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วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานทางการศึกษา

รัตนะ		บัวสนธ์

บทคัดย่อ

วธิกีารวจิยัเชงิผสมผสานทางการศกึษา	เกดิขึน้จากการน�าเอาแนวคดิวธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณและวธิกีาร

เชิงคุณภาพมาร่วมกันศึกษาหาค�าตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์	 หรือตัวแปรต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์

ทางการศึกษานั้นๆ	 โดยหวังจะได้รับค�าตอบที่เป็นความรู้ของปรากฏการณ์หรือตัวแปรดังกล่าวทั้งภาพกว้าง	

และภาพลึกหรือได้รับความรู ้หลากหลายแง่มุมขึ้น	 ทั้งนี้การวิจัยเชิงผสมผสานทางการศึกษาสามารถ 

ที่จะเลือกใช้แบบแผนการวิจัย	4	แบบแผนหลัก	ได้แก่		1)	แบบแผนสามเส้า		2)	แบบแผนรองรับภายใน		

3)	แบบแผนเชิงอธิบาย		และ	4)	แบบแผนเชิงส�ารวจบุกเบิก		ซึ่งในแต่ละแบบแผนก็ยังแบ่งเป็นแบบแผน

ย่อยๆ	 หลากหลายแบบอีกด้วย	 แบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสานแต่ละแบบ	 มีความเหมาะสมกับปัญหา 

และวัตถุประสงค์การวิจัยทางการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป	 การเลือกใช้แบบแผนการวิจัยใดๆ	 จึงจ�าเป็น 

ต้องค�านึงถึงการตอบปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก

Abstract

Mixed	metods	in	educational	research	combine	both	quantitative	and	qualitative	research	

methodologies	in	order	to	empirically	answer	questions	about	events	or	factors	affecting	educational	

situations.	Through	these	mixed	methods,	researchers	can	gain	a	more	comprehensive	understanding	

and	diverse	perspectives	on	these	events.	The	mixed	methods	can	be	applicd	to	4	designs	:	 

1)	trian	gulation	;	2)	embedded	;	3)	explanatory	and	4)	exploratory.	The	details	of	these	designs	

may	vary.	The	mixed	methods	are	useful	in	combining	diverse	research	problems	and	purposes.	

Choice	of	design	therefore	relates	directly	to	the	problems	and	purposes	of	the	study.

วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานทางการศึกษา
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บทน�า

ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1980	 เป็นต้นมาในประเทศ

สหรัฐอเมริกา	วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน	ได้ถูกน�ามา

ใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับการค้นหาความรู้ความจริง 

ในวงวชิาการสาขาต่างๆ	กนัอย่างแพร่หลาย	จนกระทัง่

อาจจะกล่าวได้ว่า	 ในทุกวันนี้หากอ่านรายงานวิจัย 

ที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย	์

จะพบว่า	 ต่างก็ใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานเกือบจะ

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
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การสังเคราะห์ความรู้ทางด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ	จากเรื่องเล่าความส�าเร็จของครูและนักเรียนในระบบ

การศึกษา		:	การพัฒนาหน่ออ่อนทางการศึกษา	สร้างจิตปัญญาในการเรียนรู้สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

Synthesis Study of  Mental and Spiritual Development Holistic of knowledge from 

Storytelling about Success among Teachers and Students all Teachers and students are in 

Ed. Systems Development of Youth through Wisdom Consccousness.

นรินทร	์	สังข์รักษา*

Narin		Sungraksa

บทคัดย่อ

การวิจัย	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับครูในจิตวิญญาณที่ดีของผู้สอน	2)	วิธี

การพัฒนาตนเองของครูที่บ่มเพาะลูกศิษย์ด้วยหัวใจ	3)	ปัจจัยที่ส่งเสริมการอบรมบ่มเพาะลูกศิษย์ด้วยหัวใจ	

ใช้วิธีการสังเคราะห์ความรู้จากเรื่องเล่าของผู้บริหารและครูที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู	้4	เวทีๆ	ละ	3	ครั้ง

ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 ผู้บริหารและครูมีการสร้างอุดมการณ์ความเป็นครู	 มีความเข้าใจในระบบ 

การศึกษา	สามารถเข้าถึงหัวใจลูกศิษย์และชุมชนผ่านชีวิตการศึกษา	มีการปรับกระบวนทัศน์ใหม	่	2)	วิถีใน

การพัฒนาตนเอง		มีการทบทวนตนเอง	เปลี่ยนวิธีคิดใหม	่เน้นการให้มากกว่าการรับ	ทุ่มเท	เสียสละ	มีการ

ปฏิบัติที่ด	ีมีการจัดท�าโครงงานที่หลากหลาย	3)	ปัจจัยความส�าเร็จด้านปัจจัยภายใน	ได้แก	่การรู้เท่าทันตนเอง	

ความเสียสละ	และความภาคภูมิใจ	ปัจจัยภายนอก	ได้แก	่บรรยากาศองค์การ	การก�าหนดนโยบายที่ชัดแจ้ง	

เครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง	และความร่วมมือของหมู่คณะ		

Abstract

The	purpose	of	this	rescarch	were	to	1)	synthesize	the	body	of		knowledge	especially	in	

spirituality	in	teaching	2)	study	teachers	spiritual	develop	ment	3)	identify	factors	which	promote	

the	process	of	education	

Based	in	the	content	analysis	technique,		synthesized	from	the	process	of	storytelling	of	

success	among	school	directors	and	the	teachers.

