น  การเกิดภาพลบขององคแกรและ
บุคลากร  การเกิดความไมแนนอนในสภาวะท่ีเปล่ียนแปลงไป  หรือในการปฏิบัติการท่ีไมพิทักษแสิทธิหรือ
ศักดิ์ศรี  หรืออาจกอใหเกิดความสูญเสียจนตองมีการชดใชคาเสียหาย 

ส่ิงท่ีตามมาคือ  ตองมีการบริหารความเส่ียง ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีปฏิบัติโดยการรวมกันคนหาและให
ขอมูลท่ีเป็นประโยชนแตอการคาดการณแเหตุการณแท่ีอาจเกิดขึ้นและอาจสงผลเสียตอองคแกร ท่ีจะนําไปสูการ
ออกแบบแผนงานการปูองกัน การควบคุม  เพื่อการลดหรือกําจัดแหตุการณแท่ีอาจสงผลเสียตอองคแกร  หรือ
อุปสรรคท่ีมีอยูเดิม  ใหอยูในระดับท่ีเป็นท่ียอมรับได  โดยองคแกรยังตองบรรลุวัตถุประสงคแตามท่ีกําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ หรือการจัดการกระบวนการดําเนินงานขององคแกรใหบรรลุเปูาหมายโดยมีการวางแผน 
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วิเคราะหแ กํากับ พัฒนาทางเลือกในการบริหารความเส่ียง ตรวจติดตามและควบคุมใหเป็นแนวทางเดียวกัน  
ตามวัตถุประสงคแขององคแกร (ดวงใจ ชวยตระกูล, 2551, น.25)          

 ในวงการการบริหารความเส่ียง  ไดจัดประเภทของความเส่ียงไวเป็นกลุมๆ เชน ความเส่ียงจาก
แผนงาน ความเส่ียงจากบุคคล ความเส่ียงจากเงิน ความเส่ียงจากการดําเนินงาน ความเส่ียงจากสภาพแวดลอม 
ในดานกระบวนการบริหารความเส่ียง  ไดมีนักวิชาการและหนวยงานท้ังในประเทศและตางประเทศตางได
เสนอแนะไวหลายรูปแบบดวยเชนกัน  แตท่ีมีลักษณะสําคัญท่ีคลายกัน  คือ  1) ศึกษาสภาพแวดลอมภายใน
องคแการ 2) การประเมินและจัดลําดับความเส่ียง 3) การบริหารความเส่ียง 4) การตรวจสอบ  การติดตามผล  
การทบทวนและการรายงานผลการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. ศึกษาสภาพแวดลอมดานการบริหารความเส่ียงขององคแการ หมายถึง การศึกษาองคแการ 
และวัฒนธรรมองคแการ นโยบายของผูบริหาร แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร กระบวนการทํางาน ระบบ
สารสนเทศ ระเบียบ เป็นตน ซึ่งจะไดขอมูลความเส่ียงดังนี้  1) นโยบายและแผน  2) การดําเนินงาน 3) ทาง
การเงิน  4) บุคคล  และ 5) ความเส่ียงดานเหตุการณแ (นอกเหนือการควบคุม)  ในการศึกษาสภาพแวดลอม
ดานความเส่ียงภายในองคแการจะดําเนินการ ดังตอไปนี้  
                1.1 การกําหนดงานและผูรับผิดชอบ กําหนดทีมงานบริหารความเส่ียงขององคแการและทีมท่ี
รับผิดชอบในงานแตละดาน ทําหนาท่ีใหความรูกับทีมท่ีปฏิบัติงานเรื่องการบริหารความเส่ียงองคแการใหมีความ
เช่ียวชาญในการวิเคราะหแและบริหารความเส่ียงขององคแการ ทําหนาท่ีในการวิจัยองคแการ ระบุความเส่ียงดาน
ตางๆ ใหความรูดานความเส่ียงกับหนวยงานอื่นในองคแการ และเก็บขอมูลเกี่ยวกับความเส่ียงขององคแการ  
ทํางานรวมกับทีมงานฝุายตางๆ ขององคแการ วางขอบเขตและวัตถุประสงคแของงานบริหารความเส่ียง 

      1.2 การสํารวจความเส่ียง  ตอจากการกําหนดวัตถุประสงคแงานบริหารความเส่ียงของ 
องคแการ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความเส่ียงของพื้นท่ีตางๆ กําหนดขอบเขตของพื้นท่ีความเส่ียงท่ี
ตองการสํารวจ  ตกลงกับทีมท่ีรับผิดชอบในงานขององคแการ  
                1.3 การระบุความเส่ียงและปใจจัยเส่ียง  ขั้นตอนนี้สําคัญมาก คือ ตองระบุความเส่ียง  โดยการหา
ขอมูลความเส่ียง  ตนเหตุของความเส่ียง ประเภทของความเส่ียงเพื่อใชในขั้นตอไป 

 2.  ประเมินความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียง เป็นการวิเคราะหแเพื่อพิจารณาตัดสินวา  ความเส่ียง
เหลานั้นควรจะไดรับการจัดการอยางไร  โดยคํานึงถึงท้ังความเป็นไปไดท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิด
จากความเส่ียงนั้นๆ  แลวนําไปหาคาน้ําหนักความเส่ียง คาปใจจัยเส่ียง คาลําดับความเส่ียง และแผนภูมิความ
เส่ียง 

      การสรางแผนภูมิความเส่ียง เพื่อชวยใหเห็นภาพรวมวา  ความเส่ียงมีการกระจายตัวตามความ
เส่ียง  ประเภทของความเส่ียงและความรุนแรงอยางไร  เพื่อใหทีมบริหารความเส่ียงสามารถลําดับการแกไข
และกําหนดการจัดการความเส่ียงตามลําดับกอนหลังไดอยางเหมาะสมโดยรวมมือกับทีมท่ีรับผิดชอบงานแตละ
ดานขององคแการ แลวจัดลําดับความเส่ียงและการวิเคราะหแเพื่อการวางแผนกลยุทธแการบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสมคือ การนําแผนภูมิความเส่ียงท่ีไดมาพิจารณาผลกระทบของความเส่ียงจากแตละแหลงท่ีมา เพื่อการ
เปรียบเทียบในภาพรวมขององคแการวา  ความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงท่ีควรไดรับการจัดการอยางเรงดวน  ความ
เส่ียงใดควรไดรับการจัดการในอันดับรองลงไป จัดลําดับความเส่ียงท่ีควรไดรับกา รจัดการกอนหลังแลว 
วางแผนกลยุทธแในการจัดการกับแตละความเส่ียง ดวยหลัก 1) การหลีกเล่ียงความเส่ียง 2) การรับความเส่ียงไว
เอง 3) การควบคุมความสูญเสีย และ  4) การถายโอนความเส่ียง  
            3. การบริหารความเส่ียง (Risk Management ) ประกอบดวย การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง ท่ี
แสดงถึงวิธีการดําเนินงาน การกําหนดหนวยงานหรือบุคคลท่ีจะเป็นผูรับผิดชอบตามแผนบริหารความเส่ียง
นั้นๆและมีกําหนดการแลวเสร็จของแผน สวนการจัดการความเส่ียง เป็นการนําเอาแผนการบริหารความเส่ียง
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ไปปฏิบัติโดยทีมท่ีรับผิดชอบในเฉพาะงานแตละดานขององคแการ  ซึ่งขึ้นอยูกับเทคนิคท่ีเลือกและกิจกรรมท่ี
กําลังจัดการอยู 
 การประเมินมาตรการควบคุมแผนการบริหารความเส่ียง  โดยทีมบริหารความเส่ียง  
ประเมินกิจกรรมการควบคุมท่ีควรจะมีหรือมีอยูแลว วาสามารถชวยควบคุมความเส่ียงหรือปใจจัยเส่ียงไดอยาง
เพียงพอหรือไม หรือจะกอใหเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคแของการควบคุมไดเพียงใด เพื่อใหมั่นใจไดวา
สามารถควบคุมความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคแขององคแกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ
ควบคุมมี 4 ประเภท คือ 1) การควบคุมเพื่อการปูองกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการท่ีกําหนดการ
ปูองกัน  เพื่อไมใหเกิดความเส่ียงและขอผิดพลาดต้ังแตแรก ในการอนุมัติ การจัดโครงสรางองคแการ การ
แบงแยกหนาท่ี การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยแสิน เป็นตน 2) การควบคุมเพื่อตรวจ (Detective 
Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดขึ้นเพื่อคนหาขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น เชน  การสอบทาน การวิเคราะหแ การ
ยืนยัน การตรวจนับ การรายงานขอบกพรอง เป็นตน 3) การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็น
วิธีการควบคุมท่ีสงเสริมหรือกระตุนใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคแท่ีตองการ เชนการช้ีแนะ  การยกยอง
ใหเกีรติ การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เป็นตน 4) การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เป็นวิธีการ
ควบคุมท่ีกําหนดขึ้นเพื่อแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกใน
อนาคต กิจกรรมนี้มีเพื่อนําผลมาแกไขแผนการบริหารความเส่ียง 
            4.  การติดตามตรวจสอบผล  การทบทวนและการรายงานผลการบริหารความเส่ียงประกอบดวยการ
ติดตามตรวจสอบและทบทวนหลังจากจัดทําแผนบริหารความเส่ียงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว  จะตอง
มีการติดตามตรวจสอบเป็นระยะๆ วามีความเหมาะสมกับสถานการณแ  มีการเปล่ียนแปลงหรือไม รวมถึงเป็น
การทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเส่ียงในทุกขั้นตอน ของทุกทีมในองคแการ  และการรายงาน 
คือ การที่ผูรับผิดชอบแผน  จะตองจัดทํารายงานความกาวหนาของการบริหารความเส่ียง  ระบุถึงปใญหาและ
อุปสรรคท่ีจะทําใหไมสามารถดําเนินงานตามแผนได เพื่อพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้นตอไป 
  จะเห็นไดวา การควบคุมภายในเมื่อมีการนํามาใชประกอบการดําเนินงานในระดับสถานศึกษา
ท้ัง 4 ดานไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป  ตาม
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑแและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งการ
ควบคุมภายในระดับสถานศึกษาในปใจจุบันมีขั้นตอนการดําเนินงานท่ีตองใชการบริหารความเส่ียงในบาง
ประเด็น เพื่อใหเกิดความสําเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสถานศึกษาใหมากยิ่งขึ้น  จึงควร
พัฒนาบการบริหารความเส่ียงใหเป็นระบบและครอบคลุมทุกประเด็นตามกระบวนการบริหารความเส่ียง 
 

สรุปผล 
ในการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษา ปรากฏวากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2556, น.19-39)ไดกําหนดวิธีการจัดทําระบบบริหารความเส่ียง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลภายใตการกํากับดูแลตนเองท่ีดี และเพื่อใหการดําเนินงานสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยาง
เป็นรูปธรรมและบรรลุเปูาประสงคแ จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหารความเส่ียง  เพื่อใหหนวยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการถือปฏิบัติประกอบดวย 1) การเตรียมการกอนการจัดทําระบบบริหารความเส่ียง 2) การ
จัดทําระบบบริหารความเส่ียง และ 3) การประเมินผลและรายงานผลการจัดทําระบบบริหารความเส่ียงคือ 

1. การเตรียมการก่อนการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง  ผูบริหารหรือผูนําระดับสูง 
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และผูปฏิบัติงานตองรับทราบนโยบาย  มาตรการบริหารความเส่ียง ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนแ พันธกิจ 
ยุทธศาสตรแ เปูาหมาย และกลยุทธแกระทรวง โดยผูบริหารตองจัดประชุมเพื่อช้ีแจงและทําความเขาใจรวมกัน
กับผูปฏิบัติงานทุกระดับ  กอนท่ีจะมีการดําเนินงานบริหารความเส่ียงอยางเป็นระบบ 

2. การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง  ประกอบดวย 1  (การศึกษาสภาพแวดลอม  
ดานการบริหารความเส่ียงขององคแการ  2) การประเมินความเส่ียงและการจัดลําดับความเส่ียง  3) การบริหาร
ความเส่ียง (Risk Management )  และ 4) การติดตามตรวจสอบผล  การทบทวนและการรายงานผลการ
บริหารความเส่ียง 
 
 
  โดยสรุป  กระบวนการบริหารความเสี่ยง  มีลักษณะดังแผนภาพท่ี 2.1 ตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  กระบวนการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา 
 

1. การศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารความเสี่ยง 
การศึกษาสภาพแวดลอมดานความเส่ียงขององคแการมีไวทําไม ตองทําอะไรบาง 

หมายถึง การศึกษาวัฒนธรรมองคแการ นโยบายของผูบริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการ
ทํางาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบตางๆท่ีเกี่ยวของ ซึ่งจะไดขอมูลความเส่ียงในรายงานผลการศึกษา
สภาพแวดลอม  ดานความเส่ียงภายในองคแการ  ซึ่งจะดําเนินการ  โดย  1) การกําหนดผูรับผิดชอบ กําหนด
ทีมงานบริหารความเส่ียงขององคแการและทีมท่ีรับผิดชอบในงานแตละดาน ทําหนาท่ีใหความรูกับทีมท่ี
ปฏิบัติงานเรื่องการบริหารความเส่ียงองคแการ  ใหมีความเช่ียวชาญในการวิเคราะหแและบริหารความเส่ียงของ
องคแการ ทําหนาท่ีวิจัยองคแการ ระบุความเส่ียงดานตางๆ เผยแพรความรูดานความเส่ียงกับหนวยงานตางๆใน
องคแการ  เก็บขอมูลเกี่ยวกับความเส่ียงขององคแการ  ทํางานรวมกับทีมงานฝุายตางๆ  ในการวางขอบเขตและ
วัตถุประสงคแของงานบริหารความเส่ียง  2) การสํารวจความเส่ียง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความเส่ียง
ของพื้นท่ีตางๆ  และพื้นท่ีความเส่ียงท่ีตองสํารวจ  ตกลงกับทีมท่ีรับผิดชอบในงานขององคแการ  3) การระบุ
ความเส่ียง และปใจจัยเส่ียง  ระบุความเส่ียงโดยการหาขอมูลความเส่ียง  ตนเหตุของความเส่ียง ประเภทของ
ความเส่ียงเพื่อใชในการวิเคราะหแข้ันตอไป 
 

2.  การประเมินความเสี่ยงและการจัดลําดับความเสี่ยง 

การศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การ 

-การตั้งผูรับผิดชอบดาน
การบริหารงานความเส่ียง
และทีมบริหารความเส่ียง
ขององคแการ  

-  การสํารวจความเส่ียง                           

- การระบุความเส่ียง 
ปใจจัยเส่ียง  

การประเมินความเสี่ยง
และการจัดลําดับความ

เสี่ยง 

-  การประเมินความ
เส่ียง  

-  การวิเคราะหแความ
เส่ียง  

-  จัดลําดับความเส่ียง 

การบริหารความ
เสี่ยง 

- การจัดทําแผน
บริหารความเส่ียง 

- การประเมิน
มาตรการควบคุม
แผนการบริหาร
ความเส่ียง  

- การจัดการความ

การติดตามผล   
การทบทวนและ

การรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง 

- การติดตามผลและ
ทบทวน 

- การรายงาน  
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              การประเมินความเส่ียงคือ การวิเคราะหแเพื่อพิจารณาตัดสิน  วาความเส่ียงเหลานั้นควร
จะไดรับการจัดการอยางไร  โดยคํานึงถึงท้ังความเป็นไปไดท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดจากความ
เส่ียงนั้นๆ  แลวนําไปกําหนดน้ําหนักความเส่ียง คาปใจจัยเส่ียง คาลําดับความเส่ียง และแผนภูมิความเส่ียง  
เพื่อใหเห็นภาพรวมวา  ความเส่ียงมีการกระจายตัวตามความเส่ียงและความรุนแรงอยางไร  เพื่อใหทีมบริหาร
ความเส่ียงสามารถลําดับการแกไขและกําหนดการจัดการความเส่ียงตามลําดับกอนหลัง โดยรวมมือกับทีมท่ี
รับผิดชอบงานแตละดานขององคแการ  เพื่อวางแผนกลยุทธแการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม  โดยการนํา
แผนภูมิความเส่ียงท่ีไดมาพิจารณาผลกระทบของความเส่ียงจากแตละแหลง  เพื่อการเปรียบเทียบในภาพรวม
ขององคแการวา  ความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงท่ีควรไดรับการจัดการอยางเรงดวน  ความเส่ียงใดควรไดรับการ
จัดการในอันดับรองลงไป จัดลําดับความเส่ียงท่ีควรไดรับการจัดการกอนหลังแลว วิเคราะหแเพื่อวางแผนกลยุทธแ
ในการจัดการกับแตละความเส่ียง ดวยหลัก 1) การหลีกเล่ียงความเส่ียง 2) การรับความเส่ียงไวเอง 3) การ
ควบคุมความสูญเสีย และ4) ถายโอนความเส่ียง วิธีดังกลาวอาจแตกตางกันไปในแตละองคแการขึ้นอยูกับการ
วิเคราะหแและประเมินความเหมาะสมขององคแการ 

           3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management ) 
                 ประกอบดวยการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีแสดงถึงวิธีการดําเนินงาน การกําหนด

หนวยงานหรือบุคคลท่ีจะเป็นผูรับผิดชอบการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงนั้นๆและกําหนดการแลว
เสร็จของแผน  โดยมีการควบคุมแผนการบริหารความเส่ียงโดยทีมบริหารความเส่ียงประเมินกิจกรรมท่ีควรจะมี  
หรือท่ีมีอยูแลว วาสามารถชวยควบคุมความเส่ียงหรือปใจจัยเส่ียงไดอยางเพียงพอหรือไม หรือเกิดประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงคแของการควบคุมเพียงใด  เพื่อใหมั่นใจไดวา  สามารถควบคุมความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอการ
บรรลุวัตถุประสงคแขององคแกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น  1) การควบคุมเพื่อการปูองกัน (Preventive 
Control) เพื่อไมใหเกิดความเส่ียงและขอผิดพลาดต้ังแตแรก เชน การอนุมัติ การจัดโครงสรางองคแการ การ
แบงแยกหนาท่ี การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยแสิน เป็นตน 2) การควบคุมเพื่อตรวจ (Detective 
Control)  เพื่อคนหาขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นแลว ดานการสอบทาน การวิเคราะหแ การยืนยัน การตรวจนับ การ
รายงานขอบกพรอง เป็นตน 3) การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีสงเสริม
หรือกระตุนใหเกิดการดําเนินงานสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคแท่ีตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี 
เป็นตน 4) การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดขึ้นเพื่อแกไข
ขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต เพื่อนํามาแกไขแผนการ
บริหารความเส่ียง ของทีมท่ีรับผิดชอบในเฉพาะงานแตละดานขององคแกา  รซึ่งขึ้นอยูกับเทคนิคท่ีเลือกและ
กิจกรรมท่ีกําลังจัดการอยู   จะนําเอาแผนการบริหารความเส่ียงไปปฏิบัติ  โดยเรียกวาการจัดการความเส่ียง  

       4.  การติดตามตรวจสอบผล  การทบทวนและการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
หลังจากจัดทําแผนบริหารความเส่ียงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว  จะตองมี 

การติดตามตรวจสอบเป็นระยะๆวา  มีความเหมาะสมกับสถานการณแ  มีการเปล่ียนแปลงหรือไม รวมถึงเป็น
การทบทวนประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงในทุกขั้นตอน ของทุกทีมในองคแการและการรายงานผล คือ 
การท่ีผูรับผิดชอบแผนจะจัดทํารายงานความกาวหนาของการบริหารความเส่ียง  รวมท้ังระบุถึงปใญหาและ
อุปสรรค  ท่ีจะทําใหไมสามารถดําเนินงานตามแผนได เพื่อพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้น  ซึ่งมีความ เกี่ยวเนื่องกัน 
และตองดําเนินการตามกระบวนบริหารความเส่ียงทุกขั้นตอนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเป็นประจําทุกปี  

3.การประเมินผลและรายงานผลการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง 
  การรายงานการติดตามแนวทางการจัดการความเส่ียง เป็นการรายงานเพื่อติดตามการจัดการความ

เส่ียง  โดยใชแบบฟอรแมรายงานการติดตามแนวทางการจัดการจัดการความเส่ียง  ตามชวงเวลาเป็นรายเดือน
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หรือไตรมาส หรือตามความเหมาะสม  โดยระบุใหเห็นถึงความคืบหนาของการจัดการความเส่ียง ปใญหาและ
แนวทางการแกไขและผูท่ีทําการสอบทาน  เพื่อใหสามารถดําเนินมาตรการไดอยางสมบูรณแ     

ปัจจัยที่ทําให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ 
 ปใจจัยท่ีทําใหการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตามท่ีระบุไวใน

เอกสารสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (2551, น.13-15) ไดระบุวามี
ปใจจัยท่ีสงเสริมใหการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการประสบผลสําเร็จ  (Key Success  Factors) ดังนี้ 

1.  การบริหารระบบสารสนเทศ  ( Information  system  Management) การมีระบบ
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  ตองใหมีความครอบคลุมเพียงพอท่ีจะรายงานระดับความเส่ียง เพื่อการติดตาม 
ดูแล และควบคุมความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบการเก็บขอมูลท่ีปลอดภัย และสามารถเรียกใชขอมูล
ไดเฉพาะบุคคลท่ีเกี่ยวของ สามารถท่ีจะตรวจสอบการกระทําท่ีฝุาฝืนกฎ ระเบียบและขอบังคับ มีการติดตาม
ตรวจสอบโดยผูรับผิดชอบท่ีเป็นอิสระและจัดใหมีระบบรองรับ  ( Backup system)  และการนําระบบให
กลับมาทํางานใหม ( Recovery) ไดตามปกติ  ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ควรมีระบบการเก็บขอมูลภายในท่ี
เพียงพอ ครอบคลุมขอมูลทุกประเภทท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ และขอมูลท่ีจัดเก็บจะตองเป็น
ปใจจุบัน  เช่ือถือๆได  เขาถึงไดงาย รวดเร็ว และจัดเก็บในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

2. การส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์การ ( Risk Management  
Culture)  การสงเสริมใหมีวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงในหนวยงาน  เพื่อใหคณะทํางานทุกระดับต้ังแต
ผูบริหารระดับสูงจนถึงพนักงานปฏิบัติระดับลางตระหนักถึงความเส่ียง  เห็นความสําคัญของการบริหารความ
เส่ียง ใหความรวมมือในการบริหารความเส่ียง โดยคณะทํางานทุกระดับมีความเขาใจในนิยามตาง ๆ ท่ีตรงกัน 
มีการวัด ติดตาม และประะเมินผลอยางสม่ําเสมอ โดยวิธีการท่ีนาเช่ือถือ และทําใหวัฒนธรรมการบริหารความ
เส่ียงเป็นสวนหนึ่งของการดําเนินงานประจํา มีการฝึกอบรมและการส่ือสารทําความเขาใจ เพื่อใหพนักงานทุก
คนในหนวยงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดยมีผูบริหารระดับสูงปฏิบัติเป็นตัวอยาง ( Role Model) 
และประพฤติปฏิบัติตนใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของหนวยงานท่ีทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง และผูบริหาร
ควรเป็นผูนํา  ตักเตือนใหพนักงานปฏิบัติ และใหรางวัลเมื่อพนักงานปฏิบัติไดถูกตองใหวัฒนธรรมการบริหาร
ความเส่ียงไดรับการดูแลเป็นพิเศษ  

3. การสร้างแผนรองรับการดําเนินงานแบบต่อเนื่อง  ( Business Continuity  
Plan) ในการสรางแผนรองรับการดําเนินงานควรเป็นแบบท่ีตอเนื่อง หนวยงานควรจัดทําแผนรองรับการ
ดําเนินงานกระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานท่ีสําคัญ เพื่อรองรับความเส่ียงในดานการปฏิบัติการ ในการ
จัดทําแผนควรพิจารณาเหตุการณแท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงาน เชน การหยุดทํางานของระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรแ ระบบส่ือสาร หรือโครงสรางพื้นฐานในก ารดําเนินงานดานตาง ๆ (Business 
Infratrastruc) การกอวินาศภัยและภัยพิบัติตาง ๆ หลักการในการจัดทําแผนรองรับการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง  คือ  1) กําหนดสถานการณแจําลองท่ีอาจเกิดขึ้นในระดับความรุนแรง และรูปแบบความเสียหายท่ี
แตกตางกัน  2) มีคูมือกําหนดขั้นตอนและรายละเอียดวิธีการปฎิบัติงาน  รวมถึงการกําหนดผูรับผิดชอบ และ
ขอบเขตอํานาจการส่ังการในระดับตาง ๆ ไวอยางชัดเจน รายละเอียดในการจัดทําแผนรองรับการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องครอบคลุมประเด็น แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ( Emergency Plan)  แผนสํารองระบบงาน (Backup 
Plan)   แผนฟื้นฟูการดําเนินงาน ( Business Recovery Plan)  3) กําหนดแนวทางการทดสอบแผนรองรับ
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง เหมาะสม และสม่ําเสมอ ซึ่งภายหลังการทดสอบแผนรองรับการดําเนินงาน
ตอเนื่องแลว ควรมีการประเมินผลการทดสอบโดยบุคคลหรือหนวยงานอิสระ เพื่อนําผลการประเมิน และ
ขอสังเกตท่ีไดไปปรับปรุงแผนฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4) กําหนดขั้นตอนและผูรับผิดชอบ  ในการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนรองรับ  ในการดําเนินธุรกิจตอเนื่องใหเป็นปใจจุบันทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงใน
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ขั้นตอนการทํางาน สถานท่ีปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือโครงสรางการบริหาร  5) จัดการอบรม ช้ีแจงเพื่อสราง
ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะทํางาน และผูท่ีเกี่ยวของตามแผนรองรับการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง 

4. การสื่อสารความเสี่ยง (risk communication) การส่ือสารความเส่ียงเป็นสวน 
หนึ่งของการส่ือสารเพื่อใหขอมูล  ท่ีมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง  โดยเป็นการส่ือสารถึงความเส่ียงบางประการท่ี
เกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคแขึ้นอยูกับแตละสถานการณแของความเส่ียง ขอสําคัญประการการ
ส่ือสารความเส่ียง คือ เป็นการส่ือสารแบบสองทาง (tow-way communications)  องคแกรหรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของจะเป็นผูสงสารแกผูรับสาร ในขณะท่ีผูรับสารก็สามารถตอบโตกับผูสงสารในระหวางกระบวนการ
ส่ือสารไดเชนกัน  การส่ือสารความเส่ียงจําแนกไดตามประเด็นและรูปแบบ ประเด็นท่ีนํามาส่ือสารความเส่ียง 
ไดแก ส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย และสุขภาพ รูปแบบในการส่ือสารมี 3 แบบ คือ 1) การส่ือสารแบบเอาใจใส 
(care communication) เป็นการส่ือสารเกี่ยวกับความเส่ียงท่ีผูสงสารทราบวิธีการจัดการกับความเส่ียงนั้น
แลว 2) การส่ือสารในภาวะวิกฤติ (crisis communication) เป็นการส่ือสารในขณะท่ีกําลังเผชิญกับอันตราย 
หรือความเส่ียงในระดับสูง  และ 3) การส่ือสารเพื่อความเป็นเอกฉันทแ (consensus communication) เป็น
การส่ือสารความเส่ียงเพื่อใหขอมูลและชักจูงใหกลุมคนตางๆสามารถทํางานรวมกันได ในการเลือกใชการ
ส่ือสารแตละแบบ ขึ้นอยูกับสถานการณแแวดลอมในขณะนั้น เพื่อใหสามารถสงสารไปยังผูรับสารไดอย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
  กระบวนการส่ือสารความเส่ียงประกอบดวย  1) การวิเคราะหแภัยคุกคาม 2) การจัดการความ
เส่ียง ซึ่งเริ่มจากการประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาวา  ความเส่ียงนั้นจะกอใหเกิดอันตรายไดมากเพียงใด หรือ
ประเมินความเส่ียงดวยการวิเคราะหแการยอมเส่ียงโดยเปรียบเทียบเทียบกับผลประโยชนแ ซึ่งการดําเนินการตาม
กระบวนการส่ือสารความเส่ียงมักตองเริ่มดวยการจัดการประชุมเพื่อหารือกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียแตละ
ฝุายใหมากท่ีสุด เพื่อรวมกันคนหาประเด็นนํามาประเมินและพิจารณา แตการส่ือสารแบบใสใจและการส่ือสาร
ในภาวะวิกฤต  เนนการใหขอมูลเกี่ยวกับความเส่ียงเหมือนกัน แตมักมีการออกแบบสารเพื่อใหขอมูลพรอมกับ
โนมนาวใหผูรับสารเกิดพฤติกรรมอยางหนึ่งตามท่ีผูส่ือสารตองการ  
 
ข้อเสนอแนะ 

 ระบบการควบคุมภายใน  เป็นแนวปฏิบัติท่ีชวยในกํากับดูแลการบริหารงานของสถานศึกษา ใหมีการ
ปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆเป็นไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาจะตองดําเนินการ  โดย  1)  
กําหนดวัตถุประสงคแของการควบคุมภายใน 2) กําหนดขอบขายงานท่ีตองดําเนินการควบคุมภายในตอง
ครอบคลุมภารกิจท้ัง 4 ดาน  คือ  ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารงานท่ัวไป ดานบริหารงานการเงิน ดาน
บริหารงานวิชาการ  3) ตองระบุไวในแผนงานปฏิบัติงานของสถานศึกษา 4) ตองมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการควบคุมภายใน  ซึ่งประกอบดวย  คณะกรรมการระดับบริหารเพื่ออํานวยการและวางแผนงาน
การควบคุมภายในระดับสถานศึกษา  และคณะกรรมการการควบคุมภายในระดับโครงการหรือกิจกรรม  3) 
คณะกรรมการการจัดทํารายงานตอตนสังกัด  ซึ่งตองสงรายงานการควบคุมภายในใหกับตนสังกัดปีละ  2 ครั้ง 
โดยคณะกรรมการชุดนี้ตองประเมินสภาพแวดลอมของการควบคุม  การประเมินความเส่ียง  กิจกรมการ
ควบคุม  สารสนเทศและการส่ือสาร  การติดตามประเมินผล   
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงการคลัง. (2561). หลักเกณฑแกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑแปฏิบัติการ 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา 815 

ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สืบคน 10 ธันวาคม 2561, จาก 
file:///C:/Users/user/Downloads/20181008034140.pdf 
 
 

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.). (2551 ). คู่มือบริหารความ 
เสี่ยงด้านปฏิบัติการของบริษัทประกันภัย. สืบคน 24 กันยายน 2559, จาก
http://www1.oic.or.th/downloads/rbc/news/Opt_nlife.pdf 

ดวงใจ  ชวยตระกูล. (2551). การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  
วิทยานิพนธแปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศิลปกร  

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการ. (2556 ).  
คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผล. สืบคน 15 พฤศจิกายน 2559, จาก  
http://qa.crru.ac.th/Admin/Document/220617_131025.pdf 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการ. (2556 ).  
คู่มือการบริหารความเสี่ยง. สืบคน 15 พฤศจิกายน 2559, จาก
www.udru.ac.th/~qaudru/attachments/article/71/คูมือบริหารความเส่ียง.pdf 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน. (2544). ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด 
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 สืบคน 24 กันยายน 2561, จาก 
https://www.etda.or.th/app/webroot/files/1/files/L11.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/user/Downloads/20181008034140.pdf
http://www.udru.ac.th/~qaudru/attachments/article/71/คู่มือบริหารความเสี่ยง.pdf
https://www.etda.or.th/app/webroot/files/1/files/L11.pdf


 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา 816 

 

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model 
AN  EVALUATION  OF  THE  SCHOOL  BASED  CURRICULUM OF  PATUMWAN 
DEMONSTRATION  SCHOOL , SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY  BY  CIPP  
MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

บทคัดย่อ 

 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง มี ค ว า ม มุ ง ห ม า ย เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ศรีนครินทรวิ โรฒ ปทุมวัน  ใน 5 ด าน ไดแก  ด านบริบท ดานปใจจัยเบื้ องตน  ด านกระบวนการ  
ดานประสิทธิผล และดานผลกระทบ เพื่อใชเป็นแนวทางในการตัดสินใจ  ปรับปรุง แกไข หรือดําเนินการใช
หลักสูตรตอไป แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมินครั้งนี้ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญ ผูบริหาร อาจารยแผูสอน และ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 389 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้
ไดแก แบบวิเคราะหแเอกสารหลักสูตร แบบสอบถาม แบบสัมภาษณแ และแบบสํารวจ วิเ คราะหแขอมูลโดยใช
สถิติ ความถ่ี รอยละ คะแนนเฉล่ีย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลวิจัยพบวา  
1. ดานบริบท 

    1.1 ผลการประเมินหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับมากท่ีสุด 
    1.2 โครงสรางหลักสูตรมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในระดับมากท่ีสุด 
    1.3 เนื้อหารายวิชา มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในระดับมากท่ีสุด  

ชัยศักด์ิ   ลีลาจรัสกุล 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  
E-mail chaisak@satitpatumwan.ac.th 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผู้ร่วมวิจัย นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ  นายพงศธร  นันธเนศ  นางสาวกรรณิการแ ปใญญา
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2. ดานปใจจัยเบื้องตน  
     2.1 ผูบริหารมีความคิดเห็นวา ดานงบประมาณ ความพรอมและศักยภาพของอาจารยแและความ
รวมมือกับชุมชนมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับดานความพรอมของส่ือการเรียนรูและความ
พรอมของอาคารสถานท่ี มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
 2.2 อาจารยแผูสอนมีความคิดเห็นวา ดานงบประมาณ ความพรอมของส่ือการเรียนรูและความ 
พรอมและศักยภาพของอาจารยแผูสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับความพรอมของอาคาร
สถานท่ี และความรวมมือกับชุมชนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
     2.3 นักเรียนมีความคิดเห็นวาดานความพรอมและศักยภาพของอาจารยแผูสอนมีความเหมาะสมอยูใน
ร ะ ดั บ ม า ก ท่ี สุ ด  สํ า ห รั บ ด า น ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ภ า ย ใ น โ ร ง เ รี ย น  แ ล ะ ด า น แ ห ล ง เ รี ย น รู  
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก   
 3. ดานกระบวนการ 
              3.1 ผูบริหารมีความคิดเห็นวา ความเหมาะสมในการเตรียมการ ใชหลักสูตรของอาจารยแ 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับความเหมาะสมในการบริหารหลักสูตร ความเหมาะสมในการวัด
และการประเมินผล ความเหมาะสมในดานการนิเทศติดตามและประเมินผล ความเหมาะสมในการใชหลักสูตร
สถานศึกษา และความเหมาะสมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
 3.2 อาจารยแผูสอนมีความคิดเห็นวา ความเหมาะสมในการวัดและการประเมินผลและความเหมาะสม
ในการเตรียมการใชหลักสูตรของอาจารยแ มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับความเหมาะสมในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ความเหมาะสมในการใชหลักสูตรสถานศึกษา ความเหมาะสมในการบริหาร
ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ใ น ด า น ก า ร นิ เ ท ศ  ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล  
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

3.3 นักเรียนมีความคิดเห็นวาดานกระบวนการดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด สําหรับดานกระบวนการดานการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

4. ดานประสิทธิผล 
4.1 ฐานขอมูลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี คิดเป็นรอยละ 87.95 
84.69 79.24 และ 75.30 ตามลําดับ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง คิดเป็นรอยละ72.67 72.09 และ 66.57 
ตามลําดับ 
 4.2 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีผลการประเมินอยูในระดับดี โดยจํานวนนักเรียน
ท่ีไดผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแระดับดีขึ้นไป คิดเป็นรอยละ 100  

4.3 สําหรับความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหแ และเขียนส่ือความของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีผลการ
ประเมินอยูในระดับดี โดยมีจํานวนนักเรียนท่ีไดผลการประเมินการอาน คิด และเขียนส่ือความระดับดีขึ้นไปคิด
เป็นรอยละ 100 
 ในการวิจัยยังไดใหผูบริหาร อาจารยแผูสอน และนักเรียนประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียนตาม
อุดมการณแและเปูาหมายในการพัฒนาผูเรียน โดยการตอบแบบสอบถามท่ีมีมาตรประเมินคา 5 ระดับ พบวาท้ัง
ผูบริหาร อาจารยแผูสอน และนักเรียน ความคิดเห็นวานักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน มีคุณลักษณะตามอุดมการณแและเปูาหมายในการพัฒนานักเรียนท้ัง 27 ขอในระดับมากและมากท่ีสุด 
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โดยผูบริหารประเมินอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อาจารยแผูสอนประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 17 ขอและ
ประเมินอยูในระดับมาก 10 ขอ สําหรับนักเรียนประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 21 ขอ และประเมินอยูในระดับ
มาก 6 ขอ โดยมีระดับการประเมินเฉล่ียรวมของผูบริหาร อาจารยแผูสอน และนักเรียนเทากับ 4.93 4.60 และ 
4.62 ตามลําดับ 
 5. ดานผลกระทบ 
    5.1 ผูบริหารมีความคิดเห็นวาการใชหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
มีผลกระทบตอดานทักษะการคิด ดานการมีช่ือเสียงของโรงเรียน ดานรางวัล ดานการยอมรับของชุมชน ดาน
ความรูและความสามารถของนักเรียนและดานเจตคติของนักเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด  
        5.2 อ าจารยแ ผู สอ นมี คว าม คิด เห็ น ว า  ก า ร ใช ห ลัก สูตร โ ร ง เ รี ยนส าธิ ตมห าวิ ทย า ลั ย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีผลกระทบตอดานรางวัล ดานการมีช่ือเสียงของโรงเรียน ดานการยอมรับของ
ชุมชน ดานทักษะการคิดของนักเรียน และดานความรูและความสามารถของนักเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด 
สําหรับดานเจตคติของนักเรียนอยูในระดับมาก  
            5.3 นักเรียนมีความคิดเห็นวา การใชหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
มีผลกระทบตอดานรางวัล ดานการยอมรับของชุมชน ดานการมีช่ือเสียงของโรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด 
สําหรับดานความรูและความสามารถของนักเรียน ดานทักษะการคิดของนักเรียน ดานเจตคติของนักเรียนอยูใน
ระดับมาก  
 
คําสําคัญ: การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  รูปแบบการประเมิน CIPP Model    

 
ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the school based curriculum of Patumwan 
Demonstration School on 5 aspects, namely context, input, process, effectiveness and 
affection. The result of the study aimed to be proceeding for making decision to improve 
adjust or keep going on using the curriculum. The evaluative resource included 389 of 
experts, administrators, teachers and students at Patumwan Demonstration School. The 
research tools were curriculum analysis form, questionnaire, interview form and checklist. 
Then data were analyzed and presented by frequency, percentage, point average and 
standard deviation. The results revealed as follows: 

1. Context 
1.1 The result of Patumwan Demonstration School curriculum was relevant to the 

Basic Education Core Curriculum at the highest level. 
1.2 The structure of the curriculum was relevant to the purposes of Patumwan 

Demonstration School curriculum at the highest level. 
1.3 The contents of each subject were relevant to the purposes of Patumwan 

Demonstration School curriculum at the highest level. 
2. Input 
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2.1 The administrators‖perception on budget, readiness and potential of teachers and 
cooperation with community were at the highest level. Moreover the learning media and the 
appropriateness of buildings were at a high level. 

2.2 The teachers‖ perception on budget, the variety, appropriateness sufficiency of 
learning source and readiness and potential of teachers were at the highest level. Whereas 
the appropriateness of buildings and cooperation with community were at a high level. 

2.3 The students‖ perception on readiness and potential of teachers was at the 
highest level. Whereas the school environment and learning source were at a high level. 

3. Process 
3.1 Administrators‖ perception curriculum readiness of teachers was at the highest 

level. Whereas the curriculum readiness of preparation and administration, measurement, 
teaching supervision, curriculum usage and curriculum improvement were at a high level. 

3.2 Teachers‖ perception on the appropriateness of teaching measurement, 
curriculum usage were at the highest level. Whereas the appropriateness of curriculum 
improvement, curriculum usage, the curriculum readiness of preparation and administration 
and teaching supervision were at a high level. 

3.3 Students‖ perception on learning activity was at the highest level. Whereas the 
appropriateness of teaching measurement was at a high level. 

4. Effectiveness 
4.1 It was found that 87.95% of Matthayomsuksa V students and 84.69% of  

Matthayomsuksa I students gained very high learning achievement. Furthermore 79.24% of 
Matthayomsuksa VI students, 72.67% of Matthayomsuksa II students and 72.09% of 
Matthayomsuksa IV students gained high learning achievement. Whereas 66.57% of 
Matthayomsuksa III students gained averagely learning achievement. 

4.2 The evaluation of student desired characteristics of Matthayomsuksa I - VI 
students at Patumwan Demonstration School in 2015 academic year were at a high level. 
50.79% students were evaluated at an excellent level and 49.21% students were evaluated 
at a good level. 

4.3 The students‖ ability in reading critical thinking and writing of Matthayomsuksa I - 
VI students at Patumwan Demonstration School in 2015 academic year were at a high level. 
59.16% students were evaluated at an excellent level and 40.84% students were evaluated 
at a good level.Moreover administrators, teachers and students had a chance to evaluate. In 
This research, administrators teachers and students evaluated students characteristics 
according to school policies and purposes for students improvement. By answering rating 
scale form with 5 level. The result was showed that administrators, teachers and students 
have perception that students at Patumwan Demonstration School have 27 points of 
characteristics according to school policies and purposes for students improvement at a high 
and highest level. Teachers evaluated at the highest level of 17 points and high level of 10 
points. Students evaluated at the highest level of 21 points and high level of 6 points. From 
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these results we can conclude that the average evaluation of administrators teachers and 
students were 4.93 , 4.60 and 4.62 respectively. 

5. Affection 
5.1 Administrators‖ perception on affection of students‖ thinking skill, school fame, 

rewards, community‖s acceptance, students‖ competency and students‖ attitude were at the 
highest level. 

5.2 Teachers‖ perception on affection of rewards, school fame, community‖s 
acceptance, students‖ thinking skill and students‖ competency were at a high level. 

5.3 Students‖ perception on affection on rewards, community‖s acceptance, school 
fame were at the highest level. Whereas students‖ competency, students‖ thinking skill and 
students‖ attitude were at a high level. 

 
KEYWORDS: Evaluation of the school based curriculum, CIPP Model 

 

บทนํา 

 ตามดําริของ ฯพณฯ ทานหมอมหลวงปิ่น มาลากุล วาการศึกษาเป็นเครื่องมือท่ีทําใหเกิดความเจริญ
งอกงามในตัวบุคคล  และสาโรช บัวศรี [9] ใหความหมายของการศึกษาคือความเจริญงอกงามท่ีเกิดขึ้นแก
ผูเรียนเนื่องจากไดรับประสบการณแท่ีเลือกเฟูนแลวอยางดี  หนาท่ีของรัฐโดยตรงท่ีจะตองจัดการศึกษาแก
เยาวชนของประเทศนั้นจะตองมีแนวทางในการจัดการศึกษาท่ีใหเยาวชนแตละวัยและแตละระดับการศึกษา
ไดรับการศึกษาทัดเทียมกันและบรรลุจุดหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงตองมีหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางและเป็น
เกณฑแมาตรฐานทางการศึกษาควบคุมการเรียนการสอนในแตละระดับการศึกษา [3] สอดคลองกับ รุง แกวแดง 
[4] ท่ีกลาววา การศึกษามีบทบาทและความสําคัญตอวิถีชีวิตของคนและสังคมโดยเฉพาะการเตรียมคนเขาสู
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งการจัดการศึกษาตองสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ  
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี   

 จากแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 11 พุทธศักราช 2555 – 2559 มีเปูาหมายหลัก 6 ประการ 
คือ 1. ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2. สถานศึกษาทุกระดับผานการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา 3. คนไทยทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและ
เป็นธรรม 4. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพไดนําไปใชประโยชนแ เพื่อการพัฒนาสังคม ประเทศหรือตอ
ยอดในเชิงพาณิชยแ 5. ผูเรียนไดรับการเตรียมความพรอมเช่ือมโยงสูประชาคมอาเซียน 6. ภาคีเครือขายมีสวน
ในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา  

 ในพระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และท่ีแก ไขเพิ่ ม เติม (ฉบับ ท่ี  2)  
พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 ไดกลาววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”  ตามกรอบของหลักสูตรแกนกลาง
โดยเปิดโอกาสใหชุมชนและผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการเรียน จากมาตรา 27 สถานศึกษาตองมีหนาท่ี
ในการวิเคราะหแสภาพชุมชน ภูมิปใญญาทองถิ่น และนํามาบรรจุไวในหลักสูตร ดังนั้น จึงเกิดหลักสูตรท่ีมีความ
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หลากหลาย ซึ่งเกิดจากการนําหลักสูตรแกนกลางมาพัฒนาตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น ซึ่งในมาตรา 
28 ไดกลาวถึง ลักษณะของหลักสูตรตองมีความหลากหลาย โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสม
แกวัยและศักยภาพในสาระของหลักสูตรท้ังท่ีเป็นวิชาการและวิชาชีพ ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหเหมาะสมกับเยาวชนของทองถิ่น ใหเกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นคนดีของสังคม
สามารถประกอบอาชีพโดยใชความรู ความสามารถทางวิชาการ สามารถนําความสามารถไปพัฒนาสังคมได 
สอดคลองกับวิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชชแ [6] ท่ีใหความหมายวา หลักสูตร คือมวลประสบการณแท่ีจัดใหแกผูเรียน
โดยจัดทําเป็นเอกสารโครงการ แผนหรือขอกําหนดเพื่อใชเป็นแนวทางในการพัฒนาผูเรียน  

 หลักสูตรมีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาเนื่องจากหลักสูตรเป็นเสมือนแมบทเป็นส่ิงท่ี
ช้ีใหเห็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณแทุกรูปแบบ ท้ังนี้หลักสูตรท่ีดีจะตองมีความชัดเจนเหมาะสมกับ
ผูเรียนและสังคมซึ่งจะทําใหการนําหลักสูตรไปใชหรือการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ [10] 
สอดคลองกับบุญเล้ียง ทุมทอง [3] ท่ีกลาววาหลักสูตรเป็นองคแประกอบอันสําคัญของการจัดการศึกษา การ
จัดการศึกษาจะขาดหลักสูตรเสียมิได เพราะหลักสูตรจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการกําหนดอนาคตทางการ
ศึกษาของสังคมนั้นๆ หลักสูตรจึงเป็นเครื่องช้ีนําทางถึงความเจริญของประเทศ  ประเทศใดท่ีมีหลักสูตรท่ี
เหมาะสม  ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพยอมนําไปสูคุณภาพของคนในประเทศนั้น [2] 

 วิชัย วงษแใหญ [8] ไดอธิบายวาหลักสูตรมีองคแประกอบสําคัญ 4 ประการประกอบดวย 1. จุดมุงหมาย
ของหลักสูตร หมายถึง คุณภาพของผูเรียนเมื่อเรียนรูจบหลักสูตรประกอบดวยความรูในเนื้อหาสาระทักษะ
กระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดขั้นสูง และคุณธรรมจริยธรรม คานิยมอันพึงประสงคแ 2. เนื้อหาสาระ 
หมายถึง สาระการเรียนรู วิชาความรู รวมท้ังประสบการณแตางๆ ท่ีผูเรียนตองเรียนรูไปตามลําดั บขั้นตอน
เพื่อใหมีความรูความสามารถตามจุดมุงหมายท่ีหลักสูตรกําหนดไว 3. การจัดการเรียนรู หมายถึง กระบวนการ
ใชหลักสูตรกับผูเรียนในเชิงบูรณาการซึ่งเป็นหนาท่ีของผูสอนท่ีจะตองดําเนินการจัดการเรียนรูในเนื้อหาสาระ
ตางๆ ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจสามารถนําไปประยุกตแใชในสถานการณแตางๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
รวมท้ังมีทักษะในการเรียนรู มีกระบวนการคิดท่ีมีประสิทธิภาพและมีพฤติกรรมท่ีงดงาม 4.การวัดและ
ประเมินผล หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของผูเรียนภายหลังการจัดการเรียนรู การ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู รวมท้ังการประเมินความเหมาะสมของจุดมุงหมายและเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร สอดคลองกับ สุนียแ ภูพันธแ [10] ท่ีมีความเห็นเชนเดียวกันวา หลักสูตรมีองคแประกอบ 4 อยาง ไดแก 
1. จุดมุงหมายและจุดประสงคแ (Aims and Objective) 2. เนื้อหาและประสบการณแ (Content and 
Experiences) 3. การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) และ 4. การประเมินผล 
(Evaluation) เป็นวัฏจักรหมุนเวียนไมจบส้ินและแตละวัฏจักรจะมีเวลานานหลายปี และมีความเกี่ยวของกับ
บุคลากรหลายฝุายหลายคน   

 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย 7 ขั้น ขั้นท่ี  1 การสํารวจความตองการ ขั้นท่ี 2 การ
กําหนดจุดมุงหมาย ขั้นท่ี 3 การเลือกเนื้อหา ขั้นท่ี 4 การจัดเนื้อหา ขั้นท่ี 5 การเลือกประสบการณแการเรียน 
ขั้นท่ี 6 การจัดประสบการณแเรียน และ ขั้นท่ี 7 การประเมินผลและวิธีการประเมินผล [11] ตอมา วิชัย วงษแ
ใหญ [8] กลาววาระบบการพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย การศึกษาส่ิงกําหนดหลักสูตร การกําหนดรูปแบบ
หลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร 2. ระบบการใชหลักสูตร ประกอบดวย 
การขออนุมัติใชหลักสูตร การประชาสัมพันธแหลักสูตร การวางแผนการใชหลักสูตร การกําหนดงบประมาณ / 
ทรัพยากร และการบริหาร นิเทศกํากับดูแล 3. ระบบการประเมินหลักสูตร ประกอบดวย การวางแผนการ
ประเมิน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหแขอมูล และการรายงานผลการประเมิน โดยระบบการพัฒนา
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หลักสูตรทั้ง 3 ระบบท่ีดีจะตองมีความสัมพันธแเช่ือมโยงซึ่งกันและกันเพื่อใหกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การใช
หลักสูตร และการประเมินหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคลองกับกลุมเปูาหมายหรือผูใชหลักสูตร  

 หลักสูตรการศึกษาท่ีใชอยูปใจจุบันคือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน
คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ท่ี สพฐ. 293/2551 โดยประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 แทนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรและโรงเรียนท่ีมี
ความพรอม ตามรายช่ือท่ี ศธ.ประกาศในปีการศึกษา 2552 ใหใชหลักสูตรใหมในช้ัน ป.1-  ป.6, ม.1 และ ม.4 
ปีการศึกษา 2553 ใหใชหลักสูตรใหม  ในช้ัน ป.1-ป.6 และช้ัน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 และต้ังแตปีการศึกษา 
2554 เป็นตนไป ใหใชหลักสูตรใหมในทุกช้ันเรียน สําหรับโรงเรียนท่ัวไป ในปีการศึกษา 2553 ใหใชหลักสูตร
ใหมในช้ัน ป.1-ป.6, ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2554 ใหใชหลักสูตรใหม ในช้ัน ป.1-ป.6 ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 
และต้ังแตปีการศึกษา 2555 เป็นตนไป ใหใชหลักสูตรใหมในทุกช้ันเรียน โดยเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบวาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจในการยกเลิก เพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ใหเหมาะสมกับกลุมเปูาหมายและวิธีการจัด
การศึกษา  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเป็นมนุษยแท่ีมีความสมดุลท้ัง
ดาน รางกาย ความรู คุณธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาโดยกําหนดการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้น
พื้นฐานในรายวิชาพื้นฐานในอัตราสวนรอยละ 70 โดยรอยละ 30 กําหนดใหนักเรียนเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติม  
รายวิชาเลือกเพิ่มเติมเพิ่มเติมวิชาเลือกและวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจผูเรียน เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนแ
ท่ีวา “เป็นสถานศึกษาช้ันนําตนแบบดานนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อผลิตผูเรียนท่ีมีคุณธรรมและคุณภาพใน
ระดับสากล บนฐานความเป็นไทย” โรงเรียนกําหนดพันธกิจสําคัญไว 6 ประการ ประกอบดวย 1.พัฒนาผูเรียน
ใหมีความเป็นเลิศดานวิชาการ กิจกรรม คุณธรรม สามารถเป็นผูนําท่ีมีคุณภาพ และมีความเป็นสากล บน
พื้นฐานความเป็นไทย 2.พัฒนาแหลงการเรียนรูและการฝึกประสบการณแวิชาชีพครู 3. ผลิตงานวิจัย งาน
สรางสรรคแ และนวัตกรรมดานการจัดการศึกษา เพื่อเผยแพรสูสังคม 4. ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
5. ปลูกฝใงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษแ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเผยแพรสูสากล 6. พัฒนา
ระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล  โรงเรียนกําหนดเอกลักษณแวา “วิชาการเดน  เนน
กิจกรรม มีคุณธรรมนําชีวิต”  อัตลักษณแ กําหนดวา“สมรรถภาพในการปรับตัวคือความสําเร็จในชีวิต” 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สังกัดคณะศึกษาศาสตรแ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ  
สถานภาพโรงเรียนสาธิตเทียบเทาภาควิชา  กอต้ังตามดําริของหมอมหลวงปิ่น  มาลากุล  จัดการศึกษา 6 
ระดับช้ัน ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจําแนกเป็น 4 แผนการเรียน ประกอบดวย แผนการเรียนคณิตศาสตรแ–
วิทยาศาสตรแ แผนการเรียนคณิตศาสตรแ–ภาษาอังกฤษ  แผนการเรียนภาษาตางประเทศ และแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตรแ 

จากสภาพดังกลาวขางตนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาแลวเป็นเวลา 8 ปี โดยโรงเรียนยึดแนวการจัดการเรียนรูตาม
ตัวช้ีวัดในรายวิชาพื้นฐานทุกรายวิชา และโรงเรียนกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมและรายวิชาเลือกเพิ่มเติม รวมถึง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสอดแทรกและสงเสริมใหนักเรียนเป็นผูมีความรู ทักษะและสมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 อยางรอบดาน เพื่อใหทราบถึงการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน วาประสบความสําเร็จในระดับใด ดังนั้นผูวิจัยจึงความตองการประเมิน
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เพื่อหาคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาวาตอบสนองตามวัตถุประสงคแของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือไม กระบวนการจัดการเรียนรูเหมาะสมหรือไม ผลผลิตตรงตามเปูาประสงคแ
หรือไม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและบริหารจัดการหลักสูตร นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาใหเป็นหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตอบสนองตามความตองการของผูเรียนและผู
มีสวนเกี่ยวของ  

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ใน 5 ดาน
ไดแก ดานบริบท ดานปใจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผล และดานผลกระทบของหลักสูตร 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน
ท้ังส้ิน 389 คน ดังนี้ กลุมท่ี 1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน 9 คน ไดแก อํานวยการ รองผูอํานวยการ 
ผูชวยผูอํานวยการ  ประธานโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  และประธานโครงการนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษภาคภาษาอังกฤษ  ใชประชากรในการเก็บขอมูล, กลุมท่ี 2  อาจารยแผูสอน จํานวน 108 คน ไดมาจาก
อาจารยแผูสอนท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรูและกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 73 
คน, กลุมท่ี 3  นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 1,521 คน  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันอยางเป็นสัดสวน (Proportional  Stratified  Random  
Sample)   

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 3 ประเภท คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณแ แบบตรวจเอกสารท่ีผูวิจัย
สรางขึ้นโดยการรวบรวมเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรสถานศึกษา เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับการประเมินหลักสูตรใหครอบคลุม ดังนี้ 1. แบบสอบถาม ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามเป็น 2 ฉบับ 
แยกตามลักษณะของผูใหขอมูลในกลุมตัวอยาง คือ 1.1) แบบสอบถามสําหรับผูบริหารและอาจารยแผูสอน 
จํานวน 1 ฉบับ แบงเป็น 6 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และกลุมสาระการเรียนรูท่ีสังกัด เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  list) 
จํานวน 4 ขอ, ตอนท่ี 2-5 แบบสอบถามความคิดเห็น แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  scale) 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของลิเคอรแท (Likert  five  rating  scale) ประกอบดวยดานปใจจัยนําเขา จํานวน 24  ขอ ดาน
กระบวนการ จํานวน 33 ขอ  ดานประสิทธิผล จํานวน 27 ขอ และดานผลกระทบ จํานวน 15 ขอ, ตอนท่ี 6 
แบบคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับปใญหาและขอเสนอแนะ 1.2) แบบสอบถามสําหรับนักเรียน จํานวน 1 ฉบับ 
แบงเป็น 6 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ และ
ระดับผลการเรียนเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  list)  จํานวน  2 ขอ, ตอนท่ี 2-5 แบบสอบถามความ
คิดเห็น แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  scale) 5 ระดับ ประกอบดวยดานปใจจัยนําเขา จํานวน 19 ขอ 
ดานกระบวนการ จํานวน 17 ขอ ดานประสิทธิผล จํานวน 27 ขอและดานผลกระทบจํานวน 10 ขอ และตอน
ท่ี 6 แบบคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับปใญหาและขอเสนอแนะ 2. แบบสัมภาษณแเป็นแบบสัมภาษณแชนิดมี
โครงสราง (Structured  Interview)  จํานวน 3 ฉบับแยกตามลักษณะของผูใหขอมูลในกลุมตัวอยาง คือ แบบ
สัมภาษณแสําหรับผูบริหาร  แบบสัมภาษณแสําหรับอาจารยแ และแบบสัมภาษณแสําหรับนักเรียน 2.1 แบบ
สัมภาษณแสําหรับผูบริหาร ประกอบดวย ตอนท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปและสถานภาพของ
ผูใหสัมภาษณแจํานวน 7 ขอ ประกอบดวย ช่ือผูใหสัมภาษณแ ตําแหนง เพศ อายุ ประสบการณแการเป็นผูบริหาร
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โรงเรียน ประสบการณแทํางานในสถานศึกษา วุฒิการศึกษา, ตอนท่ี 2 สัมภาษณแเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 
ไดแก ดานบริบท ดานปใจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลกระทบ 2.2 แบบสัมภาษณแสําหรับอาจารยแ 
ประกอบดวย ตอนท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณแเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปและสถานภาพของผูใหสัมภาษณแจํานวน 7 ขอ 
ประกอบดวย ช่ือผูใหสัมภาษณแ กลุมสาระการเรียนรู เพศ อายุ ประสบการณแทํางานในสถานศึกษา วุฒิ
การศึกษา, ตอนท่ี 2 สัมภาษณแเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา ไดแก ดานบริบท  ดานปใจจัยนําเขา ดาน
กระบวนการ  ดานผลกระทบ 2.3 แบบสัมภาษณแสําหรับนักเรียน ประกอบดวย ตอนท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณแ
เกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปและสถานภาพของผูใหสัมภาษณแจํานวน 5 ขอ ประกอบดวย ช่ือผูใหสัมภาษณแ เพศ ช้ัน 
แผนการเรียน เกรดเฉล่ียสะสมตลอดทุกภาคเรียน ตอนท่ี 2 สัมภาษณแเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา ไดแก ดาน
บริบท  ดานปใจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  ดานผลกระทบ 3. แบบตรวจเอกสารดานผลการเรียนรูของผูเรียน
เพื่อเก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จํานวน 1  ฉบับ ประกอบดวย 3 
ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 แบบตรวจเอกสารดานผลการเรียนรูบันทึกเกี่ยวกับผลการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  , ตอนท่ี 2 แบบตรวจเอกสารดานการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคแของนักเรียนท่ีไดทําการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแตามท่ีโรงเรียนกําหนด และตอนท่ี 3 แบบ
ตรวจเอกสารดานการประเมินการอาน คิด และเขียนส่ือความของนักเรียนท่ีไดทําการประเมินการอาน คิด 
และเขียนส่ือความตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มุง
ประเมินใน 5 ดาน ไดแก ดานบริบท  ดานปใจจัยเบื้องตน  ดานกระบวนการ  ดานประสิทธิผล และดาน
ผลกระทบ  สรุปผลไดดังนี้ 

1. ด้านบริบท 

    1.1 ผลการประเมินหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับมากท่ีสุด 

    1.2 โครงสรางหลักสูตรมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในระดับมากท่ีสุด 

    1.3 เนื้อหารายวิชา มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในระดับมากท่ีสุด  

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น  

    2.1 ผูบริหารมีความคิดเห็นวา ดานงบประมาณ ความพรอมและศักยภาพของอาจารยแและ ความ
รวมมือกับชุมชน มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับดานความพรอมของส่ือการเรียนรูและความ
พรอมของอาคารสถานท่ี มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

    2.2 อาจารยแผูสอนมีความคิดเห็นวา ดานงบประมาณ ความพรอมของส่ือการเรียนรูและความ
พรอมและศักยภาพของอาจารยแผูสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับความพรอมของอาคาร
สถานท่ี และความรวมมือกับชุมชน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
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    2.3 นักเรียนมีความคิดเห็นวาดานความพรอมและศักยภาพของอาจารยแผูสอน มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมากท่ีสุด สําหรับดานสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน และดานแหลงเรียนรู มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก   

3. ด้านกระบวนการ 

              3.1. ผูบริหารมีความคิดเห็นวา ความเหมาะสมในการเตรียมการใชหลักสูตรของอาจารยแมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับความเหมาะสมในการบริหารหลักสูตร ความเหมาะสมในการวัดและการ
ประเมินผล ความเหมาะสมในดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ความเหมาะสมในการใชหลักสูตร
สถานศึกษา และความเหมาะสมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

     3.2 อาจารยแผูสอนมีความคิดเห็นวา ความเหมาะสมในการวัดและการประเมินผลและความ
เหมาะสมในการเตรียมการใชหลักสูตรของอาจารยแมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับความ
เหมาะสมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ความเหมาะสมในการใชหลักสูตรสถานศึกษา ความเหมาะสมใน
การบริหารหลักสูตร และความเหมาะสมในดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก  

                 3.3 นักเรียนมีความคิดเห็นวาดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด สําหรับดานกระบวนการดานการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

4. ด้านประสิทธิผล 

   4.1. ฐานขอมูลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปี
ท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี คิดเป็นรอยละ 
87.95 84.69 79.24 และ 75.30 ตามลําดับ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง คิดเป็นรอยละ72.67 72.09 และ 
66.57 ตามลําดับ 

4.2. สําหรับความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหแ และเขียนส่ือความของนักเรียนระดับ  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีผลการ
ประเมินอยูในระดับดี โดยมีจํานวนนักเรียนท่ีไดผลการประเมินการอาน คิด และเขียนส่ือความระดับดีขึ้นไปคิด
เป็นรอยละ 100 

4.3.  การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงคแของนัก เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  1 - 6  
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีผลการประเมินอยูในระดับดี โดย
จํานวนนักเรียนท่ีไดผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแระดับดีขึ้นไป คิดเป็นรอยละ 100 

 ในการวิจัยยังไดใหผูบริหาร อาจารยแผูสอน และนักเรียนประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียนตาม
อุดมการณแและเปูาหมายในการพัฒนาผูเรียน โดยการตอบแบบสอบถามท่ีมีมาตรประเมินคา 5 ระดับ พบวาท้ัง
ผูบริหาร อาจารยแผูสอน และนักเรียน ความคิดเห็นวานักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน มีคุณลักษณะตามอุดมการณแและเปูาหมายในการพัฒนานักเรียนท้ัง 27 ขอในระดับมากและมากท่ีสุด 
โดยผูบริหารประเมินอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อาจารยแผูสอนประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 17 ขอและ
ประเมินอยูในระดับมาก 10 ขอ สําหรับนักเรียนประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 21 ขอ และประเมินอยูในระดับ
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มาก 6 ขอ โดยมีระดับการประเมินเฉล่ียรวมของผูบริหาร อาจารยแผูสอน และนักเรียนเทากับ 4.93 4.60 และ 
4.62 ตามลําดับ 

5. ด้านผลกระทบ 

     5. 1.  ผู บ ริ ห า ร มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ว า ก า ร ใ ช ห ลั ก สู ต ร โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีผลกระทบตอดานทักษะการคิด ดานการมีช่ือเสียงของโรงเรียน ดานรางวัล ดาน
การยอมรับของชุมชน ดานความรูและความสามารถของนักเรียนและดานเจตคติของนักเรียนอยูในระดับมาก
ท่ีสุด  

    5.2.  อาจารยแ ผู สอนมีความ คิด เห็นว า  กา ร ใชห ลัก สูตร โ รง เรี ยนสาธิ ตมหาวิทยา ลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีผลกระทบตอดานรางวัล ดานการมีช่ือเสียงของโรงเรียน ดานการยอมรับของ
ชุมชน ดานทักษะการคิดของนักเรียน และดานความรูและความสามารถของนักเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด 
สําหรับดานเจตคติของนักเรียนอยูในระดับมาก  

    5. 3.  นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ว า  ก า ร ใ ช ห ลั ก สู ต ร โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีผลกระทบตอดานรางวัล ดานการยอมรับของชุมชน ดานการมีช่ือเสียงของ
โรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับดานความรูและความสามารถของนักเรียน ดานทักษะการคิดของ
นักเรียน ดานเจตคติของนักเรียนอยูในระดับมาก  

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประเมิน
ใน 5 ดาน ไดแก  ดานบริบท  ดานกระบวนการ  ดานประสิทธิผล และดานผลกระทบหลักสูตร ผูวิจัยขอเสนอ
ผลการอภิปรายผล ดังนี้ 

 1. ดานบริบท ผูเช่ียวชาญใหความคิดเห็นวามีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งเป็นไปตามจุดเนนของหลักสูตรของ
หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในการจัดการเรียนรูรายวิชาพื้นฐานท่ี
ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับมากท่ีสุด โครงมีการจัด
โครงสรางเวลาเรียนและการเนื้อหารายวิชารวมท้ังกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสงเสริมนักเรียนใหมีคุณลักษณะ
เป็นไปตามอุดมการณแและเปูาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนอีกท้ังบรรลุวัตถุประสงคแตามหลักสูตร  

     1.1 โครงสรางหลักสูตร  ผูเช่ียวชาญใหความคิดเห็นวามีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของ
หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งเป็นไปตามจุดเนนของ
หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน  ในการจัดสาระการเรียนรูรายวิชาพื้นฐานให
ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ใน
รายวิชาพื้นฐานคิดเป็นอัตราสวนรอยละ 70 และรายวิชาตามท่ีสถานศึกษาเพิ่มเติมตามคณะกรรมการ
สถานศึกษากําหนดไวเป็นอัตราสวนรอยละ 30 ตามท่ีคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ  คณะกรรมการงานหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู  การประชุมอาจารยแกลุมสาระการ
เรียนรูเกี่ยวกับความเหมาะสมของการจัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตาม
อุดมการณแและเปูาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนและบรรลุตามวัตถุประสงคแของหลักสูตร 
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      1.2 เนื้อหารายวิชา ผูเช่ียวชาญใหความคิดเห็นวา เนื้อหารายวิชากับจุดมุงหมายของหลักสูตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีความสอดคลองกันในระดับมากท่ีสุดซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับจุดมุงหมายของหลักสูตรและโครงสรางของหลักสูตรในขอ 1.1  

 2. ดานปใจจัยเบื้องตน 

     2.1 ความพรอมและศักยภาพของผูบริหาร  อาจารยแผูสอน  และนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพรอมและศักยภาพของอาจารยแในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  อีกท้ังมีการสอนและมอบหมาย
งาน เรียนรูกระบวนการถายทอดงาน  มีโครงการและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
อยางตอเนื่อง  ทันเหตุการณแและมีความเหมาะสมตอการจัดการเรียนรูในปใจจุบัน  มีการสงเสริมบุคลากรและ
มอบทุนการศึกษาแกบุคลากรในการเขาศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิตท่ีตรงกับวิชาเอกรวมถึงวิชาท่ีเกี่ยวของ
และเป็นประโยชนแในสาขาครุศาสตรแและสาขาศึกษาศาสตรแ  โรงเรียนมีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจําปี  
การสงเสริมอาจารยแเขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ   การอบรมสัมมนาท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชา  การเพิ่มพูน
สมรรถนะและทักษะในการจัดการเรียนรูการบูรณาการและการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
[5] 

 2.2 ส่ือการเรียนรู ผูบริหาร อาจารยแผูสอน และนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือการเรียนรูใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมและความเพียงพอของส่ือการเรี ยนรูอยูในระดับมาก  เนื่องจากโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีความมุงหวังในการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
คนควา ทดลอง การเรียนรูโดยใชโครงงานเป็นฐาน  และการเปิดโอกาสใหนักเรียนไดสรางสรรคแผลงานตาม
ความสนใจ  โรงเรียนมีหองปฏิบัติการท่ีมีความเฉพาะสาขาวิชาและทันสมัยอีกท้ังมีมาตรฐาน  มีหองสมุด หอง
สารานุกรม  ศูนยแเทคโนโลยีสารสนเทศ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแท่ีทันสมัย  มีระบบสัญญาณเครือขายไร
สาย (wireless) ท่ัวบริเวณโรงเรียนเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักเรียนใหสามารถเขาถึงขอมูลเพื่อการศึกษา
เรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา (รายงานประจําปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 2559) มี
เว็บไซตแของโรงเรียนและกลุมงานเพื่อเป็นแหลงรวบรวมสารสนเทศและมีการเผยแพรแหลงการเรียนรูใหแก
นักเรียนและผูสนใจท่ัวไป 

 2.3 แหลงการเรียนรู ผูบริหาร อาจารยแผูสอน และนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูใน
ภาพรวม ในแงความหลากหลาย ความเพียงพอ  และความเหมาะสม อยูในระดับมาก  เนื่องจากมีการจัดปูาย
นิเทศ  การประชาสัมพันธแเว็บไซตแ  การจัดโครงการสวนพฤกษศาสตรแโรงเรียน  หองสารานุกรม  ศูนยแ ฝึก
ประสบการณแวิชาชีพ  การนํานักเรียนไปทัศนศึกษา  การจัดคายวิชาการในแตละปีการศึกษาของกลุมสาระการ
เรียนรู 3 วัน 2 คืนในชวงหลังสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ของแตละปีการศึกษา  และการเขารวมโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมกับโรงเรียนเครือขายตางประเทศ  [5] 

 2.4 ความรวมมือกับชุมชน ผูบริหาร อาจารยแผูสอน และนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรวมมือ
กับชุมชนในระดับดี เนื่องจากโรงเรียนไดรับความรวมมือจากวัดปทุมวนาราม สภากาชาดไทย โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณแ รวมถึงจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัยในการใหความรูและการจัดกิจกรรมตางๆ ใหแกนักเรียนของ
โรงเรียน 
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 2.5 งบประมาณ ผูบริหาร อาจารยแผูสอน และนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับงบประมาณในภาพรวม
มีความเหมาะสมและความเพียงพอในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนมีแหลงงบประมาณจากเงินรายได เงิน
อุดหนุนของรัฐ และเงินสนับสนุนจากสมาคมผูปกครองและครู รวมท้ังสมาคมศิษยแเกาสาธิตปทุมวัน และเงิน
บริจาคโดยมีวัตถุประสงคแทําใหโรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการบริหารจัดการดานอื่นๆ ไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

 3. ดานกระบวนการ 

     3.1 การเตรียมการใชหลักสูตร ผูบริหารและอาจารยแประเมินการเตรียมการใชหลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนมีการกําหนดปฏิทินงานประจําปีการศึกษาไวลวงหนาและมีการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยการประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ และการประชุมอาจารยแและเจาหนาท่ีเดือนละ 
1 ครั้ง โดยฝุายวิชาการมีการช้ีแจงและอธิบายทําความเขาใจแกอาจารยแผูสอนอีกท้ังรับฟใงขอเสนอแนะตางๆ 
เพื่อดําเนินการใหสอดคลอง 

      3.2 การดําเนินการใชหลักสูตร ผูบริหาร อาจารยแและนักเรียนประเมินการดําเนินการใชหลักสูตร
มีความเหมาะสมในระดับมาก เนื่องจากอาจารยแผูสอนไดสอนในรายวิชาท่ีตนถนัด และนักเรียนไดมีสวนในการ
เลือกเรียนในรายวิชาเลือกเพิ่มเติม เขารวมกิจกรรมตางๆ ตามความสนใจ  อีกท้ังโรงเรียนจัดกิจกรรมใน
โครงการพัฒนาคุณคาความเป็นมนุษยแสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจึงทําใหนักเรียนไดประสบการณแและทักษะตางๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น 

       3.3 การวัดและการประเมินผล ผูบริหาร อาจารยแ และนักเรียนประเมินการวัดและการ
ประเมินผลมีความเหมาะสมในระดับมาก เนื่องจากอาจารยแผูสอนมีการจัดทําและแจกเอกสารโครงการสอนให
นักเรียนในทุกรายวิชาและอธิบายเกณฑแการวัดและประเมินผลในรายวิชาในคาบเรียนแรกของทุกภาคเรียน 
แจงวันเวลาและเนื้อหาหรือการทดสอบปฏิบัติชัดเจน มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย 
เนนการประเมินตามสภาพจริง และสงเสริมใหนักเรียนมีการพัฒนาตนเอง 

       3.4 ดานการบริหารหลักสูตร ผูบริหารและอาจารยแประเมินดานการบริหารหลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับมาก เนื่องจากอาจารยแผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูที่สอนในระดับช้ันเดียวกันจะมีการพูดคุย
กันเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรม  การมอบหมายงาน และการออกขอสอบ และโรงเรียนกําหนดใหมีการ
ประชุมอาจารยแในกลุมสาระการเรียนรูสัปดาหและ 2 คาบ  การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการเดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงการประชุมคณะกรรมการงานหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูซึ่งมีตัวแทนจาก
ทุกกลุมสาระการเรียนรูในการขับเคล่ือนและประสานงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร 

3.5 ดานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฝุายวิชาการมีการกําหนดใหมีการนิเทศแบบเพื่อนชวย
เพื่อนโดยอาจารยแที่สอนในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันจะทําการเยี่ยมหองเรียนและสะทอนการจัดการเรียนรู
แกเพื่อนอาจารยแ อีกท้ังหัวหนากลุมสาระการเรียนรูดําเนินการเยี่ยมหองเรียนของอาจารยแในกลุมสาระการ
เรียนรูภาคเรียนละ 1 ครั้งเพื่อยกยองและชมเชยในการจัดการเรียนรูที่โดดเดนและนาช่ืนชม และนําผลท่ีไดจาก
การนิเทศมาแลกเปล่ียนเรียนรูกันใน 

3.6 ดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ฝุายวิชาการมีการใชแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ของอาจารยแ การใชแบบสอบถามเกี่ยวกับปใญหาและขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียนโดยใชผูปกครองตอบในการ
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ประชุมผูปกครองของโรงเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง และนําขอมูลท่ีไดมาสะทอนและพิจารณาเพื่อพัฒนา
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. ด้านประสิทธิผล 

 4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑแท่ีหลักสูตรกําหนดไว อาจ
เป็นเพราะนักเรียนสวนหนึ่งเป็นนักเรียนท่ีผานการสอบคัดเลือกต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และนักเรียน
สวนมากมีความมุงมั่นและต้ังใจในการพัฒนาตนเอง คนควาและฝึกฝนทําโจทยแและแบบฝึกหัดอยางสม่ําเสมอ 
ในชวงมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนไดมีสวนในการเลือกแผนการเรียนและวิชาเอกดวยตนเองจึงตรงกับความ
ตองการ ความถนัดและไดใชศักยภาพในตนเองอยางเต็มท่ี 

 4.2 ความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหแ และเขียนส่ือความ นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก สอดคลองกับเปูาหมายในการพัฒนานักเรียน 
อาจเป็นเพราะนักเรียนไดรับการบานและแบบฝึกหัดในลักษณะอัตนัยอยูเป็นประจํา ไดฝึกกิจกรรมอานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในทุกวันพฤหัสบดีตลอดปีการศึกษา  

 4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงคแของนักเรียน นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก สอดคลองกับเปูาหมายในการพัฒนานักเรียน อาจเป็นเพราะ
นักเรียนไดรับการอบรมจากอาจารยแประจําช้ัน อาจารยแประจําวิชา ผูปกครองอยางสม่ําเสมอ ประกอบกับ
โรงเรียนมีโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการจัดการเรียนรูรายวิชาหนาท่ีพลเมืองเพื่อใหนักเรียนทุก
ระดับช้ัน 

 4.4 คุณลักษณะผูเรียนตามอุดมการณแและเปูาหมายในการพัฒนาผูเรียน  ผูบริหาร อาจารยแและ
นักเรียนใหผลการประเมินคุณลักษณะผูเรียนตามอุดมการณแและเปูาหมายในการพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมาก 
เนื่องจากนักเรียนไดรับการสอดแทรกคุณลักษณะตางๆ ลงในการจัดการเรียนรูในรายวิชา กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ ท่ีสอดคลองกับเปูาหมายในการพัฒนานักเรียน อีกท้ังนักเรียนยึดหลัก
ความสามารถในการปรับตัวคือความสําเร็จในชีวิต 

 5. ผลกระทบ ผูบริหาร อาจารยแผูสอนและนักเรียน ประเมินผลกระทบเฉล่ียท่ีเกิดจากการใชหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยนักเรียนเกิด
ความรู  ทักษะการคิด เจตคติ ในระดับมากซึ่งเป็นผลมาจากองคแประกอบของหลักสูตรสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปในทิศทางท่ีดี  

ข้อเสนอแนะ 

 การประเมินหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โดยใช CIPP Model มี
ขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 1. การพิจารณาระดับความคิดเห็นในบางประเด็นท่ีมีระดับความคิดเห็นเฉล่ียท่ีแตกตางกัน หากมีการ
วิเคราะหแความสัมพันธแของความคิดเห็นท่ีแตกตางกันของกลุมผูประเมินอาจไดสารสนเทศท่ีมีรายละเอียดและ
มุมมองเพิ่มข้ึน 

 2. ในการทําวิจัยครั้งตอไปอาจมีการสอบถามผูปกครองและเจาหนาท่ีในสวนงานตางๆของโรงเรียน 
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 3. การเพิ่มจํานวนผูสัมภาษณแใหมากขึ้นโดยคํานึงถึงความแตกตางกันของกลุมตัวอยางใหมีความ
หลากหลายเพื่อนําขอมูลท่ีไดมาใชตอ 
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การศึกษาเจตคตขิองนักศึกษาที่มีต่อการจัดการความดี 
A Study of students’ Attitude toward Good Behavior Management  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีตอการจัดการความดีของนักศึกษา
กอนเรียนและหลังเรียนวิชาการจัดการความดี กลุมเปูาหมายท่ีใชในการวิจัย เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยแ เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร  ทุกช้ันปีท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการความดี เป็นวิชาเลือกเสรี  ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  จํานวน 67 คน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัดเจตคติท่ีมี
ตอการจัดการความดี แบบแผนการทดลองเป็นแบบ Pretest-Posttest  การวิเคราะหแขอมูลใชวิธีทางสถิติ t-
test ผลการศึกษาพบวา 1) นักศึกษามีเจตคติตอการจัดการความดี กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2) นักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายมีเจตคติตอการจัดการความดีกอนเรียนและ
หลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ : เจตคติ การจัดการความดี นักศึกษา 
 
Abstract  
  This research aims to compare students‖ attitude towards good behavior 
management before and after learning good behavior management course. 
  The sample group were 67 students  at the Dhurakij Pundit University in 
Bangkok  registered for the of good behavior management as an elective course during the 
second semester of the 2016 academic year. The instrument was 0used for gathering was the 
test of attitude towards good behavior management. The pretest-posttest of sample group 
was used in this research. The data were analyzed by using t – test.  The results of the study 
indicated that : 1) The students‖ attitude towards good behavior management before and 
after learning had statically significant  difference at a level of the .05. 2) Male and female 
students‖ attitude toward good behavior management before and after learning had 
statically significant difference at a level of the .05. 
 
