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การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู ้ที่เป็นระบบเพื่อให้ได ้

องค์ความรู้	 นวัตกรรมที่สามารถน�าไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติ	 งานปรับปรุง

การท�างานให้มปีระสทิธภิาพ	การวจิยัเป็นงานสร้างสรรค์ทีผ่่านการคดิค้นศกึษา
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ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้	ทั้งในแง่ประโยชน์เชิงวิชาการ	และเชิงนโยบาย

ต่อผู้วิจัย	ผู้ที่ให้ข้อมูลในการวิจัย	สถาบันการศึกษา	หน่วยงาน	องค์กรวิชาชีพ	

รวมทั้งการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะในมิติต่าง	ๆ	การวิจัยจึงเป็นพันธกิจหนึ่ง

ทีส่�าคญัของสถาบนัอดุมศกึษาในการส่งเสรมิสนบัสนนุให้คณาจารย์	บคุลากร	และนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

ได้มสีมรรถนะในการวจิยั		สามารถพฒันาผลงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ทีม่คีณุภาพเพือ่เผยแพร่สูส่าธารณชน

ในการน�าไปใช้ประโยชน์

วารสารวิจัยฉบับนี้สะท้อนถึงความเป็นผู้น�าทางการวิจัยทางการศึกษาที่โดดเด่น	ที่สถาบันอุดมศึกษา

ได้ขบัเคลือ่นงานวจิยัทีม่คีณุภาพหลากหลายสาขาวชิา	หลากหลายประเดน็ปัญหา	เพือ่ตอบสนองความต้องการ

ในการแสวงหาความรู้	 หลากหลายวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 ทั้งเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่	 

หลากหลายวิธีด�าเนินการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการวิจัย	 หลากหลายแนวคิดทฤษฎี	 เพื่อเป็น 

ฐานคิดในการวิจัยและหลากหลายประเภทในการวิจัย	 รวมทั้งหลากหลายผู้วิจัย	 กอปรกับบทความพิเศษ 

ที่เป็นบทความวิจัยที่มีคุณค่าสะท้อนถึงประสบการณ์	 นานาทัศนะเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาในหลาย 
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คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ตระหนักถึงพันธกิจด้านการวิจัยมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะ 

ร่วมมือกันระหว่างคณาจารย์	 บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์	 และหน่วยงานภายนอกในการร่วมกันพัฒนา 

ขีดความสามารถ	 สมรรถนะด้านการวิจัยทางการศึกษาให้สูงขึ้น	 เพื่อน�าไปสู่การสร้างสรรค์ความส�าเร็จ 

ในการวิจัยร่วมกัน	และพร้อมรับบทความวิจัยและข้อเสนอแนะต่าง	ๆ 	ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการวิจัย

ทางการศึกษาของทุกท่านที่จะร่วมเดินทางบนเส้นทางการวิจัยทางการศึกษาด้วยกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มาเรียม		นิลพันธุ์

บรรณาธิการ
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ปัจจุบันหลากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศ

ต่างๆ	 ทั่วโลก	 รวมถึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

ต่างตระหนักและมุ่งมั่นต่อการเตรียมความพร้อม 

สู ่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับโลก	 (World	 

Class	University)	มหาวิทยาลัยศิลปากรก็เช่นกันที่

มีบุคลากรส่วนหนึ่งปรารถนาจะไปให้ถึงสถานภาพ 

ดังกล่าว	 เห็นได้จากการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง	

“บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์

ชั้นน�า”	 ของส�านักงานวิทยาเขตเพชรบุรี	 (อุทัย		 

ดุลยเกษม,	มปป.:	2-3)	เมื่อไม่นานมานี้	และก็เป็นที่

ทราบกนัดอียูแ่ล้วเช่นกนัว่า	กว่าร้อยละ	29	(7	หวัข้อ

ใน	 24	 หัวข้อของคุณลักษณะมหาวิทยาลัยชั้นน�า 

ระดบัโลก	และเป็นหวัข้อทีจ่ดัล�าดบัความส�าคญัไว้ใน

ล�าดับต้นๆ)	 ล้วนพาดพิงถึงการวิจัย	 กล่าวคือ	 การ 

ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกนั้น	 พิจารณาจาก

ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเจ็ดประการ	 คือ	

ประการแรก	มกีติตศิพัท์	หรอืชือ่เสยีงระดบันานาชาติ

เกี่ยวกับการวิจัย		ประการที่สองมีจ�านวนผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการวิจัย	 (Research	 Stars)	 ประการที่สาม 

สามารถพสิจูน์และสร้างความแขง็แกร่งในงานวจิยัทีม่ี 

ชื่อเสียงของตน	และมีจุดเน้นพิเศษที่แตกต่างไปจาก 

มหาวิทยาลัยอื่นๆ	 	 ประการที่สี่มีการสร้างแนวความ

คิดใหม่ๆ	 และผลิตงานวิจัยพื้นฐาน	 และงานวิจัย

ประยกุต์อย่างมากมาย	(Produce	Basic	and	Applied 

Research	in	Abandance)	ประการที่ห้าสร้างผลงาน

วิจัยการริเริ่มบุกเบิก	 (Groundbreaking	 Research	

Output)	 อันเป็นที่ยอมรับของบรรดามหาวิทยาลัย 

ด้วยกัน	 และได้รับรางวัลด้านการวิจัย	 ประการที่หก

สามารถดงึดดูนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	(Postgra-	

duate	Students)	ได้ด้วยการสอนและการวิจัย	และ

ประการสุดท้ายมีการจัดเตรียมงานวิจัยสนับสนุน 

รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ

บุคลากร	นิสิต/นักศึกษา	(อุทัย	ดุลยเกษม,	มปป.:	4)	

เช่นเดยีวกบังานเขยีนของเลวนิ	เจยีง	และอ	ู(Levin,	

Jeong	and	Ou)	แห่งมหาวทิยาลยัโคลมัเบยี	ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	ที่ได้น�าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

สังคมการศึกษาเปรียบเทียบ	 และสังคมการศึกษา

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อมหาวิทยาลัย

ชั้นน�าระดับโลกที่โฮนูลูลู	 มลรัฐฮาวายของสหรัฐ	

อเมรกิา	เมือ่วนัที	่16	มนีาคม	ค.ศ.	2006	(Honolulu,	

Hawaii,	March	16,	2006)	ว่าประกอบด้วยบทบาท

ส�าคญัสามประการคอื	(1)	ความเป็นเลศิทางการศกึษา

ของนักศึกษา	(2)	การวิจัย	การพัฒนา	การเผยแพร่

ความรู ้	 และ(3)	 กิจกรรมการช่วยเหลือที่มีต ่อ

วัฒนธรรม	 วิทยาศาสตร์	 ชีวิตของพลเมืองในสังคม	

ซึ่งจะเห็นได้ว่างานวิจัยเป็นบทบาทส�าคัญหนึ่งใน 

สามข้อ	 คือประมาณกว่าร้อยละ	 33	 ของภาระงาน

ทัง้หมดในมหาวทิยาลยั	นอกจากนัน้กรอบทศิทางการ

ศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่	 10	 (พ.ศ.	 2550-2554)	 ของประเทศไทย 

ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ	(พ.ศ.	2545-

2559)	 คือ	 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

เพิ่มพูนความรู ้ 	 และการเรียนรู ้ของสังคมไทย	

(กระทรวงศึกษาธิการ,	 2548:	 66,	 กระทรวง

ศึกษาธิการ,	2551:	70)

*	ศาสตราจารย์พิเศษ	สาขาวิชาการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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A Study of Situation of Cultural and Art Tourism in Nakorn Pathom Province, Thailand

นรินทร์		สังข์รักษา
*

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาสภาพการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของ 

จังหวัดนครปฐม	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด

นครปฐมตามลักษณะส่วนบุคคล	 3)	 	 เพื่อศึกษาปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการท่องเที่ยวเชิง 

ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม	 ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี	 (Mixed	Method	 Research)	 

2	ขั้นตอน	คือ	 ขั้นตอนที่	 1	 การวิจัยเชิงปริมาณ	ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้	 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ทีม่าท่องเทีย่วในจงัหวดันครปฐม	จ�านวน	712,117	คน	กลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	400	คน	สุม่ตวัอย่างแบบหลาย

ขั้นตอน	 (Multi-stage	 Random	 Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม	 สอบถามนักท่องเที่ยว 

ชาวไทย	 มีค่าเชื่อมั่น	 (r)	 =	 .9416	 ขั้นตอนที่	 2	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 ใช้การสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย	(Stakeholders)	จ�านวน	20	คน	โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	วิเคราะห์

ข้อมูล	สถิติที่ใช้	ร้อยค่า	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ทดสอบที	และทดสอบเอฟ	และวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงคุณภาพ	ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 สภาพการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม	 

นักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อน/ท่องเที่ยว	ร้อยละ	60.00	ระยะเวลาในการท่องเที่ยว	ส่วนใหญ่

ใช้เวลา	1	วัน		ร้อยละ	67.50	จ�านวนครั้งที่มาท่องเที่ยวมากท่ีสุด	มากกว่า	5	ครั้ง	ร้อยละ	41.5	ลักษณะ

การท่องเที่ยวแบบไป-เช้าเย็นกลับ	ร้อยละ	84.00	มีพฤติกรรมท่องเที่ยว	วัด	โบสถ์	อุทยานประวัติศาสตร์

มากที่สุด	ร้อยละ	52.00	นิยมท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมมากที่สุด	ร้อยละ	25.50	แหล่งท่องเที่ยวที่นิยม	

คือองค์พระปฐมเจดีย์มากที่สุด	 ร้อยละ	 46.50	 มีความพึงพอใจในการจัดการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 

ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก	 ( X =3.58)	 2)	 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการท่องเที่ยวเชิง 

ศิลปวัฒนธรรม	ของนักท่องเที่ยว	จ�าแนกตามช่วงอายุ	 	ระดับการศึกษา	รายได้	และอาชีพมีความพึงพอใจ 

ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05	แต่นักท่องเที่ยวที่มีเพศ	

และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน	มีความพึงพอใจในการจัดการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน	3)	ปัญหา/อุปสรรค

และข้อเสนอแนะต่อการท่องเที่ยว	 ได้แก่	 การเดินทางไม่สะดวก	 ภูมิทัศน์และความสะอาดของสถานที่ 

ท่องเที่ยว	 ขาดความรู้แหล่งท่องเที่ยว	 การประชาสัมพันธ์	 การบริการของเจ้าหน้าที่	 การขาดการมีส่วนร่วม 

ต่างคนต่างท�า	และขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ	การสื่อสารให้ความรู้และภาษา	การบริการอาหาร/

เครื่องดื่ม	และการบริการของที่ระลึก	รวมถึงการติดตามและประเมินผล

*	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract 

  	This	research	was	aimed	to	analyze	the	situations	of	cultural	and	art	tourism	in	

Nakhon	Pathom	and	to	compare	the	levels	of	customer	satisfaction	among	the	tourist	groups	

according	to	their	different	personal	characteristics.	This	also	investigated	to	its	occurring	

problems,	obstacles	and	recommendations.	Based	on	the	integrated	methodologies	comprised	

of	the	2	practical	steps,	the	quantitative	method	was	first	employ	the	structured	questionnaire	

with	the	400	Thai	tourist	respondents	whom	were	randomly	selected	from	the	total	population	

(712,117	 persons)	 by	 the	 multi-stage	 random	 sampling	 technique.	 After	 that	 the	 20	

stakeholders	were	purposely	invited	to	participate	in	the	focus	group	discussion	setting	to	

provide	 their	 qualitative	 data.	 Respectively	 the	 gathered	 data	 was	 quantitatively	 and	

qualitatively	analyzed.	The	collected	data	was	analyzed	and	presented	in	percentage,	mean	

and	standard	deviation	t-test	,F-test	and	the	content	analysis	technique.	

By	 largely	 the	 respondents	 said	 that	 they	 wanted	 to	 have	 their	 relaxation	 and	

enjoyableness	with	this	trip	(60.00%)	and	this	was	happened	on	their	daily	or	one	day	tour	

(67.50%).	They	therefore	preferred	to	arrive	and	tour	the	province	in	the	morning	and	came	

back	later	in	the	evening	(84.00%).	A	little	bit	more	than	forty	percent	of	them	had	visited	

the	province	≥ 5	times.	For	the	most	favorable	tourist	sites	they	were	the	Buddhist	sanctuary	
and	temples	in	additional	to	the	historical	parks	(52.00%).	Generally	25.50%	was	favored	

of	this	cultural	and	art	tourism	and	46.50%	would	most	visit	Phra	Prathom	Jedi	(the	big	

pagoda).	For	the	overall	situations	they	satisfied	to	the	supply	chain	at	the	large	level	( X

=3.58).	Furthermore	the	characteristics	as	age,	education,	income,	and	occupation	variables	

were	significantly	associated	with	the	satisfaction	(P	≤ .05).																					
For	the	problems	and	obstacles	founded	here	were	that	the	traveling	was	inconvenient,	

some	of	the	tourist	sites	had	some	of	the	problems	in	its	landscapes	and	cleanliness.	There	

had	the	shortage	of	its	knowledge	and	public	information,	government	and	private	services	

such	as	guides,	languages,	foods	and	drinks	which	were	already	served	to	the	tourist	groups.	

Under	the	low	supports	from	the	government	it	yielded	to	the	stakeholders	or	many	sectors	

to	have	their	low	participation	with	these	actions.	May	parts	of	them	still	had	their	work	

fragmentation	with	this.							

บทน�า

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโต

และมีความส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศไทย	การท่องเที่ยวมีบทบาทส�าคัญ

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่าง	 ๆ	 เป็นการสร้าง 

รายได้ให้กับประเทศชาติ	 เนื่องจากอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวเป็นธุรกิจบริการอย่างหนึ่ง	 สามารถท�า 

รายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นจ�านวนมหาศาล	 เพราะ

เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาก็จะน�าเงินตรามา 

ใช้จ่าย	 ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจ	 ทั้งอาจจะช่วยลดการ 
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การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา

THE   DEVELOPMENT  OF ORGANIZATIONAL  HEALTH

INVENTORY  FOR THE  ELEMENTARY  SCHOOL

กมลาศน์		ศรประสิทธิ์
*

ศิริชัย		ชินะตังกูร
**

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ	 1)	 องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา	 

2)	 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา	 และ	 3)	 ผลการพัฒนา 

เครือ่งมอืตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรยีนประถมศกึษา		กลุม่ตวัอย่างประกอบด้วยโรงเรยีนประถมศกึษา	

120	โรงเรียน		เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามข้อเท็จจริงแบบ	Rubric	Scale	สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 การหาค่าความถี่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 การวิเคราะห์ 

องค์ประกอบเชิงส�ารวจ		การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ	และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ		

ผลการวิจัยพบว่า

1.	 องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา	 ประกอบด้วย	 8	 องค์ประกอบ	 คือ	 

1)	บรูณภาพของสถาบนั		2)	ภาวะผูน้�าแบบมติรสมัพนัธ์	3)		ขวญัในการปฏบิตังิาน	4)		การสนบัสนนุทรพัยากร		

5)	ความสามารถในการแก้ปัญหา	6)	ภาวะผู้น�าแบบกิจสัมพันธ์	7)	การอยู่ร่วมกันของบุคลากร		และ	8)		การ

วางแผน		

2.	 ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสขุภาพองค์การของโรงเรยีนประถมศกึษา	พบว่า	องค์ประกอบทกุ

ตัวมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบด้านความสามารถในการแก้ปัญหา	โดยที่บูรณภาพของสถาบัน	ภาวะผู้น�า

แบบมิตรสัมพันธ์		ขวัญในการปฏิบัติงาน		และการสนับสนุนทรัพยากร	ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการ

แก้ปัญหา	และองค์ประกอบที่เหลือส่งผ่านขวัญในการปฏิบัติงาน		

3.	 ผลการพฒันาเครื่องมือตรวจวดัสขุภาพองค์การของโรงเรยีนประถมศกึษา	คอื	ตวัแปรทีส่งัเกตได้

ขององค์ประกอบการวางแผน	บูรณภาพของสถาบัน	ขวัญในการปฏิบัติงาน	ภาวะผู้น�าแบบมิตรสัมพันธ์	และ

ภาวะผู้น�าแบบกิจสัมพันธ์	 ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05		

สามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	 ได้ดังนี้	 Y
tot
	 =	 .516	 +	 .286	 (X

8
)	 +	 .197	 (X

1
)	 

+	.183	(X
3
)	+.132	(X

2
)	+	.099	(X

6
)	

 

*	 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา		รองศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาการบริหารการศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract

The	 purposes	 of	 this	 research	 	 were	 to	 determine	 :	 1)	 the	 components	 of	 	 the	

organizational	health	of	the	elementary	school	2)	the	influence	of	components	of		organizational		

health		and	3)	the		development		of		organizational		health		inventory		for		the	elementary	

school.	The	samples		were	take	from	120		elementary		schools.	The		instruments	for		collecting		

the		data		were		semi	–	structural		interview		and	rubric	scale	of	questionnaire.	The	statistics		

for	analyzing		the		data	were		frequency,	percentage,	mean,	standard		deviation,	exploratory		

factor	analysis,	path		analysis	and		stepwise	multiple	regression		analysis.	