The	study	found	that	1)	the	directors	and	the	teachers	were	socialized	and	constructed	

to	 have	 their	 self-concept	 as	 educators.	Who	understand	 the	 educational	 system.	They	 also			

understood		the	students	and	community	through	their	educational	life.	All	of	these	issues	were	

the	new	paradigm.	2)	The	ways	of	self-development	and	changing	to	be	the	one	who	have	

endeavor,	sacrifice	or		be		a		more	giver	than	the	receiver,	the	good	practices,	and	the	formulation	

and	implementation	of	various	projects.	3)	The	successful	internal	factors,	were	self-awareness,	

sacrifice	and	pride.	The	external	factors	the	climate	organization,	declaration	of	clear	policy,	

strengthening	of	net-work		alliances,	and	the	cooperation.		                    

*	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Risk	Behaviors:	A	Case	Study	in	Tesaban	2	School	Wad	Saneiha	(Smukpolphadung)

นวลฉว	ี	ประเสริฐสุข*

Nuanchavee		Prasertsuk

คณิต		เขียววิชัย
**

Kanit		Kheovichai

กานดา		พู่พุฒ
***

Kanda		Pooput

ชลิต		ตุ้มทองค�า
****

Chalit		Toomthongkum

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ		1)		ศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนความส�าเร็จ	และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียนเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่น		 

2)		พัฒนาโปรแกรมความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียนเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัย

รุ่น	และ	3)		ศึกษาผลของโปรแกรมความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียนเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง

ของนักเรียนวัยรุ่นที่พัฒนาขึ้นต่อนักเรียน	 	 ครู	 ผู้ปกครอง	 และผลผลิตอื่นๆ	 	 ท�าการศึกษากับประชากร 

ในโรงเรียนเทศบาล	2	วัดเสนหา	(สมัครพลผดุง)	คือ		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่2-3	จ�านวน	143	คน		 

ผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่	 3	 จ�านวน	240	คน	 	และครูช่วงชั้นที	่ 3	 จ�านวน	16	คน	 	ผลการวิจัยพบว่า	 

1)	 	 ปัจจัยที่สนับสนุนความส�าเร็จต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียนเพื่อป้องกัน

พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่น	คือ	นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ในระดับน้อย		ครูให้ความร่วม

มือเมื่อพบนักเรียนมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา		ผู้ปกครองให้ความร่วมมือตามที่โรงเรียนแจ้ง	ส่วนปัจจัยที่เป็น

อุปสรรคคือ	 นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน	 โรงเรียนขาดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน		 

ผูป้กครองไม่สามารถจดัเวลาเข้าร่วมกจิกรรมกบัโรงเรยีนได้			ผูป้กครองขาดทกัษะในการใช้วนิยัทางบวกและ

การอบรมนักเรียน		และมีแหล่งความเสี่ยงอยู่ในชุมชน		2)		โปรแกรมความร่วมมือระหว่างครอบครัวและ

โรงเรยีนเพือ่ป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งของนกัเรยีนวยัรุน่ทีพ่ฒันาขึน้เป็นการบรูณาการแนวคดิเชงินเิวศน์		แนวคดิ

การรว่มมือและแนวคดิการป้องกนัเบือ้งต้น	โดยด�าเนนิการศกึษาปัจจยัสนบัสนนุและปัจจยัทีเ่ป็นอปุสรรคต่อ

การพฒันาความร่วมมอืระหว่างผูป้กครองและโรงเรยีน	ทัง้ในระดบับคุคลและสิง่แวดล้อม	และการด�าเนนิการ

*	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.	ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 รองศาสตราจารย	์ดร.	ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

***	 อาจารย์	ดร.	ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

****	ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาล	4		อ�าเภอเมือง		จังหวัดนครปฐม
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เพื่อเพิ่มปัจจัยสนับสนุนและลดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความร่วมมือโดยใช้วิธีการ	 “ปรับงานเดิม	

เสริมงานใหม่	 ใส่ความร่วมมือ”	 ด้วยการให้ความรู้	 การจัดระบบของโรงเรียน	 การขจัดข้อจ�ากัดด้านเวลา 

และทรัพยากรในตัวผู้ปกครองและคร	ูและการขอรับความสนับสนุนจากเครือข่ายนอกโรงเรียน		3)	ผลของ

โปรแกรมความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียนเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ ่นที่ 

พัฒนาขึ้น	ได้แก่		นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงส่วนใหญ่ลดลง	มีเพียงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่เพิ่มขึ้น	ครูและ

ผู้ปกครองมีความร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนเพิ่มขึ้น	รวมทั้งมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน

Abstract

The	purposes	of	this	research	were	:		1)	to	study	resources	and	barriers	factors	related	

to	a	 family	–	 school	 collaboration	 in	preventing	adolescent	 students’	 risk	behaviors;	 	2)	 to	

establish	a	collaborative	family	–	school	program	to	prevent	adolescent	students’	risk	behaviors;	

and		3)	to	study	outcomes	of	the	collaborative	family	–	school	program.	The	populations	were	

143	Mathayomsuksa	2-3	students,	parents	of	students	teachers	of	classes	in	Tesaban	2	School,	

Wad	Saneiha	(Smukpolphadung).		The	results	were	:		1)	Resources	factors	of	the	family–school	

collaboration	program	to	prevent	adolescent	students’	risk	behaviors	were	:	the	majority	of	the	

students	were	at	the	low	level	of	risk	behaviors;	teachers	cooperated	to	help	problem	students;	

parents	cooperated	with	 the	program	when	 requested	by	 the	 school.	Barriers	 factors	were	 :	

students’	risk	behaviors	were	highly	related	to	learning;	the	school	lacked	the	systems	to	assist	

students	at	risk;	parents	did	not	have	time	to	be	involved	in	the	school	activities;	parents	lacked	

skills	to	positively	discipline	their	children	and	there	were	risk	places	nearby	school.	2)	The	

collaborative	family	–	school	program	to	prevent	adolescent	students’	risk	behaviors		was	an	

integration	program	that	included	ecological,	collaborative	and	primary	preventive	concepts.	Its	

purpose	was	to	study	resources	and	barriers	that	enhanced	collaboration	between	parents	and	

school	in	developing	students	in	both	individual	and	environmental	factors.	The	suggestions	

ways	to	increase	the	resource	factors	and	decrease	barriers	were	:	modifying	existing	school	

activities,	promoting	new	activities	and	enhancing	collaboration.	The	activities	were	provided	

by	 increasing	knowledge,	 reorganizing	school	system,	decreasing	 time	limitation,	decreasing	

weaknesses	of	parents	and	teachers,	and	getting	support	from	the	community	networks.	3)		The	

outcomes	of	 the	 family	–	school	collaboration	program	 to	prevent	adolescent	 students’	 risk	

behaviors	were	:	most	students’	risk	behaviors	were	decreased,	except	sexual	risk	behaviors,	

which	were		increased;	the	collaboration	of	teachers	and	family	in	helping	and	fostering	students	

were	increased	and	they	gained	positive	attitudes	towards	each	others.	
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ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก

Indicators of Effective Admistrators in small Schools

อรพรรณ		ตู้จินดา*

Oraphan		Toujinda

ประเสริฐ		อินทร์รักษ์**
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1.เพื่อทราบองค์ประกอบตัวบ่งชี้ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 

ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ	 2.เพื่อยืนยันองค์ประกอบตัวบ่งชี้ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ที่มีประสิทธิภาพ	 	 วิธีด�าเนินการวิจัยประกอบด้วย	 3	 ขั้นตอนคือ	 1)	 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อก�าหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจัย	 2)	 การวิเคราะห์องค์ประกอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 

ขนาดเล็ก	 3)	 การยืนยันองค์ประกอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพความเป็นผู ้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก	 

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จ�านวน	 353	 แห่ง	 ผู ้ให้ข้อมูลคือ	 

ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	ครูผู้สอน	และกรรมการสถานศึกษา	สถานศึกษาละ	3	คน	รวมจ�านวนผู้ให้ข้อมูล 

ทัง้สิน้	1,059	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูคอืแบบวเิคราะห์เอกสาร	แบบสมัภาษณ์เชงิโครงสร้าง	

แบบสอบถาม	และแบบตรวจสอบยืนยันตัวบ่งชี	้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก	่ค่าความถี	่ค่าร้อยละ	

ค่ามัชฌิมเลขคณิต	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าท	ีการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ค่า	F-test		

ทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ	่การวิเคราะห์องค์ประกอบ	และการวิเคราะห์เนื้อหา	

	 ผลการวิจัยพบว่า

1.	 องค์ประกอบตัวบ่งชี้ความเป็นผู ้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ	 มีจ�านวน																				

8	 องค์ประกอบ	 73	 ตัวบ่งชี้	 คือ	 1)	 ด้านการตัดสินใจในการบริหารจัดการ	 มีตัวบ่งชี้ย่อย	 28	 ตัวบ่งชี	้ 

2)	ด้านการส่งเสรมิและสนบัสนนุศกัยภาพของผูเ้รยีน	มตีวับ่งชีย่้อย	11	ตวับ่งชี	้3)	ด้านความภกัดต่ีอองค์กร

มีตัวบ่งชี้ย่อย	 9	 ตัวบ่งชี้	 	 4)	 ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนมีตัวบ่งชี้ย่อย	 10	 ตัวบ่งชี้	 

5)	 ด้านการวิจัยและการจัดการศึกษา	 มีตัวบ่งชี้ย่อย	 4	 ตัวบ่งชี้	 6)	 ด้านวุฒิภาวะ	 ความมั่นคงทางอารมณ	์ 

มีตัวบ่งชี้ย่อย	4	ตัวบ่งชี	้7)	ด้านการหลีกเลี่ยงอบายมุข	มีตัวบ่งชี้ย่อย	4	ตัวบ่งชี	้และ	8)	ด้านบุคลิกภาพ