Keyword : Attitude, Good Behavior Management, Student 
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บทนํา 
  จากปใญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทย เชน ปใญหายาเสพติด อาชญากรรม ความไม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน ปใญหาแหลงอบายมุข แหลงเริงรมยแ และโสเภณีเด็ก นอกจากปใญหาดังกลาว 
การเปล่ียนแปลงบริบทแหงการพัฒนาประเทศท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในปใจจุบัน ทุกภาคสวนพยายามท่ีจะ
พัฒนา และมุงเนนการแขงขันกันทางดานเศรษฐกิจและดานวัตถุจนกลายเป็นวัตถุนิยม ซึ่งนําไปสูกระแสของ
การบริโภคนิยม แตดานคุณธรรมจริยธรรม คือเรื่องของคุณงามความดี การประพฤติดี ประพฤติชอบ ยังถูก
ละเลย  ปใญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน กลายเป็นปใญหาระดับชาติท่ีนาเป็นหวงอยางยิ่ง 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดใหความสําคัญในเรื่อง
ยุทธศาสตรแการเสริมสรางทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ การเพิ่มคุณภาพและศักยภาพของคน มุงเนน
การพัฒนาจิต คุณธรรมจริยธรรมในสังคม ซึ่งสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
เจตนารมณแท่ีสําคัญและมุงเนนการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรไทยท่ีจะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณแเมื่อ
ส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 โดยท่ีสัดสวนผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นรอยละ 19.8 ของจํานวนประชากรท้ังหมด 
ในขณะท่ีจํานวนประชากรวัยแรงงานไดเริ่มลดลงมาต้ังแตปี 2558 เป็นตนมา สงผลใหเกิดการขาดแคลน
แรงงานในภาวะท่ีผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังตํ่า เนื่องจากปใญหาคุณภาพแรงงาน ความลาชาในการพัฒนา
เทคโนโลยี และปใญหาการบริหารจัดการจึงเป็นขอจํากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและศักยภาพ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังการสรางรายไดและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ดวย ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบวายังมีปใญหาในแตละชวงวัยและสงผลกระทบตอเนื่องถึงกันตลอดชวง
ชีวิต ต้ังแตพัฒนาการ ไมสมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธแทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางตํ่า การพัฒนา
ความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ขณะท่ีผูสูงอายุมีปใญหาสุขภาพและมีแนวโนมอยูคนเดียว
สูงขึ้น ครอบครัวมีรูปแบบท่ีหลากหลายและเปราะบางสูงสงผลตอการบมเพาะใหเด็กเติบโตอยางมีคุณภาพ 
ประกอบกับการเล่ือนไหลของวัฒนธรรมตางชาติท่ีเขามาในประเทศไทยผานสังคมยุคดิจิทัล ในขณะท่ีคนไทย
จํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม สงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนา
คนใหมีความสมบูรณแ เริ่มต้ังแตกลุมเด็กปฐมวัยท่ีตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง 
ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเป็น
คนดีมีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม มีทักษะความรู และ
ความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว บนพื้นฐานของการมี สถาบันทางสังคมท่ี
เขมแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีรวมกันพัฒนา
ทุนมนุษยแใหมีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
  เพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนานักศึกษาใหเป็นไปตามเปูาหมายของเจตนารมณแดังกลาว  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ ไดเปิดสอนวิชาการจัดการความดี เป็นวิชา
เลือกเสรี โดยมีวัตถุประสงคแท่ีตองการจะพัฒนาและสงเสริมใหนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชานี้ มีเจตคติท่ีดีตอ
คุณงามความดี การประพฤติดีประพฤติชอบ จนนําไปปฏิบัติในวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับ
การพัฒนาดานลักษณะชีวิตดังกลาวขางตน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเจตคติของนักศึกษาท่ีมี
ตอการจัดการความดี 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีตอการจัดการความดีของนักศึกษา
กอนเรียนและหลังเรียนวิชาการจัดการความดี 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  1. นักศึกษาท่ีเรียนวิชาการจัดการความดีมีเจตคติตอการจัดการความดี กอนเรียนและหลัง
เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2. นักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายท่ีเรียนวิชาการจัดการความดีมีเจตคติตอการจัดการความดี
กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  เจตคติ หรือ ทัศนคติ ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Attitude” มีรากศัพทพแมาจากภาษาละตินวา 
“Aptus” แปลวา โนมเอียง เหมาะสม  เดิมใชคําวา “ทัศนคติ” ตอมาเปล่ียนเป็น “เจตคติ” และตาม
พจนานุกรมทาง การศึกษา (Dictionary of Education) ไดใหคําจํากัดความของเจตคติวา หมายถึง ความรูสึก
ของคนเราท่ีมีความเห็นตอส่ิงตาง ๆ รอบตัว ในดานความรูสึกชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอส่ิง
ตาง ๆ “เจตคติ” เป็นนามธรรมและเป็นสวนท่ีทําใหเกิดการแสดงออกดานการปฏิบัติ แตเจตคติไมใชแรงจูงใจ 
(Motive) และแรงขับ (Drive) หากแตเป็นสภาพแหงความพรอมท่ีจะโตตอบ (State of Readiness) และ
แสดงใหทราบถึงแนวทางของการสนองตอบของบุคคลตอส่ิงเรา นอกจากนี้บุญเรือง  ศรีเหรัญ (2554) กลาววา
เจตคติ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลอันเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู ประสบการณแ และจะเป็นตัวกระตุนให
บุคคลแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งท่ีอาจเป็นการสนับสนุนหรือตอตานก็ได และบุญญ
ลักษมแ  ตํานานจิตร (2552) ไดใหความหมายของเจตคติ วาเป็นความรูสึกท่ีแสดงออกมาในทางบวกหรือทาง
ลบหรือท่ีเป็นกลาง เชน พอใจ ไมพอใจ เห็นดวย ไมเห็นดวย ชอบหรือไมชอบตอบุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือไม
มีความรูสึกใด ๆ และบุคคลซึ่งแสดงความรูสึกทางดานพฤติกรรม ท้ังพฤติกรรมภายนอก ท่ีสังเกตไดดวยทาทาง
หนาตาบงบอกถึงความพึงพอใจ และพฤติกรรมภายใน เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตไมได ชอบหรือไมชอบก็ไม
แสดงออก  
  ไพโรจนแ  คะเชนทรแ (2555) ไดจําแนกองคแประกอบของเจตคติออกเป็น 3 องคแประกอบ ดังนี้ 
  1. องคแประกอบดานความรูความเขาใจ (Cognitive Component) 
  2. องคแประกอบดานความรูสึกและอารมณแ (Affective Component)   
 3. องคแประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) สุปาณี  สนธิรัตนแและคนอื่น ๆ (2541) 
สรุปลักษณะของเจตคติไววา 
  1. เป็นส่ิงท่ีตองเรียนรู เจตคติไมใชเป็นแรงขับทางรางกาย 
  2. เป็นส่ิงท่ีคงทนถาวร แมวาเจตคติเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดโดยสามารถเปล่ียนแปลงได
เหมือนการเรียนรูอื่น ๆ แตเป็นความรูสึกท่ีฝใงลึกลงไป 
  3. เป็นความรูสึกท่ีแสดงโดยตรงตอส่ิงเราเป็นอยางๆ ไป  

 4. สามารถเกิดกับทุก ๆ ส่ิงได เชนเดียวกับบุคคล วัตถุ กลุม สถาบัน  แนวความคิดและ
ขบวนการท่ัว ๆ ไป 
  5. เจตคติเป็นพื้นฐานหรือเป็นสวนหนึ่งอันเป็นแรงผลักดันกอใหเกิดลักษณะนิสัยข้ึน 
  สุรางคแ  โควตระกูล (2544) ไดสรุปลักษณะของเจตคติไว ดังนี้ 
  1. เป็นส่ิงท่ีตองเรียนรู 
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  2. เป็นแรงจูงใจท่ีจะทําใหบุคคลกลาเผชิญกับส่ิงเราหรือหลีกเล่ียง มีท้ังบวกและลบ 
  3. ประกอบดวยองคแประกอบ 3 อยาง คือ องคแประกอบทางปใญญาหรือการรูคิด (Cognitive 
Component) องคแประกอบเชิงความรูสึก (Affective Component)   และองคแประกอบเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral Component)  

 4. เปล่ียนแปลงไดงาย การเปล่ียนแปลงเจตคติอาจจะเปล่ียนแปลงจากบวกเป็นลบหรือลบ
เป็นบวก 
  5. เปล่ียนแปลงตามชุมชนหรือสังคมท่ีบุคคลนั้นเป็นสมาชิก เนื่องจากชุมชนหรือสังคมหนึ่งๆ 
อาจจะมีคานิยมท่ีเป็นอุดมการณแพิเศษเฉพาะ 
  6. สังคมประกิต มีความสําคัญตอพัฒนาการเจตคติของเด็ก โดยเฉพาะเจตคติตอความคิด
และหลักการทีเ่ป็นนามธรรม 
  บรรพต  ขันคํา(2546) ไดกลาวถึง ปใจจัยท่ีมีผลตอการมีเจตคติท่ีแตกตางกันไว ดังนี้ 
  1. ตัวบุคคล (The Individual) ประสบการณแในการใหการเล้ียงดูหรือการฝึกอบรมจะเป็น
ตัวกําหนดบุคลิกภาพของบุคคล ขณะเดียวกันก็ยอมมีบุคลิกภาพท่ีแตกตางกัน ซึ่งบุคลิกภาพท่ีแตกตางกันนี้จะ
มีผลทําใหเจตคติของบุคคลเหลานั้นแตกตางกันดวย 
  2. สัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal Relation) การท่ีบุคคลหนึ่งจะสามารถทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงเจตคติหรือไมมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับคุณลักษณะบางอยางของบุคคลนั้น ไดแก ความ
เป็นท่ีนาเช่ือถือ ความนาสนใจ และอํานาจ คุณลักษณะเหลานี้มีผลตอการเปล่ียนแปลงเจตคติ 
  3. กลุม (The Group) บุคคลยอมมีสวนรวมกับกลุมใดกลุมหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยสมาชิก
หลายคน ในขณะเดียวกันบุคคลนั้นก็อาจจะมีความตองการเขาไปมีสวนรวมกับกลุมอื่นดวย เจตคติของบุคคล
นั้นยอมขึ้นอยูกับบุคคลในกลุมท่ีเขาเป็นสมาชิกดวย 
  4. สัมพันธภาพระหวางกลุม (Intergroup Relation) กลุมตาง ๆ ถามีความเหมือนกันและ
ความแตกตางกันมากเทาใดในดานขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความเช่ือและวัฒนธรรม ความแตกตาง
ของสังคม ความขัดแยงระหวางกลุม บางครั้งอาจทําใหเกิดความแตกตางของเจตคติระหวางกลุมข้ึนได 
 
เก่ียวกับความดี 
  นักการศึกษาไดใหคําจํากัดความของความดีไวดังนี้ 
  ไพบูลยแ  วัฒนศิริธรรม (2543) กลาววา ความดี คือการทําใหเกิดผลดีอยางมีคุณคาตอผูอื่น 
ตอสวนรวม รวมถึงตอตนเอง ดังนี้ 
  ผลดีต่อผู้อื่น โดยเฉพาะท่ีไมจํากัดพวก เหลา ศาสนา เช้ือชาติ ฯลฯ 
  ผลดีต่อส่วนรวม รวมถึงตอหมูคณะ ตอองคแกร ตอชุมชน ตอสังคม ตอโลก ฯลฯ 
  ผลดีต่อตนเอง ไดแก การพัฒนาตนเองอยางเป็นคุณและสรางสรรคแ รวมถึงการพัฒนาทาง
กาย ทางอารมณแ ทางความคิด ทางจิตวิญญาณ ทางสติปใญญา ความสามารถ 
 
  ความดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณแและความตองการของตนเอง รูจักเห็น
ใจผูอื่นและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม ประกอบดวยความสามารถตอไปนี้  
  1. ความควบคุมอารมณแและความตองการของตนเอง  ไดแก รูอารมณแและความตองการของ
ตนเอง  ควบคุมอารมณแและความตองการได  และแสดงออกไดอยางเหมาะสม 
  2. เห็นใจผูอื่น ไดแก  ใสใจผูอื่น  เขาใจและยอมรับผูอื่น  และแสดงความเห็นใจผูอื่นอยาง
เหมาะสม 
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  3. รับผิดชอบ ไดแก รูจักให/รูจักรับ รับผิด/ใหอภัย  และห็นแกประโยชนแสวนรวม 
 
  นอกจากนี้ประเวศ วะสี (2553) ยังกลาวไวในแผนท่ีคนดีถึงแนวทางแหงความดี คือ 
  1)  มีความหมั่นเพียร พึ่งตนเองได 
  2)  มีความประหยัด อดออม 
  3)  มีความซื่อสัตยแ สุจริต 
  4)  มีน้ําใจ และมีไมตรีตอกัน 
  5)  อนุรักษแส่ิงแวดลอม 
  6)  อนุรักษแวัฒนธรรม 
  7)  พัฒนาจิตใจใหสูงขึ้น 
  8)  มีการเรียนรูเพื่อการเขาถึงความดี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาเพศ วิธีการจัดการเรียนการสอน  วามีผลตอเจตคติตอการจัดการ
ความดีของนักศึกษาหรือไม  โดยเขียนแผนผังกรอบแนวคิดไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. กลุมเปูาหมาย  :  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑฺตยแทุกช้ันปี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการความดี 
(GE 354)  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 67 คน 
 
2. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบวัดเจตคติท่ีมีตอการจัดการความดี ซึ่งมี 2 ตอน 
คือ 
  ตอนที่ 1 ขอความเป็นแบบวัดการประมาณคาแบบลิเคิรแด (Likert Scale)   โดยมี 5 ระดับ 
คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง มีขอคําถามรวมท้ังหมด 15 ขอ 
เป็นขอคําถามทางบวก จํานวน 8 ขอ และขอคําถามทางลบ จํานวน 7 ขอ และตรวจใหคะแนนดังนี้ 
  ข้อความทางบวก 
   เห็นดวยอยางยิ่ง   5    คะแนน 

เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

วิธีการจัดการเรียนการสอน 

     -     การศึกษานอกสถานที่ 

     -     project based learning 

     -     professional learning 

 

 

เจตคติตอการจัดการความดี
ของนักศึกษา 
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   เห็นดวย    4 คะแนน 
   ไมแนใจ    3 คะแนน 
   ไมเห็นดวย   2 คะแนน 
   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  1 คะแนน 
  ข้อความทางลบ 
   เห็นดวยอยางยิ่ง   5    คะแนน 
   เห็นดวย    4 คะแนน 
   ไมแนใจ    3 คะแนน 
   ไมเห็นดวย   2 คะแนน 
   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  1 คะแนน 
 
  การกําหนดเกณฑแในการวิเคราะหแคาเฉล่ีย ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545, 102 -103) 
    ค่าเฉลี่ย    ความหมาย 
  4.51 – 5.00  มีเจตคติตอการจัดการความดีในระดับมากที่สุด 
  3.51 – 4.50  มีเจตคติตอการจัดการความดีในระดับมาก 
  2.51 – 3.50   มีเจตคติตอการจัดการความดีในระดับปานกลาง 
  1.51 – 2.50  มีเจตคติตอการจัดการความดีในระดับน้อย 
  1.00 – 1.50  มีเจตคติตอการจัดการความดีในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 2 ขอความเป็นแบบใหแสดงความคิดเห็นท่ีมีเจตคติตอการจัดการความดีในลักษณะ
เห็นดวยและไมเห็นดวย ถาเห็นดวยใหทําเครื่องหมายถูก () ถาไมเห็นดวยใหทําเครื่องหมายผิด () จํานวน 
15 ขอ และกําหนดเกณฑแในการวิเคราะหแคารอยละเพื่อแปลเป็นเจตคติท่ีถูก หรือ  เจตคติท่ีผิด ดังนี้  
  เจตคติที่ถูก 
     ร้อยละ          ความหมาย 
   84 - 100  มีเจตคติท่ีถูกในระดับมาก 
   67 – 83   มีเจตคติท่ีถูกในระดับปานกลาง 
   50 – 66    มีเจตคติท่ีถูกในระดับน้อย 
 
  เจตคติที่ผิด 
     ร้อยละ          ความหมาย 
   84 - 100  มีเจตคติท่ีผิดในระดับมาก 
   67 – 83   มีเจตคติท่ีผิดในระดับปานกลาง 
   50 – 66    มีเจตคติท่ีผิดในระดับน้อย 
3. แบบแผนการทดลอง 
  รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการทดลองกลุมเดียว ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
(One Group Pretest-Posttest Design) โดยมีแบบแผนการทดลอง ดังนี้ 

กลุม Pre-test Treatment Post-test 
ทดลอง T1 X T2 

เมื่อ T1 หมายถึง  เจตคติของนักศึกษากอนเรียนวิชาการจัดการความดี 
 T2 หมายถึง  เจตคติของนักศึกษาหลังเรียนวิชาการจัดการความดี 
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 X หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการความดี 
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบวัดเจตคติท่ีมีตอการจัดการความดี 
  2. ดําเนินการสอนตามปกติ เป็นเวลา 13 สัปดาหแ ซึ่งในระหวางนี้นักศึกษาจะไดเยี่ยมชม
องคแกรท่ีไดกระทําความดีแกสังคม ไดเรียนรูขอมูลของบุคคลท่ีสังคมยกยองเป็นคนดี และนักศึกษาไดปฏิบั ติ
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชนแตอสังคม 
  3. เมื่อเสร็จส้ินการเรียนการสอน ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ดวยแบบวัดเจตคติท่ีมี
ตอการจัดการความดีฉบับเดิม 
  4. ตรวจแบบวัด แลวนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหแโดยใชสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานหลังจาก
เรียนวิชาการจัดการความดี 
 
ผลการวิจัย 

    จากการวิจัยเรื่อง“การศึกษาเจตคติของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการความดี” 
สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคะแนนแบบวัดเจตคติท่ีมีตอการจัดการความดี 
    กอนเรียนและหลังเรียน วิชาการจัดการความดีของกลุมเปูาหมาย 
 

กลุมตัวอยาง n X  S.D. t p-value 
กอนเขาเรียน 67 3.89 .292 6.99* .000 
หลังเขาเรียน 67 4.23 .382 

     * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
  จากตารางท่ี 1 พบวาคาเฉล่ียของคะแนนแบบวัดเจตคติท่ีมีตอการจัดการความดีของ
นักศึกษากลุมตัวอยางกอนเรียน และหลังเรียนวิชาการจัดการความดีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 แสดงวาการเขาเรียนวิชาการจัดการความดีทําใหนักศึกษามีเจตคติตอการจัดการความดีสูงขึ้น 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคะแนนแบบวัดเจตคติท่ีมีตอการจัดการความดี 
    ของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงกอนเขาเรียนและหลังเขาเรียน วิชาการจัดการความดี 
             ของกลุมตัวอยาง 

นักศึกษา กอนเขาเรียน หลังเขาเรียน  
 N X  S.D. n X  S.D. p-value 

ชาย 28 3.88 .299 28 4.19 .384 .001 
หญิง 39 3.89 .291 39 4.26 .283 .000 

     นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  จากตารางท่ี 2 พบวากอนเขาเรียนนักศึกษาชายมีคา X นอยกวานักศึกษาหญิง และหลังเขา
เรียนนักศึกษาชายมีคา X นอยกวาและนักศึกษาหญิงเชนเดิม จึงสรุปไดวาคาเฉล่ียของคะแนนแบบวัดเจตคติท่ี
มีตอการจัดการความดีของนักศึกษาชายกอนเขาเรียนและหลังเขาเรียน นักศึกษาหญิงกอนเขาเรียนและหลัง
เขาเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะหแแบบวัดเจตคติแสดงคารอยละความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีเจตคติตอ 
              การจัดการความดี  ก่อนเข้าเรียนและหลังเข้าเรียน วิชาการจัดการความดี 

 
รายการคําถาม 

ก่อนเข้าเรียน  
 ความหมาย 

หลังเข้าเรียน  
ความหมาย เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 
ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
 (ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 (ร้อยละ) 
1. ถาเห็นสุนัขที่เราเลี้ยงไปกัดกับสุนัข
ของคนอื่น เราจะชวยเหลือสุนัขดวยการ
สาดนํ้า ถือวาเป็นการทําความดี 

77.61 22.39 ปานกลาง 74.63 25.37 ปานกลาง 

2. การขามถนนตรงทางมาลายในบริเวณ
ที่มีสะพานลอยถือเป็นการกระทําที่
ถูกตอง 

59.70 40.30 นอย 34.33 65.67 นอย 

3. “คนที่รูหลบเป็นปีกรูหลีกเป็นหาง” 
เป็นคนฉลาดสามารถอยูรอดในสังคม 

76.12 23.88 ปานกลาง 14.93 85.07 มาก 

4. คนดี คือ คนที่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณ
โทษ 

89.55 10.45 มาก 82.09 17.91 ปานกลาง 

5. ผูหญิงที่ทําแทงทุกคนเป็นคนไมดี 65.67 34.33 นอย 79.10 20.90 ปานกลาง 
6. คนที่กลาแสดงความคิดเห็นอยาง
เปิดเผยกับบุคคลทุกระดับเป็นคนที่มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง 

11.94 88.06 มาก 5.97 94.03 มาก 

7. ขอทานทุกคนเป็นคนไมดี 4.48 95.52 มาก 2.99 97.01 มาก 
8. คนดีตกนํ้าไมไหลตกไฟไมไหม 80.60 19.40 ปานกลาง 86.57 13.43 มาก 
9. คนที่คิดจะทํารายคนอื่น แตไมไดลง
มือกระทําถือวาเป็นคนไมดี 

68.66 31.34 ปานกลาง 86.57 13.43 มาก 

10. คนดีพระยอมคุมครองเสมอ 82.09 17.91 ปานกลาง 89.55 10.45 มาก 
11. คนที่ไมยอมรับความผิดชอบของ
ตนเองเป็นคนไมดี 

88.06 11.94 มาก 89.55 10.45 มาก 

12. พุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวที่สอน
ใหบุคคลทําความดี 

13.43 86.57 มาก 7.46 92.54 มาก 

 
รายการคําถาม 

กอนเขาเรียน  
ความหมาย 

หลังเขาเรียน  
ความหมาย เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 
ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 
13. การกวาดถนนหนาบานตนเองให
สะอาดไมใชการทําความดี แตเป็นเพียง
ความตองการใหหนาบานสะอาดเทาน้ัน 

43.28 56.72 นอย 47.76 52.24 นอย 

14. บุคคลที่มีอาชีพทํางานชวงเวลา
กลางคนทุกคนเป็นคนไมดี 

4.48 95.52 มาก 1.49 98.51 มาก 
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รายการคําถาม 

ก่อนเข้าเรียน  
 ความหมาย 

หลังเข้าเรียน  
ความหมาย เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 
ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
 (ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 (ร้อยละ) 
15. การปิดบังเรื่องรายแรงโดยที่ไมให
เจาตัวทราบถือเป็นการกระทําความดี
แบบหนึ่ง 

38.81 61.19 นอย 31.34 68.66 นอย 

ค่าเฉลี่ยรวม 68.35 31.64 ปานกลาง 66.17 33.83 น้อย 
         
   จากตารางท่ี 3 พบวากอนเขาเรียนและหลังเขาเรียนวิชาการจัดการความดี  นักศึกษามีเจต
คติตอการจัดการความดีในลักษณะท้ังถูกและผิดดังนี้ 
  ก่อนเข้าเรียน  นักศึกษามีเจตคติตอการจัดการความดีในระดับ มาก  ปานกลาง  และนอย 
เป็นเฉล่ียเป็นคารอยละ ดังนี้ 
  เจตคติต่อการจัดการความดีในระดับ “มาก” 
  -  ขอทานทุกคนเป็นคนไมดี  
  -  บุคคลท่ีมีอาชีพทํางานชวงกลางคืนทุกคคนเป็นคนไมดี 
  -  พุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวที่สอนใหบุคคลทําความดี 
  -  คนท่ีไมยอมรับความผิดของตนเองเป็นคนไมดี 
  -  คนดีคือคนท่ีเช่ือเรื่องบาปบุญคุณโทษ 
  -  คนท่ีคิดจะทํารายคนอื่น  แตไมไดลงมือกระทําถือวาเป็นคนไมดี 
 
  เจตคติต่อการจัดการความดีในระดับ “ปานกลาง” 
  - ถาเห็นสุนัขท่ีเราเล้ียงไปกัดกับสุนัขของคนื่น  เราชวยเหลือสุนัขดวยการสาดน้ํา   
                       ถือวาเป็นการทําความดี 
  - คนดีตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม 
  -  คนดีพระยอมคุมครองเสมอ 
  
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีตอการจัดการความดีของนักศึกษากอนเรียนและหลัง
เรียนวิชาการจัดการความดี ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาการจัดการความดี นําผลมาอภิปราย ดังนี้ 
  1. จากการศึกษาพบวา กอนการเขาเรียนวิชาการจัดการความดี นักศึกษาชายและนักศึกษา
หญิง มีเจตคติตอการจัดการความดีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และหลังจากเขาเรียน
วิชาการจัดการความดีแลว ท้ังนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ก็มีเจตคติตอการจัดการความดีไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
  2. คาเฉล่ียของคะแนนจากแบบวัดเจตคติท่ีมีตอการจัดการความดีของนักศึกษาท่ีเป็นกลุม
ตัวอยาง กอนเขาเรียนวิชาการจัดการความดี มีคาอยูระหวาง 2.67 – 4.48 แตหลังจากเขาเรียนวิชาการจัดการ
ความดีแลว มีคาเฉล่ียอยูระหวาง 3.88 – 4.54 แสดงวาหลังจากเขาเรียนวิชาการจัดการความดีของนักศึกษา
กลุมตัวอยางมีแนวโนมสูงขึ้น และสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
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  3. คารอยละของนักศึกษาท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวยกับการจัดการความดี ซึ่งเมื่อแปลความหมาย
แลว ปรากฏวานักศึกษามีเจตคติท่ีถูกตอการจัดการความดีมากกวาเจตคติท่ีผิดตอการจัดการความดี  
  การท่ีนักศึกษามีเจตคติตอการจัดการความดีสูงขึ้น และถูกตอง อาจจะเป็นเพราะวาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของวิชาการจัดการความดี มีสวนสงเสริมใหนักศึกษามีเจตคติตอการจัดการความดี
สูงขึ้น เนื่องจากนักศึกษาไดกระทําความดีตอผูดอยโอกาส และผูยากไรในลักษณะตางๆ กัน นอกจากนี้ยังได
เย่ียมชมหนวยงาน และองคแกรท่ีกระทําความดีเป็นประโยชนแตอสังคม ส่ิงเหลานี้ทําใหนักศึกษาไดซึมซับความดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
  จากการวิจัยพบวา เจตคติตอการจัดการความดีมีแนวโนมสูงขึ้น แสดงวากิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีจัดใหกับนักศึกษามีสวนท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีเจตคติสูงขึ้น 
  ในการเรียนการสอนวิชาการจัดการความดี เจตคติมีความสําคัญมาก ถานักศึกษามีเจตคติท่ีดี
ตอการจัดการความดี ก็จะเป็นรากฐานท่ีสําคัญของการเรียน และเป็นแนวทางใหนักศึกษาต้ังใจท่ีจะประพฤติ
ปฎิบัติแตส่ิงท่ีดีงามท่ีสังคมยอมรับ ดังนั้นผูสอนควรสงเสริมใหนักศึกษามีเจตคติท่ีดีตอการจัดการความดี โดย
จัดกิจกรรมใหเหมาะสม เมื่อนักศึกษามีเจตคติท่ีดีตอการจัดการความดีแลว ก็จะปลูกฝใงใหนักศึกษาเป็นคนดีได
ยิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  ควรมีการศึกษาเจตคติและพฤติกรรมตอคุณธรรมของนักศึกษาตามนโยบายคุณธรรมนํา
ความรูของกระทรวงศึกษาธิการ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง ปใจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ มี
วัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติของการบริหารงานวิชาการของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ 2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ และ 3) เพื่อศึกษาปใจจัยท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ กระบวนการวิจัยแบงออกเป็น 7 ขั้นตอน ไดแก การวิเคราะหแเอกสาร การ
สัมมนาผูทรงคุณวุฒิ การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหแขอมูล การสัมมนาผูเกี่ยวของ 
และการรายงานผล การรวบรวมและการวิเคราะหแขอมูล และการสนทนากลุม เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบทดสอบ 
แบบประเมินความสามารถ แบบประเมินจิตสํานึก และแบบสอบถาม จากนักเรียนนายสิบตํารวจ จํานวน 366 
คน สถิติท่ีใช คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหแความแปรปรวน และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของเพียรแสัน  
 ผลการวิจัย พบวา 1) แตละศูนยแฝึกอบรมตํารวจขึ้นการบังคับบัญชากับแตละกองบัญชาการในเขต
พื้นท่ี โดยใชหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจและตําราเดียวกัน ท่ีจัดทําโดยกองบัญชาการศึกษา  การปฏิบัติดาน
ผูบริหาร ดานผูสอน ดานสภาพแวดลอม และดานวัสดุอุปกรณแ มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของศูนยแ
ฝึกอบรม ดานความรูอยูในระดับปานกลาง ในขณะท่ีดานความสามารถและดานจิตสํานึกอยูในระดับมากท่ีสุด 
3) ปใจจัยดานผูบริหารสงผลตอประสิทธิผลของศูนยแฝึกอบรมตํารวจมากท่ีสุด รองลงมา ไดแกปใจจัยดานผูสอน ปใจจัย
ดานสภาพแวดลอม และดานวัสดุอุปกรณแ ตามลําดับ โดยประสิทธิผลของศูนยแฝึกอบรมตํารวจท้ัง 3 ดาน ไดแก 
ความรู ความสามารถ และจิตสํานึกของนักเรียนนายสิบตํารวจ 
 
คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ ประสิทธิผล ศูนยแฝึกอบรมตํารวจ 

ABSTRACT 
This research was conducted on factors affecting academic administration 

effectiveness of police training center. The purposes were: 1) to study the actual 
performance, 2) the effectiveness of academic administration, 3) and to study factors 
affecting the effectiveness of academic administration of the police training center. The 
research process was divided into 7 steps: document analysis, the seminar of experts to 
validate research framework, constructing and validating quality tools, data gathering, data 
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analysis, experts seminars to validate research results, and reporting. Data were collected 
through testing form, the ability evaluation sheet, consciousness evaluation sheet, and 
questionnaire from 366 police students are studying in 10 police training centers. Statistics 
was used were frequency, percentage, mean, standard deviation, analysis of variance, and 
Pearson's correlation coefficient. 

The research results found that 1) each police training center had upward command 
with each headquarter, the same curriculum and textbook were used from the Police 
Education Bureau, 2) the actual performance of administrator, teachers, environment factors, 
and materials were rated at a high level, factors affecting the effectiveness of academic 
administration of the police training center, the center‖s effectiveness related to knowledge 
was at a medium level, while ability and consciousness were at the most levels., and 3) 
administrator‖s factors affect the center‖s effectiveness at the most level, followed by 
teacher‖s factors, environment factors, and materials factors respectively.  

 
Keywords:  Academic Administration, Effectiveness, Police Training Center 
 
บทนํา 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ เป็นองคแกรของรัฐท่ีมีโครงสรางขนาดใหญองคแกรหนึ่ง มีบุคลากรจํานวนมาก 
มีภาระหนาท่ีตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ครอบคลุมพฤติกรรมท้ังปวงของประชาชน ต้ังแต
การบังคับใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ปูองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา 
และรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร โดย
ปฏิบัติตองเส่ียงกับภยันอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นโดยฉับพลันอันเกิดมาจากการตอสูขัดขวางการจับกุมของผูกระทํา
ผิดกฎหมาย อาจไดรับบาดเจ็บหรือบางครั้งก็ถึงกับเสียชีวิต โดยเฉพาะในปใจจุบันประเทศใดท่ีมีการพัฒนา
ความเจริญทางวัตถุกาวหนาไปมาก  มีการใชอาวุธรายแรงและมีประสิทธิภาพสูง รวมท้ังมีการใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใชในการประกอบอาชญากรรม  ทําใหการประกอบอาชญากรรมมีวิธีการใหม ๆ และสลับซับซอน
มากยิ่งขึ้น 

จากท่ีกลาวมาแลวนี้ จําเป็นอยางยิ่งท่ีจะตองมีตํารวจท่ีมีความรู ความสามารถ และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนาท่ี สํานักงานตํารวจแหงชาติไดตระหนักดีถึงภาระหนาท่ีดังกลาว จึงไดจัดการเตรียมบุคลากร
เพื่อใหรองรับกับภารกิจ โดยไดเปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอก คัดเลือกเขาศึกษาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ 
เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี และเป็นผูท่ีมีความรูความสามารถ ทางดานวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม
และจริยธรรมแลว จะไดรับการบรรจุแตงต้ังเป็นสิบตํารวจตรี เขารับราชการ ปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งปใจจุบันสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดจัดต้ังหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการผลิต
บุคลากร เพื่อจัดเตรียมบุคคลเขาเป็นตํารวจในระดับช้ันประทวน คือ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจ ซึ่งกระจายอยูท่ัว
ประเทศ ซึ่งการมอบภารกิจการศึกษาอบรมใหกับหนวยงานปฏิบัติในพื้นท่ี เป็นการกระจายอํานาจทางการ
บริหารงานวิชาการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สงผลใหมีความยืดหยุนในการบริหารงาน 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กําหนดระดับหนวย
ปฏิบัติท่ีใหการศึกษาอบรมแกบุคคลภายนอกท่ีผานการสอบคัดเลือกเขาเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ เพื่อเตรียม
บรรจุเขารับราชการเป็นนายตํารวจช้ันประทวน มีจํานวน 10 หนวยงาน ไดแก กองบังคับการฝึกอบรมตํารวจ
กลาง ศูนยแฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค 1- 8 และศูนยแฝึกอบรม ศูนยแปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต โดย
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ศูนยแฝึกอบรมตํารวจมีฐานะเป็นหนวยงานระดับกองบังคับการ โดยมีผูบังคับการศูนยแฝึกอบรมตํารวจ เป็น
ผูบังคับบัญชาสูงสุด ขึ้นการบังคับบัญชาตอกองบัญชาการตามพื้นท่ีรับผิดชอบ และหนวยงานระดับ
กองบัญชาการท้ังหมดนี้ขึ้นตรงตอสํานักงานตํารวจแหงชาติตามลําดับ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจ แบงหนวยงาน
ออกเป็น 4 ฝุาย ไดแก ฝุายอํานวยการ ฝุายบริการการศึกษา ฝุายปกครองและการฝึก และกลุมงานอาจารยแ 
ซึ่งผูท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการบริหารงานวิชาการของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ คือ ผูบริหาร ฝุายบริการการศึกษา 
ฝุายปกครอง ครูฝึก และอาจารยแ  

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ.2559 พัฒนาขึ้นโดยฝุายพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเป็นหนวยงานใน
สังกัดสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา มีวัตถุประสงคแมุงผลิตขาราชการตํารวจช้ัน
ประทวน ยศสิบตํารวจตรี ตําแหนงผูบังคับหมู (ปฏิบัติการปูองกันปราบปราม) ใหเป็นผูท่ีมีความรูในวิชาการ
และมีความสามารถในหนาท่ีงานท่ีรับผิดชอบ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง จิตใจมั่นคง ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตยแสุจริต พรอมท่ีจะปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อความ
ผาสุกของประชาชน โครงสรางหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี ประกอบดวย ภาค
วิชาการและการฝึก 7 เดือน ภาคบูรณาการทฤษฎีและฝึกปฏิบัติและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 เดือน ภาคการ
ฝึกหัดปฏิบัติราชการ 2 เดือน และภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษแสันติ 1 เดือน ซึ่งทุกศูนยแฝึกอบรมตํารวจใชตํารา
เดียวกันท่ีกองบัญชาการศึกษาเป็นผูจัดทําขึ้น 

ท้ังนี้ สามารถสรุปจากวัตถุประสงคแของหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจไดวา ผลิตนักเรียนนายสิบ
ตํารวจท่ีมีคุณลักษณะ 3 ดาน ไดแก ความรู ความสามารถ และจิตสํานึก  

ไดมีผูศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปใจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการหลายทาน ดังยกมาเป็นตัวอยางเชน  
มนูญ พันธแหลอ (2553) พบวาปใจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  ไดแก 
ดานงบประมาณ ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานผูบริหารสถานศึกษา ดานอาคารสถาน ท่ี ดานผูปกครอง
และชุมชน และดานครูผูสอน บุญเสริม ทองศรี (2554) พบวา ปใจจัยการบริหารงานวิชาการ ไดแก ดาน
ครูผูสอน ดานสภาพของโรงเรียน ดานผูบริหาร ดานทรัพยากร และดานชุมชน  มุกดา เลขะวิวัฒนแ (2555) 
พบวา ระบบองคแการเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนดานกระบวนการแปรรูป ประกอบดวย ดานภาวะผูนํา ดาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานการบริหารและการปฏิบัติ ดานการจัดการเรียนรูและสภาพแวดลอม และ
ดานการมีสวนรวมของชุมชน สุพัศพงษแ  อนุชิตโสภาพันธุแ (2556) พบวา ปใจจัยและประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการ ไดแกดานชุมชน ดานทรัพยากร ดานครูผูสอน ดานผูบริหาร และดานสภาพของโรงเรียน  และปวีณา 
เหลาลาด (2557) พบวา ปใจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ไดแก ดานผูบริหาร
สถานศึกษา ดานครูผูสอน ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานท่ี ดานเทคโนโลยีการศึกษา และดานผูปกครอง
และชุมชน 

จากท่ียกตัวอยางมาขางตน นักวิชาการหลายทานวิจัยพบวา ปใจจัยท่ีสงผลตอการบริหารวิชาการ 
ไดแก ปใจจัยดานผูบริหาร ปใจจัยดานครูผูสอน ปใจจัยดานชุมชน ปใจจัยดานสภาพแวดลอม และปใจจัยดานวัสดุ
อุปกรณแ แตเมื่อพิจารณาโครงสรางของศูนยแฝึกอบรมตํารวจแลวพบวาไมมีโครงสรางท่ีมีบุคคลภายนอกหรือ
จากชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารหรือดําเนินการแตอยางใด ดังนั้นจึงกลาวไดวาปใจจัยท่ีสงผลตอการ
บริหารงานวิชาการของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ มี 4 ปใจจัย ไดแก ดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานสภาพแวดลอม 
และดานวัสดุอุปกรณแ โดยมีปใจจัยยอยดังนี้ 

1) ปใจจัยดานผูบริหาร มีปใจจัยยอย 4 ปใจจัย ไดแก ภาวะผูนํา การนํานโยบายสูการปฏิบัติ การ
บริหารวิชาการ และความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอยางท่ีดี  

2) ปใจจัยดานครูผูสอน มีปใจจัยยอย 4 ปใจจัย ไดแก คุณลักษณะสวนบุคคล ความรู/ประสบการณแ
วิชาชีพ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการสอน 
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3) ปใจจัยดานสภาพแวดลอม มีปใจจัยยอย 2 ปใจจัย ไดแก อาคารสถานท่ี และแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษา  

4) ปใจจัยดานวัสดุอุปกรณแ มีปใจจัยยอย 2 ปใจจัย ไดแก การมีวัสดุอุปกรณแ และการใชวัสดุอุปกรณแ  
จากการศึกษาเบื้องตนโดยการสัมภาษณแบุคลากรระดับกลางและอาจารยแบางทานของศูนยแฝึกอบรม

ตํารวจ ไดขอมูลสรุปไดวา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการของศูนยแฝึกอบรมตํารวจท้ังหมด ท่ีเคยไดรับจาก
กองบัญชาการศึกษาโดยตรงนั้น ปใจจุบันไดรับจากกองบัญชาการตํารวจภูธร ซึ่งเป็นหนวยปฏิบัติการ และมีการ
แตงต้ังผูบริหารศูนยแฝึกอบรมตํารวจจากขาราชการตํารวจท่ีเป็นผูบริหารงานตํารวจโดยไมมีประสบการณแใน
การบริหารงานวิชาการ ดังนั้นการบริหารงานวิชาการของแตละศูนยแฝึกอบรมตํารวจจึงขึ้นอยูกับความรู
ความสามารถและประสบการณแของผูบริหารแตละศูนยแฝึกอบรมนั้น และทําใหการบริหารงานวิชาการของแต
ละศูนยแฝึกอบรมแตกตางกันออกไปดวย ไมวาจะเป็นทางดานการจัดการเรียนการสอน การจัดอาจารยแผูสอน 
และการวัดผลการศึกษา จึงมีสภาพเป็นการบริหารศูนยแฝึกอบรมท่ีมีลักษณะกระจัดกระจาย ไมมีกรอบการ
บริหารงานวิชาการท่ีชัดเจนแนนอน สงผลทําใหประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของศูนยแฝึกอบรม
ตํารวจแตกตางกัน และประกอบกับยุทธศาสตรแสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2555-2564 ระบุใหพัฒนา
รูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพัฒนาบุคลากรใหมีความครอบคลุมและตอเนื่อง ดังนั้นในฐานะท่ีนักศึกษา
เป็นบุคลากรของสํานักงานตํารวจตํารวจแหงชาติ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา วิเคราะหแ วามีปใจจัยใดท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ เพื่อใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดนําไปพิจารณาหา
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลของศูนยแฝึกอบรมตํารวจตอไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ  
2) เพื่อศึกษาสภาพประสิทธิผลของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ 
3) เพื่อศึกษาปใจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ ของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1) ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากร ไดแก นักเรียนนายสิบตํารวจ ของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ จํานวนรวม 10 แหง จํานวน 3,646 
คน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนนายสิบตํารวจ ของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ จํานวนรวม 10 แหง คํานวณหาจํานวน
ตัวอยางจากสูตรของ ทาโร ยามาเน ไดจํานวนตัวอยาง 366 คน  
 2) ขอบเขตด้านเนือ้หา 

ศึกษาปใจจัยภายในศูนยแฝึกอบรมตํารวจท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ไดแก ปใจจัยดาน
ผูบริหาร ปใจจัยดานผูสอน ปใจจัยดานสภาพแวดลอม และปใจจัยดานวัสดุอุปกรณแ  และศึกษาประสิทธิผลของ
ศูนยแฝึกอบรมตํารวจในการใหการศึกษาอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจ ดานความรู ความสามารถ และจิตสํานึก 
 3) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลในระหวางปีการศึกษา 2560 
 

กรอบแนวความคิด 
ผูวิจัยพิจารณาภารกิจของการบริหารงานวิชาการของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ บูรณาการกับหลักสูตร

นักเรียนนายสิบตํารวจ และขอคนพบของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดกรอบแนวคิดปใจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ 
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ศูนยแฝึกอบรมตํารวจ ขึ้นอยูกับปใจจัยหลัก 4 ดาน ไดแก ปใจจัยดานผูบริหาร ปใจจัยดานผูสอน ปใจจัย
ดานสภาพแวดลอม และปใจจัยดานวัสดุอุปกรณแ โดยประสิทธิผลของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ คือ นักเรียนนายสิบ
ตํารวจท่ีมีคุณสมบัติท่ีดี 3 ดาน ไดแก ความรู ความสามารถ และจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ี โดยกรอบ 

 
 

 
แนวคิดในการวิจัยเบื้องตน แสดงไดดังภาพ 

 
การดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ แบงการดําเนินการวิจัยออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เอกสาร  
ในขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษาสภาพปใจจุบันของการบริหารงานวิชาการของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ โดยการ

รวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ท้ังท่ีเป็นทฤษฏี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการ
ของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ จากนั้นนํามาวิเคราะหแและสรุปเป็นกรอบแนวคิดสําหรับใชในการดําเนินการวิจัยใน
ขั้นตอนตอไป 

ขั้นตอนที่ 2 การสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิรวมประชุมสัมมนา จํานวน 7 ทาน ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ

ทางการบริหารการศึกษาตํารวจ และผูทรงคุณวุฒิทางการสอน ของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ เพื่อตรวจสอบและ
พิจารณาขอบเขตการดําเนินงาน กอนการสรางเครื่องมือการวิจัย  

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
1 ( เครื่องมือสําหรับทดสอบประสิทธิผลของนักเรียนนายสิบตํารวจ 
1.1 ( ทําแบบทดสอบความรูทางวิชาการรายขอ ตามจุดประสงคแหมวดวิชาท้ัง 6  หมวดวิชา  แลวจึงได

หาคาความเท่ียงตรงถูกตอง  )validity) ของแบบสอบถามนั้น    ) index of item-objective congruence : 
IOC) โดยใหผูเช่ียวชาญ 6  คน เป็นผูตรวจสอบ  จากนั้นจึงนําผลคะแนนท่ีไดจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา 

ปัจจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิผลของ 

ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจ 

 

 1. ดานความรู 

 2. ดานความสามารถ 

 3. ดานจิตสํานึก 

 

ด้านผู้บริหาร 
- ภาวะผูนํา  
- การนํานโยบายไปสู
การปฏิบัติ  

- การบริหารวิชาการ  
- ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็น
แบบอยางที่ดี 

ด้านผู้สอน 

- คุณลักษณะสวน
บุคคล  

- ความรู/
ประสบการณแ
วิชาชีพ  

- แรงจูงใจ  
- พฤติกรรมการสอน 

ด้านสภาพแวดลอ้ม 

- อาคารสถานที ่

- แหลงเรียนรู 

ด้านวัสดุอุปกรณ ์

- การมีวัสดุอุปกรณแ 

- การใชวัสดุอุปกรณแ 
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IOC ปรากฏวามีคา IOC อยูระหวาง 0.60-1.00 ทุกขอ นําแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับจุดประสงคแหมวดวิชาไป
หาคาความเช่ือมั่น  (reliability) ดวยการนําแบบสอบถามไปทดสอบถามกลุมตัวอยางท่ีคลายคลึงแตไมใชกลุม
ตัวอยางการวิจัยซึ่งสอบภาควิชาการเสร็จส้ินแลว จํานวน 30 คน เป็นกลุมตัวอยาง โดยแบงเป็น 3  กลุม 
กระจายตามผลการสอบภาควิชาการ ระดับดีมาก ดี และปานกลาง หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยการ
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  )alpha-coefficient) โดยวิธีการของครอนบาค  )Cronbach) ไดคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา ท้ังฉบับได 0.75 โดยแบบทดสอบทุกขอ มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเกินกวา   0.7  ทุกขอ จึงอยูในเกณฑแท่ี
สามารถนําไปใชทดสอบไดจริง และนําแบบทดสอบ ไปทําการหาความยากของขอสอบ  )Item Difficulty : Pi) 
โดยแบบทดสอบทุกขอมีคา Pi อยูระหวาง 0.50   -   0.70  แสดงใหเห็นวาขอสอบแตละขอไมงายและไมยาก
เกินไป สามารถนําไปใชทดสอบไดจริง 

1.2) สรางแบบประเมินผลการฝึกหัดปฏิบัติราชการรายขอ ตามจุดประสงคแดานการฝึกหัดปฏิบัติ
ราชการ รวม 4 ดาน ไดแก ดานธุรการ ดานปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม ดานสืบสวน และดานจราจร 
หาค าความเท่ียงตรงถูกตองของแบบประเมิน เพื่อหาความสอดคลองระหวางขอการประเมินกับจุดประสงคแ
ภาคการฝึก โดยใหคณะผูเช่ียวชาญ 3 คนตัวแทนจาก 3 กองบัญชาการตํารวจเป็นผูตรวจสอบ ปรากฏวามีคา 
IOC อยูระหวาง 0.60-1.00  ทุกขอ  ซึ่งแสดงวามีคาความเท่ียงตรงใชได สอดคลองกับจุดประสงคแหมวดวิชา 
สามารถนําไปเป็นแบบประเมินการฝึกหัดปฏิบัติราชการของนักเรียนนายสิบตํารวจได  

1.3 ( สรางแบบประเมินจิตสํานึกรายขอ ตามจุดประสงคแดานจิตสํานึก แลวหาคาความเท่ียงตรงถูกตอง
ของแบบประเมิน เพื่อหาความสอดคลองระหวางขอการประเมินกับจุดประสงคแดานจิตสํานึก โดยใหคณะ
ผูเช่ียวชาญ 3  คนตัวแทนจาก  3  กองบัญชาการตํารวจเป็นผูตรวจสอบ จากนั้นนําผลคะแนนที  ไดจาก
ผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC ตามสูตร ปรากฏวามีคา IOC อยูระหวาง 0.60-1.00  ทุกขอ  ซึ่งแสดงวามีคา
ความเท่ียงตรงใชได สอดคลองกับจุดประสงคแหมวดวิชา สามารถนําไปเป็นแบบประเมินจิตสํานึกของนักเรียน
นายสิบตํารวจได  

2 ( เครื่องมือสําหรับสอบถามปใจจัยท่ีมีอยูจริงหรือสภาพการปฏิบัติจริง 
สรางแบบสอบถามโดยนําผลจากการสัมมนาผูทรงคุณวุฒินํามาวิเคราะหแ โดยแบงออกเป็น 2  ตอน 

ดังนี้ 
ตอนท่ี 1   แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริง /ระดับการปฏิบัติจริงของปใจจัยการบริหารงาน

วิชาการ ซึ่งมีลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราสวนประเมินคา )Rating Scale (5 ระดับ  
ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะและความคิดเห็น เกี่ยวกับปใจจัยของการบริหารงาน

วิชาการในศูนยแฝึกอบรมตํารวจ เป็นแบบสอบถามลักษณะคําถามปลายเปิด 
สรางแบบสอบถามโดยใหครอบคลุมครบถวนของเนื้อหา ในประเด็นและสาระสําคัญตรงตามผลท่ี

ตองการวัด รวมท้ังความถูกตองเหมาะสมของสํานวนภาษา นําแบบสอบถามไปใหผู เช่ียวชาญ 9 ทาน 
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานความตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นนําผลคะแนนท่ีไดจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา 
IOC ปรากฏวามีคา IOC อยูระหวาง 0.60-1.00 เกือบทุกขอ จึงปรับปรุงขอคําถามท่ีเป็นขอคําถามสําคัญและ
ตัดขอคําถามท่ีไมสําคัญท้ิง นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแลวจึงไปทดลองใช (Try Out) กับประชากร
กลุมใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง นําขอมูลมาวิเคราะหแหาคาความเช่ือมั่น ของแบบสอบถาม จากนั้นใชวิธีการหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา วิธีการของ ครอนบาค ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ท้ังฉบับได 0.75 โดยแบบทดสอบทุกขอ 
มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเกินกวา 0.7 ทุกขอ จึงอยูในเกณฑแท่ีสามารถนําไปใชสอบถามไดจริง 
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ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ประชากรครั้งนี้ ไดแก นักเรียนนายสิบตํารวจ ของศูนยแฝึกอบรมตํารวจท้ัง 10 แหง จํานวนรวม 3,646 

คน  การเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง โดยคํานวณหาขนาดตัวอยางจากสูตรของ ทาโร ยามาเน ใชคา
ความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได 0.05 ไดจํานวนตัวอยาง 366 ตัวอยาง 

4.1 ข้อมูลประสิทธิผลของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจ 
1) ผูวิจัยจัดสงแบบทดสอบทางวิชาการท่ีผานการปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับได ไปยังศูนยแ

ฝึกอบรมตํารวจ พรอมช้ีแจงรายละเอียดของแบบทดสอบใหกับผูควบคุมการทดสอบ และแจงกําหนดวันรับ
แบบทดสอบคืน ซึ่งเมื่อไดรับแบบทดสอบกลับคืนแลวนําแบบทดสอบท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล มาตรวจสอบ
ความสมบูรณแของแบบทดสอบ จากนั้นบันทึกขอมูลจากแบบทดสอบลงในเครื่องคอมพิวเตอรแเพื่อใชวิเคราะหแขอมูล  

2) ผูวิจัยขอความอนุเคราะหแขอขอมูลคะแนนการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นคะแนนของนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ ไปยังศูนยแฝึกอบรมตํารวจ เพื่อนํามาใชวิเคราะหแขอมูล 

3) ผูวิจัยขอความอนุเคราะหแผูบริหารสถานีตํารวจท่ีนักเรียนนายสิบตํารวจไดไปฝึกปฏิบัติราชการ 
ประเมินจิตสํานึกของนักเรียนนายสิบตํารวจท่ีไปฝึกปฏิบัติราชการท่ีสถานีตํารวจนั้นเสร็จส้ินเรียบรอยแลว โดยการ
ใชแบบประเมินท่ีผูวิจัยสรางขึ้น จากนั้นนําขอมูลท่ีไดจากสถานีตํารวจ มาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอรแเพื่อใช
วิเคราะหแขอมูล 

4.2 ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  
ผูวิจัยไดจัดสงแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงจนมีคุณภาพอยูในระดับท่ียอมรับไดไปยังศูนยแฝึกอบรม

ตํารวจ พรอมช้ีแจงรายละเอียดของแบบสอบถามใหกับผูควบคุมการใหขอมูลและแจงกําหนดวันรับ
แบบทดสอบกลับคืน และเมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวนําแบบสอบถามท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล มา
ตรวจสอบความสมบูรณแ จากนั้นบันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงในเครื่องคอมพิวเตอรแเพื่อใชวิเคราะหแขอมูล 

ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผูวิจัยวิเคราะหแขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรแ ดังนี้ 
1. การวิเคราะหแสภาพการปฏิบัติ/สภาพความเป็นจริงของปใจจัย สถิติท่ีใช คือ คาเฉล่ีย  (  ̅ ) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)   
2. การวิเคราะหแสภาพประสิทธิผล สถิติท่ีใช คือ คาเฉล่ีย  (  ̅ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  ซึ่งได

ปรับสเกลคะแนนของแบบทดสอบใหเป็นคาเดียวกับแบบประเมิน  
3. ในการวิเคราะหแปใจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ สถิติท่ีใช ไดแก คาเฉล่ีย  ( 

 ̅ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  การวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแของเพียรแสัน ( r ) 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดสัมมนาผู้เก่ียวข้อง  
การสัมมนารวมกัน ระหวางผูบริหารกองบัญชาการศึกษา และผูบริหารศูนยแฝึกอบรมตํารวจ รวม 9  คน

เพื่อใหไดขอมูลในระดับท่ีมีความสมบูรณแมากขึ้น  
ขั้นตอนที่ 7 การจัดทํารายงาน  
การจัดทํารายงาน โดยการนําขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ท่ีไดจากการสัมมนามาวิเคราะหแ โดยการ

ใชวิธีวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) สรุปประเด็นสาระสําคัญ มาปรับปรุงแกไขรายงานฉบับราง ใหมีความ
สมบูรณแและเหมาะสมมากขึ้น เพื่อเป็นรายงานฉบับสมบูรณแตอไป 
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ผลการศึกษา 
 1. สภาพการบริหารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจ  

ศูนยแฝึกอบรมตํารวจแตละศูนยแ แยกกันขึ้นการบังคับบัญชากับกองบัญชาการในเขตพื้นท่ี โดย 10 
ศูนยแฝึกอบรมตํารวจ ขึ้นการบังคับบัญชากับ 10 กองบัญชาการ ซึ่งบุคลากรประกอบดวย ผูบริหาร และ
บุคลากรฝุายอํานวยการ ฝุายบริการการศึกษา ฝุายปกครองและครูฝึก และกลุมงานอาจารยแ ศูน ยแฝึกอบรม
ตํารวจทุกแหงใชหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ท่ีจัดทําโดยกองบัญชาการศึกษาหลักสูตรเดียวกัน ซึ่ง
โครงสรางหลักสูตรกําหนดระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี ประกอบดวย ภาควิชาการและการฝึก 7 เดือน ภาคบูรณา
การและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 เดือน ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ 2 เดื อน และภาคการฝึกหลักสูตร
พิทักษแสันติ 1 เดือน โดยท้ัง 10 ศูนยแฝึกอบรมใชตําราเดียวกันท่ีกองบัญชาการศึกษาเป็นผูจัดทําขึ้น  

2. ประสิทธิผลของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจ 
ประสิทธิผลของศูนยแฝึกอบรมตํารวจในภาพรวม อยูในระดับมาก (4.23) โดยความรูของนักเรียนนาย

สิบตํารวจอยูในระดับปานกลาง (3.25) ความสามารถและจิตสํานึกอยูในระดับมากท่ีสุด (4.78 และ 4.66) 
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ผลการวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 12 ตัวแปร ดวยคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแของเพียรแสัน ( r ) พบวาความสัมพันธแระหวางตัวแปรท้ังหมด 144 คู ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธแอยาง
มีนัยสถิติสําคัญท่ีระดับนอยกวา 0.05 คิดเป็นรอยละ 100.00 และมีความสัมพันธแ (r) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ท้ังหมด คิดเป็นรอยละ 100.00 โดยมีขนาดของความสัมพันธแ (r) ต้ังแต  0.207 ถึง 0.863 โดยคาสัมประสิทธิ์ท่ีมี
ความสัมพันธแกันสูงสุด ดังนี้ 

ตัวแปรดานผูบริหารท่ีสงผลสูงท่ีสุดตอประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ คือ
การนํานโยบายสูการปฏิบัติ รองลงมาไดแก ภาวะผูนํา การบริหารงานวิชาการ  และความมีคุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นแบบอยางท่ีดี ตามลําดับ 

ตัวแปรดานผูสอนท่ีสงผลสูงท่ีสุดตอประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ คือ 
คุณลักษณะสวนบุคคล รองลงมาไดแก พฤติกรรมการสอน ความรู/ประสบการณแวิชาชีพ และแรงจูงใจ 
ตามลําดับ 

ตัวแปรดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลสูงท่ีสุดตอประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของศูนยแฝึกอบรม
ตํารวจ คืออาคารสถานท่ี รองลงมาคือ แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 

ตัวแปรดานวัสดุอุปกรณแท่ีสงผลสูงท่ีสุดตอประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ 
คือ การใชวัสดุอุปกรณแ รองลงมาคือ การมีวัสดุอุปกรณแ  
 
สรปุผลการวิจัย 

1. ศูนยแฝึกอบรมตํารวจแตละศูนยแ แยกกันขึ้นการบังคับบัญชากับกองบัญชาการในเขตพื้นท่ี บุคลากร
ประกอบดวย ผูบริหาร และบุคลากรฝุายอํานวยการ ฝุายบริการการศึกษา ฝุายปกครองและครูฝึก และกลุม
งานอาจารยแ ศูนยแฝึกอบรมตํารวจทุกแหงใชหลักสูตรและตําราเดียวกันท่ีกองบัญชาการศึกษาจัดทําขึ้น สภาพ
การปฏิบัติดานผูบริหารมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยปใจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นแบบอยางท่ีดี สภาพการปฏิบัติดานผูสอนมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยปใจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ คุณลักษณะ
สวนบุคคล ปใจจัยท่ีมีอยูดานสภาพแวดลอมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยปใจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ อาคารสถานท่ี 
ปใจจัยท่ีมีอยูดานวัสดุอุปกรณแมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยปใจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การมีวัสดุอุปกรณแ 
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ประสิทธิผลของศูนยแฝึกอบรมตํารวจดานความรูมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ในขณะท่ีดานความสามารถ
และดานจิตสํานึกมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด  

2. ผลการวิเคราะหแปใจจัย 4 ดานท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ไดแก ดานผูบริหาร ดาน
ผูสอน ดานวัสดุอุปกรณแ และดานสภาพแวดลอม พบวาปใจจัยดานผูบริหาร ประกอบดวย 4 ตัวแปร คือ ภาวะผูนํา 
การนํานโยบายสูการปฏิบัติ การบริหารงานวิชาการ และ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอยางท่ีดี 
สงผลตอประสิทธิผลของศูนยแฝึกอบรมตํารวจมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ปใจจัยดานผูสอน ประกอบดวย 4 ตัวแปร คือ 
คุณลักษณะสวนบุคคล ความรู/ประสบการณแวิชาชีพ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการสอน ปใจจัยดาน
สภาพแวดลอม ประกอบดวย 2 ตัวแปร คือ อาคารสถานท่ี และแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและดานวัสดุ
อุปกรณแ ประกอบดวย 2 ตัวแปร คือ การมีวัสดุอุปกรณแ และการใชวัสดุอุปกรณแ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) ควรใช้แบบทดสอบและแบบประเมินกลาง 
เนื่องจากผลการวิจัย พบวาแตละศูนยแฝึกอบรมตํารวจ แยกกันขึ้นการบังคับบัญชากับแตละ

กองบัญชาการในเขตพื้นท่ี โดยใชหลักสูตรและตําราเดียวกัน ท่ีจัดทําโดยกองบัญชาการศึกษา ซึ่งปใจจุบันมีการ
ใชแบบประเมินท่ีกองบัญชาการศึกษาเป็นผูกําหนดขึ้น แตใชแบบทดสอบความรูท่ีศูนยแฝึกอบรมตํารวจตางๆ 
จัดทําขึ้นมาเอง ทําใหไมสามารถเปรียบเทียบประสิทธิผลดานความรูของการดําเนินการตามหลักสูตรเดียวกัน
ได ดังนั้น เนื่องจากเป็นการศึกษาตามหลักสูตรเดียวกัน และเพื่อความมีมาตรฐานและเป็นการประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงควรสรางและใชแบบทดสอบความรูและแบบประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐานกลาง ท่ีจัดทําโดย
กองบัญชาการศึกษาซึ่งเป็นผูจัดทําหลักสูตร และควรกําหนดมาตรการเพื่อมิใหผูใดลวงรูขอสอบกอนการ
ทดสอบดวย 

2) ควรจัดหาแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มากข้ึน  
เนื่องจากการวิจัยพบวา ปใจจัยดานสภาพแวดลอมและวัสดุอุปกรณแทางการศึกษา เป็นส่ิงสําคัญและ

สงผลตอประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ แตสวนใหญศูนยแฝึกอบรมตํารวจไมได
รับงบประมาณสนับสนุนหรือไดรับการสนับสนุนนอย ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิผลของศูนยแฝึกอบรม
ตํารวจ จึงเสนอแนะใหพิจารณาดําเนินการจัดหาแหลงสนับสนุนการเรียนรูและวัสดุอุปกรณแ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนใหมากขึ้น เชน การจัดหางบประมาณสนับสนุนการสรางสนามกีฬา เครื่องคอมพิวเตอรแและ
อินเทอรแเน็ต รวมไปถึงส่ือโสตทัศนูปกรณแสําหรับการใชส่ือมัลติมีเดีย เพื่อทําใหผูเรียนจํานวนมากๆ สนใจการ
เรียนมากยิ่งขึ้น เป็นตน 

 
ข้อแนะนําในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากผลของการวิจัยและขอคนพบของการวิจัยในครั้งนี้ ทําใหมีประเด็นวิจัยท่ีควรจะมีการวิจัยตอไป 
ดังนี้ 

1) ควรวิจัยถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจ 
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยถึงประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โดยเนนถึงปใจจัย

ภายในตางๆ ของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ ซึ่งอาจมีปใจจัยภายนอกของศูนยแฝึกอบรมตํารวจท่ีอาจสงผลตอการ
บริหารงานวิชาการได เชน โครงสรางองคแการ กฎระเบียบการแตงต้ังและเล่ือนตําแหนงครู/อาจารยแ หรือ
งบประมาณ เป็นตน 

2) ควรวิจัยถึงแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักเรียนนายสิบตํารวจ ของแต่ละศูนย์ฝึกอบรมตํารวจ 
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เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยถึงประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โดยเนนถึงปใจจัย
ภายในตางๆ ของศูนยแฝึกอบรมตํารวจ ไดแก ผูบริหาร ผูสอน สภาพแวดลอม และวัสดุอุปกรณแ แตยังมีอีก
ปใจจัยหนึ่งท่ีอาจสงผลกระทบตอการเรียนรูของนักเรียนนายสิบตํารวจได คือปใจจัยของตัวนักเรียนนายสิบ
ตํารวจเอง จึงควรวิจัยถึงแรงจูงใจของนักเรียนนายสิบตํารวจแตละศูนยแฝึกอบรม วาปใจจัยใดทําใหเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนรูมาก เชน แรงจูงใจสวนตัว หรือตําแหนงท่ีจะไดรับการบรรจุแตงต้ังหลังสําเร็จการศึกษา หรือ
ความแตกตางของสภาพแวดลอมและระยะทางระหวางสถานท่ีฝึกอบรมกับสถานท่ีปฏิบัติงานหลังสําเร็จ
การศึกษา เป็นตน 
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รูปแบบการเรียนการสอนด้วยการเลา่เรื่องแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาความฉลาด 
บนโลกดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู  
Digital Storytelling Instructional Model to improve Digital Intelligence 
of Teacher Profession Students  

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบของการเรียนการสอนดวยการเลาเรื่องแบบดิจิทัล 2 (
ออกแบบและกําหนดองคแประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนดวยการเลาเรื่องแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาความ
ฉลาดบนโลกดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 โดยจากผลการศึกษาพบวารูปแบบของการเรียน
การสอนดวยการเลาเรื่องแบบดิจิทัลมี 2 สวนดวยกัน ไดแกสวนท่ี 1   (บทบาทของผูสอนซึ่งมี หนาท่ีจัดกิจกรรม
ตางๆ ไดแก 1.1  (สรางแรงบันดาลใจและกระตุนผูเรียน  1.2) ใหคําแนะนํา 1.3) สรางกระบวนการเรียนรูแบบ
คิดวิเคราะหแสังเคราะหแ 1.4) สรางกระบวนการเรียนรูและการทํางานเป็นทีม 1.5) เปิดโอกาสใหมีการเลาเรื่อง
และนําเสนอ และสวนท่ี 2) บทบาทของผูเรียน ไดแก 2.1) การคนควาขอมูลและสารสนเทศอยางมีเปูาหมาย 
2.2) การรวบรวมแนวคิด 2.3) การทําเนื้อหาและการผลิตส่ือการเลาเรื่องแบบดิจิทัล 5 ขั้นตอน คือ  )1  (การ
กําหนดมุมมองการเลาเรื่อง   ) 2   (การสรางประเด็นของเรื่อง  (3) การสรางอารมณแของเรื่อง (4) การใชเสียง

บรรยายและเสียงประกอบเพิ่มความต่ืนเตน (5) การสรางโดยเนนถึงความคุมคา และ 2. 4  ( การนําเสนอและ
แบงปในในโลกดิจิทัล เพื่อนําเสนอการเลาเรื่องราวดิจิทัลรวมถึงการสรางการแลกเปล่ียนเรียนรูและการแบงปใน
ในระบบนิเวศการเรียนรูดิจิทัลตอไป  
 

คําสําคัญ: การเลาเรื่องแบบดิจิทัล, ความฉลาดบนโลกดิจิทัล, นักศึกษาวิชาชีพครู 

ABSTRACT 

 This article aims to: 1) study digital Storytelling instruction model and, 2) design and 
define elements of digital Storytelling instructional model to improve the digital literacy of 
teacher professional students in the 21st Century. The results of the study show that of 
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digital Storytelling instruction model is divided into two parts: 1) the role of the instructor, 
which is responsible for the activities such as 1.1) inspiration and motivation of the learners,  
1.2) Provide suggestions 1.3) Create a synthetic learning process 1.4) Create learning process 
and teamwork 1.5) Provide opportunities for story-telling and presentation. Part 2, the role of 
the learners such as 2.1) Objective research and information 2.2) Concept collection, 2.3) 
Content creation and production. Digital Storytelling 5 steps. (1) defining the Storytelling 
viewpoint (2) creating the subject matter; (3) creating the mood of the subject; (4) Using 
sound and effect for excitement (5) Value and 2.4) presentation and sharing in the digital 
world. To provide digital Storytelling, including the creation of interactive learning and sharing 
in the digital learning ecosystem. 