The		results		of		this		research		found		that		:	

1.	The		components	of		the	organizational	health	of	the	elementary	school		were	1)	

institutional		integrity	2)	consideration	3)	moral	4)	resource		utilization	5)	problem	-	solving	

adequacy		6)	initiating		structure	7)		personal	affiliation	and	8)		planning.

2)	The	components	of		the	organizational		health		of		the	elementary		school		were	

correlate		to	problem	-	solving	adequacy	:	institutional		integrity,		consideration,	moral	and		

resource		utilization		affected		to	problem	-	solving	adequacy		and		remainder		transmited		

to	moral.

3)	Result	of	development	of	organizational	health		inventory		for		the	elementary		

school		were		planning,		 institutional		 integrity,	 	moral,	consideration			and		 initiating		

structure		affected		to		problem	-	solving	adequacy		at		.05	level		of		significance.	The	

equation	of	regression		analysis		was		Y
tot
	=	.516	+	.286	(X

8
)	+	.197	(X

1
)	+	.183	(X

3
)	+.132	

(X
2
)	+	.099	(X

6
)		

บทน�า

ไม ่มีองค ์การใดที่จะเจริญเติบโตมีความ

ก้าวหน้าต่อไปเรื่อย	ๆ	ในอนาคตโดยยืนอยู่บนความ

ส�าเร็จเมื่อครั้งอดีตหรือปัจจุบัน	 โดยการละเลยการ

ปรับปรุงพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะ

องค์การที่ท�าหน้าที่จัดการศึกษา	 ความหยุดนิ่งที่จะ

พัฒนาองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของการบริหารจัดการ	 มิเพียงแต่

ท�าลายสมรรถนะขององค์การเท่านั้น	แต่ยังกัดกร่อน

ความมั่นคงของสังคมในอนาคต	 (ชัชวาล	 	 ทัตศิวัช,	

2552)	 ซึ่งจะต้องย้อนกลับไปพิจารณาที่องค์การ

ทางการศึกษาว่ามีสุขภาพ	 มีอาการเจ็บป่วยหรือไม่	

สมรรถนะการบริหารจัดการเป็นอย่างไร	 ซึ่งองค์การ

อนามยัโลก	(World		Health	Organization	:	WHO)	

เปรียบเทียบองค์การเป็นระบบร่างกายของมนุษย์		

หากร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง	 มีสุขภาพที่

สมบูรณ์มีประสิทธิภาพในการท�างานเปรียบเหมือน

องค์การทีม่คีวามพร้อมในการปฏบิตังิาน		หากอวยัวะ

บางส่วนไม่สามารถท�างานหรือเสื่อมสมรรถภาพไป		

กลไกการท�างานจะหยดุชะงกั	ท�าให้เกดิอาการเจบ็ป่วย

ไม่สามารถต่อต้านโรคภัยได้	 (องค์การอนามัยโลก,	

2553)	 สอดคล้องกับนักชีววิทยาที่ได้กล่าวเปรียบ

เทียบกันระหว่างการรักษาสุขภาพองค์การกับเรื่อง 

อะนาโตม	ีทีก่ล่าวไว้ว่า	“องค์การคอื	สิง่มชีวีติ”	เพราะ
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การพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

DEVELOPMENT OF AN ASSESSMENT SYSTEM IN MATHEMATICS 

INSTRUCTION FOR SEVENTH GRADE STUDENTS

โชติมา		หนูพริก*

สุเทพ		อ่วมเจริญ**

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	ทดลองใช้ระบบ

ประเมนิการเรยีนการสอนคณติศาสตร์		และประเมนิระบบประเมนิการเรยีนการสอนคณติศาสตร์	กลุม่ตวัอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูคณิตศาสตร์	และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	จากโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครปฐมเขต	 1	 โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงจากโรงเรียนต้นแบบใช้หลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบทดสอบ	 แบบสอบถามและ 

แบบสังเกตในชั้นเรียน	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		และ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ		ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1.	 ระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย	 3	 กระบวนการย่อย	 คือ	 

1)	 การพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน	 2)	 การออกแบบการเรียนรู้	 และ	 3)	 การประเมินเพื่อการเรียนรู้		 

มีสาระส�าคัญหลัก	5	ประการ	ได้แก่	การให้ผลย้อนกลับกับนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ	ยอมรับการประเมินผล

ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจและเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน	 น�าผลการประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยน 

การสอน	แรงจูงใจ		และนักเรียนประเมินตนเองและเข้าใจถึงวิธีการปรับปรุง		

2.	 ผลการทดลองใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	 พบว่า	 ครูมีความรู้ด้านหลักสูตร	 

องิมาตรฐาน	การเรยีนการสอน	และการประเมนิเพือ่การเรยีนรูโ้ดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั	28.00	และมคีะแนน

พัฒนาการเป็นร้อยละ	 85.45	 	 มีทักษะในการประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี	 และม ี

ความคิดเห็นที่ดีต่อระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	 สามารถน�าระบบไปใช้เพื่อประเมินการ 

เรียนรู้	 รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนานักเรียนและการจัดการเรียนการสอน	 	 นักเรียนมีความรู้ด้าน 

เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์	 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

อยู่ในระดับดี	

3.	 ผลการประเมินระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	 พบว่า	 ครูและนักเรียนมีความ 

พึงพอใจและเห็นว่าระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นประโยชน์		ความเป็น

ไปได้ความเหมาะสม	 และมีความถูกต้อง	 ช่วยให้ครูมีการปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลให้มี 

ความชัดเจน	 เป็นที่ยอมรับ	 และสามารถใช้ประเมินได้อย่างยุติธรรม	และช่วยให้ครู	 นักเรียนมีการปรับปรุง

และพัฒนาตนเองได้ตรงตามเป้าหมาย

*	 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์.	ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract

This	research	aimed	to	develop	of	assessment		system	in	mathematics	instruction,	

to	implement,	and	to	evaluate	this	assessment	system.	The	sample	consisting	of	mathematics	

teachers	 and	 seventh	 grade	 students,	 was	 purposively	 selected	 from	 the	model	 schools	

implementing	the	Core	Curriculum	for	Basic	Education,	Buddhist	Era	2551.	The	research	

tools	included	a	test,	a	questionnaire,	and	a	classroom	observation	form.	Quantitative	data	

were	analyzed	by	percentage	 ,mean	 ,	 standard	deviation	whereas	qualitative	data	were	

analyzed	by	the	method	of	content	analysis.	

The	research	results	showed	as	follows:

1.	The	assessment		system	in	mathematics	 instruction	which	has	been	developed	

consisted	 of	 3	 subsystems	 including	 1)	 standard	 based	 curriculum	 development	 

2)	understanding	by	design		and	3)	assessment	for	learning	containing	5	essential	principles:	

efficiently	giving	feedback	to	students,	accepting	that	evaluation	or	assessment	may	affect	

students’	motivation	and	self-value,	revamping	learning	and	instruction	according	to	the	

results	 of	 evaluation	 or	 assessment,	 creating	 students’	 motivation,	 and	 having	 students	

evaluate	themselves	and	understand	the	ways	to	improve	themselves.

2.	The	trial	results	of	the	system	of	evaluation	of	mathematics	instruction	consisted	

of	2	aspects	as	follows:	For	mathematics	teachers,	the	average	score	of	their	knowledge	

about	curriculum,	learning	and	instruction,	and	learning	evaluation	equaled	to	28.20	whereas	

percent	 of	 their	 knowledge	development	 equaled	 to	85.45.	Their	 skills	 in	 evaluation	of	

mathematics	instruction	were	at	good	level.	They	had	positive	attitude	towards	it.	They	were	

able	to	use	the	system	of	evaluation	of	mathematics	instruction	properly	and	could	also	

know	how	to	give	appropriate	feedback	to	their	students	to	improve	learning	and	instruction.	

For	seventh	grade	students,	they	had	more	mathematics	knowledge,	and	skills;	moreover,	

their	desirable	characteristics	were	at	good	level.

3.	The	evaluation	of	the	assessment	system	in	mathematics	instruction	showed	that	

both	mathematics	teachers	and	seventh	grade	students	were	satisfied	with	it	sharing	an	

opinion	in	that	the	generated	system	contains	utility	,feasibility	,propriety	and	accuracy	it	

could	be	helpful	for	teachers	to	improve	measurement	and	evaluation	process	to	be	more	

clear-cut,	 better	 accepted,	 and	 fairer.	 Besides,	 the	 assessment	 system	 in	 mathematics	

instruction	is	able	to	help	mathematics	teachers	and	seventh	grade	students	to	improve	and	

to	develop	themselves	in	more	consistent	with	their	aimed	goals.
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์	เพือ่ศกึษาสมรรถนะทีพ่งึประสงค์ของผูบ้รหิารวทิยาลยัชมุชนในประเทศ 

ไทย	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ผู้บริหาร	ครู-อาจารย์	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและกรรมการสภาวิทยาลัย

ชุมชน	19		แห่ง	จ�านวน	682	คน	ได้แก่	วิทยาลัยชุมชนจังหวัด	แม่ฮ่องสอน	ตาก	พิจิตร	บุรีรัมย์	มุกดาหาร	

หนองบัวล�าภู	สระแก้ว	อุทัยธานี	ระนอง	นราธิวาส		ปัตตานี	ยะลา	สตูล	สมุทรสาคร	ยโสธร	พังงา	ตราด	

แพร่	และสงขลา	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีจ้�านวน	370	คน	โดยใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย	(Simple	

Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถามสมรรถนะที่พึงประสงค์	สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าความถี่	 (Frequency)	ค่าร้อยละ	 (Percentage)	ค่าเฉลี่ย	 (Χ )	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	S.D.	 และการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 analysis)	ผลการวิจัยพบว่า	 สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

ของผูบ้รหิารวทิยาลัยชมุชนในประเทศไทย	มสีมรรถนะทีส่�าคญัสามารถเรียงล�าดบัได้ดงันี้	(1)	ความเสียสละ

และอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	(2)	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	(3)	ความเมตตา	กรุณา	

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารี	 	 (4)	 ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานและหน่วยงาน	 และล�าดับสุดท้าย	 ได้แก่	

ความสามารถด้านภาษาในระดับสากล	 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนจากข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม	ได้แก่	การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง	มีภูมิรู้ทางวิชาการ	มีทุนทางสังคมในชุมชนที่ดี	และพยายาม

สร้างทีมงานให้เข้มแข็ง	

 

Abstract

The	purpose	 of	 this	 research	was	 to	 study	 desirable	 competencies	 of	 community	

college	administrator	 in	Thailand.	The	population	of	 the	 research	were	administrators,	

teachers,	personnels,	and	the	committees	(council)	of	community	colleges	consisted	from	

682	persons	in	19	provinces;	Mae	Hong	Son,	Tak,	Phichit,	Buri	Ram,	Mukdahan,	Nong	Bue	

Lumphu,	Sa	Keaw,	Uthai	Thani,	Ranong,Narathiwat,	Pattani,	Yala,	Satun,	Samut	Sakhon,	

Yasothon,	 	Phangnga,Trat,	Phrae	and	Songkhla.	The	 sample	group	consisted	 from	370	

persons	selected	by	simple	random	sampling	method.The	instruments	used	in	this	research	

*	 นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต	สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

** อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.	ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศิลปากร
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were	questionnaire.	The	statistic	used	to	analyze	data	were	frequency,	percentages,	mean	

scores,	 standard	 deviations	 and	 content	 analysis.The	 research	 results	 were	 as	 follows	

:Desirable	 competencies	 of	 community	 college	 administrators	 in	 Thailand,ranking	 from	

the	 highest	 mean	 score	 ;	 (1)	 Sacrifice	 and	 dedication	 to	 work	 for	 public	 welfare.	 (2)	

A	 creative.	 (3)	 Generous	 compassion	 to	 spread	 catholic.	 (4)	 Honesty	 and	 integrity	 to	

the	 job	and	colleagues.	And	Language	ability	 in	 international	are	 final.	The	suggested	

of	desirable	competencies	of	community	colleges	administrators	 ;	 to	have	an	interest	 in	

learning	continually,	to	have	base	of	the	knowledge,	to	have	good	resources	in	community	

and	to	make	an	effort	of	team	work.