และการศึกษามีตัวบ่งชี้ย่อย	3	ตัวบ่งชี้		โดยองค์ประกอบตัวบ่งชี้ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กใน

เมืองและนอกเมืองในด้านการตัดสินใจในการบริหารจัดการและการหลีกเลี่ยงอบายมุขมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และเมื่อพิจารณาในแต่ละภูมิภาคพบว่าด้านการส่งเสริมและสนับสุนน

*	 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.	ภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ศักยภาพของผู้เรียน	การวิจัยและการจัดการศึกษา	และการหลีกเลี่ยงอบายมุข	มีความแตกต่างกันอย่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญ	ทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยมี	1	คู่ที่แตกต่างกัน	คือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลาง

2.	 การยืนยันองค์ประกอบตัวบ่งชี้ความเป็นผู ้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ	 

มีจ�านวน	8	องค์ประกอบ	67	ตัวบ่งชี้	คือ	คือ	1)	ด้านการตัดสินใจในการบริหารจัดการ	มีตัวบ่งชี้ย่อย	24	ตัว

บ่งชี้	2)	ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของผู้เรียน	มีตัวบ่งชี้ย่อย	11	ตัวบ่งชี	้	3)	ด้านความภักด ี

ต่อองค์กร	 มีตัวบ่งชี้	 ย่อย	 9	 ตัวบ่งชี้	 	 4)	 ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน	 มีตัวบ่งชี้ย่อย	 

8	ตัวบ่งชี้	5)	ด้านการวิจัยและ	การจัดการศึกษา	มีตัวบ่งชี้ย่อย	4	ตัวบ่งชี	้	6)	ด้านวุฒิภาวะ	ความมั่นคงทาง

อารมณ์	 มีตัวบ่งชี้ย่อย	4	ตัวบ่งชี้	 7)	ด้านการหลีกเลี่ยงอบายมุข	มีตัวบ่งชี้ย่อย	4	ตัวบ่งชี	้ และ	8)	ด้าน

บุคลิกภาพและการศึกษา	มีตัวบ่งชี้ย่อย	3	ตัวบ่งชี้

Abstract

The	purposes	of	this	research	were	to	find	1)	the	components	of	effectiveness	of	small	

school	administrators	2)	verification	component	of	effectiveness	of	small	school	administrators.	

The	research	was	comprised	of	3	phases	as	follow:	1)	analytical	study	to	set	the	conceptual	

framework	2)	analytical	study	of	components	of	effectiveness	of	small	school	administrators	

and	3)	verification	of	components	of	effectiveness	of	small	school	administrators.	The	sample	

was	taken	at	353	primary	schools	from	directors,	teachers	and	school	committees	totalling	1,059	

respondents.	 The	 data	 was	 collected	 by	 using	 document	 analysis,	 structured	 interviews,	

questionnaires	and	the	checklist	method	of	indicators.	The	data	were	analyzed	by	using	frequency,	

percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test,	F-test,	one	way	ANOVA,	factor	analysis	and	content	

analysis.

The	research	findings	revealed	that:	

The	effectiveness	of	small	school	administrators		consisted	of	eight	components	with	73	

indicators.	The	eight	components	were	(28	indicators)	decision-making	in	management,	encourage-	

ment	and	support	of	(to	Indicators)	potential	learners	(11	indicators),	loyalty	to	the	organization	

(Hindicators)	(9	indicators),	relationships	and	partnerships	with	community,	research	and	education	

management,	maturity	and	emotional	stability	(4	indicators),	Avoidance	of	inappropriare	hehawior	

(4	indicators),	personality	and	education	(5	indicators).	Differences	in	effectiveness	of	small	

school	administrators	between	rural	and	urban	area	clusters	by	region	was	found	at	0.05	levels	

for	the	following	components	:	educational	management	and	avoidance	of	inappropriate	behavior	

with	vanation	between	northeastern	and	central	Thailand.
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาศาสตร์ 

เบื้องต้นที่พัฒนาขึ้นเพื่อน�าไปพัฒนาคุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา	 โดยใช้ระเบียบ

วิธีการวิจัยและพัฒนา	 ซึ่งแบ่งการด�าเนินการวิจัยออกเป็น	 2	 ระยะ	 ได้แก่	 ระยะที่	 1	 การวิเคราะห์ 

สภาพปัญหาและความจ�าเป็นด้านภาษาศาสตร์เบื้องต้นของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา	 และ

ระยะที่	 2	 การพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมภาษาศาสตร์เบื้องต้นของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับ

ประถมศึกษา	 กลุ ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 อาสาสมัครที่เป ็นครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต	1	จ�านวน	50	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก	่หลักสูตร 

ฝึกอบรมภาษาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น	 ผลการวิจัยพบว่า	 หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ	 83.5/87	 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.68		กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางความรู้และ

ทักษะด้านภาษาศาสตร์หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 โดยมีค่า

ขนาดของผลเท่ากับ	4.18	นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีการตระหนักรู้ด้านภาษาศาสตร์สูงกว่าก่อนอบรมอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 โดยมีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ	 6.19	 	 ตลอดจนพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 

มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับสูงที่สุด	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.62	

Abstract

This	research	aimed	to	develop	and	evaluate	the	quality	of	an	Introductory	Linguistics	

Training	 Program	 to	 enhance	 the	 quality	 of	 primary	 school	 english	 teachers.	 The	 research	

methodology	applied	in	this	study	was	based	on	Research	and	Development	which	was	divided	
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รูปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน

Task-Based Reading Activity Model
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Wisa		Chattiwat

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานและมี

วตัถปุระสงค์เฉพาะเพือ่	1)	ศกึษาผลการใช้รปูแบบการอ่านเน้นภาระงานต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ	

2)	ศึกษาผลการใช้รูปแบบการอ่านเน้นภาระงานต่อความพึงพอใจในการอ่านแบบเพิ่มขยาย	3)	ศึกษาผลการ

ใช้รูปแบบการอ่านเน้นภาระงานต่อความคงทนในการเรียนและ	4)	ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้

รูปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานโดยกลุ่มตัวอย่างคือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	โรงเรียนท่ามะขาม

วิทยาจ�านวน	20	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก	่1)	กิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน	2)	แบบทดสอบความ

เข้าใจในการอ่าน	 3)	 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอ่านแบบเพิ่มขยาย	 4)	 แบบสอบถามความคิดเห็น

ของนักเรียนต่อกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานผลการวิจัยพบว่า	 1)	 รูปแบบมีประสิทธิภาพ	 อยู่ในระดับด	ี 

2)	คะแนนความเข้าใจในการอ่านของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัย	ส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05	โดยมีขนาดผลเท่ากับ	3.17	หมายถึงระดับใหญ่มาก	3)	ความพึงพอใจต่อการอ่านแบบเพิ่ม

ขยายอยู่ในระดับมาก	 4)	 คะแนนหลังเรียนและสอบซ�้าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย	 ส�าคัญทางสถิติที่	 05	 

หมายถึงนักเรียนมีความคงทนในเรียน	และ	5)	ความคิดเห็นของนักเรียนต่อรูปแบบเป็นด้านบวก

Abstract

 The	general	purpose	of	this	study	was	to	develop	the	task-based	reading	activity	

model	(PANO	MODEL)	and	the	specific	purposes	were	to	investigate;1)	the	Mathayomsuksa	

3	students’	reading	comprehension	achievement;	2)	their	satisfaction	with	extensive	reading;	3)	

their	learning	retention;	and	4)	their	opinions	toward	task-based	reading	activity	model.	The	20	

subjects	of	the	study	were	the	Mathayomsuksa	3	students.The	instruments	used	for	this	study	

were	1)	 the	 reading	activity	 tasks;	2)	 the	pre-post	 reading	comprehension	 tests;	3)	a	set	of	

questionnaires	for	investigating	their	satisfaction	with	the	extensive	reading;	and	4)	another	set	

of	questionnaires	for	investigating	the	students’	opinions	toward	the	task-based	reading	activities.	
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The	results	of	the	study	revealed	that;	1)	the	effectiveness	of	a	task-based	reading	activity	was	

at	a	good	level,	2)	the	students’	reading	comprehension	achievement	after	using	this	model	was	

significantly	higher	at	 the	0.05	 level	and	 its	effect	size	was	very	 large.,	3)	on	average	 the	

students’	 satisfactions	 with	 extensive	 reading	 was	 at	 high	 level,	 4)	 the	 students’	 reading	

comprehension	achievement	of	re-test	was	not	significantly	higher	at	the		.05	level.	This	means	

that	the	students’	retention	was	found	and	5)	the	students’	opinions	toward	task-based	reading	

activities	were	positive.	

บทน�า

การอ่านเป็นเครื่องมือส�าคัญน�าสู่การเรียนรู้

ตลอดชวีติ	เบคอน	(Bacon,	1967:1,674)	นกัปรชัญา 

ชาวอังกฤษได้กล่าวถึงความส�าคัญของการอ่านว่า	 

การอ่านท�าให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์รวมทั้งประเวศ	 

วะสี	 (2550:5)	 ได้ชี้ชัดว่าการที่คนไทยอ่านน้อยคือ

ต้นตอวิกฤตของบ้านเมือง	จึงเป็นเรื่องจ�าเป็นยิ่งที่จะ

ต้องปลกูฝังนสิยัการอ่านให้กบัเยาวชนไทยเพือ่ใช้เป็น

เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองและ 

เพื่อใช้ในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต	

ป ัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย 

ส่งเสริมการอ ่านทั้งภาษาแม ่และภาษาอังกฤษ

เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการ

สือ่สารอย่างกว้างขวางโดยพบว่าข้อมลูข่าวสารจากสือ่

ประเภทต่างๆในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ	90	ใช้ภาษา

อังกฤษ	 (กรรณิการ	์ ผิวอ่อนดี,	 2545:156)	 ดังนั้น 

ผู ้มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษย่อมมี 

โอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ	ได้อย่าง

รวดเร็วแม่นย�า	 การอ่านภาษาอังกฤษจึงมีบทบาท

ส�าคญัยิง่ต่อนกัเรยีน	นสิติ	นกัศกึษาทีต้่องอ่านหนงัสอื

เรียน	ต�ารา	หรือวารสารภาษาอังกฤษเพื่อให้มีความรู้

ในสาขาวิชาของตนที่กว้างขวางและลึกซึ้ง	 ส�าหรับ 

นักธุรกิจ	 ข ้าราชการก็ต ้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

ประโยชน์ในความเจรญิก้าวหน้าทางธรุกจิการงานของ

ตนเช่นกัน	(วิสาข์	จัติวัตร์,	2541:1)