KEYWORDS: Digital Storytelling, Digital Intelligence (DQ), Teacher Profession Students   

 

บทนํา 

      ปใจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดานอยูเสมอ ซึ่งในดานของการ 
ศึกษาโดยเฉพาะดานของการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูเองในประเทศไทยก็ไดมุงเนนและใหความ 
สําคัญกับผูเรียนเป็นอยางมาก ดังท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตราท่ี 24 ท่ีระบุเอาไวอยางชัดเจนวา “ใหจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลและใหสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรี ยน และ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเป็นสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ
ประเภทตาง ๆ” ได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)  

ปใจจุบันการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบเครือขายคอมพิวเตอรแ ระบบโทรคมนาคม 
และระบบส่ือสารมวลชนตาง ๆ มาประยุกตแใชในการบริหารจัดการการเรียนการสอนในโลกดิจิทัลกําลังไดรับ
ความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทําใหการจัดการเรียนรูท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนเกิดการเปล่ี ยนแปลงจากรูป
แบบเดิมไปสูรูปแบบใหม ท้ังนี้เพราะผูเรียนสามารถเรียนรูไดจากทุกท่ีทุกเวลาไดอยางแทจริงจากอุปกรณแดิจิทัล
ของตนเอง (กฤตยแษุพัช สารนอก, รุงศักด์ิ เยื่อใย, และศิระนันทแ บุญยะพลานันทแ, 2561) ซึ่งการเรียนรูของ
ผูเรียนยุคใหมนี้จะเกิดขึ้นไดดีและนานเพียงใดนั้น สวนหนึ่งขึ้นอยูกับเนื้อหาตาง ๆ ท่ีมีการผูกเป็นเรื่องราวท่ี
เขาใจไดงายและเรียนรูไดสะดวกรวดเร็วมากกวาท่ีจะเป็นแคขอมูลธรรมดา ดังนั้น การเลาเรื่องแบบดิจิทัล 
(Digital Storytelling) จึงถือไดวาเป็นอีกเทคนิคหรือรูปแบบการเรียนการสอนวิธีหนึ่งท่ีผูสอนสามารถนํามาใช
ในการสรางเรื่องราวในรูปแบบของส่ือดิจิทัลท่ีดึงดูดความสนใจของผูเรียน และในขณะเดียวกันผูเรียนเองก็
สามารถท่ีจะสรางเรื่องราวของตนเองเพื่อนําเสนอและโตตอบกับผูสอน และแบงปในกับผูเรียนคนอื่น ๆ ได
ภายในระบบนิเวศการเรียนรูดิจิทัลท่ีมีอยูในปใจจุบัน  
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  1. การเล่าเร่ืองแบบดิจิทัล (Digital Storytelling) 

การใชวิธีการเลาเรื่องแบบดิจิทัลถือวาเป็นเครื่องมือท่ีดีสําหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีความสนใจ
และมีพื้นฐานของการใชเทคโนโลยีสมัยใหมอยูแลว โดยในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ ผูเรียนจะไดรับ
มอบหมายงานจากผูสอนใหคนควาในหัวขอท่ีนาสนใจและมีหนาท่ีนําเสนองานในรูปแบบของส่ือท่ีมีการเลา
เรื่องแบบดิจิทัล ซึ่งในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ถือไดวาเป็นการสรางแรงบันดาลใจและกระตุนให
ผูเรียนไดเห็นศักยภาพของตนเองในการคนหาขอมูล การเลาเรื่องราว การวิเคราะหแขอมูล การสังเคราะหแขอมูล 
และยังนําไปสูการเพิ่มทักษะในการส่ือสาร การนําเสนอ การจัดระเบียบความคิด การคิดต้ังคําถามและการ
ทํางานเป็นทีมไดอีกดวย (มารวย ปณะราช และ กฤตยแษุพัช สารนอก, 2562) และจากกระบวนการดังกลาวจะ
เห็นไดวาผูสอนเองไดเปิดโอกาสใหผูเรียนของตนเองสรางองคแความรูขึ้นและในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการ
เสริมสรางทักษะท่ีผูเรียนควรจะมีในศตวรรษที่ 21 ไดเป็นอยางดีดวย  

      1.1 ความหมายและความสําคัญของการเล่าเร่ืองแบบดิจิทัล 

      จิทการเลาเรื่องแบบดิจิทัลหรือการเลาดวยส่ือดิ  ัล )Digital Storytelling) นี้เป็นคําท่ีเกิดขึ้นใหมเมื่อไม
นานมานี้ หลังจากท่ีเทคโนโลยีทําใหเครื่องมือตาง ๆ เชน กลองถายรูป โน฿ตบุ฿ค แท็บเบล็ต มีราคาถูกลงและ
แพรหลายมากขึ้น การเลาเรื่องดวยส่ือดิจิทัลจึงทําใหคนเราสามารถท่ีจะแบงปในแงมุมตาง ๆ ในชีวิ ตหรือ
จินตนาการกับผูอื่นผานการผลิตวิดีทัศนแ แอนิเมช่ัน ภาพถาย เสียงพูด หรือดนตรีในรูปแบบของส่ือดิจิทัล ซึ่ง
สามารถเผยแพรผานอุปกรณแคอมพิวเตอรแ อุปกรณแสวนตัวและเครือขายอินเทอรแเน็ตได 

Miller, C. H. (2014) ไดใหความหมายของการเลาเรื่องแบบดิจิทัลไววา หมายถึง การเลาเรื่องท่ี
สามารถใหความบันเทิงแกผูดูไดโดยใชส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัล การเลาเรื่องแบบดิจิทัลนี้ครอบคลุมส่ือตาง ๆ 
หลายรูปแบบ เชน ภาพ ภาพยนตรแ แอนิเมช่ัน เสียง วิดีโอเกม เนื้อหาสาระท่ีออกแบบแลวสําหรับเว็บไซตแและ
แอพพลิเคช่ันหรือสําหรับโทรศัพทแเคล่ือนท่ี เป็นตน สอดคลองกับ Armstrong, S. (2003) ท่ีไดใหความหมาย
ของการเลาเรื่องแบบดิจิทัลวา การเลาเรื่องแบบดิจิทัลนั้นเดิมมาจากคําวา ดิจิทัล และเรื่องราวท่ีมาผสมกัน 
เป็นคําวา เรื่องราวดิจิทัล  )Digital Story  (และเมื่อเรื่องราวดิจิทัลถูกนํามาใชเลาเรื่องราวของผูเลาเองโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในการรวบรวมส่ือตาง ๆ เป็นเรื่องราว จึงกลายเป็นคําวา การเลาเรื่องแบบดิจิทัล ซึ่งถือวาเป็น
ส่ือเรื่องเลาในรูปแบบใหม และ ปณิตา วรรณพิรุณ  )2559ก็ไดใหความหมายของการเลาเรื   ( องดิจิทัลวา
หมายถึง เรื่องราวท่ีเลาโดยใชส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งถายทอดเรื่องราวและอารมณแความรูสึกของผูเลา การ
เลาเรื่องแบบดิจิทัลนี้ครอบคลุมส่ือตาง ๆ หลายรูปแบบ เชน ภาพ ภาพยนตรแ แอนิเมช่ัน เสียง วิดีโอเกม 
เนื้อหาสาระท่ีออกแบบแลวสําหรับเว็บไซตแและแอพพลิเคช่ันสําหรับโทรศัพทแเคล่ือนท่ี เป็นตน สอดคลองกับ 
Bernard Ross Robin    ) 2018) ท่ีกลาววา การเลาเรื่องแบบดิจิทัล ก็คือ การนําเทคโนโลยีมาใชเป็นเครื่องมือ
ชวยสอนในช้ันเรียน โดยเครื่องมือเหลานั้น ไดแก เครื่องบันทึกวีดี ทัศนแ กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสียง 
คอมพิวเตอรแ ดนตรี และอุปกรณแอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการผลิตส่ือตาง ๆ   

ดังนั้น โดยสรุปแลวการเลาเรื่องแบบดิจิทัลก็คือ กิจกรรมหนึ่งท่ีผูเรียนจะตองเป็นผูท่ีสรางเนื้อหาและ
นําเสนอเนื้อหาใหเพื่อน ๆ ในช้ันเรียนหรือผูชมไดเขาใจในส่ิงท่ีผูเรียนตองการนําเสนอ ซึ่งในการเรียนท่ีผูเรียน
จะตองนําเสนอเนื้อหาและความเห็นยอมเป็นการเรียนรูท่ีผูเรียนไดมีสวนรวมอยางแทจริง ต้ังแตการหาขอมูล
พื้นฐาน การรวบรวมความคิด จนไปถึงการทําเนื้อหาและวิธีการนําเสนอใหเขาใจไดงายและนาสนใจ เชน เรื่อง
ของเครื่องดนตรีของชาวมง การวิจัยชุมชนหลากหลายชาติพันธแ ซึ่งผูเรียนจะตองออกไปทําความเขาใจกับ
บริบทและคนหาขอมูล สัมภาษณแชาวบานในชุมชน โดยในกระบวนการทํางานท่ีเกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมและทักษะการฟใงจับใจความ )Deep Listening) ไปในเวลาเดียวกัน และในการผลิตส่ือดิจิทัลนั้นก็ถือ
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วาเป็นการพัฒนาทักษะอีกกระบวนการหนึ่งท่ีทําใหผูเรียนไดมีโอกาสใชเครื่องมือผลิตส่ือเพื่อนําเสนอเรื่องราว
และแงมุมของตนเองใหกลุมเพื่อน ๆ ฟใง ซึ่งในการเลาเรื่องราวแบบดิจิทัลนี้จะทําใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการ
เรียนรูกับทักษะการสรางส่ือดิจิทัลประเภทตาง ๆ เชน การตัดตอวิดีโอ ภาพนิ่ง การใหเสียงประกอบ เป็นตน 
      1.2 กลยุทธ์และวิธีการเล่าเร่ืองแบบดิจิทัล 

   ในปี 2005 มหาวิทยาลัยคีน (Kean University) ไดมีการจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ Digital 
Storytelling ซึ่งในท่ีประชุมมีการนําเสนอไววา Digital Storytelling เป็นท่ียอมรับของโรงเรียนโดยท่ัวไป
เพราะวามีสวนชวยในกระบวนการการเรียนรูของผูเรียน การสรางแรงจูงใจในการเรียน และการสรางขอตกลง
รวมกันในการเรียน  

Barrett, H. (2005) กลาววา การเลาเรื่องผานส่ือดิจิทัล เป็นศูนยแรวมของกลยุทธแการเรียนรูแบบมี
ผูเรียนเป็นศูนยแกลางท้ัง 4 กลยุทธแ ไดแก การสรางขอตกลงกับผูเรียน  )Student Engagement) การสะทอน
กลับเพื่อการเรียนรูเชิงลึก  )Reflection for Deep Learning) การบูรณาการเทคโนโลยี  )Technology 
Integration) และการเรียนรูผานการทําโครงงาน )Project-Based Learning)   

Joe Lambert  )201 0  ( กลาววา มีปใจจัยสําคัญอยู 7 ปใจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของการสรางส่ือ
การเลาเรื่องแบบดิจิทัล ไดแก 
          1. การกําหนดมุมมองการเลาเรื่อง  )A Point of View) คือ ในการสรางส่ือการเลาเรื่องแบบดิจิทัล 
จะตองมีการกําหนดมุมมองการเลาเรื่องวาจะใชแบบใด ซึ่งมีอยู 3 แบบ ไดแก มุมมองแบบบุรุษท่ี 1 (First 
person point of view) คือ ผูเลาเรื่องมักเลาจากประสบการณแตรงหรือเลาเรื่องผานมุมมองความคิดจากตัว
เอกของเรื่องและจะใชสรรพนาม วา “ฉัน ”ในการเลาเรื่อง ตอมา คือ มุมมองแบบบุรุษท่ี  2 (Second person 
point of view) คือ การเลาเรื่องผานมุมมองความคิดของผูท่ีอยูใกลชิดกับตัวละครเอกเป็นเสมือนผูเฝูามอง
เหตุการณแตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น และสุดทายคือ มุมมองความคิดแบบบุรุษท่ี 3 คือ เลาจากผูท่ีอยูนอกเหตุการณแ
แตเป็นผูรูทั้งหมด สามารถเขาถึงความคิดของตัวละครทุกตัว สําหรับการเลาเรื่องแบบดิจิทัลนี้มักจะนิยมใชการ
เลาเรื่องแบบสรรพนามหรือจากมุมมองของบุรุษท่ี 3 เป็นสวนมาก 
          2. การสรางคําถามใหเกิดความต่ืนเตนและเราใจ )Dramatic Question) คือ การสรางความนาติดตาม
ของเนื้อเรื่องดวยการเปิดประเด็นเป็นคําถามต้ังแตตนเรื่อง ผูฟใงจะไดติดตามฟใงไปเรื่อย ๆ เพื่อหาคําตอบ
สําหรับคําถามนั้น ซึ่งผูสรางส่ือการเลาเรื่องแบบดิจิทัลมือใหมมักจะลืมส่ิงสําคัญในขอนี้ 
          3. การสรางสภาวะทางอารมณแ )Emotional Content) คือ การสรางส่ือการเลาเรื่องแบบดิจิทัลท่ีดีนั้น
จะตองทําใหผูฟใงสามารถหัวเราะ รองไห หรือแสดงอารมณแรวมอื่น ๆ ออกมาได 
          4. ความประหยัด )Economy) คือ การสรางส่ือการเลาเรื่องแบบดิจิทัลท่ีดีและมีประสิทธิภาพมีความ
เหมาะสมและคุมคา ไมใชเครื่องมือท่ีฟุุมเฟือย อาจจะใชรูปภาพเพียงแค 2-3 รูป ใชคําพูดแค 2-3 คํา หรืออาจ
ใชเทคนิคพิเศษ )Special Effect  (เพียงเล็กนอยก็สามารถสรางส่ือการเลาเรื่องแบบดิจิทัลท่ีดีออกมาได  
          5. การใสลูกเลนในน้ําเสียง  )Pacing) คือ การใสน้ําเสียงท่ีหลายหลาย ใสอารมณแในน้ําเสียงเพื่อชวย
ดึงดูดความสนใจของผูฟใง และทําใหส่ือการเลาเรื่องแบบดิจิทัลไมเกิดความนาเบื่อ 
          6. พรสวรรคแในเสียง  )The Gift of Your Voice) การสรางส่ือการเลาเรื่องแบบดิจิทัลนั้น ตองมีการใช
เสียงสูงตํ่า หรือคุณลักษณะของเสียงท่ีสามารถใชในการส่ือความหมายตามแนวทางท่ีไดกําหนดไว  
          7. เสียงประกอบ  )Soundtrack) ในการสรางส่ือการเลาเรื่องแบบดิจิทัล เสียงดนตรีประกอบเป็นอีก
ปใจจัยหนึ่งท่ีเป็นองคแประกอบท่ีสําคัญ ทําใหการดําเนินเรื่องราวนาสนใจยิ่งขึ้นในแตละชวง ซึ่งในการใสเสียง
ประกอบนั้นควรคํานึงถึงเรื่องลิขลิทธิ์ของผลงานเสียงท่ีนํามาดวย  
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Bull, G., & Kajder, S. (2004) ไดเสนอแนะขั้นตอนการดําเนินการสรางส่ือการเลาเรื่องแบบดิจิทัล
สําหรับผูเรียนไวอยู 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
          1. การเขียนบท คือ การเขียนเพื่อเลาเรื่องราวโดยใชภาษาท่ีเหมาะสมกับทักษะความสามารถของท้ัง
ผูสรางและผูรับฟใงหรือรับชม ซึ่งในบางครั้งถาผูสรางส่ือการเลาเรื่องแบบดิจิทัลใชคําศัพทแท่ียากเกินไปอาจจะ
ทําใหผูสรางไมสามารถพูดออกเสียงคําศัพทแตาง ๆ ไดอยางคลองแคลว อาจจะมีการพูดติดขัด ออกเสียงผิด
สงผลตอคุณภาพของเรื่องราวดิจิทัล ในขณะเดียวกันกลุมผูฟใงหรือกลุมผูชมก็ถือวาเป็นปใจจัยท่ีสําคัญในการ
กําหนดความยากงายของคําศัพทแท่ีปรากฏในบท เพราะถากลุมผูชมหรือผูฟใงมีทักษะทางดานภาษาไมสูง 
ผูสรางเองก็ควรจะตองมีวิธีการหรือกลยุทธแการปรับใชคําศัพทแตาง ๆ ใหท่ีมีความเหมาะสมกับทักษะของผูฟใ ง
หรือผูชมดวย 
          2. การวางกรอบแสดงเรื่องราว )Story Board  (หรือการวางโครงเรื่องเป็นฉาก ๆ โดยมีรายละเอียดใน
แตละฉากท่ีจะตองมีตัวละครปรากฏขึ้นในฉากกี่ตัว แตละฉากจะมีลักษณะอยางไร ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อเป็นการสราง
ความเขาใจตรงกันของสมาชิกทีมงานวาในแตละฉากใครจะตองพูดหรือตองสรางเสียงประกอบ ดนตรีประกอบ
แบบใดบาง 
          3. การประชุมบท คือ การพูดตอบทกันแบบปากเปลาเป็นเสมือนการซอมพูดออกเสียงกอนอัดจริง 
เพื่อใหสมาชิกเกิดความเขาใจในการรับ -สงบทซึ่งกันและกัน เกิดการถายทอดอารมณแความรูสึกผานทางน้ําเสียง

ในขณะพูดบรรยายหรือพูดโตตอบกันไดอยางราบล่ืน  
          4. การลําดับภาพ คือ การจัดเรียงภาพนิ่ง ภาพถาย ภาพวาดหรือภาพเคล่ือนไหวท่ีใชประกอบการเลา
เรื่องผานส่ือดิจิทัล ซึ่งในกระบวนการทําอาจจะมีการใชภาพแบบตาง ๆ รวมกันไดในงานหนึ่งช้ิน สําหรับ
อุปกรณแในการสรางภาพเหลานี้ก็อาจจะไดมาจากท้ังกลองถายรูป กลองวีดิทัศนแ กลองของอุปกรรแดิจิทัลตางๆ 
และภาพที่ไดจากการตัดตอจากคอมพิวเตอรแ หรือรวมไปถึงภาพท่ีไดจากเครือขายอินเทอรแเน็ตท่ีมีการอนุญาต
เรื่องลิขสิทธิ์ถูกตอง เป็นตน 
          5. การเพิ่มเสียงบรรยาย คือ การเพิ่มเสียงบรรยาย หรือเสียงพูดโตตอบกันโดยเพิ่มเขาไปในภาพที่ฉาย 
          6. การเพิ่มเสียงเอฟเฟ็คและเทคนิคการเช่ือมตอภาพ คือ การเพิ่มเสียงในธรรมชาติ เชน เสียงนกรอง 
เสียงฝนตก เสียงลม เป็นตน และการใชโปรแกรมตัดตอภาพใหมีความล่ืนไหลตอเนื่อง 
          7. การเพิ่มเสียงเพลงประกอบ คือ การเพิ่มเสียงเพลง เสียงรองเพลง หรือเสียงดนตรีท่ีมีความ
สอดคลองกับเนื้อหาหรือฉากนั้น ๆ  

  2. ความฉลาดบนโลกดิจิทัล (Digital Intelligence) 

      สถาบันกุมารเวชศาสตรแแหงอเมริกา  )American Academy of Pediatrics) ใหขอมูลวาเด็กอเมริกัน
ปใจจุบันใชเวลาเฉล่ียราว 7 ช่ัวโมงตอวันอยูหนาจอตาง ๆ ไมวาจะเป็นโทรทัศนแ คอมพิวเตอรแ แทบเล็ต สมารแท
โฟน และนับวันอายุเฉล่ียของผูท่ีใชอินเทอรแเน็ตจะลดนอยลงเรื่อย ๆ ท่ีสําคัญก็คือในท่ีสุดเด็ก ๆ จะใชเวลาอยู
กับหนาจอตาง ๆ มากกวาการอยูกับพอแม เพื่อน ๆ หรือครูอาจารยแ หรืออีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวา ในโลกแหง
อนาคต “หนาจอ ”ตาง ๆ จะเป็นท้ัง “พอ แม ครู เพื่อนท่ีแกเหงา ท่ีปลดปลอย ท่ีปรับทุกขแ และเกือบจะทุกส่ิง
ทุกอยาง” ของเด็กท่ีเกิดในยุคของ Digital หรือกลุมคนท่ีเป็นกลุม Digital Native 
       Yuhyun Park (2016) นักวิจัยดานการศึกษาและนโยบายดิจิทัล แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง 
 )Nanyang Technological University) ประเทศสิงคโปรแ เขียนบทความลงเผยแพรในเว็บไซตแของสภา
เศรษฐกิจโลก )World Economic Forum: WEF) ระบุวาในระยะเวลาสิบปีขางหนา ประชากรโลกรอยละ 90 
จะเขาถึงอินเทอรแเน็ต อันจะขับเคล่ือนสังคมโลกใหกาวไปสูสภาวะท่ีทุกส่ิงจะเช่ือมเขากับโลกอินเทอรแเน็ต 

https://www.weforum.org/agenda/authors/yuhyun-park
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)Internet of Everything: IoE) หรืออินเทอรแเน็ตของสรรพส่ิง  )Internet of Things: IoT) ซึ่งทําใหโลกเสมือน
และโลกทางกายภาพเช่ือมเขาหากันอยางใกลชิดจนนําไปสูโอกาสตาง ๆ ท่ีมีอยูอยางมากมาย แตในมุมกลับกัน
ก็จะมีความไมแนนอนอีกมากมายท่ีจะเกิดขึ้นดวยเชนกัน ดังนั้น การลองจินตนาการถึงโลกในอีกสิบปีขางหนา 
ซึ่งเป็นโลกท่ีผูใหญในวันนี้เริ่มแกตัวลงและเด็ก ๆ เองก็เริ่มเติบใหญขึ้นเขาสูระบบการศึกษา เขาเรียนและจบ
การศึกษาออกไปทํามาหาเล้ียงชีพในสภาพแวดลอมของอนาคต ซึ่งมีสภาพแวดลอมท่ียากจะคาดเดา และดวย
เงื่อนไขตาง ๆ เหลานี้นี่เองท่ีทําใหปารแคเสนอวา ในโลกแหงความไมแนนอนของยุคดิจิทัลนี้ผู ใหญควรปูองกัน
โดยติดอาวุธใหกับเด็ก ๆ ดวยการสรางทักษะทางดานดิจิทัล ซึ่งมีอยู 8 ทักษะ ดังนี้ 
        1. อัตลักษณ์ในโลกดิจิทัล  )Digital identity) กลาวคือ คนท่ีใชชีวิตอยูในยุคดิจิทัลจะตองมีทักษะใน
การสราง การบริหารอัตลักษณแ และช่ือเสียงในโลกออนไลนแของตัวเองใหเป็น ซึ่งนั่นรวมไปถึงการจัดการกับ
ตัวตนในโลกออนไลนแท้ังในระยะส้ันและระยะยาวดวย 
        2. การใช้เคร่ืองมือและสื่อดิจิทัล  )Digital use) คือ ทักษะในการใชเครื่องมือและส่ือในยุคดิจิทัล
เพื่อใหเกิดประโยชนแสูงสุด โดยสามารถสรางสมดุลใหกับชีวิตออนไลนแและออฟไลนแไดอยางดี มิใชดังเชนท่ีเห็น
ปใจจุบันคือ หลายคนถูกเทคโนโลยีใชมิใชใชเทคโนโลยี 
        3. การอยู่ในโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย  )Digital safety) หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการความ
เส่ียงในโลกออนไลนแ เชน การไมไปรังแกและสามารถจัดการกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอรแ  )Cyberbullying) 
ไดอยางตลอดรอดฝใ่ง รวมไปถึงการเกี้ยวพาราสี การเหยียดผิว เหยียดชนช้ันรวมไปถึงเนื้อหาตาง ๆ ท่ีสุมเส่ียง 
เชน เนื้อหาท่ีมีความรุนแรง โปฺเปลือย ลามกหยาบคาย เป็นตน  
        4. ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล  )Digital security) หมายถึง การมีความสามารถในการตรวจสอบ
เบ้ืองตนวาตนเองมีภัยคุกคามในโลกไซเบอรแหรือไม เชน การแฮกบัญชีผูใชอีเมลแ เฟซบุ฿ก เครื่องมือส่ือสารติด
ไวรัสคอมพิวเตอรแ มัลแวรแ ถูกขโมยรหัสผาน แฮกบัญชีธนาคาร ฯลฯ และครอบคลุมไปถึงการปูองกัน การ
หลีกเล่ียง และจัดการอยางถูกวิธีเมื่อเจอภัยคุกคามหรือถูกละเมิดความปลอดภัย 
        5. การแสดงอารมณ์ในโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด  )Digital emotional intelligence) กลาวอีกนัย
หนึ่งคือทักษะในการเขาสังคมในโลกออนไลนแ เชน การแสดงความเห็นอกเห็นใจ เสียใจ เห็นดวย ไมเห็นดวย 
ยินดี สนุกสนาน ฯลฯ เพื่อสานสัมพันธแกับผูคนในโลกออนไลนแ 
        6. การสื่อสารในโลกดิจิทัล  )Digital communication) คือ ความสามารถในการส่ือสาร ปฏิสัมพันธแ 
และรวมมือกับผูอื่นโดยใชเทคโนโลยีและส่ือดิจิทัล 
        7. การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล  )Digital Rights) หมายถึง ความเขาใจในสิทธิเฉพาะตัว และสิทธิ
ทางกฎหมาย รวมไปถึงสิทธิความเป็นสวนตัว ทรัพยแสินทางปใญญา เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และ
หลีกเล่ียงถอยคําแหงความเกลียดชังของท้ังตัวเองและผูอื่น 
        8. การรู้ดิจิทัล )Digital Literacy) ทักษะนี้ดูเหมือนจะครอบคลุมทักษะอื่น ๆ 7 ขอ ท่ีกลาวมาขางตน 
แตปารแคไดระบุรายละเอียดไววา หมายความถึง ความสามารถในการคนหา ประเมิน ใชประโยชนแ แบงปใน 
และสรางสรรคแ เนื้อหา รวมไปถึงความสามารถในการคิดอยางเป็นระบบ หรือคิดเชิงประมวลผล 
)computational thinking) 
           DQ WORLD PTE LTD (2018) กลาววาทักษะท้ัง 8 ดานท้ังหมดนี้ตองต้ังอยูบนพื้นฐานของคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณคาของสังคมนั้น ๆ โดยถูกเรียกรวมวา ความฉลาดทางดิจิทัล  )Digital Intelligence หรือ 
DQ) 
  3. นักศึกษาวิชาชีพครู (Teacher Profession Students)  
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    คุรุสภา )2561  (ไดระบุวา ครู อาชีพครู วิชาชีพครู เป็นงานท่ีมีเกียรติและเป็นงานท่ีสรางคนใหกับ
สังคม ครู คือ บุคคลท่ีมีหนาท่ี หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียน เกี่ยวกับวิชาความรู หลักการคิดการอาน 
รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทํางาน โดยวิธีในการสอนจะแตกตางกันออกไปโดยคํานึงถึงพื้นฐานความรู 
ความสามารถและเปูาหมายของนักเรียนแตละคน ปใจจุบันบุคคลท่ีจะทําอาชีพนี้จะตองไดใบประกอบวิชาชีพ
เหมือนวิชาชีพอื่น ๆ ในสังคม เชน แพทยแ เป็นตน 

คําวา  “ครู  ”มาจากศัพทแภาษาสันสกฤต   “คุรุ  ”และภาษาบาลี   “ครุ , คุรุ   ”ครูในระดับอุดมศึก ษา 
ผูสอนในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือระดับอุดมศึกษาจะมีตําแหนง อาจารยแ โดยอาจารยแท่ีไดรับตําแหนงทาง
วิชาการ ไดแก อาจารยแ  )อ (. , ผูชวยศาสตราจารยแ  )ผศ (. , รองศาสตราจารยแ  )รศ  (.และศาสตราจารยแ   )ศ (.
ตามลําดับ การไดรับตําแหนงทางวิชาการเป็นไปตามระเบียบขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
      3.1 ความสําคัญของวิชาชีพครู  

            ทุกอาชีพยอมมีความสําคัญตอบุคคลและสังคมดวยกันท้ังนั้น เป็นการยากท่ีจะบงบอกวาอาชีพใด 
สําคัญกวาอาชีพใด แตในท่ีนี้เราจะพิจารณาเฉพาะอาชีพครูวามีความสําคัญตอสังคมและประเทศชาติเพียงใด 
จึงขออัญเชิญพระราโชวาทของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ณ อาคารใหมสวนอัมพร วันพุธท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ความ
ตอนหนึ่งวา “...อาชีพครูถือวาสําคัญอยางยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญมั่นคง 
และกอนท่ีจะพัฒนาบานเมืองใหเจริญไดนั้นจะตองพัฒนาคน ซึ่งไดแก เยาวชนของชาติเสียกอน เพื่อใหเยาวชน
เติบโตเป็นผูใหญท่ีมีคุณคาสมบูรณแทุกดานจึงสามารถ ชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปได...” จากพระ
ราโชวาทของสมเด็จพระเทพฯ ตามท่ีไดอัญเชิญมากลาวไวขางตน จึงเป็นเครื่องยืนยันใหเห็นถึงความสําคัญของ
ครูท่ีมีตอความเจริญของบุคคลและชาติบานเมืองไดเป็นอยางดี ดังนั้น การท่ีชาติบานเมืองจะเจริญไดก็ดวย
เพราะการท่ีประชาชนในชาติไดรับการศึกษาท่ีดีและมีครูที่มีคุณภาพนั่นเอง  
      3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของครู  

   1. สอนศิลปวิทยาใหแกศิษยแ  ซึ่งถือเป็นหนาท่ีสําคัญสําหรับครู ครูท่ีดีตองทําการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการสอนใหสอดคลองกับความสามารถและความสนใจของนักเรียน นอกจากนั้นตอง
สามารถใหบริการ ใหการแนะแนวในดานการเรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามัย จัดทําและใชส่ือการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถปรับหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับนโยบายการ
พัฒนาสภาพแวดลอมของทองถิ่นและสถานการณแบานเมืองในปใจจุบัน 

  2. แนะแนวการศึกษาและอาชีพท่ีเหมาะสมใหแกศิษยแ  เพื่อชวยใหศิษยแของตนสามารถเลือกวิชา
เรียนไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้ครูตองคํานึงถึงสติปใญญา ความสามารถและความถนัดของบุคลิกภาพของ
ศิษยแดวย 

  3. พัฒนาและสงเสริมความเจริญกาวหนาของศิษยแโดยการจัดกิจกรรม ซึ่งมีท้ังกิจกรรมการเรียนการ
สอนในหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตร  

  4. ประเมินผลความเจริญกาวหน าของศิษยแ  เพื่อจะไดทราบวาศิษยแไดพัฒนาและมีความ
เจริญกาวหนามากนอยเพียงใดแลว การประเมินผลความเจริญกาวหนาของศิษยแควรทําอยางสม่ําเสมอ 

  5. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และคานิยมท่ีดีงามใหแกศิษยแ เพื่อศิษยแจะไดเป็น
ผูใหญท่ีดีของสังคมในวันหนา 

  6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงานและสถานศึกษา  ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติครูและ
จรรยาบรรณครู เพื่อเป็นแบบอยางท่ีดีแกศิษยแ  
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  7. ตรงตอเวลา โดยการเขาสอนและเลือกสอนตามเวลา ทํางานสําเร็จครบถวนตามเวลาและรักษา
เวลาท่ีนัดหมาย 

  8. ปฏิบัติงาน ทํางานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
  9. สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของคน โดยการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ

ครูไทยในสมัยกรุงสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทรแตอนตนคือ พระภิกษุ สมัยนั้นภาระหนาท่ีของพระภิกษุท่ีเป็นครู 
คือ ตองบิณฑบาตมาเล้ียงดูศิษยแอบรมศิษยแในทางศาสนา นอกจากนั้นครูจะสอนเขียนอานหนังสือไทยและบาลี
กิจกรรมในแตละวันจะแสดงใหทราบถึงหนาท่ีของพระท่ีเป็นครูคือ ในชวงเชาหลังจากท่ีทานฉันอาหารเสร็จ
แลว จะมีการเรียนเขียนอาน ตอหนังสือ ทองบนตอนกอนเพล เด็กก็จะตองเตรียมการใหพระฉันเพล หลัง
อาหารกลางวันเด็กก็จะฝึกหัดเขียน อาน ทองบน พระก็จําวัด พอถึงเวลาบายหนึ่งโมง หรือสองโมงพระก็จะต่ืน
นอนมาตรวจใหและสอบดูผูท่ีเรียนเขียนอานไปตอนเชาวาถูกตองเพียงใด ซึ่งคนท่ีแมนยําก็จะไดเรียนตอชวยกัน
สรางความเจริญใหแกชาติตอไปได 
      3.3 มาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากําหนด 

  มาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน คือ มาตรฐานความรูและประสบการณแวิชาชีพ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน )จรรยาบรรณของวิชาชีพ(   
 โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพไดมีการกําหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อ
ประมวลพฤติกรรมท่ีเป็นตัวอยางของการประพฤติปฏิบัติ ประกอบดวยพฤติกรรมท่ีพึงประสงคแและพฤติกรรมท่ี
ไมพึงประสงคแ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 มาตรฐานความรูวิชาชีพครู 
ที่มา: คุรุสภา )256 1(  

 
 ดังนั้นแลวเพื่อใหวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง เพื่อการสรางคนเกง สรางคนดีออกไปพัฒนาประเทศชาติ
บานเมือง ครูรวมถึงนักศึกษาท่ีเรียนวิชาชีพครูจึงควรมีการปรับตัวเองท้ังในเรื่องของความรู การปฏิบัติงาน 
และการครองตน การประพฤติและการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทั้งในชีวิตจริงซึ่งเป็นสวนของโลก
กายภาพและในชีวิตเสมือนหรือชีวิตบนโลกดิจิทัล และเพื่อใหเกิดความรักและความศรัทธาท้ังในชีวิตจริงและ
ในชีวิตเสมือนท่ีมีผูเรียนยุคใหมสวนมากเกิดมาและกําลังเรียนรูอยูในระบบนิเวศการเรียนรูแบบดิจิทัลนั้น ครูจึง
ตองเรียนรูวิธีการสอนแบบใหม ๆ การสรางเรื่องราวและส่ือดิจิทัลแบบใหมๆ เพื่อนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ
ท่ีสรางทักษะความฉลาดทางดิจิทัลของผูเรียนและของคนในสังคมท่ีเขามารวมแบงปในความรูกันอยางมากมาย
ในระบบนิเวศการเรียนรูแบบดิจิทัลนี้ 

มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 

1. คานิยมและ
คุณลักษณะ 

ความเป็นครู 

2. ความรูและ
ศาสตรแการสอน 

3. การปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีครู 

4. ความสัมพันธแ
กับผูปกครองและ
ชุมชน 

1. ความรูใน
เน้ือหาวิชาท่ีสอน 

2. ความรูที่
เก่ียวของกับ
ความเป็นครู 
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สรุปผล  

        จากการเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญของโลกเมื่อเขาสูศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปสงผลตอ 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการจัดการศึกษาไดมีการปรับตัวและแสวงหาเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนใหม ๆ เขามาเพื่อใชพัฒนาผูเรียนกลุมใหมนี้ ดังนั้น ครูรวมถึงนักศึกษาครูจึงตองมีการเปล่ียนแปลงและ
ปรับตัวเพื่อใหตนเองและอาชีพของตนเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพท้ังในสวนของโลกทางกายภาพและโลก
เสมือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการเรียนการสอนดวยการเลาเรื่องแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาความฉลาดบนโลกดิจิทัล 
ของนักศึกษาวิชาชีพครู  

 

 จากภาพประกอบ 2  รูปแบบการเรียนการสอนดวยการเลาเรื่องแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาความฉลาดบน
โลกดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครูเป็นรูปแบบของการจัดกิจกรรมของผูสอนและกลุมผูเรียนท่ีรวมกันเรียนรูและ
สรางเนื้อหาเพื่อนําเสนอและแบงปในการเรียนรูเป็นเรื่องราวผานส่ือดิจิทัลในรูปแบบตาง ๆ ในระบบนิเวศการ
เรียนรูดิจิทัล โดยมีองคแประกอบคือ รูปแบบการเรียนการสอน และทักษะความฉลาดบนโลกดิจิทัลภายใต
เกณฑแมาตรฐานของวิชาชีพครูท้ัง 3 ดาน ซึ่งในสวนของรูปแบบการเรียนการสอนนั้น ประกอบไปดวยกิจกรรม
ในสวนของผูสอนและของผูเรียน ดังนี้  
การเรียนการสอนด้วยการเล่าเร่ืองแบบดิจิทัล  
  1. บทบาทของผูสอน คือ หนาท่ีหรือกิจกรรมท่ีผูสอนควรจัดใหเกิดขึ้นกับหองเรียน ผูเรียน รวมไปถึง
ระบบนิเวศการเรียนรูแบบดิจิทัล ซึ่งมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

      1) การสรางแรงบันดาลใจและกระตุนใหผูเรียนเห็นศักยภาพในตนเองแทนการสอนเนื้อหาเพียงอยาง
เดียว โดยผูสอนควรอธิบายเปูาหมายและผลลัพธแท่ีดีท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียนและผลท่ีจะเกิดขึ้นตอบุคคลอื่นท่ีได
เรียนรูหรือไดรับชมเรื่องราวตาง ๆ ท่ีผูเรียนจะถายทอดออกไป 

มาตรฐานวิชาชีพครู 
ดานความรูและ
ประสบการณแวิชาชีพ 

มาตรฐานวิชาชีพครู 
ดานการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานวิชาชีพครูดาน
การปฏิบตัิตน (จรรยา 
บรรณของวิชาชีพ) 

มาตรฐานวิชาชีพครู ดาน
แบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ระบบนิเวศการเรียนรู้แบบดิจิทัล 

การเรียนการสอนด้วยการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล 

บทบาทของผู้เรียน บทบาทของผู้สอน 
1. สรางแรงบันดาลใจ 

   และกระตุนใหผูเรียน 

     เห็นศักยภาพในตนเอง 

2. แนะนําช้ีแนะแหลง 

  เรียนรูและวิธีการคนหา 

     ขอมูลและการเรียนรู  
3. สรางกระบวนการ 

  เรียนรูแบบคิดวิเคราะหแ 
สังเคราะหแขอมูลใหแก
ผูเรียน  4. สรางกระบวนการ 

เรียนรูและการ 
   5. เปดิโอกาสใหมีการ 

เลาเร่ืองและนําเสนอ  

1. การคนควาขอมูล 
2. การรวบรวมแนวคิด 

3. การทําเนื้อหาและการ
ผลิต 

3.1 การกําหนดมุมมองการ
เลาเร่ือง 

3.2 การสรางประเด็นของ
เร่ือง 
3.3 การสรางอารมณแของ
เร่ือง  

3.4 การใชเสียงบรรยาย
และเสียงประกอบเพิ่ม
ความตื่นเตน 

3.5 การสรางโดยเนน 

ถึงความคุมคา  4. การนําเสนอ 

      และแบงปในในโลก      
แบงปในเร่ืองราว 

ผานส่ือดิจิทัล 
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    2) การใหคําแนะนํา คําช้ีแนะแหลงเรียนรูและวิธีการคนหาขอมูลและการเรียนรูท่ีถูกตอง และการ
นําขอมูลสารสนเทศไปใชไดอยางเกิดประโยชนแสูงสุดตรงกับเปูาหมายท่ีไดกําหนดไว  

    3) การสรางกระบวนการเรียนรูแบบคิดวิเคราะหแ สังเคราะหแขอมูลและสารสนเทศใหแกผูเรียนดวย
การเนนการบูรณาการองคแความรูและขอมูลสารสนเทศกับกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยยึดผูเรียนเป็น
สําคัญ 

    4) การสรางกระบวนการเรียนรูและการทํางานเป็นทีมใหกับผูเรียน โดยเนนการสงเสริมกิจกรรม
กลุม การทํางานรวมกัน การรับฟใงและแลกเปล่ียนความคิดเห็น การประชุมระดมความคิดและการสรุปแนวคิด
องคแความรูเพื่อสรางช้ินงานหรือส่ือการเลาเรื่องแบบดิจิทัล   

    5) การเปิดโอกาสใหมีการเลาเรื่องและนําเสนอเพื่อแบงปในเรื่องราวผานส่ือดิจิทัลในระบบนิเวศการ
เรียนรูดิจิทัล โดยมีผูสอนเป็นผูคอยดูแลและใหคําแนะนําในการทํางานและการเรียนรูจากส่ืออื่น ๆ ในระบบ
นิเวศการเรียนรูดิจิทัล 

 2. บทบาทของผูเรียน คือ การศึกษาคนควา วิ เคราะหแ สังเคราะหแเพื่อสรางการเลาเรื่องแบบดิจิทัล 
สรางการนําเสนอและแบงปในองคแความรูและทักษะความฉลาดทางดิจิทัลตาง ๆ ท่ีจําเป็นในการเรียนรูและใช
ชีวิตในยุคสมัยใหม ดังนี้ 

    1) การคนควาขอมูลและสารสนเทศอยางมีเปูาหมาย และไดขอมูลสารสนเทศท่ีมีสาระตรงประเด็น
สามารถนําไปใชสรางส่ือการเลาเรื่องแบบดิจิทัลไดตรงตามจุดประสงคแ   

    2) การรวบรวมแนวคิด คือ ขั้นของการวิเคราะหแ สังเคราะหแเพื่อรวบรวมและสรุปเนื้อหาท้ังหมด
ออกมาเป็นแนวคิดของเรื่องราวนั้น ๆ  

    3) การทําเนื้อหาและการผลิตส่ือการเลาเรื่องแบบดิจิทัล เป็นขั้นตอนท่ีสําคัญเพราะเป็นขั้นตอนท่ี
ตองบูรณาการความรู ทักษะฝีมือ และเทคโนโลยี รวมถึงการทํางานเป็นทีมดวย โดยกระบวนการผลิตนี้
สามารถแยกอกไดเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้  

           3.1 การกําหนดมุมมองการเลาเรื่อง คือ การต้ังคําถามหรือวัตถุประสงคแของเรื่องท่ีตองก าร
นําเสนอวาตองการส่ือถึงอะไร เลาเรื่องผานมุมมองของใครและตองการเลาเรื่องใหออกมาในลักษณะใด 

           3.2 การสรางประเด็นของเรื่อง คือ การหาจุดสนใจหรือจุดท่ีเป็นประเด็นท่ีสําคัญ เชน การเลา
เรื่องโดยใชภาพ เสียง หรือฉากท่ีทําใหอยากดูอยากติดตาม ต่ืนเตน เราใจ ไมนาเบ่ือ เป็นตน 

           3.3 การสรางอารมณแของเรื่อง คือ การสรางการมีสวนรวมในเนื้อหาโดยใหผูชมรูสึกวาเป็นสวน
หนึ่งในเรื่องหรืออยูในบรรยากาศนั้น จนคลอยตามหรือมีอารมณแรวม เชน รูสึกดีใจ หัวเราะ อมยิ้ม เสียใจ 
รองไห กลัว ตกใจ ฯลฯ 

           3.4 การใชเสียงบรรยายและเสียงประกอบเพิ่มความต่ืนเตน คือ การกระตุนโดยใชเสียงใน
รูปแบบตาง ๆ เชน เสียงบรรยายสูงตํ่า เสียงดนตรี เสียงประกอบ และลูกเลนเสียงตาง ๆ ท่ีเขาถึงอารมณแ
ความรูสึกของผูชม เป็นตน 
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           3.5 การสรางโดยเนนถึงความคุมคา คือ การผลิตงานท่ีมีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมและ
คุมคาท้ังในเรื่องของเวลาการนําเสนอ กระบวนการผลิต งบประมาณ ทีมงาน ฯลฯ  

 

    4) การนําเสนอและแบงปในในโลกดิจิทัล คือ การที่ผูเรียนสามารถใชเครื่องมือในการนําเสนอการ 
เลาเรื่องราวดิจิทัล รวมถึงการสรางการแลกเปล่ียน การแบงปใน และการเรียนรูงานของผูอื่นเพื่อบูรณาการเป็น
ส่ือการเลาเรื่องดิจิทัลเรื่องอื่น ๆ ตอไป  

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการเรียนการสอนดวยการเลาเรื่องแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาความฉลาดบนโลก

ดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู” ในครั้งนี้ ผูศึกษาไดคนควาทฤษฎี เอกสาร หลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งผลจากการศึกษานั้นองคแประกอบท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนลักษณะ
นี้ประกอบดวยกิจกรรมจากสองสวน คือ กิจกรรมของผูสอนและกิจกรรมของผูเรียน โดยจากการศึกษาและการ
อภิปรายรูปแบบจากผูเช่ียวชาญดานการศึกษาและดานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา
นั้นสามารถสรุปเป็นขอเสนอแนะในการศึกษา คือ ควรมีการศึกษาขอมูลดานของผูเรียน โดยเฉพาะการใช
เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําส่ือเลาเรื่องราวดิจิทัล และแนวทางในการนําเสนอส่ือเรื่องราว
ดิจิทัลท่ีสงผลตอความฉลาดบนโลกดิจิทัล รูปแบบวิธีการประเมินส่ือดิจิทัล หรือรูปแบบส่ือดิจิทัลท่ีมีเกณฑแท่ี
ชัดเจน ซึ่งนอกจากนี้เมื่อไดรูปแบบฯ ท่ีชัดเจนแลวควรมีการทําวิจัยและทดลองเพื่อพิสูจนแผลดังกลาวให
ประจักษแนาเช่ือถือจนสามารถเผยแพรและนําไปใชในการเรียนการสอนไดจริง  
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บทคัดย่อ  
           การวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาแนวทางการเตรียมความพรอมรองรับงานธนาคารสะสมผลการเรียนรู
สําหรับการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะหแสภาพปใจจุบันของระบบ
ทะเบียน วัดผลและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนในสถานศึกษา 2) ศึกษาลักษณะงานระเบียนสะสมผลการ
เรียนรูในสถานศึกษา  3) นําเสนอแนวทางการปรับระบบทะเบียน วัดผลและประเมินผลเพื่อรองรับงาน
ธนาคารสะสมผลการเรียนรูในสถานศึกษา  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสารและสัมภาษณแผูบริหารสถานศึกษา
และผูเกี่ยวของกับกลไกระบบทะเบียน วัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียนรู ในสถานศึกษาเอกชนใน
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดพะเยา คือโรงเรียนเชียงคําคริสเตียน เครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบสังเคราะหแเอกสาร 
แบบนําสัมภาษณแ แบบวิเคราะหแเนื้อหาสาระ และแบบประเมินการตรวจสอบแนวปฏิบัติในขั้นตนโดย
ผูทรงคุณวุฒิ และวิเคราะหแขอมูลโดยใชการวิเคราะหแเนื้อหา แลวตรวจสอบแนวทางในขั้นตนดวยการจัด
สนทนากลุม โดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณแ ท้ังในระดับผูอํานวยการการจัดการศึกษา 
ผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีเกี่ยวของกับระบบทะเบียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู การเทียบโอนผลการ
เรียนของสถานศึกษา และงานธนาคารสะสมผลการเรียนรูในการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลวนําผลมาปรับปรุงเสนอ
เป็นแนวทางการปรับระบบทะเบียน วัดผลและประเมินผลเพื่อรองรับงานธนาคารสะสมผลการเรี ยนรูใน
สถานศึกษาท่ีสมบูรณแ  

           ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบทะเบียนของโรงเรียนเชียงคําคริสเตียน เป็นระบบสารสนเทศท่ีทํางาน
บนโปรแกรม Microsoft Excel ผสมระบบงานทําดวยมือประกอบดวยขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน ผูบริหารและ
ครู ผูเรียน และผลการเรียน สามารถตอบสนองความตองการขอมูลบริหารเบื้องตนใหหนวยงานตนสังกัดและ
ผูบริหารสถานศึกษาได แตยังใชงานไดไมสมบูรณแ 2) ไมพบลักษณะงานระเบียนสะสมผลการเรียนรูในโรงเรียน 
แมพบวาผูเรียนไดพัฒนาทักษะเพิ่มเติมดานอื่นๆเชนพัฒนาการคิดวิเคราะหแ ศิลป ฯลฯจากสถาบันนอกระบบ
โรงเรียน ท่ีสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของผูเรียนมากขึ้น 3) แนวทางการปรับระบบทะเบียนใหรองรับงาน
ธนาคารสะสมผลการเรียนรู ประกอบดวย 1. ปรับระบบทะเบียนใหมีระเบียนสะสมผลการเรียนรูของผูเรียน
เป็นรายบุคคล 2. สงเสริมใหความรูความเขาใจแกประชาชน ผูปกครอง ผูเรียนและศิษยแเกาท่ีสําเร็จการศึกษา
สถานศึกษาแลว ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนและผูเกี่ยวของในประโยชนแท่ีจะไดรับจากการปรับระบบ
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ทะเบียนเพื่อการรองรับงานธนาคารสะสมผลการเรียนรูของสถานศึกษา 3. เผยแพรความรูความเขาใจโดยการ
นําสูการปฏิบัติในระดับสถานศึกษา 

คําสําคญั: ระบบทะเบียน วัดผลและประเมินผล ระเบียนสะสมผลการเรียนรู ธนาคารสะสมผลการเรียนรู   

ABSTRACT 

            This research is to develop the guideline for preparing the school Registration 
System for School Credit Bank System, the purposes are 1) to study of current situation and 
the operation of the school registration, measurement, and the evaluation system; 2) to 
study of the aspects of lifelong learning records in school; and 3) to propose guidelines for 
preparing the school registration, measurement, the evaluation system for Credit Bank. It is 
an action research performed by using content analysis, documentation reviewing and 
interviewing Director of Chaingkham Christian School and related function heads on the 
school registration, measurement and evaluation system. The proposed guidelines were 
assessed by Academic Professionals through the process of Focus Group. The Guidelines for 
preparing the School Registration system for Credit Bank: A case study of the Chaingkham 
Christian School was presented afterwards.  

           The findings of this research reveal the followings: 1) The registration system of 
Chiangkham Christian School is operated on the application system based on Microsoft excel 
platform mixed with some manual works. The database composed with the basic 
information of school, school management, teachers, students and student learning records 
and performances that can be supported the overall requirement of Government agency 
and school local management but it‖s not a completed System. 2) There are no Lifelong 
Learning records were found even through students acquire non-formal learning from out-of-
school institutes such as English languages, Chinese languages or critical thinking and 
personnel presentation skill. 3) The guidelines to preparing the registration system for Credit 
bank System consists of 1. Improve the current registration system to support the lifelong 
learning records at an individual level.  2. Promote the understanding for people, parents, 
students and alumni, school management and related teachers/staffs for the benefits of the 
improvement of registration system for supporting Credit Bank in School. 3. Disseminate the 
knowledge and understanding of implementing in school. 

KEYWORDS: The Registration, Measurement and Evaluation system, Lifelong Learning 
Records, Credit Bank.  

บทนํา 

 ทิศทางของการจัดการศึกษาในอนาคต มีการเรียนรูท่ีหลากหลาย แหลงการเรียนรูการศึกษาไมไดมา
จากโรงเรียนเทานั้น แตมาจากการส่ังสมการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง ปใจจุบันมีการศึกษาพัฒนาระบบธนาคาร
สะสมผลการเรียนรูท่ีใหโอกาสประชาชนโดยท่ัวไปไดนําผลการเรียนรูจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาสะสมและรับการรับรองเพื่อสามารถนําไปตอยอดการเรียนรูเพื่อประกอบ
วิชาชีพ หรือไดรับวุฒิทางการศึกษาท่ีสูงขึ้นได สามารถใชเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ และสราง
สังคมแหงการเรียนรู และสงเสริมการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตไดกาวหนามาก (ยูเนสโก, 2557 : 1-3) เห็นไดวา
นาจะมีการประยุกตแใชระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรูสําหรับการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทยในระดับ
สถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนได ใหครอบคลุมผลการเรียนรูทุกรูปแบบของบุคคลต้ังแตเกิดจนตาย ในรูป
บัญชีสะสมผลการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Credit Saving Account system หรือ Lifelong Learning 
records)  ซึ่งนาจะสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตและการวางแผนพัฒนาตนเองและบุคคลากร
ของชาติตอไปไดเป็นอยางดี (อรุณี ตระการไพโรจนแ, 2561 : 211) 

          แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2572 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 80-81) ได
กําหนดเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปีคือ ใหประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานอยางท่ัวถึง ต้ังแตเด็กปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา (Access)  ใหประชากรท่ีอยูในวัยแรงงานไดรับการ
พัฒนาทักษะ ความรูความสามารถและสมรรถนะท่ีตอบสนองความตองการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ ใหผูเรียนทุกกลุมเปูาหมายไดรับบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียม (Equity) โดย
จัดระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ (Quality) จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีการลงทุนท่ี
คุมคาและบรรลุเปูาหมาย (Efficiency) เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพท่ีจะสนองตอบและกาว
ทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) ซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) ในมาตรา 8 ท่ีเนนการจัดการ
การศึกษาท่ีพัฒนาทรัพยากรมนุษยแของประเทศและยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต  มาตรา 15 ท่ีกําหนดให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดการการศึกษาไดท้ัง 3 รูปแบบ และใหมีการเทียบโอนผลการเรียนรู ท่ีผูเรียนสะสมไวใน
ระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบ หรือในสถานศึกษาเดียวกันได รวมท้ังจากการเรียนรูนอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งไดจากการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณแการงานอาชีพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2549 : 89) ใหมี
การสะสมหนวยกิตในลักษณะธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) เปิดโอกาสใหผูจบอาชีวศึกษาเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาได และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐมีหนาท่ีสงเสริมใหบุคคลเกิดการเรียนรูขึ้นไดอยางหลากหลาย 
กวางขวาง ไมวาจะเป็นการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีจะชวยใหเกิด
การเรียนรูไดมากกวาในขอบเขตของระบบโรงเรียนตามปกติท่ัวไป แตปใจจุบันยังไมมีระบบรองรับผลการเรียนรู
จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีจะทําใหการเรียนรูของ “คน” มีความหมาย เกิดคุณคา 
สามารถเช่ือมโยงกับระบบการศึกษาท่ีทําใหคนไดรับการรับรองผลการเรียนรูของตน และเปิดโอกาสในการ
เรียนรูตลอดชีวิตสําหรับคนไทยทุกชวงทุกวัย และใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกยุคท่ีเขมขนดวยการแขงขัน
ตลอดเวลานี้ (ชัยยศ อิ่มสุวรรณแ, 2552 : 1; 2553 : 2)   

         จากงานวิจัยเรื่องระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรูสําหรับการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย 
(Thailand Credit Bank System : Thai CBS) ของอรุณี ตระการไพโรจนแ ตอยอดงานวิจัยเรื่องแนวทางการ
พัฒนาระบบการสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank System) ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา พิณสุดา สิริธรังศรี และคณะ (2558 : 154-157) และเรื่องการยกระดับการศึกษาโดย
ใชระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก อําเภอ
เมืองและอําเภอแมสอด ผลการวิจัยพบวาพัฒนาการในตางประเทศ ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรูถูกใช
เป็นนวัตกรรมในการขับเคล่ือนใหเกิดการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต สงผลใหเกิดการพัฒนาชุมชน 
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แรงงานในระดับอุดมศึกษาแลระดับชาติ เนื่องจากมีการพัฒนาระบบการรับรอง การประเมินและการใหหนวย
กิตในผลการเรียนรูและประสบการณแจากนอกระบบการศึกษาของผูเรียน และมีจุดเด่นที่มีการให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาระบบสารสนเทศ Credit Bank System เพื่อรองรับการเก็บข้อมูลผู้เรียนทุกช่วงวัย การ
รับรองผลการเรียนรูและการบริหารจัดการการเช่ือมโยงการเก็บขอมูลทักษะ ประสบการณแการเรียนรู จนถึง
ประวัติการทํางานในรายบุคคล สําหรับประเทศไทย ยังไมมีระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู โดยเฉพาะใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตในเรื่องระบบสารสนเทศ  อาจจะพัฒนาใหเป็นระบบท่ีเกี่ยวของกับระบบ
ธนาคารสะสมผลการเรียนรูไดในโครงสรางระบบปใจจุบัน ซึ่งมีฐานขอมูลรายบุคคลของผูเรียน นักศึกษา 
บุคลากร สถานศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาอยูแลว โดยหนวยงานสวนกลางแตละสังกัดไดพัฒนาระบบ
สารสนเทศของตนบน Web application ออนไลนแผานระบบเครือขายอินเทอรแเน็ต ใหสถานศึกษาไดใชเป็น
ระบบสารสนเทศหลักในงานระบบทะเบียน วัดผลและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียนรู และการรายงาน
ผลการศึกษาอยูแลว  และในระดับสถานศึกษาเอง ไดเห็นความสําคัญของการสะสมผลการเรียนรูในลักษณะ
ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู การเทียบโอนผลการเรียนรูจากความรู ประสบการณแ ทักษะ การงานอาชีพ 
เพื่อการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต แต่ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมได้ ยัง
ขาดงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เพียงพอ โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
คณะผูวิจัยจึงเห็นความจําเป็นสําคัญในการวิจัยเพื่อเสนอแนวทางการเตรียมความพรอมในการปรับร ะบบ
ทะเบียน วัดผลและประเมินผลการเรียนรูเพื่อรองรับงานธนาคารสะสมผลการเรียนรูของสถานศึกษา โดยใช
กรณีของโรงเรียนเชียงคําคริสเตียน ซึ่งอยูในพื้นท่ีอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยา มีความหลากหลายในชนชาติ
พันธุแและนาจะเปิดโอกาสใหผูเรียนและประชาชนท่ัวไปไดมีโอกาสในการสะสมผลการเรียนรูของตน พัฒนาตน 
และพัฒนาอาชีพการงานไดตามบริบทตามความเหมาะสมของตนผานงานระเบียนสะสมผลการเรียนรูใน
โรงเรียน 

วัตถุประสงค์  
         1. ศึกษาวิเคราะหแสภาพปใจจุบันของระบบทะเบียน วัดผลและประเมินผลผูเรียนในสถานศึกษา 
          2. ศึกษาลักษณะงานระเบียนสะสมผลการเรียนรูซึง่อาจจัดทําขึ้นไดในสถานศึกษา 
          3. เพื่อเสนอแนวทางการปรับระบบทะเบียน วัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาเพื่อรองรับงาน
ธนาคารสะสมผลการเรียนรูในสถานศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

             การวิจัยนี้เป็นการวิจัยตามข้ันตอนดังนี้     1) การศึกษาสภาพปใจจุบันของการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการระบบทะเบียน วัดผลและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียนรูในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  และการศึกษาวิเคราะหแเชิงลึกภาคสนามในสถานศึกษา กรณีศึกษาแบบนํารอง (Pilot Study) 
ท่ีโรงเรียนเชียงคําคริสเตียน โดยไดมีการศึกษาวิเคราะหแเอกสาร รายงานท่ีเกี่ยวของ และการสัมภาษณแ พรอม
แบบสํารวจสถานภาพปใจจุบัน (Checklist) ผูใหขอมูลคือ ผูบริหารโรงเรียน  หรือหัวหนางานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงท่ีเกี่ยวของกับระบบทะเบียน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู การเทียบโอนผลการเรีย น การ
สะสมผลการเรียนรูและระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ 2) ศึกษาวิเคราะหแลักษณะงานระเบียนสะสมผลการเรียนรู
ในสถานศึกษา 3) เสนอแนวทางการเตรียมพรอมเพื่อปรับระบบทะเบียน วัดผลและประเมินผลการเรียนรูของ
โรงเรียนเพื่อรองรับงานธนาคารสะสมผลการเรียนรูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา แลวตรวจสอบแนวทาง
การเตรียมพรอม โดยผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณแ ท้ังในการจัดการการศึกษา 
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การเทียบโอนผลการเรียน ระบบทะเบียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาดวยการจัดประชุมกลุม Focus Group 
โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 8 คน เพื่อฟใงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในรางแนวทางในขั้นตน  แลวนําผลมา
ปรับปรุงเป็นแนวทางท่ีสมบูรณแในการปรับระบบทะเบียน วัดผลและประเมินผลรองรับงานธนาคารสะสมผล
การเรียนรูสําหรับสถานศึกษา  

              เคร่ืองมือการวิจัย  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 1) แบบสังเคราะหแเอกสาร 2) แบบนําสัมภาษณแ 
และแบบวิเคราะหแเนื้อหาสาระ 3) แบบประเมินการตรวจสอบรางระบบในขั้นตนโดยผูทรงคุณวุฒิ 8 คนในการ
สนทนากลุม (Focus Group)  

              การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการวิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content analysis) จาก
การศึกษาเอกสาร รายงานประเมินตนของหนวยงาน  ผลการสัมภาษณแและผลการวิเคราะหแเนื้อหาสาระ จัด
ระเบียบขอมูลโดยการจําแนกขอมูลตามวัตถุประสงคแการวิจัย และประเด็นคําถามการวิจัย  สรุปและตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล   

สรุปผลการวิจัยและอภิปราย 

           ผลการวิจัยพบวาระบบทะเบียนของโรงเรียนเชียงคําคริสเตียน มีการใชระบบสารสนเทศในงาน
ทะเบียน วัดผลและประเมินผลผูเรียน เพื่อการบริหารขอมูลผลการเรียนของผูเรียนและโรงเรียน สามารถ
ตอบสนองความตองการขอมูลบริหารเบื้องตนใหหนวยงานตนสังกัดและผูบริหารสถานศึกษาได แตยังใชงานได
ไมสมบูรณแ และไมมีระเบียนสะสมผลการเรียนรู ในงานทะเบียน วัดผลและประเมินผล แตสามารถพัฒนา
เพิ่มเติมได จึงสมควรพัฒนาระบบงานระเบียนสะสมผลการเรียนรู และแนวทางการปรับระบบทะเบียน วัดผล
และประเมินผลของสถานศึกษาเพื่อรองรับงานธนาคารสะสมผลการเรียนรูในสถานศึกษาไดดังนี้ 
            1) โรงเรียนเชียงคําคริสเตียน สังกัดศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ไดกอต้ังโรงเรียนโดยมูลนิธิพันธกิจ
สัมพันธแเมตตาในพ.ศ. 2552 จนปใจจุบันไดจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันเตรียมอนุบาล อนุบาล 1-3 
ประถมศึกษา 1-6 และมีนักเรียนสําเร็จประถมศึกษาข้ันปีท่ี 6 รุนท่ี 1 ในปีการศึกษา 2560 จํานวน 9 คน ผูถือ
ใบอนุญาตคือศาสนาจารยแ ดร. วีรชัย โกแวรแ ไดกอต้ังโรงเรียนดวยเห็นความสําคัญในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ีหางไกลใหไดรับโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกับผูท่ีอาศัยในชุมชนเมือง ไดจัดการศึกษาท่ีเนน
ผูเรียนเป็นสําคัญ ใหความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนตามพัฒนาการของผูเรียนเป็นรายบุคคล จัดกระบวนการ
เรียนรูที่ครอบคลุมพัฒนาการของผูเรียนทุกดานท้ังดานรางกาย วิชาการ คุณธรรมและจริยธรรมตามแนวคริส
เตียน ใชระบบสารสนเทศในระบบงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลท่ีทํางานบนโปรแกรม Microsoft Excel 
ผสมระบบงานทําดวยมือ (manual system) ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน ผูบริหารและครู ผูเรียน 
และผลการเรียน สามารถตอบสนองความตองการขอมูลบริหารเบื้องตนใหหนวย งานตนสังกัดและผูบริหาร
สถานศึกษาได แตยังใชงานไดไมสมบูรณแ ยังมีงานขอมูลผูเรียนและผลการเรียนบางสวนท่ีตองจัดทําดวยมือ 
(Manual System)  

               งานดานทะเบียน วัดผลและประเมินผลผูเรียน อยูในความรับผิดชอบของกลุมบริหารวิชาการ โดย
นายทะเบียนบันทึกขอมูลพื้นฐานของผูเรียน และผลการเรียนเขาในระบบสารสนเทศงานทะเบียน งานวัดผล
และประเมินผล โปรแกรม PP2551 EXCEL บน Microsoft Excel  นายทะเบียนจะบันทึกขอมูลพื้นฐาน
ผูเรียนจากรายช่ือนักเรียนเขาใหม สงมาจากเจาหนาท่ีธุรการซึ่งรับผิดชอบการรับนักเรียนใหม ตร วจเช็ค
เอกสาร หลักฐาน และบันทึกขอมูลพื้นฐานของนักเรียน ผูปกครอง บิดามารดาตามเอกสารพื้นฐานทางราชการ
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ของผูปกครอง บิดา มารดา และผูเรียน เลขบัตรประจําตัว 13 หลัก พรอมกําหนดเลขรหัสประจําตัวใหผูเรียน 
และสงตอใหนายทะเบียนและครูประจําช้ันดําเนินงานดานทะเบียนและจัดนักเรียนเขาช้ันเรียนตอไป ผังการ
ดําเนินงานดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ในการบันทึกขอมูลพื้นฐานเขาสูฐานขอมูลหลักในระบบทะเบียน นายทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
               1. กําหนดขอมูลพื้นฐานสถานศึกษา (ทําเพียงครั้งแรกครั้งเดียว) ประกอบดวยช่ือโรงเรียน สังกัด 
เขตพื้นท่ี ท่ีอยูโรงเรียน ช่ือนายทะเบียน ตําแหนง ช่ือผูอํานวยการโรงเรียนและตําแหนง 
               2. กําหนดขอมูลรายวิชาท่ีเรียนในแผนงาน หลักสูตร โดยเรียงลําดับวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม 
จากนั้นกําหนดกิจกรรม เป็นการบันทึกโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยรหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา ประเภท
รายวิชา (พื้นฐาน/เพิ่มเติม) เวลาเรียน น้ําหนัก กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
               3. กรอกรายละเอียดขอมูลผูเรียนในแผนงาน ลงในฐานขอมูลผูเรียน  
               4. กรอกขอมูลสําหรับออกใบรับรองในแผนงาน  
               5. กรอกขอมูลผลการเรียนในแตละช้ัน/ปีการศึกษา (เกรด) ในแผนงาน ในระดับประถมศึกษาช้ันปี
ท่ี 1 – 6 ประกอบดวย หอง เลขท่ี รหัสประจําตัวผูเรียน ช่ือ นามสกุล น้ําหนัก/ประเภท ช่ือรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรม ชุมนุม     
               ฐานข้อมูลหลักในระบบสารสนเทศงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลผู้เรียน ของโรงเรียนเชียง
คําคริสเตียนประกอบดวย 
             1. ขอมูลพื้นฐาน ไดแกช่ือโรงเรียน สังกัด เขตพื้นท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด ช่ือสกุลนายทะเบียน 
ตําแหนง ช่ือ/สกุลของผูอํานวยการ ตําแหนง    
             2. ขอมูลโครงสรางหลักสูตร แยกตามระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ประถมศึกษาปีท่ี 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ประถมศึกษาปีท่ี 4 ประถมศึกษาปีท่ี 5 ประถมศึกษาปีท่ี 6 แตละระดับช้ันและแตละ
รายวิชาประกอบดวย รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  ประเภทรายวิชา(พื้นฐาน/เพิ่มเติม) เวลาเรียน/ปี น้ําหนัก 
            3. ขอมูลนักเรียน ประกอบดวย หองเรียน เลขท่ี รหัสประจําตัวนักเรียนรายบุคคล คํานําหนา(ดช./
ดญ.) ช่ือ  นามสกุล เลขประจําตัว 13 หลัก วันท่ีเขาเรียน(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) ช่ือโรงเรียนเดิม จังหวัด ช้ันปี

เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการรับสมัคร

และบันทึกเข้าระบบ PSIS ออก

รายงานรายช่ือนักเรียนใหม่ส่งให้
นายทะเบียน 

นักเรียนใหม่ย่ืนค าร้องขอ
สมัครเข้าเป็นนักเรียน 

นายทะเบียนบันทึกข้อมูลของนักเรียนเข้าใหม่ในโปรแกรม 

PP2551 งานทะเบียน วัดผลและประเมินผลผู้เรียน และ

บันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนที่โอนย้ายระหว่างช่วง
ชั้นเข้าระบบทะเบียน 

 ครูประจ าช้ันและรายวิชาบันทึกผล
การเรียนการสอนของผู้เรียน 

ปพ.
1,,3, 

รายงาน
สารสนเท
ศ 

นักเรียนขอโอนย้าย 

นายทะเบียนประมวลผลและพิมพ์รายงานผล
การเรียน  

รายงานส่ง
หน่วยงานต้น
สังกัด 

ภาพที่ 1 ผังการด าเนินงานทะเบียน  

วัดผลและประเมินผล 

ของโรงเรียนเชียงค าคริสเตียน 

ฐานข้อมูลหลักระบบทะเบียน วัดผล 
ประเมินผล Microsoft Excel 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา 869 

สุดทาย วันเดือนปีเกิด(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) เพศ สัญชาติ ศาสนา ช่ือสกุลบิดา ช่ือสกุลมารดา flag เริ่องออก
ขอมูลปพ.ชุดท่ี1 เลขท่ีปพ. 1 ปพ. 2 เลขท่ี วันท่ีอนุมัติจบ(วัน/เดือน/ปี) วันท่ีอนุมิตใหออก(วัน/เดือน/ปี) 
สาเหตุท่ีใหออก สรุปผลการประเมิน (รายวิชาพื้นฐาน อาน-คิด คุณลักษณะ กิจกรรม) ผลการตัดสิน (รายวิชา
พื้นฐาน อาน-คิด คุณลักษณะ กิจกรรม) ผลการประเมินระดับชาติ – Onet (คณิตฯ วิทยแฯ สังคมฯ สุขฯ ศิลป 
การงานฯ อังกฤษ ผลคะแนนเฉล่ียจากสทศ. สรุปผลการเรียน (นก.เรียน นก.ได เกรดเฉล่ีย) เกรดเฉล่ียถวง
น้ําหนัก หมายเหตุทายปพ. 
             4. ขอมูล ONET ประกอบดวยเลขท่ี เลขท่ีท่ีนั่งสอบ เลขประจําตัวประชาชน ช่ือ/สกุล คะแนน
นักเรียน ระดับผลการทดสอบ รอยละ 20 ผลการทดสอบ ONET 
             5. ขอมูลใบรับรอง ประกอบดวย เลขท่ี หองท่ี เลขประจําตัวนักเรียน ช่ือ สกุล  เลขบัตรประชาชน 
เลขท่ีเอกสาร วันท่ีออกเอกสาร (วัน/เดือน/ปี) คํารับรองบรรทัดท่ี 1 คํารับรองบรรทัดท่ี 2 คํารับรองบรรทัดท่ี 
3 หมายเหตุ 
             6. ขอมูลเกรด 1, 2, 3, 4, 5, 6 แยกตามเกรด ประกอบดวย เลขท่ี หองท่ี เลขประจําตัวนักเรียน ช่ือ 
สกุล เลขบัตรประชาชน รายวิชาแตละวิชา ช่ือรายวิชา ชุมนุม 

7. รายงานผลการเรียนแยกตามนักเรียนรายบุคคล 
             8. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา แยกตามระดับช้ัน ประกอบดวยกลุมสาระ จํานวนนักเรียนท่ี
ไดรับระดับผลการเรียน ต้ังแต 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, ร และมส จํานวนนักเรียนท่ีลงทะเบียน จํานวน
นักเรียนท่ีไดผลการเรียน คาเฉล่ีย คาSD จํานวนนักเรียนท่ีผานระดับ 1-4 และระดับ 3-4 จํานวนนักเรียนท่ีไม
ผาน  
            9. พิมพแใบรับรอง รับรองวาผูขอใบรับรองเป็นนักเรียนของโรงเรียน มีผลการเรียนในเกณฑแอยางไร 
           10. พิมพแ “ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการสึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา”  
(ปพ.1) ฉบับตัวจริง และฉบับสําเนา ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน ขอมูลพื้นฐานของนักเรียน 
รายวิชาท่ีเรียนตามโครงสรางหลักสูตรในทุกระดับช้ันและเกรดท่ีไดรับในแตละระดับช้ัน ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีระบุช่ือรายวิชา เวลา(ช่ัวโมง) และผลการประเมินของรายวิชานั้นๆ หนวยน้ําหนักและ
ผลการเรียนเฉล่ียของกลุมสาระการเรียนรู/การศึกษาคนควาดวยตนเอง พรอมผลการเรียนเฉล่ียตลอด 3 ปี ผล
การทดสอบระดับชาติ สัดสวนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ    
          11. พิมพแแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ. 3) ประกอบดวย ขอมูลของโรงเรียน ขอูลนักเรียน ไดแก 
รหัสประจําตัวนักเรียน เลขท่ีบัตรประชาชน 13 หลัก ชุดท่ีปพ.1 เลขท่ีปพ.1 ช่ือสกุลนักเรียน วันเดือนปีเกิด 
ช่ือ-สกุลบิดามารดา ผลการประเมิลวิชาพื้นฐาน ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหแและเขียน ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคแ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายเหตุ  
              พบวาโรงเรียนเชียงคําคริสเตียน ยังมีการบันทึกขอมูลพื้นฐานโรงเรียน หองเรียนและนักเรียนใน
ระบบสารสนเทศท่ีเป็น web application ช่ือวาระบบ PSIS – Private School Information System  ท่ี
พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อการบริหารและรายงานจํานวนผูเรียน
เพื่อรับเงินอุดหนุนรายหัวของรัฐ โดยเจาหนาท่ีธุรการโรงเรียน โดยไดประสานกับนายทะเบียนใหมีความ
ถูกตองมั่นยําและเป็นขอมูลชุดเดียวกัน และนําสงรายงานตามท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนดกอนทุกวันท่ี 10 
มิถุนายนและ 10 พฤศจิกายนของภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ มีฐานขอมูลในระบบ ดังนี้  

            1. ขอมูลพื้นฐานโรงเรียน (บันทึกเริ่มตนเพียงครั้งเดียวและบันทึกแกไขเมื่อมีการเปล่ียนแปลงขอมูล

หลักของโรงเรียน) ไดแก รูปตราลักษณแโรงเรียน ขอมูลสมาชิกของผูบริหาร การรับอุดหนุน ใบอนุญาตโรงเรียน 

ท่ีอยูโรงเรียน คาธรรมเนียม พื้นท่ีโรงเรียน รางวัลท่ีโรงเรียนไดรับ และขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา 870 

            2. ขอมูลบุคลากร ไดแก การบรรจุแตงต้ังบุคลากร ขอมูลบุคลากร พิมพแหนังสือแตงต้ังครู ถอดถอน

บุคลากร ขอมูลเงินเดือน เงินภาษี ขอมูลบัญชีธนาคาร  

            3. ขอมูลหองเรียน ไดแก รายช่ือหองเรียน รายช่ือนักเรียนในหอง 

            4. ขอมูลนักเรียน ไดแก  

               4.1. การรับเขาเรียนตามประเภท เชนการรับเขาเรียนจากการพักการเรียน จากโครงการ จากการ

ยายโรงเรียน จากการสําเร็จการศึกษา  

               4.2. การยายโรงเรียน บันทึกขอมูลนักเรียนยายออกจากโรงเรียน  และยกเลิกการเล่ือนช้ัน การ

ยายหอง/เล่ือนช้ัน เล่ือนระดับแบบรายหองเรียน เป็นการยายระดับช้ันแบบรายหองไดแก ขอมูลการยาย

หองเรียน การเล่ือนช้ันเรียน ขอมูลชํ้าช้ันเรียน นักเรียนลาออก/ยกเลิกการลาออก จําหนายนักเรียนออก 

บันทึกนักเรียนพักการเรียน บันทึกนักเรียนไปโครงการ 

              4.3. รายช่ือนักเรียน ดูรายช่ือนักเรียน ดูและแกไขขอมูลนักเรียน นักเรียนซ้ําซอน เป็นการจัดการ

ขอมูลนักเรียนซ้ําซอน ดูประวัตินักเรียนซ้ําซอน  สงออกขอมูลนักเรียนออกเป็น excel file 

              4.4. สําเร็จการศึกษา ประกอบดวยการคนหาประวัติผูสําเร็จการศึกษา ดูรายช่ือ ประวัติผูสําเร็จ

การศึกษา บันทึกและพิมพแประวัติผูสําเร็จการศึกษา               

           5. รายงานประจําปี ไดแก 

               รายงานแบบ อน.1 คํารองขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนประจําปี

การศึกษาตางๆ  รายงานแบบ อน. 2 แบบรายงานจํานวนนักเรียนและครูประจําปีการศึกษา รายงานแบบ อน. 