บทน�า

วิทยาลัยชุมชนเป ็นสถาบันการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาต�่ากว่าปริญญา	 สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	 จัดตั้งขึ้นเมื่อ	 19		

กุมภาพันธ์	 พุทธศักราช	 2545	 ท�าหน้าที่ให้บริการ 

การศึกษาระดับสูง	 และจัดการอบรมระยะสั้นแก่

ชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู ่ทั้งด้านวิชาการและ

วชิาชพี	รวมทัง้การส่งเสรมิสนบัสนนุการพฒันาอาชพี		

คุณภาพชีวิต		เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน	จัดการ

เรียนการสอนแบบเปิดกว้าง	 หลากหลาย	 ตามความ

ต้องการของชุมชน	 โดยหลักสูตรมีความยืดหยุ ่น 

ตามความต้องการของผู้เรียน	 ความต้องการแก้ไข

ปัญหา			ความต้องการพฒันาศกัยภาพของบคุคลและ

วิถีชีวิต	 และความต้องการของตลาดแรงงาน	 เป็น

กลไกของชุมชนในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	 

ภายใต้การบรหิารจดัการและด�าเนนิงานด้วยพลงัแห่ง

ศรัทธา	 และความร่วมมือจากบุคคล	 หน่วยงานและ

องค์การต่าง	ๆ 		ในชมุชนนัน้	ๆ 		ไปสูว่ฎัจกัรการบรหิาร

วทิยาลยัชมุชนทีเ่ป็นสถานศกึษาของชมุชน	ด�าเนนิงาน

โดยชมุชนและเพือ่ตอบสนองความต้องการของชมุชน	

(อนุสารอุดมศึกษา,	2547	:	11	-	21)	

ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน	 มีการ

บริหารจัดการโดยชุมชน	 ใช้ทรัพยากรและศักยภาพ

ของชุมชนในการด�าเนินงาน	 มีการเชื่อมโยงกับ

พันธมิตรทั้งในและนอกชุมชน	แสวงหาความร่วมมือ

กบับคุคล		ชมุชน		หน่วยงาน	องค์การ		สมาคมวชิาชพี	

ผู ้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	 ให้ชุมชนเป็นผู ้น�า/ร่วม 

ด�าเนินการ		สร้างองค์กรที่เข้มแข็งในการชักน�าชุมชน

ให้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งก�าหนดนโยบาย	 การตัดสินใจ	

การด�าเนินงาน	 และการสนับสนุนทุกรูปแบบ	 เพื่อ 

จัดให้บริการตามความต้องการของชุมชน	 โดยภาระ

หน้าทีด่งักล่าวของวทิยาลยัชมุชนแตกต่างจากสถาบนั

อุดมศึกษาอื่นในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา	

การด�าเนินงานวิทยาลัยชุมชน	มีผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยชุมชนเป็นผู้บริหารซึ่งนับว่ามีความส�าคัญ 

ในการบรหิารและใช้ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	

เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ

วิทยาลัยชุมชนในด้านต่าง	ๆ 		ให้เป็นไปตามกฎหมาย	

ระเบียบ	 ข้อบังคับของทางราชการ	 รวมทั้งนโยบาย

แผนพัฒนา	 มาตรฐาน	 หลักสูตรการศึกษาและ

วตัถปุระสงค์ของวทิยาลยั	(ส�านกับรหิารงานวทิยาลยั

ชุมชน,	2548	:	11	–	14)	

การปฏิบัติงานปัจจุบันของผู้บริหาร	 พบว่า 

ผูบ้รหิารทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการบรหิารงานจะต้อง

เป็นผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารงาน	 เพราะ

สมรรถนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณลักษณะและความ

สามารถของบุคคลที่สะท้อนออกมาในรูปพฤติกรรม

การท�างาน	 ก่อให้เกิดผลที่ต้องการ	 โดยมีพื้นฐาน 

มาจากความรู้	 ทักษะวิธีคิด	 คุณลักษณะส่วนบุคคล
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ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี

FACTORS RELATED TO TEAMWORK PERFORMANCES OF 

COMMUNITY DEVELOPMENT WORKERS UNDER THE SUPERVISION 

OF EDUCATIONAL CENTER FOR COMMUNITY DEVELOPMENT, 

PHETCHABURI PROVINCE
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการท�างานเป็นทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบ

ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน	จังหวัดเพชรบุรี	มีวัตถุประสงค์ดังนี้	1)	 เพื่อศึกษาระดับการท�างานเป็นทีม

ของพัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน	 จังหวัดเพชรบุรี	 2)	 เพื่อศึกษาปัจจัย 

ที่มีความสัมพันธ์ต่อการท�างานเป็นทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนา 

ชุมชน	 จังหวัดเพชรบุรี	 ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา	 ประกอบด้วย	 การก�าหนดภารกิจของหน่วยงานและ

กลยุทธ์ในการบริหารงาน,	 โครงสร้างของทีม,	 ผู้น�าทีม,	 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�างาน,	

กระบวนการท�างานของทีม,	การรวมทีม,	วัฒนธรรมองค์กร,	สมดุลของชีวิตกับการท�างาน,	การจัดการความรู้	

และการคิดเชิงบวก	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	 ได้แก่	 พัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษา 

และพัฒนาชุมชน	 จังหวัดเพชรบุรี	 จ�านวน	 7	 จังหวัด	 มีกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 155	 คน	 และสัมภาษณ ์

ผูท้ีเ่กีย่วข้อง	จ�านวน	15	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมลู	ประกอบด้วย	แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์

แบบมโีครงสร้าง	วเิคราะห์ข้อมลู	โดยการหาค่าร้อยละ	(percentage)	ค่าเฉลีย่	(X )	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

(S.D.)	การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบน�าเข้าตัวแปร	(Stepwise	Multiple	Regression	Analysis)	

การวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	

ผลการวิจัยพบว่า

1.	 พัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน	จังหวัดเพชรบุรี	มีการท�างาน

เป็นทีมอยู่ในระดับมาก	(X =4.05,	S.D.	=	0.66)

2.	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการท�างานเป็นทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของ 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน	 จังหวัดเพชรบุรี	 ได้แก่	 การคิดเชิงบวก,	 การรวมทีม,	 การจัดการความรู้,	 

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�างาน,	 ความสมดุลของชีวิตกับการท�างาน,	 โครงสร้างของทีม	 และ 

การก�าหนดภารกิจของหน่วยงานและกลยุทธ์ในการบริหารงาน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

*	 นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต	สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.	ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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3.	 ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อการท�างานเป็นทมีของพฒันากรในพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของศนูย์ศกึษา

และพัฒนาชุมชน	จังหวัดเพชรบุรีที่ได้จากการสัมภาษณ์	ได้แก่	การก�าหนดภารกิจของหน่วยงานและกลยุทธ์

ในการบริหารงาน,	สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�างาน,	การรวมทีม,	วัฒนธรรมองค์กร,	การจัดการ

ความรู้	และการคิดเชิงบวก

Abstract

	 A	research	on	factors	related	to	teamwork	performances	of	community	development	

workers	under	the	supervision	of	educational	center	for	community	development,	Phetchaburi	

Province.	The	purposes	of	this	research	were		1)	to	study	the	development	workers	teamwork	

performances	 of	 community	 development	 workers	 under	 the	 supervision	 of	 educational	

center	for	community	development,	Phetchaburi	Province,	and	2)	to	study	factors	related	 

to	teamwork	performances	of	community	development	workers.	The	supervision	of	educational	

center	for	community	development,	Phetchaburi	Province.	The	independent	factors	consist	 

of	departments’	task	determination	and	management	strategy,	team	structure,	team	leadership,	

working	 environment	and	ambience,	 teamwork	procedure,	 team	 forming,	organizational	

culture,	work	life	–	balance,	knowledge	management	and	positive	thinking.	Sample	groups	

were	 development	 workers	 under	 the	 supervision	 of	 educational	 center	 for	 community	

development	 which	 supervise	 7	 provinces.	 Simple	 randomized	 samples	 were	 collected	 

from	155	respondents	and	15	specifically	selected	interviewees.	The	tools	for	collecting	 

data	 were	 questionnaires	 and	 structure	 interviews.	 Replines	 obtained	 were	 analyzed	 

to	achieve	hypothetical	solutions.	This	research	analyzed	the	data	employing	percentage,	

mean	(X ),	standard	deviation	(S.D.),	Stepwise	Multiple	Regression	analysis,		and	content	

analysis.

The	research	results	finds	that	:

	 1.	 The	 development	 workers	 under	 the	 supervision	 of	 educational	 center	 for	

community	development,	Phetchaburi	Province	has	a	high	 team	performance	work	 level	 

(X = 4.05,	S.D.	=	0.66).  

2.	 The	 factors	 on	 positive	 thinking,	 team	 forming,	 knowledge	 management,	

working	environment	and	ambience,	work	life	-	balance,	team	structure,	departments’	task	

determination	and	management	strategies	all	affected	the	community	development	workers	

under	 the	 supervision	 of	 educational	 center	 for	 community	 development,	 Phetchaburi,	

Province,	statistically	signifying	an	overall	level	.05.		

3.	 Additional	 suggestions	 on,	 factors	 related	 to	 teamwork	 performances	 of	 the	

development	workers	under	the	supervision	of	educational	center	for	community	development,	

Phetchaburi	 Province,	 departments’	 task	 determination,	 management	 strategies	 working	
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การพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงโดยใช้แบบฝึกทักษะที่ใช้แผนที่ความคิด

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

A Development of Writing Skill of Prathomsuksa 6 by Using Mind Mapping

along with Language Exercises.

แสงระวี		ประจวบวัน*

มีชัย		เอี่ยมจินดา**

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยได้พัฒนาทักษะการเขียนความเรียง	 โดยใช้แบบฝึกทักษะ	 ที่ใช้แผนที่ความคิดส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	เครื่องมือในการวิจัย	ประกอบด้วย	แผนการจัดการเรียนรู้	จ�านวน	5	แผน		และแบบ

ฝึกทักษะ	 จ�านวน	 5	 แบบฝึก	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียน 

ความเรียง	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	ได้ค่าประสิทธิภาพ	80.31/82.11	2)	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้านทักษะการเขียนความเรียง	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ	.05	โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	3)	ผู้เรียน	มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

แบบฝึกทักษะการเขียนความเรียง	 ที่ใช้วิธีการแผนที่ความคิด	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 อยู่ใน

ระดับมาก

Abstract

 This		thesis,	development		of		writing		skill	of		prathomsuksa	6	students	by	using	

mind	mapping	along	with	language	exercises,	to	be	the	sample	group	of		this		researach.	The	

researach	tools		of		this		thesis		consist		of		5		lesson		plans		and	5	language	exercises.	After		

the		researach		used		the		tool		with		the		sample,	the		researach		found		that	1)	According	

to	the	standard	at	80/80,	the	effectiveness	of	writing	skill	practice	was	at	80.31/82.11	 

2)	There	was	a	significant	difference	between	writing	skill	achievement	of	prathomsuksa	

6	students	at	the	.05	level,	which	post-lesson	achievement	was	higher	than	pre-lesson	one.	

3)	Students’	opinions	towards	learning	management	through	mind	mapping	based-writing	

skill	exercise	were	at	the	high	level.		

*	 นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต	สาขาวิชาการสอนภาษาไทย		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                         

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 E

 THE DEVELOPMENT OF LEARNING OUTCOME ON ADDING AND 

SUBTRACTING OF FIRST GRADE STUDENTS TAUGHT 

BY 7E LEARNING CYCLE APPROACH

อารีย์			สุขใจวรเวทย์*

สุเทพ		อ่วมเจริญ**

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)		เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรู้	เรือ่ง	การบวกและการลบของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	 	 7	 E	 2)	 ศึกษา 

ความสามารถในการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	E		ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1		และ	3)	ศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1	ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	E	กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	คือ		นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1	โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน		ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาราชบุรี	เขต	2		จ�านวน	15	คน		ใช้แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง		

ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 	 ผลการเรียนรู้เรื่องการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้	7	E		แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	 

โดยมีคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้	 2)	 ความสามารถในการเรียนรู้แบบวัฏจักร

การเรียนรู้	7	E		โดยภาพรวมทั้ง	7	E	มีความสามารถอยู่ในระดับดี		และ	3)	ความพึงพอใจของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	1	ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้		7	E	ในภาพรวมอยู่ระดับพึงพอใจมาก

Abstract

The	purposes	of	this	research	were	to	:		1)	compare	learning	outcome	on	adding	and		

subtracting	before	and	after	being	taught	by	the	7E	learning	cycle	approach,		2)	study	the	

first	grade	students’	abilities	taught	by	the	7E	learning	cycle	approach	and	3)	study	students’	

satisfaction	towards	the	application	of	the	7E	learning		cycle	approach.	The	sample	consisted	

of		15		students		in		the	first	grade	class	of	Watnongklangdan	School,	Ratchaburi	Education		

Service	Area	Office	2.	Experimental	design	was	the	one	group	pretest	posttest	design.

The	research	finding	revealed	:	1)	The	learning	outcome	on		adding	and	subtracting	

of		first	grade	students	before	and	after	being	taught	by	the	7E	learning	cycle	approach	

were	statistically	significant	different	at	the	level	of	.05	where	as	the	learning	outcome	after	

being	taught	by	the	7E	learning	cycle	approach	were	higher	than	before	being	taught	by	the	

*	 นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต		สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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7E		learning	cycle	approach,	2)	Students’	abilities	taught	by	7E	learning	cycle		approach	

in	general	were	at	a	high	agreement	level	and	3)	Students’	satisfactions	towards	the	7E	

learning		cycle	approach		were	at		a		very		high		agreement		level.		

บทน�า 

กระบวนการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ในอดตี		

คือ	 การสอนที่เน้นหนักในเนื้อหาและการท่องจ�า

มากกว่าการสร้างพื้นฐานทางการคิด	 ส่งผลให้เกิด

ความเครียดและคิดไม่เป็น	(กรมวิชาการ	2545		:	3) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ม

สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	ซึง่คณติศาสตร์มบีทบาท

ส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์	 ท�าให้

มนษุย์มคีวามคดิสรา้งสรรค์			คดิอย่างมเีหตผุล		เป็น

ระบบระเบียบ	 มีแบบแผน	 สามารถวิเคราะห์ปัญหา

และสถานการณ์ได้อย่างถีถ้่วนรอบคอบ	ท�าให้สามารถ

คาดการณ์	วางแผน	ตัดสินใจ	และแก้ปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม	 คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ 

ในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ตลอดจน

ศาสตร์อืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัคณติศาสตร์จงึมปีระโยชน์

ต่อการด�ารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น				

นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์	 มีความ

สมดุลทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญาและอารมณ์	

สามารถคดิเป็นท�าเป็น	แก้ปัญหาเป็น	และสามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 (สมนึก	 ภัททิยธนี,	

2546	 :	 30-32)	 กระบวนการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ที่ดีนั้นจ�าเป็นต้องพิจารณากิจกรรม 

การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย	เช่น	นกัเรยีนต้องเป็นผูก้ระท�า	

มีส่วนร่วมในกิจกรรมเข้าใจว่าตนเองก�าลังเรียนอะไร	

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคล		นกัเรยีนต้อง

ได้รับการเสริมแรง	 เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรียน	 นักเรียน

ได้รับประสบการณ์การเรียนที่หลากหลายในการสรุป

และจ�าแนกความรู้ที่ได้รับ	กิจกรรมการเรียนรู้มีความ

หลากหลาย	 มีการกระท�าซ�้า	 ๆ	 อย่างสม�่าเสมอ	 

การถ่ายโยงการเรียนรู ้มีการน�าเสนอสถานการณ์ 

การเรียนรู้ที่คล้าย	ๆ	กัน

ผลการประเมินในชั้นประถมศึกษาปีที่	 1 

ปีการศึกษา	 2551	 ของโรงเรียนวัดหนองกลางด่าน		

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	 65.86	 ซึ่งต�่ากว่าเกณฑ์ที่

โรงเรียนก�าหนดไว้คือ	 ร้อยละ	 70	 ซึ่งผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนยงัไม่ถงึเกณฑ์ทีต่ัง้เป้าไว้	เพราะนกัเรยีน

ไม่เข้าใจ	 เมื่อไม่เข้าใจก็ไม่อยากท�าเป็นเหตุให  ้

ผลการเรียนไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร	 นักเรียน

ส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องการบวกและการลบที่มี

ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน	 100	 เกิดจากนักเรียน 

ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและคิดหาค�าตอบไม่ถูกต้อง	 คือ	 

ตั้งตัวเลขไม่ตรงกับหลักที่แท้จริงของจ�านวนนักเรียน 

ไม่เข้าใจความหมายของการบวกลบ	 มีความเข้าใจ

สับสนท�าให้เวลาหาค�าตอบจึงไม่ถูกต้อง	 ไม่เข้าใจ

ความหมายของค่าประจ�าหลักของจ�านวนและขาด

ทักษะการคิดค�านวณอย่างเข้าใจ	 (อ�านวย	 จ�าปาเงิน,	

2550	:	40-41)	การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร์		

พบว่า	 ต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นฝึกทักษะ

กระบวนการคิด	การเผชิญปัญหา	การจัดกิจกรรมให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	 ฝึกการปฏิบัติ