แต่เมื่อพิจารณาสภาพการอ่านภาษาอังกฤษ

ในปัจจุบันของเยาวชนไทยพบว่ายังไม่สัมฤทธิ์ผล 

เท ่าที่ควรแม้ทางกระทรวงศึกษาธิการมีการจัด 

ส่งเสริมในชั้นเรียนโดยได้บรรจุไว้ในหลักสูตรการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

โดยจากผลการวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติหรือ	

National	Test	(NT)	ในปีการศึกษา	2550	รวมทั้ง

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัด

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานพบว่าผล

สัมฤทธิ์ด้านความรู้ทางภาษาและทักษะสื่อสารภาษา

อังกฤษของนักเรียนไทยทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา	

และระดับประเทศยังอยู่ในระดับที่ต้องการปรับปรุง	

(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,	2550)	จาก

ข้อมูลดังกล่าวชี้ชัดว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็น 

จุดอ่อนอย่างยิ่งของเยาชนไทยส่งผลต่อการเรียนรู้ 

ในปัจจุบันรวมทั้งเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในการส่งเสริมการอ่านและปลูกฝังนิสัยรัก

การอ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านภาษาอังกฤษนั้น

ถือเป็นเรื่องท้าทายครูผู ้สอนอย่างมาก	 ครูผู ้สอน

จ�าเป็นต้องศึกษาค้นหาเทคนิควิธีการต่างๆ	 เพื่อเพิ่ม

แรงจูงใจ	 ความสนใจ	 และส่งเสริมให้มีเจตคติที่ด ี

ต่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนและการอ่านให้สอดคล้องกับหลักการตาม 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ	พทุธศกัราช	2542	



การพัฒนารูปแบบการติดตามช่วยเหลือส�าหรับครูพี่เลี้ยง

กรัณย์พล			วิวรรธมงคล	-	มาเรียม		นิลพันธุ์

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่	2	ฉบับที	่2	(มกราคม	-	มิถุนายน	2554)

82

การพัฒนารูปแบบการติดตามช่วยเหลือส�าหรับครูพี่เลี้ยงเพื่อการน�ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น

สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักศึกษาครู
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	 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.	 2551	 ได้พัฒนาตามบทบาท 

ของการกระจายอ�านาจทางการศึกษา	 โดยเฉพาะการน�ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้ ในสถานศึกษา	 

จดัการเรยีนรูสู้ช่ัน้เรยีนซึง่จะต้องท�าการตดิตามช่วยเหลอืนกัศกึษาครู	เพือ่ให้ผูเ้รยีนมคีวามสามารถเชือ่มโยง

เข้ากับวิถีชีวิตของผู้เรียน	 ซึ่งรูปแบบการติดตามช่วยเหลือนักศึกษาครู	 (CPPME)	 ที่พัฒนาขึ้น	 สามารถ 

ช่วยให้นกัศกึษาครสูามารถน�ากรอบหลกัสตูรระดบัท้องถิน่สูก่ารจดัการเรยีนรู้ ในชัน้เรยีนได้เป็นอย่างด	ีในการ

พัฒนานักศึกษาครูให้ประสบความส�าเร็จ	 โดยบทบาทครูพี่เลี้ยงมีความส�าคัญจะต้องได้รับอบรมและ 

มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงพร้อมต่อการพัฒนานักศึกษาครู	 และนักศึกษาครูพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู ้

รักในถิ่นของตนเอง

Abstract

The	role	of	education	related	to	the	core	curriculum	of	primary	education	has	improved	according	

to	the	rolef	of	interms	of	educational	power	showing,	especially	though	the	application	of	a	local	curriculum	

framework	in	schools.	Which	has	been	a	very	considerable	task	to	every	office	of	educational	area.	Moreover,	

mentoring	of	student	has	help	learners	integrate	their	learning	with	theit	daily	lifes.	The	CPPME	model	was	

developed		 to	be	able	 to	help	 the	student	 teachers	efficiently	apply	 the	 local	curriculum	framework	 into	

classroom	learning	management.	In	addition,	the		mentoring	teachers,	skills	and	improves	the	development	

of	student	teachers	as	student	teachers	develop	students	and	encourage	them	to	to	take	pride	in	their	(ocn)	

heritage.        
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน	 2)	 เพื่อ

เปรียบเทียบความสามารถในคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในวิชาวิทยาศาสตร์	 และ	 3)	 เพื่อศึกษาความ 

พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

ผลการวิจัยพบว่า	

1.	 รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีชื่อเรียกว่า	 “PLOASE	 	Model	 ”	ประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	คือ	 