3 บัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีขอรับเงินอุดหนุนเป็นรายบุคคล ประจําปีการศึกษา รายงานประจําปี (ทะเบียนคุม

นักเรียนพิการ) รายงานประจําเดือน (แบบ อน. 4) คือใบสําคัญรับเงินอุดหนุนรายบุคคล บัญชีการจาย

เงินเดือนครูรายงานประจําเดือน (แบบ อน . 5) คือบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล กรณี

โรงเรียนรับนักเรียนเขาเรียนเพิ่มเติมของเดือนท่ีผานมา รายงานประจําเดือน (ท่ีเป็นหลักฐานการจายเงินเดือน

ครู) รายงานประจําเดือน (แบบ อน. 6) คือบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีโรงเรียนจําหนาย / ลาออก / พักการเรียน

ของเดือนท่ีผานมา รายงานเงินอุดหนุนสถานศึกษา และบันทึกคาอาการกลางวัน 

การบันทึกขอมูลนักเรียนใหมในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษา จะตองทําใหเสร็จกอนวันท่ี 10 มิถุนายน 

และวันท่ี 10 พ.ย. และจัดพิมพแรายงานประจําปีเพิ่อสงศึกษาธิการจังหวัด กรณีมีนักเรียนเขาใหมในแตละภาค

เรียน เจาหนาท่ีธุรการจะบันทึกขอมูลเขาสูระบบ PSIS และพิมพแรายงานประจําเดือนสงใหศึกษาธิการจังหวัด 

จากนั้นเจาหนาท่ีธุรการจะสงรายช่ือเด็กนักเรียนใหนายทะเบียน เพื่อดําเนินงานดานทะเบียนและจัดเด็กเขาช้ัน

เรียนตอไป 
               นอกจากนี้ยังพบวา ไดมีผูปกครอง บิดามารดา สงเสริมใหลูกมีทักษะดานอื่นๆเพื่อสามารถแขงขัน
กับผูเรียนในเมืองได และทักษะท่ีสังคมยุค 4.0 นําผูเรียนไปเรียนทักษะเพิ่มเติมท่ีเนนพัฒนาการในดาน
ภาษาตางประเทศเชนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตรแ การแสดงออก ในสถาบันนอกระบบ หรือ
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สถาบันกวดวิชา จึงเห็นถึงความตองการในการเรียนรูหลากหลาย ท้ังในระบบ นอกระบบ และการเรียนรูตาม
อัธยาศัยมากขึ้นในชุมชนอําเภอเชียงคําดวย ซึ่งนาจะสามารถนํามาบันทึกสะสมในระเบียนของผูเรียนได 

               ปใญหาและอุปสรรคท่ีพบในระบบการทํางาน คือ 

                1. การบันทึกขอมูลพื้นฐานของผูเรียนและผลการเรียนในระบบสารสนเทศงานทะเบียน วัดผล

และประเมินผล ยังไมสมบูรณแ ควรปรับใหสามารถบันทึกการเรียนรูอื่นๆท่ีผูเรียนไดรับเพิ่มเติมจากนอกระบบ

โรงเรียนท่ีสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของผูเรียนได 

                2. ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลผูเรียนยังขาดความรูความ

เขาใจในการใชคําส่ัง Macro Excel ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และควรใหความรูความเขาใจในการบันทึกและ

การใชงานโปรแกรมงานทะเบียน วัดผล และประเมินผลสําหรับครูผูสอน ใหท่ัวถึง 

                 โรงเรียนเชียงคําคริสเตียน มีระบบสารสนเทศงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลผูเรียน และมี

ฐานขอมูลหลักของนักเรียนและผลการเรียน บน Microsoft Excel  โดยทํางานคูไปกับระบบท่ีทําดวยมือ 

สามารถตอบสนองความตองการขอมูลบริหารเบื้องตนใหหนวยงานตนสังกัดและผูบริหารสถานศึกษาได แตยัง

ใชงานไดไมสมบูรณแ ยังมีปใญหาอุปสรรคในเรื่องการไมเช่ือมโยงขอมูลระหวางกลุมงานในโรงเรียน ผูรับผิดชอบ

งานทะเบียน วัดผลละประเมินผลมีภาระงานมากและขาดความรูความเขาใจในการพัฒนาและใชโปรแกรม

อยางมีประสิทธิภาพ การใหความรูความเขาใจการทํางานของระบบทะเบียนแกครูผูสอนไมเพียงพอ และไมมี

ระบบท่ีจะบันทึกผลการเรียนรูท่ีสะสม (Lifelong Learning records) จากนอกระบบโรงเรียนของนักเรียนท่ี

ผูปกครองนําไปเรียนเพิ่มเติมได 
 2) ยังไมพบลักษณะงานระเบียนสะสมผลการเรียนรู (Lifelong Learning records) ในโรงเรียน 

แมพบวาผูเรียนไดเขารวมในการพัฒนาบุคคลิก ทักษะเพิ่มเติมดานอื่นๆเชนพัฒนาดานภาษาตางประเทศ การ
คิดวิเคราะหแ ศิลป ฯลฯจากสถาบันนอกระบบโรงเรียน ท่ีสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของผูเรียนมากขึ้น  การ
พัฒนาระบบระเบียนสะสมผลการเรียนรูในโรงเรียน นาจะเกิดประโยชนแตอผูเรียนและสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิตของผูเรียนตอไปได 

อุทัย บุญประเสริฐ (2560 : 1) ไดใหความหมายธนาคารหนวยกิต วาเป็นระบบทะเบียนเฉพาะ
สําหรับผูท่ีตองการสะสมหนวยกิตหรือผลการเรียนรูของตน โดยจัดใหมีระเบียนหรือสมุดสะสมผลการเรียนรู
หรือหนวยกิต ใหสามารถนําผลการเรียน ผลการเรียนรู จากแหลงตาง ๆ มาสะสมเป็นหนวยกิตหรือผลการ
เรียนรู ฝากไวในธนาคารของหนวยที่รับผิดชอบการสะสมหนวยกิตหรือหนวยการเรียนรู หรือธนาคารหนวยกิต
ในสถาบันการศึกษาได โดยใหมีความยึดหยุนในขอจํากัดตางๆ ของการศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรปกติ เชน 
ไมจํากัดตายตัวในเรื่องระยะเวลาในการสะสมหนวยกิต/ผลการเรียนรู และระยะเวลาในการเรียน เป็นตน 

พิณสุดา สิริธรังศรี และคณะ ไดระบุในรายงานการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2558 : 8; 2559 : 8) เรื่องแนวทางการพัฒนาการสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank System) : ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไววา “การสะสมหนวยการเรียนรู” หรือธนาคารหนวยกิต (Academic Credit Bank 
หรือ Credit Bank)  เป็นการเปิดโอกาสใหผูเรียนและประชาชนไดนําผลการเรียนรูท่ีไดจากประสบการณแการ
ทํางาน  อาชีพ หรือการฝึกอบรม ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยท่ีสะสมไว  มาเทียบโอนกันได  เพื่อ
การเรียนรูและการทํางานอาชีพ โดยมุงหวังใหผูเรียนหรือผูปฏิบัติงาน  มีโอกาสเช่ือมโยงการเรียนรู หรือ
ประสบการณแการทํางาน ไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนและความซ้ําซอนและสามารถ
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นําไปใชในการเรียน ในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน   พัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแ และพัฒนาประเทศไดในท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับอรุณี ตระการไพโรจนแ (2561 : 11) ท่ีกลาววา
ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู (The Credit Bank System) เป็นระบบงานท่ีสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนโดยท่ัวไปไดมีการสะสมผลการเรียนรู ดวยการนําผลการเรียนรูจากการศึกษาจากทุกรูปแบบ ท้ังจาก
การศึกษาในระบบ (Formal Education) จากการศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) และจาก
การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) รวมท้ังผลการเรียนรูท่ีมาจากประสบการณแตาง ๆ ในชีวิตและ
จากอาชีพการงาน   โดยเปิดโอกาสใหผูท่ีลงทะเบียนสามารถเปิดบัญชีสะสมผลการเรียนรูเฉ พาะของตน 
(Lifelong Credit Saving Account หรือ Lifelong Learning account หรือ Lifelong Learning records) 
ไวในรูปหนวยการเรียนรูหรือหนวยกิตทางการศึกษา  ซึ่งสามารถสะสมไดแบบตอเนื่อง และผลของการสะสม
อาจนําไปสูการไดสถานะทางการศึกษาหรือวุฒิการศึกษาตามระบบและมาตรฐานตามท่ีกําหนด  โดยมีระบบให
การรับรองผลการเรียนรู ประสบการณแ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะท่ีไดสะสมมาจากภาระหนาท่ี จากการ
พัฒนาทักษะอาชีพ  ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว หรือท่ีสอดคลองกับกรอบคุณวุฒิแหงชาติและกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาบุคคลเป็นรายบุคคลแบบตอเนื่องตลอดชีวิต  และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยแของชาติโดยรวมตอไป 

              3)  แนวทางในการเตรียมความพร้อมปรับระบบทะเบียนเพื่อรองรับงานธนาคารสะสมผลการ
เรียนรูของสถานศึกษา 
                  1. ปรับระบบทะเบียนใหสามารถบันทึกจัดการขอมูลสําหรับระเบียนสะสมผลการเรียนรู 
(Lifelong Learning records) ของผูเรียนในปใจจุบันและศิษยแเกาท่ีสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง ท่ีจะบันทึก
ผลการเรียน ผลการเรียนรูจากระบบในโรงเรียน นอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อรองรับงานธนาคารสะสมผล
การเรียนรูในอนาคต 

       จากการศึกษาสภาพปใจจุบันการดําเนินงานระบบทะเบียน วัดผลและประเมินผลผูเรียนของ
โรงเรียนเชียงคําคริสเตียน และผลวิจัยเรื่องระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรูสําหรับการศึกษาตลอดชีวิตของ
ประเทศไทย ของอรุณี ตระการไพโรจนแ คณะวิจัยไดพัฒนาตอยอดสวนท่ีเป็นบัญชีสะสมผลการเรียนรูตลอด
ชีวิต ในงานวิจัยนี้จะเรียกวาระเบียนสะสมผลการเรียนรู (Lifelong Learning records) ท่ีจะบันทึกการสะสม
ผลการเรียน ผลการเรียนรูของผูเรียน ตอเนื่องไปจนตลอดชีวิต โดยกลุมเปูาหมายคือผูเรียนระดับประถมศึกษา
ของโรงเรียนในปใจจุบันและศิษยแเกาท่ีสําเร็จการศึกษาท่ียินดีสมัครเขารวมโปรแกรมระเบียนสะสมผลการเรียนรู 
ประกอบดวยขอมูล 3 สวนคือ 1. ขอมูลคงท่ี (Fixed Information) 2. ขอมูลตามภาคการศึกษา (Seasonal 
Information) และ3. ขอมูลเพิ่มเติมพิเศษ (Special information) ซึ่งจะชวยใหเกิดระเบียนสะสมผลการ
เรียนรูของผูเรียนรายบุคคลในสถานศึกษา ท่ีจะเป็นการสะสมผลการเรียน ผลการเรียนรูจากระบบในโรงเรียน 
นอกระบบและตามอัธยาศัย อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ไดดังนี้ 
                - Fixed Information ไดแก ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน บุคลากร ผูเรียน ผูปกครอง หลักสูตร
ตามโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนในระบบทะเบียน วัดผลและประเมินผลผูเรียน 
                - Seasonal information ไดแก ขอมูลผลการเรียนรายวิชา และเกรดเฉล่ียช้ันประถมศึกษา 1-6  
                - Special information ไดแก ขอมูลผลการเรียนในสถานศึกษาปใจจุบันของศิษยแเกาท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนเชียงคําคริสเตียน นํามาบันทึกในระดับชวงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ขอมูลเกี่ยวกับความรู ทักษะเพิ่มเติมจากการเรียนรูนอกระบบ และการเรียนรูตามอัธยาศัย  ขอมูลดานการ
ฝึกงาน การงานอาชีพ ขอมูลอาสาสมัคร พัฒนาตน เป็นตน โดยพัฒนาเพิ่มเติมบน Microsoft Excel ดวย
คําส่ัง Macro Excel ท่ีโรงเรียนใชอยู ผังการดําเนินงานดังนี้ 
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                  การดําเนินงานประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอนหลักคือ 
                  (1) การสมัคร ผูเรียนปใจจุบันหรือศิษยแเกาผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเชียงคําคริสเตียน 
กรอกใบสมัครและยื่นตอเจาหนาท่ีธุรการ โดยแนบเอกสารหลักฐานทางการศึกษาท่ีออกโดยสถาบันการศึกษา
อื่นๆท่ีผูเรียนเขาศึกษาเรียนรู เจาหนาท่ีธุรการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
                  (2) การรับเขา เจาหนาท่ีธุรการใหการแนะแนว คําปรึกษา และแผนการเรียนรูหรือแผนสะสม
ผลการเรียนรูแกผูสมัคร 
                  (3) การรับรองผลการเรียนรูเดิม กรณีท่ีผูสมัครตองการใหรับรองผลการเรียนรูเดิมจาก
สถานศึกษาอื่นหรือจากทักษะ ประสบการณแท่ีมี เพื่อบันทึกเขาในระเบียนสะสมผลการเรียนรูรายบุคคลของตน 
เจาหนาท่ีธุรการจะประสานกับหัวหนาวิชาการเพื่อทํา placement test ในเบื้องตน เมื่อผานตามเกณฑแท่ี
กําหนดไว หัวหนาวิชาการลงนามอนุมัติ และสงตอใหนายทะเบียน  
                 (4) การบันทึกเขาฐานขอมูลระเบียนสะสมผลการเรียนรู หรือท่ีเรียกวา Lifelong Learning 
records storage นายทะเบียนบันทึกขอมูลของศิษยแเกาท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน เขาในฐานขอมูล
ระเบียนสะสมผลการเรียนรู (Lifelong Learning records storage) และนําใบสมัครเขาแฟูมระเบียนสะสมผล
การเรียนรูแยกตามรายบุคคล 
                 (5) การขอพิมพแหรือขอดูระเบียนสะสมผลการเรียนรู ผูขอสะสมผลการเรียนรู สามารถติดตอขอ
นายทะเบียนใหออกระเบียนสะสมผลการเรียนรูของตนไดในชวงเวลาท่ีกําหนดไว  นายทะเบียนจะพิมพแและ
ตรวจเช็ค เพื่อเสนอใหผูอํานวยการโรงเรียนลงนามอนุมัติในใบระเบียนสะสมผลการเรียนรูรายบุคคล และมอบ
ใหผูขอตอไป 
                     ประโยชนแท่ีจะไดรับ คือ การมีระเบียนสะสมผลการเรียนรูรายบุคคลจะสงเสริมใหเกิดความ
ตองการในการเรียนรูอยางตอเนื่อง และสามารถนําผลการเรียนรูที่มีการสะสมอยางตอเนื่องไปใชในการพัฒนา
ตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ และสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต และสงผลตอการพัฒนาทักษะ อาชีพการ
งานอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เกิดสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  
                   2. สงเสริมใหความรูความเขาใจแกประชาชน ผูปกครอง ผูเรียน ศิษยแเกาท่ีสําเร็จการศึกษาของ
โรงเรียน สถานศึกษา เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ และหนวยงานตนสังกัด ในประโยชนแท่ีจะไดรับจากการปรับระบบ
ทะเบียนเพื่อการรองรับงานระเบียนสะสมผลการเรียนรูของสถานศึกษา การดําเนินงานในการสมัครเขารวม
การสะสมผลการเรียนรู ประโยชนแท่ีชุมชนจะไดรับในการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
                   3. เผยแพรความรูความเขาใจโดยการนําสูการปฏิบัติในระดับสถานศึกษา  
 

- ติดต่อยืน่
เอกสารหลกัฐาน
ผลการเรียน ผล

( 1 ) การสมัคร ( 2 ) การรับเข้า  

ท า Placement 
Test สะสมผล
การเรียน รู้(กรณี

- แนะแนว/ให้
ค าปรึกษา ท า
แผนการเรียนรู้และ

 ผูเ้รียน & บนัทึกเขา้ระเบียน
สะสมผลการ
เรียนรู้และขอ

  ( 3 ) การรับรอง 
ผลการเรียนรู้เดิม ฐานข้อมู

ล        ม

( 4 ) บันทึกเข้า           

ม

ศิษย์

เก่า

( 5 ) การขอพมิพห์รือขอดูระเบียนสะสมผลการเรียนรู้รายบุคคล 

ภาพที่ 2 ผังแสดงการไหลของการบันทึกและขอข้อมูลระเบียนสะสมผลการเรียนรู้รายบุคคล 
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การอภิปรายผล 
           1. ผูเรียน และประชาชนท่ัวไปมีความตองการใหบุตรหลานไดเรียนรูเพิ่มเติมในดานทักษะใหมๆท่ี
จําเป็นเพื่อการแขงขันไดและพรอมเขาสูประเทศไทย 4.0 ท่ีอาจไดเพิ่มเติมจากการเรียนรูนอกระบบ แตยังไมมี
ระบบสารสนเทศหรือกลไกรวมศูนยแ ท่ีจะเก็บสะสมผลการเรียน ผลการเรียนรู ทักษะ ความรู  อาชีพ 
ประสบการณแท่ีเกิดจากการเรียนรูในระบบ นอกระบบและการเรียนรูตามอัธยาศัยของผูเรียน แมจะมีงานวิจัย
หลายเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสะสมผลการเรียนรู ไดแกสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยพิณ
สุดา สิริธรังศรีและคณะ (2558 : 8 และ 2559 : 115-122) เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบการสะสมหนวยการ
เรียนรู (Credit Bank System) : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษา
ของผูเรียนโดยใชระบบการสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank System) และอนุชัย รามวรังกูรและนลิน
รัตนแ รักกุศล (2556 : 120-121) ท่ีไดวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อ
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ และเสนอวารัฐจําเป็นตองมีหนวยงานกลางเพื่อรับผิดชอบนําระบบสะสมหนวยกิตมา
ใชในการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณแ แตตลอดหลายปีท่ีผานมา ก็ยังไมเห็นการนําสูการปฏิบัติ 
ในขณะท่ีประเทศตางๆในโซนตะวันออก เชนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ สหภาพยุโรป หรือในโซนเอเชีย เชน 
สาธารณรัฐเกาหลี มหานครเซี่ยงไฮสาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนดแ ไดใชระบบธนาคารสะสม
ผลการเรียนรูในการพัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาแรงงาน และทรัพยากรมนุษยแอยางประสบความสําเร็จจน
เป็นท่ียอมรับและเป็นตนแบบของนานาชาติ 
            2. เจตนารมณแของพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 กําหนดใหสถานศึกษาจัดการศึกษาท้ัง 3 รูปแบบ
คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู
ลักษณะ (Credit bank System) จะเป็นนวัตกรรมใหมท่ีจะรองรับการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย แตปใจจุบัน 
ยังไมมีระเบียบและระบบงานรองรับเพื่อสนับสนุนสถานศึกษาใหดําเนินการสูเปูาหมายได 
           3.  แนวทางการเตรียมพรอมการปรับระบบทะเบียนเพื่อรองรับงานธนาคารสะสมผลการเรียนรูของ
สถานศึกษา ตองใหความรู ความเขาใจแกสถานศึกษา ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและประชาชนท่ัวไป รวมท้ัง
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด  
 
ข้อเสนอแนะ 
          ใหนําผลการวิจัยแลกเปล่ียนเรียนรูกับสถานศึกษาเอกชนในเครือขาย  และนํารองทดลองใชแนว
ทางการปรับระบบทะเบียน วัดผลและประเมินผลเพื่อรองรับงานธนาคารสะสมผลการเรียนรูของสถานศึกษา 
กรณีโรงเรียนเชียงคําคริสเตียน จัดประชุมใหความรูและความเขาใจ ประโยชนแท่ีจะเกิดขึ้นในการปรับระบบ
ทะเบียน วัดผลและประเมินผล พัฒนาระเบียนสะสมผลการเรียนรูรายบุคคล เพื่อรองรับงานธนาคารสะสมผล
การเรียนรูของสถานศึกษา 
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คู่มือการจัดการเรยีนการสอนแบบอาคีตะโมเดล 

Akita Model - Teaching and Learning Manual 
 

 

 

 

 

บทคัดย่อ   
การเรียนการสอนแบบอาคีตะโมเดล เป็นการสอนเชิงรุก ท่ีพัฒนาขึ้นโดยนักวิชาการของจังหวัดอาคีตะ 

ประเทศญี่ปุุน เป็นแนวคิดใหมท่ีนาสนใจ มีประโยชนแและมีแนวโนมท่ีจะนําไปใชกันมากขึ้นในการศึกษาขั้น
พื้นฐานของไทย จุดมุงหมายของการเรียนการสอนแบบอาคีตะโมเดลคือ การใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
ลึกซึ้ง ผานการคิดดวยตนเองและการสนทนาโตตอบ โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอนคือ 1) รูจัก    
ต้ังขอสังเกตในการเรียนรู 2)มีความคิดของตนเอง 3)อภิปรายกันเป็นคู 4)ทบทวนเนื้อหาและวิธีการเรียนรู       
การนํามาใชในประเทศไทย ครูตองปรับบทบาท ปรับทัศนคติในการสอน ตองทําใหผูเรียนอยากรูดวยตนเอง 
ตองต้ังเปูาหมายใหชัดวาอะไรคือส่ิงท่ีตองการใหผูเรียนไดรู ไดแกโจทยแ ไดรู จัก สวนไหนครูสอน สวนไหนให
ผูเรียนอภิปรายแลกเปล่ียนกันเอง ใหเวลาผูเรียนไดคิด ไมรีบบอกคําตอบ หัวใจสําคัญของผูสอนแบบอาคีตะ
โมเดล คือ การพบปะเพื่อนครูกอนและหลังการสอนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 
คําสําคัญ : การเรียนการสอน อาคีตะโมเดล  การเรียนรูอยางลึกซึ้ง คิดดวยตนเอง แลกเปล่ียนความคิด          
         กับเพื่อน การสนทนา  โตตอบ 

ABSTRACT 

The Akita Model is a proactive teaching which has been developed by the academics in Akita 
Province, Japan. It is a new interesting concept which is useful and more likely to be used in 
Thai Basic Education. The objective of The Akita Model is letting the students know how to 
deep learning through self- thinking and dialogue by 4 steps of instruction which are: 
1)Sharing the lesson objectives, 2)Thinking about questions, 3)Sharing ideas in small groups, 
and 4)Reviewing what students have learned and learning methods. 
How to use the Akita Instructional Model in Thailand: teachers have to 1)adjust their roles, 
and attitudes of teachings, 2)encourage the students enthuse to learn by themselves, 3)set 
the certain goals of what teachers want the students need to know, 4)solve the problems, 
5)know part of the teachers‖roles, and students‖roles in order to exchange ideas and discuss 
among themselves, and 6)let the students have time to think, do not rush to give the 
answers. 
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The gist of The Akita Model is the meeting fellow teachers before and after their teachings in 
order to exchange their learnings to achieve continuous development.  
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with friends, Dialogue 

 

บทนํา 

เมื่อมนุษยชาติมีการติดตอถึงกันและมีการเยี่ยมเยียนกันทําใหแตละคนเห็น  สัมผัส และเรียนรูวิธีคิด 
วิถีชีวิตและแนวปฏิบัติของกันและกัน  เมื่อไดเห็นและเรียนรู เรื่องของคนอื่นแลวบางส่ิงบางอยางหรือหลาย
อยางอาจแตกตางไปจากของท่ีเรามี บางส่ิงบางอยางเราอาจจะเห็นวาของเขาดีเราก็อยากจะได  อยากจะทํา
และปฏิบัติตามเขาบาง  การหยิบยืมความคิด  การกระทําและกิจกรรมซึ่งกันและกันจึงเกิดขึ้นครั้งแลวครั้งเลา
นับแตอดีตจวบจนปใจจุบัน  ดังท่ีเราจะเห็นไดจากการที่แตละประเทศหยิบยืมท้ังระบบการศึกษา ความเป็นอยู
ตลอดจนระบบการปกครองของแตละประเทศมาใชในประเทศตนเอง  โดยเฉพาะประเทศไทยเราหยิบยืม
แนวคิดทางการศึกษาท้ังระดับอุดมศึกษาและระดับขั้นพื้นฐานมาใชในประเทศเราอยางมาก  นับต้ังแตสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เป็นตนมา เราก็หยิบยืมเอาแนวคิดของตางประเทศเขามา  เมื่อเรา
จัดโรงเรียนในรูปแบบของอังกฤษเราก็จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครู  ซึ่งสมัยนั้นเรียกวา โรงเรียนฝึกหัดอาจารยแ  ตาม
แนวอังกฤษผูบริหารโรงเรียนฝึกหัดครูคนแรกเป็นชาวอังกฤษอีกดวย  เชนเดียวกันเมื่อเรามาถึงสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2 เราติดตอไปมาและเยี่ยมเยียนกับกลุมประเทศทางตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาเป็นหลัก      
นักการศึกษาไทยก็ไดไปเห็นรูปแบบวิธีการและการจัดการศึกษาตามแนวของอเมริกาก็เห็นวาเป็นส่ิงท่ีมีคาและ
มีความหมายก็นําแนวคิดนั้นกลับมาจัดการเรียนการสอนตามไปดวย  การเรียนการสอนของเราจึงมีลักษณะ
ตามอยางอเมริกาอยางมาก  แมกระท่ังการบริหารงาน ไมวาจะเป็นการเปิดโรงเรียนฝึกหัดครู  การเปิด
มหาวิทยาลัยช้ันสูง การจัดหลักสูตรท่ีเรียกวาการศึกษาท่ัวไป ตลอดจนแนวคิด กิจกรรม  นํามาจากประเทศ
อื่นๆ เชนกัน  เมื่อเขาสูยุคโลกาภิวัตนแเราเองก็ยังใชรูปแบบการหยิบยืมนี้อยูเชนเดียวกัน คือยังศึกษาวิธีคิดและ
วิธีทํางานของประเทศตางๆ เพื่อนํามาใชในประเทศไทยอยูเหมือนเดิม    

ในปใจจุบันเรายิ่งรับแนวคิดและวิธีปฏิบัติของตางประเทศกวางขวางขึ้น ดังท่ีเราไดพัฒนาการปฏิรูป
การศึกษาของเราขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2542   การปฏิรูปการศึกษาของเราในยุคโลกาภิวัฒนแก็เกิดจากการท่ีเราได
หยิบยืมความคิดของคนอื่นมาใชเพื่อประโยชนแของเราอยางมาก  โดยเหตุนี้การหยิบยืมแนวความคิด  การนํา
ความคิดของคนตางถิ่น ตางแดน ประเทศอื่นมาใช จึงเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นไดเสมอและเป็นแนวปฏิบัติท่ีทําเสมอ
มาและคงจะทําตอไปในอนาคต  ลักษณะเชนนี้เราจะเห็นไดจากประวัติศาสตรแการศึกษาของเราท่ีหยิบยืม
แนวคิดอื่นมาโดยตลอด  ในปใจจุบันยิ่งสงเสริมและผลักดันใหเกิดการแลกเปล่ียนหยิบยืมและประยุกตแใช
แนวคิดของตางประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในยุค       โซเชียลมีเดียเกิดขึ้นอยางกวางขวางรวดเร็ว การเรียนรู 
การเขาใจและหยิบยกเอาแนวคิดตางประเทศมาใชอยางชัดเจนในประเทศไทย เราจะเห็นไดชัดเจนจากการท่ี
เราหยิบยกเอาแนวความคิด  เชน Benchmarking, Flip Classroom, PDCA,  ISO บาง มาใชอยางสม่ําเสมอ  

แตจากกิจกรรมและการดําเนินงานท่ีผานมาจะเห็นไดวาสวนใหญแลวเราจะรับเอาแนวคิดเหลานั้นมา
ใชโดยไมคิดวิเคราะหแถึงความจําเป็น ความเหมาะสมและความเป็นไปไดของโครงการนั้นๆ กับสังคมไทยอยาง
มากพอ เห็นไดชัดเจนวาหลายโครงการหลายแนวคิดเรารับมาแลวเราก็จะเลิกไปโดยเร็ว หรือไมเชนนั้น ทําแลว
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ก็จะมีผลตามมาในทางท่ีจะเป็นผลเสียหลายอยางแกสังคมไทยดวย การรับแนวคิดของตางประเทศมาเชนนี้จึงมี
ความจําเป็นท่ีเราจะตองมีการศึกษาคนควาใหเขาใจ มีการศึกษาถึงความแตกตาง มีการศึกษาถึงความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดในสังคมของเรา    

ปใจจุบันนี้มีโครงการท่ีนาสนใจเป็นโครงการของตางประเทศ เป็นการสอนเชิงรุก อาคีตะโมเดลซึ่งไดคิด
และเริ่มมาจากกลุมนักวิชาการของจังหวัดอาคีตะ ในประเทศญี่ปุุน เป็นแนวคิดใหมท่ีนาสนใจและกลุมคนไทย
เราเอง นักวิชาการเราเองก็ไดเรียนรูและเห็นวามีประโยชนแ และมีคุณคากับประเทศเราอยางมาก แนวโนมท่ีเรา
จะใหความสําคัญ แนวโนมท่ีเราจะนําไปใชมีมากขึ้น  และจะเป็นโครงการท่ีเราปฏิบัติมาเหมือนโครงการอื่นคือ
รับมาอยางยังไมไดไตรตรองอยางละเอียดรอบคอบจะนํามาประยุกตแปฏิบัติอยางไรใหไดประโยชนแ  เนื่องจาก
โครงการของญี่ปุุนนี้เป็นโครงการท่ีทางจังหวัดอาคีตะไดเสนอแนวคิดและวิธีการท่ีเป็นระบบเห็นภาพ และเขา
ใจความตอเนื่องของโครงการมาอยางดี  ประกอบกับแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนของโครงการนี้เป็น
โครงการท่ีไดเริ่มตนโดยนักวิชาการของเราและนักวิชาการของญี่ปุุนทําความเขาใจกันมาต้ังแตตนและไดส่ือสาร
ถึงกันมาโดยตลอด  การท่ีเราจะรับเอามา   เป็นส่ิงท่ีนาจะมีคุณคา มีความหมาย   

แตเพื่อท่ีจะใหการรับแนวคิดจากตางประเทศในโอกาสตอไปในอนาคตเป็นโครงการท่ีมีความหมาย
และคุณคาอยางแทจริง  เราจึงควรไดศึกษาถึงความเป็นไปได ส่ิงท่ีเหมาะสม ผลกระทบ รวมท้ังความคุมคาและ
ประโยชนแท่ีเกิดขึ้น  อีกท้ังยังเป็นการเตรียมท่ีจะดูวาท่ีผานมาและท่ีผานไปจะเกิดความลมเหลวสับสนและ
เกิดผลอะไรบาง  โดยเหตุท่ีโครงการนี้เป็นโครงการเริ่มตนท่ีนักวิชาการไทยจะไดเรียนรูรวมกันกับนักวิชาการ
ชาวญี่ปุุนซึ่งเป็นตนคิดเรื่องนี้โดยตรงและคนไทยเองก็ไดรูจักและทําความเขาใจกับโครงการนี้มาพอสมควรแลว  
ถาเราจะศึกษาลงไปใหละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น  ใหรูท่ีมาท่ีไป  ใหรูเหตุผล  ใหรูกระบวนการและใหรูผลไดผลเสีย
ของโครงการนี้ท่ีจะดีตอสังคมไทยเรา  และเราเองควรไดศึกษาสภาพแวดลอมความเป็นอยูและวัฒนธรรมของ
เราท่ีแนวคิดนี้จะเขามามีสวนเกี่ยวของดวยวาจะมีผลกระทบถึงกันอยางไรแคไหน  มีสวนสนับสนุนกันแคไหน
และจะสงเสริมใหสังคมไทยดีขึ้นอยางไร ไดแคไหน   จึงเป็นส่ิงท่ีนาดําเนินการอยางยิ่ง   

วิธีการศึกษา   
1. เป็นการวิจัยเชิง Descriptive และ Analytical โดยการรวบรวมขอมูลเอกสารท่ีเกี่ยวของในเรื่อง

ของหลักคิด และกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการนี้อยางละเอียดรอบคอบ  
2. ศึกษาดูงาน ทําความเขาใจและวิเคราะหแแนวคิดนี้จากสภาพจริงของโรงเรียนในจังหวัดอาคีตะ  
3. สัมภาษณแพูดคุยเชิงลึกกับผูรับผิดชอบโครงการโดยตรงของจังหวัดอาคีตะ รวมท้ังประชาชน

นักเรียนครู ของอาคีตะโดยตรง 
4. สัมภาษณแเชิงลึก วิเคราะหแพูดคุยกับผูมีประสบการณแท่ีไปรวมดูงานท่ีจังหวัดอาคีตะโดยตรง  
5. ทําการทดลองการสอนตามแนวอาคีตะโมเดลเพื่อดูความเป็นไปไดและผลท่ีเกิดขึ้นกับช้ันเรียนใน

ประเทศไทย 
6. นักวิชาการประเมินและวิเคราะหแสภาพแวดลอมและประมวลแนวคิด ตีคาเพื่อหาความเหมาะสม

เพื่อใชจริงในประเทศไทย 
7. จัดทําเป็นรายงานครอบคลุมหลักคิด วิธีการดําเนินงาน ความเหมาะสมและความเป็นไปไดจาก

ขอมูลการคนควา สัมภาษณแและการทดลอง  
8. จัดสนทนากลุมเพื่อทดสอบแนวคิดและวิธีการของการนําไปใชในแงของประเทศไทย  
9. จัดทําเป็นรายงานเชิงเอกสารเผยแพรหลักคิดและองคแความรูในการประยุกตแใชแนวคิดในประเทศ

ไทย 
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รู้จักอาคีตะ 

 จังหวัดอาคีตะ เป็นจังหวัดเกษตรกรรม ต้ังอยูในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุุน       อยู
ทางตอนเหนือของเกาะฮอนชู หางจากกรุงโตเกียวประมาณ 450 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 11,637.54 ตารางกิโลเมตร มี
ความยาวตั้งแตเหนือจรดใต 181 กิโลเมตร และตะวันออกจรดตะวันตก 111 กิโลเมตร มีภูเขาโออุเป็นหลักเขต
จังหวัดทางธรรมชาติ มีอาณาเขตติดกับทะเลญี่ปุุนทางทิศตะวันตก จังหวัดอะโอะโมะริทางทิศเหนือ จังหวัดอิวะเตะ
ทางทิศตะวันออก จังหวัดมิยะงิ  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต และจังหวัดยะมะงะตะทางทิศใต 

จํานวนประชากรของจังหวัดอาคีตะ ณ วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2560  มีจํานวนท้ังส้ิน 999,636 คน  
โดยแบงเป็นประชากรในวัยศึกษาเลาเรียนในสวนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนประจํา จังหวัด, โรงเรียน
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตนประจําเขต ดังตารางแสดงขอมูลดานลางนี้  
 
ตารางท่ี  1  จํานวนนักเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตน  

ระดบั จํานวน (คน)  
โรงเรียนประถมศึกษา 43,245 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 23,456 

รวม 66,701 
 

ตารางท่ี 2   จํานวนเจาหนาท่ีทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตน 

ระดับ 
ผูอํานวยการ-

ครู 
ครูพยาบาล 

ครูดานโภชนาการ 
ฯลฯ 

ครูธุรการ 
รวม (คน) 

โรงเรียนประถมศึกษา 2,997 208 62 184 3,451 
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน 1,992 111 39 125 2,267 

รวม 4,989 319 101 390 5,718 
 
ตารางท่ี  3  จํานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนประจําจังหวัด, โรงเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
            ตอนตนประจําเขต 
 

ระดับ จํานวน   
โรงเรียนประถมศึกษา 201 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 115 

รวม 316 
 

การเรียนรูในโรงเรียนของจังหวัดอาคีตะ โดยใช inquiry-based learning  ไดรับการยอมรับท่ัว
ประเทศญี่ปุุนอยางแพรหลาย นักเรียนจะคนพบปใญหาและหาแนวทางแกไขและเรียนรูรวมกัน จะฝึกฝน



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา 880 

ความคิดของตนเองและทักษะการนําเสนอ ซึ่งทักษะเหลานี้ทําใหนักเรียนไดคะแนนดีในการตอบคําถามแบบ 
B-style (วัดระดับการนําไปประยุกตแใช) ในการประเมินความสามารถทางวิชาการระดับชาติประเทศญี่ปุุน   

นักเรียนในจังหวัดอาคีตะนั้นจะปฏิบัติตามวิถีชีวิตอยางสม่ําเสมอในการเขานอนและต่ืนขึ้นมาในเวลา
เดียวกันทุกวัน  รับประทานอาหารเชา โดยจะต่ืนในเวลา 06.00 – 06.15 น. และเขานอนในเวลา 22.00 น.  

การปฏิบัติตนในลักษณะนี้จะทําใหเรียนรูไดดีในชวงกลางวันท่ีไปโรงเรียน นอกจากการบานตามปกติแลว
ยังจะตองจดบันทึกในทุกวันตามท่ีไดรับมอบหมายเพื่อสรางนิสัยการเรียนรูและเพื่อทบทวนการเรียนในช้ันเรียน 
 
PISA SHOCK  
 Program for International Student Assessment หรือ PISA เป็นโครงการประเมินผลการศึกษา
ของประเทศสมาชิก ท่ีดําเนินการโดย Organization for Economic Co-operation and Development 
หรือ OECD มีวัตถุประสงคแเพื่อสํารวจระบบการศึกษาของนานาชาติ วาไดเตรียมความพรอม สําหรับการใช
ชีวิตและการมีสวนรวมในสังคม ในอนาคตเพียงพอหรือไม โดย PISA เนนการประเมินสมรรถนะของนักเรียนท่ี
จะใชความรูและทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริง มากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรท่ีมีในโรงเรียน โดยจัดใหมี
การทดสอบสมรรถนะเด็กนักเรียนวัย 15 ปี หรือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จากท่ัวโลก โดยเริ่มดําเนิน
โครงการ ต้ังแตปี 2000 ทุกประเทศจะใชขอสอบชุดเดียวกันและมีการกําหนดพื้นท่ีขนาดโรงเรียนในการสอบท่ี
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 PISA มีการประเมินสมรรถนะท่ีเรียกวา Literacy ใน 3 ดาน คือ การอาน (Reading Literacy) 
คณิตศาสตรแ (Mathematical Literacy) และ วิทยาศาสตรแ (Scientific Literacy)  

 ประเทศญี่ปุุนเป็นประเทศหนึ่งท่ีเขารวมโครงการประเมินสมรรถนะนี้ต้ังแตปี 2000 โดยผลการ
ประเมิน ประเทศญี่ปุุนมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งในดานคณิตศาสตรแ อันดับสองในดานวิทยาศาสตรแ และอันดับ
แปดในดานความสามารถในการอาน  จากจํานวนประเทศท่ีเขารวมโครงการนี้ ท้ังหมด 32 ประเทศ  

  

 ภาพประกอบ 1 :  Japan‖s rank in PISA   

 ท่ีมา : Akita Improvement Investigating Committee, 2017  



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา 881 

 “PISA SHOCK”  เป็นปรากฏการณแท่ีเกิดขึ้น เมื่อปี 2003  คือระดับคะแนนสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของประเทศญี่ปุุนลดลง 
โดยเฉพาะวิชาความเขาใจดานคณิตศาสตรแที่ลดไปอยูลําดับท่ี 6 และวิชาความสามารถในการอาน ลดไปอยู
ลําดับท่ี 14 จากประเทศท่ีเขารวมโครงการท้ังหมด 41 ประเทศ   กระทรวงการศึกษาของประเทศญี่ปุุน จึงได
เริ่มดําเนินการสํารวจสถานการณแการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ัวประเทศ ต้ังแตปี 2007 เพื่อท่ีจะวัด
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและประเมินสถานการณแการเรียนรูของเด็กนักเรียนในประเทศญี่ปุุนอยางจริงจัง  

จุดประสงคแของการสํารวจ เพื่อท่ีจะเขาใจและวิเคราะหแสถานการณแของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
เด็กนักเรียนท่ัวประเทศ โดยพิจารณาจากความเสมอภาคในดานการศึกษาภาคบังคับและการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน  พิจารณาจากผลลัพธแและปใญหาของการดําเนินนโยบายการศึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงใหดี
ยิ่งๆขึ้นตอไป โดยสรางวงจรการตรวจสอบประเมินผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

 

 ภาพประกอบ 2 :  National Assessment of Academic Ability (2007) 

 ท่ีมา : Akita Improvement Investigating Committee, 2017  

เนื้อหาของการสํารวจ มีการสํารวจในวิชาภาษาญี่ปุุน  วิชาการคํานวณและคณิตศาสตรแ และวิชา
วิทยาศาสตรแ โดยแบงคําถามเป็น 2 ชุด 
 คําถามชุด A เป็นชุดคําถามท่ีเนนวัดระดับ “ความรู” เป็นหลัก 
 คําถามชุด B เป็นชุดคําถามท่ีเนนวัดระดับ “การนําไปใช” เป็นหลัก เป็นคําถามเกี่ยวกับการนําความรู
และทักษะพื้นฐานไปประยุกตแใช มีสวนท่ีคลายคลึงกับคําถามท่ีใชในการสํารวจ PISA เป็นอยางมาก  
 
 
 
 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา 882 

 
 
กําเนิด  อาคีตะ โมเดล  
 ผลการสํารวจท่ีเริ่มทําในปีแรก คือปี 2007 จนถึงปี 2016 พบวาจังหวัดอาคีตะ มีผลการเรียนอยูใน
ระดับสูงสุด โดยเฉพาะในคําถามชุด B ซึ่งเป็นคําถามเกี่ยวกับการประยุกตแใช ไดผลลัพธแท่ีสูงกวาจังหวัดอื่นมาก  
 

 
ภาพประกอบ 3 :  อันดับคะแนน 3 วิชาหลักของจังหวัดอาคีตะระดับประถมและมัธยม(จาก 47 จังหวัด) 2007-2016 

ท่ีมา : Akita Improvement Investigating Committee, 2017  

 

ภาพประกอบ 4 :  ระดับคะแนนการสอบ NAAA ของจังหวัดอาคีตะกับระดับคะแนนNAAA เฉลี่ยระดับชาติ (2016) 

ท่ีมา : Akita Improvement Investigating Committee, 2017  



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา 883 

 

 จากผลการสํารวจสถานการณแการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ัวประเทศ ท่ีจังหวัดอาคีตะมี
ผลลัพธแสูงอยางตอเนื่อง จึงไดรับความสนใจในฐานะท่ีกลายเป็นจุดเดนของจังหวัดอาคีตะไปดวย  

อาคีตะ โมเดล – อาคีตะ แอคช่ัน คืออะไร  

  อาคีตะโมเดลหรือการเรียนการสอนเชิงรุกแบบอาคีตะ เป็นรูปแบบการสอนท่ีพัฒนามาจาก Inquiry 
Base Learning  เริ่มตนจากศูนยแการศึกษาของจังหวัดอาคีตะ จัดใหมีการแลกเปล่ียนดานวิชาการของ
ครูผูสอน ในลักษณะของชุมชนผูปฏิบัติ(Community of Practice) โดยเริ่มจากครูวิชาคณิตศาสตรแและวิชา
ภาษา ซึ่งเป็นวิชาท่ีใชในการทดสอบ PISA จนครูมีการซึมซับมาระยะหนึง่  แลวพัฒนามาเรื่อยๆอยางตอเนือง 
ดวยกระบวนการ PDCA  จนทําใหผลการสํารวจผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนท่ัวประเทศ พบวาผลการ
เรียนของจังหวัดอาคีตะ มีผลลัพธแท่ีสูงกวาจังหวัดอื่นมาก  จนถึงปี 2014  จึงเริ่มรวบรวมเป็นเอกสารและ
ทดลองใชกับวิชาอื่นๆ แมยังไมมีการวิจัยอยางเป็นทางการ  แตในญี่ปุุน มีผูเกี่ยวของทางการศึกษาจากท่ัว
ประเทศ มาศึกษาดูงาน ปีละ ประมาณ 3,500 คน และไดรับความสนใจจากส่ือมวลชน  ทําใหคนรูจักวิธีการ
เรียนการสอนของจังหวัดอาคีตะมากขึ้น  

หลักการ แนวคิดของการเรียนการสอนแบบอาคตีะ โมเดล 

การจัดการศึกษาของจังหวัดอาคีตะ มีแนวคิดและเปูาหมาย คือ “สรางบุคลากรท่ีมีความมุงมั่นอยาง
แรงกลา ชวยสนับสนุนสงเสริมบานเกิดและมีความโดดเดนในสังคมโลก” โดยใชกลยุทธแทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาบุคลากรใหเป็นกําลังสําคัญของสังคมในอนาคต    จุดมุงหมายของ อาคีตะโมเดล คือ การใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางลึกซึ้งคนพบปใญหาดวยตนเอง  ผานการคิดดวยตนเองและการสนทนาโตตอบ สามารถส่ือสาร 
มีปฏิสัมพันธแกับเพื่อนเพื่อแกปใญหาดวยตนเองได    

วัตถุประสงค์ของ การเรียนการสอนแบบอาคีตะ โมเดล 

 กระบวนการแกไขปใญหา ใน อาคีตะ โมเดล มีการสอดแทรกแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนท่ี
มุงเนนให “การเรียนรูอยางลึกซึ้งผานการคิดดวยตนเองและการสนทนาโตตอบ” เกิดขึ้นไดจริง ซึ่งเป็น
เปูาหมายสําคัญของแนวทางการเรียนการสอนใหมของประเทศญี่ปุุน นอกจากนี้ อาคีตะ โมเดล ยังสงผลดีใน
เรื่องของการฝึกทักษะและการสรางคุณลักษณะท่ีองคแกรทางการศึกษาในหลายประเทศใหความสําคัญอีกดวย 

การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนเกิด “การเรียนรูอยางลึกซึ้งผานการคิดดวยตนเองและ
การสนทนาโตตอบ” แยกเป็นวัตถุประสงคแหลักซึ่งสอดคลองกับเปูาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแของ
จังหวัด ได 3 ประการ ไดแก 

(1) ทําใหผูเรียนเกิด “การเรียนรูผานการคิดดวยตัวเอง” การมีความสนใจและฝใกใฝุในการ
เรียนรู การเช่ือมโยงความสัมพันธแกับทิศทางการประกอบอาชีพของตนเอง การมี
วิสัยทัศนแและมีความพยายามอยางไมยอทอ การมองยอนกิจกรรมการเรียนรูของตนเอง
และเช่ือมโยงไปสูการเรียนรูครั้งตอๆไป  



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา 884 

(2) ทําใหผูเรียนเกิด “การเรียนรูผานการสนทนาโตตอบ” การรวมมือกันระหวางเด็กๆ การ
สนทนาโตตอบกับครูผูสอนหรือคนในชุมชน การขยายความคิดของตนเองใหกวางและ
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผานการคิดโดยใชขอคิดจากผูรูตางๆ   

(3) ทําใหผูเรียนเกิด “การเรียนรูอยางลึกซึ้ง” ในกระบวนการเรียนแบบ เรียนรู ประยุกตแ 
คนหา ใหใช “วิธีมองและวิธีคิด” ซึ่งเหมาะสมกับจุดเดนของแตละวิชาไปพรอมๆกับทํา
ความเขาใจอยางลึกซึ้ง เช่ือมโยงองคแความรู สํารวจขอมูลอยางละเอียดถี่ถวนและสราง
แนวคิด  คนพบปใญหาและคิดวิธีแกไขปใญหาอยางสรางสรรคแโดยมีพื้นฐานจากความคิด 
จนทําใหเกิด “การเรียนรูอยางลึกซึ้ง”   

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบอาคีตะ โมเดล 
 ขั้นตอนที่ 1 รู้จักต้ังข้อสังเกตในการเรียนรู้  เด็กนักเรียนจะรูไดดวยการคิดเอง โดยการคนพบหัวขอ
ในการเรียนรูดวยตนเองและรูจักต้ังขอสังเกตในการหาคําตอบ  
 ขั้นตอนที่ 2 มีความคิดของตัวเอง  การมีความคิดเป็นของตนเอง จะเช่ือมโยงไปสูกิจกรรมการ
อภิปรายท่ีชวยขยายความคิดใหกวางและลึกซึ้งขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 3 อภิปรายกันเป็นคู่   จากการเรียนแบบใหความรวมมือซี่งกันและกนั จะชวยทําให
ความคิดของแตละคนกวางและลึกขึ้น ความสามารถในการคิด และการแสดงออกก็จะเพิ่มข้ึนดวย 
 ขั้นตอนที่ 4 ทบทวนเนือ้หาและวิธีการเรียนรู้  กจิกรรมการทบทวนโดยใชสมุดจดบันทึกหรือการ
เขียนบนกระดานจะชวยใหจดจําเนื้อหาการเรียนรู และวิธีการเรียนรูไดอยางแมนยํายิง่ขึ้น 
 

 

ภาพประกอบ 5 :  4 Steps -Akita Action 

ท่ีมา : Akita Improvement Investigating Committee, 2017  



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา 885 

ประเด็นสําคัญในขั้นตอนที่ 1 รู้จักต้ังข้อสังเกตในการเรียนรู้    

หัวขอการเรียนรูที่เหมาะสม เป็นส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูแบบ Active Learning  หัวขอ
การเรียนรูตองมีความนาสนใจ ดึงดูดและเพิ่มความรูสึกอยากเรียนรูใหกับนักเรียน การนําสูบทเรียนจึงเป็นส่ิง
สําคัญท่ีจะตองไมมองขามและใหเวลา 

จุดสําคัญในการสร้างหัวข้อการเรียนรู้  
 กระตุนใหคิดเกี่ยวกับสาเหตุและหลักฐานสนับสนุนโดยใชคําถามวา “ ทําไม” 
 กระตุนการสรางหรือการผลิต ตัวอยางประโยค เชน “ลองพลิกแพลง...แลวมาสราง...กัน

เถอะ” 
 กระตุนการนําความรูและทักษะท่ีติดตัวมาใชใหเกิดประโยชนแ เชน “ใช....ใหเกิดประโยชนแ

เพื่อ....” 
 กระตุนการแกโจทยแปใญหา เชน “พิจารณาจาก....แลวมาคนหาคําตอบกันเถอะ” 
 กระตุนใหเกิดการเปรียบเทียบและการพิจารณา เชน “ลองเปรียบเทียบระหวาง A กับ B 

แลวมา.....กันเถอะ” 
 กระตุนใหเกิดความสนใจในจุดแตกตางและเกิดความสงสัยวา “เหตุผลท่ีทําใหการคาดการณแ

และผลลัพธแจริงแตกตางกันคืออะไร” 
 กระตุนใหเกิดการคิดสรางเงื่อนไขใหม เชน “ส่ิงท่ีไดเรียนรูมาจนถึงตอนนี้ ควรจะเพิ่มส่ิงใด

เขาไป เพื่อใหทําได” 
จะสร้างหัวข้อการเรียนรู้อย่างไร   ในชวงแรกครูอาจเป็นฝุายแสดงหัวขอการเรียนรูใหเด็กดูกอน 

และคอยๆฝึกสรางหัวขอการเรียนรูดวยกันกับเด็ก และใหเด็กคาดการณแหัวขอการเรียนรูในครั้งถัดไปจากการ
เรียนรูในช่ัวโมงเรียนนี้ เพื่อคอยๆเสริมสรางทักษะการกําหนดหัวขอการเรียนรูดวยตนเองใหกับเด็ก 

 ใชความรูและประสบการณแท่ีผานมาเป็นพื้นฐาน  = เช่ือมโยงใหเขากับความสงสัยของเด็ก 
 ใหความสนใจกับขอแตกตางของความคิดและ     =      ครูแสดงหัวขอการเรียนรูใหดู

บางสวน 
                     ความคิดเห็น 

 จินตนาการถึงเนื้อหาการเรียนรูครั้งตอไป = ภายใตโจทยแปใญหาใหญท่ีรวบรวม           
หนวยการเรียนรูทั้งหมดไว 

 ข้อเสนอแนะให้นักเรียนรู้จักต้ังข้อสังเกตเพื่อค้นหาคําตอบ ในขั้นตอนที่ 1  
 กระตุนใหคิดโดยใชความรูและทักษะท่ีไดติดตัวมาจากการเรียนรูที่ผานมาจนถึง

ปใจจุบัน 
 พิจารณาเนื้อหาของหัวขอการเรียนรู  ทําใหนักเรียนตระหนักเองวาควรสนใจในจุด

ไหนและคิดอยางไรดี 
 ใหนักเรียนกะประมาณเวลาและวางขั้นตอนในการหาคําตอบขอสังเกตท่ีต้ังไว 
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ประเด็นสําคัญในขั้นตอนที่ 2 มีความคิดของตัวเอง   
 ทักษะการคิดพิจารณาดวยตนเองเป็นทักษะท่ีจําเป็นในการเรียนการสอนเชิงรุก  เงื่อนไขสําคัญท่ีจะ
จัดการเรียนการสอนเชิงรุกใหสําเร็จไดนั้น คือ “การมีความคิดเป็นของตัวเอง” เมื่อมีความคิดเป็นของตัวเอง
แลวจึงจะสามารถจัดกิจกรรมการอภิปรายเพื่อแกปใญหาไดสําเร็จ 
 จุดสําคัญในการคิดพิจารณาด้วยตนเอง 
 ปรับเวลา (ประมาณ 5 นาที) ใหเขากับสภาพจริงของเด็กนักเรียน 
 ไมเพียงแคแสดงความคิดเห็นของตัวเองผานการเขียนเป็นประโยคเทานั้น แตตองแสดงดวยการวาด

ภาพหรือแผนผังดวย 
 เตรียมคําถามเพื่อกระตุนใหเกิดการคิด 
 ใชเครื่องมือชวยคิด (Thinking Tools) เพื่อใหสามารถจัดระเบียบความคิดใหเขาใจไดงาย 

 
ข้อแนะนําสาํหรับนักเรียนที่ไม่สามารถคิดเองได้ 

 สังเกตวาติดปใญหาตรงไหน  จากนั้นใหคําแนะนําอยางเป็นรูปธรรมเพื่อใหนักเรียนสามารถคิดเองได 
 สําหรับนักเรียนท่ีไมเขาใจวิธีการคิด ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. สาธิตหรือแสดงมุมมองเพื่อใหเกิดกระบวนการคิดอยางเป็นรูปธรรม 
2. ทบทวนในส่ิงท่ีเรียนรูมาจนถึงปใจจุบัน วามีวิธีคิดท่ีสามารถนํามาใชไดบางหรือไม 
3. แสดงรูปประโยค (ประโยคตัวอยาง)เพื่อใหเขียนส่ิงท่ีคิดออกมา 

 สําหรับนักเรียนท่ีไมมีความมั่นใจในการคิด ควรปฏิบัติดังนี้ 
1. ฟใงความคิดเห็นของเพื่อน แลวลองพิจารณาวาใกลเคียงกับความคิดของใคร 
2. แสดงความคิดใหเพื่อนฟใง แลวใหเพื่อนชวยสรุปเรียบเรียงเนื้อหา 

จากการคิดด้วยตนเอง นําไปสู่การคิดร่วมกับผู้อื่น 
1. คิดและพิจารณาด้วยตนเอง  ครูควรดูสมุดบันทึกของนักเรียน เพื่อสังเกตกระบวนการคิด

ของนักเรียน เพิ่มคุณคาใหกับความคิด และสนับสนุนความคิดของเด็กเป็นรายบุคคล กระตุน
ความคิดท่ีหลากหลาย และคิดเกี่ยวกับการอภิปรายในครั้งตอไป 

2. อภิปรายเป็นคู่หรือกลุ่ม   หลังจากคิดดวยตัวเองแลว การสรางใหนักเรียนเกิดความรูสึก 
“อยากพูดในส่ิงท่ีตัวเองสังเกตเห็น หรืออยากฟใงในส่ิงท่ีเพื่อนสังเกตเห็น  ผานกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเป็นกลุม ซึ่งจะนําไปสูการเรียนรูแบบใหความรวมมือซึ่งกันและกัน 

 
ประเด็นสําคัญในขั้นตอนที่ 3 อภิปรายกันเป็นคู่   กลุ่ม หรือทั้งชั้นเรียน 

อภิปรายเพื่อเพิ่มทักษะการแกไขปใญหา เปรียบเทียบความคิดท่ีไดจากการคิดดวยตนเอง จากนั้น
แบงกลุมเพื่ออภิปราย หรืออภิปรายรวมกันกับทุกคนในช้ันเรียน เพื่อหาวิธีแกไขปใญหารวมกัน การปรับแก
ความคิด ใหคําแนะนําในจุดท่ีผิดและการยอมรับในจุดดี จะชวยทําใหทักษะในการคิดพิจารณาหลากหลายมุม 
ติดตัวไปตลอด 

เพื่อใหนักเรียนสามารถอภิปรายกันได ตองแนะนาํใหนักเรียนเลือกรูปประโยคท่ีจําเป็นตอการอภิปราย 
ตามระดับพัฒนาการของนักเรียน และการเตรียมคนท่ีจะทําหนาท่ีพิธีกรไวใหพรอมทําหนาท่ีอยูเสมอก็จะชวย
ใหการอภิปรายมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น   
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 รูปประโยคพื้นฐานของการ “อภปิราย” 
  1.เริ่มจากใหคุณ............นําเสนอ  
  2.ขอดีของความคิดนี้คืออะไร  
  3.มีคําถามไหม 
  4.มีใคร คิดเหมือนกันบาง 
  5.มีใครที่คิดแตกตางจากนี้บาง 
  6.มาทบทวนหัวขอในวันนี้กันเถอะ 

  7.เราจะสรุปเรื่องวันนี้กันอยางไรด ี
  8.สรุปในวันนี้  คือ..... 

สิ่งสําคัญที่ทําให้การอภิปรายสมบูรณ์แบบ 

 รวบรวมและใหความสําคัญกับความคิดท่ีสอดรับกับการแกไขปใญหา 
 เนนย้ําวิธีและกฎระเบียบในการอภิปราย (แสดงขั้นตอนของการอภิปราย) 
 สรุปความคิดเห็นของนักเรียนแลวเขียนลงบนกระดานอยางเป็นแบบแผน   

     หรือดวยวิธีอื่นใดท่ีทําใหเขาใจความสัมพันธแไดโดยงาย 

ขั้นตอนการพิจารณาและเปรียบเทียบความคิดเห็นที่หลากหลาย 

1.นําเสนอความคิดของตัวเอง การอภิปรายเป็นกลุม จะทําใหนักเรียนมีความมั่นใจท่ีจะ 
พูดความคิดของตัวเองและชวยเพิ่มการตระหนักความสําคัญในการนําเสนอความคิดของตัวเองดวย  ครูตอง
จัดลําดับในการนําเสนอและจัดการอภิปรายอยางมีคุณภาพ 

2.พิจารณาความคิดที่ได้   พิจารณาความคิดท่ีไดอีกครั้ง โดยแบงเป็นกลุมหรือทําดวยตัวเอง 
การพิจารณาและการเปรียบเทียบความคิดของตัวเองกับความคิดของเพื่อนท่ีแตกตางออกไปนั้น จะชวยทําให
เกิดความคิดท่ีลึกซึ้งยิ่งขึ้นและความคิดสวนตัวในขณะท่ีเรียน ก็จะคอยๆปรับเปล่ียนไปดวยเชนกัน 

ประเด็นสําคัญในขั้นตอนที่ 4 ทบทวนเนือ้หาและวิธีการเรียนรู้   

 ขั้นตอนนี้เป็นการสัมผัสกับความรูสึกท่ี “เขาใจ ทําได” อยางแทจริง  การสรุปส่ิงท่ีสามารถทําและ
เขาใจไดเพิ่มข้ึนดวยคําพูดของตนเอง จะทําใหเกิดความเขาใจท่ีแทจริง และสรางความต้ังใจท่ีจะเรียนรูในครั้ง
ตอไป 

 ในการสรุปและทบทวนมีขอควรระวังคือ วิธีการและเวลาท่ีใชในการสรุป การทบทวนจะแตกตางกันไป
ในแตละรายวิชา ส่ิงท่ีจําเป็นก็คือ เวลาปฏิบัติจริงตองมีความยืดหยุน 

 1.สรุปดวยคําพูดของตัวเอง หลังจากทํากิจกรรมการอภิปรายแลว ก็สรุปเป็นคําพูดของตัวเองลงสมุด 
หรือกระดาน  

 2.ทบทวนส่ิงท่ีเรียนในช่ัวโมงเรียน ไมพียงแตทบทวนส่ิงท่ีไดเรียนรู แตทบทวนส่ิงอื่นๆดวย เชนขอดี
ของการเรียนรูแบบใหความรวมมือซึ่งกันและกัน 
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การประยุกต์การเรียนรู้ในชั่วโมงเรียนให้เกิดประโยชน์ 

 ทําใหนักเรียนจดจําดวยโจทยแปใญหาประยุกตแและฝึกใหคาดการณแถึงการเรียนรูในครั้งตอไป  โดยการ
สังเกตปฏิกิริยาตอบสนองในการเรียนรูและเช่ือมโยงไปสูการคาดการณแการเรียนรูครั้งตอไป  

 ครูตองเตรียมโจทยแปใญหาท่ีสามารถทบทวนส่ิงท่ีเรียนไปไดทันทีไวลวงหนา   
 ใหนักเรียนคาดการณแหัวขอการเรียนรูใหม จากส่ิงท่ีไดเรียนรูในวันนี้ 
 ใหนักเรียนคิดถึงการประยุกตแใชเนื้อหาและวิธีการเรียนรู กับการเรียนรูอื่นๆและ

ชีวิตประจําวัน 

  นอกเหนือจากสาระสําคัญของ 4 ขั้นตอน ของอาคีตะ โมเดล แลว การเรียนการสอนของจังหวัดอาคี
ตะ ยังใหความสําคัญกับรูปแบบการใชกระดานดําและรูปแบบการจดบันทึกดวย เพราะครูของจังหวัดอาคีตะ 
เช่ือวา การเขียนกระดานจะทําใหมองเห็นกระบวนการคิด การเขียนลงบนกระดาน ถือเป็นการแสดงลําดับ
ขั้นตอนการคิดของนักเรียนในหนึง่ช่ัวโมง อีกประการหนึ่ง การเขียนกระดานและการจดบันทึกยังเป็นส่ิงท่ี
เช่ือมโยงกันอีกดวย 

 เงื่อนไขสําคัญในการเขียนกระดานท่ีดีคือ  
1) สามารถมองเห็นลําดับข้ันตอนของช่ัวโมงเรียนในหนึ่งช่ัวโมง 
2) ความคิดของนักเรียนถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนแ 
3) เป็นตัวอยางท่ีดีของการจดบันทึก 

  ครูของจังหวัดอาคีตะ จะใชกระดาษสีตางๆบนกระดานอยางมีความหมาย เพื่อใหเด็กรูวาอัน
ไหนสําคัญ เชน กรอบสีแดงหรือกระดาษสีแดงคือ หัวขอท่ีเรียน สีฟูา คือบทสรุป  

บทบาทครูกับการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอนแบบอาคีตะ โมเดล  
 หัวใจสําคัญของผูสอนแบบอาคีตะโมเดล คือ การพบปะกับเพื่อนครูกอนการสอนและหลังการสอน 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องแบบ PDCA กอนการสอนครูอาคีตะจะมีการประชุมเพื่อ
เตรียมการสอน แลกเปล่ียนการนําเขาสูบทเรียน เพื่อสรางความสนใจใหผูเรียนดวยเกมสแ เรื่องเลา บทบาท
สมมติ การทดลอง และอื่นๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถคาดเดาไดวา หัวขอการเรียนรูคืออะไร  
 ครูจะตองคาดการและคิดแทนผูเรียนวา การนําเขาสูบทเรียนท่ีใช ผูเรียนจะคิดและเดาวาคืออะไร 
หากผูเรียนคิดไมไดจะมีวิธีการชวยคิดอยางไร จะบอกใบหรือใหแนวการคิดอยางไร แตท่ีสําคัญคือครูจะตองให
เวลาเด็กคิด จะตองไมรีบบอกคําตอบ ครูจะตองเตรียมคําถามเพื่อกระตุนใหเด็กคิด ตามแนวทางของ Inquiry 
Base Learning  

ครูจะตองสามารถคัดกรองและจัดกลุมความคิดของผูเรียนเพื่อนํามาอภิปรายหรือคิดตอ ใหผูเรียน
เปรียบเทียบความคิดของตัวเองกับความคิดของเพื่อนท่ีแตกตางออกไป จะชวยทําใหเกิดความคิดท่ีลึกซึ้งยิ่งขึ้น
และความคิดสวนตัวในขณะท่ีเรียน ก็จะคอยๆปรับเปล่ียนไปดวยเชนกัน 

ครูตองสามารถเขียนหรือจดบันทึกบนกระดานเพื่อแสดงการคิดของผูเรียนไดอยางเป็นระบบ เพื่อ
เช่ือมโยงความคิดระหวางสมุดบันทึกของผูเรียนและการบันทึกบนกระดานในช่ัวโมงเรียนรวมถึงเป็นตัวอยาง
การบันทึกท่ีดีใหผูเรียนดวย 
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นอกจากการเตรียมการดังกลาวมาแลว ครูยังตองเตรียมอุปกรณแในการทํากิจกรรมเพื่อฝึกคิด เตรียม
นาฬิกาเพื่อจับเวลาในขณะทํากิจกรรมตางๆ เตรียมการสําหรับการเคล่ือนยายโต฿ะเกาอี้ในการจับกลุมคิดอยาง
เป็นระบบ เตรียมส่ือการสอนท่ีจําเป็น  

ส่ิงตางๆท่ีครูตองเตรียมดูเหมือนจะเป็นการเพิ่มภาระ แตการเรียนการสอนของจังหวัดอาคีตะท่ีพัฒนา
ไดตอเนื่องเพราะครูตระหนักวา หนาท่ีของครูคือ ตองยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กตลอดเวลา โดยไมได
คิดวาเป็นการสรางวิธีการเรียนการสอนแบบใหม แตเป็นความตระหนักของครู ท่ีจะตองพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง 
ไมไดมองวาเป็นโครงการใหม ไมวาจะเป็น การวางแผนการสอน การคิดกิจกรรมรวมกัน การอภิปรายเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรูหรือเพื่อรวมกันแกปใญหาในช้ันเรียนของครูอยางสม่ําเสมอ รายสัปดาหแ รายเดือน ทุกเดือน  
ถือเป็นภาระหนาท่ี ท่ีจะตองพัฒนาไปเรื่อยๆไมมีท่ีส้ินสุด นาจะเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนา  

แบบประเมินการพัฒนาการสอน 
 แบบประเมินนี้  จะใชเป็นเครื่องมือในการประเมนิแตละช่ัวโมงท่ีครูทําการสอน ไมจําเป็นตองประเมิน
ทุกขอ อาจเลือกเฉพาะสวนท่ีตองการประเมิน สวนใหญจะเนนประเมนิในขอ 12 ซึ่งเป็นการประเมนิสมุด
บันทึก และขอ 6  คือเรื่องรูปแบบของการอภิปราย ซึ่งครูจะตองสรางสถานการณแเพื่อใหเด็กทุกคนในหองเรียน
สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันได  ในบางครั้งการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูหลังการสอนในตอนเย็น จึงมี
การแลกเปล่ียนและระดมความคิดหาคําตอบเพื่อใหเด็กมีการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น   
ลําดับ หัวข้อ รายละเอียดในการประเมิน ประเมิน 

1 การเลือกตํารา/สื่อการสอน
ท่ีเหมาะสม 

เลือกและนําเสนอตําราหรือสื่อการสอนไดอยางเหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ความนาสนใจใหกับเด็ก 

 

2 การกําหนดหัวขอและต้ัง
ขอสังเกตในการเรียนรู 

กําหนดหัวขอการเรียนรูจากมุมมองของเด็ก และชวยใหเด็กรูจัก
ต้ังขอสังเกตเพื่อคนหาวิธีการแกไขปใญหา 

 

3 การต้ังคําถาม ต้ังคําถามท่ีเขาใจงาย เพื่อกระตุนการใชความคิดใหกับเด็ก  
4 จัดสรรเวลาสําหรับการคิด จัดสรรเวลาสําหรับใหเด็กไดคิดแกไขปใญหาอยางเพียงพอ  
5 สังเกตและทําความเขาใจ

ความคิด 
สังเกตและทําความเขาใจความคิดของเด็ก แลวนําไปใชใหเกิด
ประโยชนแตอแนวคิดในการอภิปราย 

 

6 รูปแบบของการอภิปราย สรางสถานการณแเพื่อใหเด็กทุกคนในหองเรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได เชน จับคู แบงกลุม เป็นตน 

 

7 แนวทางในการอภิปราย แสดงแนวทางในการอภิปราย พลิกแพลงหรือเพิ่มเทคนิคท่ีจะ
ชวยกระตุนการใชความคิดและการตัดสินใจใหแกเด็ก เพื่อให
บรรลุตามเปูาหมาย 

 

8 สรุป ใหเด็กพูดสรุปได ดวยคําพูดของตนเองอยางเหมาะสม และ
สอดคลองกับหัวขอการเรียนรู 

 

9 ทบทวน 1 ใหเด็กกลาวทบทวนดวยคําพูดของตนเองวาในช่ัวโมงเรียนได
เรียนรูอะไรบาง ไดทําอะไรบาง 

 

10 ทบทวน 2 แสดงคําถามทบทวนความเขาใจใหตรงกับหัวขอการเรียนรู และ
คาดการณแหัวขอการเรียนรูในครั้งถัดไป 

 

11 การเขียนกระดาน เขียนข้ันตอนการศึกษาและลําดับความคิดใหเขาใจ โดยใชคําพูด
ของเด็ก 

 

12 บันทึกเตือนความจํา จดบันทึกความคิดของตัวเองหรือลําดับในการสอนเป็นขอความที่
สามารถอานทบทวนสิ่งท่ีสอนในวันน้ีได 
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 สวนการประเมินผลการเรียนรูตามแผนการสอน ยังคงมีการประเมินตามจุดประสงคแการเรียนรูที่
ปรากฎในแผน ซึ่งระบุชัดเจนวาตองการใหเกิดผลดานใดกับผูเรียนเมื่อเรียนจบบทเรียนครั้งนั้นๆ 

บทสรุป 

หัวใจสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนของจังหวัดอาคีตะท่ีพัฒนาไดตอเนื่อง เพราะครูตระหนักวา 
หนาท่ีของครูคือ ตองยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กตลอดเวลา เป็นความตระหนักของครู ท่ีจะตองพัฒนาเด็ก
อยางตอเนื่อง ไมวาจะเป็น การวางแผนการสอน การคิดกิจกรรมรวมกัน การอภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูหรือเพื่อ
รวมกันแกปใญหาในช้ันเรียนของครูอยางสม่ําเสมอ รายสัปดาหแ รายเดือน ทุกเดือน  ถือเป็นภาระหนาท่ี ท่ีจะตอง
พัฒนาไปเรื่อยๆไมมีท่ีส้ินสุด  

 การนําอาคีตะโมเดลมาใช ครูไทยตองปรับทัศนคติในการสอน ตองใหเด็กดําเนินกระบวนการเรียนรูในช้ัน
เรียนแทนครู ครูไทยตองปรับบทบาท ตองทําใหเด็กอยากรูดวยตนเอง ตองต้ังเปูาหมายใหชัดวา อะไรคือส่ิงท่ีตองการ
ใหเด็กรู อยากใหแกโจทยแ อยากใหรู จัก  ครูควรกําหนดลวงหนา วาสวนไหนครูสอน สวนไหนใหเด็กอภิปราย
แลกเปล่ียนกันเอง  สรางลักษณะนิสัยใหนักเรียนฝึกคิดเอง เป็นสําคัญ ตองสามารถส่ือสารกับคนอื่นใหเขาใจดวย 
จุดสําคัญคือการรอ  ใหเวลาเด็กคิด ครูตองรอไมรีบเฉลย   
 

ตัวอย่างแผนการสอนที่จัดตามการสอนแบบอาคีตะโมเดล 

แผนนําเสนอการสอน วิชาภาษาไทย 
1 . ชื่อโรงเรียน ชั้นปี    โรงเรียนประชาอปุถัมภ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
2 . ชื่อผู้สอน    นางสาวธัญวลัย  ขาวฤกษ ์
3 . ชื่อหัวข้อ    มารู้จักอาหารของคน และ ช้างกนัเถอะ 
4 . เปูาหมายในการเรียน            สามารถบอกอาหารทีค่นและช้างกินได้เหมอืนกัน 
5 . กระบวนการเรียนรู้ในคาบนี้เวลา  ...................................................................  

 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สําคัญ การสนบัสนุนและการประเมินผลที่สําคัญ เอกสารต่างๆ 

ทบทวนบทเรียน 
ครูพานักเรียนเลนเกมอาหารดีมีประโยชนแ 
 
 
 
1. มีวิสัยทัศน์ในการเรียนรู ้
- นักเรียนต้ังเปูาหมายกําหนดหัวขอการเรียนรู
ของบทเรียนวันน้ี 
นักเรียนกําหนดหัวข้อในการเรียนรูด้้วย
ตนเอง โดยการรู้จักตั้งขอ้สังเกตในการหา
คําตอบ 

หัวข้อการเรียนรู ้
อาหารของคนและช้าง 

- ครูต้ังคําถาม ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

การตัง้ข้อสังเกตในการเรียนรู ้
- คุณครูนําเสนอรูป ใหนักเรียนต้ังขอสังเกตเพื่อ

คิดหัวขอในการเรียนรูดวยตนเอง และต้ังคําถาม
เพื่อคนหาคําตอบ  

- ครูสรุปความคิดเห็นของนักเรียน พรอมท้ัง  
ต้ังช่ือหัวขอการเรียนรูท่ีจะเรียน 
 
  
 
 

- รูปภาพอาหารท่ีมีประโยชนแ 
 
 
 
 
 
- รูปภาพอาหาร,รูปภาพคน, 
  รูปภาพชาง 
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2.มีแนวคิดเปน็ของตนเอง 

คิดเดี่ยว 
-นักเรียนคิดแยกแยะและเขียนคําตอบลงใน
กระดาษ 

- ครูแจกกระดาษใหนักเรียน คนละ 1 `แผน ให
นักเรียนคิดแยกแยะและเขียนตอบวารูปภาพ
อาหารท่ีอยูบนกระดานสิ่งใดเป็นอาหารของคน 
และ สิ่งใดเป็นอาหารของชาง 
 
 
การมีความคดิเป็นของตนเอง  
จะเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมการอภิปรายที่ช่วย
ขยายความคิดใหก้ว้างและลกึซ้ึงขึ้น 

 
 
3.จับคู่หรอืจับกลุ่มพูดคุยกัน 

คิดคู ่
- นักเรียนจับคูนําใบงานเด่ียวแลกเปลี่ยนกันดู 
พรอมแสดงความคิดเห็น แสดงเหตุผล 
 
 
 

คิดกลุ่ม 
- นักเรียนแบงกลุมทํากิจกรรม แยกอาหารของ

คนและ อาหารของชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การมีความคดิเป็นของตนเอง 
- ครูแจกกระดาษใหนักเรียน คนละ 1 `แผน ให

นักเรียนคิดแยกแยะและเขียนตอบวารูปภาพ
อาหารท่ีอยูบนกระดานสิ่งใดเป็นอาหารของคน 
และ สิ่งใดเป็นอาหารของชาง 

- ครูยกตัวอยางภาพ พรอมท้ังต้ังคําถาม  
 

“สิ่งน้ีเป็นอาหารของคนใชหรือไม” 
“สิ่งน้ีเป็นอาหารของชางใชหรือไม” 

 
 
 
 
 

การอภปิรายเปน็คู่ กลุ่ม หรือ ทั้งชัน้เรยีน 
- นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดท่ีได จากการ

สังเกต พูดคุย และอภิปราย 
- ครูยกตัวอยางคําถามใหกับนักเรียน  

“มีใครคิดเหมือนกันบาง” 
“มีใครคิดแตกตางจากน้ีไหม” 

 
 

- ครูแจกช้ินงานใหนักเรียนกลุมละ 1 แผน  
- ครูใหนักเรียนจําแนก แยกแยะ  อาหารท่ีคน

และชางสามารถกินไดเหมือนกัน จากน้ันสรุป
ออกมาเป็นแผนภาพเวนนแออยเลอรแ 
- ครูยกตัวอยางคําถาม ใหกับนักเรียนในระหวาง
นักเรียนเขากลุมทํากิจกรรม 

- อาหารท่ีชางกินเป็นอาหารประเภทใด 
- อาหารท่ีคนกินเป็นประเภทใด 
- เพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดวาอาหาร- 
ประเภทน้ี ชางสามารถกินได 

 
- นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงาน  

หนาช้ันเรียน พรอมท้ังใหเพื่อนรวมช้ันได 
แสดงความคิดเห็น 
 
 

 
- กระดาษตาราง  

อาหารของคน หรือ อาหาร
ของชาง 

  
 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แผนภาพเวนนแออยเลอรแ 
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4 . ทบทวนรายละเอียดและวิธีการเรียนรู้ 

- ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความรูท่ีไดจาก 
การทํากิจกรรม 
 

- ครูใหเวลานักเรียนสังเกตความค  ิดท่ีแตกตาง
และพูดคุยถึงคําตอบท่ีเหมือนและแตกตางกัน  
- ครูสรุปความรูที่ไดจากงานกลุมใหนักเรียนฟใง
อีกครั้ง  

ชางเป็นสัตวแกินพืช 
คนกินท้ังพืชและสัตวแ 

 
- นักเรียนนําคําตอบท่ีไดสรุปอาหารท่ีคนและชาง

สามารถกินไดเหมือนกัน 
 

การประเมินผล 
นักเรียนสามารถ จําแนก แยกแยะ สรุป
ออกมาเป็นแผนภาพเวนนแออยเลอรแ  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการใชรูปแบบการสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดลในการจัดการเรียน     
การสอนรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาคณิตศาสตรแ   โรงเรียนประชาอุปถัมภแ  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ครูผูสอนกลุมเนื้อหาการเรียนรูภาษาไทยและกลุมเนื้อหาการเรียนรูคณิตศาสตรแ   โรงเรียนประชาอุปถัมภแ 
จํานวน 30 คน  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูลไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแ
เนื้อหา  ผลการวิจัยพบวา ระดับการใชรูปแบบการสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดล  ในภาพรวมมีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 
อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อดูการปฏิบัติเป็นรายขอพบวา การจัดสรรเวลาใหเด็กไดคิดแกปใญหาอยางเพียงพอและ
มีการสรางสถานการณแเพื่อใหเด็กทุกคนในหองเรียนสามารถแลกเปล่ียนความคิดเหนกันได เชน จับคู แบงกลุม 
ฯลฯ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 อยูในระดับมากท่ีสุด 

 ในสวนของแนวทางการพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดล ปรากฏผลจากการสัมภาษณแและ
การวิเคราะหแเนื้อหา  ตามกรอบการศึกษา พบวา รูปแบบการสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดล สามารถพัฒนาแนวทาง
ตามกรอบ 7 ประเด็น ดังนี้  1) เนนใหเด็กคิดเอง  2) เนนใหแลกเปล่ียนความคิด  3) เด็กพัฒนาความคิดขึ้น
อยางชัดเจน  4) กลาแสดงออก  5) เด็กพัฒนาความเป็นผูนํา  6) เด็กมีการส่ือสารมากขึ้นยอมรับฟใงความ
คิดเห็นเพื่อนมากขึ้น การดําเนินการดังกลาวเป็นไปตามการสอนโดยใชกระบวนการสอนแบบ  Akita Action 
คือ  การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก โดยการใชกระบวนการคิดของผูเรียนตาม 4 ขั้น ดังนี้  

1. รูจักต้ังขอสังเกตในการเรียนรู โดยกระตุนใหผูเรียนไดใชความคิดเกี่ยวกับสาเหตุและหลักฐาน
สนับสนุนโดยการใชคําถามวา “ทําไม”  ใหนักเรียนรูจักต้ังขอสังเกตเพื่อคนหาคําตอบ โดย
อภิปรายกับเพื่อนๆในหองเรียน  

2. มีความคิดของตัวเอง ทักษะการคิดพิจารณาดวยตนเองซึ่งจําเป็นในการจัดการเรียนการสอน      
เชิงรุกแบบ Akita Action 

3. อภิปรายกันเป็นคู กลุม หรือท้ังช้ันเรียน  เพื่อเพิ่มทักษะการแกไขปใญหาเปรียบเทียบความคิดท่ีได
จากการคิดดวยตนเอง  

4. ทบทวนเนื้อหาและวิธีการเรียนรู ใหนักเรียนไดสัมผัสกับความรูสึกในการปฏิบัติ ลงมือทําดวย
ตนเองจนเกิดความเขาใจ ทําไดอยางแทจริง  

 

ไพฑูรยแ  สินลารัตนแ,  เฉลิมชัย มนูเสวต, วาสนา  วิสฤตาภา, พนิดา อุสายพันธแ,  
อานุชรา ใจปใญญา, สุวิชา ทาตะเคียน, ธัญวลัย ขาวกฤษแ, จันทรแเพ็ญ ไชยโยลา,  
ชวอร ปิยะบุญญานนทแ ธันยากร ชวยทุกขแเพื่อน และศศิธร  อนันตโสภณ 
วิทยาลัยครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ 
โรงเรียนประชาอุปถัมภแ 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study proactive teaching Akita model in teaching and 
learning Thai and Mathematics subjects of Pracha-Uppathum School.  Research population 
was 30 teachers of Learning Area of Thai Language and Learning Area of Mathematics.       
The statistical analysis was used mean and standard deviation, and content analysis was 
performed as well.   The result showed that the level of using Akita model, the overall 
mean is considered at a high level of 4.25.  For each item, the sufficiency allocation time for 
student in problem solving, and the scenario provided for all students to exchange ideas in 
classroom such as working in pair and group work,  mean value is 4.25 which is considered at 
a high level.  
 The development model of proactive teaching Akita, the interview and content 
analysis found that this model, the recommendation for 7 development paths are as 
follows: 1) student‖ self-taught, 2) emphasis ideas exchange, 3) develop students‖ ideas 
clearly, 4) assertive, 5) leadership development, 6) communicative competence  and open 
minded.  The process of this teaching model by using 4 proactive teaching Akita are as 
follows: 
 1)  Learning observation, to encourage higher logical thinking, evidence based 
support by question “Why”.  Remark observation for solutions, and group discussion in 
classroom. 
 2) Having self-thought, self-reliance, and self-efficacy are necessary for Akita 
teaching learning. 
 3) Discuss in pair, group work, and in class to increase problem solving skills 
comparing with self-thought. 
 4) Content review and learning method to gain direct experience, learning by doing 
as well as understanding applicable for real life. 
 