ให้ท�าได้	 คิดเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	 เป็นสิ่งที่มีอยู่ใน 

ตัวมนุษย์ทุกคน	 การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ

เรยีนรู	้7	E	เป็นการสอนทีเ่น้นการถ่ายโอนความรูแ้ละ

ตรวจสอบความรู้เดิม	 เป็นการฝึกให้นักเรียนหาวิธี

ค้นหาความรู ้ด้วยตนเองซึ่งจะช่วยจดจ�าความรู ้ไว ้

ในสมองได้อย่างยาวนานเป็นการจัดการเรียนรู  ้

ที่มุ ่งพัฒนาผู้เรียนให้สร้างองค์ความรู ้ด้วยตนเอง 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเป็นการพัฒนาศักยภาพ 

ด้านสตปัิญญาและเป็นการฝึกใหน้กัเรียนหาวธิค้ีนหา

ความรู้	 แก้ปัญหาด้วยตนเอง	 ซึ่งช่วยให้จดจ�าความรู้

ได้นานและสามารถถ่ายโยงความรู	้ เป็นรูปแบบหนึ่ง								

ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและกระบวนการ 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การวัด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย

THE DEVELOPMENT OF LEARNING OUTCOMES ON MEASUREMENT 

OF THIRD GRADE STUDENTS TAUGHT BY STAD TECHNIQUE 

APPLYING CHILD THAI FOLK PLAY  ACTIVITIES

ปรานี		แพรอัตร์*

มาเรียม	นิลพันธุ์**

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง 

การวัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่ 3	 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	 STAD	 โดยประยุกต์ใช้กับกิจกรรม 

การละเล่นของเด็กไทย	 2)	 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง	 การวัดของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	 STAD	 โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย		

3)	 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	 STAD	 โดยประยุกต์ใช้กับกิจกรรม 

การละเล่นของเด็กไทย	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3/1	 โรงเรียนอนุบาล

บางแพ		จังหวัดราชบุรี	จ�านวน	28	คน	แบบแผนการทดลอง	เป็นแบบ	One	Group	Pretest	–	Posttest	

Design	

	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ	แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง	การวัด	แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่อง 

การวัด	 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการทดสอบค่าที	(t-test	แบบ	Dependent)	ผลการวิจัยพบว่า	

1)	 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง	 การวัด	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 มีประสิทธิภาพตาม 

เกณฑ์มาตรฐาน	 82.96	 /	 81.25	 2)	 ผลการเรียนรู้เรื่อง	 การวัด	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 

ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	 STAD	 โดยประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย	 หลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 	 3)	 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

ด้วยเทคนิค	 STAD	 โดยประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย	พบว่า	 นักเรียนมีความคิดเห็นโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

Abstract

	 The		purposes		of		this		research		were	1)	to	develop	and	find	out	efficiency	of	

the	lesson	plans	on	measurement	taught	by	STAD	technique	applying	child	thai	folk	play		

activities.			2)	to	compare	the	learning	outcomes	on	measurement		of	the	third	grade	students	

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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before	and	after	being	taught	by	STAD	technique	applying	child	thai	folk	play	activities.			

3)	to	investigate	the	opinions	of	third	grade	students	towards	the	instruction	with	STAD	

technique	applying	child	thai	folk	play	activities.	The	sample	of	this	research	were	28	third	

grade	students	of		Bangphae	elementary	school,	Ratchburi	province.	Experimental	design	

was	one	group	pretest	–	posttest	design.	

The	research		instruments	used	were	lesson	plans,	learning	outcomes,	questionnaires	

and	 evaluation	 form.	 The	 data	 were	 analyzed	 by	 percentage,	 Χ ,	 S.D.,	 t-test	

(dependent).	 The	 result	 of	 this	 research	were	 as	 follow:	 1)	 The	 lesson	 plans	were	 the	

efficiency	 standard	 criterion	 of	 82.96/81.25	 2)The	 learning	 outcomes	 on	 measurement	 

of	third	grade	students	after	being	taught	were	statistically	significant		higher	than	before		

being	 	 taught	 	at	 .05	 level.	 3)	The	opinions	of	 	 the	 third	grade	 students	 towards	 	 the		

instruction		by	STAD	technique	applying	child	thai	folk	play	activities	were		at	a	high	level	

of	agreement.	

บทน�า

การศกึษาถอืเป็นรากฐานส�าคญัต่อชวีติเพราะ

การที่ทุกคนจะเติบโตเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ ์

ทั้งร่างกายและจิตใจได้	 ต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู ้

เป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญั	ดงันัน้การจดัการศกึษาจงึจ�าเป็น

ที่จะต้องให้ผู ้ เรียนตระหนักถึงความส�าคัญของ 

การเรียนรู้	 เอาใจใส่ต่อการเรียนรู้และรู้จักแสวงหา

ความรู ้ที่จะพัฒนาตนเองซึ่งปัจจุบันวิธีการศึกษา 

เรียนรู ้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญ 

ของเทคโนโลยี	 และการเปลี่ยนแปลงของสังคม	 

ดังนั้น	 ครูมีหน้าที่ต้องค้นคว้าหาวิธีการจัดการศึกษา

เรยีนรูใ้ห้เหมาะสมสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงนัน้	

เพื่อให้ศิษย์ทุกคน	เป็นคนดี		มีความรู้	ความสามารถ

และด�ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข		

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทในการพัฒนา

ความคดิของมนษุย์	ท�าให้มนษุย์มคีวามคดิสร้างสรรค์			

คิดอย่างมีเหตุผล	 สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ

สถานการณ์ได้อย่างถีถ้่วน	ช่วยให้คาดการณ์	วางแผน		

ตัดสินใจ	 แก้ปัญหาและน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน ์

ต่อการด�าเนินชีวิต	 ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น		

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย		

จติใจ	อารมณ์	และสตปัิญญา	สามารถคดิเป็น	ท�าเป็น	

แก้ปัญหาเป็น	 และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง 

มคีวามสขุ	(กรมวชิาการ	2544	:	บทน�า)	แต่การเรยีน

การสอนคณิตศาสตร์เป็นปัญหามาช้านาน	 นักเรียน 

ในปัจจุบันมักมีเจตคติที่ไม่ดีต่อคณิตศาสตร์รู้สึกว่า

คณติศาสตร์เป็นวชิาทีค่่อนข้างยากทีจ่ะท�าความเข้าใจ	

(มาลนิท์	อทิธสิ	2544	:	25)	และกระบวนการจดัการ

เรียนการสอนยังเนน้การถา่ยทอดเนื้อหาวชิามากกว่า

การเรียนรู ้จากสภาพจริง	 ครูผู ้สอนขาดเทคนิค 

การสอน	 ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน	มักใช้วิธีการ

บรรยาย	 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 

ไม่ทั่วถึง	 ขาดการส่งเสริมให้นักเรียนท�างานร่วมกัน

เป็นกลุ่ม	 นักเรียนอ่อนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จาก

ครูและเพื่อน	 เนื่องจากมีนักเรียนเป็นจ�านวนมาก 

ในห้องเรยีน	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของพมิพาภรณ์		

สุขพ่วง	(2548	:	6)	และปราณี	จงศรี	(2545	:	4)				

และปาริชาต		สมใจ	(	2549	:	6)	

จากการศึกษาผลการประเมินผลการเรียนรู้

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ีที่ 	 3	 จากผล 

การประเมินคุณภาพระดับชาติ	 (National	 test) 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT ON LIFE SAFETY 

OF THE FOURTH GRADE STUDENTS TAUGHT BY 

PROBLEM BASED LEARNING APPROACH

ทรงธรรม		พลับพลา*

สุเทพ		อ่วมเจริญ**

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิทดลองแบบแผนการวจิยัแบบหนึง่กลุม่ทดสอบก่อน-หลงั	(one	group	

pretest-posttest	 design)	 โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ	 1)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง	

ความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐาน		และ	2)	ศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่4	ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	คือ	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4/1โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์	อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2553	 จ�านวน	 54	 คน	 โดยการสุ่มห้องเรียนด้วยวิธีการ 

อย่างง่าย	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐาน	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 

การจัดการเรียนรู้	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ	(%	)	ค่าเฉลี่ย	(Χ )	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

และการทดสอบค่าที	(t–test)	แบบ	dependent.			

ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง	 ความปลอดภัยในชีวิต	 ของนักเรียนชั้นประถม

ศกึษาปีที่	4	ทีจ่ดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรู้	(Χ =	27.39,	S.D.	=	3.73)	สูงกว่า

ก่อนเรียน	(Χ =	19.56,	S.D.	=	2.77)	และ	2)	ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

นักเรียนเห็นด้วยในระดับมาก	ล�าดับที่	1	คือ	ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	(Χ =	2.85,	

S.D.	=	0.16).	ล�าดับที่	2	คือ	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	(Χ =	2.81,	S.D.	=	0.19).			

และล�าดับที่	3	คือ	ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	(Χ =	2.78,	S.D.	=	0.24).	

*	 นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต		สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract

The	purposes	of	this	experimental	research	with	one	group	pretest	posttest	design	

were	1)	to	compare	learning	achievement	on	life	safety	of	the	fourth	grade		students	before	

and	after	being	 taught	by	problem	based	 	 learning	approach	and	2)	 to	 investigate	 the	

students’	opinions	toward	the	instruction	with	problem	based	learning	approach.	The	sample		

consisted	of		54		fourth		grade	students	of	Nakdeeanuson	School,	Maung,	Samutprakam	

Province.	The	research	instruments	used	for	gathering	data	were	:	an	instructional	plan,	an	

achievement	test,	and	a	questionnaire.	The	statistical	analysis	employed	were	percentage	

(%),	mean	(Χ ),	standard	deviation	(S.D.)	and	t-test	dependent.

The	research	findings	of	this	research	were	as	follows	1)	The	learning		achievement		

on	life		safety	of		the	fourth		grade		students		before	and		after		being		taught	by	problem	

based		learning	approach	were	statistically	significant	different	at	.05	level.	The	learning	

achievement	scores	after	being	taught	were	higher	than	before	being	taught	by	problem	

based	learning	approach	(Χ =	27.39,	S.D.	=	3.73).	(Χ =	19.56,	S.D.	=	2.77).		and	2)	The	

students’	opinions	toward		problem	based	learning	approach	were	at	a	high	agreement	

level	in	all		aspects.		The	students		strongly	agreed	with	the	learning	atmosphere	(Χ =	2.85,	

S.D.	=	0.16),	the	learning	activities	(Χ =	2.81,	S.D.	=	0.19).	and	the	learning	usefulness	

respectively	(Χ =	2.78,	S.D.	=	0.24).

บทน�า 

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์	ตั้งอยู่ท่ีหมู่	6	ต�าบล

แพรกษา	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ	 เขต	 1	 

ซึ่งการเดินทางมาโรงเรียนนักเรียนต้องโดยสาร 

รถประจ�าทางหรอืรถรบัส่งนกัเรยีนซึง่ตดิกบัถนนใหญ่

มีรถสัญจรไปมาตลอดเวลาบริเวณโดยรอบโรงเรียน 

มีสิ่งปลูกสร้าง	 เช่น	 โรงงานอุตสาหกรรม	 หมู่บ้าน

จัดสรร	 สถานบันเทิง	 โดยเฉพาะชุมชนมีอาชีพเป็น

พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม	 จากการส�ารวจพบว่า	

ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจาก 

ต่างจงัหวดัโดยเข้ามาท�างานในแหล่งงานอตุสาหกรรม

และมักอยู ่กันเป็นครอบครัวเดี่ยว	 ประกอบด้วย	 

พ่อ	 แม่	 พี่	 น้อง	 และนักเรียนขาดการดูแลจาก 

ผู ้ปกครองทางด้านสุขภาพอนามัย	 การเจ็บป่วย	 

การรับประทานยาโดยที่ไม ่บอกผู ้ปกครองหรือ 

รับประทานยาเอง	 การเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา

และการได ้รับอันตรายจากสารเคมีโดยเฉพาะ 

ยาฆ่าแมลงที่มีอยู่ภายในบ้านในการฉีดยาฆ่าแมลง 

อาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายนักเรียนหรือผู้ที่อาศัย 

อยู ่ในบ้านจากการเก็บข ้อมูลและสอบถามจาก

นักเรียนบางชุมชนมีการเสพยาเสพติด	เช่น	สูบบุหรี่		

ดืม่สรุา		เล่นการพนนัอาจส่งผลให้นกัเรยีนเลยีนแบบ

อยากทดลองเสพซึง่เป็นก้าวแรกของการเสพยาเสพตดิ 

ซึง่บางครอบครวัมกัใช้ให้นกัเรยีนไปซือ้	บหุรี	่หรอืสรุา

ให้อยู่เป็นประจ�า	

เมื่อศึกษาถึงปัญหาจากข้อมูลการประเมิน

คุณภาพผู ้ เ รี ยนของ โร ง เ รี ยนนาคดีอนุ สรณ ์	 

ปีการศึกษา	 2552	 การประเมินผลการเรียนรู้ระดับ

ประถมศึกษาปีที่	 4	 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้สุขภาพชุมชน ต�าบลหนองสาหร่าย 

อ�าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี

LESSON LEARNED FROM LEARNING COMMUNITY HEALTH CARE OF 

NONGSARAI DISTRICT, PHANOMTHUAN, KHANCHANABURI

พัณณ์ชิตา		โยคะนิตย์*

นรินทร์		สังข์รักษา**

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ																			

1)	 ถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชนต�าบลหนองสาหร่าย	 	 อ�าเภอพนมทวน	 จังหวัดกาญจนบุรี	 

2)		ศกึษากระบวนการปฏบิตัทิีด่ด้ีานสขุภาพของชมุชนต�าบลหนองสาหร่าย	อ�าเภอพนมทวน	จงัหวดักาญจนบรุี		

พืน้ทีใ่นการศกึษาเลอืกต�าบลหนองสาหร่าย	อ�าเภอพนมทวน		จงัหวดักาญจนบรุ	ีผูใ้ห้ข้อมลู	ได้แก่		ผูน้�าชมุชน

และประชาชน	 กลุ่ม	 /	 องค์กรชุมชน	 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข	 (อสม.)	 และบุคลากรสาธารณสุข	 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและการท�าบันทึกภาคสนาม	 โดยผู้วิจัยใช้

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 	 การสนทนากลุ่ม	 	 และการวิเคราะห์หลังปฏิบัติ	 

รวมถึงการวิเคราะห์เอกสาร		

ผลการศึกษาพบว่า	 ชุมชนหนองสาหร่ายมีทุนทางสังคมที่ส�าคัญ	 มีการสร้างการเรียนรู ้ร่วมกัน 

ของคนในชุมชน	มีการสร้างเป็นกระบวนการเรียนรู้		เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	ซึ่งปัจจัยสู่

ความส�าเร็จของชมุชนหนองสาหรา่ยนีจ้ดัท�าเป็นยทุธศาสตรข์องชมุชนอยูด่มีสีุข		การจดักจิกรรมด้านสุขภาพ

ก่อให้เกิดการท�างานร่วมกันของชาวบ้านจนประสบความส�าเร็จ	 รวมถึงการจัดการความรู้และใช้ความรู้ที่มี 

อยู่ในตัวบุคคลของคนหนองสาหร่ายออกมาใช้ในการพัฒนา	 มีการท�างานที่เป็นระบบเป็นของตนเอง	 เป็น 

กระบวนการส�าคญัทีช่่วยให้ก่อเกดิประชาคมสขุภาพต�าบล	โดยเริม่ต้นจากสิง่ทีม่อียูแ่ละพฒันาต่อจากฐานราก

เดิมที่เข้มแข็ง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้น�าของชุมชน	 นับเป็นทุนทางสังคมที่ส�าคัญ	 ทั้งยังใช้ตัวแบบงาน 

ด้านสาธารณสขุสามารถเชือ่มโยงไปสูก่ารพฒันาในมติอิืน่	ๆ 	ด้วย	การพฒันาของหนองสาหร่ายเป็นการพฒันา

ชุมชนต้นแบบอย่างบูรณาการ		ที่น�าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนหนองสาหร่าย

*	 นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต		สาขาวิชาพัฒนศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract

This	 research	 study	 is	 based	 on	 the	 methodology	 of	 Qualitative	 Research.	 The	

purposes	of	this	study	were	1)	to	distill	the	Lesson	of	Community	Health	Care	of	Nong-Sarai	

District,	Phanomthuan,	Khanchanaburi	2)	to	study	the	good	practice	of	healthy	process	for	

Nong-Sarai	Community,	Phanomthuan,	Khanchanaburi.	Key	informations	of	this	research	

received	from	community	leader,	people,	Community	Organization,	Health	Volunteer	and	

health	care		personals.	Research	instruments	are	non-structured	interview	dual	with	field	

note.	Researcher	made	a	deeply	interview	together	with	observing,	focus	group	discussion	

and	After	Action	Review	including	the	study	of	documentary	analysis.