1)	 ขั้นเตรียมความพร้อมและกระตุ ้นจูงใจในการเรียน(Preparation	 and	 Motivation	 Stage:	 P)	 

2)	ขั้นเรียนรู้กระบวนการคิดโดยฝึกปฏิบัต	ิ(Learning	the	Thinking	through	Practice	Stage:	L)	3)	ขั้น

จัดระเบียบความรู ้	 (Knowledge	 Organization	 Stage:	 O)	 4)	 ขั้นประยุกต์ใช้กระบวนการคิด 

(The	Application	of	the	Thinking	Process:	A)	5)	ขั้นสรุป	(Summarization	stage:	S)	6)	ขั้นประเมิน

ผล	(The	Evaluation	Stage:	E)	ค่าประสทิธภิาพ	(E
1
/E

2
)	ของรปูแบบการเรยีนการสอนเท่ากบั		86.11/87.67		

เมื่อเทียบกับเกณฑ์	80/80		ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	

2.	 ความสามารถในคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ในวิชา

วิทยาศาสตร์ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในวิชาวิทยาศาสตร ์

และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	.05	โดยความสามารถในคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	

3.	ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่5	ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน	พบว่า	นักเรียน

มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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Abstract

The	purposes	of	this	research	were	to:	1)develop	and	verify	the	efficiency	of	instructional	

model,	 2)	 compare	 problem	 solving	 with	 critical	 thinking	 abilities	 and	 3)	 investigate	 

satisfaction	of	the	fifth	grade	students	

The	results	of	the	study	were	as	follows:

1.	The	instructional	model	was	called	PLOASE	Model.	There	were	5	steps	of	syntax	as	

follows:	1)	Preparation	and	Motivation	Stage:	(P)	2)	Learning	the	Thinking	through	Practice	

Stage:	(L)	3)	Knowledge	Organization	Stage:	(O)	4)	The	Application	of	the	Thinking	Process:	

(A)	5)	Summarization	stage:	(S)	6)	The	Evaluation	Stage:	(E)	The	efficiency	of	the	instructional	

model	who	enhanced	problem	solving	with	critical	thinking	abilities	in	science	of	fifth	grade	

students	achieved	the	criterion	of	86.11/87.67,	which	was	higher	than	the	required	standard	

criterion	of	80/80.

2.	 Problem	 solving	 with	 critical	 thinking	 abilities	 of	 fifth	 grade	 students,	 including	

knowledge,	problem	solving	with	critical	thinking	abilities,	and	science	process	skills	with	the	

instructional	model	were	higher	than	before	at	the	.05	level	of	significance.

3.	The	satisfaction	of	the	fifth	grade	students	toward	the	PLOASE	model	to	enhance	

problem	solving	with	critical	thinking	abilities	in	science	was	at	the	highest	level.	

บทน�า		

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)	ปี	2544-2548	ซึ่งเป็น

หน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการประเมนิคณุภาพ

การศึกษาของชาติ	 ได้ก�าหนดให้มีการพัฒนาและ

ประเมินทักษะการคิดโดยระบุไว้เป็นมาตรฐานด้านผู้

เรียน	มาตรฐานที	่4	ไว้ว่า	ผู้เรียนต้องมีความสามารถ

ในการคิดหลากหลายชนิด	 ได้แก่	 คิดวิเคราะห์	 

คิดสังเคราะห์	 คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 มีความคิด

สร้างสรรค	์คิดไตร่ตรอง	และมีวิสัยทัศน์	โดยเฉพาะ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณสอดคล้องกับแนวทางการ

จัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต	ิ

พ.ศ.2542	มาตรา	24(2)	(2542:	14)ให้สถานศึกษา 

จดักระบวนการเรยีนรู	้ฝึกทกัษะ	กระบวนการคดิ		โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียน 

การสอน	ได้กล่าวไว้ประการหนึง่ว่า	ต้องเร่งปฏริปูการ

จดักระบวนการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนได้ฝึกการคดิอย่างเป็น

ระบบและเน้นการปฏิบัติมากกว่าการท่องจ�า	 เพื่อให ้

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซึ่งจะเป็น 

พื้นฐานการเรียนรู้ในโลกแห่งอนาคตสอดคล้องกับ

แนวคิดของนักการศึกษาต่างประเทศ	 ที่เน้นการคิด 

ในการจดัการศกึษาเกีย่วกบัทกัษะการคดิในการศกึษา	

(Thinking	Skills	in	Education)	ว่าเป้าหมายส�าคญั

ของการศึกษาสมัยใหม่คือการช่วยให้นักเรียนเรียนรู้

การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งหมายรวมถึง	การคิด

อย่างมวีจิารณญาณ	(Critical	Thinking)		และเชือ่มโยง 

สู่ทักษะการแก้ปัญหา	 (Problem	 Solving	 Skills)	

(Craig	 Rusbult,	 2007:	 1-2)	 และ	 American	

Diploma	Project:	ADP	(2008:	1)	กล่าวถึงทักษะ
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค	์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุข

ภาวะส�าหรับนักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	กลุ่มทดลอง	ได้แก	่นักศึกษา		114	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