Keywords: Proactive Teaching,  Akita Model 

  

บทนํา 

 จากการศึกษาการนําแนวคิดการสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดลซึ่งไดคิดและเริ่มมาจากกลุมนักวิชาการ
ของจังหวัดอาคีตะ ในประเทศญี่ปุุน เป็นแนวคิดใหมท่ีนาสนใจและกลุมคนไทยเราเอง นักวิชาการไทยเองก็ได
เรียนรูและเห็นวามีประโยชนแ และมีคุณคากับประเทศเราอยางมาก แนวโนมท่ีเราจะใหความสําคัญ แนวโนมท่ี
เราจะนําไปใชมีมากขึ้น  คณะศึกษาธิการจังหวัดอาคีตะ ประเทศญี่ปุุน ไดเสนอแนวคิดและวิธีการท่ีเป็นระบบ
เห็นภาพและสรางความเขาใจอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดล ซึ่งคณะผูวิจัยไดทําการศึกษา
โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  การรับแนวคิดการสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดลใน
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ประเทศไทยไดทําการศึกษามาเป็นระยะเวลาตอเนื่องกันถึง 3  ปีแลว (พ.ศ.2559 ถึงปใจจุบัน)  โดยมี      
โรงเรียนประชาอุปถัมภแเป็นตนแบบในการศึกษาการใชรูปแบบการสอนดังกลาว   

   การสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดลมีจุดมุงหมาย เพื่อใหผูเรียนคนพบปใญหาดวยตนเอง สามารถ
ส่ือสาร มีปฏิสัมพันธแเพื่อแกปใญหาดวยตนเองได  ครูญี่ปุุนไดใหขอคิดวา การนําอาคีตะโมเดลมาใช ครูไทยตอง
ปรับทัศนคติในการสอน ตองใหเด็กดําเนินกระบวนการเรียนรูในช้ันเรียนแทนครู ครูไทยตองปรับบทบาท    
ตองทําใหเด็กอยากรูดวยตนเอง อยารอครูอธิบาย  เด็กสามารถปรับเปล่ียนไดงาย จากการสังเกตการเรียนการ
สอนของไทยมีจุดดีหลายอยางท่ีจะใชอาคีตะโมเดลได เชน กลุมเด็กๆ ก็คุยกันและต้ังใจฟใงครูครูก็ต่ืนตัว         
รับส่ิงใหมๆ ครูท่ีต้ังใจสอน บางครั้งมักจะลืมกลวิธีท่ีจะใหเด็กคิดเอง ลืมตัวอยากใหเด็กรับรูมากๆ ดังนั้น          
ส่ิงท่ีสําคัญ คือ ตองต้ังเปูาหมายใหชัดวา อะไรคือส่ิงท่ีตองการใหเด็กรู อยากใหแกโจทยแ อยากใหรูจักครูควร
กําหนดลวงหนา วาสวนไหนครูสอน สวนไหนใหเด็กอภิปรายแลกเปล่ียนกันเองสรางลักษณะนิสัยใหนักเรียน  
ฝึกคิดเอง เป็นสําคัญ ตองสามารถส่ือสารกับคนอื่นใหเขาใจดวย ในขั้นตอนท่ี 1 นั้น เป็นจุดเริ่มตนท่ีสําคัญ เชน 
การต้ังคําถาม ปใญหา การเรียนรู  ตองไมใหเด็กดูหนังสือเรียน  ไมใชโจทยแ ในหนังสือเรียน  จุดสําคัญ คือ     
การรอใหเวลาเด็กคิด  ครูตองรอไมรีบเฉลยการรอหากไมมีคําตอบ  ครูตองมีคําใบไวดวย  บางหองท่ีนักเรียน
รูอยูคนเดียว อาจใหแสดงเพียงคําตอบเดียว  เพื่อใหเด็กคนอื่นไดคิดตอ หรืออาจใหนักเรียนแลกเปล่ียน
ถายทอดกันบางการตรวจตามกลุม อาจใชเทคนิคตางๆ เชน อาจถามเหตุผลในการคิด กลุมเงียบอาจใชคําใบ  
เรียกใหถาม 

  อาคีตะโมเดลหรือการเรียนการสอนเชิงรุกแบบอาคีตะ เป็นรูปแบบการสอนท่ีพัฒนามาจาก Problem 
Based Learning  เริ่มตนจากศูนยแการศึกษาของจังหวัดอาคีตะจัดใหมีการแลกเปล่ียนดานวิชาการของ
ครูผูสอน ในลักษณะของชุมชนผูปฏิบัติ(Community of Practice) โดยเริ่มจากครูวิชาคณิตศาสตรแและวิชา
ภาษา จนครูมีการซึมซับมาระยะหนึ่งแลวพัฒนามาเรื่อยๆ  

 ในปี ค.ศ.2014  ไดมีการรวบรวมเป็นเอกสารและทดลองใชกับวิชาอื่นๆ โดยยังไมมีการวิจัยอยางเป็น
ทางการ แคนําจุดดีมาขยายผลในวงกวางหลังจากนั้นจังหวัดอาคีตะก็ไดรวบรวมและเรียบเรียงเป็นแนวคิดใหม
ซึ่ง โดยมีแกนสําคัญของรูปแบบการสอนแบบอาคีตะมี 2 สวน คือ 

1) กระบวนการของอาคีตะ Akita Action 4 ขั้นตอน  
  ขั้นตอนที่ 1 รู้จักต้ังข้อสังเกตในการเรียนรู้  เด็กนักเรียนจะรูไดดวยการคิดเอง โดยการ
คนพบหัวขอในการเรียนรูดวยตนเองและรูจักต้ังขอสังเกตในการหาคําตอบ  

  ขั้นตอนที่ 2 มีความคิดของตัวเอง  การมีความคิดเป็นของตนเอง จะเช่ือมโยงไปสูกิจกรรม
การอภิปรายท่ีชวยขยายความคิดใหกวางและลึกซึ้งขึ้น 

  ขั้นตอนที่ 3 อภิปรายกันเป็นคู่   จากการเรียนแบบใหความรวมมือซี่งกันและกัน จะชวยทําให
ความคิดของแตละคนกวางและลึกขึ้น ความสามารถในการคิด และการแสดงออกก็จะเพิ่มขึ้นดวย 
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  ขั้นตอนที่ 4 ทบทวนเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้  กิจกรรมการทบทวนโดยใชสมุดจดบันทึกหรือ
การเขียนบนกระดานจะชวยใหจดจําเนื้อหาการเรียนรู และวิธีการเรียนรูไดอยางแมนยํายิ่งขึ้น 

 

 วัตถุประสงค์  

  เพื่อศึกษาการใชรูปแบบการสอนเชิงรุกตามแนวอาคีตะโมเดลของโรงเรียนประชาอุปถัมภแ  

วิธีดําเนินการวิจัย  

  รูปแบบการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) และเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) 

  ประชากร 
  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนกลุมเนื้อหาการเรียนรูภาษาไทยและกลุมเนื้อหาการเรียนรู
คณิตศาสตรแ   โรงเรียนประชาอุปถัมภแ จํานวน 30 คน  ขอบเขตดานเนื้อหาท่ีศึกษา ไดแก การสอนเชิงรุกอาคี
ตะโมเดลในรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตรแ เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติของครูผูสอนในการใชรูปแบบการ
สอนเชิงรุกอาคีตะโมเดลในการจัดการเรียนการสอน  

เคร่ืองมือวิจัย 

 เครื่องมือวิจัย ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรท่ี
ผูวิจัยสนใจศึกษา โดยเครื่องมือวิจัยมีจํานวน 1 ฉบับ คือ แบบสอบถามการใชรูปแบบการสอนเชิงรุกอาคีตะ
โมเดลในการจัดการเรียนการสอน ตามแบบของการสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดล ของคณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดอาคีตะ ประเทศญี่ปุุน  จํานวน 12 ขอ  แบบสัมภาษณแและแบบวิคราะหแเนื้อหาจากการสัมภาษณแ  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะหแขอมูลแบงเป็น 2 สวน คือ สวนท่ี 1 การเตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะหแ และสวนท่ี 2 
การวิเคราะหแขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคแการวิจัย 

ส่วนที่ 1 การเตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะหแ มีขั้นตอนดังนี ้

ตรวจสอบจํานวนแบบสอบถามการใชรูปแบบการสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดลวามีความครบถวนสมบูรณแ
ของคําตอบหรือไม โดยพิจารณาจากลักษณะของขอมูลท่ีขาดหาย ถามีขอมูลท่ีขาดหายตองใหทําแบบสอบถาม
ในขอนั้นใหครบ  สรางคลังขอมูลโดยการกรอกลงแบบประเมินการใชรูปแบบการสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดล 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะหแขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคแการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะหแขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคแการวิจัยโดยใชการวิเคราะหแคาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย    
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และวิเคราะหแเนื้อหา (content analysis) 

งานวิจัยนี้ กําหนดเกณฑแการประเมินระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับระดับปฏิบัติในการใชรูปแบบการสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดลในช้ันเรียน  

ตารางที่ 1 ค่าสถิติของการใช้รูปแบบการสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดลในชั้นเรียน  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

1. สามารถเลือกและนําเสนอตําราหรือสื่อการสอนไดอยางเหมาะสมเพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับ
เด็ก 

4.15 
 

2. กําหนดหัวขอการเรียนรูจากมุมมองของเด็ก และชวยใหเด็กรูจักต้ังขอสังเกตเพื่อคนหาวิธีการ
แกไขปใญหา 

4.10 

3. ต้ังคําถามท่ีเขาใจงาย เพื่อกระตุนการใชความคิดใหกับเด็ก 4.10 
4. จัดสรรเวลาสําหรับใหเด็กไดคิดแกไขปใญหาอยางเพียงพอ 4.20 
5. สังเกตและทําความเขาใจความคิดของเด็ก แลวนําไปใชใหเกิดประโยชนแตอแนวคิดในการ

อภิปราย 
4.00 

6. มีการสรางสถานการณแเพื่อใหเด็กทุกคนในหองเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได เชน 
จับคู แบงกลุม เป็นตน 

4.20 

7. แสดงแนวทางในการอภิปราย พลิกแพลงหรือเพิ่มเทคนิคท่ีจะชวยกระตุนการใชความคิดและ
การตัดสินใจใหแกเด็ก เพื่อใหบรรลุตามเปูาหมาย 

3.85 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

8. ใหเด็กพูดสรุปได ดวยคําพูดของตนเองอยางเหมาะสม และสอดคลองกับหัวขอการเรียนรู 4.05 

9. ใหเด็กกลาวทบทวนดวยคําพูดของตนเองวาในช่ัวโมงเรียนไดเรียนรูอะไรบาง ไดทําอะไรบาง 4.15 

10. แสดงคําถามทบทวนความเขาใจใหตรงกับหัวขอการเรียนรู และคาดการณแหัวขอการเรียนรูใน
ครั้งถัดไป 

4.05 

11. การเขียนกระดานใชเขียนข้ันตอนการศึกษาและลําดับความคิดใหเขาใจ โดยใชคําพูดของเด็ก 4.10 

12. จดบันทึกความคิดของตัวเองหรือลําดับในการสอนเป็นขอความที่สามารถอานทบทวนสิ่งท่ีสอน
ในวันน้ีได 

4.05 

รวม 4.08 

 

ตารางที่ 2 ผลและการแปลความหมายของการใช้รูปแบบการสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดลในชั้นเรียน 
พฤตกิรรมแรงจูงใจใฝเุรียนรู้ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

สามารถเลือกและนําเสนอตําราหรือสื่อการสอนไดอยางเหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ความนาสนใจใหกับเด็ก 

4.15 
 

มาก 

กําหนดหัวขอการเรียนรูจากมุมมองของเด็ก และชวยใหเด็กรูจักต้ังขอสังเกต
เพื่อคนหาวิธีการแกไขปใญหา 

4.10 มาก 

ต้ังคําถามท่ีเขาใจงาย เพื่อกระตุนการใชความคิดใหกับเด็ก 4.10 มาก 
จัดสรรเวลาสําหรับใหเด็กไดคิดแกไขปใญหาอยางเพียงพอ 4.20 มาก 
สังเกตและทําความเขาใจความคิดของเด็ก แลวนําไปใชใหเกิดประโยชนแตอ
แนวคิดในการอภิปราย 

4.00 มาก 

มีการสรางสถานการณแเพื่อใหเด็กทุกคนในหองเรียนสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันได เชน จับคู แบงกลุม เป็นตน 

4.20 มาก 

แสดงแนวทางในการอภิปราย พลิกแพลงหรือเพิ่มเทคนิคท่ีจะชวยกระตุน
การใชความคิดและการตัดสินใจใหแกเด็ก เพื่อใหบรรลุตามเปูาหมาย 

3.85 มาก 

ใหเด็กพูดสรุปได ดวยคําพูดของตนเองอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ
หัวขอการเรียนรู 

4.05 มาก 

ใหเด็กกลาวทบทวนดวยคําพูดของตนเองวาในช่ัวโมงเรียนไดเรียนรูอะไรบาง 
ไดทําอะไรบาง 

4.15 มาก 

แสดงคําถามทบทวนความเขาใจใหตรงกับหัวขอการเรียนรู และคาดการณแ
หัวขอการเรียนรูในครั้งถัดไป 

4.05 มาก 

การเขียนกระดานใชเขียนข้ันตอนการศึกษาและลําดับความคิดใหเขาใจ โดย
ใชคําพูดของเด็ก 

4.10 มาก 

จดบันทึกความคิดของตัวเองหรือลําดับในการสอนเป็นขอความที่สามารถ
อานทบทวนสิ่งท่ีสอนในวันน้ีได 

4.05 มาก 

 4.08 มาก 
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สรุปผลการวิจัย 

  ตารางท่ี 1 แสดงผลการใชรูปแบบการสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดลในช้ันเรียน ในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08   เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา คาเฉล่ียการจัดสรรเวลาสําหรับใหเด็กได
คิดแกปใญหาอยางพอเพียงและการสรางสถานการณแเพื่อใหเด็กทุกคนในหองเรียนสามารถแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกันได  เชน  จับคู  แบงกลุม  ฯลฯ  มีคาเฉล่ียเทากับ  4.20  รายการประเมินท่ีมีคาเฉล่ียมากและมี
คาเฉล่ียนเทากับ 4.15 คือ สามารถเลือกและนําเสนอตําราหรือส่ือการสอนไดอยางเหมาะสมเพื่อเพิ่มความ
นาสนใจใหกับเด็กและใหเด็กกลาวทบทวนดวยคําพูดของตนเองวาในช่ัวโมงเรียนไดเรียนรูอะไรบาง ไดทํา
อะไรบาง  รายการประเมินท่ีมีคาเฉล่ียมาก และมีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 คือ กําหนดหัวขอการเรียนรูจากมุมมอง
ของเด็ก และชวยใหเด็กรูจักต้ังขอสังเกตเพื่อคนหาวิธีการแกไขปใญหา  การต้ังคําถามท่ีเขาใจงาย เพื่อกระตุน
การใชความคิดใหกับเด็ก และการเขียนกระดานใชเขียนขั้นตอนการศึกษาและลําดับความคิดใหเขาใจ โดยใช
คําพูดของเด็ก  รายการท่ีมีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 คือ ใหเด็กพูดสรุปได ดวยคําพูดของตนเองอยางเหมาะสม 
และสอดคลองกับหัวขอการเรียนรู และการแสดงคําถามทบทวนความเขาใจใหตรงกับหัวขอการเรียนรู และ
คาดการณแหัวขอการเรียนรูในครั้งถัดไป   การสังเกตและทําความเขาใจความคิดของเด็ก แลวนําไปใชใหเกิด
ประโยชนแตอแนวคิดในการอภิปราย  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 และการแสดงแนวทางในการอภิปราย พลิกแพลง
หรือเพิ่มเทคนิคท่ีจะชวยกระตุนการใชความคิดและการตัดสินใจใหแกเด็ก เพื่อใหบรรลุตามเปูาหมาย  มี
คาเฉล่ียเป็นลําดับทายสุด  3.85 

 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาการใชรูปแบบการสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดลในช้ันเรียน โรงเรียนประชาอุปถัมภแ  พบวา  
ครูผูสอนรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาคณิตศาสตรแ   โรงเรียนประชาอุปถัมภแใชรูปแบบการสอนเชิงรุกตาม
แนวอาคีตะโมเดล  อยูในระดับมาก โดยเฉพาะในเรื่องการจัดสรรเวลาใหเด็กไดคิดแกปใญหาอยางเพียงพอและ
มีการสรางสถานการณแเพื่อใหเด็กทุกคนในหองเรียนสามารถแลกเปล่ียนความคิดเหนกันได เชน จับคู แบงกลุม 
ฯลฯ   และใหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดล ไวอยางชัดเจน 
ดังนี้   1) เนนใหเด็กคิดเอง  2) เนนใหแลกเปล่ียนความคิด  3) เด็กพัฒนาความคิดขึ้นอยางชัดเจน               
4) กลาแสดงออก  5) เด็กพัฒนาความเป็นผูนํา  6) เด็กมีการส่ือสารมากขึ้นยอมรับฟใงความคิดเห็นเพื่อนมาก
ขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับ ศักดา  ไวกิจภิญโญ (2548) ไดกลาววาการเรียนการสอนเชิงรุกควรประกอบดวย
ลักษณะสําคัญๆ  คือ ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูผูเรียนไดพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเองผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดช้ันสูง คือ วิเคราะหแสังเคราะหแและประเมินผลรวมท้ังผูเรียน มีทัศนคติท่ี
อยากเรียนรูผูสอนเป็นเพียงผูอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรูซึ่งการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษา
 (instructional model with case-based)  จัดเป็นรูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกรูปแบบหนึ่ง
เป็นการเรียนรูโดยการนํากรณีศึกษามาอภิปรายเพื่อเปิดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
เกิดการวิเคราะหแสังเคราะหแและประยุกตแใชหลักการ แนวคิด ทฤษฏ ี ประกอบการคิด (Ward, 1998) โดย
ผูเรียนมีการคนควา 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. กระทรวงศึกษาธิการควรมอบนโยบายการสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดลแกสถานศึกษาในสังกัด    
2. ผูสอนในรายวิชาอื่นควรนําไปประยุกตแใชในการจัดการเรียนการสอน 
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Impact of E-learning; Advantages and Disadvantages of its 
Implementation in  Higher Education 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 This article investigates the pertinent impact and influences of using e-learning in 
teaching in higher education. In universities and colleges, it is very important to use and 
utilize modern information and communication technologies for teaching and learning.  
 This study reviews the related literature and provides a scholarly background by 
reviewing some contributions made by various researchers, scholars, and institutions on the 
concept of e-learning, particularly its usage in teaching and learning in higher educational 
institutions. It tackles some views that people and institutions have shared globally on the 
adoption and integration of e-learning technologies in education through surveys, researches 
and other observations. It gives meanings or definitions of e-learning as given by different 
researchers, and the role that e-learning part takes in higher educational institutions in 
relation to teaching and learning processes, and the advantages and disadvantages of its 
adoption and implementation.  
 
Keywords: e-learning, information and communication technologies, higher education,  
 
 
Introduction 
     The Internet has become one of the vital ways to make available resources for research 
and learning for both teachers and students to share and acquire information (Richard and 
Haya 2009). 
      In the university, it has been a useful tool to teach and reach out to students who has 
little amount of time to study in order for them to obtain and fulfill the requirements. 
      E-learning systems are considerably changing the education and organizational training. 
(Sorgenfrei, Christian, Smolnik, Stefan 2016). E-Learning is a term that is used to refer to 
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computer-based learning. It also uses web-based training and teaching materials, CD-ROMs, 
learning management software, discussion boards, e-mail, computer-aided assessment, 
simulation, online conferencing and other related methods. E-Learning may also be defined 
as the acquisition and use of knowledge distributed and facilitated primarily by electronic 
means. It can take the form of courses as well as modules and smaller learning objects. It is 
more focused on the learner and it is more interesting for the learner because it is the 
information that they want to learn. (Prabu, 2015)  
         E-Learning is flexible and can be customized to meet the individual needs of the 
learners. E-Learning helps students develop knowledge of the Internet. This knowledge will 
help learners throughout their careers. E-Learning encourages students to take personal 
responsibility for their own learning.  When learners succeed, it builds self-knowledge and 
self-confidence in them. Educators and corporations really benefit from e-Learning. Learners 
having the opportunity to learn at their own pace, on their own time, and have it less costly. 
(Prabu, 2015)  
 
Objective 
        The main objective of the study, is to know the impact or effects of E-learning in the 
learner‖s perspective, the meaning, the educators view and the overall effects in terms of 
the grades and assessments done to check the comprehension of the students. It will also 
enumerate the advantages and disadvantages of implementing E- learning in the classroom 
set-up. 
        We all know that there are tons of meaning of E- learning, but the very basic and most 
comprehensive meaning is that, it is the delivery of learning, training or education program 
through electronic means (Stockely, 2003). 
In some way, E-learning makes use of an electronic device, computer or a  
mobile device to provide training, education and training material. It is also learner centered, 
as it focuses the interest, to learn new things by means of multimedia and other 
technological advances. 
        Other authors define E-learning based on the summaries of its characteristics. First, 
characteristics is that  , they propose  that ,it‖s uses multimedia environment , second they 
incorporate several kinds of information, thirdly, it supports collaborative communication 
because it gives  you the control over your situations in learning .Fourth , it supports 
networks ,for assessing information and fifth, it allows learning systems to be implemented 
freely on any  various  kinds of computer learning systems (Liaw and Huang ,2003). 
     
Types of E- Learning 
        There are many ways to categorize E- learning, these are based on the extent of 
engagement and timing of interaction in education. According to 
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Alfghatani (2011), he divided it based on timing of interaction .These are computer based and 
internet based .Computer based meaning, it makes use of softwares and a full range of  
hardware readily available for the use of information in  communication technology and also 
each component that can be used in either two ways , computer managed instruction and 
computer assited learning .In computer assisted learning , the  instruction , it makes use of 
computers instead of traditional method by providing interactive software as a support tool 
within the class or as a tool for self-learning outside the class. In the computer-managed 
instruction, the information are stored and computers are used to retrieve the management 
of education. 
 Internet based makes us of the internet The internet-based learning according to 
Almosa (2001) is a further improvement of the computer-based learning, and it makes the 
content available on the internet, with the readiness of links to related knowledge sources, 
for examples e-mail services and references which could be used by learners at any time 
and place as well as the availability or absence of teachers. 
 
 
Features of E –Learning 
 There are many features of E –learning that puts a lot of interest in the learner. In this 
part, we will discuss and dissect each one of them and they are as follows: 1.) dynamic, 2.) 
individual 3.) operates in real time 4.) comprehensive , 5.) network assisted  ,6.) blend of 
learning methods . 
 One of the features  of E-learning is dynamic .Today in the era of globalization, things 
can be found online , may it be the best resources, and the quick approaches , you can all 
have access in a mouse click. 
 E-learning is individual, that it is personalized and centered across the learner. This is 
not your usual teacher centered style type of learning .It also operates in real time, 
accessible for 24 hours , 7 days in a week. This means that wherever you are, you can 
answer it and can finished it on your most available time. 
      E-learning is also understandable, which means it is very easy to understand .It is very 
direct and doesn‖t need a manual. 
 E-learning is network assisted, it is online and very accessible and can be 
accomplished with a fraction of time.  
 E-learning is a blend of learning methods. It is a combination of techniques of virtual 
classroom, simulation and community. 
 
Advantages of E-Learning 
 The adaptation of E-learning in education has given several advantages and 
disadvantages .It is also considered as the best tool in education. Some  
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authors have provided benefits and advantages derived from the adoption of e-learning 
technologies into schools (Klein and Ware, 2003; Algahtani, 2011; Hameed et al, 2008; Marc, 
2002; Wentling et al. 2000; Nichols, 2003). Some studies give advantage of e-learning as its 
ability to focus on the needs of individual learners. For example Marc (2000) in his book 
review on e-learning strategies for delivering knowledge in digital age noted that one of the 
advantages of e-learning in education is its focus on the needs of individual learners as an 
important factor in the process of education rather than on the instructors‖, or educational 
institutions‖ needs. Some of the advantages that the adoption of e-learning in education, 
obtained from review of literature includes the following:  
      
 1. It is flexible and when issues of time and place are considered. According to Smedley 
( 2010), E –learning provided the students to study in their most convenient time and place , 
as some of them , are doing part time jobs and busy in their lives , they have the freedom to 
attend and finished their requirements ,delivering and receiving information that they 
needed. 
 
2. E-learning also improves the effectiveness of knowledge because of its easy access to 
information. 
    Because it‖s mostly online, one can have an easy access in just a click of a mouse 
especially, this age of technology that most of us are buzzing around and trying to cope up 
with our busy schedules, online studies are far essential to finishing our education. 
 
3. It is also providing opportunities for open discussion among other learners. 
   Like in a normal classroom set up, learners have the chance of interacting with other 
students and share their knowledge and views. E-Learning motivates learners to interact to 
each other and allows learners and exchange of views and at the same time respect their 
fellow learners. As mentioned by Wagner et al (2008) that E – learning makes available extra 
prospects for interaction within learners and teachers during content delivery. 
 
4. It is also inexpensive and cost effective.  
   The learner also doesn‖t need to travel to get an education, as they can get in ways like 
by means of a computer, gadgets and other mobile devices. Also, because of its maximum 
number of students, it offers many opportunities for learning as one doesn‖t need to transfer 
to other buildings for learning,. 
 
5. It is intended for individual’s differences.  
   As for some learners who wants to concentrate on some parts of the course, they can do 
that while others wants to review the whole course, E- learning gives this benefit, to 
accomplish it at the same time. 
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6. E-learning helps compensate for scarcities of academic staff, including instructors or 
teachers as well as facilitators, lab technicians etc.   
 
7. The use of e-Learning allows self-pacing.  
   For instance the asynchronous way permits each student to study at his or her own pace 
and speed whether slow or quick. It therefore increases satisfaction and decreases stress 
(Codone, 2001; Amer, 2007; Urdan and Weggen, 2000; Algahtani, 2011; Marc, 2002; Klein and 
Ware, 2003). 
   The following advantages of e-learning is summarized by Holmes and Gardner (2006) as 
they are focused on the students meaning and that they are learner centered and 
concentrated on the assessment of the students while they are learning. It also increases 
their experience in education by way of interacting suitable with the community education, 
cultural diversity and globalization, and breaks the barriers of place and time. 
     Also, according to Raba (2005), the advantages of e-learning which is monitoring the 
progress or development of the learner can be achieved because with this type of learning, 
it is tolerant of time and is able to obtain experience with the numerous experts in this field. 
Khan (2005), adds that, when it comes to educational ethics point of view, it considers the 
learner and doesn‖t mind the time that the Learner gives, wherever she is, since the 
information world does not support any more an instructor that is sedentary or the only 
educator, but they act as a guide or advisor (AlSalem 2004). In e-learning, one is also 
prepared to compete and communicate globally (Zheiton 2006). 
  On the other hand, the learners perspectives, Zhang et al (2006) and Judahil et. al. ( 
2007) mentioned that  it allows  the learners to  explore learning in more flexible ways as 
there is a reduced time  to attend classes  and they can view lessons, interact  and play the 
lessons a lot of times and be able to accomplish the lessons and tasks.   
           Further reading suggest that many people are attracted now  to  training and 
education through e –learning  because they know it is best suitable for their availability 
considering they have to work at the same time and  haggle their  studies separate from 
other students  Tao ( et al). 
          With the development of computer and Internet technologies, this technology has a 
high interaction and collaboration level between instructors or lectures and peers than 
traditional environment for learning.  
          Hence, e-learning system might be able to deliver a broad array of solutions to 
enable learning and improve students‖ performance. 
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Disadvantages of E- learning 
 Even though e-learning provides a lot of help to the learners, there are also 
disadvantages that hinders the learning of e-learning fully acceptable to the community.  
 Since e-learning is based on Internet technology and it creates a virtual “class room” 
for the students; therefore, it depends on Internet connection. Also this technology requires 
students to have a massive technical skills and Internet connection with high band width to 
download the materials from the courses and upload their tasks or work with e-system. 
According to Dowling et al (2003), he insisted that e –learning although considered as the 
best tool in learning, only provides online materials that only focuses on the collective 
assessment of results unlike the individual specific results. This reason which is more helpful 
to the leaners. Mayes (2002), also questioned if e-learning is just mainly a support device for 
existing methods of learning. 
 The most noticeable condemnation of e- learning is that, to the most part, there is a 
complete absence of personal interactions among the learners and instructors as well as, to 
other colleague learners which makes it hard to convey thoughts and ideas. But in any way, 
because of its benefits, it has inspired a lot of people to make use of it, especially in the 
tertiary level, and find ways to reduce the disadvantages of it. The following list enumerates 
the disadvantages of e-learning: 
 
 1. It is possibly deteriorating the institutions’ role of socialization and lessens the role 
of instructor as the main director of the process of education. 
 
2. Since tests use for assessment are done with the use of proxy, it does not regulate 
bad activities like cheating. One cannot control the presence of copying of answers. 
 
3. Equipment failures. We all know, that it uses the internet, more often than not, we can 
have system failures that blocks and slows down the use of e-learning therefore affecting the 
effectiveness of learning. 
 
4. It has a negative effect in the improvement of communication skills. When it comes 
to improving the communication skills of students, it is most likely that the message cannot 
be conveyed with others. It‖s true that in e–learning, learners excel in academics, but in 
expressing themselves, it is by no means that there will be no chance in improving. 
 
5. E-learning may also misled to plagiarism and piracy. This is with the relation to 
inadequate skills of selection of stuff as well as the manner of copy and paste. 
 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา 907 

6. E- learning is not applicable to all fields of education. Some are in need of practicing 
their practical skills, like in the field of medicine, where they need to practice the skills but it 
is useful in some other fields of social science and humanities, where one doesn‖t need it. 
 
7. E-learning may also lead to congestion or heavy use of some websites. This may bring 
about unanticipated costs both in time and money disadvantages (Collins et al. 1997; Klein 
and Ware, 2003; Hameed et al, 2008; Almosa, 2002; Akkoyuklu & Soylu, 2006; Lewis, 2000; 
Scott et al. 1999; Marc, 2002) 
 
Educators View 
 Teachers who are the first beneficiary of E-learning, and as an educator, t are also 
considered the big factor, towards the implementation of e-learning. Being the instructor, and 
the main administrator of this learning medium, he has the power to control, for whatever 
the end results are, of this method. It has called my attention, that since they are in charge 
of e-learning, there are also many pitfalls and shortcomings that are encountered in e-
learning. Such as, incapability of teaching personnel and lack of training in e-learning. 
 
Teaching personnel 
  The shortage of teachers in an institution made a high contribution to the 
insufficiency of e-learning. Many believe that e- learning is just a simple task that could just 
be assign to any teacher, with the overload of teaching schedules , the importance of having 
an experienced teacher in e-learning is sometimes neglected  in some institution. This is also 
based from the survey conducted in Thailand in 2008, it‖s mentioned there that, it is 
included in K12 e -learning survey, and one way to achieve a much high rate of success , is 
that ,it needs the expertise in e-learning, which is of course , teachers must have  the full 
knowledge of  e-learning. Teachers find it difficult to find the time to take on something new 
especially if it does not replace but adds to the work activities. Teachers need time to learn 
and understand the content so that they can integrate it effectively with the traditional 
lessons.  
  They need to appreciate where eLearning content can be used to assist the 
explanation of difficult concepts or to Arthur Morse, Kanit Khaimook, Piboon Paonil, and 
Suwat Suktrisul Special Issue of the International Journal of the Computer, the Internet and 
Management, Vol. 17 No. SP3, December, 2009 5.2 enhance students‖ comprehension.   
 They need to learn how to introduce blended learning where part of the students‖ 
time is spent in-class and part of the time spent learning on-line, they need to understand 
how to develop eLearning materials and how they could be used, introduced and integrated 
with traditional teaching methods. [2]  School head teachers need to be able to give advice 
to teachers and school directors and administrators need to understand the relevance and 
advantages that well planned and designed eLearning courses can give to the students, and 
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to the prestige of the school.  We have found that many teachers, especially those who are 
relatively new to the profession, are prepared to devote time and effort to understand how 
eLearning works.  To help them to develop a formal structured process of learning how to 
benefit from eLearning, a new Master degree in eLearning has been developed. 
            Some of the testimonies that has been gathered by the researcher is from the 
teachers who are teaching e- learning: 
 
     “E –learning has help me improved my way of teaching in a sense that it has become 
easier for me to make my lessons more exciting, and interesting, with e- learning, my 
students began to enjoy every lesson and has developed their respective confidence 
towards making videos and home works.” 
                                 
                                                                                                      -Teacher at SPU – 
 
“It is true, that E- learning has help us a lot in managing our lessons online, but without 
proper knowledge and training, I’m totally lost with the whole process, I hope there would 
be further training  for the setting up of e- learning with a given time , because with a bunch 
of work that I have , making grades , lesson plans and other activities, I can’t appreciate the 
beauty of e- learning and besides , it has also a lot of disadvantages.” 
 

- Busy  Teacher – 
 

  Based on the testimonies, from the teachers, it is evident, that there is still a lot of 
expectations with regards to e- learning. Although, teachers see e- learning that is has a lot of 
benefits, there is still some issues to resolve like building the confidence and core 
knowledge of the teachers. It should also follow education reforms to help assess the 
effectivity of e–learning. 
       It also shows some testimonies from students who experienced e- learning: 
 
        “I enjoy e- learning because even though I don’t attend my formal classes, I can finish 
my homework at my own time. “ 
-Mav  
College Student  
      
       “I am fascinated with how the lessons are presented and every time, I attend to my 
classes, I am excited to study online”. 

              -English student- 
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      “Learning online is fine for me but it lacks interaction with some of my classmates, so 
sometimes , I still prefer attending my regular classes.” 

            -Naomi – 
 

With the testimonies from the students, it proves to show that some of the students enjoy 
e- learning, with the good things that it brings and the help it provides with their studies. 
Nonetheless, some students also prefer the conventional education and still prefers the old 
way of learning.                                                     

  
Conclusion 
     I conclude that the impact of learning is vast and that it has divert our education 
from the conventional way to the advance way of learning. 
It has produce a lot of positive effects, which has help and has played a major role in our 
education. It has helped our students in terms of their time management when it comes to 
their studying and at the same time 
learning for a living.  
 
It has also accomplished one of the requirements of the ministry of education for universities 
to have blended learning.  
 
Although, e learning has a lot of benefits, it can never be undermine, that it has also some 
disadvantages.  
 It was also stated in this reading, some testimonies of the teacher and students and 
how, it has affected them. It‖s important to note there are some advantages that affected 
the teacher directly, wherein, it has help them in managing their lessons, but some also say 
that they need more training and personal skills in administering e-learning. The students 
testifies that they miss interacting with their friends in a normal classroom set up which 
qualifies to be one of the disadvantages. No matter what discussions, we may have, we can 
still say, that e learning has remain to be one of the innovations of the education as of 
today. But schools should plan carefully how to execute and train the teachers who will use 
it in their teaching.   
 
 
 
Suggestions 
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 egThT  hT   iu  uf huud  gmehk  g   T iT hemeh g k thuohg  ok ,  ed ueT uf m  , mk, m  g k 
k hTd  miT  ngTe m  euiTk  u k odsmeh . HunThTh, ThTe guohg  gThT  hT   iu  uf  kmTe k  g   
eTTdk  u tT mimhuhTd.  
 Fmhk ,  gThT kguoid tT  e Tdoe  mue hTfuhi  g    h mek  T egThk nm g T- iT hemeh;  gT 
TqommiTe k kguoid tT e imth  Td  ed  gT euimo Thk tT omhh dTd nm g hTh hdk  u  gT 
kuf n hT okTd  ed me TheT  f e uh. 
egT omhh dT uf ksk Ti kuf n hT nuoid tTeTo   gT nguiT TiT hemeh mhuhh i i smeh  ii  gT 
eue Te k omd  Td  ed kom  tiT fuh  gT mhTkTe  iT heThk. 
 egT oemhThkm mTk kguoid  iku g hT  kkTkkiTe   Tk k uh t es om  kkTkkiTe  mhuhh ik 
 kmdT fhui  gT T- iT hemeh  u euit   egT  meh  ed  es t d fuhi uf dmkgueTk s. 
 I  kguoid  iku g hT kuiT foh gTh  ed dTTmTh  e iskmk uf  gT dThTiumiTe  uf  gT 
iT hemeh uf k odTe k me  Thik uf  gTmh iT hemeh imsT seuniTdhT  ed uh i Tqomh iTe   Tk k  g   
euoid tT hh dTd  ed Th io  Td. 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้ไดนําเสนอเกี่ยวกับ การเรียนรู แหลงทองเท่ียวโดยชุมชนตามวิถีวัฒนธรรม มี
วัตถุประสงคแ เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน และเพื่อศึกษาแนวทางการทองเท่ียวโดย
ชุมชนตามวิถีวัฒนธรรม ท้ังนี้ไดศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน  การเรียนรูโดยชุมชน 
การจัดการเรียนการสอนโดยใชชุมชนเป็นฐาน และวิถีวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อเป็นกระบวนทัศนแในการศึกษา
ประกอบไปดวยปใจจัยดังนั้น 1. เกิดการอนุรักษแฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปใญญา
ทองถิ่น 2. การทองเท่ียวโดยชุมชน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเนนคนเป็นศูนยแกลางของการ
พัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีเช่ือมกับกิจกรรมพัฒนาชุมชนอื่น ๆ  ท่ีตองอาศัยการเรียนรู 3. 
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลทางออมของการทองเท่ียว 4. การทองเท่ียวโดยชุมชนเป็น
เครื่องมือของการเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปใญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปใญญาของทองถิ่น และวิถีชีวิต
ของผูคนในชุมชนตอสาธารณะ 5. สรางการตระหนักรูในชาติพันธุแของตนเองใหกับเยาวชน และวัยรุนใหเห็น
คุณคาของการฟื้นฟู รักษา สืบทอด และอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปใญญาทองถิ่น
ของตนใหคงอยูและสืบทอดไปรุนตอรุน 6. การทองเท่ียวโดยชุมชนนําไปสูการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชน 
หรือกลุมตาง ๆ ในชุมชน มีกิจกรรมท่ีทํารวมกัน รวมถึงเจาของภูมิปใญญาหรือความรูตาง ๆ ท่ีมีอยูในชุมชนรวม
แลกเปล่ียนเรียนรูกันเพื่อนําความรู ความเช่ียวชาญท่ีมีอยูในตนออกมาถายทอดใหลูกหลานท่ีมีความสนใจและ
นักทองเท่ียวที่มาเยือน 
 ท้ังนี้จากความสําคัญดังกลาวทําใหการเรียนรูแหลงทอง เท่ียวโดยชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมไดเกิด
ประโยชนแในดานตาง ๆ ไดแก 1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 2. ดานองคแกรชุมชน   3. ดานการ
จัดการ 4. และดานการเรียนรู นอกจากนี้ยังกอใหเกิดรายไดเขาสูชุมชนและสูประเทศไดอยางตอเนื่องหากทุก
ภาคสวนมีความรวมมือในทุก ๆ ดาน  
 
คําสําคัญ : การเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน วิถีวัฒนธรรม 
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ABSTRACT 
This academic article presents about Learning of tourist attraction by community 

according to cultural practices which purposes to study the learning process of tourist 
attraction by community and to study the guideline of tourism by community according to 
cultural practices. It has studied about the importance of tourist attraction by community, 
learning by community, learning and teaching arrangement by using community as a base, 
and the cultural practices of community to be a paradigm in education by consisting of 
factors 1. The happens are in conservation and restoration of natural resources, culture, 
traditions and local wisdom. 2. Tourism by communities develops the quality of people life 
in community, emphasizing people as the center of development in tourism activities, which 
connect with other community development activities that require learning. 3. The life 
quality of people in community increases, which is an indirect result of tourism.  4. Tourism 
by communities is a tool for dissemination of culture, traditions, local wisdom and the way 
of people life in community to the public. 5. Awareness in their own ethnicity is created to 
youth and adolescents to see the value of revitalization, preserve, inherit and conserve the 
natural resources, culture, traditions and their local wisdom to remain and inherit generations 
to further generation. 6. Tourism by communities leads to the integration of community 
members or groups in the community that have activities together Including the owners of 
local wisdom or other knowledge that exist in the community and the exchange of 
knowledge to bring their knowledge and expertise that exists in them for conveying to the 
interested children and visiting tourists. 

From such an importance, learning of tourist attraction by community according to 
cultural practices has been beneficial in various aspects, including 1. Natural resources and 
culture 2. Community Organization 3. Management Process  and 4. Learning. Additionally, it 
can generate income to the community and to the country continuously if all sectors have 
cooperation in all aspects. 
 
KEY WORDS : Learning, Tourist attraction, Cultural practices 
 
 
บทนํา 
 เนื่องจากปใจจุบันอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยเติบโตอยางตอเนื่อง การเตรียมความพรอมในการ
รองรับนักทองเท่ียวที่เพิ่มขึ้น ควรมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อใหสอดคลองตามกรอบ
ยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี   .ศ .พ )2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ  .ศ .2560-
2564) และแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับ 2 (พ  .ศ .2560-2564) กรมการทองเท่ียวจึงไดจัดทําแผน
ยุทธศาสตรแพัฒนาการทองเท่ียว พ  .ศ .2561 - 2564 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดําเนินการพัฒนาสินคา
และบริการดานการทองเท่ียว มุงเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพหวง
โซอุปทานทางการทองเท่ียวในทุกมิติ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมการทองเท่ียว ตลอดจนสรางกลไกการ
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ทํางานภายในองคแกรใหมีการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลท่ีทันสมัย เพื่อมุงพัฒนาใหประเทศไทย
เป็นแหลงทองเท่ียวคุณภาพและยั่งยืน )กรมการทองเท่ียว , 2561( 
 ประเทศไทยเป็นแหลงทองเท่ียวคุณภาพช้ันนําของโลก ดานการยกระบบคุณภาพและเพิ่มความ

หลากหลายของสินคาและบริการดานการทองเท่ียวใหมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล มุงเพิ่มรายไดจาก
การทองเท่ียวและเสริมสรางขีดความสามรรถในการแขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศ การเติบโตอยางมี
ดุลยภาพ โดยสงเสริมดุลยภาพการเจริญเติบโตของการทองเท่ียวระหวางกลุมนักทองเท่ียวกับพื้นท่ีชุมชน
ทองถิ่น โดยมีการพัฒนาสินคาและบริการและแหลงทองเท่ียวใหสอดคลองกับอัตลักษณแและวิถีไทย เสริมสราง
ความเขาใจใหแกนักทองเท่ียวและประชนถึงอัตลักษณแความเป็นไทย นอกจากนี้ยังสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการกระจายรายไดสูประชาชนทุกภาคสวนและสรางความยั่งยืน ดวยการสงเสริมความยั่ งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยการอนุรักษแและฟื้นฟูแหลงทองเท่ียวท่ีเส่ียงตอการเส่ือมโทรม การ
บริหารความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียวและปลูกฝใ่งจิตสํานึกความเป็นมิตรตอส่ิงแวดลอม สงเสริมความ
ยั่งยืนของวัฒนธรรม โดยการเชิดชูและรักษาไวซึ่งเอกลักษณแของไทย คุณคาด้ังเดิมและภูมิปใญญาทองถิ่น 

 )สํานักนายกรัฐมนตรี  , 2560   (การทองเท่ียวบรรลุเปูาหมายข องการสรางรายได แตในบางพื้นท่ียังไมบรรลุ
เปูาหมาย การกระจายรายไดสูทองถิ่น โดยสวนใหญผูท่ีไดรับประโยชนแจากการทองเท่ียวเป็นผูประกอบการ 
ทองเท่ียวภาคเอกชนท่ีไมใชคนในชุมชนท่ีนักทองเท่ียวเขาไปใชทรัพยากรธรรมชาติ และ วัฒนธรรมของชุมชน 
โดยชุมชนไมไดรับประโยชนแทางตรงกันขามชุมชนไดรับผลกระทบท่ีเกิดจาก การทองเท่ียว เชน ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรการทองเท่ียว ท้ิงขยะ เป็นตน ผลกระทบดังกลาวสงผลใหเกิด กระแสการ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนท้ังในระดับโลก และ ระดับประเทศ ปี พ  .ศ  .2535  มีการประชุมสหประชาชาติ
วาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา  )Rio/ Earth Summit) วันท่ี 14  มิถุนายน  2535  ณ นครรีโอเดจาเนโร 

ประเทศบราซิล มีประเด็นตอ การพัฒนาการทองเท่ียว  3  ประเด็น ไดแก  1  ( การอนุรักษแส่ิงแวดลอม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการอนุรักษแระบบนิเวศเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในระดับทองถิ่น   และระดับ
โลก 2 ( การตลาดการทองเท่ียวเชิงประสบการณแ เนนการทองเท่ียวเพื่อศึกษา เรียนรู ลงมือปฏิบัติจริงใน แหลง
ทองเท่ียว และ 3 ( การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ โดยเนนการพัฒนาแบบมีสวนรวมจาก ประชาชน หรือ ชุมชนใน
ทองถิ่น )อรลัชชา ศิวรักษแ และค ณะ, 2559   (  
  การทองเท่ียวโดยชุมชน เป็นการสงเสริมการอนุรักษแฟื้นฟูวัฒนธรรมและการทองเท่ียวในทองถิ่นตาง ๆ 
ของรัฐ โดยสนับสนุนใหนําวัฒนธรรมทองถิ่นอันหลากหลายเป็นสวนหนึ่งของการทองเท่ียว ประกอบกับการเขา
มาของการทองเท่ียวใน ชุมชนทองถิ่นตาง ๆ ของประเทศ จึงทําใหกลุมชาติพันธุแและชุมชนทองถิ่นหลายแหงใน
สังคมไทยเกิดการตื่นตัว ลุกขึ้นมาฟื้นฟู ประดิษฐแ และสรางสรรคแวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณแของตนเองขึ้นใหม 
แสดงถึงความรูสึกของกลุมหรือความเจริญงอกงามท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของภาษา คติ ความเช่ือ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะท่ีมีการสืบทอดปฏิบัติ และมีการยอมรับในระดับบุคคลและสังคม  )ทรงคุณ 
จันทจร พิสิฏฐแ บุญไชย และไพรัช ถิตยแผาด, 2552) เพื่อใชเป็นสินคารองรับการเขามาเท่ียวชมของนักทองเท่ียว
และมีการปรับเปล่ียนอัตลักษณแไปตามบริบทสถานการณแและเงื่อนไขตาง ๆ ในขณะเดียวกันก็ยังคงธํารงอัต
ลักษณแชาติพันธุแด้ังเดิมของตน แตในทางตรงกันขามก็มีกลุมชาติพันธุแหลายกลุมท่ีถูกกลืนวัฒนธรรมและอัต
ลักษณแทางชาติพันธุแเดิมของตนไปเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงท่ีสังคมไทยเขาสูกระแสโลกาภิวัฒนแท่ีความ
เจริญกาวหนาทางดาน เทคโนโลยีไดกระจายเขาสูทุกพื้นท่ีในประเทศไทย )ยศ สันตสมบัติ , 2551)  
 สรุปไดวาการเรียนรูแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนตามวิถีวัฒนธรรม ไดศึกษาเกี่ยวกับความรูความเขาใจ
ของแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนตามวิถี
วัฒนธรรม เนื่องจากการทองเท่ียวโดยชุมชนนั้นเป็นพื้นฐานของการทองเท่ียวตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
วัฒนธรรมในชุมชนนั้น ๆ ซึ่งอันจะประกอบไปดวย ดานทรัพยากรธรรมและวัฒนธรรม ดานการจัดการ ดาน
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การเรียนรูและดานองคแกรชุมชน อันจะสงใหกระบวนการตาง ๆ ภายในแหลงทองเท่ียวไดมีศักยภาพเพิ่มมาก
ขึ้น ท้ังนี้รวมท้ังภาคีเครือขายท่ีไดมีการสนับสนุนพรอมท้ังแผนยุทธศาสตรแแหงชาติ ไดมีกรอบแนวคิดเพื่อ
พัฒนาใหแหลงทองเท่ียวมีความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น 

ทบทวนวรรณกรรม 

  แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
    สถาบันการทองเท่ียวโดยชุมชน และองคแการบริหารและพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน  )2558: 10) ไดใหความหมาย การทองเท่ียวโดยชุมชนวา เป็นการทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงความยั่งยืนของ
ส่ิงแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาท
เป็นเจาของ มีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน โดยมีหัวใจสําคัญ 4 ประการ 
ประกอบดวย 1) การบริหารจัดการโดยการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน 2) การบริหารจัดการบนพื้นฐาน
ความภาคภูมิใจ ในวิถีชีวิต วัฒนธรรมของตน และการจัดการทรัพยากรของชุมชน 3) มีการนําเสนอ  “ของดี

ชุมชนและความภาคภูมิใจ  ”ผานการนําเท่ียวและกิจกรรมทองเท่ียว และ  4) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
เจา บานกับผูมาเยือน )พจนา สวนศรี , 2560: หนา 54) 
  
ความสําคัญ และประโยชน์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  การจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนตองเริ่มตนท่ีสมาชิกในชุมชนใหความรวมมือในการจัดการทองเท่ียว 
หากไมไดรับความรวมมือแลวก็ไมสามารถเกิดการทองเท่ียวในชุมชนไดเลย หรือ  หากเกิดขึ้นจะเป็นการ
ทองเท่ียวที่ไมยั่งยืน เพราะไมไดรับความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน ดังนั้น  
  เพื่อใหสมาชิกทุกคนในชุมชนรวมมือดวยดีตองเห็นความสําคัญ และประโยชนแของการทองเท่ียว 
ในชุมชน )สถาบันการทองเท่ียวโดยชุมชน , 2560) ดังนี้  
  1. เกิดการอนุรักษแฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปใญญาทองถิ่น  เพราะเป็น
ทรัพยากรการทองเท่ียวที่ดึงดูดใจนักทองเท่ียวใหเดินทางมาทองเท่ียวในชุมชน 
  2. การทองเท่ียวโดยชุมชน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเนนคนเป็นศูนยแกลางของการ
พัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีเช่ือมกับกิจกรรมพัฒนาชุมชนอื่น ๆ ท่ีตองอาศัยการเรียนรู  
  3. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพิ่มข้ึนซึ่งเป็นผลทางออมของการทองเท่ียว เชน เกิดรายไดเสริมจาก
การทองเท่ียวในชุมชน โครงสรางพื้นฐานท่ีอํานวยความสะดวกตอนักทองเท่ียวเกิดขึ้น ถนน หองน้ํา สาธารณะ 
ระบบไฟฟูา น้ําประปา เป็นตน  
  4. การทองเท่ียวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือของการเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปใญญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปใญญาของทองถิ่น และวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนตอสาธารณชน 
  5. สรางการตระหนักรูในชาติพันธุแของตนเองใหกับเยาวชน และวัยรุนใหเห็นคุณคาของการฟื้นฟู 
รักษา สืบทอด และอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปใญญาทองถิ่นของตนใหคงอยู 
และสืบทอดไปรุนตอรุน 
  6. การทองเท่ียวโดยชุมชนนําไปสูการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชน หรือ กลุมตางๆ ในชุมชน มี
กิจกรรมท่ีทํารวมกัน รวมถึงเจาของภูมิปใญญาหรือความรูตาง ๆ ท่ีมีอยูในชุมชนรวมแลกเปล่ียนเรียนรูกัน เพื่อ
นําความรู ความเช่ียวชาญท่ีมีอยูในตนออกมาถายทอดใหลูกหลานท่ีมีความสนใจ และนักทองเท่ียวที่มาเยือน 
  องคแประกอบหลักของการทองเท่ียวโดยชุมชนเป็นพื้นฐาน )Community Based Tourism - CBT  (มี 
4 ดาน ไดแก )พจนา สวนศรี . 2554(   
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  1.ดานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณแและวิธีการ
ผลิตท่ีพึ่งพาและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณแเฉพาะถิ่น 
 2. ดานองคแกรชุมชน ชุมชนมีระบบสังคมท่ีเขาใจกันในชุมชนมีปราชญแหรือมีผูมีความรูและทักษะใน
เรื่องตาง ๆ หลากหลาย ชุมชนรูสึกเป็นเจาของและเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 
 3. ดานการจัดการ ในชุมชนมีกฎกติกาในการจัดการส่ิงแวดลอมวัฒนธรรมและการทองเท่ียว มีองคแกร
หรือกลไกในการทํางานเพื่อจัดการทองเท่ียวและสามารถเช่ือมโยงการทองเท่ียวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได 
มีการกระจายผลประโยชนแท่ีเป็นธรรมและมีกองทุนของชุมชนท่ีเอื้อประโยชนแตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชน 
 4. ดานการเรียนรู ลักษณะของกิจกรรมการทองเท่ียวสามารถสรางการรับรูและความเขาใจในวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง มีระบบการจัดการใหเกิดการเรียนรูระหวางชาวบานกับผูมาเยือน รวมไปถึงการสราง
จิตสํานึกเรื่องการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในสวนของชาวบานและผูมาเยือน 
 หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐาน  
 การกําหนดหลักการนี้เป็นไปเพื่อใหเห็นถึงจุดยืนของการทองเท่ียว ท่ีใชการทองเท่ียวเป็นเครื่องมือใน
การพ ัฒนาชุมขน ไดแก  
 1.ชุมชนเป็นเจาของ 
 2. ชาวบานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและกําหนดทิศทาง 
 3. สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 
 4. ยกระดับคุณภาพชีวิต 
 5. มีความยั่งยืนทางดานส่ิงแวดลอม 
 6. คงเอกลักษณแและวัฒนธรรมทองถิ่น 
 7. กอใหเกิดการเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม 
 8. เคารพในวัฒนธรรมท่ีแตกตางและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแ 
 9. เกิดผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแกคนในทองถิ่น 
 10. มีการกระจายรายไดสูสาธารณประโยชนแ 
 
 การรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  
           เกณฑแการรับรองแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนพัฒนาโดยสถาบันการทองเท่ียวโดยชุมชน รวมกับองคแการ
บริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ )พจนา สวนศรี และสมภพ ยี่จอหอ , 2556 ( ใชเป็นนวทางในการพัฒนาและเกณฑแ
ประเมินใหรางวัลแหลงทองเท่ียวชุมชนยอดเย่ียมและดีเดนเป็นการเปรียบเทียบผลการประเมินกอนการรับรอง
และหลังการพัฒนาตามแนวทางมาตรฐาน 5 ดาน  ไดแก การบริหารจัดการอยางยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจทองถิ่น สงเสริมวัฒนธรรม ดูแลรักษาส่ิงแวดลอม บริการ และความปลอดภัย เพื่อใหเกิดการจัดการ
ทองเท่ียว ชุมชนท่ีเป็นมาตรฐาน และแหลงทองเท่ียวมีพรอมในการตอนรับนักทองเท่ียวผูมาเยือน ผูเขียน เห็น
วาชุมชมสามารถนําไปเป็นแนวทางของการเตรียมความพรอมการจัดการทองเท่ียวโดย มีดังนี้   
            1 . ดานการบริหารจัดการอยางยั่งยืนของการทองเท่ียวโดยชุมชน  
   1.1  ระบบการบริหาร จัดการ โดย ชุมชนแบบบู รณการ ท้ั ง  8  ด าน  ได แก  ด าน

ทรัพยากรธรรมชาติ ดานวัฒนธรรม ดานสุขภาพอนามัย ดานความปลอดภัย ดานคน สังคม ผลประโยชนแ ดาน
คุณภาพบริการ และดานการตลาด  

   1.2 การมีสวนรวมของสมาชิกลุม และชุมชน  
   1.3 การเสริมศักยภาพของคนในกลุม และชุมชน  
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   1.4 ระบบประเมินความพึงพอใจ ของนักทองเท่ียว กลุมนักทองเท่ียว และชุมชนท่ีครอบคลุม  
   1.5 การปฏิบัติตาม กฎระเบียบของกลุมคนในชุมชน และนักทองเท่ียว และ  

1.6 การตลาด และประชาสัมพันธแอยางรับผิดชอบ  
            2  . ดานการทองเท่ียวโดยชุมชนมีการกระจายผลประโยชนแสูทองถิ่น สังคม และคุณภาพชีวิต 
ประกอบดวย  
   2.1 สนับสนุนการพัฒนาชุมชน  
   2.2 กระจายรายไดอยางเป็นรูปธรรม และสรางโอกาสในการมีรายไดเสริม และ  
   2.3 การใหเกียรติ ดานสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแ   
            3 . ดานการทองเท่ียวโดยชุมชนมีการอนุรักษแ และสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ประกอบดวย  
   3.1 กลุมทองเท่ียวมีขอมูล และความรู เกี่ยวกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในทองถิ่น  
   3.2  มีการถายทอดขอมูลทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิต จากคนภายในสูคนภายนอก และการ
ถายทอดภายในชุมชนดวยตัวเอง  
   3.3 มีกฎ กติกา และ แนวทางปฏิบัติเพื่อการเคารพ และปกปูองวัฒนธรรมของคนในทองถิ่น 
และใหเกียรติวัฒนธรรม ของแขกผูมาเยือน   
            4  . ดานการทองเท่ียวโดยชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยาง เป็นระบบ 
และยั่งยืน ประกอบดวย  
   4.1 กลุมทองเท่ียวมี ฐานขอมูลดานทรัพยากร และการใหการศึกษา  
   4.2  มีการออกแบบกิจกรรมทองเท่ียวท่ีคํานึงถึง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  
   4.3  การจัดการทรัพยากรส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน และการอนุรักษแความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  
   4.4 การจัดการขยะชุมชน  /แหลงทองเท่ียว  
   4.5 การจัดการทรัพยากรน้ําและน้ําเสีย  
   4.6 การจัดการดานเสียงรบกวน  
   4.7 การจัดการดานพลังงาน  
   4.8 ผลิตภัณฑแท่ีเป็นมิตรตอส่ิงแวดลอม และ  
   4.9 อาคารส่ิงปลูกสราง  
            5 . ดานการบริการ และความปลอดภัยของการทองเท่ียวโดยชุมชน ประกอบดวย  
   5.1  กิจกรรมการทองเท่ียวมีความชัดเจน ปลอดภัย มีความเหมาะสมกับสภาพชุมชน 
กลุมเปูาหมายและชวงเวลา  
   5.2 ท่ีพัก  
   5.3 ยานพาหนะ และการเดินทาง  
   5.4 นักส่ือความหมายทองถิ่น  
   5.5 เจาของบาน  
   5.6 การติดตอประสานงาน และ  
   5.7 ความปลอดภัย  
    
ความหมายของการเรียนรู้ในชุมชน 
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 การเรียนรู  )Learning   (มีขอบขายกวางกวาการศึกษาหรือการฝึกอบรม ริชารแด เพทติงเกอรแ 
 )Pettinger, 2000   (กลาววา การเรียนรูเป็นกระบวนการในการกอใหเกิดรูปแบบและพัฒนาความรู 
(Knowledge) ทักษะ  )Skills) ทัศนคติ  )Attitude) และพฤติกรรม  )Behavior) ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษา 
(Education) ฝึกอบรม  )Training) การขัดเกลาทางสังคม  )Socialization) และประสบการณแ  )Experience) 
การ เรียนรูจะกอใหเกิดการปรับตัว การยอมรับ การมีแนวทางการปฏิบัติตามใหสอดคลองกับสถานการณแตาง 
ๆ อยางไรก็ดีการเรียนรูของแตละบุคคลจะมีความแตกตางกันท้ังในแงของเวลาและขอบเขต บางคนเรียนรูได
เร็ว บางคนเรียนรูไดชา บางคนเรียนรูไดครบถวน บางคนเรียนรูไดเฉพาะสวน ท้ังนี้ขั้นอยูกับเงื่อนไขของแตละ
บุคคล ไดแก  
  1. ความปรารถนาและแรงจูงใจ  
  2. คุณภาพและวิธีการสอนหรือการเรียนรู  
  3. สภาพบังคับท่ีจะเรียนรูท้ังท่ีเกิดจากตัวเขาเองท่ีตองการศึกษา ตองการเพิ่มทักษะ หรือ คุณภาพ
งาน หรือเกิดจากการบังคับจากผูอื่นองคแกรท่ีตองการใหเขามีความรูหรือทักษะหรือคุณภาพงานตามท่ีตองการ  
  4. เกิดจากแรงเสริมของตนเองท่ีตองการพัฒนาในการสรางโอกาสในหนาท่ีการงานของตนเอง  
  5. ทัศนคติของแตละคนท่ีตองการเรียนรูในส่ิงใหมตองการเพิ่มพูน ความรูและทักษะของตนเอง  การ
เรียนรูนอกจากเป็นการเพิ่มพูน ความรูทักษะและปรับเปล่ียนพฤติกรรมแลวยังทําใหมีความคิด  แนวคิดใน
กรอบท่ีกวางและรอบคอบมากขึ้น มีเหตุมีผลมากขึ้น  
  ดังนั้นถาชุมชนใดมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง จะทําใหคนในชุมชนมีเหตุมีผลในการเลือกแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนท่ีเห็นวาเป็นประโยชนแตอสมาชิกของชุมชน ชุมชนเองก็จะมีเหตุและผลในการเลือกผูนําของเขาได
ถูกคนเลือกคนดีในสายตาของชุมชนท่ีจะนําพาชุมชนของตนเองพัฒนาไดอยางยั่งยืน ไมวาจะเป็นการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาครอบครัวและพัฒนาชุมชน ชุมชนตองปรับตัวใหอยูรอดตลอดเวลา  
  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
    การจัดการเรียนการสอนโดยใชชุมชนเป็นฐาน เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนได
เกิด การเรียนรูจากการไดปฏิบัติงานจากสถานการณแจริงของชุมชน เชน การไปศึกษาเรื่องประวัติศาสตรแ 
วัฒนธรรม การทํามาหากิน หัตถกรรม การศึกษาองคแกรในชุมชนนอกเหนือไปจากการเรียนในโรงเรียน 

)วิทยากร เชียงกูล.  2550) เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจกระบวนการเรียนรู พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทาง
สังคม และความรับผิด ชอบตอสังคมใหกับนักศึกษา และยังเป็นการสงเสริมใหสถานศึกษามีอิสระในดาน
วิชาการโดยมีสวนรวมกับชุมชนใน การพัฒนาการศึกษาอยางยั่งยืน 
  Butin (2010) อธิบายความหมายของการเรียนรูคูการบริการสังคม ในลักษณะเดียวกันกับ Iverson 
and James (2010) วาเป็นการเรียนการสอนท่ีจะชวยใหผูเรียนเขาใจความเป็นมนุษยแไดดียิ่งขึ้น เมื่อนํามา
ปฏิบัติแลวยังผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอตัวผูเรียนเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีเปิดโอกาสใหผูเรียน  ได
ปรับเปล่ียนบทบาทของตนเองในดานการใหบริการทั้งวิชาการและวิชาชีพรวมกับวิชา ความเป็นคน การนําองคแ
ความรูจากประสบการณแในการบริการสังคมมาพัฒนาตนเอง  นําแนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณแมา
ประยุกตแใชเปิดโอกาสใหผูเรียนไดสะทอนแนวคิด เจตนารมณแ จากการเขารวมในการจัดการเรียนรูดวยการ
บริการสังคมท้ังโดยทางตรง และทางออม เกื้อหนุนการใชชีวิตในสังคมประชาธิปไตย สรางสมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคแ ในการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคม มองเห็นวาตนเอง  เป็นสวนหนึ่งของ
สังคม และแสดงออกดวยการทํากิจกรรมบริการชุมชน  )Community Service) เพื่อตอบสนองความตองการ
หรือแกไขปใญหาของสังคม 
  การจัดการศึกษาฐานชุมชน หรือการจัดการศึกษาโดยใชฐานชุมชน มีแนวความคิดตอประเด็น
พัฒนาการของการจัดการศึกษาในระบบของไทยวา โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นแหลงผลิตขนาดใหญ 
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สถานศึกษาเป็นกลไกการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศใหกาวทันโลก การศึกษาทําใหคนไทยรูเทาทัน ประเทศ
มีความเจริญกาวหนา และในสังคมแขงขัน คนไทยใหความสําคัญตอการเรียนรูตลอดชีวิต และใชความรูเป็น
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถใชความรูจัดการตนเองไดเพิ่มมากขึ้น แตในทางกลับกัน แบบแผนการจัด
การศึกษาโดยสถานศึกษาไดแยกคนออกจากชุมชน สังคม วัฒนธรรม จิตวิญญาณของความเป็นทองถิ่น จนลืม
รากเหงา วิถีชีวิตและความเป็นตัวตนเกือบส้ินเชิง แยกการศึกษาออกจากครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น วัด ศาสน
สถาน ท่ีมีบรรพบุรุษ ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และคุณธรรมศีลธรรมเป็นกลไกเช่ือมโยงคนใหเป็นมนุษยแท่ีสมบูรณแ 
(พิณสุดา สิริธรังศรี 2555 : 12)          
  หากมองในภาพกวางเกี่ยวกับอนาคตดานสังคมกับการศึกษา กลุมคนท่ีเขาไมถึงการศึกษาและการ
เรียนรู จะถูกละเลยและทอดท้ิงโดยระบบการแขงขัน คุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของคนจะลดลง เด็กและ
เยาวชนใหความสําคัญในโลกของตนเอง จะหางเหินและละเลยบุพการี บรรพชนและความเป็นไปของสังคม 
(สํานักงานเลขาธิการภาการศึกษา 2552 : 21) เพราะโลกกวางของผูเรียนถูกจํากัดใหแคบลง (พิณสุดา สิริธรัง
ศรี 2555  : 12) เป็นการศึกษาเดินตามรอยตะวันตก แบบตอทอความรู การศึกษาแบบทองจําตํารา เนนการ
ทองหนังสือ แตไมเนนการเรียนรูวิถีชีวิต (ประเวศ วะสี 2553) ทางออกของการแกไขปใญหาดังกลาว คือ
ทางเลือกการศึกษาฐานชุมชน แนวคิดในการจัดการศึกษาฐานชุมชน มีสาระสําคัญโดยสังเขปดังนี้ (วรากรณแ 
สามโกเศศ และคณะ 2553 : และ ประเวศ วะสี 2555 : 2) 
  การจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นระบบการศึกษาทางเลือกของภาคประชาชน ท่ีใหความสําคัญกับการ
สรางความเขมแข็งท่ีฐานราก ท่ีจําเป็นตองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาท้ังระบบ โดยใหความสําคัญกับ
ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น สถาบันศาสนา เอกชน องคแกรเอกชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น และองคแกรอื่น
ของประชาชน เติมเต็มการจัดการศึกษาท่ีดําเนินอยูในปใจจุบัน เพื่อนําไปสูสุขภาวะของคนไทย ท้ัง ทางดาน
สติปใญญา จิตใจ รางกาย และสังคม การจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นการศึกษาท่ีเช่ือวา ทุกคนมีศักยภาพท่ีจะ
เรียนรูได บนหลักการการศึกษาเพื่อมวลชนและมวลชนเพื่อการศึกษา ชวยกันทําใหการศึกษาเป็นกลไกปลูกฝใง 
และพัฒนาทรัพยากรมนุษยแท่ีบูรณการเขากับวิถีชีวิต วัฒนธรรม รากเหงา ประวัติศาสตรแ ชุมชน ทองถิ่นและ
ประเทศชาติ 
  การจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นการศึกษาท่ีเอา “ชีวิตเป็นตัวต้ัง” แทนการเอา “วิชาเป็นตัวต้ัง” ตาม
แบบแผนเดิม โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนไดรับท้ังความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมจริยธรรม รูปแบบ
การศึกษา เป็นการศึกษาระบบเปิด ท่ีบูรณการท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ี
ทุกคนมีสิทธิ เพื่อท่ีจะใหความเห็น หรือเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เป็นการศึกษาท่ีฟใงเสียงประชาชน 
  การจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นการศึกษาท่ีสามารถรองรับผูจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีไมประสงคแเขา
รับการศึกษาในระบบ แตสามารถศึกษาตอดวยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐและการยอมรับจากสังคม ผูจบการศึกษาสามารถเลือกรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการ
อาชีวศึกษา หรือเลือกท่ีจะมีอาชีพอิสระ มีสถานประกอบการ และหากตองการกลับเขาสูการศึกษาในระบบ ก็
สามารถเทียบความรูและประสบการณแ โดยองคแกรเทียบโอนความรูและประสบการณแ ท่ีสามารถเช่ือมโยงกันได
อยางเป็นองคแรวม 
  การจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นการเพิ่มความสําคัญของเอกชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน
ทองถิ่น สถาบันศาสนาและสถาบันสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ตองหันมาใหความสําคัญกับ
เยาวชนและบุตรหลาน โดยรวมกันปลูกฝใงคุณธรรม จริยธรรม  มารยาท ประเพณีและวัฒนธรรมภายใน
ครอบครัวและชุมชน โดยรัฐและองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ใหความสําคัญกับการเสริมสรางครอบครัวเขมแข็ง 
เป็นฐานรากของสังคม 
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  การจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นการจัดการศึกษาท่ีเนนการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ (Interactive 
Learning Through Action) กระบวนชุมชนคือ หัวใจของการพัฒนาแผนการพัฒนาของชุมชนเป็นแผนอยาง 
บูรณการ คือ เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม สุขภาพ การศึกษาและประชาธิปไตย เพราะเช่ือ
วา การเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติจะนําไปสูชีวิตและการอยูรวมกันท่ีดี เป็นการเรียนรูท่ีสําคัญท่ีสุด ไมใชการ
ทองวิชาการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติทําใหชีวิตเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางบูรณการ  
 
วิถีวัฒธรรม 
  แนวคิดเก่ียวกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน  
  1. วิถีชีวิตชุมชนในภาพรวม เวธกา เสวครบุรี )2554( กลาววา วิถีชีวิตชุมชน เป็นวิถีชีวิตของมนุษยแใน
สังคม หมายถึง วัฒนธรรมในทางสังคมศาสตรแนั่นเอง ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมเป็นส่ิงกําหนดพฤติกรรมต้ังแตเกิด
จนตาย ต้ังแตต่ืนนอนจนเขานอน พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีมนุษยแกระทําลวนแลวแตเป็นเรื่องของวัฒนธรรมท้ังส้ิน 
วัฒนธรรมเป็นตัวกําหนดรูปแบบของครอบครัว เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา ศาสนา เป็นตน วัฒนธรรม
จะกําหนดวาส่ิงใดดีส่ิงใดไมดี ส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด รวมท้ังเป็นเปูาหมายในชีวิตวาควรเป็นอยางไร ฉะนั้นกิจกรรม
ทุกอยางของมนุษยแไมวาจะเป็นการกิน การด่ืม การพูด การอาน การเขียน การคิด การทํางาน การเลน  การ
การติดตอสัมพันธแกัน ลวนแลวแตเป็นเรื่องของวัฒนธรรมท้ังส้ิน วัฒนธรรมจึงเป็นวิถีชีวิตของมนุษยแในสังคม  
สังคมหนึ่งหรือชุมชนหนึ่ง ๆ จะตองมีวิถีการดําเนินชีวิตเป็นลักษณะเฉพาะของสังคม วิถีชีวิตจึงเป็นเสมือน
เอกลักษณแหรือตราประจําสังคม ซึ่งมีความแตกตางกันไปท้ังนี้ขึ้นอยูกับเหตุดังนี้  
  1. ความคิดเห็นและการมองโลกตางกัน ความคิดเห็นและการมองโลกตางกันจะทําใหวิถีชีวิตแต
ตางกันไป จะเห็นวามนุษยแทุกแหงของโลกจะตองมีกฎระเบียบกฎเกณฑแ ความเช่ือ ศาสนา การปกครอง 
เศรษฐกิจ การอบรมเล้ียงดู แตรูปแบบของส่ิงเหลานั้นจะแตกตางกันไปตามคานิยมของแตละสังคม 
  2. สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรแตางกัน  )วิชชุตา ใหเจริญ , 2552   (กลาววา  สภาพแวดลอมทาง
ภูมิศาสตรแตางกันทําใหพบปใญหาแตกตางกัน 
  วิถีชีวิตของชุมชน เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของสมาชิกสวนใหญในแตละชุมชนท่ีพิจารณาไดจาก  
  1.บทบาทท่ีสมาชิกแสดงออกมาตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ ท้ังในระดับปใจเจกบุคคล สถาบัน 
องคแกรและชุมชน โดยท่ีแตละปใจเจกอาจมีหลายบทบาทเมื่อทําหนาท่ีอยูตางสถานท่ีและเวลา หรือแมแตเวลา
และสถานท่ีเดียวกัน  
 2. โครงสรางและหนาท่ีของสมาชิกท่ียอมเป็นไปตามความสัมพันธแระหวางสมาชิกและระหวางสถาบัน 
องคแกรและชุมชน ท่ีจะมีเปูาหมายการอยูรวมกันอยางสันติ แตเมื่อชุมชนใดมีผลประโยชนแเหล่ือมลํ้ากันในเชิง
ไดเปรียบเสียเปรียบ สถานการณแยอมเปล่ียนแปลงไปในทิศทางลบไดถาปราศจากการประนีประนอมและอาจ
สงผลกระทบตอการทําลายโครงสรางและหนาท่ีของอีกชุมชนหนึ่งท่ีไมสามารถปูองกันตนเองได 
 3. การกําหนดเงื่อนไขของความสัมพันธแในลักษณะเครือญาติ เพื่อ เครือขาย คูคาขาย ผูมีสวนไดสวน
เสียในผลประโยชนแรวมกันหรือคูแขงขันกัน 
 4. กําหนดขอตกลง กฎเกณฑแทางสังคมท่ีอาจพัฒนาขึ้นเป็นระเบียบ บรรทัดฐานทางสังคม ประเพณี
และกฎหมายท่ีมีบทบังคับ 
 5. มีการสรางกลไกทางสังคม เป็น Law Enforcement ท่ีมีพลังและอํานาจบังคับใชกฎเกณฑแ 
ดังกลาวในรูปแบบของความเช่ือ พิธีกรรม กลไกทางสังคมท่ีมีอํานาจและเป็นพลังของตัวแทนสมาชิก สถาบัน 
องคแกรและชุมชน ท้ังประเภท Law enforcement ท่ีมีขอบเขตการบังคับใชท่ีมีวงกวางแตกตางกันตามอํานาจ
ท่ีหนุนหลังกลไกนั้น ๆ ท้ังอํานาจท่ีนาเช่ือถืออยางเป็นเหตุเป็นผลหรืออํานาจท่ีนอกเหนือการควบคุมทาง
ธรรมชาติ (Super Natural Power)  
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 วิถีชีวิตของแตละคนในชุมชนยอมแตกตางกันแตท่ีเหมือนกันคือ การทําหนาท่ีของกลไกทางสังคมท่ี
แฝงไปดวยความเช่ือ คานิยม ทัศนคติท่ีพัฒนาขึ้นเป็นประเพณีท่ีถือปฏิบัติ สวนขอหามและกฎเกณฑแใ นการ
ปฏิบัติก็กลายเป็นบรรทัดฐานท่ีถายทอด เรียนรูสืบตอกันมาในรูปแบบตาง ๆ ชุมชนยอมมีวิธีการจัดการควบคุม
รูดวยตนเอง ความรูระดับชุมชน มักเรียกวา ภูมิปใญญาทองถิ่นท่ีอาจจําแนกไดหลายสาขาตามประเภทองคแ
ความรู คือ ความเป็นธรรมชาติ หรือธรรมชาติวิทยา เป็นตน 
  การพัฒนาวัฒนธรรมไทยในอนาคตตามทัศนะของนายแพทยแประเวศ วะสี จากเรื่อง  วัฒนธรรมกับการ
พัฒนา ซึ่งขอเสนอการพัฒนาวัฒนธรรมดังกลาวนี้มีความสัมพันธแกับการปรับเปล่ียนทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏใน
สังคมไทยปใจจุบัน ขอเสนอการพัฒนาวัฒนธรรมสูอนาคต ดังกลาว สรุปไดดังนี้  
  1. การบูรณะคําวา  “วัฒนธรรม  ”ซึ่งคํานี้เมื่อนํามาใชในการส่ือสารไดขาดความมีชีวิต  ความสําคัญท่ี
ปรากฏจะใหความเป็นรูปธรรมในดานการแสดงและพิธีการในวันสําคัญของชาติ ซึ่งขาดพลังในการพัฒนา 
ดังนั้น ความเขาใจใหมในดานพลังเพื่อการพัฒนาจึงสมควรนํามาบูรณะใหมเพื่อนําทางใหวัฒนธรรมมีความเป็น
รูปธรรมและมีพลังลึกซึ้งในจิตวิญญาณ เป็นความสุขทางจิตวิญญาณ )Spiritual Happiness)  

โดยมีขอสรุปในเชิงความหมายท่ีสําคัญ คือ วัฒนธรรม หมายถึง การเรียนรู สะสมความรู และ
ถายทอดความรูในรูปแบบของการ ปฏิบัติ วัฒนธรรม หมายถึง การปฏิบัติหรือพฤติกรรมของชุมชนหรือวิถีชีวิต
ของชุมชน วัฒนธรรม หมายถึง ภูมิปใญญาด้ังเดิม )Traditional Knowledge) ซึ่งคนในชุมชนตองรูจักทองถิ่น  

 2. ปใญหาของการพัฒนา ซึ่งปรากฏในประเทศไทย 3 ประเด็น  
  2.1 การมองปใญหาการศึกษาจากเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งซึ่งมิไดมองลึกซึ้งในสภาวะแวดลอมอื่นๆ 

ท่ีสัมพันธแกับจิตใจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม  
  2.2 ขาดการมองความสําคัญจากจุดเริ่มตนท่ีสําคัญโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว  สถาบัน

ชุมชนท่ีไมสามารถควบคุมการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมได ในท่ีสุดปใญหาตางๆ นับต้ังแตการทุจริตฉอฉล 
คอรัปช่ัน การเพิ่มขึ้นของปใญหาอาชญากรรม การเอารัดเอาเปรียบทาง เพศ ปใญหาการคาประเวณี การตัดไม
ทําลายปุาและการทําลายส่ิงแวดลอมไดบั่นทอนสังคม โดยรวมและเป็นอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ซึ่งไดกอ
เกิดการพัฒนาแบบไมยั่งยืน (Unsustainable development)  

  2.3 ปใญหาส่ิงแวดลอมถูกทําลายจะเป็นจุดเผชิญหนาของชุมชนในอนาคต  
 3. การรวมศูนยแอํานาจตนเหตุของความรุนแรงและความเส่ือมทางศีลธรรมสังคมไทยเป็น สังคมท่ีคน

ไทยภูมิใจในการนับถือศาสนาพุทธ หากแตสภาพปใจจุบันอํานาจรัฐ )รัฐฐานุภาพ (และ  อํานาจเงิน  )ธนานุภาพ (
ไดรวมศูนยแอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม ขอมูล ขาวสาร การใชทรัพยากรและ
กระบวนยุติธรรม ซึ่งกอใหเกิดการใหความสําคัญในวัตถุนิยมเป็นสําคัญและสามารถบดบังจริยธรรมไดความ
ออนแออันเกิดจากอํานาจเงินจึงไมอาจฟื้นฟูศีลธรรมใหเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาวพุทธได  การ
สนับสนุนใหวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตและมีพลังในตนเอง ในท่ีนี้ นายแพทยแประเวศ วะสี ไดเสนอคุณลักษณะ 8 
ประการ  

  3.1 มีความหลากหลายการกระจายอํานาจสูทองถิ่น  
3.2 การกระจายรายไดสูทองถิ่น โดยใหความสําคัญความนิยมไทย 7 ขอ ไดแก 

    3.2.1 การสนับสนุนอาชีพเดิมของชาวบาน  
    3.2.2 การอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมของทองถิ่น  
    3.2.3 การเห็นคุณคาของอาหารไทยท่ีมีผลตอสุขภาพของคนภูมิภาคเมืองรอน  
    3.2.4 สนับสนุนการผลิตและพัฒนาสมุนไพรไทยและการแพทยแแผนไทยใหเป็น

รายไดของคนในชุมชน  
    3.2.5 ใชวัสดุทองถิ่นแทนการใชวัสดุธรรมชาติซึ่งทําลายส่ิงแวดลอม  
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    3.2.6 นําเสนอจุดขายการทองเท่ียวท่ีนําจุดเดนของรากฐานวัฒนธรรมไทยในระดับ
ทองถิ่น  

    3.2.7 สนับสนุนใหชุมชนมีความเป็นชุมชนและลักษณะความเป็นทองถิ่นอยางยั่งยืน  
   3.3 สงเสริมศักด์ิศรีของชุมชนทองถิ่นโดยมิใหติดยึด  “เงิน  ”เป็นปใจจัยสําคัญสูงสุด ชุมชน  
และทองถิ่นมีเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง มีความสุข  
  4. มีการบูรณะการวัฒนธรรมใหเป็นศูนยแรวมของเศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม  ส่ิงแวดลอม 
วัฒนธรรมเป็นเรื่องของคนท่ีมีความเช่ือ ระบบคุณคาพรอมการปฏิบัติรวมกัน  
  5. สรางความประสานสอดคลอง )Harmony) และความสมดุลยั่งยืน ลักษณะวัฒนธรรมมีการประสาน
ระหวางมนุษยแส่ิงแวดลอมในลักษณะการปฏิสัมพันธแตอกัน  
  6. มีการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณอยางลึกซึ้งกอใหเกิดการอนุรักษแ คนในสังคมเห็นคุณคาของ
สุนทรียะโดยมิไดนําเอาความเจริญทางวัตถุมาบดบังความงดงามในโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
  7. สงเสริมความเขมแข็งของสังคม โดยการใหคนในชุมชนมีความเขมแข็งดานศีลธรรม  
  8. เป็นการผดุงศีลธรรมของสังคม โดยการบูรณความเป็นชุมชนรวมกับการสงเสริม  ระบอบ
ประชาธิปไตย เศรษฐกิจแบบกระจายศักด์ิศรีของชุมชนทองถิ่น การบูรณการท่ีกอใหเกิดความสอดคลองและ
ความสมดุล แนวทางในการสงเสริมวัฒนธรรมกับการพัฒนามี 7 ขอ  
   8.1 การสรางความเขาใจท่ีถูกตองใหคนในสังคมปฏิบัติไดถูกตอง  
   2. การสนับสนุนทางวัฒนธรรมในชุมชนทองถิ่น การสนับสนุนเวทีวัฒนธรรมในรูปแบบท่ี  
หลากหลายในชุมชนทองถิ่นตาง ๆ  
    3. สงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุน  
   4. สงเสริมองคแกรชุมชนและกระบวนการเรียนรูของประชาชนเพื่อชุมชนเขมแข็งแลวจะ 
กอใหเกิดพลังในชุมชนทุกๆ ดาน  
   5. ปรับการศึกษาใหเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม  
   6. ใหวัฒนธรรมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ การกระจายรายไดและการรักษา 
สภาพแวดลอม  
   7. มีเงินกองทุนการบริหารงานวัฒนธรรม โดยการออกกฎหมายสภาวัฒนธรรม การ
วิพากษแวิจารณแแนวคิดของวัฒนธรรมชุมชนจึงมีความสัมพันธแกับแนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นทองถิ่นนิยม
และความเป็นสากลนิยม )localism Cosmopolitanism)  
  แนวคิดดังกลาวมีความแตกตางกัน 2 ลักษณะ กลาวคือ  
  1. บุคคลท่ีมีแนวคิดแบบทองถิ่นนิยมจะใหความสําคัญกับครอบครัว การอบรมขัดเกลา กลุมเพื่อนบาน
และบุคคลในชุมชน ซึ่งใชชุมชนเป็นฐานในการศึกษาลักษณะท่ีปรากฏของบุคลิกภาพของคนในชุมชนจัดเป็น
บุคคลท่ีมีความอนุรักษแนิยม เห็นคุณคาในวัฒนธรรมทองถิ่น การเคารพบุคคลและลักษณะวัฒนธรรมด้ังเดิม
มากกวาการปรับเปล่ียนตนเองตามปใจจัยภายนอกท่ีเขามาผลักดัน  
  2. บุคคลท่ีมีแนวคิดแบบสากลนิยมจะมองความอยูรอดจากปใจจัยภายนอกและใหความสําคัญกับการ
เปล่ียนแปลงจะมีผลตอการดํารงอยูไดโดยยึดพื้นท่ีของชุมชนใหคงอยูตอไป คนกลุมนี้จะอางทรรศนะความเป็น
ปใจจุบันที่มีความกวางไกล 
 
สรุป 

การเรียนรูแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนตามวิถีวัฒนธรรม ตองมีการเรียนรูควบคูกันไปท้ังนักทองเท่ียว
และคนในชุมชน เพื่อแลกเปล่ียนความรูความเขาใจในการศึกษาและเพิ่มศักยภาพใหท้ังตัวนักทองเท่ียวและคน
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ในชุมชนรวมถึงสภาวะแวดลอมอื่น ๆ ท่ีสัมพันธแกับจิตใจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม เป็นตน 
นอกจากนี้วัฒนธรรมยังเป็นวิถีชีวิตของมนุษยแในสังคม  หรือชุมชนหนึ่ง ๆ จะตองมีวิถีการดําเนินชีวิตเป็น
ลักษณะเฉพาะของสังคม วิถีชีวิตจึงเป็นเสมือนเอกลักษณแหรือตราประจําสังคมท่ีแตกตางกันไปในแตละพื้นท่ี
สังคม การเรียนรูกระบวนทัศนแในแหลงทองเท่ียวโดยมีชุมชนเป็นพื้นฐานตองประกอบไปดวยการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง จะทําใหคนในชุมชนมีเหตุมีผลในการเลือกแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในชุมชนท่ีเห็นวาเป็น
ประโยชนแตอสมาชิกของชุมชนตนเองนั้นพัฒนาไดอยางยั่งยืน ไมวาจะเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว
และพัฒนาชุมชน ชุมชนตองปรับตัวใหอยูรอดตลอดเวลา  
  เนื่องจากสภาพแวดลอมไมวาจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศและโลก
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาเชนกันชุมชนท่ีฉลาดในการปรับตัวเองนั้นตองเป็นชุมชนแหงการเรียนรู  )Learning 
Community) ดังแนวคิดของ Peter M. Senge (1990) เช่ือวาองคแกรท่ีฉลาดตองเป็นองคแกรท่ีมีการ
มอบหมายใหความไววางใจซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก )Commitment) และสมาชิกมีความสามารถท่ีจะเรียนรู 
 )Capacity to Learn) โดยมีหลักการของการเรียนรูอยู 5 ประการ ไดแก การคิดอยางเป็นระบบ  )Systems 
Thinking) ความสามารถท่ีจะเรียนรูหรือเกงท่ีจะเรียนรู  )Personal Mastery) มีความเขาใจรูปแบบภาพหมาย
ใหเกิดข้ึนในอนาคต )Shared Vision) ซึ่งอาจเกิดจากการตองสมติฐานหรือสามัญการ  )Generalization) การมี
รูปแบบของการพัฒนาท่ีตองการบรรลุ )Mental Model) นั่นคือมีเปูาหมายท่ีชัดเจนและเปูาหมายท่ีเกิดขึ้นตอง
มาจากความคิดความเห็นรวมกันของสมาชิก  )Building a Shared Vision) และหลักการสุดทายตองเรียนรู
รวมกัน )Team Learning) ท้ังท่ีกลาวมาขางตน ผูเขียนจึงเห็นวาการนํากระบวนการ และรูปแบบตาง ๆ มาทํา
ความเขาใจและเรียนรูในแหลงทองเท่ียวไดนั้น ตองเริ่มจากการพัฒนาเรียนรูตัวเอง เรียนรูคนในชุมชนถึงวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน เพราะจะทําเราสามารถพัฒนาและเขาใจในส่ิงท่ีจะเรียนรูนั้น ๆ ไดเป็นอยางดี  
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บทคัดย่อ 

 ในยุคสังคมแหงการเปล่ียนแปลง  คนท่ัวโลกสามารถส่ือสารขอมูลขาวสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว  ความรูมี
อยูท่ัวไปขึ้นกับวาใครจะสามารถเลือกใชใหเกิดประโยชนแไดอยางเหมาะสม  จึงเป็นประเด็นท่ีนาสนใจวาคนไทยใน
ยุค 4.0 ควรมีลักษณะอยางไร  จึงจะกาวขามผานการใชชีวิตแบบบริโภคนิยม  เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพและสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางราบรื่นและมีความสุขท่ียั่งยืน  เนื่องจากประเทศไทยยั งคงมี
สภาพปใญหาสังคมอยางตอเนื่อง เชน ปใญหาลอลวง  ลวงละเมิดทางเพศ  ทุจริตคอรัปช่ัน  ความโหดรายใน
ครอบครัวหรือการฉอโกงทรัพยแสิน มีกระแสการพัฒนาคนไทยใหมีทักษะการคิดแบบตาง ๆ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวดานเศรษฐกิจดวยรูปแบบการสอนแบบตาง ๆ  แตทําอยางไรคนไทยจึงจะมีความสุขอยางยั่งยืน   

  สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการความรูใน 4 สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตรแ 
วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตรแ โดยเนนการนําความรูไปใชแกปใญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม ท่ีเป็นประโยชนแตอการดําเนินชีวิตและการทํางาน ซึ่งแนวคิดสะเต็มศึกษาถูกใช
ครั้งแรกโดยสถาบันวิทยาศาสตรแแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  ปใจจุบันถูกกําหนดใหเป็นโครงการสําคัญดาน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสรางคนไทยรุนใหมดานการคิดและ
ผลิตผลงาน  แตสะเต็มศึกษาไมสามารถแกปใญหาสังคมท่ีเราพบเห็นในทุกๆ วันได  จึงไมครอบคลุมการสราง
คนไทยรุนใหมใหมีความสมดุลและมีความสุขท่ียั่งยืน   

ประเทศไทยเป็นดินแดนแหงพุทธศาสนาซึ่งมีหลักคําสอนท่ีเช่ือในศักยภาพของมนุษยแวาทุกคนสามารถ
พัฒนาจิตใจไปสูความเป็นมนุษยแท่ีสมบูรณแไดดวยความเพียรของตน กลาวคือ ศาสนาพุทธสอนใหมนุษยแบันดาล
ชีวิตของตนเองดวยผลแหงการกระทําของตน  หากเราสามารถผสมผสานสะเต็มศึกษารวมกับแนวคิดสะแมม
ศึกษา (SMAM Education) ซึ่งประกอบดวยการนําศาสตรแของการกีฬา (Sport) ดนตรี (Music) ศิลปะ (Art) 
รวมกับหลักคําสอนทางพุทธศาสนา (Moral)  มาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะคิดเป็น ทําเป็น และอยูเป็นได  มีคุณลักษณะ 5 ประการ CCCPR จะสามารถแกปใญหา
สังคมไทยควบคูไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืน 

คําสําคัญ : สะเต็มศึกษา , สะแมมศีกษา , ชีวิตท่ีสมดุล  
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ABSTRACT 

In the period of social development, people all over the world can communicate 
information immediately. Knowledge is everywhere, depending on who can use it properly. 
Thus, it is an interesting topic for Thai people in the 4.0 era to provide a particular study. As 
a result it will transcend through the consumption of popular lifestyles - a powerful human 
resource, and be able to live a smooth and happy life. Now that Thailand continues to have 
social problems such as seduction, sexual abuse, corruption, family cruelty, or property 
fraud, there is a need to build up Thai people to have different way of thinking with the 
purpose of supporting the economic expansion by different teaching styles. But how do Thai 
people have a sustainable happiness? 