The	 results	 of	 this	 research	 are	 found	 that	 Nong-Sarai	 Community	 has	 the	 co-

ordination	of	learning	process	in	the	community	which	we	are	aware	that	this	community	

has	the	Social	Capital.	Apart	from	this,	they	also	build	the	learning	process	in	order	to	

originate	the	concrete	object	in	the	community.	Factor	to	bring	Nong-Sarai	to	get	successful	

is	arranging	the	Community	Health	Care	Strategy.	Providing	the	healthy	activities	also	creates	

the	unity	to	this	community.	Community	is	people	can	join	and	bring	there	knowledge	to	

enhance	their	living	life	to	be	better.	They	have	their	own	work	process	by	originating	from	

their	social	capital	which	is	an	important	thing	to	community	develop	health	care	center	

for	the	district.	This	strategy	is	the	model	of	public	health	which	can	be	applied	to	other	

development	as	appropriate.	The	study	of	Nong-Sarai	community	is	the	Integration	that	is	

led	to	the	strength	of	this	community

บทน�า

สุขภาพเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตและ

สังคม	 เป็นพื้นฐานแห่งชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน

ปรารถนาและคาดหวงัให้ตนเองมสีขุภาพด	ีประชาชน

ที่มีคุณภาพจึงควรมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้ง 

ทางร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ	์ สังคม	 จิตวิญญาณและ 

มีสุขภาวะทางปัญญา	 นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีความรู้	 

ความคิดอย่างมีเหตุผล	 รวมทั้งมีการตัดสินใจที่ 

เหมาะสมสามารถเป็นทีพ่ึง่พงิของบคุคลในครอบครวั

และชุมชน	 (ประเวศ	 วะสี,	 2541:24)	 การสร้าง

สุขภาพนับได้ว่ามีความส�าคัญและเป็นหัวใจในการ

พัฒนาการจัดการสุขภาพ	 ให้มีความยั่งยืน	 โดยเน้น

การควบคุมปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมปัจจัยเสริม 

ที่เหมาะสม		การควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวบั่นทอน

ให้สขุภาพอ่อนแอ		ระบบสขุภาพภาคประชาชนจงึเป็น

มิติใหม่ของงานสาธารณสุขมูลฐานอย่างเป็นระบบ

และเป็นกระบวน		การท�างานแบบรวบยอด	เป็นเรือ่ง

ของการคดิการตดัสนิใจของชมุชนในการพฒันาชมุชน

ของตนเอง		ว่าจะท�าอะไร		แค่ไหน		อย่างไร		เมื่อใด		

เป็นไปตามความคิดความจ�าเป็นและความต้องการ

ของชมุชน(ส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์		ส�านกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	

(แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	10	พ.ศ.2550-

2554	:	14)

ต�าบลหนองสาหร่ายเป็นต�าบลต�าบลหนึ่ง 

ในอ�าเภอพนมทวน	 ที่มีเรื่องราวความเข้มแข็งของ

ชุมชนซึ่งได้ถูกกล่าวถึงและน�ามาถ่ายทอดเป็น 
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การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นเยาว์ ตามแนวคิด

การฝึกทางปัญญาจากต้นแบบ  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางธุรกิจ

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF JUNIOR ENTREPRENEUR

CURRICULUM BASED ON COGNITIVE APPRENTICESHIPS APPROACH  

TO ENHANCE BUSINESS COMPETENCE OF UPPER SECONDARY

SCHOOL STUDENTS

  

ประเสริฐ		ลีอ�านนต์กุล*		 	 	

ส�าลี		ทองธิว**	 	

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นเยาว์	 ตามแนวคิดการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบ	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย	มกีระบวนการวจิยัและพฒันาหลกัสตูร	5	ขัน้ตอน	ได้แก่	1)	การส�ารวจข้อมลูพืน้ฐานในการจดัการ

เรียนการสอนธุรกิจ	 สมรรถนะทางธุรกิจและความต้องการของผู้เรียน	 2)	 การศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	 และ 

งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร	 และการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบ	 3)	 การสร้างหลักสูตรตามรูปแบบ

การฝึกทางปัญญาจากต้นแบบ	4)	การทดลองใช้หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นเยาว์	5)	การปรับปรุงแก้ไข

เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์	 กลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนสายปัญญา	 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 1	 ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จ�านวน	38	คน	โดยวธิกีารเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง	ตวัแปรได้แก่หลกัสตูรผูป้ระกอบการ

ธุรกิจรุ่นเยาว์ตามแนวคิดการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบ		ใช้ระยะเวลาในการทดลอง	16	สัปดาห์		ผลการวิจัย

พบว่า	 1)	 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นเยาว์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา

ทางด้านธุรกิจสูงกว่าเกณฑ์			2)		นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นเยาว์มีพฤติกรรม

ความสามารถการจัดการในการประกอบการธุรกิจสูง			3)	นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้หลักสูตรผู้ประกอบการ

ธุรกิจรุ่นเยาว์	 มีแรงขับพฤติกรรมการประกอบการธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ	 และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่

ก�าหนด

*	 นิสิตปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	ดร.	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Abstract

The	objectives	of	this	paper	are	to	develop	:	the	junior	entrepreneur	curriculum	based	

on	cognitive	apprenticeship	approach		for	upper	secondary	school	students	and	to	evaluate	

the	junior	entrepreneur	curriculum.	The	research	and	development	of	the	curriculum	has	

been	done	through	the	5	stages	:	1)	researching	fundamental	data	on	essence	for	business	

teaching	,	business	competence		and	needs	of	learners;	2)	educating	concept,	theories	and	

researches	related	to	curriculum	development		and	cognitive	apprenticeship	approach;	3)	

developing	a	 curriculum	based	on	 cognitive	apprenticeship	approach;	4)	 experimenting	

with	using	the	efficiency	of	a	junior	entrepreneur	curriculum;	5)	revising	to	the	complete	

curriculum.	The	target	group	is	38	students	in	mattayam	5	at	Saipanya	school,	the	secondary	

education	service	area	office	1,	office	of	the	basic	education	commission,	selected	by	purposive	

sampling	technique.	The	duration	was	16	weeks.	It	is	found	that	the	junior	entrepreneur	

curriculum	based	on	cognitive	apprenticeship	approach	has	enhanced	business	competence	

of	the	target	group	in	three	domains	:	the	knowledge	application	in	actual	business	situation,		

business	operation		and	positive	attitude	career.

บทน�า

หวัใจส�าคญัในการจดัการศกึษา	คอื	การเสรมิ

สร้างศกัยภาพของผูเ้รยีนให้มคีณุภาพชวีติทีด่สีามารถ

ด�ารงชีวิตในสังคมอย่างสงบสุข	 มีกระบวนการที่เท่า

ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 โดยสามารถน�าการ

เรียนรู้มาสู่การน�าไปใช้ในชีวิตจริงได้	 จนก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ตนเองและครอบครวัดงันัน้		สถานศกึษา

จ�าเป็นต้องจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง	 พร้อมที่จะกระตุ้นให้ผู ้เรียนใฝ่

ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง	 	 ผู้สอนและผู้เรียน 

จะต้องร่วมกันสร้างประสบการณ์ของการเรียนรู ้	 

ผู้สอนจะต้องเป็นผู้สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้สร้าง 

สิง่แวดล้อม		สร้างค�าถาม	และจดับรรยากาศทีจ่ะเอือ้

ต่อผูเ้รยีนได้สร้างองค์ความรู	้(โกวทิ		ประวาลพฤกษ์,	

2546:	2)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.

2542	จงึได้เน้นให้สถานศกึษาด�าเนนิการจดัการศกึษา

โดยยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 และก�าหนดให้สถานศึกษา	

และท้องถิน่มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	ดงัทีป่รากฏ

ในแนวการจัดการศึกษา	 หมวดที่	 4	 มาตรา	 23	 

ที่ก�าหนดให้สถานศึกษา	 จัดการศึกษาในเรื่องของ

ความรู	้ทกัษะในการประกอบอาชพีและการด�ารงชวีติ

อย่างมคีวามสขุ	และมาตรา	27	ทีก่�าหนดสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท�าสาระของหลักสูตรเพื่อความ

เป็นไทย	ความเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาติ	การด�ารงชวีติ		

และการประกอบอาชีพที่ เกี่ยวกับสภาพปัญหา 

ในชุมชนและสังคม		คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อ

เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว	 ชุมชน	 สังคม	 และ

ประเทศชาติ	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

แห่งชาติ,	 2542:	 13-17)	 จึงมีความจ�าเป็นที่สถาน

ศกึษาจะต้องพฒันาหลกัสตูรให้มคีวามสอดคล้องกบั

ความต้องการของผู้เรียนในสังคม	 รวมทั้งสภาพของ

ชมุชน	เพือ่ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน

ต่อไป
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การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบวิธีเชิงนิเวศและพลวัตร 

ในระยะเปลี่ยนแปลงส�าหรับเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็ก  

เพื่อเตรียมเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF A CURRICULUM 

BASED ON THE ECOLOGICAL AND DYNAMIC MODEL OF 

TRANSITION TO ENHANCEMENT SOCIAL SKILLS OF CHILDREN 

PREPARING FOR FIRST GRADE

บุศรินทร์		สิริปัญญาธร*						

ส�าลี		ทองธิว**		

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามรูปแบบวิธีเชิงนิเวศ

และพลวัตรในระยะเปลี่ยนแปลง	การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย	4	ขั้นตอนได้แก่	1)	การศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะทางสังคมที่จ�าเป็นของเด็กในระยะเปลี่ยนแปลง	 ในบริบทของโรงเรียน 

ประถมศกึษา	6	โรงเรยีนในจงัหวดัราชบรุี	เกีย่วข้องกบัเอกลกัษณ์ความสมัพนัธ์ของคนในสงัคมจงัหวดัราชบรุี

โดยเฉพาะกลุ่มครู	ผู้ปกครองและกลุ่มเด็กอนุบาล	2)	การร่างหลักสูตรตามรูปแบบวิธีเชิงนิเวศและพลวัตร 

ในระยะเปลี่ยนแปลง  3) การทดลองใช้หลักสูตรโดยใช้รูปแบบการวิจัย	A-B-A	Design	กับเด็กที่เตรียม 

เข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	จ�านวน	10	คน	เป็นระยะเวลา	

15	สัปดาห์		4)	การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์บนฐานข้อมูลที่ได้จากการทดลอง

ผลการวิจัยพบว่า

1.	 หลักสูตรระยะเปลี่ยนแปลงส�าหรับเด็กเพื่อเตรียมเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 (เด็กจบชั้น

อนุบาลปีที่	 2)	 	 ได้พัฒนาขึ้นตามรูปแบบวิธีเชิงนิเวศและพลวัตรในระยะเปลี่ยนแปลง	 เพื่อเสริมสร้าง 

ทักษะทางสังคมที่จ�าเป็น	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านความร่วมมือ	 ด้านการควบคุมตนเองและด้านการรักษาสิทธิ์	 

มีองค์ประกอบ	13	องค์ประกอบ	ได้แก่	วิสัยทัศน์	หลักการ	พันธกิจ	จุดมุ่งหมาย	สาระการเรียนรู้	มาตรฐาน

การเรียนรู้	 หน่วยการเรียนรู้	 การจัดหน่วยการเรียนรู	้ ระยะเวลาการเรียนรู้	 การจัดประสบการณ์การจัดการ

เรียนรู้	สื่อการเรียนรู้	การวัดและประเมินผล	บทบาทเด็ก	เพื่อน	ครูและผู้ปกครอง		หลักสูตรประกอบไปด้วย

หน่วยการเรียนรู้	9	หน่วย	แต่ละหน่วยมีการจัดประสบการณ์	การเรียนรู้ที่หลากหลายและการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างเด็ก	เพื่อน	ครู	และผู้ปกครอง		

*	 นิสิตปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	ดร.	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบวิธีเชิงนิเวศและพลวัตร

บุศรินทร์		สิริปัญญาธร	-	ส�าลี		ทองธิว

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่	2	ฉบับที่	1	(กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2553)

155

2.	 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามรูปแบบวิธีเชิงนิเวศและพลวัตรในระยะเปลี่ยนแปลง	โดยการ

ทดลองใช้หลักสูตร	พบว่า	เด็กเตรียมเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่	1	มีทักษะทางสังคมทั้งสามด้าน	สูงกว่า

ก่อนใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.001	และมีแนวโน้มของทักษะทางสังคมทั้ง	3	ด้านสูงขึ้น

ในระยะทดลอง		แต่มีแนวโน้มของทักษะทางสังคมทั้งสามด้านลดลงเมื่อระงับการจัดกระท�า

 

Abstract

The	research	aims	to	develop	a	curriculum	based	on	the	Ecological	and	Dynamic	

Model	of	Transition	and	to	evaluate	the	efficiency	of	the	implementation	of	the	curriculum.		

The	 research	 and	 development	 of	 the	 curriculum	has	 been	 done	 through	 the	 4	 stages:	 

1)	researching	fundamental	data	on	essential	social	skills	for	first	graders	in	purposively	

selected	6	elementary	 schools	 in	Ratchaburi	Province,	 together	with	 the	 specific	 socio-

cultural	context	of	community	people;		2)	developing	a	curriculum	base	on	the	Ecological	

and	Dynamic	Model	of	Transition	to	enhance	three	essential	social	skills		for	kindergarten	

children	moving	on	to	first	grade;		3)		evaluating	the	efficiency	of	the	curriculum	utilizing	

the	A-B-A	 design,	with	 10	 kindergarten	 children	moving	 on	 to	 first	 grade,	 in	Anuban	

ratchaburi	school,	muang	district,	Ratchaburi	province,	for	the	duration	of	15	weeks;	4)	

revising	the	curriculum	using	the	data	obtained	from	the	evaluation	stage.

	Research	findings	are	as	the	followings:

1.	 The	transition	curriculum	for	children	preparing	for	first	grade	based	on	the	

ecological	and	dynamic	model	of	transition	to	enhancement	three	social	skills:	cooperation,	

self-control,	 and	 assertion	 was	 consisted	 of	 13	 components:	 vision,	 principle,	 mission,	

objection,	the	content,	learning	standards,	learning	units,	learning	units	management,	time	

table,	learning	experience,	instruction	media,	assessment	and	evaluation,	and	role	of	children,	

peer,	teacher	and	parents.	The	resulting	curriculum	consisted	of	9	learning	units	including	

learning	experiences,	that	interact	with	each	other,	the	relationships	between	children,	peer,	

teacher,	and	parents.

2.	The	evaluation	of	a	curriculum	based	on	the	Ecological	and	Dynamic	Model	of	

Transition	after	implementing	curriculum	showed	that	the	three	social	skills	possessed	by	

the	 kindergarten	 children	 seem	 to	 be	 improved	 statistically	 significance	 at	 .001	 level.	

However,	those		three	social	skills	have	shown	to	be	inclined	during	the	experimental	stage,	

but	are	declined	during	the	follow	up	period	when	the	treatment	has	been	withdrawn.



 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ในองค์กร

นวลทิพย์		อรุณศรี	-	ส�าลี		ทองธิว

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่	2	ฉบับที่	1	(กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2553)

168

การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ในองค์กร 

และแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้:  

กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

DEVELOPMENT OF A LEARNING ORGANIZATION DEVELOPMENT 

PROGRAM BASED ON THEORY OF ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE 

CREATION AND ACTION LEARNING APPROACH:  A CASE STUDY OF  

THE ROYAL THAI ARMY NURSING COLLEGE 

นวลทิพย์	อรุณศรี*

ส�าลี	ทองธิว**		

                                                 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 พัฒนาโปรแกรมการด�าเนินงานตามทฤษฎีการสร้างความรู้ใน	 องค์กร 

และ	 แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	 โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาล

กองทัพบก	 และเพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม	 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยประกอบด้วยหัวหน้า 

ภาคและอาจารย์จ�านวน	17	คน	และบุคลากรสนับสนุนจ�านวน	25	คน		การด�าเนิน	การวิจัยมี	4	ขั้นตอน	คือ	

ขั้นเตรียมการ	 ขั้นพัฒนาโปรแกรม	 ขั้นการทดลองใช้โปรแกรมและขั้นการประเมินประสิทธิผลโปรแกรม	 

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม	 การสัมภาษณ์	 เชิงลึก	 แบบสะท้อนความคิดและ 

แบบประเมนิประสทิธผิลของโปรแกรม	ผลการวจิยัพบว่าโปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้ได้ใช้เทคนคิเดคมัและกจิกรรม

การเล่าเรื่องเป็นกิจกรรมหลักในการกระตุ้นการถ่ายทอดความรู้ฝังลึกออกเป็นความรู้ชัดแจ้งขณะเข้ากลุ่ม 

สร้างความรู้	 และพบว่าโปรแกรมสามารถพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกให้เป็นบุคคล 

แห่งการเรียนรู้	ตามตัวชี้วัด	5	ข้อ		และพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้

ตามตัวชี้วัด	10	ข้อ

                                                           Abstract

In	this	paper,	the	learning	organization	development	program	was	developed	based	on		

the	theory	of	organizational	knowledge	creation	and	action	learning	approach.		The	program	

developing	process	was	carried	out	in	the	Royal	Thai	Army	Nursing	College	(RTANC),	Bangkok,	

Thailand.	The	target	groups	were	twelve	teachers	and	three	heads	of	departments,	and	twenty-

five	supporting	staffs.		In	developing	the	learning	organization	development	program,	the	research	

has	been	conducted	in	4	phases;	Phase	1:	Preparation,	Phase	2:	Program	development,	Phase	 

*	 นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.ดร.ส�าลี	ทองธิว	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ

โดยใช้กลยุทธ์การปรับโครงสร้างองค์กรของฟูลแลนส�าหรับครูประถมศึกษา

THE DEVELOPMENT OF AN ACADEMIC COMPETENCY 

ENHANCEMENT MODEL USING FULLAN’S STRATEGIES FOR 

ORGANIZATIONAL RESTRUCTURING FOR ELEMENTARY SCHOOL 

TEACHERS

ประไพ		ธรมธัช*

ส�าลี		ทองธิว**

บทคัดย่อ

การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันารปูแบบการเสรมิสร้างสมรรถนะทางวชิาการโดยใช้กลยทุธ์การปรบั

โครงสร้างองค์กรของฟูลแลนส�าหรับครูประถมศึกษา	 และศึกษาคุณภาพของรูปแบบนี้	 ส�าหรับสมรรถนะ 

ทางวิชาการที่เสริมสร้างให้กับครูในการวิจัยนี้	หมายถึง		สมรรถนะต่อไปนี้	1)	สมรรถนะด้านการสอน	ได้แก่			

การออกแบบการสอน	 การด�าเนินการสอน	 	 การประเมินผลการเรียนรู้	 และ2)	 สมรรถนะด้านการเป็นผู้น�า		

ได้แก่	 การสื่อสารผลงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและการท�างานเป็นทีม	 ด�าเนินการพัฒนา 

รปูแบบโดยการศกึษาวเิคราะห์เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการปรบัรปูแบบองค์กร	การศกึษาภาคสนามเพือ่รวบรวม

ข้อมูลสภาพและปัญหา	 สมรรถนะทางวิชาการของครู	 จากนั้นน�าข้อมูลที่รวบรวมได้มาสร้างต้นร่างรูปแบบ 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการของครูในส่วนที่ขาดหายไป	 และภายในกรอบการปรับรูปแบบองค์กร				

และน�าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบพิจารณาความเป็นไปได้ของรูปแบบ	 ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย	 ประกอบด้วย	 

ครูประถมศึกษา	จ�านวน	24	คน	ในโรงเรียนประถมศึกษา	3		โรงเรียน		สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร	 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นครู	 ได้มาโดยวิธีเจาะจง	 เก็บข้อมูลพัฒนาการ 

ของสมรรถนะทางวิชาการของกลุ่มเป้าหมายโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ด้วยวิธีการสังเกตการสอนสังเกต 

การด�าเนินงานด้านการเป็นผู้น�า	 	 	 โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึก	 การสนทนากลุ่ม	 

และการบันทึกการปฏิบัติงานด้านการสอนและการเป็นผู้น�าของครู	 	 ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดถูกน�ามาวิเคราะห์	 

ตีความสร้างข้อสรุป	 ผลการวิจัยสรุปว่า	 1.	 หลังการพัฒนาสมรรถนะที่ขาดหายไปของครู	 คือ	 สมรรถนะ 

ด้านการสอน		ได้แก่	การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน	สมรรถนะด้านการเป็นผู้น�า		ได้แก่		การสื่อสาร	

และการท�างานเป็นทีม	 พบว่า	 ครูกลุ่มเป้าหมาย	 มีสมรรถนะทางวิชาการด้านการสอน	 และการเป็นผู้น�า 

ในระดบัดมีาก	โดยสมรรถนะในการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน	อยูใ่นระดบัด	ีสมรรถนะด้านการสือ่สาร

ในระดับดี	และการท�างานเป็นทีมในระดับดีมาก		2.	รูปแบบที่พัฒนาขึ้น		ประกอบด้วย	ส่วนที่	1	หลักการ

*	 นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา		รองศาสตราจารย์	ดร.	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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และวตัถปุระสงค์	โดยหลกัการของรปูแบบ		ได้แก่	การเสรมิสร้างสมรรถนะทางวชิาการ	ภายในกรอบการปรบั

สภาพสิ่งแวดล้อม	 และวัฒนธรรมการท�างานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร	 โดยใช้องค์กรโรงเรียน 

เป็นฐาน	 ส�าหรับวัตถุประสงค์	 คือ	 การเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการให้กับครูกลุ่มเป้าหมาย	 ส่วนที่	 2	

กระบวนการเสริมสร้าง		ประกอบด้วย		4	กลยุทธ์	ดังนี้	1)	สร้างเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะที่ขาดหายไป

ร่วมกัน	 	 2)	 สร้างสรรค์สายสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 3)	 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู ้

แบบร่วมมือ	และ4)	สร้างกัลยาณมิตรทางการประเมิน	3.	หลังการใช้รูปแบบ	พบว่า	ครูแสดงสมรรถนะทาง

วิชาการที่ขาดหายไปได้		และท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก�าหนดไว้

Abstract

The	purposes	of	this	research	were	to	develop	an	academic	competency	enhancement	

(ACE)	model	adapting	Fullan’s	strategies	for	organizational	restructuring	for	24	elementary	

school	teachers	in	purposively	selected	three	elementary	schools	in	Bangkok,	and	to	study	

quality	 of	 the	 developed	model.	 The	 academic	 competency	 expected	 from	 the	 involved	

teachers	referred	to	competency	in	instructional	management	and	academic	leadership.	This	

model	was	developed	 through	 researching	 the	 related	documents,	 and	 through	data	on	

academic	competency	of	the	24	teachers,	obtained	from	fieldwork	study.	The	quality	of	the	

model	was	certified	by	selected	5	academic	experts	in	the	field	of	curriculum	and	instruction.	

Qualitative	data	on	academic	competency	enhancement	of	the	twenty-four	teachers	were	

collected	through	participation	observation	with	in-depth	interviews,	focus	group	interview,	

dialogue,	and	personal	reflective	journals	techniques.

Research	findings	were	as	the	followings:		

1.	 The	twenty-four	teachers	possessed	academic	competency	under	the	instructional	

domain	at	the	level	4,	while	possessed	academic	competency	under	the	leadership	domain	

at	the	level	3.		The	absence	competency	were	leadership	domains;	communication	at	the	

level	3;	and	team-working	at	the	level	4.

2.	 The	Academic	Competency	Enhancement	Model	was	 initiated	 to	enhance	 the	

absence	competency	of	the	24	teachers,	composed	of	the	essential	elements:	a)	rationale:	

restructure	the	cultural	and	actual	work	environmental	so	that	to	enhance	the	personnel	to	

collaboratively	 and	 actively	 improve	 their	 academic	 competency;	 and	 objectives:	 the	

enhancement	of	the	academic	competency	of	the	target	teachers	both	on	the	instructional	

domain,	and	the	leadership	domain.	The	4	strategies	utilized	emphasized	on	a)	positive	but	

quality	supports	from	members	in	a	small	and	tight-knitted	teacher	unit,	b)	the	strategic	

plans	 emphasizing	 on	 caring	 goal	 sharing	 and	 caring-trust-respect	 performance	 with	
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พันต�ารวจตรียงยุทธ		ฉายแสง*

วรรณวีร์		บุญคุ้ม**

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร 

ในสถานีต�ารวจภธูรจงัหวดันครปฐม	 2)	 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร

ในสถานีต�ารวจภธูรจงัหวดันครปฐม	 จ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและประชาชน	และ		

3)	 เสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรในสถานีต�ารวจภูธร 

จงัหวดันครปฐม	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 กลุ่มที่หนึ่ง	 ได้แก่	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

ในสถานีต�ารวจจังหวัดนครปฐม	 จ�านวน	 1,545	 	 คน	 กลุ่มที่สองได้แก่	 ประชาชนผู้รับบริการที่มีภูมิล�าเนา 

อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต�ารวจภธูรจงัหวดันครปฐม	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	851,426	คน		ส่วนกลุม่ตวัอย่าง

ได้จากการสุม่แบบแบ่งชั้น	 จากทั้งหมด	 8	 	 อ�าเภอ	 ก�าหนดขนาดโดยใช้วิธีการเปิดตารางของ	 เครจซี่และ 

มอร์แกน	ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	ได้เจ้าหน้าที่ต�ารวจในสถานีต�ารวจภธูรจงัหวดันครปฐม	จ�านวน	298	คน	

และประชาชนที่มีอายุ	 18	 ขึ้นไปที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดนครปฐมและมาใช้บริการที่สถานีต�ารวจ	 จ�านวน	

384	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัคอืแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูในเดอืนกนัยายน	

พ.ศ.	2553		จากนั้นจึงท�าการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าความถ่ี	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

การทดสอบที	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	และการวิเคราะห์เนื้อหา	

ผลจากการศึกษาพบว่า

1.	 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรในสถานีต�ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 

ทีร่ะบโุดยเจ้าหน้าทีต่�ารวจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	

เรียงตามล�าดับคือ	 ด้านทรัพยากร	 ด้านกระบวนการบริหาร	 ด้านคุณภาพงาน	 และด้านการมีส่วนร่วม	 ส่วน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรในสถานีต�ารวจภูธรจังหวัดนครปฐมที่ระบุโดย

ประชาชน		พบว่า	ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง		เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับปานกลาง

ทุกด้าน	เรียงตามล�าดับคือด้านทรัพยากร	ด้านคุณภาพงาน	ด้านกระบวนการบริหาร	และด้านการมีส่วนร่วม	

*	 นกัศกึษาปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาสงัคมศาสตรเพื่อการพฒันา	คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	
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2.	 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรในสถานีต�ารวจภธูรจงัหวดันครปฐม	 

จ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	พบว่า	แตกต่างกันตามต�าแหน่ง	และระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และเมื่อเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาและสายงาน 

ทีร่บัผดิชอบพบว่า	ไม่แตกต่างกนั	ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจจราจรในสถานตี�ารวจภธูร	

จงัหวดันครปฐม	 จ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของประชาชน	 พบว่า	 แตกต่างกันตามระดับการศึกษา 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		และเมื่อเปรียบเทียบตามเพศ	อายุ	และอาชีพพบว่า	ไม่แตกต่างกัน

3.	 เสนอแนะในการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจจราจรในสถานตี�ารวจภธูร

จงัหวดันครปฐมคอื	การเพิม่ก�าลงัพล	การเสนอเพิม่งบประมาณเพือ่เพิม่ขวญัก�าลงัใจ	การสร้างความสมานฉนัท์	

และเพิ่มเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยอย่างเร่งด่วน

Abstract

The	objectives	of	this	research	were	to:	1)	study	performance	efficiency	of	the	traffic	

police	 of	 the	 police	 stations	 in	Nakhon	 Pathom	province;	 2)	 compare	 the	 performance	

efficiency	of	the	traffic	police	of	the	police	stations	in	Nakhon	Pathom	province,	regarding	

personal	status	of	the	police	and	people	in	Nakhon	Pathom	province,	and;	3)	examine	the	

suggestions	 for	 increasing	 the	performance	efficiency	of	 the	 traffic	police	of	 the	police	

stations	in	Nakhon	Pathom	province.		The	populations	were	divided	into	two	groups:	the	

1,545	police	working	in	the	police	stations,	the	851,426	people	who	registered	and	received	

services	 in	 the	responsible	area	of	 the	police	stations.	The	samples	were	selected	 from	

stratified	random	sampling	from	12	Ampurs,	determined	sample	size	by	the	Krejcie’s	and	

Morgan’s	table	at	the	95%	of	reliability,	so	there	were	298	police	working	in	the	police	

stations	and	384	people,	over	18	years	old,	in	Nakhon	Pathom	province.		The	instrument	

was	a	constructed	questionnaire.		The	employed	statistics	were	frequency,	percentage,	mean,	

standard	deviation,	t-test,	analysis	of	variance,	and	content	analysis.

The	results	were	as	follows:

1.	The	performance	efficiency	of	the	traffic	police	of	the	police	stations	in	Nakhon	

Pathom	province	identified	by	the	police,	in	over	all,	was	at	a	high	level.		When	each	aspect	

was	individually	considered,	the	findings	showed	all	the	aspects	were	at	high	levels	as	well.	