The STEM is the educational management approach that integrates knowledge in 4 
interdisciplinary researches in science, technology and mathematics, with emphasis on 
technology to solve real-life problems, including the development of new processes or 
production that are beneficial to the operation for life and work. The STEM Education was 
first used by the US Academy of Sciences. Now, STEM is defined as an important project in 
the curriculum and learning process based on the focus of the Ministry of Education. To be 
an innovation in the management of science and technology education for the creation of 
new generation of Thai people in thinking and producing work. But the STEM education 
cannot solve the social problems that we see every day. So it does not hide the creation of 
a new generation of Thai people to be balanced and have sustainable happiness.  

Thailand is the land of Buddhism which has a doctrine that believes in human 
potential that everyone can develop their minds into complete humanity with their 
perseverance. Specifically, Buddhism teaches people to inspire their own lives with the 
results of their actions. If we can combine this kind of education with the SMAM Education 
concept - which includes the science of sport, music, art, together with Buddhist teachings as 
a guide, in the development of school curriculums in order to cultivate learners with holistic 
skills like critical thinking and independence. Believe that it will be able to solve the 
problems of Thai society along with sustainable economic development. 

  
KEYWORDS :  STEM Education , SMAM  Education , Balanced Life 

บทนํา 

สังคมโลกและสังคมไทยมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและกวางขวางหลายดานท้ังเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง  โดยแตละดานไดสงผลกระทบถึงกันและเช่ือมโยงกันตลอดเวลา สมาชิกแตละสังคมจึงตอง
ยกระดับการเรียนรูและพัฒนาตนเองใหรูเทาทันตอการเปล่ียนแปลงเพื่อใหสามารถอยูรอดไมถูกพัดพาไปตาม
กระแสโลกภายนอก  หลายประเทศเตรียมการโดยมีการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเสริมศักยภาพ
ของประชาชนท้ังในดานทักษะ ความรู  ทัศนคติ คานิยม  เพื่อเป็นปใจจัยสําหรับการแขงขันทางเศรษฐกิจและ
ธํารงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมของประเทศในยุคโลกาภิวัตนแ  คนท่ัวโลกสามารถส่ือสารขอมูลถึงกันไดอยางรวดเร็ว  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2


 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา 926 

ความรูมีอยูทั่วไปข้ึนกับวาใครจะสามารถเลือกใชใหเกิดประโยชนแไดอยางเหมาะสม  จึงเป็นประเด็นท่ีนาสนใจ
วาคนไทยในยุค 4.0 ควรมีลักษณะอยางไร  เพราะถึงแมวาเราจะใหความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในดาน
เศรษฐกิจเพื่อใหเทาเทียมนานาประเทศแตประเทศไทยก็ยังคงมีปใญหาสังคมท่ีเรื้อรังมานาน  

ณัฐพล แยมฉิม (2560) ประธานดําเนินงานสวนดุสิตโพล  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยวาสภาพ
สังคมไทยมีปใญหาท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัวประเทศ 1,121 คน  พบ
ปใญหาท่ีประชาชนคิดวาตองแกไขโดยดวน ดังนี้ 1) การหลอกลวง ลวงละเมิดทางเพศ คามนุษยแ  2) การทุจริต
คอรัปช่ันของเจาหนาท่ีในแวดวงราชการ  3) ความรุนแรงโหดรายในครอบครัว  4) การปลนฆาชิงทรัพยแ ลัก
ทรัพยแ  5) การหลอกลวงตมตุเน  ฉอโกงทรัพยแสิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2561) ไดเปิดเผยผลสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนท่ัวประเทศจากกลุมตัวอยาง 1,230 คน ระหวางวันท่ี 2-6 ม.ค. 2561 พบวาประชาชน
คาดการณแวาสภาพเศรษฐกิจนาจะดีขึ้นแตสภาพปใญหาสังคมยังมีไมเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะปใญหาอาชญากรรม 
ยาเสพติด สังคมมีความเหล่ือมลํ้า  สอดคลองกับขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (2561) ท่ีไดรายงานเกี่ยวกับภาพรวมภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี2561 วาหนี้สินครัวเรือนมี
แนวโนมเพิ่มข้ึน  มีปใญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน  และการกอ คดีอาญาโดยเฉพาะจากปใญหา
ยาเสพติด    

ไพฑูรยแ สินลารัตนแ  ไดเสนอแนวคิดวาคนรุนใหมควรมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ดังนี้  
ลักษณะแรกคือ การคิดวิเคราะหแ (Critical Mind) ในสังคมบริโภคนิยมเราจะตองใหผูเรียนมีความคิด

วิเคราะหแใหไดเพื่อเขาจะไดเขาใจ เรียนรูและเขมแข็งและไมตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเช่ือท้ังเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคมก็ตาม 

 ลักษณะท่ีสองคือ การคิดสรางสรรคแ (Creative Mind) เมื่อวิเคราะหแวิจารณแส่ิงใดแลวก็ควรจะตองมี
ความคิดสรางสรรคแ คิดส่ิงใหมๆ ใหกับตนเองและสังคมดวย เพราะถาเพียงแตวิเคราะหแวิจารณแจะไมมีอะไร
เกิดขึ้นใหม 

 ลักษณะท่ีสามคือ การมีผลผลิต (Productive Mind) เมื่อคิดส่ิงใหมๆแลวก็จะตองนําเอาความคิดนั้น
ไปสูรูปธรรมคือ การมีผลผลิตใหมๆ ดวยคาของคนตองใหมีผลงานเป็นท่ีประจักษแ 

 ลักษณะท่ีส่ีคือ การมีความรับผิดชอบ (Responsible Mind) ไมวาจะคิดจะวิเคราะหแจะสรางส่ิงใหม
อะไรก็ตามจะตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคม ตอส่ิงแวดลอมภายนอกดวย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสําคัญ
ของคุณธรรมจริยธรรมตอไป 

STEM Education แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความคิดผลิตภาพ 
  ในโลกปใจจุบันการสรางนวัตกรรมเกี่ยวของกับท้ังทักษะและความรูดานสะเต็ม  National Research 
Council (2011) ไดระบุวาการเรียนสะเต็มต้ังแตระดับช้ันอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จะทําใหผูเรียนไดรับ
ความรูท่ีเกี่ยวของกับชีวิตและการเตรียมความพรอมในดานทักษะสําหรับเศรษฐกิจบนฐานความรู  นับไดวา
นวัตกรรมสวนใหญมีผลมาจากความกาวหนาของความรูดานสะเต็ม   ผูประกอบการในทุกระดับจึงตองการ
แรงงานท่ีมีความรูดานสะเต็ม (Lacery & Wright, 2009)  เพราะในขณะท่ีหลายประเทศประสบปใญหาดาน
เศรษฐกิจ  เชน การวางงาน  การเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะ  การลดลงของความตองการดานแรงงาน  มีเพียง
ประเทศท่ีสรางนวัตกรรมเทานั้นท่ีเติบโตเพราะสามารถสรางมูลคาเพิ่มแกผลผลิตและอุตสาหกรรมได 
(Organization for Economic Co-operation and Development [OECD], 2010)  กระทรวงศึกษาธิการ 
(2559) ไดตระหนักถึงความสําคัญของสะเต็มศึกษาโดยกําหนดใหเป็นโครงการสําคัญดานหลักสูตรและ
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กระบวนการเรียนรูตามจุดเนน 6 ยุทธศาสตรแของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสําหรับสรางคนไทยรุนใหม และรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ
อยางเหมาะสม  สงผลใหสถานศึกษาและครูตองปรับการเรียนเปล่ียนวิธีสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาใน
โรงเรียนทุกระดับช้ันเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูวิทยาศาสตรแ คณิตศาสตรแ และ เทคโนโลยี ใหเทาเทียม
นานาชาติ  เรงรัดพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา  เอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษา  เพื่อใชเป็นแนวทางสราง
กําลังคนสายอาชีพสะเต็มท่ีมีคุณภาพใหกับประเทศชาติ นับไดวาในขณะนี้สะเต็มศึกษาเป็นวาระสําคัญแหงชาติ  

มีผูศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีสงผลทักษะการคิดและการผลิตผลงานดังนี้ 
ปราณี พงษแสุพรรณ (2561) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเสริมสะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแ
และความคิดผลิตภาพ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  พบวาหลักสูตรเสริมสะเต็มศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นมี 4
องคแประกอบ  คือ (1) จุดมุงหมายของหลักสูตร (2) สาระการเรียนรู ประกอบดวย สาระท่ีควรรู และ
ประสบการณแสําคัญ   (3) การนําหลักสูตรไปใช  (4) การวัดประเมินผล ใชกระบวนการจัดการเรียนรู 6 ส. ท่ี
นําไปสูการพัฒนาความคิดสรางสรรคแและความคิดผลิตภาพประกอบดวยการสอน 6 ขั้นตอน คือ (1) สราง
ความสงสัย (2) สืบเสาะความรู  (3) สังเคราะหแความรู  (4) สรางสรรคแผลงาน (5) สรุปความรูจากการสราง
ผลงาน และ   (6) เสนอผลงาน  ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยผูเช่ียวชาญมีคาเฉล่ียระดับคุณภาพ
อยูในระดับมากท่ีสุด มีคุณภาพเหมาะสมในการนําไปใชจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแและ
ความคิดผลิตภาพสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   เมื่อนําคะแนนท่ีไดจากการประเมินความคิด
สรางสรรคแและความคิดผลิตภาพรายบุคคลไปวิเคราะหแดวยการเปรียบเทียบการหาคาทีแบบไมเป็นอิสระ ( t-
test dependent)  พบวาความคิดสรางสรรคแและความคิดผลิตภาพหลังเรียนดวยหลักสูตรเสริมสะเต็มศึกษา
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแและการสงเสริมความคิดผลิตภาพสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  สอดคลองกับผลการวิจัยของภัสสร ติดมา (2558 ,น.95)  ท่ีพบวาการจัดการเรียนรูตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตรแ 5 ขั้น สามารถชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคแของ
นักเรียนได โดยการจัดการเรียนรูนี้ครูเป็นผูใหความชวยเหลือ  กระตุนคําถามและเสนอแนะความคิดเห็น  
นักเรียนไดเรียนรูหลักการทํางานในชีวิตจริงและหลักการทํางานของวิศวกรรมมากขึ้น และสอดคลองกับ      
สิรินภา  กิจเกื้อกูล (2558 , น.201) ท่ีกลาววาการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู
ท่ี เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเอง ทํางานรวมกันเป็นกลุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน  เปิดโอกาสใหนักเรียน
ไดคิดในส่ิงท่ีแปลกใหมไมซ้ําใคร  แตยังไมพบการศึกษาเกี่ยวกับผลของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนาดานคุณธรรม  จิตใจและอารณแ  

 

ความไม่สอดคล้องของการจัดการศึกษากับสังคมไทย 

ไพฑูรยแ  สินลารัตนแ (2549) ไดกลาวไววา ระบบการศึกษาในปใจจุบันมีการดําเนินการศึกษาในลักษณะ
บริโภคนิยมอยางชัดเจน  เห็นไดจากหลักสูตรและการสอนของเรานั้นยังเป็นระบบบริโภคความรู  บริโภคความ
เขาใจและบริโภคคานิยมตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในสังคม โดยท่ีไมไดสงเสริมใหผูเรียนสราง ประดิษฐแและพัฒนา
ส่ิงตาง ๆ ขึ้นมาใหมใหกับตัวเองและสังคม กระบวนการเรียนการสอนครูเป็นผูให  ผูบอกใหกับนักเรียน  
ในขณะท่ีนักเรียนทําหนาท่ีเป็นผูบริโภคความรูจากครูแตกระบวนการสอนสรางสรรคแส่ิงตางๆ ใหเป็นรูปธรรม
ยังมีไมเพียงพอ  แนวคิดในการจัดการศึกษาของไทยในปใจจุบันจึงควรเปล่ียนแปลงไปเพื่อใหสอดคล องกับ
บริบทและความตองการทรัพยากรบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคแสามารถผลิตนวัตกรรมหรือผลงานจากการ
เรียนรูได  โดยจะตองเนนใหมีผลงานเกิดขึ้นจากผูเรียน เชน ผลงานวิชาการ ผลงานประดิษฐแ  ผลงาน
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สรางสรรคแตาง ๆ ไมวาจะเป็นการเรียนวิชาใด เรื่องใด เปูาหมายจะตองมีผลผลิตออกมาโดยชัดเจน จึงเห็นไดวา
การพัฒนาคนใหเป็นบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคแและความคิดผลิตภาพเป็นเปูาหมายท่ีสําคัญยิ่งของทุก
ประเทศ  ความคิดสรางสรรคแยังมีสวนชวยในการสงเสริมเด็กในดานอื่นๆ เป็นตนวาสงเสริมสุนทรียภาพ  ผอน
คลายอารมณแ  สรางนิสัยท่ีดีในการทํางาน  เปิดโอกาสใหเด็กไดคนควาทดลอง (Jersild, 1972)    

STEM Education นับเป็นแนวคิดการจัดการศึกษาท่ีไดรับอิทธิพลจากประเทศทางตะวันตก  ซึ่ง
ถึงแมวาจะเป็นแนวคิดท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะดานการคิดและผลิตผลงาน  แตยังไมครอบคลุมการ
พัฒนาในดานคุณธรรมจริยธรรม  และการเดินตามอยางตางประเทศอยูเสมอเชนนี้ทําใหการจัดการศึกษาของ
ไทยไมสอดคลองกับพื้นเพ ธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทยเทาท่ีควร  หลักการสอนตามหลักพุทธศาสนาขาด
การคนควาใหชัดเจนขึ้น  การอบรมคนบนพื้นฐานของวัฒนาธรรมไทยไมไดรับการวิจัยคนควาเทาท่ีควร  ปใญหา
การจัดการศึกษาจึงไมสอดคลองกับสังคมไทยอยางมากพอ ( ดิเรก พรสีมา อางถึงใน ไพฑูรยแ สินลารัตนแ , 
2561, น.126) 

ไพฑูรยแ สินลารัตนแ (2561, น.133-134) กลาววา หัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูเพื่อลดการพึ่งพา
และการเป็นผูบริโภคแตอยางเดียว  เราควรเพิ่มแนวทางของยูเนสโกใหมบางประการ  คือเป็น 

Learning how to learn critically, 
Learning how to do creatively, 
Learning how to work constructively and 
Learning how to be wisely 

พระไพศาล วิสาโล (2561) ไดกลาวไววาการดําเนินชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทาง การเดินทางนี้ไมได
เดินดวยรถ แตเป็นการเดินเทา ตองอาศัยน้ําพักน้ําแรงของตัว การท่ีคนเราจะเดินไปถึงจุดหมายก็ตองมีขาสอง
ขาง มีขาขางเดียวก็ไปถึงลําบาก และขาท้ังสองขางก็ตองพอดีกัน ถาขาหนึ่งยาว ขาหนึ่งส้ัน ก็ตองเดินกะโผก
กะเผลก ไปถึงเหมือนกันแตก็ลําบาก แตบางคนอาจจะไปไมถึงเลย ขาสองขางตองพอดีกันเพื่อเราจะเดินไปได
อยางมีสมดุล  ความสมดุลเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับการดําเนินชีวิตเพื่อถึงจุดหมายปลายทาง ไม่ว่าจะเป็น
ความสําเร็จ ความสุข หรือจุดหมายที่สูงส่ง ถ้าหากชีวิตขาดความสมดุลก็ลําบาก ไปถึงจุดหมายปลายทาง
ได้ยาก  การดําเนินชีวิตนั้นต้องอาศัยความสมดุลหลายอย่างมาก ความสมดุลระหว่างกายกับใจ ความ
สมดุลระหว่างเร่ืองงานส่วนรวมกับงานส่วนตัว ระหว่างงานการกับครอบครัว ระหว่างงานภายนอกกับงาน
ภายใน  มีความสมดุลอยางหนึ่งซึ่งคนสวนใหญไมคอยสนใจเทาไร คือความสมดุลระหวางสมองกับหัวใจ หรือ
ระหวางเหตุผลกับอารมณแ ตัวนี้สําคัญมาก เพราะถึงแมเราจะรูวาอะไรดี   เชน รูวาความสมดุลเป็นเรื่อง
ดี  เพราะไตรตรองดวยสมองแลวเห็นวามันมีประโยชนแ  แตกลับทําไมได ท่ีทําไมไดเพราะวาหัวใจ หรือจิตใจไม
มีกําลังพอท่ีจะชีวิตของเราใหเป็นไปในทางท่ีถูกตอง เชน รูวาการกินเหลาไมดี การมีกิ๊กมาก ๆ ไมดี การพนันไม
ดี แตเราหามใจไมได ใจมันหมกมุนอยูแตส่ิงนั้น  อันนี้เป็นตัวอยางของคนท่ีมีชองวาง หรือวาไมมีความสมดุล
ระหวางสมองกับหัวใจ ระหวางเหตุผลกับอารมณแ สมองรูวาอะไรดี อะไรควร แตจิตใจไมสามารถจะผลักดันให
ทําส่ิงท่ีเห็นวาดีได 

 

คนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นอย่างไร 
คนรุนใหมคนรุนใหมในศตวรรษท่ี 21  ตองมีความสมดุลในการดําเนินชีวิต  จึงควรมีคุณลักษณะ

สําคัญ 5 ประการ คือ CCCPR  นอกเหนือจากท่ี ไพฑูรยแ สินลารัตนแ  กลาวถึงคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ 
CCPR ไวแลว  คุณลักษณะท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการมีความสามารถในการควบคุมและช้ีนําตนเอง
ตนเอง (Control and guide themselves)  ในสังคมแหงการเปล่ียนแปลงการมีวินัย มีความอดทน รูจัก
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ควบคุมอารมณแ มีความเป็นผูนําและมีทักษะในการช้ีนําตนเองจะสงผลใหการดําเนินชีวิตเป็นไปอยางมี
เปูาหมาย  ราบรื่น  และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข   

 

SMAM  Education  ร่วมพัฒนาคนรุ่นใหม่สู่ความสมดุล 
จากงานวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเสริมสะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคแและความคิด

ผลิตภาพ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  พบวาผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะวาควรปลูกฝใงคุณธรรม
จริยธรรมและสงเสริมใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมท่ีมีความคิดแตกตางได   จึงเป็นท่ีมาของแนวคิด 
SMAM  Education  เพื่อพัฒนาผูเรียนโดยการใชกิจกรรมกีฬา (Sport)  ดนตรี (Music)  ศิลปะ (Art)  และ
คุณธรรม (Moral) ในมุมมองการจัดการศึกษาโดจนําบริบทในสังคมไทยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผูเรียน  
เพื่อเติมเต็มใหใหผูเรียนเกิดการพัฒนาสูความสมดุลท้ังดานความคิดเชิงเหตุผลและอารมณแ   

กีฬา (Sport) การออกกําลังกายเบาๆ ชวยกระตุนอวัยวะและเนื้อเยื่อตางๆ ของรางกาย รวมถึงเซลลแ
ประสาทของสมอง ชวยเพิ่มการพัฒนาเสนเลือดฝอยในสมอง มีเลือดไปเล้ียงสมองมากขึ้น ทําใหคิดเร็วและ
ฉลาดขึ้น ในตอนแรกสันนิษฐานวาจะมีผลกระทบเฉพาะพื้นท่ีสมองเทานั้นซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในควบคุมกลไก
ตางๆ แตเมื่อเวลาผานไปในระหวางการวิจัยพบวาการพัฒนาขยายไปถึงความสามารถอื่นๆ รวมท้ังการเรียนรู 
การคิดและความจําในระหวางการออกกําลังกาย สมองจะพัฒนากระบวนการทางสติปใญญาและความสําเร็จ
ทางวิชาการ กีฬาอาชีพและสมองมีความสัมพันธแกัน หลายคนสงสัยวานักกีฬาจะไดรับคะแนนท่ีดีกวาหรือไม 
ถาเป็นไปตามตรรกะนี้นักฟุตบอลอาชีพ นักมวย นักบาสเกตบอลควรเป็นคนฉลาด เป็นความจริงแนนอน 
โอกาสของการพัฒนาทางสมองยอมดีกวาคนท่ีนั่งอยูบนโซฟาตลอดเวลา หลังจากอานชีวประวัติของนักกีฬา
สมัยใหมแลว จะเห็นวาคนเหลานี้เป็นคนเกงท่ีมีพรสวรรคแโดดเดนหลายดาน หลายคนประสบความสําเร็จอยาง
ยิ่งใหญนอกวงการกีฬา โดยไมมีใครรูเรื่องนี้  (ออนไลนแ) 

นักการศึกษาไดกลาวถึงผลของการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายไว ดังนี้ 
ศิริรัตน หิรัญรัตน (อางถึงใน ผกายมาศ บุญรอง, 2550, น.2) กลาวถึงการเลนกีฬาหรือการออกกําลัง

กายรวมกันเป็นหมูมาก ๆ ทําใหเกิดความเขาใจและเรียนรูพฤติกรรมของกันและกัน มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความเป
นผูนํา มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

 วรพจนแ จิราพงษแ (2551, น.59) ไดศึกษาผลของการวิ่งตอกระบวนการคิดความจําและคล่ืนสมอง 
พบวานักเรียนท่ีไดรับโปรแกรมการวิ่งเบาและทําสมาธิในกลุมทดลอง มีการผอนคลายความเครียดสูงกวากอน
การทดลอง  และสูงกวานักเรียนท่ีไมไดรับโปรแกรมการวิ่งเบาและทําสมาธิในกลุมควบคุม  และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกัน พบปฏิสัมพันธแระหวางโปรแกรมการวิ่งเบาและทําสมาธิกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และผลการทดสอบยังช้ีใหเห็นถึงคะแนนการทดสอบท่ีพบวาการทํางานของสมองดาน  กระบวนการคิดและ
ความจํา (Working Memory) เพิ่มขึ้นเมื่อถูกกระตุนหรือการทํากิจกรรมท่ีมีการจด จอ เชน การอานหนังสือ 
การออกกําลังกาย ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการคิดและความจํา (Working Memory) ควรสงเสริมให
มีการออกกําลังกาย  

นับไดวาการออกกําลังกายนั้นสงผลตอการพัฒนากระบวนการคิดและความจํา (Working Memory) 
การมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

 ดนตรี (Music) คือ เสียงและโครงสรางท่ีจัดเรียงอยางเป็นระเบียบแบบแผน ซึ่งมนุษยแใชประกอบ
กิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวของกับเสียง โดยดนตรีนั้นแสดงออกมาในดานระดับเสียง (ซึ่งรวมถึงทวงทํานองและเสียง
ประสาน) จังหวะ และคุณภาพเสียง (ความตอเนื่องของเสียง พื้นผิวของเสียง ความดังคอย) นอกจากดนตรีจะ

https://javalovesedona.com/%20%20กีฬา
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_(%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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ใชในดานศิลปะไดแลว ยังสามารถใชในดานสุนทรียศาสตรแ การส่ือสาร ความบันเทิง รวมถึงใชในงานพิธีการ
ตาง ๆ ได (ออนไลนแ) 

การฟใงดนตรีท่ีพึงพอใจยังมีผลตอระบบฮอรแโมนในรางกาย คือ ทําใหคอรแติซอล (Cortisol) ซึ่งเป็น
ฮอรแโมนท่ีหลังมากในภาวะเครียดมีปริมาณลดลง รวมท้ังทําใหเทสโตสเตอโรน (Testosterone) และเอสโตร
เจน (Estrogen) มีการหล่ังในระดับท่ีเหมาะสม จึงเกิดการสรางเซลประสาท (Neurogenesis) การสรางเซล
ประสาทใหมขึ้นมาแทนสวนท่ีถูกทําลาย (Regeneration and Repair Neuron) อันนําไปสูการปรับตัวของ
สมอง (Cerebral Plasticity) (Fukui & Toyoshima, อางถึงใน วิชชุดา โชติคณาทิศ, 2557, น.12) 

สุพาพร เทพสุวรรณ (2556) กลาวระหวางการประชุมคณะทํางานวิชาการเพื่อสนับสนุน
คณะกรรมการประสานงาน นโยบายการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในหัวขอ “ดนตรีกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย” จัดโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศแ รวมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขวา ปใจจุบันระบบการศึกษาใน
ประเทศไทยมุงเนนการเรียนการสอนใหเด็กมีความเป็น เลิศทางวิชาการผานการอานและการทองจํา แตละเลย
การพัฒนากระบวนการฝึกใหเด็กมีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ ซึ่งมีความสําคัญไมแพกันเพราะความคิดสรางสรรคแ
จะสงผลดีตอเด็กมหาศาล  จากรายงานการวิจัยในหลายประเทศระบุตรงกันวา เครื่องมือในการพัฒนา
กระบวนการฝึกการใชความคิดสรางสรรคแ ใหแกเด็กไดงายและดีท่ีสุดก็คือการใชดนตรีเป็นส่ือ เพราะเป็น
กิจกรรมท่ีสนุก เด็กจะชอบมากท่ีสุด โดยวัยแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ เป็นวัยท่ีเด็กมีการเรียนรูมากท่ีสุด สมองเด็ก
วัยนี้จะเจริญเติบโตโดยมีการสรางเครือขายของสมองและพัฒนาจุด เช่ือมตอระบบเซลลแประสาทมากกวาชวง
อื่นๆ ของชีวิต หากถูกปิดกั้นหรือไมไดรับการสงเสริมท่ีดีในชวงนี้ ก็จะทําใหเด็กเสียโอกาสในการพัฒนา
ความคิดริเริ่มสรางสรรคแของตน  จากการศึกษาพบวา ดนตรีสงเสริมพัฒนาการทางสมองการเรียนรู การใช
จินตนาการและความคิดสรางสรรคแของเด็กโดยตรง กิจกรรมดนตรีและการเคล่ือนไหวจะชวยพัฒนาสมองซีก
ซายและขวาใหทํางานอยาง สมดุล ขณะฟใงดนตรีเด็กจะรูสึกผอนคลายปลอยความคิดจินตนาการไปตามบท
เพลง ซึ่งสงผลดีตอสมองซีกขวา สวนตัวโนตหรือจังหวะเคาะดนตรีจะชวยกระตุนการทํางานของสมองซีกซาย
ดาน ภาษา คณิตศาสตรแวิทยาศาสตรแ ดังนั้นดนตรีจึงชวยพัฒนาความฉลาดของเด็กไดอยางแทจริง  

 สรุปไดวาดนตรีเป็นกิจกรรมสําคัญอยางหนึ่งท่ีชวยพัฒนาสมองของผูเรียนใหมีความสมดุลท้ังซีกซาย
และซีกขวา 

 ศิลปะ (Art) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุวาการเรียนรูศิลปะชวย
พัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ  มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมี
คุณคา ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษยแ  กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกาย  จิตใจ สติปใญญา 
อารมณแ สังคม ตลอดจนการนําไปสูการพัฒนาส่ิงแวดลอม  สงเสริมใหผูเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็น
พื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได   สอดคลองกับ  บําเพ็ญ  งิ้วทอง (2550, น.22 ) ท่ีกลาววาวิชา
ศิลปศึกษาเป็นวิชาท่ีมีความสําคัญวิชาหนึ่งสําหรับเด็ก  เพราะเป็นวิชาท่ีชวยพัฒนาขีดความสามารถทางสมอง
ของเด็ก  ชวยใหเด็กคนพบคุณคาของตนเองและลักษณะเฉพาะตัวท่ีจําเป็นตองปลูกฝใงใหเกิดขึ้นในตัวเด็ก  
เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความคิดสรางสรรคแ  สงเสริมความเจริญงอกงามท้ังทางดานรางกาย  อารมณแ  สังคมและ
สติปใญญา  มีระเบียบวินัยในการทํางาน  สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 

 สรุปไดวาวิชาศิลปะสามารถพัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกาย  จิตใจอารมณแ  สังคมและสติปใญญา  
สงเสริมความคิดสรางสรรคแและชวยใหเด็กคนพบคุณคาของตนเองและลักษณะเฉพาะตัวที่จําเป็นตองปลูกฝใงให
เกิดขึ้นในตัวเด็ก   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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คุณธรรม (Moral)  
ปวย อึ้งภากรณแ (อางถึงใน พระวัชระ สํวโร กสิวัฒนแ, 2558, น.13) ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญ

ของคุณธรรม และจริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาไวพอสรุปไดวา การศึกษาควรมีจุดมุงหมาย ตอไปนี้ 

1. เพื่อท่ีจะอบรมนักเรียนใหเป็นมนุษยแท่ีดี มีความซื่อสัตยแสุจริต มีศีลธรรม เป็นพลเมืองดี มี
ความคิดชอบ ทําชอบ ประพฤติชอบ 

2. ควรจะอบรมนักเรียน รวมท้ังนักศึกษามหาวิทยาลัยใหรูจักใชความคิด รูจักบํารุงสติปใญญาให
เฉียบแหลมเพื่อนํามาใชประโยชนแแกตนและแกประชาชน 

3. ฝึกนักเรียนใหมีความรูสําหรับใชประกอบอาชีพ โดยไมเบียดเบียนผูอื่นพรอมได 
แสดงทัศนะเพิ่มเติมอีกวา การศึกษาอบรมดังกลาวไมไดจํากัดอยูแตในสถานศึกษาเทานั้น โดยเฉพาะ

ในหัวขอท่ี 1 ควรจะไดรับการอบรมจากทางบาน ขอนี้สําคัญมาก แมจะเป็นเรื่องท่ีรู ๆ กันอยู แตดวยสมัย
ปใจจุบันพอ-แม ผูปกครอง มักโยนความรับผิดชอบไปใหครู-อาจารยแ และสถานศึกษา ดังนั้น  สถานศึกษามี
ความสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับวิชาการและวิชาชีพตามขอ 2 และขอ 3 ผูใดไดรับการศึกษาใน
ระดับตํ่าก็จะไดรับประโยชนแนอย แตถาการศึกษาสูงขึ้นไปก็จะไดรับประโยชนแเพิ่มพูนขึ้น แตหากผูใดมีสันดาน
เลวและบกพรองในขอ 1 คือ ปราศจากความซื่อสัตยแสุจริตและศีลธรรม คุณประโยชนแท่ีจะไดรับจากขอ 2 และ
ขอ 3 ยอมกลายเป็นโทษ และในบางกรณียอมกลายเป็นโทษมหันตแ 

จริยธรรมนับวาเปนพื้นฐานท่ีสําคัญของมนุษยทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดหรือ วิชาชีพใดไมมี
จริยธรรมเปนหลักยึดเบื้องตนแลวก็ยากท่ีจะกาวไปสูความสําเร็จแหงตนและวิชาชีพ นั้น ๆ ท่ียิ่งไปกวานั้นก็คือ
การขาดจริยธรรมท้ังในสวนบุคคลและในวิชาชีพ อาจมีผลรายตอตนเอง สังคมและวงการวิชาชีพในอนาคตอีกด
วยดังจะพบเห็นไดจากการเกิดวิกฤติศรัทธาในวิชาชีพหลาย แขนงในปจจุบัน ท้ังในวงการวิชาชีพครู แพทย
ตํารวจ ทหาร นักการเมืองการปกครองฯลฯ  จึงมีคํากลาววาเราไมสามารถสรางครูดีบนพื้นฐานของคนไมดีและ
ไมสามารถสรางแพทยแ ตํารวจ ทหาร นักการเมืองและนักธุรกิจท่ีดี ถาบุคคลเหลานั้นมีพื้นฐานทางนิสัยและ
ความประพฤติท่ีไมดี 

รุงนิภา พัฒนพฤกษชาต (2551, น.5) ไดทําการศึกษาการพัฒนาเด็กตามทัศนะของพระพรหมมังคลา
จารย (ปญญานันทภิกขุ) ผลการวิจัยพบวา ดานแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก  พระพุทธศาสนาเห็นวาเด็กนั้น
ก็คือ มนุษยคนหนึ่ง ท่ีประกอบไปดวยรางกาย (รูป) และจิตใจ (นาม) การอบรมเล้ียงดูเด็กตามหลัก 
พระพุทธศาสนาจึงตองพัฒนาท้ังสองสวนนี้ใหเกิดการสมดุลกัน โดยมีคุณธรรมเปนแกนของการพัฒนาทุกดาน 
กระบวนการพัฒนาคุณธรรมดังกลาวขางตนก็คือการอบรมเล้ียงดูเด็กโดยใชหลักของศีล สมาธิและปญญา หลัก
ของศีล คือการฝึกหัดอบรมกายและวาจา  ใหเด็กพูดดี ทําดี ดํารงชีวิต อยูในสังคมดวยดี  หลักการของสมาธิ  
เปนการฝกอบรมดานจิตใจใหมีความคิดแนวแนต้ังใจจริง นั่นคือ มีความเพียร มีสมาธิในการเรียน และหลัก
ของปญญาจะฝกหัดอบรมใหเด็กมีความเห็นท่ีเปนสัมมาทิฎฐิ  ประเด็นการอบรมเล้ียงดูเด็กใหพัฒนาอยางถูกต
องนั้น พระพุทธศาสนาถือวาคุณธรรมเปนพื้นฐานทาง จิตใจ ซึ่งนําไปสูการกระทําท่ีถูกตองและชอบธรรมตอไป   

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560–2579 ไดกําหนดวัตถุประสงคแไว 4 ประการ ไดแก 

1. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นพลเมืองดี 

2. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเป็นสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูรักสามัคคี และรวม
ผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
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3. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางและความเหล่ือมลํ้า
ภายในประเทศลดลง 

จะเห็นไดวาการพัฒนาใหผูเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมนั้นเป็นวาระสําคัญแหงชาติในทศวรรษนี้  
เนื่องจากสังคมในปใจจุบันเป็นสังคมแหงความเปล่ียนแปลงและไรพรมแดน  การพัฒนาคนใหมีความสมดุลรูเทา
ทันการเปล่ียนแปลงยอมสงผลใหสังคมไทยมีความเขมแข็งท่ียั่งยืน  โดยอาจนําหลักพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ
และปใญญา  มาเป็นแนวทางในการพัฒนา 

พินโย พรมเมือง และคณะ (2559) ไดศึกษาเกี่ยวกับ KIT MODEL ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเยาวชน  และพบวา กระบวนการ KIT MODEL สามารถพัฒนาผูนําเยาวชนใหเป็นตัวแบบท่ีดี
ทางดานคุณธรรมจริยธรรมได 

 

 

สรุป 

สถานศึกษาจึงมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการใน
ชุมชนนโยบายของประเทศ  และสภาพปใญหาในชวงเวลาตางๆ  หลักสูตรสถานศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นสอดคลองกับ
พื้นเพ ธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทย  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาท่ีนําไปสูการพัฒนาประชาชนเขา
สูระบบเศรษฐกิจบนฐานของการสรางนวัตกรรม  หลักสูตรสถานศึกษานี้จะผสมผสานแนวคิด STEM 
Education และ SMAM Education ใหเหมาะสม  โดยมีคุณธรรมเปนแกนของการพัฒนาทุกดาน  แนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรประกอบดวย 
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1. การกําหนดเปูาหมายคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแ เชน C: Critical Mild , C: Creative Mild , C: 
Control and guide themselves , P: Productive Mild , R: Responsible Mind (CCCPR) ไวเป็นอัต
ลักษณแของโรงเรียน  

2. กําหนดแนวทางการพัฒนาไวในองคแประกอบท้ัง 4 ดานของหลักสูตร ไดแก จุดประสงคแ  เนื้อหา  
การนําหลักสูตรไปใช  และการวัดประเมินผล ใหชัดเจน  

3. นํานวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนรู  เป็นตนวา SMAM  Education  ท่ีอาจกําหนดเป็น
หลักสูตรเสริม  สัปดาหแสงเสริมการเรียนรูสะเต็มศึกษา  STEM Day  หรือนําสะเต็มศึกษาไปบูรณาการใน
รายวิชาตางๆ 

4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร SMAM  Education  โดยการจัดกิจกรรมกีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  และ
บูรณาการหลักการทางพุทธศาสนาศีล สมาธิ ปใญญา ในการดําเนินกิจกรรมตามหลักสูตร   

4.1 กิจกรรมกีฬา (Sport)  เชน  การจัดชมรมกีฬา  การใชกีฬาบางประเภทเป็นแกนกลางใน
การพัฒนานักเรียน  โดยมีการสอนกีฬาชนิดนั้นในทุกระดับช้ัน และอาจมีเปิดแขงขันกีฬาในชวงตาง ๆ อยาง
สม่ําเสมอ  เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแจากการฝึกซอมและแขงขันกีฬา   

4.2 กิจกรรมดนตรี (Music)  อาจจัดช่ัวโมงสําหรับการเรียนการสอนดนตรีโดยใชแนวทาง
เดียวกับการจัดกิจกรรมกีฬา  กลาวคือ ใชการเลนดนตรีบางประเภทเป็นแกนในการพัฒนา  หรือบูรณาการโดย
ใชเพลงเป็นส่ือการสอนในรายวิชาตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 

4.3 กิจกรรมศิลปะ (Art) เป็นกิจกรรมสําคัญท่ีระบุไวในหลักสูตรแกนกลางอยูแลว  แตครู
สามารถนําศิลปะมาบูรณาการในรายวิชาตาง ๆ ไดอยางสม่ําเสมอ  การจัดชมรมศิลปะก็เป็นแนวทางท่ีนักเรียน
ไดมีโอกาสเรียนรูตามความสนใจหรือความถนัดมากยิ่งขึ้น 

4.4 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม (Moral) นําหลักการทางพุทธศาสนาศีล สมาธิ ปใญญา มาใชในการ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยผูบริหารอาจใช KIT Model เป็นแนวทางการขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา     

5. มีการกํากับติดตามและประเมินการใชหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 
 

คุณลักษณะท้ัง 5 ประการจะสงผลใหผูเรียนคิดเป็น  ทําเป็น  อยูเป็น  มีความสมดุลในการดําเนินชีวิต  
และสามารถแกปใญหาสังคมไทยควบคูไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืน 
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STEM Education       
- Science 
- Technology 
- Engineering 
- Mathmetic 

 

SMAM Education 
- Sport 
- Music 
- Art 
- Moral  

 1. หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเรียนสูความสมดุล 

2. KIT Model 

- Khowledge (สรางความ
ตระหนัก  อบรมความรูสําหรับครู) 

- Interaction (เตรียมการ
สอน  แผนการสอน  ส่ือ  แบบ
ประเมิน) 

- Teaching (การสอนและ
วัดประเมินผล) 

 

C = Critical Mind 
C = Creative Mind  
C = Control and guide 
themselves  
P = Productive Mind 
R = Responsible Mind 
 

  

ภาพ  กรอบแนวคิดในการพัฒนาผูเรียนสูความสมดุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ  วงลอในการพัฒนาผูเรียนสูความสมดุล 
 
 
 
 
 
 
 

 

STEM & 
SMAM 

Education 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษา
ปใจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีความสามารถดานศิลปะ และ2) ศึกษา
รูปแบบการสงเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถดานศิลปะของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา  อําเภอวังสะ
พุง จังหวัดเลย กลุมประชากรเปูาหมายท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย อาจารยแ นักเรียน กรรมการสถานศึกษา 
ผูปกครอง เขตพื้นท่ีการศึกษา ศิษยแเกา จํานวน 30 คน  ใชแบบสัมภาษณแ และการสนทนากลุมเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหแขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา นําเสนอขอมูลโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะหแ  
ผลการศึกษาพบวา 

 1. ปใจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมและการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถทางศิลปะคือ การมีทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรสนับสนุนท่ีมีคุณภาพ และการมีเครือขายการเรียนรูทางศิลปะ 

           2. รูปแบบของการสงเสริมและการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถดานศิลปะคือการ
สอนนอกหลักสูตรที่มีการเช่ือมโยงเครือขายผูเกี่ยวของท้ังบุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา
และหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู 

 

คําสําคัญ : รูปแบบการสงเสริมและการพัฒนา/ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา/ การสอนศิลปศึกษา 
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ABSTRACT 

 This study was a qualitative research that had the purposes to 1) to study the factors 
affecting the promotion and development of students learning, and 2) study the model for 
the promotion and development of students who have artistic ability of Srisongkram Wittaya 
School, Wangsaphung District, Loei Province. The Target group consisted of 30 people: 
teachers, students, school committee, students parents, Educational Office Area officers, and 
former students. The research instrument included interviewing form, and in-group 
discussion, and the data was analyzed with contextual analysis and presented in the form of 
descriptive analysis. The findings were as followings. 

 1. The factors affecting the promotion and development of artistic and design ability 
were the personnel resources, quality support resources, and the network of arts learning. 

          2. The model for the promotion and development of students who have ability in 
arts was the connection of the related networks among the school members, the students‖ 
parents, educational section, government units, and private units to participate in the 
development and the promotion of students learning. 

KEYWORDS  : model for the promotion and development / Srisongkram Wittaya School /Art 
Education Teaching  
 

บทนํา 

 กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีครูและนักเรียนมีสวนรวมกันทําในการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ท้ังนี้
เปูาหมายหลักคือ การฝึกฝนฝีมือ  ความคิด จินตนาการและการแสดงออกท่ีมาจากประสบการณแของตนเอง 
โดยไมจํากัดวาจะใชเทคนิค ส่ือ วิธีการอยางไร (พีระพงษแ  กุลพิศาล, 2531 : 27)  ถามีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูศิลปะที่ดึงดูดใจ เปิดโอกาสใหทดลองทํา ไดแสดงออกทางอารมณแ ความคิดเต็มศักยภาพ จะชวยเติมเต็ม
ศักยภาพใหกับนักเรียน (ขนบพร  วัฒนสุขชัย, 2547 : 127) การพัฒนานักเรียนดวยกิจกรรมศิลปะถือเป็นการ
สรางศักยภาพดานความรูความสามารถ อันเป็นการสรางประสบการณแใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางตามชวงวัย
และระดับสติปใญญาแหงการเรียนรู  สําหรับความรูจากกิจกรรมศิลปะแบงออกได 3 ระดับ คือ 1) ความรูจาก
การใชเหตุผล สามารถรับรูไดโดยการอางอิงสนับสนุนจากส่ิงท่ีมีความแนใจ 2) ความรูจากความรูสึก เป็น
ความรูท่ีเกิดจากการหยั่งรู และ3) ความรูขั้นสูงสุดระดับอุตระ สําหรับความรูท่ีมนุษยแสามารถเขาถึงไดนั้น  มี 2 
ลักษณะคือ  ความรูท่ีเกิดจากกระบวนการใชเหตุผล การสังเกต  การทดลองดวยประสบการณแ หรือไดความรู
มาจากปใญญา ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรแท่ีทุกคนสามารถเขาถึงและรับรูไดเหมือนกัน เป็นความรูเชิง
ปริมาณ ท่ีเรียกวา ความรูทางวิทยาศาสตรแ  และ2) ความรูท่ีเกิดขึ้นโดยตรงฉับพลันทันที เป็นความรูเฉพาะ
บุคคล (individual) เพราะเป็นความรูของส่ิงเฉพาะจากจินตนาการ อันเป็นความรูเชิงคุณภาพท่ี เรียกวา 
ความรูทางศิลปะที่มาจากความรูสึกและจินตนาการ (ชาญณรงคแ  พรรุงโรจนแ, 2543 : 32-33) ซึ่งความรูศิลปะ
จะมีพื้นฐานมาจากจินตนาการ แตความรูวิทยาศาสตรแจะมีพื้นฐานมาจากความคิดรวบยอด ซึ่งถามีการเรียนรู
ท้ังสองแบบก็จะทําใหนักเรียนเขาใจโลกและประสบการณแ ท่ีอยูรอบตัวไดเป็นอยางดี (พีระพงษแ  กุลพิศาล , 
2531 : 3) ดังนั้นศิลปะจึงมีความสําคัญตอมนุษยแท้ังผูท่ีอยูในขอบขายของผูสรางสรรคแและผูช่ืนชมผลงาน  
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เพราะศิลปะมีองคแความรูและสุนทรียศาสตรแแฝงอยูอันเป็นความงาม ความบริสุทธิ์ ท่ีสามารถสรางความ
ประทับใจและความสะเทือนอารมณแได  สําหรับนักเรียนท่ีอยูในระบบการศึกษานั้นถามีความสามารถพิเศษ
ดานใดดานหนึ่งเดนชัดผูเกี่ยวของควรท่ีจะมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการแสดงศักยภาพออกตาม
ขีดความสามารถ ซึ่งทายสุดจะสามารถสงคนท่ีมีคุณภาพเชาสูสังคม เชนเดียวกับนักเรียนท่ีมีความสามารถดาน
ศิลปะ ถาโรงเรียนมีการพัฒนาความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะ ความคิดสรางสรรคแและจินตนาการก็จะ
สามารถสรางอัจฉริยภาพใหเกิดข้ึนกับบุคคลได (สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2536 : 37-38)   

 สําหรับการสงเสริมเรียนรูศิลปะใหกับนักเรียนในโรงเรียนนั้นถือวาเป็นการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพขึ้นในตัวบุคคล รวมถึงชวยพัฒนาและสรางความเขาใจแหงสุนทรียะรมยแในเกิดขึ้นกับจิตใจไดงาย  เมื่อ
เติบโตขึ้นในอนาคตจะไดรับสัมผัสแตส่ิงท่ีมีความงามและมีประโยชนแตอชีวิต ดังท่ี ชาญรงคแ  พรรุงโรจนแ (2543 
: 37-43) กลาววา ศิลปะชวยผอนคลายอารมณแความรูสึกท้ังสุขและทุกขแ  ศิลปะชวยพัฒนาจิตใจ ชวยใหเขาใจ
ชีวิตคนอื่น สรางสุขภาพจิตท่ีดี  ศิลปะชวยพัฒนาสังคม เป็นเครื่องมือในการสรางความสัมพันธแใหเกิดขึ้นกับคน
ในชาติ  ศิลปะชวยบําบัดอาการทางจิตหรือสภาพรางกายท่ีออนแอและท่ีสําคัญคือ ศิลปะจะชวยสงเสริม
ความคิดสรางสรรคแใหเกิดข้ึนในตัวบุคคลท่ีไดเขามาเรียนรู  ดังนั้นการพัฒนานักเรียนใหเกิดความฉลาดสามารถ
พัฒนาผานกิจกรรมทางศิลปะท่ีสามารถใหความคิดสรางสรรคแและจินตนาการ สําหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูศิลปะของครูศิลปศึกษานั้นจะดําเนินการใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนา 3 ดานคือ (1) ดานพุทธิ
พิสัย (Cognitive Domain) ท่ีเป็นความรูดานความเขาใจ ทักษะและความสามารถทางสติปใญญา (2) ดานจิต
พิสัย (Affective Domain) ท่ีเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ  คานิยม  ความสนใจและความซาบซึ้ง และ (3) 
ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ท่ีมุงพัฒนาทักษะความชาญในการใชอวัยวะตางๆ ของรางกาย (วุฒิ  
วัฒนสิน, 2541 : 124) 

 ครูศิลปศึกษาเป็นบุคคลสําคัญท่ีจะชวยพัฒนากลอมเกลาทักษะความรูความสามารถ ความมีศีลธรรม
จริยธรรมท่ีมีอยูในตัวผูเรียนออกมา  ซึ่งครูจะตองมีลักษณะพิเศษและเฉพาะคือ การเขาใจเหตุผลพื้นฐานของ
ส่ิงตาง ๆ รูจักการจัดหาวัสดุเพื่อการทํากิจกรรมการเรียนรู  การสงเสริมใหนักเรียนรูจักนําประสบการณแในชีวิต
มาสรางสรรคแเป็นผลงาน ชวยเหลือเด็กอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ ตองมองหาวิธีการกระตุนเรา ใจใหเกิดขึ้น
ภายในช้ันเรียน เชน การจัดกิจกรรมการสนทนา การถามตอบเกี่ยวกับศิลปะเด็ก  การมีส่ือท่ีสรางความสนใจ 
และการจัดบรรยากาศหองเรียนใหเหมาะกับการเรียนรูในแตละเนื้อหา (พีระพงษแ กุลพิศาล , 2531 : 21-23) 
ซึ่งเทคนิคการสอนนั้นก็เพื่อการสงเสริมการแสดงออกทางศิลปะใหประสบความสําเร็จ ซึ่งครูในฐานะผูมี
บทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนจําเป็นตองมีการจูงใจ และการสรางแรงกระตุนดวยวิธีการและ
เทคนิคตาง ๆ เชน การใหทํางานเป็นกลุม  การกําหนดกฎเกณฑแและขอปฏิบัติรวมกัน  และการแขงขันระหวาง
กัน (ปวิดา ช่ืนเชย, 2543 : 180-181) ท้ังนี้เพื่อสงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จท้ังเชิงความรูวิชาการและ
การดําเนินชีวิต นอกจากนี้ความสําเร็จในการสรางสรรคแผลงานศิลปะของนักเรียนยังอาจมาจากแรงกระตุนใน
รูปแบบตาง ๆ ท่ีจะชวยสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีมีท้ังการต้ัง
คําถาม  การจัดบรรยากาศหองเรียนหรือหองปฏิบัติงาน วัสดุ เครื่องมือส่ือหรือตัวอยางผลงานท่ีแสดงถึง
เทคนิควิธีการใหม ๆ การวิจารณแผลงานและการสาธิต การกระตุนจะชวยสรางประสิทธิภาพในการเรียนรูได
แตกตางกันในเด็กแตละคน รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมีการถายโยงความรูและประสบการณแครั้งแรก
ไปสูการแกปใญหาในครั้งตอไปหรือการแกปใญหาใกลเคียงได  โดยท่ีการถายโยงการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
จะเกิดจากการที่ครูใหหลักการกวางๆแกผูเรียน  พรอมท้ังการจัดเนื้อหาตามลําดับกอนหลัง และปลูกฝใงนิสัยท่ี
ดีท่ีจะประยุกตแหลักการที่สําคัญไปใชในสถานการณแใหม ซึ่งประโยชนแจากการเรียนรูจะชวยสรางกระบวนการ
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เรียนรูดวยตนเองใหกับผูเรียน โดยท่ีนักเรียนนั้นจะมีการรับรูเกี่ยวกับศิลปะ ตองมีการสังเกต การช้ีนําและการ
ติดตามผลการสอนท่ีเหมาะสม  เชนเดียวกับครูศิลปศึกษาจะตองคอยกระตุน สนับสนุนและใหขอเสนอแนะ
อยางเหมาะสมกับจิตวิทยาของนักเรียนแตละคน (จักรพงศแ  แพทยแหลักฟูา, 2540 : 45-46) 

 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  เป็นโรงเรียนระดับพื้นฐานการศึกษาหนึ่งท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด และภายในโรงเรียนก็มีการจัดการเรียน
การสอนศิลปะท้ังในระบบและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยโรงเรียนจะมีช่ือเสียงท้ังในระดับชาติและระดับ
นานาชาติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาศิลปะเด็กและเยาวชนดวยสงผลงานเขารวม
ประกวดแขงขันหรือสงนักเรียนเขารวมประกวดวาดภาพระบายสีตามท่ีหนวยงานตางๆจัดขึ้น โดยการจัดการ
เรียนการสอนดังกลาวมีอาจารยแสังคม  ทองมี เป็นครูศิลปศึกษาผูบุกเบิกและผลักดันใหนักเรียนไดแสดง
ศักยภาพและความถนัดสวนตัวออกมา  นับต้ังแตปี พ.ศ.2521 โดยกลาววา “การพัฒนาการเรียนศิลปะของ
ผูเรียนจะเนนใหนักเรียนรักวิชาศิลปะเพื่อเป็นพื้นฐานดานอารมณแ”และยังเช่ือวา “นักเรียนทุกคนมีพลังแหง
จินตนาการและความคิดสรางสรรคแอยูเป็นทุนเดิมอยูแลว ครูจะตองดึงพลังออกมาใหสามารถสรางเป็นงาน
ศิลปะ” พรอมกับนําผลงานศิลปะท่ีมีการสรางสรรคแและทดลองสงเขารวมประกวดงานแสดงศิลปะเด็กแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 1  และมีนักเรียนไดรับรางวัลยอดเย่ียม รางวัลดีเดนและรางวัลสรางสรรคแ จนสามารถสราง
ช่ือเสียงใหกับโรงเรียนศรีสงครามและจังหวัดเลย นอกจากนี้โรงเรียนศรีสงครามวิทยาก็ยังจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักเรียนและสงผลงานนักเรียนเขารวมประกวดกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นอยางตอเนื่องเสมอ
มา  สงผลทําใหไดรับการตัดสินรางวัลในระดับชาติ  นานาชาติและระดับโลกมากกวา 7,000 รางวัล (ชูเกียรต์ิ  
ฉาไธสง, 2544 :  117-188) ซึ่ง วุฒิ  วัฒนสิน (2541 : 183)  กลาววา “กิจกรรมการเขารวมประกวดแขงขัน
ดานศิลปะในเวทีตาง ๆของนักเรียนนั้นสามารถชวยพัฒนาทักษะฝีมือ การเรียนรู การแกปใญหาและสราง
กระบวนการคิด  สรางความอิสระและความเช่ือมั่นในตนเองท่ีจะส่ือสารความคิดและจินตนาการตามหัวขอท่ีผู
จัดประกวดแขงขันไดกําหนดขึ้นอยางตอเนื่อง”  

 การพัฒนาทักษะและความสามารถทางศิลปะใหแกนักเรียนโรงเรียนศรีสงคราม  อําเภอวังสะพุง  
จังหวัดเลย นั้นจึงเกิดจากการที่อาจารยแสังคม  ทองมี ครูศิลปศึกษาและโรงเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็ก
สามารถฝึกปฏิบัติการ ประดิษฐแ สรางสรรคแ ภายใตการดูแลของครู  เมื่อมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจึงสงผลตอ
การส่ังสมความรูความเขาใจและทักษะในระดับสูงขึ้น สอดคลองกับทักษะการคิดท่ีมีการพัฒนาท้ังการ
แกปใญหาและกาคิดสรางสรรคแ  ท่ีสําคัญคือการสงเสริมใหเด็กมีความฉลาดทางอารมณแ  คุณธรรมและจริยธรรม  
มีความโดดเดนและมีบุคลิกภาพท่ีสามารถชวยเหลือสังคมไดในอนาคต (เฉลียวศรี  พิบูลชล และคณะ , 2551 : 
250) ซึ่งการเปิดโอกาสดังกลาวจะออกมาในรูปของการต้ังชมรมหรือการมีกิจกรรมพิเศษท่ีเสริมและเนน
การศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะ ความสนใจหรือความถนัดในโรงเรียนชวงเวลาปกติ ในชวงเย็นหรือ
วันหยุด  รวมท้ังมีการจัดคายกิจกรรมพิเศษดวย (สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2536 : 14)  
นอกจากนี้ สังคม ทองมี ยังมีแนวคิดสงเสริมใหนักเรียนเกิดความรัก ความซาบซึ้งในศิลปะผานจินตนาการดวย
ตนเองและท่ีสําคัญคือการมีความสุขกับการทํางานศิลปะ และตนเองมีโอกาสท่ีจะเรียนศิลปะเพื่อพั ฒนา
คุณภาพชีวิตและเป็นทางเลือกสําหรับตนเอง (วรพักตร  วรชัยพิทักษแ , 2550 : 86-87) อยางไรก็ตาม การจัด
กิจกรรมการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถดานศิลปะของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ก็สามารถสงผลใหผูเรียน
ประสบผลสําเร็จในการเขาเรียนตอ และประสบผลสําเร็จในบทบาทหนาท่ีการงานท้ังการเป็นนักวิชาการดาน
ศิลปะ นักออกแบบและศิลปินอิสระรวมสมัยอันเนื่องมาจากการปูพื้นฐานดานศิลปะท่ีดีของโรงเรียน เชน 
ทินกร กาษรสุวรรณ  ไพบูลยแ  ธรรมเรืองฤทธิ์  กงพัฒนแ  ศักดาพิทักษแ  อภิชาติ  พลประเสริฐ ฯลฯ 
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 จากท่ีกลาวมาจะเห็นวา การจัดกิจกรรมศิลปะของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา  อําเภอวังสะพุง  จังหวัด
เลย สามารถสงเสริมและพัฒนานักเรียนรุนตอรุน สงผลใหสังคมและหนวยงานการศึกษาท้ังในและตางประเทศ
สนใจท่ีจะเรียนรูและทําความเขาใจรูปแบบในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาดังกลาว คณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษารูปแบบการพัฒนาความสามารถดานศิลปะของนักเรียนของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เพื่อนําไปเป็น
ตนแบบใหกับโรงเรียนอื่น ๆ ไดนําไปใชในการสงเสริมและพัฒนานักเรียนดานศิลปะใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อศึกษาปใจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีความสามารถดาน
ศิลปะ ของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา  อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 2) เพื่อศึกษารูปแบบการสงเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถดานศิลปะของโรงเรียน              
ศรีสงครามวิทยา  อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ประชากรเปูาหมาย จํานวน 30 คน ไดมาดวยวิธีการเจาะจง ประกอบดวย ครูและอาจารยแนักเรียน
ผูอํานวยการโรงเรียน นักวิชาการดานศิลปะและศิลปศึกษา หนวยงานหรือองคแกรท่ีมีสวนสนับสนุนสงเสริม 
ศิษยแเกาท่ีสามารถเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาดานศิลปะศิษยแเกาท่ีประสบความสําเร็จจนมีช่ือเสียง
ระดับชาติและนานาชาติ ผูปกครองนักเรียนท่ีมีความสามารถดานศิลปะ นักวิชาการดานศิลปะ ศิลปศึกษาท่ี
เคยเขารวมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสัมภาษณแ และการสนทนากลุม 

 3. การวิเคราะหแขอมูล  ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลนํามาจัดระเบียบใหเป็นหมวดหมู เพื่อ
นําเขาสูการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) 

 4. การนําเสนอขอมูล โดยการพรรณนาเชิงวิเคราะหแ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.บริบทเก่ียวกับโรงเรียนศรีสงคราม 

              โรงเรียนศรีสงครามวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ ประเภทสหศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2514 มีเนื้อท่ีท้ังหมด 105 ไร 3 งาน 72 ตาราง
ปใจจุบัน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ไดยกระดับคุณภาพการศึกษานั่นคือการเขาสู โรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard School) ท่ีมีเปูาหมายอยูท่ีนักเรียนจะตองเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ลํ้า
หนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรคแ และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก โรงเรียนศรีสงครามวิทยามี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ปรัชญาและวิสัยทัศนแวารวมบริหารจัดการ ใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ใชความสามารถดานเทคโนโลยีสราง
องคแความรู มีคุณธรรม รักษแความเป็นไทยและมั่นใจในความเป็นพลโลก มีผูบริหารคือ นายยงยุทธ ทิพรส 

                    โรงเรียนศรีสงครามวิทยามีการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยมีจุดเนนท่ีสอดคลองกับความตองการ ความถนัดของ
ผูเรียนและชุมชน และจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย โดยเฉพาะดานศิลปะนั้นจะเนนการ
มีสภาพแวดลอม บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการสรางสังคมแหงการเรียนรู และรวมบริหารจัดการโดยใช
มาตรการสงเสริมภายใตกรอบนโยบายจุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาดาน
ผูเรียนใหเป็นคนดีมีความรูความสามารถในการเรียนรูผานเทคโนโลยีท่ียังคงความเป็นไทยและใสใจในความเป็น
พลโลก ดวยการบริหารจัดการศึกษาสรางสังคมแหงการเรียนรู จนเป็นเอกลักษณแของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
คือ “ ศิลปะเดน เนนความเป็นไทย” สงผลใหนักเรียน “เป็นคนดี มีความสุข”  

         2. การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน อุปสรรคและโอกาสของการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถด้านศิลปะ พบวา 

             2.1 จุดแข็งของพัฒนานักเรียนผูมีความสามารถดานศิลปะมีรายละเอียดดังนี้ 

                     2.1.1 ครูที่มุงมั่นท่ีจะสงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน 

                     2.1.2 ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 

                     2.1.3 โรงเรียนสงผลงานเขารวมประกวดแขงขันและไดรับรางวัลท้ังในระดับจังหวัด  ภาค 
ประเทศและระดับโลกจํานวนมาก 

                     2.1.4 ครูอาจารยแเขาใจจิตวิทยาการจัดการเรียนรูท่ีเนนความแตกตางของบุคคลจึงสามารถ
แรงจูงใจและแรงกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากและมีความอดทนพยายามเพื่อท่ีจะกาวไปสูความสําเร็จตาม
แบบอยางจากรุนพี่ที่ไดไปศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นและบางสวนเป็นศิลปินที่มีช่ือเสียงระดับโลก 

                     2.1.5 มีพื้นท่ีการจัดการเรียนการสอนศิลปะที่เป็นเอกเทศและมีสภาพแวดลอมท่ีดี 

                    2.1.6 มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการคิดสรางสรรคแและจินตนาการผาน
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม วิถีชีวิตชนบท วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน 

                    2.1.7 การเลือกใชเวลานอกการเรียนปกติ ท้ังหลังเวลาเรียนและวันหยุดเสารแอาทิตยแ ทําให
นักเรียนไดแสดงออกทางศักยภาพอยางเต็มความสามารถและครูก็สามารถท่ีจะใหคําแนะนํานักเรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อการคนหารูปแบบการแสดงออกตามแนวทางของตนเองท่ีชัดเจน 

                    2.1.8 ทุกวันสําคัญโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนเขารวมแสดงทักษะ ความรู
ความสามารถ  

                   2.1.9  มีชมรมใหนักเรียนเลือก เชน ชมรมศิลปะ ชมรมนาฏศิลปและดนตรีพื้นเมือง   

                  2.1.10 มีศูนยแศิลปสิรินทรสําหรับจัดแสดงนิทรรศการท้ังในระดับทองถิ่นและระดับชาติ ทําให
นักเรียนสามารถสัมผัสงานศิลปะของศิลปินที่เดินทางเขามาแสดงนิทรรศการอยางหลากหลาย 
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                    2.1.11  มีระบบโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนท่ีไดยึดหลักการบริหารงานแบบมีสวน
รวม โดยใชโรงเรียนเป็นฐาน  

 2.2 จุดอ่อน ท่ีสงผลตอการสงเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานศิลปะมีรายละเอียด
ดังนี้ การมีครูอาจารยแที่จํากัดและครูมีภาระการสอนรวมถึงการทํางานอื่นๆมาก  

 2.3 อุปสรรค ท่ีสงผลตอการสงเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานศิลปะมี
รายละเอียดดังนี้ 

                      2.3.1 การอยูหางจากเมืองหลวงสงผลทําใหนักเรียนขาดโอกาสท่ีจะไดเรียนรูและสัมผัส
ผลงานศิลปะและการออกแบบท่ีมีคุณคาและการไดสัมผัสกับศิลปินที่มีช่ือเสียง   

                       2.3.2 ผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีรายไดนอยและตองออกจากพื้นท่ีไปทํางานตางจังหวัด 

 2.4 โอกาส 

                     2.4.1 มีบริษัทหางรานท้ังภาครัฐและเอกชนใหกับสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณแเพื่อการ
สรางสรรคแผลงานศิลปะอยางตอเนื่อง 

                     2.4.2 หนวยงานภาครัฐและเอกชนใหความสนใจท่ีจะเดินทางเขามาจัดกิจกรรมดานศิลปะ  

                       2.4.3 ส่ือมวลชนใหความสนใจในความรูความสามารถของนักเรียนและครูผูสอนจึง เดิน
ทางเขามาทําขาวเพื่อการแนะนําและการประชาสัมพันธแโรงเรียนอยูเสมอ 

                      2.4.4 ภาครัฐใหความสําคัญกับการพัฒนาคน 

                      2.4.5 การเป็นโรงเรียนยอดนิยมในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

                       2.4.6 โรงเรียนไดรับการกําหนดใหเป็นศูนยแทางวิชาการ 

                       2.4.7 การสงเสริมสนับสนุนดานทรัพยากรเพื่อการศึกษาของหนวยงานและองคแกรทุกภาค
สวน เชน มูลนิธิยุวพัฒนแ มูลนิธิศิลปศรีสงคราม มูลนิธิพลเอกอาทิตยแ กําลังเอก มูลนิธิโควน่ําเซง มูลนิธิสุรัตนแ – 
เจียมจิต ทิมสุวรรณ มูลนิธิศรีสงครามวิทยา ปี 50 สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนศร สงครามวิทยา สมาคม
ศิษยแเกาโรงเรียนศรีสงครามวิทยา และสหกรณแออมทรัพยแครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จํากัด 

                     2.4.8 ความรวมมือและการประสานประโยชนแการเรียนรูกับองคแกรทุกภาคสวน  

            3. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 

                  3.1 ปัจจัยภายใน ประกอบดวย 1) การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียน 2) บุคลากรใน
โรงเรียน 3) งบประมาณ 4) ครูศิลปะ 5) การจัดสภาพแวดลอม 6) ผูเรียน และ7) รูปแบบการจัดการเรียนรู 

                 3.2 ปัจจัยภายนอก ประกอบดวย 1) หนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศมีการ
จัดประกวดแขงขัน 2) หนวยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 3) ความสําเร็จของ
รุนพี่ ท่ีเคยเรียนในโรงเรียนศรีสงครามวิทยาและมีความเจริญกาวหนาไป และ 4) ความมีช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนดานศิลปะ 

          4. รูปแบบของการพัฒนาและการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะ พบวา มีรูปแบบของ
การพัฒนาในลักษณะของการสอนนอกหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้ 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา 944 

                 4.1 การกําหนดการจัดการเรียนรูนอกหลักสูตร ผานกิจกรรมการเรียนรู ส่ือการเรียนรู วิธีการ
สอน ชวงเวลาของการเรียน ผูสอนและผูควบคุมดูแล 

         4.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหลักสูตร คือหลังเวลาเลิกเรียนเวลา 16.00-18.00 น. โดยมี
ครูศิลปศึกษาในหมวดศิลปะเป็นผูควบคุมดูแล 

                 4.3  การรับฟใงและดําเนินการกฎกติกาในการปฏิบัติงานสรางสรรคแผลงาน โดยมีครูผูควบคุมเป็น
ผูกําหนดโจทยแเพื่อการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งมีครูศิลปศึกษาและรุนพี่ที่มีประสบการณแและมีทักษะในการสรางสรรคแ
ผลงานเป็นผูชวยเหลือใหคําแนะนํา โดยมีอุปกรณแในการปฏิบัติงานบางสวนใหกับนักเรียนไดใชในการสรางงาน 
โดยอุปกรณแเหลานี้ไดมาจากผูสนับสนุนจากภายนอก เชน ผูปกครอง บริษัทหางรานท่ีจําหนายอุปกรณแศิลปะ 

                  4.4 การคิดวิเคราะหแโจทยแเพื่อการสรางสรรคแผลงาน โดยพิจารณาจากประสบการณแของ
ตนเองและการคนหาจากส่ือท่ีมีอยูในพื้นท่ีหองเรียน เชน นิตยสาร วารสาร สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ  หนังสือ
ศิลปะเพื่อการนํามาเป็นแรงบันดาลใจและประมวลเป็นเนื้อหาเรื่องราวในการสรางสรรคแผลงานออกมาตาม
โจทยแท่ีกําหนด 

                  4.5 การปฏิบัติกิจกรรมการสรางสรรคแเป็นกลุมนั่งกับพื้นหอง มีการแลกเปล่ียนเรียนรูแบบ
พึ่งพาอาศัยกันโดยมีรุนพี่เป็นผูดูแล  พรอมกับตรวจทานความสวยงาม ความถูกตองตามเนื้อหาเรื่องราว 
เทคนิควิธีการ การใหกําลังใจและวิพากษแวิจารณแ 

                  4.6  การวิจารณแผลงานโดยครูควบคุมดูแล เพื่อสรางความรูความเขาใจในรูปแบบของการ
ปฏิบัติงาน สําหรับความรูไปศึกษาตอในระดับสูง และการประกวดวาดภาพระบายสีในอนาคต 

           5. การวิเคราะห์การส่งเสริมและการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะ 

                  5.1 ด้านผู้ปกครอง ประกอบดวย 

                          5.1.1 การสนับสนุนการซื้อวัสดุอุปกรณแสําหรับใชในการปฏิบัติการทํางาน 

                          5.1.2 การใหกําลังใจดวยการช่ืนชมดวยคําพูดท่ีเอื้อตอการทําใหเด็กเกิดความรูสึก
กระตือรือรน มีความพยายาม และมีความต้ังใจท่ีจะพัฒนาตนเองใหกาวไปสูความมีช่ือเสียง  

                         5.1.3 การชวยเหลือนักเรียนดวยการพาไปแหลงเรียนรูท่ีจะชวยสรางมุมมองใหม 
เชน หอศิลป  พิพิธภัณฑแพื้นบานและจังหวัด  หรือบานศิลปินและปราชญแชาวบานดานศิลปะ 

                          5.1.4 สรางสภาพแวดลอมภายในบานหรือท่ีอยูอาศัยใหเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู
และศักยภาพดานการรับรูหรือดานความคิดสรางสรรคแ 

                  5.2 ด้านครูผู้สอน ประกอบดวย 

                          5.2.1 จัดกิจกรรมท่ีทาทายการคิดและความคิดสรางสรรคแ จินตนาการและการ
ปฏิบัติใหแกนักเรียน  

                           5.2.2 จัดพื้นท่ีหองเรียนใหเป็นแหลงเรียนรูดวยการจัดหาหนังสือศิลปะ นิตยสาร 
วารสารทางศิลปะที่มีความทันสมัย  รวมถึงการนําส่ือคอมพิวเตอรแมาใชในการชวยสืบคนขอมูล 

                           5.2.3 สรางเครือขายการเรียนรูกับคนในชุมชนทองถิ่นเกี่ยวกับงานดานศิลปะอยาง
ตอเนื่องเพื่อการเรียนรูที่มาของการสรางสรรคแผลงาน วิธีการคิด การสังเคราะหแ และรูปแบบของผลงาน 
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                           5.2.4 จัดหาวัสดุอุปกรณแท่ีจะเอื้อใหนักเรียนทํางานอยางมีคุณภาพผานงบประมาณท่ี
ทางโรงเรียนจัดสรร  

                            5.2.5 จัดหาแหลงทุนเพื่อท่ีจะพานักเรียนไปเรียนรูนอกหองเรียนและการแขงขัน  

                            5.2.6 เปิดพื้นท่ีของโรงเรียนดวยการนําเอาผลงานศิลปะมาจัดแสดงนิทรรศการ  

                           5.2.7 จัดหาทุนเพื่อเป็นรางวัลสําหรับการประกวดวาดภาพระบายสีหรือเพื่อใหเป็น
ขวัญกําลังใจสําหรับนักเรียนท่ีมีความขยันหมันเพียร  

                            5.2.8 จัดบรรยากาศและพื้นท่ีหองปฏิบัติงานศิลปะ เชน หองเรียน หรือผนังของ
หองเรียน โดยมีการนําผลงานของนักเรียนท่ีมีการทํางานกันมาอยางตอเนื่องและมีคุณภาพดีมาติดต้ังเพื่อการ
สรางแรงจูงใจในการสรางสรรคแผลงานใหกับนักเรียนคนอื่นๆ 

                            5.2.9 ใหกําลังใจนักเรียนดวยการชมเชยอยางตอเนื่องเพื่อสรางขวัญกําลังในการ
ทํางานท่ีมีคุณภาพตอไป  

                           5.2.10 จัดหาแหลงประกวดแขงขันการวาดภาพระบายสีท้ังในจังหวัด ภาค ประเทศ
หรือตางประเทศมานําเสนอใหนักเรียนไดเกิดความอยากท่ีจะสรางผลงานเพื่อเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรมของผู
จัดงาน โดยไมสรางความกดดันนักเรียนวาจะตองไดรางวัลจากการสงเขาไปประกวด 

                             5.2.11 จัดใหนักเรียนมีเครือขายการเรียนรูระหวางคนท่ีไมมีทักษะทางศิลปะ เพื่อ
การชวยเหลือกันอันจะสงผลตอความสําเร็จ และครูยังมีผูชวยในการสอนในชวยการสอนนอกเวลาเรียนดวย 