The	priority	of	the	individual	aspects	was	resources,	administrative	processes,	job	quality,	

and	participation,	

respectively.	 	On	 the	 other	 hand,	 the	 performance	 efficiency	 of	 the	 traffic	 police	

identified	by	 the	people,	 in	over	all,	was	at	a	moderate	 level.	 	When	each	aspect	was	

individually	considered,	the	findings	showed	that	all	the	aspects	were	at	moderate	levels	as	
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลในเขตจงัหวดัราชบรุ	ีด้านการวางแผน	การจดัองค์กร	การจดับคุลากร	การอ�านวยการ	และการควบคมุ	

ตลอดจนปัญหาและความต้องการในการบริหารงานลูกเสือ	 ตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

ในสถานศกึษาสงักดัเทศบาลในเขตจงัหวดัราชบรุี	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	เป็นสถานศกึษาสงักดัเทศบาล

ในจังหวัดราชบุรีจ�านวน	 3	 เทศบาล	 ผู้ให้ข้อมูลคือผู้บริหาร	 และพนักงานครูเทศบาลที่ปฏิบัติการสอนใน 

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลในเขตจังหวัดราชบุรี	 จ�านวนทั้งสิ้น	 235	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถามและการประชุมสนทนากลุ่ม	สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าความถี่	(f)	ค่าร้อยละ	(%)	ค่าเฉลี่ย	

Χ 	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย 

วิธีการของเชฟเฟ	และการวิเคราะห์เนื้อหา	ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม	ผลการวิจัยพบว่า	

1.	การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ในด้าน 

การจดับคุลากร	ด้านการจดัองค์กรอยูใ่นระดบัมาก	ด้านการวางแผน	ด้านการอ�านวยการ	และด้านการควบคมุ	 

อยู่ในระดับปานกลาง

2.	สถานศึกษาที่สังกัดเทศบาลต่างกัน	 มีการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาด้านการวางแผน	 

ด้านการจัดองค์กร	และด้านการจัดบุคลากร	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

3.	ผู้บังคบับัญชาลูกเสือที่มีต�าแหน่งต่างกัน	มีความคดิเห็นต่อการบริหารงานลูกเสือ	ในสถานศกึษา

ด้านการจัดองค์กร	และด้านการจัดบุคลากร	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

4.	ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืทีม่วีฒุต่ิางกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานลกูเสอืในสถานศกึษาทกุด้าน	

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

*	 นักศึกษาปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
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Abstract

This	thesis	aimed	to	1)	study	and	compare	opinions	of	chief	scout	executives	about	

scout	management	 in	 schools	 under	 the	Municipal	Authorities,	 Ratchaburi	 province	 in	

achieving	5	missions:	planning,	organizing,	personnel	administering,	directing	and	controlling,	

and	2)	study	problems	and	needs	in	managing	scout	activities	of	municipal	schools.	The	

sample	in	this	study	consisted	of	three	municipal	authorities	in	Ratchaburi	and	235	school	

administrators	and	municipal	teachers	in	Ratchaburi.	A	questionnaire	and	a	focus	group	

discussion	were	employed	to	gather	data.	The	data	were	analyzed	by	frequency	(f),	percentage	

(%),	mean	( x ),	and	standard	deviation	(S.D.)	and	One	Way	Analysis	of	Variance	(ANOVA)			

Scheffe’s	 test	 was	 employed	 to	 compare	 each	 pair	 of	 variables	 to	 find	 the	 significant	

differences	and	content	analysis	was	used	for	the	data	analysis.	The	results	revealed	that:	

1.	The	level	of	the	scout	management	in	schools	under	the	Municipal	Authorities	was	

at	the	high	level	for	personnel	administering	and	organizing.			However,	the	level	of	the	scout	

management	was	moderate	for	three	missions:	planning,	directing	and	controlling.	

2.	The	schools	from	the	different	Municipal	Authorities	managed	the	scout	activities	

for	the	missions	of	planning,organizing	and	personnel	administering	differently	at	the	significance	

level	of	0.05.	

3.	The	level	of	opinions	of	chief	scout	executives	of	different	scout	ranks	and	the	missions	

of	organizing	and	personnel	administering	was	different	at	the	significance	level	of	0.05.	

4.	The	 level	 of	 opinions	 of	 chief	 scout	 executives	 of	 different	 scout	 educational	

backgrounds	in	all	five	missions	was	different	at	the	significance	level	of	0.05.

บทน�า

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	

2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	

มเีจตนารมณ์ในการก�าหนดเนือ้หาสาระของหลกัสตูร

และการสอนมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองได้ของผู้เรียน

ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้มากขึ้น	

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ที่ควบคู่กับการ

พัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม	 โดยยึดคนเป็น

ศูนย์กลางในการพัฒนา	 เพื่อให้การบริหารประเทศ 

เป็นไปในทางสายกลาง	บนพืน้ฐานดลุยภาพเชงิพลวตั

เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนา	 อันได้แก่	 มิติตัวคน	

สังคม	เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อมและการเมือง	สามารถ	

คิดวิเคราะห์อย ่างมีเหตุผล	 และใช ้หลักความ 

พอประมาณ	 มีความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับ

จิตใจของคนในชาติ	 สอดคล้องกับพันธกิจของ 

การพัฒนาประเทศที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให้มี

คณุภาพ	คณุธรรมมคีวามรอบรูอ้ย่างเท่าทนัเหตกุารณ์ 

มสีขุภาวะทีด่	ีอยูใ่นครอบครวัทีอ่บอุน่	ชมุชนเข้มแขง็	

พึ่งตนเองได้	 มีความมั่นคงในการด�ารงชีวิตอย่าง 

มีศักดิ์ศรีภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลาย	 

ทางวัฒนธรรม	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
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และท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี

Factors Influencing Market Adaptation Strategies of Local and Community 

Products in Ratchaburi Province  

นราวุฒิ			สังข์รักษา* 

พิทักษ์		ศิริวงศ*์*

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาสภาพการแข่งขันทางการตลาดของผลิตภัณฑ ์

ชุมชนและท้องถิ่นของผู้ประกอบการในจังหวัดราชบุรี	 2)	 เปรียบเทียบกลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดตาม

ลักษณะส่วนบุคคล	 3)	 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนและ 

ท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี	 กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	280	คน	 ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ	 เครื่องมือที่ใช ้

คือแบบสอบถาม	และสัมภาษณ์ระดับลึก	 ผลการวิจัย	พบว่า	 1)	 	 สภาพการแข่งขันในภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง	( X =	3.07)		2)	การวิเคราะห์กลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาด	จ�าแนกตามอายุ	สถานภาพสมรส	 

การศึกษา	 รายได้	 อาชีพ	 และระยะเวลาด�าเนินการที่แตกต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การปรับตัวทาง 

การตลาดแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั	.05	ส่วนเพศไม่แตกต่างกนั	และ	3)	ปัจจยัด้านสภาพการแข่งขนั	

โดยเฉพาะอย่างยิง่	ความเข้มข้นทางการแข่งขนัภายในธรุกจิ	และปัจจยัด้านการสนบัสนนุ	ได้แก่	การประยกุต์

ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การรวมกลุ่มและเครือข่าย	และการพัฒนาระบบมาตรฐานมีประสิทธิภาพในการ

ท�านายร่วมกันต่อกลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น	ร้อยละ	39.80	

Abstract

This	research	aimed	to	1)	study	the	situations	of	market	competition	among	entrepreneurs	

local	and	community	products	selling	in	Ratchaburi	Province	2)	compare	the	market	adaptation	

strategies	 based	 on	 personal	 characteristic	 and	 3)	 study	 the	 factors	 influencing	 the	market	

adaptation	strategies.	Two	hundred	and	eighty	respondents	were	selected	by	the	stratified	sampling	

technique.	The	instruments	were	a	questionnaire		and	an	in-depth	interview.	The	results	showed	

that	1)	 the	overall	market	competition	was	evaluated	at	moderate	 level	 ( X =3.07).	For	 the	

overall	supporting	factor	it	was	demonstrated	at	high	level	( X =3.87).	The	market	adaptation	

*		 นักศึกษาปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการประกอบการ	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สาขาวิชาการประกอบการ	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทน�า

การเรยีนแบบออนไลน์	(Online	Instruction)	

หมายถึง	 การใช ้สารสนเทศและสื่อในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อดิจิทัลมาประกอบกิจกรรม 

การเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ใน

รายวิชาหรือหลักสูตร	 โดยอาศัยระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการด�าเนินกิจกรรม	

ลักษณะของข ้อมูลสารสนเทศเป ็นข ้อมูลทาง

คอมพิวเตอร ์หรืออิเล็กทรอนิกส์อยู ่ ในสภาพที ่

พร้อมใช้งานอยู ่ตลอดเวลา	 ท�าให้การเรียนแบบ

ออนไลน์เป็นการเรยีนทีส่ามารถโต้ตอบ	(Interactive)	

กันได้เหมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ	 และด้วย

ความสามารถทีเ่ป็นข้อมลูแบบดจิทิลัทางคอมพวิเตอร์		

ท�าให้สามารถน�าเสนอโดยใช้เทคโนโลยทีีเ่ป็นลกัษณะ

ของมลัตมิีเดยี	สามารถน�าเสนอข้อมูลทีเ่ป็นข้อความ	

รูปภาพ	 กราฟิก	 วีดิทัศน์	 วีดิโอคลิป	 เสียงและ 

ภาพเคลือ่นไหวในลกัษณะ	2	มติ	ิหรอื		3	มติไิด้	ท�าให้

การเรียนออนไลน์มีความน่าสนใจมากขึ้น	 และ

สามารถใช้เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ทีข่อบข่ายกว้างขวาง

ของอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการบริการจัดการเนื้อหา

ความรู้	การน�าส่งเนื้อหา	(Content	Delivery)	การให้

บริการทางการศึกษารวมถึงการใช้เครื่องมือสื่อสาร 

ในอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน	 การสื่อสาร

ระหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อนหรอืผูเ้รยีนด้วยกนัเองให้เกดิ

ขึ้นในมิติเวลาประสานและต่างเวลา	 (Synchronous	

and	Asynchronous	Mode	of	Communication)	

ซึ่งจะกลายเป็นคุณสมบัติหลักอีกอย่างหนึ่งของ 

การเรียนออนไลน์	 คือเป็นการจัดกิจกรรมการเรียน

ทางไกล	(Distance	Learning)	ได้ด้วย

การประเมินผล	 (Assessment)	 มีมากมาย

หลายรูปแบบและเกิดขึ้นอย่างหลากหลายและ 

กว้างขึ้น	 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์มีการ

ขยายรูปแบบจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 

มีการสร ้างสรรค์กิจกรรมการเรียนผ่านสื่อและ

เทคโนโลยีรูปแบบใหม่	 ๆ	 ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา	 ซึ่ง 

การวัดและประเมินก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ส�าคัญ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 และการเรียนการสอน

ในทุก	ๆ 	หลักสูตร	หนังสือเรื่อง	“การประเมินผู้เรียน

ออนไลน์”	ผู้เขียนพยายามน�าเสนอมุมมอง	แนวคิด

จากปัจจัยพื้นฐานที่มีของการประเมินผลทั่วไป	 

มาประยุกต์ใช้ร ่วมกับหลักการประเมินกับสภาพ

แวดล้อมทางเรียนออนไลน์	 โดยผู้เขียนเน้นเรื่อง 

พื้นฐานของการประเมินดังกล่าวมาเป็นพื้นฐานของ

การสร ้างความถูกต ้องส�าหรับการประเมินผล	 

แต่บริบทของการสภาพแวดล้อมออนไลน์ยังเป็น 

ที่พูดคุยและถกเถียงกันทางวิชาการอยู่โดยตลอด 

ในการประเมินออนไลน์	 เราจะได้ทราบวิธีการเลือก 

สิ่งที่ควรมีการประเมินในสภาพแวดล้อมออนไลน์		 

วิธีการใช้การทดสอบการเขียน	 (Written	 tests)		

กระบวนการประเมินทักษะของผู้เรียน	 นอกจากนั้น 

ยงัมกีารให้ข้อเสนอแนะให้ผูเ้รยีนและวธิกีารประเมนิ

อย่างมีประสิทธิภาพการใช้ซอฟต์แวร์การสนับสนุน

จัดการหลักสูตรออนไลน์	 ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าการเรียน

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์มีความคาดหวัง

ในการประเมินและมาตรฐานการประเมินเป็นแบบ

เดียวกันกับการประเมินแบบดั้งเดิม	 (Traditional	

assessment)	 เหมือนกับการประเมินในสภาพ

แวดล้อมที่พบเจอหน้ากันจริง	ๆ	(Face-to-Face)	

วัตถุประสงค์

หนงัสอืเล่มนีน้�าเสนอกระบวนทศัน์การเรยีน

การสอนและการประเมินการเปลี่ยนแปลงทั้งในอดีต

และปัจจุบัน	 	 รวมถึงน�าเสนอกรอบแนวคิดส�าหรับ 

การประเมินผู ้ เรียนในสภาพแวดล้อมการเรียน 

แบบออนไลน์	เพือ่น�าเสนอองค์ประกอบส�าคญัส�าหรบั

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	 กลยุทธ์	 ขั้นตอนและ
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กระบวนการส�าหรับการออกแบบการเรียนการสอน

ส�าหรบัการประเมนิผลแบบออนไลน์		ซึง่เนือ้หาเหมาะ

ส�าหรับ	 อาจารย์	 นักออกแบบการเรียนการสอน	

(Instructional	 Designers)	 และนักการศึกษา 

ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมออนไลน์	 นอกจากนั้น 

ยังเหมาะส�าหรับ	 สถาบันการศึกษา	 มหาวิทยาลัย	

โรงเรียน	ตลอดจนวิทยาลัยที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับ

การออกแบบและน�าส่ง	 (Design	 and	 Delivery)	

ส�าหรับ	 การเรียนการสอนออนไลน์	 (Online	

instruction)	 การเรียนการสอนทางไกล	 (Distance	

Education)	ซึง่ในหนงัสอืจะมแีนวทางการด�าเนนิการ

เทคนิคและวิธีการในการประเมิน	 การสร้างแบบวัด

และประเมนิ	การประเมนิปฏสิมัพนัธ์ในออนไลน์และ

การท�างานร่วมกัน	(Assessing	Online	Interaction	

and	 Collaboration)	 ของผู ้สอนและผู ้เรียนใน

หลักสูตร	

สาระส�าคัญ 

หนังสือเรื่อง	 การประเมินผู้เรียนออนไลน์	

ประกอบไปด้วยเนื้อหาจ�านวน	14	เรื่อง	โดยที่เนื้อหา

ทั้งหมดน�ามาจัดกลุ ่มแบ่งออกเป็นตอน	 ๆ	 ตาม

แนวทางการน�าเสนอได้		5	ตอน	ประกอบด้วย		

ตอนที่	 1	 การสร้างกรอบในการประเมิน 

ผูเ้รยีน	(Establishing	a	Framework	for	Assessing	

Students)เป็นการน�าเสนอมุมมอง	 ประวัติที่ผ่านมา

ของการประเมินผู ้เรียนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์และ 

มีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้	 รวมถึงมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมด้วย 