                            5.2.12 สรางเครือขายการเรียนรูศิลปะกับปราชญแทองถิ่น หรือศิลปินในทองถิ่นเพื่อ
การแลกเปล่ียนความรู ความคิดกัน เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการทํางานของนักเรียนตอไป 

                   5.3 ด้านหลักสูตร ประกอบดวย 

                            5.3.1 มีการออกแบบหลักสูตรศิลปะท่ีมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธแกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของนักเรียนท้ังในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 

                             5.3.2 มีการออกแบบหลักสูตรที่บูรณาการและเช่ือมโยงกับศาสตรแหลายศาสตรแ  

                    5.4 ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

                             5.4.1 มีการจัดพื้นท่ีใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพดานศิลปะ 

                              5.4.2 มีการจัดหาผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณแการทํางานดานมาชวยสงเสริมและ
สนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรู 

                              5.4.3 มีการจัดการพื้นท่ีในโรงเรียนเพื่อการนําเสนอผลงานของนักเรียน 

                             5.4.4 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการสง เสริมใหนักเรียนท่ีมี ทักษะและ
ความสามารถดานศิลปะไดมีวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณแท่ีมีคุณภาพมาใชในการเรียนรู 

                             5.4.5 มีการตั้งชุมนุมหรือชุมรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการสรางสรรคแผลงานศิลปะ โดยมีการ
แตงต้ังใหครูอาจารยแในโรงเรียนท่ีมีความเช่ือชาญเขามาเป็นท่ีปรึกษาในการดําเนินกิจกรรม  

                             5.4.6 มีการสนับสนุนใหมีการนําผลงานของนักเรียนท่ีผานการเรียนรูและฝึกทักษะ
จนเกิดความชํานาญไปจัดนําเสนอและจัดแสดงในพื้นท่ีสาธารณะ 
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                             5.4.7 มีการจัดสรางหอศิลปหรือพื้นท่ีแสดงผลงานศิลปะที่ชัดเจน 

                  5.5 ด้านอื่นๆที่เก่ียวข้อง ประกอบดวย 

                             5.5.1 พื้นท่ีของอําเภอเมืองวังสะพุงมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการสงเสริมให
นักเรียนเกิดการคิดและจินตนาการ  

                              5.5.2 กําหนดพื้นท่ีสาธารณะใหเป็นถนนคนเดิน โดยมีการขายสินคาและผลิตภัณฑแ
ท่ีเกิดจากผลิตและทําดวยมือ  

                              5.5.3 หนวยงานภาครัฐและเอกชนเขามาสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีการ
ผลิตผลงานศิลปะและงานออกแบบเพื่อนําไปติดต้ังในสวนของพื้นท่ีราชการ  

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนศรีสงครามวิทยาเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ ประเภทสหศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มี
เปูาหมายอยูท่ีนักเรียนจะตองเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ลํ้าหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรคแ 
และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 จุดเนนคือความตองการ ความถนัดของผูเรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยาง
หลากหลาย โดยเฉพาะดานศิลปะ รวมถึงมีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู  สําหรับ
ปใจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมและการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถทางศิลปะคือ การมีทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรสนับสนุนท่ีมีคุณภาพ และการมีเครือขายการเรียนรูทางศิลปะ สวนรูปแบบของการสงเสริมและการ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถดานศิลปะคือการอบรมนอกเวลาเรียน โดยมีการเช่ือมโยง
เครือขายผูเกี่ยวของท้ังบุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษาและหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูโดยมีการวางแผนอยางเป็นระบบ 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการดําเนินการวิจัยคณะผูวิจัยมีประเด็นการอภิปรายผลการดําเนินการดังนี้  

 1. รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนจนนําไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะของโรงเรียนศรี
สงครามวิทยานั้นพบวา มีลักษณะของการจักการสอนนอกหองเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนพิเศษในชวง
เย็นและวันเสารแ-อาทิตยแ โดยวิธีการพัฒนานั้นจะแตกตางจากการเรียนในภาคปกติ โดยมีการสรางบุคลากร
ขึ้นมากลุมหนึ่งกอนจากนั้นจึงใชวิธีการสืบตอนั้นคือรุนพี่สอนรุนนอง โดยรุนพี่จะตองมีความรูความสามารถท้ัง
ในดานการปฏิบัติการและการอธิบายแนะนําการสืบคนขอมูล การวิพากษแวิจารณแการปฏิบัติงานใหกับรุนนองได
เป็นอยางดี อยางไรก็ดีจากการศึกษาพบวา อาจารยแสังคม ทองมีถือวาเป็นผูท่ีบุกเบิกในการพัฒนานักเรียนใน
การสงเสริมใหเขารวมประกวดเพื่อชิงรางวัลศิลปะเด็กระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคอาเซียน ใหประเทศไทย
โดยสถานศึกษาในชนบทจึงกลายเป็นผูนําในการพัฒนาการศึกษาทางศิลปะซึ่งก็แสดงใหเห็นถึงนัยยะตอการ
พัฒนาการศึกษาและการพัฒนาคนดานศิลปะ เชนเดียวกับการพยายามสรางเครือขายการเรียนรูท้ังจากรุนพี่ท่ี
ประสบความสําเร็จไปเป็นศิลปินและนักออกแบบ บริษัท หางรานและหนวยงานเอกชนใหเขามาชวยสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรใหประสบความสําเร็จ เชน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณแใน
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การปฏิบัติงาน การสนับสนุนวิทยากร การสนับงบประมาณเพื่อเป็นกองทุนใหกับนักเรียนท่ีขาดแคลน ท้ังนี้อาจ
กลาวไดวาโรงเรียนมีการดําเนินการโดยการวางแผนการดําเนินการท่ีชัดเจนโดยความรวมมือจากทุกฝุายท้ังบุ
คลาการท่ีอยูภายในและหนวยที่อยูภายนอก สอดคลองกับการศึกษาของ สถิตยแ  วิเศษสัตยแ (2540 : บทคัดยอ)  
ท่ีมีการศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีไดรับรางวัล
พระราชทานสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดเลย ผลการศึกษา พบวา 1) โรงเรียนมีการวางแผนกอนการดําเนิน 
มีการกําหนดจุดมุงหมายใหนักเรียนมีความรูและทักษะทางศิลปะเพิ่มขึ้น รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ  ได
แสดงงานและสงผลงานเขารวมประกวด  มีการแตงต้ังครูท่ีปรึกษากิจกรรมอยางเป็นลายลักษณแอักษร  มีการ
คัดเลือกนักเรียนโดยการทดสอบความสามารถทางศิลปะพื้นฐาน  สังเกตความสนใจและพิจารณาผลงานในช้ัน
เรียน  การไดรับการจัดสรรงบประมาณมาจากเงินงบประมาณแผนดินและหนวยงานเอกชน 2) โรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรมดานการวาดภาพระบายสี  โดยท่ีนักเรียนสวนใหญใชหัวขอเรื่องตามท่ีครูท่ีปรึกษากิจกรรมแนะนํา
และหนวยงานศิลปะกําหนด  การปฏิบัติงานสวนใหญนั้นจะใชหองปฏิบัติการทางศิลปะ  ส่ือท่ีใชในการ
สรางสรรคแผลงานสวนใหญเป็นภาพเขียนผลงานดีเดนหรือผลงานท่ีไดรับรางวัลในหนังสือสูจิบัตรและวารสาร
ตางๆ การดําเนินกิจกรรมสวนใหญใชชวงวันหยุด  ชวงเย็นและปิดภาคการศึกษา  ครูมีการสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับนักเรียนท่ีมีผลงานดีเดนโดยการมอบรางวัล  ทุนการศึกษาและเกียรติบัตร  หลังปฏิบัติงานมีการ
แสดงผลงานและสงผลงานเขารวมประกวด 

 สําหรับผลของการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถของโรงเรียนศรีสงครามวิทยานั้นจาก
การศึกษาพบวา นักเรียนมีการพัฒนาท้ังดานทักษะการปฏิบัติงานสรางสรรคแและทักษะกระบวนการคิด
สรางสรรคแและจินตนาการ โดยมีตัวบงช้ีจากรางวัลตางๆท่ีโรงเรียนสงเขาประกวดแขงขันการวาดภาพระบายสี
ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ สงผลทําใหนักเรียนท่ีมีความสนใจและมีความสามารถพิเศษตางสนใจท่ีจะ
เขามาเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งจากการสนทนากลุมพบวา นักเรียนสวนใหญท่ีเขามาเรียนจะมีความต้ังใจท่ี
จะพัฒนาความรูความสามารถของตนเองและเช่ือมั่นวาโรงเรียนศรีสงครามจะสงเสริมใหพวกเขากาวหนาตอ
ไปสูวิชาชีพศิลปะได สอดคลองกับผลการศึกษาของ วรพักตร  วรชัยพิทักษแ (2550 : บทคัดยอ)  ท่ีพบวา  นาย
สังคม ทองมีครูศิลปะของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสงเสริมเด็กและ
เยาวชนใหมีความรักในศิลปะ  คือ มุงใหผูเรียนเกิดความซาบซึ้ง สามารถจินตนาการดวยตนเองได  เขาใจใน
ผลงานท่ีตนเองสรางสรรคแขึ้นและมีความสุขกับการทํางานศิลปะ  นอกจากนี้ยังมีแนวคิดวาศิลปะเป็นเรื่อง
ความรูสึก  ความงามจึงมุงหวังใหเด็กและเยาวชนมีการปรับเปล่ียนทัศนคติท่ีดีตอศิลปะ  และผลการวิจัยของ 
สถิตยแ  วิเศษสัตยแ (2540 : บทคัดยอ)  ท่ีพบวา โรงเรียนศรีสงครามมีการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถผาน
การจัดสงเขาประกวดแขงขันเพื่อใหเกิดประสบการณแทางความคิด ความรูสําหรับการสรางความแขงแกรงของ
ตัวนักเรียนเอง โดยไมไดคาดหวังผลของรางวัลจากการแขงขันนั้น 

 2. ปัจจัยที่เก่ียวเนื่องกับการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะ จากการศึกษา
พบวา มีท้ังปใจจัยภายในและปใจจัยภายนอกท่ีสงผลทําใหการพัฒนานักเรียนประสบความสําเร็จไมวาจะเป็น
บทบาทของครูที่กําหนดกิจกรรมใหนักเรียนไดแสดงออกทางความคิดสรางสรรคแ โดยครูจะเปิดโฉกาสรางเวที 
สรางพื้นท่ีหรือมีกิจกรรมใหนักเรียนไดแสดงออกอยางเต็มท่ี ท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอนวิชาศิลปะปกติ 
(วิชาพื้นฐาน) และครูผูสอนจะทําการคนหาศักยภาพในตัวนักเรียนออกมา โดยการสังเกตจากการมีใจรัก 
ทํางานศิลปะอยางต้ังใจ เพื่อท่ีจะนํามาพัฒนาความเป็นอัจฉริยะใหชัดเจน และแสดงความสามารถทางศิลปะท่ี
โดดเดนเป็นประโยชนแในแตละชวงเวลาท่ีอยูในโรงเรียน  วีระยุทธ  เพชรประไพ (2556 : 1) กลาววาการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนท่ีมีทักษะความรูดานศิลปะนั้นครูในโรงเรียนจะตองดําเนินการ 1) ประกาศรับสมัคร  อันเป็น
การประชาสัมพันธแใหนักเรียนและผูปกครองทราบเกี่ยวกิจกรรมท่ีจะพัฒนาแลวใหนักเรียนท่ีสนใจสมัครเขา
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มารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ  2)  มีการประกาศเชิญชวนนักเรียนท่ีมีผลงานโดดเดนในรายวิชาพื้นฐาน
ทางศิลปะ จากการเรียนการสอนวิชาศิลปะพื้นฐานซึ่งนักเรียนทุกคนตองเรียน  โดยท่ีครูก็จะเห็นแววอัจฉริยะ
ผานการสังเกตและดูจากผลงานทางศิลปะที่มีความโดดเดน 3) การใหโควตาพิเศษกับนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษดานศิลปะจากโรงเรียนอื่น ๆ จากเพื่อนครู หรือผูปกครองท่ีรูจักกันเป็นการสวนตัว  โดยไมตองสอบเขา
หรือมีทุนการศึกษาให วิธีนี้ทําใหไดกลุมนักเรียนท่ีมีพื้นฐานทางศิลปะเป็นสวนใหญจะเป็นตัวนักเรียนท่ีจะตองมี
ความรูความสามารถพิเศษเบื้องแลว หรือผูปกครองก็ถือวาเป็นปใจจัยสําคัญใหการชวยสงเสริมพัฒนาผูเรียนให
มีความกาวหนาในศักยภาพของการปฏิบัติงานสรางสรรคแท้ังดานงบประมาณ ดานการสรางขวัญกําลังใจ 
รวมถึงการพานักเรียนไปในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของการงานศิลปะและวัฒนธรรมเชน หอศิลป  พิพิธภัณฑแท้ังนี้เพื่อสราง
ประสบการณแทางการรับรูทางการเห็นในมุมมองท่ีกวางขึ้น อันจะนํามาสูการพัฒนาตนเองไดอยางรวดเร็วขึ้น 
ซึ่งผลการศึกษาของ คมกริช แมนยํา  (2557 : 10-17)  พบวา ปใจจัยท่ีสงผลทําใหเกิดความสําเร็จในการพัฒนา
และสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสามารถท่ีจะแบงออกเป็นดานไดดังนี้  ดานนักเรียน โดยนักเรียน
จะตองมีคุณลักษณะของผูมีความสามารถพิเศษ มีความอดทน และมุงมั่น ดานการจัดการเรียนรูนั้นผูเกี่ยวของ
จะตองมีการประชุมวางแผนการทํางานรวมกันระหวางครูผูสอนในการจัดทําโครงการสอนระยะยาวและการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยมีการเนนหลักการและแนวคิดท่ีสําคัญคือเพื่อการเติมเต็มศักยภาพนักเรียน
ดวยการใชกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการคิด การแกปใญหาดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชนเดียวกับตัว
ครูผูสอนจะตองมีศักยภาพในดานการสอนเป็นอยางมาก ซึ่งถาผูสอนยังขาดประสบการณแจะตองมีการเพิ่มพูน
ประสบการณแความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู อาจารยแมีจิตวิทยาใน การจัดการเรียนรู กระตุนให
นักเรียนสนใจเรียนและทํางานรวมกับผูอื่นดวยดี สําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เชน การศึกษาดูงาน
ท้ังจากภายในและตางประเทศ  นอกจากนี้ยังตองมีการจัดประชุมครูผูสอน เป็นระยะ ๆ เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงาน มีการแลกเปล่ียนและซักถามเกี่ยวกับปใญหา การขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหบรรลุวัตถุประสงคแของโครงการ  อยางไรก็ดีปใจจัยท่ีจะเอื้อตอการพัฒนา
นักเรียนโดยตรงก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมท่ีใหความรูแปลกใหม ซึ่งนักเรียนไมเคย
ทํามากอนหรืออาจเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนไดมีการลงมือทดลอง ปฏิบัติจริง มีลักษณะท่ีใหนักเรียนไดฝึกการคิด
ท่ีตรงกับความสนใจของนักเรียน เป็นกิจกรรมท่ีสนุก ไมเครียด ได เรียนรูผานการเลนและเป็นกิจกรรมท่ีไมงาย
หรือยากจนเกินไป สําหรับในรายละเอียดของการจัดกิจกรรมนั้นอาจมีการใหนักเรียนไดมีการพบกับผูท่ีมี  
ความสามารถและประสบความสําเร็จในการทํางานท่ีสามารถเป็นตัวอยางท่ีดีใหนักเรียนไดเรียนรู สวนดานการ
บริหารจัดการนั้นผูบริหารตองเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมและตองมีความเขาใจเห็นความจําเป็นในการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน โดยตองมีการใหการสนับสนุนดานงบประมาณและการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณแท่ี
มี คุณภาพ ทันสมัย และเพียงพอกับนักเรียน เชน การศึกษานอกสถานท่ี และเครื่องคอมพิวเตอรแ iPad มีระบบ
การทํางานท่ีเขมแข็ง โดยมีการวางแผนการทํางาน มอบหมายงานและแบงงานตามความสามารถและความ
ถนัดของแตละบุคคล และยังมีการประสานงานกันในลักษณะของความเป็นกัลยาณมิตร  นอกจากนี้ วีระยุทธแ 
เพชรประไพ (2556 : 1) ยังมีการนําเสนอปใจจัยท่ีจะชวยสงเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถด าน
ศิลปะพบวามีปใจจัยดังนี้ 1) ครูผูสอนศิลปะ ท่ีทําใหเกิดแนวคิด เกิดแนวปฏิบัติ ผูลงมือปฏิบัติจริง โดยท่ีครูจะมี
บุคลิกภาพเฉพาะคือใจดี มีความรู ความสามารถ มีเทคนิคการสอน เนนกระบวนการใหใชความคิด เกิด
กระบวนการคิด กระบวนการทํางานเชิงสรางสรรคแ มีการสอดแทรกดานคุณธรรม ระเบียบวินัยเขาไปดวย 
2)  ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารสถานศึกษา  ท่ีใหการสนับสนุน สงเสริมอยางจริงจัง ซึ่งการบริหารจัดการท่ี
เป็นระบบและเอื้อตอการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ ก็จะทําใหครูมีโอกาสทํางานอยางเต็มความสามารถ 
เมื่อครูทุมเท ผลก็ยอมเกิดกับเด็กเป็นธรรมดา และ 3) การจัดสรรงบประมาณ และส่ือ อุปกรณแ  อุปกรณแศิลปะ
เนื่องจากส่ิงเหลานี้มีราคาคอนขางสูง และ 4)  บริบทของชุมชนท่ีนักเรียนเขาไปเกี่ยวของเพื่อสรางการยอมรับ
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ของชุมชนใหได จนผูปกครองและผูเกี่ยวของมีการสนับสนุน เชนเดียวกับโรงเรียนจะตองมีการสรางปใจจัยท่ี
เกี่ยวของอยางอาคารสถานท่ี หรือพื้นท่ีการปฏิบัติกิจกรรมท่ีมาตรฐาน ดังท่ี กาญจนา ภัทราวิวัฒนแ (ม.ป.ป. : 
5)  กลาววา การมีหองปฏิบัติการเฉพาะท่ีไดมาตรฐาน มีเครื่องมือและอุปกรณแท่ีทันสมัย เพื่อใชในการเรียนการ
สอน การคนควา ทดลอง และฝึกปฏิบัติตางๆ จะชวยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหเกิดข้ึนได และ
ตองเปิดกวาในทุกชวงเวลาท่ีนักเรียนตองการเรียนรู สอดคลองกับผลการศึกษาของ ครรชิต  นิศวอนุตรพันธแ 
(2540 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ปใจจัยชุมชนและผูปกครองก็ตองเขามามีสวนรวมในการสงเสริมนักเรียนท่ีมีความรู
ความสามารถทางดานศิลปะและการออกแบบดังนี้ 1)  กระตุนและสงเสริมการเรียนรูและการคนควาอยาง
ตอเนื่อง 2) ใหนักเรียนแสดงออกตามความคิด  ความสนใจ  ความถนัด และ 3) ใหกําลังใจเมื่อทํางานเสร็จ 

 3. หลักการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ จากการศึกษาพบวา มีทักษะ
ในการปฏิบัติงานการวาดภาพระบายสี การจัดองคแประกอบของส่ิงท่ีอยูในผลงาน เทคนิควิธีการระบายสีและ
การใชส่ือวัสดุอุปกรณแอยูในระดับท่ีดีกวาเด็กปกติโดยท่ัวไป เชนเดียวกับการมีความโดดเดนในเรื่องของการ
ชอบแกปใญหาจากการท่ีครูอาจารยแมีการใหโจทยแหรือประเด็นในการสรางสรรคแออกมา ดังเชนการใหโจทยแจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีการจัดประกวดวาดภาพระบายสีพรอมกับเกณฑแตางๆท่ีเกี่ยวของกับการตัดสิน 
ซึ่งเด็กเหลานี้จะมีครูอธิบายภาพรวมของรายละเอียดท่ีเกี่ยวของนั้นเป็นการเบ้ืองตน จากนั้นจึงใหนักเรียนมีการ
คิดสรางสรรคแในระยะเวลาท่ีกําหนด 2-3 ช่ัวโมงหรือมากกวาตามสถานการณแ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู
จึงตองมีลักษณะเฉพาะท่ีอาจเป็นกลุมความสนใจหรือเป็นรายบุคคลตามความสนใจในประเด็นและเนื้อหา ซึ่ง 
ธิดารัตนแ  ศักด์ิวีระกุล (2556 : 8) ใหแนวคิดวา การจัดการเรียนรูนั้นจะตองใหเด็กมีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนรู สามารถเลือกในส่ิงท่ีตนเองชอบและสนใจ โดยครูผูสอนจะตองใหความสนใจกับนักเรียนเกี่ยวกับความ
มุงมั่นท่ีจะทําผลงานใหประสบความสําเร็จ ความกระตือรือรนและการพัฒนาเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการ
เรียนรูในชวงเวลาและสถานการณแนั้น เชนเดียวกับการนํานักเรียนของโรงเรียนศรีสงครามมาพัฒนาในแตละ
ชวงท่ีจะมีการประกวดแขงขันจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเขามาพัฒนาอยางเป็นระบบอยางตอเนื่องก็
สามารถทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการคิดสรางสรรคแและจินตนาการไดเชนเดียวกัน ดังผลการศึกษา 
ศศิชนา ดิษฐแเจริญ (2557 : บทคัดยอ)  ท่ีพบวา นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานศิลปะวาดภาพท่ีไดผาน
การฝึกเขมจากแบบฝึกการวาดภาพระบายสีต้ังแตขั้นตนถึงขั้นสุดทายตามโปรแกรมการฝึกจะมีการพัฒนาดาน
ทักษะการวาดภาพ  เทคนิคการใชสีและมีการแกไขปใญหาท่ีเกิดจากการทํางานไดดีขึ้น โดยนักเรียนสามารถ
สรางผลงานศิลปะวาดภาพดวยเทคนิควิธีตางๆไดตามท่ีไดรับการฝึกแบบเขมขั้น โดยนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษจะมีความต้ังใจในการฝึกและมาตรงเวลา เมื่อมีปใญหาก็ปรึกษาครู ครูตองคอยช้ีแนะใหนักเรียนอยาง
ใกลชิดเมื่อนักเรียนเรียนรูเทคนิคตางๆของการวาดภาพแลว ครูจะฝึกฝนทางดานทักษะการสรางสรรคแผลงาน 
ความคิดสรางสรรคแ ทักษะการแกปใญหา การฝึกฝนทักษะนี้ตองใชเวลามากเพราะตองเปิดโอกาสใหนักเรียนได
ใชความคิดสรางสรรคแผลงานดวยตนเอง โดยครูจะคอยสังเกตการฝึกอยูหางๆ ถึงความสนุกกับการเรียนรูหรือ
ความเต็มใจท่ีจะสรางงาน หรือการสรรคแหาความรูใหมอยูเสมอ ครูจะตองมีการประเมินผลงานศิลปะระหวาง
กอน-หลังเขารับการฝึกฝน เพื่อสะทอนใหนักเรียนเห็นถึงการพัฒนาการดานรูปแบบการสรางสรรคแงานศิลปะดี
ขึ้น มีทักษะเพิ่มข้ึนไมวาจะเป็นการออกแบบภาพ  การจัดองคแประกอบ การลงสี เทคนิคในการวาดภาพ การ
คิดหัวขอและเรื่องราวในการวาดภาพ การส่ือความหมายของภาพ กลาคิดกลาแสดงออกในการสรางงานศิลปะ
ดีขึ้น และสรางสรรคแผลงานศิลปะไดอยางมีคุณภาพ สําหรับโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับ
นักเรียนท่ีมีความสามารถดานศิลปะนั้นควรมีวิธีการท่ีเฉพาะผานกระบวนการศึกษาคนควาวิจัยและหาขอสรุป
ออกมาแลว เชน การพยายามสรางประสบการณแในรูปแบบตางๆ เชนเดียวกับการการพยายามสรางอิสรภาพ
ทางการคิดอยางเสรีและการเชิญผูเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทางมาใหความรูความเขาใจใหกับนักเรียน ดังผลการ
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ศึกษาวิจัยของ กาญจนา ภัทราวิวัฒนแ (ม.ป.ป. : 18-20) ท่ีกลาววา การจัดการเรียนรูควรมีรูปแบบวิธีเพิ่มพูน
ประสบการณแโดยการเพิ่มเนื้อหาใหกวางมากกวาหลักสูตรปกติ เนนใหนักเรียนเป็นผูคิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษา
คนควาอยางเป็นระบบ นักเรียนไดเรียนรูและคนหาคําตอบดวยตนเองในส่ิงท่ีตนเองสนใจ ตามความถนัด ความ
ตองการ และความแตกตางระหวางบุคคล รวมถึงมีการจัดช้ันพิเศษบางเวลานอกเวลาเรียน เชน ในวันเสารแ -
อาทิตยแ หรือชวงปิดภาคการศึกษาและอาจมีการจัดกิจกรรมพิเศษในช้ันเรียนปกติเป็นการจัดใหกับเด็กทุก
ระดับไวในกลุมเดียวกันเพื่อการ ชวยเหลือซึ่งกันและกันทําใหเกิดพัฒนาการทางสังคมขึ้น หรืออาจจัดเด็กมี
ระดับการเรียนเดียวกันไวกลุมเดียวกันเพื่อใชกิจกรรมเสริมยากกวาปกติ และการใหผูเช่ียวชาญมาเป็นพี่เล้ียง
ทางวิชาการ เป็นการใหผูเช่ียวชาญเฉพาะมาดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําสําหรับผูมีความสนใจอยางเดนชัด 

 อยางไรก็ตามการท่ีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาและครูศิลปศึกษามีการวางโครงสรางการจัดการพัฒนา
นักเรียนท้ังการสอนในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนโดยภาพรวมก็ถือวามีความสําคัญ  ซึ่ง วีระยุทธ  เพชร
ประไพ (2556 :1) กลาววา อาจเริ่มตนแนวคิดท่ีจะทําใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงออก เชน การจัดต้ังชุมนุมคน
รักศิลปะ อันจะทําใหนักเรียนมีทางเลือกท่ีหลากหลายมากขึ้น มีการคนพบและการคนหาตัวเองมากขึ้น และท่ี
สําคัญมีเวทีใหนักเรียนไดตอยอดความถนัด ความสนใจของตนเอง และเป็นการคัดกรองเด็กท่ีมีความสนใจทาง
ศิลปะในขั้นตนไดเป็นอยางดี รวมถึงทําใหนักเรียนมีเวลาฝึกปฏิบัติการทางศิลปะมากขึ้น   หรือมีการจัดทํา
กิจกรรมหรือโครงการเสริมหลักสูตร  ไดแก กิจกรรมคายศิลปะ  กิจกรรมครอบครัวศิลปะ  กิจกรรมพี่สอน
นอง กิจกรรมเขียนภาพนอกสถานท่ี การศึกษาดูงาน ท่ีสามารถตอยอดจากหลักสูตรปกติได โดยเฉพาะ
กิจกรรมครอบครัวศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนท่ีสนใจศิลปะเป็นพิเศษมาพักอาศัยอยูท่ี
โรงเรียนเพื่อใหนักเรียนมีเวลาทํางานเพิ่มเติมอยูใกลชิดกับครู  เชนเดียวกับการเขารวมประกวดแขงขันดาน
ศิลปะถือวาเป็นกระบวนการสงเสริมใหนักเรียนไดเขารวมเวทีการประกวด การแขงขันอันเป็นส่ิงท่ีชวยกระตุน
จูงใจและประเมินความสามารถของนักเรียนไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนตองพยายามสงเสริม เปิดโอกาสให
นักเรียนไดเขารวมประกวดหลายๆ เวที ท้ังในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ นอกจากเด็ก
จะไดมุมมองหรือรูปแบบทางศิลปะท่ีกวางไกลแลว ก็ทําใหครูตองพัฒนาตัวเองใหกวางไกลกวาเด็กอีกดวย ท่ี
สําคัญทําใหนักเรียนไดรับโอกาสดี ๆ เชน ความภาคภูมิใจ การมีโอกาสไดไปทัศนศึกษาตางประเทศ การไดรับ
โควตาพิเศษในการศึกษาตอ  ซึ่งการใหบริการงานศิลปะถือวาเป็นกิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มเติมใหกับนักเรียนได
เป็นอยางดี และเป็นกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดแกปใญหา นําศิลปะไปใชในสถานการณแจริง เชน ใหบริการ
กลุมสาระอื่นจัดปูาย จัดเวทีอาคารและสถานท่ี การชวยเหลืองานชุมชน การเป็นวิทยากรและการจัดจําหนาย
ผลงานศิลปะ 

 การจัดการเรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบถามีการวางแผนการดําเนินการจัดการรูปแบบ เนื้อหาการ
เรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการของนักเรียนท่ีจะเขามาพัฒนาตนเองผานการสรางสรรคแงานศิลปะใน
ชวงเวลาวางหรือหลังเลิกเรียนจึงตองเอื้อใหนักเรียนไดแสดงออกทางทักษะและความสามารถมากท่ีสุด ดังท่ี  
ธิดารัตนแ  ศักดิ์วีระกุล (2556 : 7-8) ท่ีใหแนวคิดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถ
คือการเพิ่มประสบการณแใหกวางขวางกวาท่ีมีในหลักสูตร เนนกระบวนมากกวาเนื้อหา ลักษณะการสอนจะ
แตกตางกันไปในแตละคน ดวยปใจจัยจากอายุและความสนใจของแตละคนท่ีแตกตางกัน นอกจากนี้ยังตองมี
การสรางเครือขายกับผูท่ีเช่ียวชาญท่ีโดดเดนดานศิลปะมาใหคําปรึกษาและสรางสังคมท่ีดีกับนักเรียนอาจเป็น
ศิลปิน  ชางพื้นบาน สถาปนิก จิตรกรหรือนักออกแบบท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการตนเองและ
เวลาในการเรียนรู  เชนเดียวกับ กาญจนา ภัทราวิวัฒนแ (ม.ป.ป ; 14-17) ท่ีใหขอแนะนําวาการจัดการเรียนการ
สอนท่ีสามารถดึงเอาศักยภาพของนักเรียนออกมาตองประกอบดวย 1) มีการจัดการเรียนรูท่ีมีความทาทาย 
กระตุนใหเกิดความสงสัยใครรู และสรางแรงบันดาลใจท่ีจะคนหาคําตอบในประเด็นหรือปใญหาท่ีกําหนด 2) 



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : หนา 951 

การจัดการเรียนรูที่เนนทักษะการคิดระดับสูง เชน ความคิดสรางสรรคแ ความคิดวิจารณญาณ 3) เนื้อหาสาระท่ี
สอนเนนใหนักเรียน รูจักบูรณาการ 4) หลอหลอมใหมีความคิดแบบวิทยาศาสตรแและเสริมสรางทักษะการผลิต
ส่ิงประดิษฐแ/นวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชไดจริง/แกปใญหาไดจริง 5) เสริมสรางทักษะท่ีสําคัญในการเรียนรู ใน
ศตวรรษที่ 21 ท่ีเป็นทักษะท่ีจําเป็นตอการเรียนรู ตลอดชีวิตของมนุษยแ ประกอบดวย 3 ทักษะคือ (1) ทักษะ
ดานการเรียนรูและนวัตกรรม (2) ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เพื่อมุงพัฒนานักเรียนใหเขียน มี
ทักษะการสืบคน และการใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ (3) ทักษะชีวิตและการทํางาน คือความสามารถใน
การช้ีนําแนวทางการดํารงชีวิต และการทํางานในโลกท่ีมีการแขงขันสูง และความสามารถในการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพกับทีมงานท่ีหลากหลาย 6) การพัฒนานักเรียนดานความรูและทักษะดานอื่นๆเพื่อใหเป็นบุคลากร
ท่ีรอบรูและมีทักษะการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคมในอนาคตซึ่งทําใหเป็นคนท่ีมีความสมบูรณแท้ังดาน
สติปใญญา รางกาย จิตใจ อารมณแและสังคม  

ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอเพื่อการวิจัย 

    ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีสวนรวมในการพัฒนาและการสรางเครือขายโรงเรียนระดับตางๆในพื้นท่ี
เพื่อการจัดการและแลกเปล่ียนทักษะ ประสบการณแทางศิลปะดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การศึกษาดูงาน
หรือจัดกิจกรรมอื่นๆท่ีจะเอื้อใหครูศิลปศึกษาและนักเรียนเกิดการพัฒนา 

 2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

           หนวยงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดเลยและใกลเคียงควรมีนโยบายในการจัดการสราง
เครือขายโรงเรียนเพื่อการเรียนรูและการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะระหวางโรงเรียนผานการจัดกิจกรรม
การแสดงนิทรรศการ การอบรมความรูความเขาใจทางศิลปะ 
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การแก้โจทยป์ัญหาฟิสิกส์ : ประเด็นปญัหาของผู้เรียนและแนวทางแก้ไข 

PHYSICS PROBLEM – SOLVING : STUDENTS’ DIFFICULTIESAND 
RECOMMENDED STRATEGIES 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 

 โจทยแปใญหาฟิสิกสแเป็นส่ือท่ีใชเช่ือมโยงความรูในเนื้อหาวิชาฟิสิกสแไปสูสถานการณแในชีวิตจริง การแก
โจทยแปใญหาฟิสิกสแตองอาศัยทักษะและกระบวนการแกปใญหาทางฟิสิกสแเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบท่ีสมเหตุสมผล 
ต้ังแตอดีตจนถึงปใจจุบันผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษายังประสบปใญหาในการแก
โจทยแปใญหาฟิสิกสแ ดังนั้นผูเขียนจึงมุงศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของและนําเสนอประเด็นปใญหาของผูเรียนในการแก
โจทยแปใญหาฟิสิกสแ และแนวทางสวนหนึ่งท่ีคาดวาจะชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการแกโจทยแปใญหา
ฟิสิกสแได 

คําสําคัญ: โจทยแปใญหาฟิสิกสแ, กระบวนการแกโจทยแปใญหา 

 

ABSTRACT 

 Physics problem solving is the intermediate connection between physics content, and 
real life situations. To solve such a problem, the physics problem processes and skills are 
required in order to achieve a reasonable answer. Up until now, Thai upper secondary 
school students and undergraduate students still face difficulties of solving physics word 
problem. Therefore, related research is discussed and the difficulties of the students‖ 
experience are reported. Teaching strategies are used to develop or improve physics 
problem-solving skills are proposed. 

KEYWORDS: Physics Problem Solving, Problem Solving Process 
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บทนํา 

 ฟิสิกสแเป็นวิทยาศาสตรแแขนงหนึ่ง ท่ีสําคัญในการฝึกทักษะความรูพื้นฐานของการนําไปใชในวิชาตางๆ 
และมุงใหผูเรียนนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต โดยเนนกระบวนการใหผูเรียนเกิดความคิด ความเขาใจ และ
ฝึกใหผูเรียนรูจักคิดเพื่อนําไปใชแกปใญหาตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังวิชาฟิสิกสแยังเป็นพื้นฐานการศึกษา
ตอในระดับสูง เป็นเครื่องมือท่ีเอื้อตอความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรแ 
(นิภาพร ชวยธานี, 2554) นอกจากนี้ในการเรียนวิชาฟิสิกสแ ผูเรียนจะตองอาศัยทักษะและกระบวนการคิดท่ี
เป็นขั้นตอนจึงจะสามารถแกปใญหาเพื่อหาคําตอบท่ีถูกตองได ประเด็นความยากในวิชาฟิสิกสแมาจากการแก
โจทยแปใญหา ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงสถานการณแท่ีแสดงปรากฏการณแทางฟิสิกสแ โดยการนําหลักการ กฎ และ
ทฤษฎีมาใช แตในการจัดการเรียนการสอนพบวาปใญหาสวนใหญในวิชาฟิสิกสแ คือผูเรียนไมสามารถแกโจทยแ
ปใญหาฟิสิกสแได ซึ่งความสามารถในการแกโจทยแปใญหาเป็นหัวใจในการเรียนวิชาฟิสิกสแเลยก็วาได  

 โจทยแปใญหาฟิสิกสแเป็นสถานการณแท่ีสมมติขึ้น เกี่ยวกับสถานการณแจริงในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย
ขอความและตัวเลขท่ีผูเรียนจะแกไขโจทยแปใญหา และยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการประเมินความสามารถใน
การแกปใญหาของผูเรียน ซึ่งนักฟิสิกสแศึกษาไดช้ีใหเห็นวาการแกโจทยแปใญหาทางฟิสิกสแ เป็นหนึ่งในเปูาหมาย
หลักของการเรียนการสอนในวิชาฟิสิกสแ เพื่อขับเคล่ือนการจัดการเรียนรูไปสูผลสําเร็จ (Metallidou.2009) อีก
ท้ังในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกสแสวนใหญจะเกี่ยวของกับการแกโจทยแปใญหา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิชา
ฟิสิกสแ ในระดับอุดมศึกษา พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาฟิสิกสแคอนขางตํ่า เนื่องจากขาดความ
เขาใจในบทเรียนอยางตอเนื่อง ขาดทักษะการคิดคํานวณ เมื่อพบโจทยแปใญหาท่ีแตกตางจากในช้ันเรียน ผูเรียน
ไมสามารถแกโจทยแปใญหาฟิสิกสแไดอยางถูกตอง และทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกวาวิชาฟิสิกสแเป็นวิชาท่ียาก ขาด
ความเช่ือมั่นในตนเอง และมีเจตคติท่ีไมดีตอการเรียนวิชาฟิสิกสแ (ธันยากร ชวยทุกขแเพื่อน, 2559)  

 การแกโจทยแปใญหาฟิสิกสแ เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความเขาใจในการเรียนวิชาฟิสิกสแ ผู สอนตองสอดแทรก
กระบวนการแกโจทยแปใญหา และพัฒนาความสามารถในการแกโจทยแปใญหาใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ซึ่งผูเรียนสวน
ใหญในช้ันเรียน ยังไมมีทักษะและกระบวนการการแกโจทยแปใญหาฟิสิกสแเทาท่ีควร โดยปใญหาท่ีเกิดขึ้นนี้ถา
ผูสอนเขาใจอุปสรรคตางๆท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนในการแกโจทยแปใญหาฟิสิกสแ และแนวทางแกไขก็จะชวยใหผูเรียน
สามารถแกโจทยแปใญหาฟิสิกสแได ก็จะสงผลใหผูเรียนพัฒนาตนเองในการเรียนวิชาฟิสิกสแ อีกท้ังยังสามารถนํา
ทักษะและกระบวนการการแกโจทยแปใญหาไปใชในการศึกษาข้ันสูงตอไปในอนาคต 

โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 

 โจทยแปใญหาฟิสิกสแ คือปใญหาทางฟิสิกสแท่ีบรรยายสถานการณแดวยถอยคํา หรือขอความและตัวเลขท่ีผู
แกปใญหาตองคนหาวาจะใชกระบวนการใดในการแกปใญหาดวยตนเอง (ธันยากร ชวยทุกขแเพื่อน,2559; ณัฐวุฒิ  
ยกนอยวงคแ, 2561) ในการแกปใญหาฟิสิกสแนั้นผูเรียนตองอาศัยความสามารถในการแปลความโจทยแปใญหาไป
เป็นประโยคสัญลักษณแทางคณิตศาสตรแ กราฟความสัมพันธแของตัวแปร สมการตางๆ ทางฟิสิกสแ หากผูเรียน
ขาดความเขาใจในหลักการที่ถูกตองแลวจะสงผลใหความสามารถในการแกโจทยแปใญหาฟิสิกสแตํ่าลง หรืออาจจะ
ไมสามารถแกปใญหาได (Moonkham & Moonkham,2002, p. 123) ซึ่งโจทยแปใญหาฟิสิกสแมีรูปแบบคลาย
โจทยแปใญหาทางคณิตศาสตรแ โดยสามารถแบงประเภทของโจทยแปใญหาท่ีแตกตางกันออกไป แสดงดังตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1 แสดงประเภทของโจทยแปใญหา 

การแบงประเภทของ
โจทยแปใญหา 

ประเภทของโจทยแปใญหา ลักษณะของโจทยแปใญหา 

จุดประสงคแ ของ โ จทยแ
ปใญหา(Polya. 1957 : 
123-128) 

1 .  โ จ ท ยแ ปใ ญ ห า ใ ห ค น ห า 
(Problem to Hind) 

โจทยแปใญหาท่ีคนหาส่ิงท่ีตองการ เป็น
โจทยแปใญหาเชิงทฤษฎี ซึ่งเป็นรูปธรรม
หรือนามธรรม สวนสําคัญของโจทยแ
ปใญหานี้แบงออกเป็น 3 สวน คือ ส่ิงท่ี
ตองการหา ขอมู ล ท่ีกํ าหนดใหและ
เงื่อนไข  

2 .  โ จ ท ยแ ปใ ญ ห า ใ ห พิ สู จ นแ 
(Problem to Prove) 

โจทยแปใญหาท่ีแสดงอยางสมเหตุสมผลวา
ขอความกําหนดใหเป็นจริงหรือเป็นเท็จ 
สวนสําคัญแบงออกเป็น  2 สวน คือ
สมมุ ติฐานหรือ ส่ิง ท่ีกํ าหนดให  และ
สรุปผลหรือส่ิงท่ีตองการพิสูจนแ 

วิ ธี ก ารแก โจทยแปใญหา
(Charles 1987: 18 อาง
ถึงใน นวลจันทรแ ผมอุด
ทา 2545: 26) 

1. โจทยแปใญหาในหนังสือ หรือ
โจทยแปใญหาท่ีแกดวยการแปลงให
เป็นประโยคทางฟิสิกสแ 

โจทยแปใญหาท่ีแก ด วยหลักการหรื อ
กฎเกณฑแทางคณิตศาสตรแท่ีแนนอน ไม
คอยยุงยากมากนัก 

2.โ จ ท ยแ ปใ ญ ห า ท่ี แ ก ด ว ย
ก ร ะ บ ว น ก า ร  ( process 
problem) 

โจทยแปใญหาท่ีตองแกดวยกลวิธีตางๆ ซึ่ง
ยุงยากมากกวาโจทยแปใญหาในหนังสือ 
โจทยแปใญหานี้มีกระบวนการในการ
แกปใญหา ดังนี้ 

1. การทําความเขาใจปใญหา 

2. ก า รพัฒนาและหากลวิ ธี ใ น ก าร
แกปใญหา 

3. การประเมินการแกปใญหา 

เปูาหมายของการฝึกแก
โจทยแปใญหา (Charies & 
Lester .1982: 6-10) 

1 .  โจทยแปใญหา ท่ี ใช ฝึก  ( Drill 
exercise) 

โจทยแปใญหาท่ีใชฝึกขั้นตอนวิธีการและ
การคํานวณเบ้ืองตน 

2. โจทยแปใญหาขอความอยางงาย 
(Simple translation problem) 

โจทยแปใญหาขอความท่ีเคยพบ เชน โจทยแ
ปใญหาในหนังสือเรียน ตองการฝึกให
คุนเคยกับการเปล่ียนประโยคภาษาเป็น
ประโยคสัญลักษณแทางฟิสิกสแ เป็นโจทยแ
ปใญหาขั้นตอนเดียวมุงใหเขาใจมโนมติ
ทางฟิสิกสแและความสามารถในการคิด
คํานวณ 

3. โจทยแปใญหาท่ีมีความซับซอน คลายกับโจทยแปใญหา ขอความอยางงาย 
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การแบงประเภทของ
โจทยแปใญหา 

ประเภทของโจทยแปใญหา ลักษณะของโจทยแปใญหา 

(Complex  translation 
problem) 

แตเพิ่มเป็นโจทยแปใญหาท่ีมีสองขั้นตอน
หรือมากกวาสองขั้นตอนหรือมากกวา
สองการดําเนินการ 

4. โจทยแปใญหาท่ีเป็นกระบวนการ 
(Process problem) 

โจทยแปใญหาท่ีไม เคยพบมากอน ไม
สามารถเปล่ียนเป็นประโยคสัญลักษณแได
ทันที จะตองจัดปใญหาใหงายขึ้นหรือ
แบงเป็นขั้นตอนยอย ๆ แลวหารูปแบบ
ท่ัวไปของปใญหา ซึ่งนําไปสูการคิดและ
การแกปใญหา เป็นการพัฒนายุทธวิธีตาง 
ๆ เพื่อความเขาใจ วางแผนการแกปใญหา
และการประเมินผลคําตอบ 

5. โจทยแปใญหาประยุกตแ 
(Applied problem) 

โจทยแปใญหาท่ีตองใชทักษะความรูมโนมติ
และการดําเนินการ ทางฟิสิกสแเป็นสําคัญ 
เชน การจัดกระทํา การรวบรวมและการ
แทนขอมูลและตองตัดสินใจเกี่ยวกับ
ขอมูลในเชิงปริมาณ เป็นโจทยแปใญหาท่ี
เปิด โอก าส ใหนั ก เ รี ยน ได ใช ทั กษะ
กระบวนการ มโนมติและขอเท็จจริงใน
การแกปใญหาในชีวิตจริง ซึ่งจะทําให
นักเรียนเห็นประโยชนแปละคุณคาของ
ฟิสิกสแในสถานการณแโจทยแปใญหาในชีวิต
จริง 

6. โจทยแปใญหาปริศนา (Puzzle 
problem) 

โจทยแปใญหาท่ีบางครั้งไดคําตอบจากการ
สุม ไมจําเป็นตองใชฟิ สิกสแในการแก
โจทยแปใญหา บางครั้งตองเทคนิคเฉพาะ 
เป็นโจทยแปใญหาท่ีเปิดโอกาสใหนักเรียน
ไดใชความคิดสรางสรรคแ มีความยืดหยุน
ในการแกโจทยแปใญหาท่ีมองแลวไดหลาย
มุมมอง 
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อุปสรรคของผู้เรียนในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 

 อุปสรรคของผูเรียนในการแกโจทยแปใญหาฟิสิกสแสําหรับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษานั้น 
พบวามีประเด็นสําคัญดังนี้ 

 1. ผูเรียนยังไมเขาใจคําสําคัญท่ีปรากฏในโจทยแปใญหาฟิสิกสแ ไมสามารถแปลงเป็นสัญลักษณแทางฟิสิกสแ 
ในรูปของตัวแปรตางๆได 

 2. ผูเรียนไมสามารถวิเคราะหแไดวาขอมูลใดท่ีโจทยแใหมา ส่ิงไหนตองนํามาใชในการแกโจทยแปใญหา 

 3. ผูเรียนไมทราบวาโจทยแปใญหานี้ตองใชสูตรทางฟิสิกสแอยางไร 

 4. ผูเรียนไมมีความพยายามในการแกโจทยแปใญหาฟิสิกสแ และคิดวาวิชาฟิสิกสแเป็นวิชาท่ียาก 

 5. ผูเรียนขาดความเขาใจ เมื่อแกโจทยแปใญหาไมไดมักจะเดาคําตอบโดยไมผานกระบวนการคิด 
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แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 

 ปใจจัย 2 ประการท่ีทําใหผูเรียนสามารถแกโจทยแปใญหาฟิสิกสแไดประสบความสําเร็จ ประการแรก คือ ผูเรียนตองรูเขาใจแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทาง
ฟิสิกสแ และประการท่ีสอง นักเรียนตองมีกลยุทธแในการใชแนวคิด ทฤษฏี และหลักการทางฟิสิกสแ ในการนําไปใชแกปใญหา (Portoles & Lopez, 2008)  โดยนัก
ฟิสิกสแศึกษาไดสังเคราะหแข้ันตอนกลวิธีแกโจทยแปใญหาฟิสิกสแดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบและสรุปข้ันตอนกลวิธีแกโจทยแปใญหาฟิสิกสแจากแนวคิดของนักฟิสิกสแศึกษา 

 

ลําดับ
ขั้นตอน

การ
แก้ปัญหา 

ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ตามแนวคิดของนักฟิสิกส์ศึกษา 
โพลยา  

(Polya, 1997) 
เฮลเลอร์และเฮลเลอร์ (Heller, 

K. and Heller, P., 2000) 
ดิงค์และฮาร์แคมป์ (Ding 

& Harskamp, 2007) 
โรจาร์  

(Rojas, 2010) 

1 ทําความเขาใจปใญหา พิจารณาปใญหา การสํารวจปใญหา ทําความเขาใจปใญหา 
2 วางแผนการแกปใญหา อธิบายหลักการทางฟิสิกสแ ประมวลความรู จัดเตรียมวิธีการแกปใญหา 
3 ดําเนินการแกปใญหา วางแผนแกปใญหา วางแผนในการแกปใญหา วางแผนแกปใญหา 
4 ตรวจสอบ ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว ดําเนินการตามแผน ดําเนินการตามแผน 

5 
- ตรวจสอบผลลัพธแ การตรวจสอบคําตอบ พิสูจนแตรวจสอบความ

สอดคลองสมการ 

6 
- - - การตรวจสอบประเมิน

คําตอบ 
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 แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยแปใญหาฟิสิกสแ จะเห็นไดวา ตองกระตุนผูเรียนให
สนใจในส่ิงท่ีจะเรียนกอน โดยใหผูเรียน เรียนรูและเขาใจแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางฟิสิกสแ จากการ
เรียนรูดวยตนเอง ก็จะยิ่งชวยใหผูเรียนเขาใจ อีกท้ังผูสอนตองมีกลยุทธแในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาใหผูเรียน
มีการใชแนวคิด พัฒนากระบวนการคิด เพื่อสามารถนํามาใช ในการแกโจทยแปใญหาฟิสิกสแได โดยการพัฒนา
ความสามารถในการแกโจทยแปใญหาฟิสิกสแนั้น จะตองมีองคแประกอบดังนี้ 
 1.  ความสามารถในการทําความเขาใจปใญหา ปใจจัยสําคัญท่ีสงผลโดยตรงตอความสามารถดานนี้ คือ 
ทักษะการอาน และการฟใง  
 2.  ทักษะในการแกปใญหา เมื่อผูเรียนไดฝึกคิดแกปใญหาอยูเสมอผูเรียนมีโอกาสไดพบปใญหาตางๆ 
หลายรูปแบบ ก็จะสามารถนําประสบการณแเดิมมาเทียบเคียงและแกไขปใญหาได 
 3.  ความสามารถในการคิดคํานวณและความสามารถในการใหเหตุผลหลังจากท่ีผูเรียนทําความเขาใจ
ปใญหา และวางแผนในการแกปใญหาเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปคือ การลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 
 4.  แรงขับ เนื่องจากปใญหาเป็นสถานการณแท่ีแปลกใหม ซึ่งผูเรียนาไมคุนเคย และไมสามารถหาวิธีการ
หาคําตอบไดในทันทีทันใด ผูเรียนจะตองคิดวิเคราะหแอยางเต็มท่ีเพื่อจะใหไดคําตอบ ผูเรียนจะตองมีแรงขับท่ี
จะสรางพลังในการคิด ซึ่งแรงขับนี้เกิดขึ้นจากปใจจัยตางๆ เชน เจตคติ ความสนใจ แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ 
 5.  ความยืดหยุน ผูแกปใญหาท่ีดีจะตองมีความยืดหยุนในการคิด คือไมติดยึดในรูปแบบท่ีตนเอง
คุนเคยแตจะยอมรับรูปแบบและวิธีการใหมๆ อยูเสมอ 
 6.  ความรูพื้นฐาน ปใญหาทางฟิสิกสแมีความเช่ือมโยงกับความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรแ ผูแกปใญหา
ตองมีความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรแท่ีดีพอ และสามารถนําความรูนั้นมาใชไดอยางสอดคลองกับสาระของ
ปใญหา จึงจะทําใหแกปใญหาได 
 7.  วิธีสอนของผูสอน กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนตัวผูเรียนโดยเปิดโอกาสใหผู เรียนคิดอยางเป็น
อิสระ มีเหตุผล ใหความสําคัญกับความคิดของผูเรียนยอมจะสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการแกปใญหา
ดีกวากิจกรรมการเรียนการสอนแบบท่ีผูสอนเป็นผูบอกใหรู 

 

สรุปผล 

       การพัฒนาความสามารถของผูเรียนในการแกโจทยแปใญหาฟิสิกสแนั้น จะตองเนนพัฒนาท้ังความรูเกี่ยวกับ
ทักษะทางความเขาใจในภาษา ความรูเกี่ยวกับแนวคิดและมโนทัศนแ และความรูเกี่ยวกับกระบวนการแกปใญหา 
เพราะผูเรียนควรจะไดเรียนรูการแกโจทยแปใญหาฟิสิกสแตางๆ อยางมีความหมาย ซึ่งเป็นส่ิงสําคัญสําหรับผูเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 อันเป็นรากฐานสําคัญของการท่ีจะทําใหผูเรียนมีท้ังทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ
ชีวิตและการทํางานตอไปได โดยผูสอนเป็นผูท่ีมีบทบาทสําคัญอยางมากในการใหความรู และพัฒนาทักษะและ
คุณลักษณะท่ีดีตางๆ ใหกับผูเรียน อุปสรรคและแนวทางในการแกปใญหาท่ีผูเขียนไดนําเสนอมาเป็นเพียงสวน
หนึ่งในการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยแปใญหาฟิสิกสแ ซึ่งในการเลือกใชกระบวนการแกปใญหา ยุทธวิธี 
ตางๆนั้น ผูสอนควรพิจารณาวา แนวทางใดท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน  อีกท้ังอาจจะตองอาศัย
ทักษะและประสบการณแของผูสอนเพื่อวิเคราะหแและวินิจฉัยขอบกพรองตางๆ ของผูเรียน เพื่อแกไขใหตรงจุด
ดวย และผูสอนควรเนนใหผูเรียนเกิดการรูวิชาฟิสิกสแท่ีเนนการแกโจทยแปใญหาในชีวิตประจําวัน เนนทักษะการ
แกโจทยแปใญหาฟิสิกสแ เพื่อเป็นพื้นฐานในการนําทักษะการแกปใญหาไปใชในชีวิตประจําวันได นอกเหนือจากใน
วิชาท่ีเรียนในปใจจุบัน 
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บทคัดย่อ 

           การสรางวัฒนธรรมการปฏิบัติงานดวยกระบวนการ PLC : Professional Learning Community 
เป็นการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมทําและรวมเรียนรูรวมกันของครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 

บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธแแบบกัลยาณมิตร โดยอาศัยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อมุงไปสู
ความสําเร็จภายใตวิสัยทัศนแ เปูาหมาย ภารกิจและเกิดคุณคารวมกัน โดยประสานการทํางานเป็นทีมของคณะ
ครูและผูบริหารเป็นผูดูแล อํานวยการและสนับสนุน สูการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพื่อคุณภาพ
การจัดการเรียนรูที่เนนความสําเร็จหรือประสิทธิผลของ ผูเรียนเป็นสําคัญ และความสุขของการทํางานรวมกัน
ของสมาชิกในองคแกร กระบวนการ PLC จึงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการไดทุกระดับ ท้ังระดับองคแกร 
ระดับสถานศึกษา ระดับหนวยงาน / กลุมงาน  จนถึงระดับหองเรียน ซึ่งครูสามารถใชกระบวนการ PLC 
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูรวมกัน เพื่อท่ีจะเปิดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปล่ียนประสบการณแดานความรู 
ความคิด ความสนใจวัฒนธรรม และอื่นๆ ท่ีตองอาศัยการยอมรับและปรับเปล่ียนยืดหยุนไดต ามบริบทและ
สถานการณแท่ีเกิดขึ้น อันเป็นทักษะท่ีสําคัญท่ีควรไดรับการฝึกฝนเพื่อการดํารงชีวิตใหอยูรอดปลอดภัยใน
อนาคตแหงศตวรรษที่ 21 

 

คําสําคัญ:  

         การสรางวัฒนธรรมการทํางานดวยกระบวนการ PLC : ANUBAN SP Model (Anubansuphanburi 
model) 

ABSTRACT 

             Creating a culture of performance by the PLC: Professional Learning Community 
brings together a powerful combination, together to learn and share together teachers, 
administrators and educational culture based on relationships goodwill. By complementing 
each other. To achieve success under the vision, mission, goals and values  together.  
Coordinated by a team of teachers and administrators as administrative director and 
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support. Learning and continuous professional development. The quality of learning success 
or effectiveness. Learner And enjoyed the collaboration of members of the  organization. 
The PLC is a tool to manage all levels. The Enterprise School level Rating agencies / groups 
to the classroom. The teacher can use the PLC to develop the students have learned skills 
together. In order to provide an opportunity for students to share their experiences, 
knowledge, ideas, culture and other interests that must be recognized and adjusted flexibly 
according to context and circumstances. As an important skill that should be practiced for a 
living to survive in the 21st century. 

      

KEYWORDS:  

        Creating a working culture with PLC process: ANUBAN SP Model  

 

บทนํา 

          กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายการนํากระบวนการ PLC (Professional  Learning  Community) 
หรือ “ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ” ซึ่งจะเป็นเครื่องในการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับการศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21   ซึ่งแนวคิดของ Richard DuFour ผูท่ีไดรับการยกยองใหเป็นเป็นบิดาของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  

( Professional Learning Community: PLC) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพวา 
PLC ไมใชโปรแกรมหรือหลักสูตร แตเป็นแนวทางการดําเนินการท่ีชวยใหเกิดพลังในการเปล่ียนแปลงใน
โรงเรียนทุกระดับ ครูผูสอนรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนจะตองมุงเนนการเรียนรูท่ีจะเกิดขึ้นมากกวาให
ความสําคัญกับการสอน นอกจากนั้นยังตองใหความสําคัญกับการรวมมือรวมพลัง การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
เพื่อมุงไปสูความสําเร็จภายใตเปูาหมายเดียวกัน โดยอาศัยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นการรวมตัวเพื่อ
การเรียนรูรวมกันของผูรวมวิชาชีพ/กลุมคนท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน/มีเปูาหมายรวมกัน แลกเปล่ียน
ประสบการณแตรง ท้ังดานความรู ทักษะ การทํางาน เพื่อสรางองคแความรูใหมใหเกิดในตัวบุคคลหรือกลุมผูรวม
วิชาชีพ เป็นการทํางานท่ีเนนรูปแบบการทํางานเป็นกลุมหรือเป็นทีม  ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได 
ตางโรงเรียนกันก็ได หรืออาจจะอยูหางไกลกันก็ได  โดยผาน ICT (Facebook / Line) ซึ่งหมายถึง 
Community of Practice (CoP) หรือชุมชนนักปฏิบัติ อันเป็นกุญแจสําคัญในการขับเคล่ือนกระบวนการ
จัดการความรู ( Knowledge Management )  ท่ีทรงพลังและสรางความยั่งยืนชวยสะทอนใหเห็นถึงระบบ
ความสัมพันธแทางสังคมในแนวรวม ท่ีเช่ือวาจะสามารถเอื้อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูใหมๆรวมกัน และตอง 

มีการสรางฐานขอมูล ความรู และแนวปฏิบัติ ท่ีมีการแลกเปล่ียนกันในระบบคลังความรู และนําความรูนั้นไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอยางตอเนื่อง  

               การพัฒนารูปแบบ PLC : ANUBAN  SP Model ( Anubansuphanburi Model) เริ่มจาก
แนวคิดท่ีเช่ือวาคุณภาพของผูเรียนคือหลักฐานเชิงประจักษแท่ีสะทอนคุณภาพของสถานศึกษา หรืออาจกลาวได
วา คุณภาพผูเรียนคือคุณภาพโรงเรียน โดยเริ่มจากบริหารจัดการดวยระบบ SBM : School based 
management ท่ีเนนหลักการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียตอการจัดการศึกษา โดยการใชวงจร PDCA 
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เป็นแนวทางการดําเนินงานท้ังระบบ จากนั้นในปีพุทธศักราช 2560กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย การนํา
กระบวนการ PLC (Professional  Learning  Community) หรือ “ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ” ซึ่งจะ
เป็นเครื่องในการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงไดศึกษาหลักการและแนวคิดของ
แนวคิดของ Richard DuFour ผูท่ีไดรับการยกยองใหเป็นเป็นบิดาของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  ( 
Professional Learning Community: PLC) ท่ีไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพวา 
PLC ไมใชโปรแกรมหรือหลักสูตร แตเป็นแนวทางการดําเนินการท่ีชวยใหเกิดพลังในการเปล่ียนแปลงใน
โรงเรียนทุกระดับ ครูผูสอนรวมท้ังบุคลากรในโรงเรียนจะตองมุงเนนการเรียนรูท่ีจะเกิดขึ้นมากกวาให
ความสําคัญกับการสอน นอกจากนั้นยังตองใหความสําคัญกับการรวมมือรวมพลัง การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
เพื่อมุงไปสูความสําเร็จภายใตเปูาหมายเดียวกัน โดยอาศัยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับการ
บริหารจัดการของโรงเรียน ไดแกการบริหารจัดการแบบ SBM ; School based management และ TQM : 
Total Quality Management บทความทางวิชาการฉบับนี้จึงนําเสนอแนวคิดและแนวทางท่ีจะสราง
วัฒนธรรมการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีคุณภาพและมีความสุข สงผลใหเกิดความรวมมือ รวมใจ รวมคิด รวม
ทํางานแบบมีสวนรวมของทุกฝุายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดดียิ่งขึ้น  

 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ไดรับการมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ใหเป็นโรงเรียนประจําจังหวัด โรงเรียนศูนยแเด็กปฐมวัยตนแบบของจังหวัดสุพรรณบุรี  
โรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงและเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนต้ังแตระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีวิสัยทัศนแ "โรงเรียน
อนุบาลสุพรรณบุรี  เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  สรางคนดี  มีความเป็นไทย กาวไกลสูสากล บนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง" ท่ีเนนการจัดประสบการณแการเรียนรูและจัดการเรียนการสอน ดวยกิจกรรมท่ีเนนการ
ลงมือปฏิบัติผานการใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 (Active learning) โดยใชส่ือ กิจกรรม และกระบวนการเรียนรูท่ี
หลากหลาย โดยมีความเช่ือวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตองพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถท่ีรอบดาน 
รอบรูเทาทันการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ครูจึงตองเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพกอน จึง
สามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ  เพราะคุณภาพของผูเรียนคือผลเชิงประจักษแท่ีจะสะทอนใหเห็นและ
เช่ือมั่นไดวาสถานศึกษานั้นๆเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวคิดวัตถุประสงคแ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

           1.1 หลักการและแนวคิดของรูปแบบ 
                การพัฒนารูปแบบ PLC  ANUBAN  SP Model : Anubansuphanburi Model เริ่มจาก
แนวคิดท่ีเช่ือวาคุณภาพของผูเรียนคือหลักฐานเชิงประจักษแท่ีสะทอนคุณภาพของสถานศึกษา หรืออาจกลาวได
วา คุณภาพผูเรียนคือคุณภาพโรงเรียน โดยเริ่มจากบริหารจัดการดวยระบบ SBM : School based 
management ท่ีเนนหลักการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียตอการจัดการศึกษา โดยการใชวงจร PDCA 
เป็นแนวทางการดําเนินงานท้ังระบบ  

                จากนั้นในปีพุทธศักราช 2560กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย การนํากระบวนการ  PLC 
 )Professional  Learning  Community  (หรือ “ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ” ซึ่งจะเป็นเครื่องในการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงไดศึกษาหลักการและแนวคิดของแนวคิดของ  Richard 
DuFour  ผูท่ีไดรับการยกยองใหเป็นเป็นบิดาของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ( Professional Learning 
Community: PLC) ท่ีไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพวา PLC ไมใชโปรแกรมหรือ
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หลักสูตร แตเป็นแนวทางการดําเนินการท่ีชวยใหเกิดพลังในการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนทุกระดับ ครูผูสอน
รวมท้ังบุคลากรในโรงเรียนจะตองมุงเนนการเรียนรูที่จะเกิดขึ้นมากกวาใหความสําคัญกับการสอน นอกจากนั้น
ยังตองใหความสําคัญกับการรวมมือรวมพลัง การปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อมุงไปสูความสําเร็จภายใตเปูาหมาย
เดียวกัน โดยอาศัยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  Sergiovanni (1994) ไดกลาววา PLC เป็นสถานท่ีสําหรับ 
“ปฏิสัมพันธแ” ลด “ความโดดเด่ียว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียน     ในการทํางาน เพื่อปรับปรุงผล
การเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการ โรงเรียน ซึ่ง Hord (1997) มองในมุมมองเดียวกัน โดยมองการ รวมตัว
กันดังกลาว มีนัยยะแสดงถึงการเป็นผูนํารวมกันของ ครู หรือเปิดโอกาสใหครูเป็น “ประธาน” ในการ
เปล่ียนแปลง วิจารณแ พานิช), 2555) การมีคุณคารวม และวิสัยทัศนแรวมกัน ไปถึงการเรียนรูรวมกันและการนํา
ส่ิงท่ีเรียนรูไปประยุกตแใช อยางสรางสรรคแรวมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็นเหมือน แรงผลักดัน โดยอาศัย
ความตองการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ สูมาตรฐานการเรียนรูของ
นักเรียนเป็นหลัก )Senge, 1990) การพัฒนา วิชาชีพใหเป็น “ครูเพื่อศิษยแ” (วิจารณแ พานิช, 2555) โดยมองวา 
เป็น “ศิษยแของเรา” มากกวามองวา “ศิษยแของฉัน”และการ เปล่ียนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรูท่ีเริ่มจาก 
“การเรียนรู ของครู” เป็นตัวตั้งตน เรียนรูที่จะมองเห็นการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรูของ
ตนเอง เพื่อผูเรียนเป็นสําคัญ  นอกจากนี้ยังไดกลาววา หัวใจสําคัญท่ีสุดของ PLC คือมันเป็นเครื่องมือในการ
ดํารงชีวิต ท่ีดีของครูในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีการเรียนรูในโรงเรียน  )และมหาวิทยาลัย (  ตองเปล่ียนไปจากเดิม
โดยส้ินเชิง โดยครูตองเปล่ียนบทบาทจาก “ครูสอน” (Teacher) มาเป็น “ครูฝึก” (Coach) หรือครูผูอํานวย
ความสะดวกในการเรียน (Learning Facilitator) หองเรียนตองเปล่ียนจากหองสอน  )Class Room) มาเป็น 
หองทํางาน )Studio) เพราะในเวลาเรียนสวนใหญ นักเรียนจะ เรียนเป็นกลุม โดยการทํางานรวมกัน ท่ีเรียกวา
การเรียนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) การศึกษา ตองเปล่ียนจากเนนการสอน  )ของครู  (มาเป็น

เนนการเรียน   )ของนักเรียน  (การเรียนเปล่ียนจาก เนนการเรียนของปใจเจก  (Individual Learning) มาเป็น
เรียนรวมกัน เป็นกลุม )Team Learning) เปล่ียนจากการเรียนแบบเนนการแขงขัน เป็นเนนความรวมมือ หรือ 
ชวยเหลือแบงปในกัน ครูเปล่ียนจากการบอกเนื้อหาสาระ มาเป็นทําหนาท่ีสรางแรง บันดาลใจ สรางความทา
ทาย ความสนุก ในการเรียน ใหแกศิษยแ โดยเนน ออกแบบ โครงงานใหนักเรียน แบงกลุมกันลงมือทํา เพื่อ
เรียนรูจากการลงมือทํา )Learning by Doing) เพื่อใหไดเรียนรูฝึกฝนทักษะ 21st Century Skills แลวครูชวน
ศิษยแ รวมกันทํา Reflection หรือ AAR เพื่อใหเกิดการเรียนรูหรือทักษะท่ีลึก และเช่ือมโยง รวมถึงการโยง
ประสบการณแตรงเขากับทฤษฎีท่ีมีคนเผยแพรไวแลว ทําใหเกิดการเรียนรูเชิงทฤษฎีจากการปฏิบัติ ไมใชจาก
การฟใง และทองบน PLC ชวยเปล่ียนวัฒนธรรมของโรงเรียนจากตางคนตางเป็นอิสระตอกัน  )Independent (
เป็นชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน   ) Interdependent ( จากไวยากรณแแหงการบนวา เป็นไวยากรณแแหงความ

ต้ังใจมุงมั่น จากการวางแผนยุทธศาสตรแระยะยาว เป็นการวางแผนใหเกิดผลสําเร็จระยะส้ันจํานวนมาก 
จากการช่ืนชมยกยองเป็น "ครูดีเดน" ปีละครั้ง เป็นยกยองผลสําเร็จเล็กๆ ท่ีจําเพาะและมีผูไดรับการยกยอง
จํานวนมากและบอยๆ และ PLC ยังหมายความถึงการรวมตัวกันของครูในโรงเรียน หรือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เพื่อ แลกเปล่ียนเรียนรูวิธีการจัดการเรียนรูใหศิษยแเรียนรูไดทักษะ  ู 21st Century Skills โดยท่ีผูบริหาร
โรงเรียนคณะกรรมการโรงเรียน ผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา และผูบริหารการศึกษาระดับประเทศเขารวม
จัดระบบสนับสนุน ใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูตอเนื่อง มีการพัฒนาวิธีการเรียนรู ของศิษยแอยางตอเนื่อง เป็น
วงจรไมรูจบ (วิจารณแ พานิช, 2559)  
                   รศ.นราพร จันทรแโอชา ไดกลาวไววา "เมื่อผูบริหารการศึกษา ครู และผูเกี่ยวของทุกฝุายเขาใจ
เรื่อง PLC นี้อยางชัดเจน PLC ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองคแกร เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู และบุคลากรทุก
ฝุายอยางยั่งยืน แตตองเขาใจวา PLC ไมใชหัวขอการอบรม แตเป็น กระบวนการ ครูสามารถนํากระบวนการ 
PLC นี้มาใชเพื่อศึกษาเรื่องท่ีตนเองสนใจ หรือเพื่อศึกษาหาทางแกปใญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีตนพบ  
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หรือเพื่อสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับบริบทของตนไดตลอดไปอยางยั่งยืน  คือใช
กระบวนการ PLC แตปรับเปล่ียนหัวขอหรือปใญหา ท่ีตองการศึกษาไดตามความเหมาะสมของแตละโรงเรียน 
แตละพื้นท่ี" (Online http://www.edtex-expo.com) 

                 สรุปไดวา PLC:  Professional  Learning  Community เป็นนวัตกรรมการสรางชุมชุนการ
เรียนรูวิชาชีพขึ้นในองคแกร ระหวางองคแกรทุกระดับ เป็นเครื่องมือในการสรางวัฒนธรรมการทํางานในองคแกร
เพื่อสรางผูบริหารและครูใหเป็นนักเรียนรูจากการปฏิบัติ ดวยความรวมมือรวมใจเป็นทีมงานท่ีสรางพลังการ
เรียนรูใหม ใหกับผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 และในอนาคต   
 

                 ซึ่งสอดคลองกับการบริหารจัดการของโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ซึ่งมีระบบการบริหารจัดการ
แบบ SBM ; School based management และ TQM : Total Quality Management สงผลใหเกิด
ความรวมมือ รวมใจ รวมคิด รวมทํางานแบบมีสวนรวมของทุกฝุายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดดี
ยิ่งขึ้น  

1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  
  เพื่อสรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกันในรูปแบบ  .1.2.1ANUBAN  SP Model  ใหเป็น

เอกภาพและเป็นอัตลักษณแของสถานศึกษา 
 1.2.2. เพื่อเป็นแนวทางใหบุคลากรทุกสวนมีบทบาทในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษารวมกันท้ังระบบอยางมีคุณภาพ และเป็นแนวทางใหกับหนวยงานอื่นๆ 
1.2.3 . เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคแกร 

 
 1.3 ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ  

 1.3.1. การสรางความตระหนักและทัศนคติท่ีดีและเห็นประโยชนแของกระบวนการ PLC  โดย
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหความรู และทดลองฝึกทํากระบวนการ PLC  การศึกษาดูงาน  การประชุม
แลกเปล่ียนประสบการณแการเรียนรู การเรียนรูแบบรวมมือ  (Cooperative Learning) ภายใตแนวคิด ทุกสวน
ลวนสําคัญ 

1.3.2  . การสรางบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน   ) Shared values and norms   (โดยใช
กระบวนการ  PLC ในการรวมกันจัดทําแผนกลยุทธแสถานศึกษา แผนปฏิบัติการโดยความรวมมือของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท้ังองคแกร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
เพื่อกําหนด วิสัยทัศนแ พันธกิจ เปูาหมาย และแนวทางการดําเนินงานรวมกัน  

1.3.3 . การปฏิบัติท่ีมีเปูาหมายรวมกันคือการเรียนรูของผูเรียน  ) Collective focus   (ท้ังนี้ทุก
กลุมสาระ แตละสายช้ัน หรือกลุมครูผูรับผิดชอบใหความรวมมือ รวมพลัง   ) Collaboration   (ดังนั้น การ

กําหนดหนึ่งเปูาหมายแตสามารถใชนวัตกรรมและวิธีการท่ีหลากหลายในการปฏิบัติ ซึ่งทุกกลุมงานมีอิสระท่ีจะ
เลือกใชวิธีการและนวัตกรรมท่ีหลากหลายท่ีเหมาะสมกับความสามารถตามวัยของผูเรียน ความแตกตางของ
ปใญหาท่ีพบ และเนื้อหาสาระของพื้นฐานวิชาตางๆ ท่ีตองการพัฒนา และเปิดโอกาสใหสรางทีมงานและ
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เครือขายผูปกครองทุกระดับ มีสวนรวมและมีบทบาทในการดําเนินการขับเคล่ือนงานตางๆ ท่ีจะชวยพัฒนา
ผูเรียนไปสูเปูาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีศักยภาพ  

1.3.4. การเปิดรับการช้ีแนะการปฏิบัติงาน  ) Expert advice add study visit   (โดยมีการ
ประชุมของกลุมงานทุกระดับ เสมือนการรวมกันรับผิดชอบ กํากับติดตาม  ซึ่งเป็นการสนทนาและการปฏิบัติท่ี
มุงสะทอนผลการปฏิบัติงาน   )  Reflection dialogue   (เพื่อประเมินผลการดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคแ

ตามท่ีกําหนดหรือไม เกิดปใญหาอุปสรรคในขั้นตอนใด และตองการการสนับสนุนในดานใดบาง 
                     ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงตองเริ่มจากการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนใหเทาทันการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา โดยใชกระบวนการ PLC : Professional 
Learning Community  สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู สูการพัฒนาผูเรียน โดยการบูรณาการ
กระบวนการสอนแบบ PLC: Play & Learning community หรือการเลนเพื่อการเรียนรู โดยมีแนวทางการ
พัฒนาดวยระบบ PLC ดังนี ้
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Professional 

Learning Community 

การสรางชุมชนพัฒนาวิชาชีพ : Community of   
Practice (CoP) 
        จัดกิจกรรมใหกลุมครู ผูบริหาร บุคลากรทาง
ศึกษา และผูเกี่ยวของแสวงหาแนวทางหรือขอตกลง
รวมกัน มีเปูาหมายมุงพัฒนาวิชาชีพเพื่อผูรับบริการอยาง
ย่ังยืน การเรียนรูที่ย่ังยืน เพื่อผูเรียนและความกาวหนา
ของวิชาชีพครูบนพื้นฐานของ 
การสรางบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน 
 )  Shared values and norms( 
การปฏิบัติที่มีเปูาหมายรวมกันคือการเรียนรูของ
ผูเรียน ) Collective focus( 
การรวมมือ รวมพลัง ) Collaboration( 
การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน ) Expert 
advice add study visit( 
การสนทนาและการปฏิบัติที่มุงสะทอนผลการ
ปฏิบัติงาน ) Reflection dialogue  (ในลักษณะ  
การเรียนรูแบบรวมมือ  (Cooperative Learning) 
 

การพัฒนาวิชาชีพของตนเองใหมีความรอบรู (Personal 
Mastery) 
         พัฒนาวิ ชาชีพ  เพื่ อผู รั บบริ การอย างย่ั งยื น  
การเรียนรูที่ ย่ังยืน เพื่อใหผู เรียนมีคุณภาพ และพัฒนา
วิชาชีพครูของตนเองใหเป็นครูมืออาชีพ โดยมีแนวทาง ดังน้ี 
 กําหนดเปูาหมายรวมกันในการจัดการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
 รวมใจ รวมพลัง ประสานการทํางานเป็นทีม 
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางตอเน่ือง 
 รวมวางแผน รวมคิด รวมทํา รวมประเมิน 
 รวมรับผิดชอบ เปิดใจยอมรับผลจากการปฏิบัติงาน
บนฐานขอมูลที่เกิดขึ้นจริง และพรอมพัฒนา 
  รวมเป็นผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา โดย
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการสอน เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และ
บรรลุตามเปูาหมายที่กําหนด 
 รวมสรางเครือขายพัฒนาวิชาชีพครูทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

  PLC :  Pupils Play & Learning community 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

               จากการศึกษาหลักการและแนวคิดของ PLC : Professional  Learning  Community ผนวกกับ
การเขารับการอบรม การศึกษาเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และการประชุมเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนา

 PLC:  for student 

 PLC:  for Teacher 
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คุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ PLC ภายในสถานศึกษารวมกับผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดออกแบบการปฏิบัติงานดวยกระบวนการ PLC : ANUBAN SP Model  ดังภาพตอไปนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.4 ปัจจัยสนับสนุน /เง่ือนไข สําหรับการนํารูปแบบไปใช้  

การดําเนินงาน PLC มีปใจจัยหลายประการท่ีสงผลตอความสําเร็จได ดังนี้ 
-    ผูบริหารมีความรูความเขาใจกระบวนการ PLC และสามารถนําสูการปฏิบัติไดอยางเป็นรูปธรรม 

-    ครูและบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีตอการพัฒนาวิชาชีพครู มีความรูความเขาใจกระบวนการ  PLC และ
สามารถนําสูการปฏิบัติโดยการสรางชุมชนนักปฏิบัติ  CoP : Community of  Practice ดวยความรวมมือกัน
ของครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 

-   คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือขายผูปกครองใหการสนับสนุนและใหความ
รวมมือต้ังแตขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติงาน และการกํากับติดตาม ตลอดจนมีสวนรวมสะทอนผลการดําเนินงาน
ตามขอมูลความเป็นจริงและมีความตอเนื่องสม่ําเสมอ 

-   การจัดกิจกรรม  PLC  ในรูปแบบไมเป็นทางการมากนัก จะชวยสงเสริมใหบรรยากาศในการ
แลกเปล่ียนประสบการณแเรียนรูท่ีผอนคลาย สามารถกระตุนใหทุกคนกลาท่ีจะนําเสนอแนวคิดของตนเองไดดี
ยิ่งขึ้น 
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1.4 ปัจจัยสนับสนุน/เง่ือนไข สําหรับการนํารูปแบบไปใช้  

การดําเนินงาน PLC มีปใจจัยหลายประการท่ีสงผลตอความสําเร็จได ดังนี้ 
-    ผูบริหารมีความรูความเขาใจกระบวนการ PLC และสามารถนําสูการปฏิบัติไดอยางเป็น

รูปธรรม 
-    ครูและบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีตอการพัฒนาวิชาชีพครู มีความรูความเขาใจกระบวนการ 

PLC และสามารถนําสูการปฏิบัติโดยการสรางชุมชนนักปฏิบัติ  CoP : Community of  Practice 
ดวยความรวมมือกันของครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 

-   คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือขายผูปกครองใหการสนับสนุนและให
ความรวมมือต้ังแตขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติงาน และการกํากับติดตาม ตลอดจนมีสวนรวมสะทอนผล
การดําเนินงานตามขอมูลความเป็นจริงและมีความตอเนื่องสม่ําเสมอ 

-   การจัดกิจกรรม  PLC  ในรูปแบบไมเป็นทางการมากนัก จะชวยสงเสริมใหบรรยากาศใน
การแลกเปล่ียนประสบการณแเรียนรูท่ีผอนคลาย สามารถกระตุนใหทุกคนกลาท่ีจะนําเสนอแนวคิด
ของตนเองไดดียิ่งขึ้น 

บทสรุป  
            กระบวนการ PLC เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการไดทุกระดับ ท้ังระดับองคแกร 

ระดับสถานศึกษา ระดับหนวยงาน / กลุมงาน  จนถึงระดับหองเรียน ซึ่งครูสามารถใชกระบวนการ 
PLC พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูรวมกัน เพื่อท่ีจะเปิดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปล่ียน
ประสบการณแดานความรู ความคิด ความสนใจวัฒนธรรม และอื่นๆ ท่ีตองอาศัยการยอมรับและ
ปรับเปล่ียนยืดหยุนไดตามบริบทและสถานการณแท่ีเกิดขึ้น อันเป็นทักษะท่ีสําคัญท่ีควรไดรับการฝึกฝน
เพื่อการดํารงชีวิตใหอยูรอดปลอดภัยในอนาคตแหงศตวรรษที่ 21 

           ขอเสนอแนะ 

           กลไกความสําเร็จของการทํา PLC การดําเนินงานภายใตการบริหารจัดการแบบ TQM ท่ี
มุงเนนคุณภาพโดยรวมท้ังองคแกร ผสมผสานกับการบริหารจัดการแบบ SBM : School based 
management ท่ีเนนการดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของทุกฝุาย ตามแนวคิดทุกสวนลวนสําคัญ 
และการใช PDCA ควบคุมการดําเนินงานท้ังระบบ สงผลใหการดําเนินการ PLC ของโรงเรียนสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคแไดอยางมีประสิทธิภาพ ปใจจัยท่ีสําคัญคือ ขอมูลพื้นฐานในประเด็นท่ีจะทํา PLC 
ตองรอบดานและเป็นขอมูลจริง โดยใชรูปแบบการจัดการความรู KM (Knowledge Management)  
เป็นเครื่องมือในการจัดการวิเคราะหแและสังเคราะหแขอมูลใหบรรลุเปูาหมายของงาน บรรลุเปูาหมาย
การพัฒนาคน และบรรลุเปูาหมายการพัฒนาองคแกรไปสูการเป็นองคแกรแหงการเรียนรู   นําไปสูการ
ออกแบบวิธีการและ นวัตกรรมไดอยางตรงประเด็น  

ปใจจัยท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ บรรยากาศของการจัดกิจกรรม PLC ตองมีความผอนคลาย มีความ
เป็นมิตร และยอมรับฟใงความรู ความคิดซึ่งกันและกัน  การใชพลังความคิดบวกในการรวมแกปใญหา
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หรือพัฒนางานรวมกัน  โดยใหความเห็นและส่ือสารในเชิงสรางสรรคแ ทางบวกมากกวาการตําหนิติ
เตียน  จะชวยทําใหการจัดกิจกรรม PLC  ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น  
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Impact of Explicit Instruction for ESL Listening Comprehension 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The first most important skill in learning a language is listening comprehension -
especially for second language learners. Listening is the first skill you expose to when 
start acquiring a language even with second language. In order to fully acquire a 
second language, the first important step is mastering listening comprehension. 
Listening, an important part of the second language learning process has also been 
defined as an active process during which the listener receives meaning from 
speaking input. This is an article review that summarizes the findings of a number of 
studies about explicit instruction for listening comprehension. The review points out 
some suggested directions and demonstrates that listening comprehension strategies 
have been and continue to be a very fruitful area for researchers to explore. 
  

 

KEYWORDS: Explicit instruction, listening comprehension, ESL 

 
 
The first most important skill in learning a language is listening comprehension -
especially for second language learners. Listening is the first skill you expose to when 
start acquiring a language even with second language. In order to fully acquire a 
second language, the first important step is mastering listening comprehension. 
Listening, an important part of the second language learning process has also been 
defined as an active process during which the listener receives meaning from 
speaking input. According to Wolvin and Coakley (2005), listening is the process of 
receiving, and comprehending meaning; this means that listening is a complex, 
problem-solving skill. Although the perception of listening is the sound, it also 
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requires comprehension of meaning. As mentioned, listening is neither simple nor is 
it a single skill. It consists of many different components and is a complex process 
involving an interaction between the listeners, the speakers and the spoken text. 
Listeners use mental activities to construct meaning from text. These activities are 
generally referred to as listening strategies or listening skills. To be an effective 
listener, one needs to develop several listening skills or strategies that should relate 
to both the bottom-up and the top-down processing.  
However, despite the importance of developing listening comprehension skill, 
second language learners are not taught how to listen effectively. Most of teaching 
practice in the classroom relies on random practice to teach students listening 
comprehension which does not really apply with theory and/or strategy. In the past, 
research and teaching pedagogy on listening mostly focused on testing learners' 
abilities to listening what was said and then answer questions based on the 
information without strategies to help improve the skill to finish the tasks. It was 
assumed that through repetition and imitation, students would develop listening 
skill. Even with native, speakers of the language the first skill they acquire is listening.  
Researchers in second language acquisition are focusing on listening comprehension 
strategy -it has become one of the most important topics to investigate. There is a 
wide variety of issues that relate to second language listening strategies -mostly 
focused on differences between more and less effective listeners, listening strategy 
instruction, and assessment of listening strategies. There are two common 
approaches to listening which are bottom -up and top -down. Bottom -up is a 
knowledge-based approach -learners already had the knowledge to interpret the text 
and able to understand what they hear. Top -down approach is the use of 
background knowledge to guess the content considerably. Although both are 
necessary for listening comprehension -there has been debating about which 
approach is most important in second language listening. Recent research suggests 
that when students apply. Top – down approach, it often causes them making a 
mistake in listening tasks because they already had prior knowledge about the topic 
and guess about the content. Learners may prefer one approach over the other -
depending on the context of the task, objective, and language proficiency. Students 
tend to rely on top -down approach when they try to comprehend what they are 
listening. On the other hand, if students need to verify specific details, they will use 
bottom -up approach -it emphasizes the decoding of the smallest unit to lead them 
toward meaning.  
According to Robin and Gou (2006), listening strategies are techniques or activities 
that help learners comprehend and recall listening input to make learning more 
effectively. The growing interest in learning strategies increase the awareness that 
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language learners can and need to develop tools to become more effective -it is 
about helping learners develop strategies which help to acquire and enhance 
learning ability both inside and outside the classroom. There are increasing numbers 
of researchers that focus on what should be done to help students improve and use 
this skill more effectively -particularly on the effectiveness explicit instruction of 
listening strategy.  
There are very few studies that addressed specifically on second language learners' 
attitude toward listening strategies and strategy instruction. There have been few 
researches that focused on developing appropriate strategy instruction based on 
learners' needs. Most of them have focused on listening testing, examine the 
outcomes that based on pre-and post -test designs. Even though it has been proven 
in wide range of settings that the explicit teaching listening strategy can effectively 
help improving learners' listening proficiency. There have been few empirical studies 
that focus on the effectiveness of explicit/integrated listening strategy instruction. 
According to Taheryan & Ghabanchi (2012), most studies appear to have focused on 
metacognitive listening strategy instruction, which are cognitive, metacognitive and 
social/affective.  
According to O'Malley and Chabot (1990), there are two methodological issues to be 
considered in order to instruct learning strategies. First, whether the instruction 
should be embedded or explicit. By explicit instruction, it means direct instruction, 
teacher clearly explains the learning goals, expectations and outlines the student in 
clear, concise and easy to understand manners. Second, whether classroom 
instruction and strategy instruction should be separated or integrated, by integrated 
instruction, teacher just simply presents the lesson or problem to students, there is 
no really explanation about learning goals, expectation, and outlines. Students are 
allowed to make their own conclusions and create their own conceptual structures 
and assimilate the information in the way that makes the most sense to them.  
Researchers who are in favor of integrated strategy instruction argued that integrating 
strategy instruction into regular classes help students practicing in an authentic 
language learning environment. On the other hand, it is challenging to expect all 
language teachers to apply strategies in regular language classes. Researchers 
recommended explicit instruction in learning strategies -when students are informed 
about the purpose, value of the strategies and proven to be helpful they most likely 
to apply and transfer to new tasks. Thus, Chamot (2004) claimed that instead of 
giving a separate strategy course, language teachers should explicitly teach learning 
strategies and embed instruction into their regular course work.  
According to Carrier (2003), from the small-scale study was conducted on explicit 
instruction of listening strategies at a high school in the Midwestern United States 
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with high school ESL students. By using both bottom -up and top -down skill 
students improve~ significantly in listening comprehension. Each target strategy 
should be explicitly instructed to the students, explaining specifically how they 
would comprehend the listening texts better using the strategy, and demonstrating 
the use of the strategy by doing a think-aloud. By applying explicit instruction 
strategy in listening comprehension, the students are likely to develop metacognitive 
awareness and became more motivated and purposeful using the strategies in 
listening tasks.  
According to Abumelha (2008), there hasn't been one specific answer on where 
context strategy should take place. Whether it should be part of the curriculum as 
teaching strategies or provide an instruction strategy course to teachers separately. 
Therefore, from practical perspective it is less difficult to plan each strategy for each 
course rather than to prepare every teacher to teach strategies. Students can learn 
better when they make an effort to develop strategic skills and applying them to 
another context.  
While many researchers recommend explicit instruction in learning strategies, the 
debate of integrated versus separate instruction remains unresolved. Many 
researchers believe that integrated instruction provide students with authentic and 
meaningful language learning tasks -it should have integrated into regular classes 
over an extended period of time. Siegel (2012) suggested that explicit instruction 
should be embed into listening instruction curriculum. Teachers can implement 
strategy by modifying, addressing weaknesses of the course materials, and adapting 
strategy procedure into the class. It is also important for the teachers to make 
connections between real-life situation context and listening strategies. Students 
could apply the listening skills and strategies both inside and outside classroom. 
Explicit strategy is strongly suggested as instructional language teaching.  
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การพัฒนาความสามารถในการเรยีนรูค้ําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารประกอบเกมทางภาษา 

The development of using English vocabulary learning ability of 
6th grade students by using language teaching methods for 
communication language games 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1  ( พัฒนากิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษาใหมี

ประสิทธิภาพ ตามเกณฑแ 75/75 2 ( ศึกษาดัชนีประสิทธิผลจากกระบวนการการเรียนรูโดยใชกิจกรรม
การเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือ

สารประกอบเกมทางภาษา 3 ( เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษกอนและ
หลังเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โ ดยใชวิธี
สอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษา และ 4  ( ศึกษาความคงทนในการเรียนรูคําศัพทแ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษา  กลุมเปูาหมายคือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษแราษฎรแอํานวย อําเภอสหัสขันธแ จังหวัด

กาฬสินธุแ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ เขต  1  ในภาคเรียนท่ี  1  ปี
การศึกษา 2561 จํานวน 25 คน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนัก เรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษา จํานวน 16  แผน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  4 

ตัวเลือก จํานวน  3 0  ขอ สถิติท่ีใชในการวิจัยไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนม าตรฐานและ
สถิติ t-test 

ผลการวิจัย พบวา 1  . แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษา มีคาประสิทธิภาพตาม

เกณฑแความสัมพันธแระหวางกระบวนการ   ) E 1  ( และผลลัพธแ  )E 2  ( เทากับ 93.56 /76.88  และ  2  ( คา
ดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เทากับ 0.6949  หรือ รอยละ  69.49  3  ( นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความสามารถในการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง

กิตติยา รมยปาล1, ทิพาพร สุจารี2, วนิดา ผาระนัด3 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 ผูชวยศาสตราจารยแ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3 ผูชวยศาสตราจารยแ คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
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มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 4 ( ความคงทนในการเรียนรูคําศัพทแภาษาไมแตกตางกับผลการ
เรียนรูคําศัพทแหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
คําสําคัญ  :การเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษ , วิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร, เกมทางภาษา 
 
 
ABSTRACT 

The aims of this research were   :1  ( to  develop the game vocabulary learning 
activity with efficiency  )E1 /E2  (at the 75 /75, 2  (to investigate the effectiveness index 
of the game vocabulary learning activity, 3  (to compare the English vocabulary 
learning achievement, and 4  (to study  the retention of target students after using 
game vocabulary learning activity in classroom  .The target of this research are 25 
students at grade 6th  in the 1st  semester in academic year 2018 of 
Nonsilakrairerkrasaumnuay School,  Sahatsakhan, Kalasin Province  .The  research 
instruments were 16 of 2W3P with game vocabulary learning activity lesson plan and 
English vocabulary test  with 4 choices and  30 questions.  The statistics was used  
Mean, standard deviation and t-test. 

The results revealed that  :1  (the efficiency of the game vocabulary learning 
activity was 93.56 /76 , 2  (the effectiveness index of the game vocabulary learning 
activity was 0 .6949  )69.49  percent (, 3  (the post-test score was statistically significant 
higher than the pre-test, and 4  (there is no statistically significant difference was 
found between the retention score of target students after using  game vocabulary 
learning activity in classroom and the post-test score. 
 
Keywords :vocabulary learning, vocabulary learning activity, game activity 
 
 
บทนํา 

ปใจจุบันภาษาตางประเทศมีความสําคัญในการติดตอส่ือสาร ศึกษา แสวงหาความรู และ
ประกอบอาชีพ ท้ังสรางความเขาใจในวัฒนธรรม วิสัยทัศนแของชุมชนโลกเพื่อเขาใจความแตกตางและ
เขาถึงองคแความรู การสอนภาษาตางประเทศตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551  ระบุจุดประสงคแหลักเพื่อ  มุงหวัง ใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศสามารถใช
ภาษาตางประเทศเพื่อส่ือสารในสถานการณแตางๆ แสวงหาความรูประกอบอาชีพ และศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงขึ้น มีความรูความเขาใจเรื่องราว วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก สามารถ
ถายทอดความคิดวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได  )กระทรวงศึกษาธิการ ,  2551 :3 (  

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาใหมใดๆ ความรูในเรื่องคําศัพทแเป็นองคแประกอบ
หนึ่งท่ีมีความสําคัญมาก  )McCarthy, 1997   :73   (ผูเรียนท่ีรูคําศัพทแไมมากจะพบปใญหาระหวางการ
ใชภาษารับและสงสาร   ) Nation, 1990  :1-2   (ถาผูเรียนขาดความ สามารถทางไวยากรณแยังสามารถ



 
 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรแ (สสอท) : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต : 
หนา 979 

ส่ือสารไดเล็กนอยแตถาผูเรียนหากขาดความรูดานคําศัพทแจะทําใหไมสามารถส่ือสารไดเลย การไมรู
คําศัพทแจึงเป็นสาเหตุสําคัญของปใญหาการอานไมเขาใจ ฟใงไมรูเรื่อง ไปจนถึงการพูดและเขียนไมได 
 )Thornbury, 2002  :13   (การสอนคําศัพทแจึงเป็ นส่ิงท่ีสําคัญท่ีผูสอนควรคํานึงถึงเป็นอยางมาก 
 )Nation, 2001  :385-389   (ผูสอนจําเป็นตองสอนวิธีการในการหาความหมายของคําศัพทแใหแก
ผูเรียน กลาวคือ ควรใหผูเรียนรูวิธีจัดการกับคําศัพทแท่ีเป็นปใญหาไดดวยตนเอง เนื่องจากการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีผานมาพบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูในเกณฑแตํ่า ท้ังนี้สืบ
เนื่องมาจากการท่ีผูเรียนขาดความสนใจในการเรียนรู การสอนคําศัพทแในช้ันเรียนท่ีเกิดขึ้นสวนมากมัก
สอนคําศัพทแโดยเนนการบันทึก ทองจํา ทําใหนักเรียนขาดความสนุกสนาน ไมเราความสนใจ การ
จัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเป็นตัวตั้ง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับผูเรียนและประโยชนแสูงสุดท่ี
ผูเรียนควรจะไดรับ การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปิดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู มี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางต่ืนตัวและไดใชกระบวนการเรียนรูตางๆ อันท่ีจะนําผูเรียนไปสู
การเกิดการเรียนรูท่ีแทจริง  )ทิศนา แขมมณี , 2552  :120   (การสอนโดยใชเกมเป็นวิธีการท่ีชวยให
ผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตางๆ อยางสนุกสนานและ ทาทายความสามารถ โดยผูเรียนเป็นผูเลนเองทําให
ไดรับประสบการณแตรงเป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมสูง เมื่อครูนําเกมมาใชประกอบการ
สอนก็จะทําใหผูเรียนรูสึกสนุกสนาน และกระตือรือรนอยากเรียนมากยิ่งขึ้น  )วัฒนาพร ระงับทุกขแ , 
2542 :32 ( 

จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษา และทําการเก็บขอมูลสภาพปใญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษแราษฎรแอํานวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ เขต 1  จังหวัดกาฬสินธุแ พบวา มีคะแนนเฉล่ียในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพียง  18 .21 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นรอยละ 45 .52 และผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  )O-NET   (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 ปีการศึกษา 2559 ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 
31.01 ซึ่งเป็นผลมาจากผูเรียนมีปใญหาไมรูความหมายของคําศัพทแ อานคําศัพทแไมออก ท้ังนี้ ผูวิจัยได
ทําการทดลองใชกิจกรรมฝึกคําศัพทแงายๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวัน พบวา การทดลองใชกิจกรรมฝึก
คําศัพทแ เชน กิจกรรมเลนเกมสะกดคําในระหวางคาบเรียนนั้นชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูจดจํา
คําศัพทแและความหมายไดดีขึ้นในระดับหนึ่ง  
วัตถุประสงคแของการวิจัย 
 1  .เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษา ใหมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑแ 75/75  
 2 .เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลจากกระบวนการการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแ

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทาง
ภาษา 
 3 . เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนรูโดย
ใชกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อ
การส่ือสารประกอบเกมทางภาษา 
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 4  .เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนัก เรียนท่ีเรียนโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อ

การส่ือสารประกอบเกมทางภาษา  
สมมุติฐานการวิจัย 
 ความสามารถในการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม
การเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือ

สารประกอบเกมทางภาษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑแ 75/75  
 
ขอบเขตการวิจัย 

กลุมเปูาหมายในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษแราษฎรแ
อํานวย อําเภอสห ัสขันธแ จังหวัดกาฬสินธุแ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุแ เขต 1 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน ท้ังส้ิน 25 คน  
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

1  . ตัวแปรอิสระคือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษา  

2 . ตัวแปรตามไดแก ความสามารถในการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีไดรับการ
สอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใชวิธีสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษา 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย    

การวิจัยในครั้งนี้ใชเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุม
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

ระยะเวลาการวิจัย 
 ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษแราษฎรแอํานวย อําเภอสหัสขันธแ 
จังหวัดกาฬสินธุแ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1  . แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษา 

2   .แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษท่ีผูวิ จัยสรางขึ้นเป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
1  .การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษา มีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 1 .1 ศึกษาเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โครงสราง
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด คูมือการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ และเอกสารท่ี
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อเป็นกรอบในการ
กําหนดจุดประสงคแการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู เนื้อหา การวัดประเมินผล ส่ือและแหลงเรียนรู 
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1.2 วิเคราะหแเนื้อหา และจุดประสงคแ 
การเรียนรู โครงสรางเวลาเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

1.3 วิเคราะหแความสัมพัน ธแของเนื้อหา  
และสาระสําคัญ วิเคราะหแจุดประสงคแการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

1.4 ดําเนินการจัดทําแผนการจัด  
กิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อ
การส่ือสารประกอบเกมทางภาษา 
  1 .5 เสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษาตออาจารยแที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาใหขอเสนอแนะในการแกไขและปรับปรุง 
  1 .6 แกไขและปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษาตาม
ความเห็นของอาจารยแที่ปรึกษาท่ีไดใหขอเสนอแนะ 
  1 .7 เสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษาท่ีไดปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยแที่ปรึกษาตอผูเช่ียวชาญ 5 โดยผูเช่ียวชาญลงความเห็นและใหคะแนน ดังนี้ 

 )ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ , 2539  :249   (จากนั้น นําคะแนนท่ีไดจากผูเช่ีย วชาญมาทําการ
วิเคราะหแหาคาดัชนีความสอดคลอง )Index of item objective congruence( 
  1.8 นําขอสังเกตและขอเสนอแนะของอาจารยแท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญมาพิจารณา
ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย
ใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษาใหมีความเหมาะสม และถูกตองมากยิ่งขึ้น 
  1 .9 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษาท่ีผานการแกไขและทํา
การปรับปรุงแลวไปใชกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมเปูาหมาย 

1.10 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดใช  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใชวิธีสอน

ภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษากับกลุมเปูาหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษแราษฎรแอํานวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ 
เขต 1 จังหวัดกาฬสินธุแ  
 2  . การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษเพื่อใชในการ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 3 0 ขอ โดยมีข้ันตอนการสรางและ
การหาคุณภาพ ดังตอไปนี้ 
  2.1  ศึกษาเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  กลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
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  2.2  วิเคราะหแหลักสูตรดานเนื้อหา จุดประสงคแการเรียนรูเพื่อเป็นแนวทางในการ
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษ 
  2.3 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษ 

)บุญชม ศรีสะอาด ,  2545(  
  2.4  วิเคราะหแสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนท่ีคาดหวัง 
จากนั้นกําหนดจํานวนขอสอบและระดับพฤติกรรม 
  2.5 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษแบบปรนัย 
4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ โดยครอบคลุมจุดประสงคแการเรียนรู และเลือกใชจริง 20 ขอ  
  2.6 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษท่ีไดสรางขึ้น
ตออาจารยแที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะในการแกไขและปรับปรุง 
  2 .7 แก ไขและปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู คํา ศัพทแ
ภาษาอังกฤษตามความเห็นของอาจารยแที่ปรึกษาท่ีไดใหขอเสนอแนะ  
  2.8  เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษท่ีได
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยแท่ีปรึกษาตอผูเช่ียวชาญ 3  ทานเพื่อพิจารณาความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และความสอดคลองของจุดประสงคแ โดยผูเช่ียวชาญลงความเห็นและใหคะแนน 

ดังนี้   )ลวน สายยศ และอั งคณา สายยศ, 2539  :249  ( จากนั้น นําคะแนนท่ีไดจากผูเช่ียวชาญมาทํา
การวิเคราะหแหาคาดัชนีความสอดคลอง )Index Of Item Objective Congruence( 
  2.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษท่ีแกไขและทํา
การปรับปรุงตามความเห็นของผูเช่ียวชาญแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมเปูาหมาย คือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 /1  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษแราษฎรแอํานวย สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุแ เขต 1 จังหวัดกาฬสินธุแ  
  2.10  นําขอมูลจากการทดลองใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทแ
ภาษาอังกฤษมาหาคาความยากและคาอํานาจจําแนกของขอสอบเป็นรายขอ และคาความเช่ือมั่นโดย
ใชสูตร KR -2 )ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ , 2539 :179-180(  
  2 .11 จัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษฉบับ
สมบรูณแเพื่อใชเก็บขอมูลในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึก ษา 2561 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูวิจยัไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน  ดังตอไปนี้ 
 1   .ทําการทดสอบกอนเรียน   ) Pre–test   (โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
คําศัพทแภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 30 ขอ ใชเวลาทดสอบ 1 ช่ัวโมง 

 2   .จัดกิจกรรมการเรีย นรูตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคํา ศัพทแภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษาตามลําดับ
จํานวน 1 6 แผน เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเรียนโดยการทดสอบยอยเมื่อส้ินสุดกิจกรรมในแตละแผน  
 3  .ทําการทดสอบหลังเรียน   ) Post–test   (เมื่อส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  โดยใชวิธีสอนภาษา
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เพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษาท้ัง  16  แผน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
คําศัพทแภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 30 ขอ ใชเวลาทดสอบ 1 ช่ัวโมง  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหแขอมูลตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

1 . หาคาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษาโดยพิจารณาจาก
คาเฉล่ียของความสัมพันธแระหวางกระบวนการ  )E 1  ( และผลลัพธแ  )E 2  ( ซึ่งไดจากการทดสอบยอย
ระหวางเรียนและหลังเรียน 

2  . หาคาดัชนีประสิทธิผล  )Effectiveness Index  :E .I   (ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบ
เกมทางภาษา 

3   .การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนโดย
กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมกอนเรียนและหลังเรียน ความคงทนในการเรียนร ู
คําศัพทแภาษาอังกฤษโดยการทดสอบ t-test )Dependent Samples ( 

 
สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษา  ผูวิจัยไดทําการสรุป
ผลการวิจัยเป็นลําดับ ดังตอไปนี้ 

1  . แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษา มีคาประสิทธิภาพตามเกณฑแความสัมพันธแ
ระหวางกระบวนการ ) E 1 ( และผลลัพธแ )E 2 ( เทากับ 93.56/76.88 ซึ่งสูงกวาเกณฑแท่ีต้ังไว  

2 . คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู คําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษา มีคาเทากับ 0.6949 

คิดเป็นรอยละ 69.49  
3  . นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ในช้ันเรียนท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อ
การส่ือสารประกอบเกมทางภาษามีความสามารถในการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

4. คะแนนความคงทนในการเรียนรูคําศัพทแไมแตกตางกับผลการเรียนรูคําศัพทแหลังเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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อภิปรายผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชวิธี

สอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษา มีคาประสิทธิภาพตามเกณฑแความสัมพันธแระหวาง
กระบวนการ )E1  (และผลลัพธแ  ) E2   (สูงกวาเกณฑแท่ีต้ังไว คาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู
คําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบ

เกมทางภาษาชวยใหนักเรียนทําคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงขึ้น คิดเป็นรอยละ 64.54 การจัดกิจกรรม
การเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษโดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษา ตาม
แผนการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้นท้ัง 16 แผน จึงเป็นกิจกรรมการเรียนรูท่ีชวยสงเสริมใหผูเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรูคําศัพทแไดดียิ่งขึ้น ท้ังนี้ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะอภิปรายผลการศึกษา 
ตามลําดับดังตอไปนี้ 

1   .ความสามารถในการเรียนรูคําศัพทแของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 ท่ีเรียนโดยใชวิธี
สอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษา นักเรียนมีตะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเป็นผลเนื่องจากการใชเกมประกอบการสอนคําศัพทแภาษาอังกฤษซึ่งเป็นส่ิงท่ี
เราความสนใจของนักเรียน ชวยฝึกความไวในการคิด ทําความเขาใจและปฏิบัติตามคําส่ัง สงเสริมให
เกิดการใชภาษาโดยอัตโนมัติ และยังชวยสงเสริมเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษา  )กรมวิชาการ , 2551 :
127   (ท้ังนี้ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเป็นตัวต้ัง  เปิดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทในการ
เรียนรู มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางต่ืนตัวและไดใชกระบวนการเรียนรูตางๆ อันท่ีจะนําไปสู

การเกิดการเรียนรูท่ีแทจริง   )ท  ิศนา แขมมณี, 2552  :120   (การสอนโดยใชเกมเป็นวิธีการท่ีชวยให
ผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตางๆ อยางสนุกสนานและ ทาทายความสามารถ โดยผูเรียนเป็นผูเลนเอง ทําให

ไดรับประสบการณแตรง เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมสูง เมื่อครูนําเกมมาใชประกอบการ
สอนก็จะทําใหผูเรียนรูสึกสนุกสนานกับการเรียน และกระตือรือรนอยากเรียนมากยิ่งขึ้น  )วัฒนาพร 
ระงับทุกขแ, 2542  :32   (ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับ อัจฉราพรรณ โพธิ์ตุน   ) 2559   (ได
ทําการศึกษาการสอนโดยใชเกมตามแนวการเรียนรูโดยใชสมองเป็นฐานท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอน
โดยใชเกมตามแนวการเรียนรูโดยใชสมองเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน และผลการวิจัยของ ปรวิศา นําบุญจิตรแ  )2559   (ท่ีทําการศึก ษาผลของการใช
เกมประกอบการสอนคําศัพทแท่ีมีตอความสามารถในการเรียนรูคําศัพทแความคงทนในการเรียนรู
คําศัพทแภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจของนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษา พบวา นักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และมีความคงทนในการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษโดยมีคาเฉล่ียหลังการสอนส้ินสุดทันทีกับหลังการ
สอนส้ินสุดไปแลว 2 สัปดาหแ ไมแตกตางกัน  

2  .คะแนนความคงทนในการเรียนรูคําศัพทแของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 ท่ีเรียนโดยใช
วิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษาไมแตกตางกับคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จากผลการวิจัยของนักวิชาการดานการศึกษาในตางประเทศ พบวา นักเรียนท่ี
เรียนโดยวิธีสอนท่ีใชเกมและมีกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเป็นการเคล่ือนไหวจะมีผลสัมฤทธิ์ในการจํา
คําศัพทแสูงกวานักเรียนในกลุมอื่น   )Dickerson, 1997   (ซึ่ง การจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแของ
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 ท่ีเรียนโดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษา มี
การจัดการเรียนรูใหเป็นไปตามลักษณะและชวงอายุ หรือวัยของนักเรียน ซึ่งเนนกิจกรรมการ
เคล่ือนไหวเป็นสวนใหญ เนื่องจากลักษณะของนักเรียนในวัยเด็กเป็นวัยที่มีสมาธิคอนขางส้ัน กิจกรรม
การเรียนรูจึงตองเนนใหมีการเคล่ือนไหวและใหไดมีสวนรวมกับกิจกรรมตลอดเวลา  )Linse & 
Nanan, 2006  :33   (ซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและจดจําไดดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ 
ผลการวิจ ัยของ ธีมาพร สลุงสุข )2556  (ท่ีไดทําการศึกษาความสามารถในการจําคําศัพทแภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเพลงและเกมประกอบการสอน ซึ่งพบวา นักเรียนมีความสามารถ
ในการจําคําศัพทแภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชวิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษา ผูวิ จัย มี
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ดังตอไปนี้ 

1  .ขอเสนอแนะในการจัดเรียนการสอน  
1.1 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ซึ่ง พบวา  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชวิธีสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษา ชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูคําศัพทแไดดีขึ้น ผูสอนจึง
ควรพิจารณาหาคําศัพทแท่ีมีความยากขึ้นสอดแทรกในบทเรียน หรือคําศัพทแท่ีมีความเช่ือมโยงกันมา
เพิ่มเติมในบทเรียน รวมถึงการเพิ่มบทบาทของผูเรียนใหมีสวนในจัดกิจกรรมการเรียน เชน การเป็น
ผูชวยครู หรือ รับมอบหมายใหเป็นผูจัดกิจกรรมนอกช้ันเรียนในโอกาสตางๆ 

1.2 การพัฒนาการจดจําคําศัพทแ  
ผูสอนควรเพิ่มเติมเทคนิค วิธีการ หรือแนวทางในการฝึกจดจําคําศัพทแใหแกนักเรียน ซึ่งอาจเป็นการ
ฝึกปฏิบัติเป็นกลุม การสรางช้ินงาน หรือมอบหมายใหทําส่ือการเรียนการสอน เชน บัตรคํา 
ภาพประกอบคําศัพทแ เพื่อใหนักเรียนไดนําความรูไปใชจริง อันจะสงเสริมใหสามารถจดจําคําศัพทแไดดี
ยิ่งขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
2.1 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให 

เป็นการครอบคลุมประชากรท่ีหลากหลาย และมีผลสรุปท่ีกวางยิ่งขึ้น ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควร
มีการนําเอาแผนการจัดการเรียนรูคําศัพทแภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชวิธี
สอนภาษาเพื่อการส่ือสารประกอบเกมทางภาษกับกลุมเปูาหมายในสถานศึกษาอื่นท่ีมีความ
หลากหลายของผุเรียนหรือมีปใจจัยอื่นๆ ท่ีสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน 

2.2 ในดานความคงทนในการเรียนรู  
หรือความสามารถในการจดจําคําศัพทแของนักเรียน ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการฝึกใชวิธีการในการ
จดจําคําศัพทแควบคูกับการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูคําศัพทแ 
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บทคัดย่อ 

ส่ิงแวดลอมเป็นเรื่องท่ีตองใหความสําคัญและกอใหเกิดผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมสําหรับการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยแในปใจจุบัน และมีผลเกี่ยวเนื่องถึงระบบเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติใน
อนาคต จึงจําเป็นตองชวยกันอนุรักษแส่ิงแวดลอมใหอยูในสภาพดี คงทน เพื่อใหคนรุนหลังมีโอกาสใชประโยชนแ
จากส่ิงแวดลอม  โดยผานกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา  สถานศึกษาตองถือเป็นภารกิจหลักท่ีจําเป็นตอง
จัดการเรียนรู และสรางสภาพแวดลอมในสถานศึกษาเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาเรื่อง
ส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสรางเจตคติ คานิยมและคุณลักษณะสําหรับการเป็นนักอนุรักษแ
ส่ิงแวดลอม ท่ีตองเป็นการจัดการท้ังระบบท่ีเริ่มจากการกําหนดนโยบายท่ีเป็นแนวทางในการดําเนินงาน  การ
จัดการหลักสูตร  การพัฒนาครู  การจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาผูเรียน การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา และการ
มีสวนรวมของทุกฝุายท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและเกิดทัศนคติท่ีดีดานส่ิงแวดลอม การ
อนุรักษแ และการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูส่ิงแวดลอม , ส่ิงแวดลอมศึกษา ,  การพัฒนาอยางยั่งยืน ,  การพัฒนาส่ิงแวดลอม
ในสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

 The environment is  very  important because it causes  the  direct and the indirect 
impacts for human life. It affects of the  economic, social and natural resources in the future.    
That is why   we  need to help  conserve the environment  to  be  in a good condition for 
the future generations  who can take the advantage or the environment by using the process 
of environmental education institution.  The  institution must be considered as the main 
mission and managed  environment  in educational at institutions to encourage learners to 
learn and develop  it to  be effective.  As well as, enhancing the attitude, values and 
characteristic of environmental conservationist. The whole system management  will be to 
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start from the policy formulation that are operational guidelines. The course management, 
the teacher development, organizing activities that develop to learner,  manage the  
environment  in institutions participation form all parties and create for change behavior and  
positive attitude about the environment, conservation,  and  sustainable environment 
development. 

 

KEYWORDS: Environmental learning management,  Environment  Education , Sustainable 
Environment Development , Environmental development in educational institutions 
 

บทนํา 

ปใญหาส่ิงแวดลอมสงผลกระทบตอคุณภาพของส่ิงมีชีวิต อยางตอเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็น
ส่ิงท่ีตองใหความสําคัญ ปใจจุบันนี้ไดกลายเป็นกระแสท่ีทุกคนพึงตระหนักเห็นถึงความสําคัญและเกิดเป็น
แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ท่ีเนนการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีรับผิดชอบตอสังคม และปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  เป็นส่ิงจําเป็นตองสรางใหเกิดความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และการรวมกันรับผิดชอบ 
ชวยกันดูแลส่ิงแวดลอมและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  เนนความสัมพันธแระหวางมนุษยแกับส่ิงแวดลอม สราง
ความเขาใจในสมดุลระหวางส่ิงแวดลอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ทําใหประชาชนมีความเขาใจใน
เรื่องความสมดุลดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและส่ิงแวดลอม  เพื่อประเทศและเพื่อคนท้ังโลก  จึงจําเป็นอยางยิ่งท่ี
จะตองสงเสริมใหทุกคนมีความรูความเขาใจ มีสวนรวมในการปูองกันและแกไข  รวมกันอนุรักษแ ฟื้นฟู และ
รวมกันหาแนวทางในการพัฒนาส่ิงแวดลอมเพื่อนําไปสูการแกปใญหาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน   

สถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการท่ีจะสรางใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจ เกิดทักษะ และตระหนัก
ถึงปใญหาส่ิงแวดลอมของทองถิ่นและของโลก มีบทบาทในการใหความรูในเรื่องส่ิงแวดลอม การอนุรักษแ และ
การพัฒนาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน   ใหความสําคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรูและสงเสริมการพัฒนา
ส่ิงแวดลอม ในสถานศึกษา 

สาระสําคัญท่ีนําเสนอในบทความนี้ประกอบดวย ความสําคัญของส่ิงแวดลอม  ส่ิงแวดลอมศึกษา การ
พัฒนาอยางยั่งยืน   ส่ิงแวดลอมศึกษากับการพัฒนาอยางยั่งยืน   ส่ิงแวดลอมศึกษา กับการอนุรักษแและการ
พัฒนาอยางยั่งยืนในสถานศึกษา  และการสงเสริมการจัดการเรียนรูเรื่องส่ิงแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในสถานศึกษา  เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนรูดานส่ิงแวดลอมและการ
พัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 

ความสําคัญของสิ่งแวดล้อม 

ส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธแกับมนุษยแในหลายดาน  ท้ังทางตรงและทางออม ในการดํารงชีวิต ใน
ปใจจัยพื้นฐานคือ  ปใจจัยส่ี ไดแก  อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค  การต้ังถิ่นฐานและการ
ประกอบอาชีพ เชน ต้ังถิ่นฐานบริเวณชายฝใ่งหรือแมน้ํา  และการประกอบอาชีพประมงและเกษตรกรรม  ใน
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ จําเป็นตองใชทรัพยากรธรรมชาติและสัมพันธแกับส่ิงแวดลอมท้ังโดยทางตรงและ
ทางออม เชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และดานสถานท่ีทองเท่ียว เป็นตน และท่ีกาวหนาใน
ปใจจุบันคือ  ในเรื่องการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การหมุนเวียนของแรธาตุและสารอาหาร  ปรากฏวา  
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มนุษยแใชทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิต  ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น แตมีความตองการใหมีการใชอยางชาญ
ฉลาด มีการจัดการอยางเป็นระบบ หากใชมากเกินไปหรือขาดความระมัดระวัง  จะเกิดความเส่ือมโทรม  จน
เป็นปใญหาส่ิงแวดลอมท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอความเป็นอยูของมนุษยแ  

ความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจและสังคม  ท่ีผานมาไดสงผลใหเกิดความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางกวางขวาง กระทบตอคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูของประชาชน 
กระทบตอการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศของโลก  อากาศแปรปรวน เกิดวิกฤตการณแตาง ๆ ท่ีทําใหช้ัน
บรรยากาศของโลกมีปริมาณก฿าซคารแบอนไดออกไซคแและก฿าซเรือนกระจกท่ีหนาขึ้น  กั้นรังสีอินฟราเรด  มีผล
ทําใหอุณหภูมิของบรรยากาศโลกและมหาสมุทรอุนขึ้น  กลายเป็นปใญหาวิกฤตการณแสภาพแวดลอม  มีการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉล่ียของพื้นผิวโลกท่ีสูงเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว   

ประกอบกับการเปล่ียนแปลงประชากรโลก  ท่ีมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหตองมีการผลิต
สินคาและบริการเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการท่ีเพิ่มขึ้น  จึงเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ท่ีสงผลตอ
การบริโภคและการสงออกท่ีเกิดเป็นมลพิษ  เป็นสาเหตุท่ีทําใหโลกรอนขึ้น อันเนื่องมาจากพื้นผิวโลกดูดกลืน
และคายความรอนท่ีไดรับจากพลังงานแสงอาทิตยแออกสูช้ันบรรยากาศไดไมสมดุล กลายเป็น  “ปรากฏการณแ
เรือนกระจก” หรือ “Greenhouse Effect”  ท่ีสงผลทําใหเกิดภาวะโลกรอน (Global Warming)  อุณหภูมิ
สูงขึ้น กระทบตอระบบนิเวศของโลกอยางตอเนื่อง เป็นแบบลูกโซ น้ําแข็งขั้วโลกละลาย ช้ันน้ําแข็งละลาย พืช
และสัตวแถูกผลกระทบตอความรอนของช้ันบรรยากาศ  เกิดการสูญเสียสมดุลของส่ิงแวดลอม  ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ  สงผลตอส่ิงแวดลอมและเกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เกิดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นปใญหาส่ิงแวดลอมโลก  

วิกฤตการณแตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น  ทําใหเกิดปรากฏการณแทางธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่ิงตาง ๆ 
เหลานี้  ลวนแตเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษยแ  ท่ีตองการความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จากการ
ขยายเมือง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของประชากร การใชทรัพยากรและเทคโนโลยีตาง ๆ อยางฟุุมเฟื่อย ท่ีสงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมอยางรวดเร็ว  หากไมมีการควบคุมหรือปูองกัน อาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
ส่ิงแวดลอม จนกระท่ังเกิดวิกฤตในสมดุลและความเป็นอยูของมนุษยแและส่ิงแวดลอม จึงเป็นเรื่องท่ีสําคัญท่ีทุก
คนควรใหความสนใจ 

สิ่งแวดล้อมศึกษา   

 ส่ิงแวดลอมศึกษา มาจากคําภาษาอังกฤษวา “Environmental Education” ในปี 2513 องคแกร 
Internation Union for Conservation of Nature  Resources หรือ IUCN  ไดผูจัดการประชุมเรื่อง
ส่ิงแวดลอมศึกษา ท่ีเมืองเนวาดา สหรัฐอเมริกา และไดแนวทางในการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมใน
หลักสูตรโรงเรียนขึ้น 

 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2557: 7) กลาวถึงส่ิงแวดลอมศึกษา ไววา คือ กระบวนการท่ีทํา
ใหเห็นคุณคา เกิดความตระหนักและเขาใจถึงการอยูรวมกันของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ดวยการใหทุกคนพัฒนาความรู เจตคติ ทักษะ การรูจักการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อปกปูองและแกไขส่ิงแวดลอมใหดีขึ้น  ตลอดจนสรางรูปแบบการดําเนินชีวิตใหมเพื่อ
ส่ิงแวดลอมท้ังในระดับบุคคล กลุม และสังคม คือ กระบวนการใหการศึกษากับประชาชน เพื่อใหเกิดความ
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ตระหนักในความสําคัญและปใญหาส่ิงแวดลอม ใหเจตคติท่ีดีตอส่ิงแวดลอม สามารถตัดสินใจ แกไขปใญหาเพื่อ
พัฒนาใหเกิดสังคมและเศรษฐกิจท่ียั่งยืน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีถึงลูกหลานในอนาคต  

 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม ( 2559: 9) ระบุวา  การจัดกระบวนการเรียนรูดานส่ิงแวดลอม
ศึกษา ประกอบดวย การเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  การเรียนรูในส่ิงแวดลอม  และการเรียนรูเพื่อส่ิงแวดลอม
เนนการจัดการเรียนท่ีตัวผูเรียน  ซึ่งจะครอบคลุม 

 1.  การเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม   คือ  การใหผูเรียน  มีความรูความเขาใจการทํางานของ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ผลกระทบในระดับบุคคล ระดับทองถิ่นและระดับโลก 

 2. การเรียนรูในส่ิงแวดลอม  คือ  การใหผูเรียนมีประสบการณแจากการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะ
และการฝึกแกไขปใญหาส่ิงแวดลอม 

 3.  การเรียนรูเพื่อส่ิงแวดลอม  คือ  การนําส่ิงท่ีไดเรียนรูมาปฏิบัติกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน
ชีวิตประจําวัน 

 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการส่ิงแวดลอมศึกษานานาชาติท่ีเมืองเบลเกรด  ไดมีการกําหนดเปูาหมาย 
วัตถุประสงคแ และหลักการพื้นฐานดานส่ิงแวดลอมแลวนําไปพัฒนาเป็นแนวทางเดียวกันของแตละประเทศ  ซึ่ง
ในปฏิญญาสากลเบลเกรด  ไดกําหนดเปูาหมายของส่ิงแวดลอมศึกษา  6 ดาน  ดังตอไปนี้   

 1.  ความตระหนัก (Awareness)   ใหมีความตระหนักต่ืนตัวเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมโดยสวนรวม
และปใญหาท่ีเกี่ยวของ   

 2.  ความรู้ (Knowledge) ใหมีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมโดยสวนรวม 
รวมท้ังปใญหาท่ีเกี่ยวของกับบทบาทและความรับผิดชอบของมนุษยแในปใญหาเหลานั้น  

 3.  เจตคติ ( Attitude ) ใหมีคานิยมทางสังคม  ใหมีความผูกพันกับส่ิงแวดลอมและแรงจูงใจใน
การปูองกันและปรับปรุงส่ิงแวดลอม  

 4.  ทักษะ ( Skills  )  ใหมีความชํานาญในการแกไขปใญหาส่ิงแวดลอม   

 5.  ความสามารถในการประเมิน ( Evaluation Ability ) คือ  ใหรูจักประเมินมาตรการ
ทางดานส่ิงแวดลอม การศึกษาโครงการในแงปใจจัยตาง ๆ ทางนิ เวศวิทยา ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
จริยธรรม และการศึกษา   

 6.  การมีส่วนร่วม  (Participation )  ใหมีการพัฒนาความรูสึกท่ีจะมีความรับผิดชอบ  
จุดมุงหมายสําคัญของส่ิงแวดลอมศึกษา  เพื่อตองการใหผูเรียนเกิดความรู  ความเขาใจในพื้นฐานท่ี

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม มีเจตคติ คานิยม  มีความตระหนักในส่ิงแวดลอม มีความผูกพันกับส่ิงแวดลอม  และมี
แรงจูงใจในการปูองกัน  ปรับปรุง  อนุรักษแและพัฒนาส่ิงแวดลอม ใหมีการแกไขปใญหาส่ิงแวดลอม   มี
ความสามารถในการประเมินผล และการมีสวนรวมในการพัฒนา มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ ในการ
ปรับเปล่ียนวิถีในการดํารงชีวิต  ในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดลอม  โดยผาน
กระบวนการทางการศึกษา  ดวยการเรียนรูจากประสบการณแและการนําไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน  เกิด
ความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคม มีบทบาทในการสงเสริม  สนับสนุนและอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาอยางยั่งยืน  ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Sustainable Development”  เป็นแนวคิด
ท่ีมาจากการพัฒนา   แนวคิดในการพัฒนา เริ่มจากการท่ีประเทศอเมริกาชนะสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทําใหเป็น
ประเทศท่ีมีรายไดประชากรตอหัวของคนอเมริกาเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีประชากรอีกหลายประเทศมีรายไดตอหัวตํ่า 
จึงมีแนวคิดในการสรางสังคมท่ีดีกวา ดวยการใชเรื่องการพัฒนาและสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
มุงผลประโยชนแเพื่อประชาชน ดวยการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยูเพื่อใหเกิดความมั่นค่ั ง จึงเกิดความ
รวมมือภายใตองคแการความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  ( Organization for Economic 
Cooperation and Development - OECD  ) ซึ่งเป็นจุดเปล่ียนในการพยายามพัฒนาเพื่อลดความยากจน 
แตความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไดกอใหเกิดการเจริญเติบโตในการ
ผลิต มีการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีกอใหเกิดหรือสงผลเสียตอชีวิตมนุษยแ สัตวแ พืชพรรณ และระบบนิเวศ 
กอใหเกิดปใญหาดานส่ิงแวดลอม  และสงผลกระทบกันอยางท่ัวถึงท่ัวโลก ทําใหมนุษยแเริ่มท่ีจะหาแนวทางการ
แกไขปใญหาส่ิงแวดลอม จึงไดเกิดเป็นแนวคิดในการพัฒนาและการพัฒนาท่ียั่งยืน  ท่ีชวยกันปูองกันไมให
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูจํากัดตองเส่ือมโทรมและหมดไป พรอมท้ังเป็นการตอบสนองความตองการใน
ปใจจุบันและการดํารงอยูของคนรุนตอไปในอนาคต 

จุดเริ่มตนการพัฒนาท่ียั่งยืน  มาจากการท่ีรัฐบาลของอเมริกาไดสงเสริมใหมีการใชยาปราบศัตรูพืช
และดีดีที ผลกระทบของการใชสารกําจัดแมลง และไมไดสนใจในอันตรายท่ีจะเกิดกับส่ิงแวดลอม  ราเชล คารแ
สัน จึงออกมา เขียนหนังสือเรื่อง “Silent Spring” (ฤดูใบไมผลิท่ีเงียบงัน) ท่ีตีพิมพแเมื่อปี ค.ศ. 1962 แสดงถึง
ผลกระทบของยาฆาแมลงท่ีสงผลตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ แหลงน้ําปนเปื้อนสารพิษ มนุษยแเป็นมะเร็งและ
สัตวแตาง ๆ ลมตาย  จึงเป็นจุดเปล่ียนท่ีทําใหหลายประเทศเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของปใญหาส่ิงแวดลอม  
และเริ่มมีการหาแนวทางในการรวมมือกันแกปใญหาส่ิงแวดลอมท่ีเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจและสังคม    

จุดเริ่มตนอยางจริงจังจากการประชุมสมัชชาใหญองคแการสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2526 (ค.ศ.1983) 
ไดจัดต้ังคณะมนตรีดานส่ิงแวดลอมและการพัฒนา ( World Commission on Environment and 
Development) ภายใตการนําของประธาน โกรแ ฮารแเลม บรุนดแทแลนดแ  โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาระบบ
นิเวศ ระบบเศรษฐกิจ สังคม  และเริ่มตนแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งในรายงาน บรุนดแทแลนดแ  ไดกลาว
วาถึงการนําแนวคิดทางนิเวศวิทยามาใชในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรแเพื่อการแกไขปใญหาระบบนิเวศ 
รวมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  ท่ีจะตองพึ่งพาเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน นําไปสูการประชุมสหประชาชาติวาดวย
ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา ( United Nations Conference on Environment and Development : 
UNCED) โดยมีจุดมุงหมายวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับประชาคมโลกใน
อนาคต   

สหประชาชาติ  ไดจัดประชุมท่ีเกี่ยวกับดานส่ิงแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืนหลายครั้ง จนนํามาสู
เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs)  ซึ่งประกอบดวยเปูาหมายหลัก ท่ี
ตองการบรรลุและการดําเนินการใหไดผล  ภายในปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573)   17 เปูาหมายหลัก  และ  167 
เปูาประสงคแ  United Nation (2017,  P.3-11) คือ  1)  ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที   2) ขจัดความ
หิวโหย บรรลุเปูาหมาย สรางมั่นคงทางอาหารและโภชนาการท่ีดีขึ้น และสงเสริมการเกษตรอยางยั่งยืน   3) 
การมีสุขภาวะในการดํารงชีวิต และสงเสริมความเป็นอยูที่ดีของทุกคนในทุกชวงอายุ  4) การไดรับการศึกษาท่ี
ไดคุณภาพอยางเทาเทียมและท่ัวถึง และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน  5) ความเทาเทียม
ทางเพศ และการเสริมสรางพลังใหกับสตรีและเด็กทุกคน  6) การจัดการน้ําอยางยั่งยืนและพรอมใชสําหรับทุก
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คน   7) การเขาถึงพลังงานท่ีเขาถึงท่ีทันสมัย ยั่งยืน สําหรับทุกคน  8) การสงเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืนและท่ัวถึง และการจางงานอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับทุกฝุาย  9) ปรับ
โครงสรางพื้นฐาน สงเสริมการปรับตัวใหเป็นอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและท่ังถึงและสนับสนุนนวัตกรรม  10) 
ลดความไมเทาเทียม ภายในและระหวางประเทศ  11) การทําเมืองและการต้ังถิ่นฐานใหท่ัวถึง ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 12) การมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน 13) การดําเนินการอยางเรงดวนตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 14) การอนุรักษแและใชประโยชนแจากทรัพยากรทางทะเล
สําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืน  15) การสงเสริม ปูองกันและรักษา การใชประโยชนแจากระบบนิเวศ การจัดการ
ปุาไม  ตอสูกับการเปล่ียนแปลงทางทะเล หยุดและฟื้นฟูความเส่ือมโทรมของพื้นดิน และการสูญเสียทาง
ชีวภาพ 16) สงเสริมใหสังคมสันติสุขสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืน  มีการเขาถึงความยุติธรรมและ สรางใหเกิด
สถาบันเป็นท่ีพึ่งและเป็นท่ียอบรับในทุกระดับ  และ 17)  เสริมสรางความเขมแข็งและการสรางพลังการเป็น
หุนสวนระดับสากลสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

การพัฒนาอยางยั่งยืน มีหลักการสําคัญ อยูท่ีการสรางสมดุลระหวาง 3 มิติของการพัฒนา(กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม,  2556: 12)  คือ  

1)  มิติการพัฒนาเศรษฐกิจ ตองมีระบบเศรษฐกิจท่ีมั่นคง ตองเติบโตอยางมีคุณภาพและกระจาย
รายไดใหเอื้อประโยชนแตอคนสวนใหญในสังคม  อยางเป็นธรรมและเทาเทียม   

2)  มิติการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีการศึกษาดี มีความปลอดภัย ให
มีความรู มีความสามารถ ทําใหสังคมมีคุณภาพ    

3)  มิติการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คํานึงถึงคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีการใชและ
ฟื้นฟูใหกลับสูสภาพเดิม  มีการอนุรักษแใหคงอยู และสามารถพัฒนา  ผลิตมาทดแทนของเดิม และนําไปสูคนรุน
ตอไป 

   องคแประกอบของการพัฒนาอยางยั่งยืน จะตองประกอบดวยการเติบโตของเศรษฐกิจ การพัฒนา
สังคม และปูองกันส่ิงแวดลอม ท้ัง 3 สวนตางมีความสัมพันธแเกี่ยวเนื่องกัน  ไมมีมิติใดดอยไปกวากัน จึงเกิ ด
ความสมดุลนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 การเคล่ือนไหวของส่ิงแวดลอมศึกษาพัฒนาการอยางตอเนื่อง ปรากฏในปีพ.ศ. 2526 รายงาน Our 
Common Future  อนาคตรวมของพวกเรา ของโกรแ  ฮารแเลม  บรุนดแแลนดแ  อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศ
นอรแเวยแ  ประธานคณะกรรมาธิการโลก  วาดวยส่ิงแวดลอและการพัฒนา  (  The World  Commission  on 
Environment  and  Development – WCED)  ไดเสนอแนวคิดและความหมายของ “การพัฒนาท่ียั่งยืน”  
( Sustainable  Development)    คือ  วิถีการพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของคนปใจจุบัน  โดย
ไมลิดรอนความสามารถของคนรุนอนาคตในการตอบสนองความตองการของพวกเขา    และไดกลาวถึง
บทบาทท่ีสําคัญของครู  วามีความสําคัญในการสรางการพัฒนาอยางยั่งยืน  โดยในรายงานกลาวถึงบทบาทของ
ส่ิงแวดลอมศึกษา วาครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแใหมีความรู ทักษะในการปรับปรุงเศรษฐกิจ  
ควบคูกับการเปล่ียนแปลงเจตคติเรื่องส่ิงแวดลอมและการพัฒนา นําไปสูความรูความรูความเขาใจ  มีจิตสํานึก
ในการดูแลส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน  และทักษะท่ีจําเป็น  ในการนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน เนื้อหา
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สาระสําคัญในเรื่องส่ิวแวดลอมศึกษาจึงตองบูรณาการเขากับทุกสาขาวิชา  ทุกระดับช้ัน  และควรอยูใน
การศึกษานอกระบบดวย เพื่อใหเขาถึงสาธารณชน   ควรมีการจัดฝึกอบรมใหครูเพื่อใหครูมีเจตคติท่ีจะชวยให
เกิดความเขาใจในเรื่องส่ิงแวดลอมและความสัมพันธแกับการพัฒนา  

การประชุมเอิรแธซัมมิต  ในปีพ.ศ. 2535  ของสหประชาชาติ  วาดวยเรื่องส่ิงแวดลอมและการพัฒนา
(The United Nations Conference  on Environment  and  Development – UNCED) ท่ีเมืองริโอ เดอ 
จาเนโร  ประเทศบราซิล  มีการประกาศแผนปฏิบัติการ  21  (Agenda 21)  เป็นแผนแมบท  เพื่อใชเป็น
แนวทางปฏิบัติการในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นศตวรรษแหงการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีเกิดความสมดุลท้ังเรื่อง
เศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอม 

แผนปฏิบัติการ 21  กลาววาการศึกษาเรื่องการสงเสริมจิตสํานึกสาธารณะ  เป็นปใจจัยสําคัญสูการ
พัฒนาท่ียั่งยืน  และชวยในการจัดการปใญหาส่ิงแวดลอมและการพัฒนา ตลอดจนการสรางความตระหนัก  
จริยธรรม  คานิยม  เจตคติ ทักษะและพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีคํานึงถึงมิติเศรษฐกิจ  
สังคม  และส่ิงแวดลอม   

ในปีพ.ศ. 2543  มีการเผยแพรประเด็นเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนกับส่ิงแวดลอมศึกษา 
วา  “การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป็นวิวัฒนาการขั้นต่อไปของส่ิงแวดล้อมศึกษา หรือส่ิงแวดล้อม
ศึกษายุคใหม่”  ซึ่งปรับเปูาหมายจากการพัฒนาคน  ขยายสูการสรางพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ท่ีครอบคลุมดานเศรษฐกิจ  สังคม และส่ิงแวดลอมอยางสมดุล 

ในปีพ.ศ.  2545 เมื่อมีการประชุมสัมมนาเรื่องส่ิงแวดลอมศึกษาท่ีครอบคลุมแนวคิดเรื่องการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนท่ีเมืองโยฮันเนสเบอรแก หรือการประชุม Rio + 10  สาธารณรัฐแอฟริกาใต เพื่อการติดตามการ
ดําเนินงานในแผนปฏิบัติการ 21  กลาวถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนวา  ตองเกิดความรวมมือจากทุกฝุาย ทุกภาคสวน 
และหนวยงานระหวางประเทศ  จึงไดมีประกาศเป็น ทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ขึ้นในปี 
พ.ศ. 2548    ใหปีพ.ศ. 2548 - 2557 เป็นทศวรรษแหงการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  โดยมี  UNESCO 
เป็นแกนนําในการพัฒนาแผนการดําเนินงาน “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน”  ซึ่งการใหการศึกษาท่ีผูเรียน
จะไดเรียนรู มีทักษะ  สมรรถนะ  คานิยมและสรรพวิทยาการท่ีตองการเพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ท่ีตองเป็น
การใหการศึกษาในทุกระดับช้ัน ทุกบริบทของสังคม  เป็นการเรียนรูตลอดชีวิต และเป็นการศึกษาท่ีชวยสราง
สมดุลในการพัฒนา  และในการประชุมเอิรแธซัมมิต 2012 ท่ีเมืองริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล หรือการ
ประชุม Rio + 20  ในปีพ.ศ.  2555  ไดกลาวถึง เศรษฐกิจสีเขียว  และการพัฒนาไปสูเปูาหมายของความ
ยั่งยืนได  จะตองมีการจัดการระบบเศรษฐกิจใหเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตองในการแกไขปใญหาส่ิงแวดลอม และ
ไดเกิดเป็นแนวทางในการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีเรียกวา The  Future We  Want (อนาคตท่ีเราตองการ) 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงแวดลอมศึกษา ไดพบวามีจุดมุงหมายเพื่อการสราง
เจตคติท่ีดีตอส่ิงแวดลอมสูการปฏิบัติในการดํารงชีวิต  เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ   และเจตคติท่ีดีตอการอนุรักษแ
และรักษาส่ิงแวดลอม  ตระหนักในปใญหาส่ิงแวดลอม เกิดความรับผิดชอบตอตน สังคม เขาใจธรรมชาติ   
ตลอดจนการสรางความตระหนักและพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน  ท่ีคํานึงถึงเศรษ ฐกิจ  
สังคม  และส่ิงแวดลอม   
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สิ่งแวดล้อมศึกษา การอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา 

สําหรับประเทศไทยกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม( 2541 ,  น.6) ไดสรุปเปูาหมายของส่ิงแวดลอม
ศึกษาไววาครอบคลุม 1)  ความตระหนักและความรู  2)  เจตคติและการตัดสินใจดําเนินชีวิตของบุคคล  และ  
3)  การลงมือกระทําเพื่อส่ิงแวดลอมท่ีดีกวา 

 แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนส่ิงแวดลอมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
(สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2557, หนา 65 - 67) ดังนี้ 

 1.  ดานกายภาพสถานศึกษา  หมายถึง  สภาพของส่ิงตาง ๆ ท่ีมีอยูหรือเกิดขึ้นในโรงเรียน  ไดแก  
สภาพแวดลอม  อาคารสถานท่ี  หองเรียน  แหลงการเรียนรูตาง ๆ ท่ีมี  ตอการดําเนินงานส่ิงแวดลอมใน
โรงเรียน 

 2.  ดานกิจกรรมส่ิงแวดลอม  หมายถึง สภาพของการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน  ไดแก  
กิจกรรมรณรงคแการสรางจิตสํานึกและสงเสริมการอนุรักษแส่ิงแวดลอม 

 3.  ดานการเรียนการสอนรายวิชา  หมายถึง  สภาพการจัดการเรียน  การสอนท่ีมีการบูรณาการ
ส่ิงแวดลอมศึกษาเขาสูการเรียนการสอนในทุกระดับช้ันดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การจัดทําโครงงาน  
ศึกษาแหลงการเรียนรู  การจัดประกวด   

 4.  ดานพฤติกรรมครู  ผูบริหาร และนักเรียน   หมายถึง สภาพการปฏิบัติตนของบุคลากรภายใน
โรงเรียนท่ีใสใจตอส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรอยางคุมคา 

 5.  ดานการสงเสริมส่ิงแวดลอมศึกษา  หมายถึง  การสงเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธแ  ใหคําแนะนํา   
รวมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมอนุรักษแส่ิงแวดลอม 

การจัดส่ิงแวดลอมศึกษาในสถานศึกษา  จึงตองเป็นการพัฒนากระบวนการจัดการท้ังระบบของ
สถานศึกษา ต้ังแตการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในบริหารสถานศึกษา  ท่ีใหทุกคนไดมีสวนรวมในการรับรู
และดําเนินงานตามแผน โครงการ ในการพัฒนาส่ิงแวดลอมศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีจะตองบูรณาการ
ดานส่ิงแวดลอมศึกษา กําหนดเนื้อหา กิจกรรมใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับปใญหา สาเหตุ 
ผลกระทบของส่ิงแวดลอม เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน  โดยผูบริหารและครู
เป็นผูมีบทบาทในการสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู สรางบรรยากาศและจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ
การจัดการเรียนรูดานส่ิงแวดลอมใหมีความสะอาด รมรื่น  สวยงาม ใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดาน
ส่ิงแวดลอม รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหเอื้อตอการเรียนรู พรอมท้ังการบูรณาการเขาสูชุมชน และ
สังคม ทํากิจกรรมรวมกับองคแกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยตองมีการติดตามประเมินผล และนําผล
การประเมินไปพัฒนางานดานส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อเสริมสรางเจตคติท่ีดีดานส่ิงแวดลอม และนําไปสู
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอม 
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การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา 

การจัดการเรียนรูดานส่ิงแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืนในสถานศึกษานั้น  ควรนําแนวทางการจัด
ส่ิงแวดลอมศึกษาของโครงการส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Eco - School) ของกรมสงเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท่ีไดนําแนวคิดการพัฒนาท้ังโรงเรียน 
(Whole-school Approach) มาเป็นแนวทางดําเนินงานอยางครอบคลุมทุกองคแประกอบของโรงเรียนในทุก
ขั้นตอนการบริหารจัดการ  มีเปูาหมายของโครงการ คือ การพัฒนานักเรียนใหเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีใชชีวิต
อยางพอเพียงเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  นําเรื่องการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเขา
สูการดําเนินงานของโรงเรียนในทุกดานตามเงื่อนไขและความพรอมของแตละโรงเรียน โดยมีพันธกิจ 4 มิติ    
คือ 1)  นโยบายดานส่ิงแวดลอมศึกษาและโครงสรางการบริหารจัดการ  2) การจัดกระบวนการเรียนรู 3) การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน และ  4) การมีสวนรวมและเครือขายส่ิงแวดลอมศึกษา   
(กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม,  2559, น.13-15) ดังนี้ 

1.  นโยบายส่ิงแวดลอมศึกษาและโครงสรางการบริหารจัดการ   โรงเรียนกําหนดนโยบายการพัฒนา
โรงเรียนใหสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน ต้ังแตวิสัยทัศนแ  พันธกิจ  ยุทธศาสตรแ และนโยบายดานตาง ๆ 
ของโรงเรียน  มีการจัดต้ังคณะทํางานรับผิดชอบเฉพาะหรือภายใตโครงสรางการบ ริหารงานเดิม ท่ี
ประกอบดวยครู นักเรียน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนทองถิ่น โดยไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหารโรงเรียน 

2.  การจัดกระบวนการเรียนรู  เป็นการดําเนินการใหเกิดการเรียนรู ท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยบูรณาการส่ิงแวดลอมศึกษาเขาในกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมเพื่อใหเกิด
ความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติท่ีมีความสมดุลของส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม ท่ีเช่ือมโยงกับ
ส่ิงแวดลอมชุมชน ทองถิ่น ประเทศ และโลก มีการบูรณาการหลายรูปแบบ เชน 1)การบูรณาการแบบ
ครอบคลุมท้ัง 8 กลุมสาระ 2)  บูรณาการแบบคูขนานอยางนอย 2 กลุมสาระการเรียนรู 3)  บูรณาการแบบ
สอดแทรกไปในแตละสาระการเรียนรู 4)  บูรณาการโดยใชปใญหาส่ิงแวดลอมเป็นหัวขอในการศึกษา   และควร
สงเสริมใหครูมีการพัฒนาเพิ่มพูนความรูและทักษะในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรี ยนรูและ
พัฒนาแหลงเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน 

3.  ระบบการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ตองจัดการใหครอบคลุมดานตาง ๆ เพื่อเอื้อตอการ
เรียนรูและปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดอยางตอเนื่อง เชนการจัดการขยะ การจัดการน้ํา การใชพลังงาน การ
บริโภคอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ การใชวัสดุครุภัณฑแอยางรูคุณคา และ
ไมทําลายส่ิงแวดลอม การจัดสภาพแวดลอมและการฟื้นฟูอนุรักษแความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยเนนการ
เรียนรูทางตรงใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเพื่อจะชวยสรางพฤติกรรมการอนุรักษแส่ิ งแวดลอมใน
ชีวิตประจําวัน 

4. การมีสวนรวมและเครือขายส่ิงแวดลอมศึกษา  การพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุผลเป็นจริง ก็ตอเมื่อเกิด
การมีสวนรวมภายในโรงเรียน และการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชน ท้ังหนวยงานเอกชนและราชการท่ี
สนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียน และการจัดกระบวนการเรียนรู ท่ีจะพัฒนาไปสูเครือขายดานส่ิงแวดลอม
ศึกษา  
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จากการศึกษาเพิ่มเติมจากโครงการกิจกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานสงเสริมการ
เรียนรูดานส่ิงแวดลอม การอนุรักษแ  และการพัฒนาอยางยั่งยืน  พบวามีองคแประกอบอื่นท่ีเกี่ยวของ  ในการ
สงเสริมการจัดการเรียนรูดานส่ิงแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืนในสถานศึกษา  จะตองประกอบดวย  

1.  นโยบายและการบริหารจัดการ โรงเรียนตองกําหนดแนวทางการพัฒนางานดานส่ิงแวดลอม
ศึกษาของโรงเรียน ซึ่งอาจปรากฏในวิสัยทัศนแ  พันธกิจ  ยุทธศาสตรแ อัตลักษณแ นโยบาย เปูาหมายดานตาง ๆ 
ของโรงเรียน  ใหสอดคลองกับงานดานส่ิงแวดลอมศึกษาและการพัฒนาอยางยั่งยืน ตองเนนกระบวนการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน มีลายลักษณแอักษร และมีกระบวนการส่ือสารใหทุกคนไดรับทราบและเขาใจในการ
ดําเนินงานของโรงเรียน มีโการบริหารจัดการ มีการแตงต้ังคณะทํางาน กําหนดบทบาทหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ ท่ีประกอบดวยผูบริหาร  ครู นักเรียน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผูแทนชุมชน  ทํา
หนาท่ีดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการ หรือแผนงาน กิจกรรม โครงการ โครงงานดานส่ิงแวดลอม ท่ีครอบคลุม 
เรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู  การจัดการทรัพยากร สภาพแวดลอมในโรงเรียน การเสริมสรางการมีสวน
รวมและเครือขายส่ิงแวดลอม   และไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน ตลอดจนมีการติดตาม
ประเมินผล การพัฒนางาน จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน  

2.  หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรูของโครงการโรงเรียน
ส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน คือ การดําเนินงานท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ ทักษะ 
และเจตคติท่ีดีดานส่ิงแวดลอมศึกษา  เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน   รายวิชาท่ีมีสาระ
ความรูเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมศึกษาและการพัฒนาอยางยั่งยืน ท่ีเนนการจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนเป็น
สําคัญ ครูทําหนาท่ีสงเสริมการคิด และสรางกิจกรรมผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูจากประสบการณแ ในการ
สํารวจ คิดวิเคราะหแ และหาแนวทางในการแกไขปใญหาส่ิงแวดลอมบริเวณโรงเรียน  ชุมชน  และทองถิ่น   และ
การสงเสริมการพัฒนาครูในดานความรูและทักษะการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรูและการจัด
แหลงการเรียนรูดานส่ิงแวดลอมศึกษา   

3.  การพัฒนาครู  กระบวนการในการเพิ่มพูนความรูและทักษะของครูในการพัฒนาหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรูดานส่ิงแวดลอม การอนุรักษแและการพัฒนาอยางยั่งยืน การศึกษาความตองการของครูใน
การพัฒนาความรู พัฒนาทักษะ และพัฒนาความสามารถ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
เทคนิคการสอน รวมถึงทักษะในการพัฒนาแหลงการเรียนรู การพัฒนาส่ือการเรียน การวิจัยและพัฒนา ใน
รูปแบบท่ีหลากหลายและอยางตอเนื่อง ไดแก ฝึกอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู ศึกษาดูงาน ศึกษาขอมูลจากส่ือตาง 
ๆ  และการวัด ประเมินผล เพื่อพัฒนาครูดานส่ิงแวดลอม การอนุรักษแและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 4.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการจัด 
กระบวนการเรียนรูใหผูเรียนผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ท่ีมุงสงเสริมใหผูเรียนเกิดประสบการณแ เกิดความคิด
ริเริ่มในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ  ดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน การจัดต้ังชมรมหรือกลุมแกน
นําในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  การจัดกิจกรรมวันส่ิงแวดลอม จัดกิจกรรมคาย ทัศน
ศึกษา  จัดนิทรรศการ ปูายรณรงคแ การจัดกิจกรรมดานการอนุรักษแน้ํา  การประหยัดพลังงาน   การจัดการขยะ
โดยใชหลัก 3 R  และการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแท่ีรวมกันพัฒนาส่ิงแวดลอม เชน  การปลูกตนไม  การ
ทําความสะอาด พัฒนาสถานศึกษา และชุมชน โดยเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติใหเกิด
ประสบการณแจริง เกิดพฤติกรรมดานส่ิงแวดลอม การอนุรักษแ และการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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5.  การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เป็นการสรางบรรยากาศและส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน ไดแก การจัดอาคารสถานท่ี มีความสวยงาม รมรื่น มีความสะอาด การจัด
กิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูดานส่ิงแวดลอม  ท่ีใหทุกคนท่ีเกี่ยวของไดมีสวนรวม การจัดทําปูายนิเทศ การแบง
หนาท่ีดูแลพื้นท่ี การกําหนดความรับผิดชอบครู นักเรียน การปลูกตนไม การตกแตงประดับอาคารเรียน 
หองเรียน และบริเวณตาง ๆ ดวยตนไม ไมประดับตาง ๆ ใหเป็นระเบียบ  จัดใหมีท่ีเก็บและทําลายขยะท่ีถูก
สุขลักษณะ  จัดใหมีแหลงน้ําด่ืม น้ําใชท่ีสะอาดและเพียงพอ สงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  เพื่อ
เสริมสรางทางวิชาการ  การพัฒนาแหลงการเรียนรู การเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการรักษาความสะอาดการ
รักษาอาคารสถานท่ี เพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจดวยสภาพแวดลอมท่ีดี ใหสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และทําใหมี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดานส่ิงแวดลอม การอนุรักษแและการพัฒนาอยางยั่งยนื 

6. การมีส่วนร่วมและการจัดให้มีเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา  การพัฒนาโรงเรียนใหเป็นโรงเรียน
ส่ิงแวดลอม ตองเกิดจากการมีสวนรวมภายในโรงเรียนของผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง  ชุมชน 
และจากหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของในสนับสนุนการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในเรื่องงบประมาณ แร งงาน  
บุคลากร  วัสดุ  อุปกรณแ  สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ โดยมีสวนในการรวมวางแผน รวมเสนอ
ความตองการ แสดงความคิดเห็น จัดกิจกรรมและรวมติดตามและประเมินผล ในการดําเนินงานจัด
กระบวนการเรียนรูดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมดานส่ิงแวดลอมศึกษาของโรงเรียนเพื่อ ใหนักเรียนเกิดการ
เปล่ียนแปลงคานิยม จิตสํานึก และพฤติกรรมดานการอนุรักษแพลังงาน และการพัฒนาส่ิงแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพท้ังการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การดําเนินงานการสงเสริมการจัดการเรียนรูดานส่ิงแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืนในสถานศึกษา 
เป็นการสรางผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจและเจตคติท่ีดีดานส่ิงแวดลอมเพื่อการเป็นพลเมืองส่ิงแวดลอมท่ีดี 
ดวยกระบวนการในการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ ต้ังแตนโยบาย หลักสูตร และการจัดสภาพแวดลอมท่ีเช่ือมโยง
กับการเรียนรู การเรียนรูดวยกระบวนการมีสวนรวม ท้ังผูบริหาร ครู นักเรียน ชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
เพื่อการพัฒนากระบวนการสงเสริมการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหเป็นพลเมืองท่ีดีดานส่ิงแวดลอม ท่ีตระหนัก
ถึงปใญหาส่ิงแวดลอมและการพัฒนาของทองถิ่น ใหมีความรูความเขาใจท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู การมีสวน
รวมและการลงมือปฏิบัติจริง ใหมีความพรอมในการปูองกัน ฟื้นฟู รักษาและใชประโยชนแจากส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน ในการดําเนินงาน  จะเป็นการบูรณาการเขาสูการบริหารจัดการของสถานศึกษา สูกระบวนการจัดการ
เรียนรู ท่ีมุงเนนการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม ต้ังแตผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จึงจะทําใหเกิดการพัฒนาส่ิงแวดลอมท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา  โดย 

1.  สถานศึกษาตองกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานการอนุรักษแพลังงานและส่ิงแวดลอม  
และประกาศแจงใหทราบ  โดยการกําหนดเป็นนโยบาย วิสัยทัศนแ  พันธกิจ  เปูาหมาย  มาตรการ การ
ดําเนินงานท่ีชัดเจนและเป็นลายลักษณแอักษร และแตงต้ังคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน โครงการ ท่ีเกี่ยวของ 
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2.  มีการจัดหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู  ท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติ
จากสภาพจริงเพื่อใหเกิดทักษะและประสบการณแในการจัดกิจกรรมดานอนุรักษแพลังงานและส่ิงแวดลอม  และ
บูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษแพลังงานและส่ิงแวดลอมในการจัดกระบวนการเรียนรู  

3.  มีการพัฒนาครู  จะตองจัดใหมีการพัฒนาครู ใหความรู  ทักษะ  และประสบการณแดาน
อนุรักษแพลังงานและส่ิงแวดลอม  เพื่อนําไปปรับใชในกระบวนการจัดการเรียนรูใหผูเรียน 

4.  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานการอนุรักษแ  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จัด
กิจกรรมใหผูเรียนเกิดความตระหนักและมีจิตสํานึกดานอนุรักษแพลังงานและส่ิงแวดลอม เชน จัดต้ังชมรมท่ี
สงเสริมความตระหนักและส่ิงแวดลอม จัดกิจกรรมคายรณรงคแรักษาความสะอาด  ท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบัติ
จริง  เนนกระบวนการมีสวนรวมระหวางสถานศึกษา  การมีบทบาทรวมกับชุมชน หรือหนวยงานตาง ๆ 
ภายนอกสถานศึกษา 

5. การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  ท่ีเอื้อตอการเรียนรูดานอนุรักษแพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมท้ังทางกายภาพและทางวิชาการ การจัดอาคารสถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวก และบรรยายกาศท่ี
เอื้อตอการเรียนรูและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง  

6.  สงเสริมการมีสวนรวมท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานอนุรักษแพลังงานและส่ิงแวดลอม   
ท้ังการมีสวนรวมภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการจัดการดานส่ิงแวดลอม 
ส่ิงแวดลอมศึกษา การอนุรักษแ และการพัฒนา  ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท้ังในและนอกสถานศึกษา 
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