จนกระทั้งมีระบบออนไลน์	 ความแตกต่างจากการ

ประเมินออนไลน์กับการประเมินผลในชั้นเรียน	 

ในส่วนอื่นๆ	ก็จะอธิบายเกี่ยวกับการวัดความรู้,	 การ

สร้างหลักฐานของความตรง	 การประเมินผลโดยใช้

การสังเกต		

ตอนที่	 2	 การก�าหนดแผนการประเมิน	

(Determining	an	Assessment	Plan)		ประกอบด้วย

เรื่อง	 การตัดสินใจในการประเมิน,	 การสร้างและ

ก�าหนดระยะเวลาการประเมินในการเรียนและการ 

ฝึกอบรม,	ประเภทของการประเมนิทกัษะในการเรยีน

และการฝึกอบรม,	 การเลือกเนื้อหาที่ต ้องการ 

การประเมนิ,	การพจิารณาข้อก�าหนดสิง่ทีค่วรประเมนิ,		

การหาความเที่ยง	(Reliability)	ส�าหรับการประเมิน,		

ข้อจ�ากัดของรูปแบบการทดสอบ	 ส่วนที่สองเป็น 

ข้อพิจารณาส�าหรับการสร้างแผนการประเมินในการ

ทดลองแบบออนไลน์ซึ่งการประเมินมีรายละเอียด

มาก	 ให้ความส�าคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะการแก้

ปัญหา	การวางแผนการประเมนิ	และยงัอธบิายถงึการ

ตดัสนิใจว่าจะใช้การประเมนิผลระหว่าง		(Formative)	

ซึ่งเป็นการประเมินรับรองสิ่งที่ได้รับการเรียนรู้จาก

กระบวนการ	 เช่น	 การก�าหนดผลการเรียนระหว่าง

เรียน

ตอนที่	 3	 การสร้างและการจัดการการ

ประเมนิผลการเขยีน	(Producing	and	Administering	

Written	Assessments)	ประกอบด้วยเรือ่ง	การสร้าง

รายการประเมินการเขียน	 ข้อดี	 และข้อ	 จ�ากัด 

ของการประเมิน	 การตรวจสอบคุณภาพในรายการ

ประ เมิน , 	 ฝ ึ กปฏิบั ติ ก า รตรวจสอบคุณภาพ 

ที่พึงประสงค์เหล่านี้ในรายการที่ เสร็จสมบูรณ์,	 

การเขียนเรียงความ,	ข้อดีและข้อจ�ากัดของการเขียน

เรยีงความ,		ข้อก�าหนดการประเมนิคณุภาพทีต้่องการ

ในการเขียนเรียงความ,	 เกณฑ์การให ้คะแนน 

การประเมิน

ตอนที่	 4	 การสร้างและการจัดการการ

ประเมนิการปฏบิตั	ิ(Producing	and	Administering	

Performance	Assessments)	กล่าวถึงเรื่อง	ข้อควร

พิจารณาเมื่อใช้การประเมินผลการปฏิบัติ,	 ลักษณะ

ของการประเมินการปฏิบัติ,	 การแบ่งประเภทของ 
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การประเมินผลการปฏบิัต,ิ		ข้อดขีองการประเมินการ

ปฏิบัติ,	 ข้อจ�ากัดของการประเมินปฏิบัติ,	 การสร้าง 

การประเมินผลการปฏิบัติในการเรียนออนไลน์	

ตอนที่	 5	 การประเมินปฏิสัมพันธ์ออนไลน์

และการท�างานร ่วมกัน	 (Assessing	 Online	

Interaction	 and	 Collaboration)	 ถือว่าเป็นตอนที่

ส�าคัญซึ่งได้กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานของการ

ประเมินผลออนไลน์	 ประกอบด้วย	 การประเมินผล

การเขียน	(Written	tests)	การประเมินผลการปฏิบัติ	

(Performance	 Assessments)	 และการท�างานร่วม

กนั	(Collaborative	Work)	เป็นบรบิทส�าคญัของการ

ประเมินผลออนไลน์	ตัวอย่างเช่น	การเลือกประเมิน

ผลการเขียน		อาจใช้รายการแบบปรนัย	แต่เมื่ออยู่ใน

บรบิทของสภาพแวดล้อมการเรยีนออนไลน์,	รายการ

ประเมินแบบปรนัยไม่จ�ากัดรูปแบบเดิม	 ๆ	 ของการ

เลือกค�าตอบระหว่างตัวเลือกที่เป็นตัวอักษร	 แต่จะ

สามารถสร้างความหลากหลายของสื่อที่ช่วยให้การ

เลอืกมหีลาย	ๆ 	รปูแบบ	เช่น	การเลอืกสถานทีภ่ายใน

ภาพที่แสดงให้เห็นแนวความคิด		หรือเลือกข้อความ

ที่ตัดตอนมาแสดงเสียงที่บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะ

ของเพลงนัน้	ๆ 	เพือ่ให้ผูเ้รยีนมกีารตอบสนองในทนัที	

หรือแม้กระทั่งสรุปในระหว่างการประเมิน	

นอกจากนั้นในบทท้ายของหนังสือยังได้

กล่าวถงึ	ปฏสิมัพนัธ์และการท�างานร่วมกนัในออนไลน์	

ได้แก่	 กิจกรรมสร้างชุมชนออนไลน	์ (Community-

Building	 Activities)	 การออกแบบและขั้นตอน 

การท�างานร่วมกัน	 รายละเอียดของกระบวนการ 

กลุ่ม	เช่น	การก�าหนดขนาดของกลุ่ม	(Group	Size)	

การก�าหนดมาตรฐานการสื่อสาร	 (Communication	

Standards)	 บทบาทของทีม	 (Team	 Roles)	

กระบวนการประเมินผลและการสะท ้อนกลับ	

(Process	Reflection	and	Evaluation)	การพัฒนา

แผนการสร้างชุมชนออนไลน์	 และมีการอธิบายถึง 

การใช้ซอฟต์แวร ์เพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชน

ออนไลน์และการท�างานร่วมกัน	 นอกจากนั้นหนังสือ

ได้อธิบายวิธีการจัดการการประเมินการมีปฏิสัมพันธ์

และการท�างานร่วมกันในทุก	 ๆ	 ส่วน	 ได้แก่	 การ

ประเมินระหว่าง	 (Formative	 Assessment)	 และ

ประเมินหลังหรือการประเมินรวบยอด	(Summative	

Assessment)	ส�าหรบักจิกรรมการท�างานร่วมกนั		โดย

มกีารประเมนิผลจากผูส้อน	(Instructor	Assessment)		

ผู้เรียนประเมินตนเอง	 (Self-Assessment)	 และ

ประเมนิจากผูเ้รยีนด้วยกนั	(Peer	Assessment)		และ

มีการอธิบายการก�าหนดเกณฑ์	 (Criteria)	 ในการ

ประเมนิ	การพฒันาและเลอืกเครือ่งมอืในการประเมนิ	

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ

การเรียนแบบออนไลน์	

สรุป

หนังสือเรื่อง	 การประเมินผู้เรียนออนไลน์	

(Assessing	Learners	Online)	นี้ได้น�าเสนอแนวคิด

การประเมินผู้เรียนออนไลน์ที่ได้ผสมผสานแนวคิด

การประเมินการเรียนรู้ในแบบดั้งเดิม	 (Traditional	

Assessment)	 มาใช้แนวคิดและวิธีการประยุกต์กับ

การประเมนิในรปูแบบออนไลน์	ทีเ่หมาะสมมตีวัอย่าง

แนวคิดและเทคนิควิธีการเป็นไปตามขั้นตอนที่ทีม 

ผู ้เขียนได้พยายามอธิบายและน�าเสนอตัวอย่าง 

จากประสบการณ์มาถ่ายทอด	ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์

ส�าหรับผู ้ที่ก�าลังศึกษาในเรื่อง	 การเรียนการสอน

ออนไลน์	 การเรียนแบบอีเลิร์นนิง	 (E-Learning)	 

การเรียนแบบผสมผสาน	 (Blended	 Learning)	 

การเรยีนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็หรอืทีอ่าจเรยีกชือ่

ได้อีกหลายแบบ	 ซึ่งทั้งหมดเหล่านั้นจะต้องศึกษา

กระบวนการ	 เทคนิค	 วิธีการและขั้นตอนประเมิน 

ที่ถูกต้อง	 การเลือกใช้เครื่องมือการประเมินและ

สามารถประเมินผู้เรียนได้ครบถ้วนในทุกมิติของการ
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เรียนออนไลน์	 หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะและจ�าเป็น 

อย่างยิ่งส�าหรับครู	อาจารย์	นักการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

กับการการเรียนการสอนออนไลน์	หรือการฝึกอบรม

ออนไลน์	และยงัเหมาะส�าหรบั	นกัศกึษาระดบับณัฑติ

ศึกษา	 ระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาการศึกษาที่ก�าลัง

ศกึษาวจิยัในเรือ่ง	การเรยีนการสอนออนไลน์	(Online	

Instruction)	 การเรียนการสอนทางไกล	 (Distance	

Education)	ซึ่งจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง	
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review)

ประจ�าปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2553) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะศึกษาศาสตร์

 1.	 ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา	 คุณารักษ์

	 2.	 รองศาสตราจารย์บาหยัน	 อิ่มส�าราญ

	 3.	 รองศาสตราจารย์สุพัตรา	 ชุมเกตุ

	 4.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชานนท์	 จันทรา

	 5.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชัยฤทธิ์	 ศิลาเดช

	 6.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	พ.ต.ต.ดร.นพรุจ	 ศักดิ์ศิริ

	 7.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วัชรา	 เล่าเรียนดี

	 8.	 อาจารย์	ดร.ชาตรี	 ฝ่ายค�าตา

	 9.	 อาจารย์	ดร.ดวงใจ	 ช่วยตระกูล

	 10.	 อาจารย์	ดร.ประเสริฐ	 มงคล

	 11.	 อาจารย์	ดร.มารุต	 พัฒผล

	 12.	 อาจารย์	ดร.สมชาย	 ลักขณานุรักษ์

	 13	 อาจารย์	ดร.อธิปัตย์	 คลี่สุนทร

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คณะศึกษาศาสตร์

	1.	รองศาสตราจารย์	ดร.คณิต	 เขียววิชัย

	2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กรภัสสร	 อินทรบ�ารุง

	3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไชยยศ	 ไพวิทยศิริธรรม

	4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีรศักดิ์	 อุ่นอารมย์เลิศ

	5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นรินทร์	 สังข์รักษา

	6.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อิศเรศ	 พิพัฒน์มงคลพร

	7.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มาเรียม	 นิลพันธุ์

	8.	อาจารย์	ดร.วรรณวีร์	 บุญคุ้ม

	9.	อาจารย์	ดร.ส�าเริง	 อ่อนสัมพันธุ์
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การเสนอบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นโยบายการจัดพิมพ์

วารสารศลิปากรศกึษาศาสตร์วจิยั	มหาวทิยาลยั

ศิลปากร	เป็นวารสารวิจัย	โดยก�าหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ	

2	ฉบบั	(มกราคม	-	มถินุายน	และ	กรกฎาคม	-	ธนัวาคม)	

คณะศึกษาศาสตร์จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อรองรับการตีพิมพ์เผย

แพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษา	

ระดับปริญญามหาบัณฑิต	และระดับดุษฎีบัณฑิต	(ทั้งใน

และนอกสถาบัน)	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพ	 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2548

เรื่องเสนอเพื่อตีพิมพ์

ผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/

นักศึกษาที่รับตีพิมพ์	 อาจเป็นบทความวิจัย	 บทความ

ปริทัศน์หนังสือ	และบทความวิจัย	บทความที่เสนอเพื่อ

ตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน	

และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาของวารสารอื่น	 บทความ 

ที่น�าเสนอเพื่อตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองและ

พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

ของบทความนั้นๆ	 ในลักษณะ	 Peer	 Review	 ผู้ทรง

คุณวุฒินี้ ได ้รับการแต ่งตั้ งโดยคณะศึกษาศาสตร ์	

มหาวิทยาลัยศิลปากร	 นอกจากนี้บทความที่ได้รับการ 

ตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 

และกองบรรณาธิการมีสิทธิ์ในการแก้ ไขบทความตาม

ความเหมาะสม

การเตรียมต้นฉบับ

บทความวิจัย	หรือบทปริทัศน์	หนังสือ	บทความ

วิจัย	 อาจน�าเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้	 

ให้พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขนาด	A4	หน้าเดียว	 โดย

ใช้ฟอนท์	Angsana	New	ขนาด	16	ความยาว	10-15	หน้า 

ให้ส่งบทความพร้อมแผ่น	CD	ต้นฉบับได้ที่บรรณาธิการ

บทความทุกประเภทต้องมีส่วนประกอบทั่วไป	

ดังนี้

1.	ชื่อเรื่อง	ชื่อผู้เขียน	(ครบทุกคนกรณีที่เขียน

หลายคน)

2.	 วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด	 และต�าแหน่งทาง

วิชาการ	(ถ้ามี)	ของผู้เขียนทุกคน

3.	 หน่วยงานที่สังกัด	 (สาขาวิชา/ภาควิชาคณะ

พร้อมสถานที่ติดต่อ	 หมายเลขโทรศัพท์	 และ	 E-mail	

Address)

บทความวิจัยต้องมีส่วนประกอบเพิ่มเติม	 คือ	

ต้องมบีทคดัย่อ	(abstract)	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	

ความยาวรวมกันประมาณ	 250	 ค�า	 โดยโครงสร้างของ

บทความวิจัย	 ควรประกอบด้วย	 บทน�า	 วัตถุประสงค์	 

วธิกีารศกึษา	ผลการศกึษา	อภปิรายผลสรปุ/ข้อเสนอแนะ	

และเอกสารอ้างอิง

บทปริทัศน์หนังสือ	 มีความยาวรวมประมาณ	

5-10	 หน้า	 ส่วนโครงสร้างของบทความให้เหมาะสมกับ

บทปรทิศัน์หนงัสอืและตอนท้ายให้มเีอกสารอ้างองิเช่นกนั

กรณทีีม่ตีารางหรอืรปูประกอบ	ต้องแยกออกจาก

เนื้อเรื่อง	รูปถ่ายอาจเป็นภาพสี	ขาว	-	ด�า	สไลด์	ภาพวาด	

ควรวาดด้วยหมึกอินเดียอิงค์	หรือเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์	

(JPEJ,	GIF)	หรือภาพที่พรินต์จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

กรณีผู้เขียนต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลใน 

เนื้อเรื่องให้ ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม- 

ปี	(author	-	date	in	text	citation)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง 

ที่อ้างถึงพร้อมปีที่พิมพ์เอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้างหลัง

ข้อความทีต้่องการอ้างองิเพือ่บอกแหล่งทีม่าของข้อความ

นั้นและอาจระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้าง	 ก็ได้หาก

ต้องการ	 กณีที่อ้างมาแบบค�าต่อค�าต้องระบุเลขหน้าของ

เอกสารที่อ้างทุกครั้ง	 และให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม	

(reference)	 โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมด	 

ทีผู่เ้ขยีนอ้างองิในการเขยีนบทความ	จดัเรยีงรายการ	ตาม

ล�าดบัตวัอกัษรผูแ้ต่ง	ภายใต้หวัข้อ	เอกสารอ้างองิ	ส�าหรบั

บทความทีน่�าเสนอเป็นภาษาไทย	และ	Reference	ส�าหรบั

บทความทีน่�าเสนอเป็นภาษาองักฤษโดยใช้รปูแบบการเขยีน

เอกสารอ้างอิงแบบ	APA	(American	Psychological	

Association)	 (หาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ	 Publi-	

cation	Manual	 of	 the	 American	 Psychological	

Association)	ดงัตวัอย่างการเขยีนเอกสารอ้างองิต่อไปนี้
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source)
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	 html.

4.1.2	 วารสารอินเทอร์เน็ตที่พิมพ์เผยแพร่

เฉพาะในอินเตอร์เน็ต	(Internet	articles)
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