คือ		แบบทดสอบ	แบบประเมิน	แบบสอบถาม	แบบสังเกตและแบบบันทึก		วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ	

ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัย	พบว่ารูปแบบที่เรียกว่า	“KAECPAR	

Model”	 ประกอบด้วยหลักการ	 วัตถุประสงค์	 กระบวนการ	 และเงื่อนไข	 ผลการประเมินการใช้รูปแบบ	 

พบว่า	ความรู	้พฤติกรรม	ทักษะกระบวนการ	ทักษะมนุษยสัมพันธ	์เจตคติการสร้างเสริมสุขภาวะหลังสูงกว่า

ก่อนใช้รปูแบบ		ความรบัผดิชอบและความคดิเหน็ของนกัศกึษาต่อการจดัประสบการณ์การเรยีนรูข้องอาจารย์

อยู่ในระดับมากที่สุด

Abstract

The	purpose	of	this	research	was	to	develop	an	experiential	learning	model	for	health	

promotion	of		Rajabhat	University	students.	The	experimental	group	consisted	of	114	students,	

The		instruments	were	achievement	test,	evaluation	form,	questionnaire	form,	observation	form	

and	record	form.	The	data	were	analyzed	by	percentage,	mean,	standard	deviation	and	content	

analysis.	the		research	results		were	:	The	KAECPAR	model	consisted	of	the	principle,	objective,	

learning	process	and	condition	components.	The	evaluation		of	experiential	learning	model	found	

that	knowledge,	behavioral,	processing	skills,	relation	of	skills,	attitude	for	health	promotion	

after	the	experiment	was	higher	than	before	using		the	model,	the	responsibility	and	the	average	

mean	of	student	opinion		towards	teacher	learning		experience			management		was	at	the		highest	

level.

* นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ส�าหรับบุคลากรธุรกิจอาหาร

The Development of Food Styling Curriculum in Creative

Economy for Food Busineess Personnel

ปฤณัต		นัจนฤตย*์
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Maream		Nillapun

บทคัดย่อ

การวจิยัเรือ่งนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาหลกัสตูรการออกแบบตกแต่งอาหารเชงิเศรษฐกจิสร้างสรรค์	

ส�าหรับบุคลากรธุรกิจอาหาร	 เป็นการวิจัยและพัฒนา	 โดยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี	 ด�าเนินการวิจัย 

โดย	 1)	 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและประเมินความต้องการจ�าเป็น	 2)	 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร	 

3)	หาประสิทธิภาพของหลักสูตร	ทดลองน�าหลักสูตรไปใช	้และ4)ประเมินผลการใช้หลักสูตร	กลุ่มเป้าหมาย

คือ	 บุคลากรธุรกิจอาหาร	 จ�านวน	 13	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบทดสอบความรู้การออกแบบ

ตกแต่งอาหาร	 แบบประเมินปฎิบัติการออกแบบตกแต่งอาหาร	 และแบบวัดทัศนคติที่มีต่อหลักสูตรและ 

การออกแบบตกแต่งอาหาร	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช	้ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบ

ค่าที	 และการวิเคราะห์เนื้อหา	 ผลการวิจัยพบว่า	 นักออกแบบตกแต่งอาหารส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีหลักสูตร 

การออกแบบตกแต่งอาหารที่เน้นการปฏิบัติให้สร้างสรรค์งานตามแนวคิด	 โดยพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม	

ทัศนธาตุและหลักการศิลปะ	ภาชนะและบรรจุภัณฑ์		และการน�าเสนอรูปลักษณ์อาหาร	ความรู้ความสามารถ

ปฏิบัติการออกแบบตกแต่งอาหารหลังการเรียนบุคลากรธุรกิจอาหารมีความรู้ในการออกแบบตกแต่งอาหาร 

สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญที่	 .01	 	 บุคลากรธุรกิจอาหารมีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตรและ 

การออกแบบตกแต่งอาหาร	 เพราะได้ความรู้และมุมมองใหม่เพิ่มมากขึ้น	 ได้เทคนิควิธีการออกแบบอาหาร	 

มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสร้างงานและน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างาน

Abstract

The	objective	of	this	research	was	to	develop	the	food	styling	curriculum	in	creative	

economy	for	food	business	personnel.	Mixed	method	was	used	as	the	research	methodology.	

The	research	process	included:1)studying	fundamental	data	and	needs	assessment,	2)	curriculum	

designing	and	development,	3)finding	the	efficiency	of	the	curriculum,	4)	implementing	and	
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evaluating	curriculum.	The	purposive	sampling	subjects	were	13	food	business	personnel.	The	

research	instruments	were	tests	of	food	styling	knowledge,	food	creative	practice	evaluation	

form	and	attitude	written	form.	Statistical	analysis	included	frequency,	percentage,	mean,	standard	

deviation,	dependent	 t-test	and	content	analysis.	The	research	results	were	as	 follows:	Food	

stylists	focus	on	practice	in	creative	food	from	order	and	concept.	This	curriculum	was	training	

40	hours;	8	lectures	hours	and	32	styling	hours.	The	contents	were	introduction	food	styling,	

art	elements	and	principles	in	food	styling,	food	container	and	packaging	in	food	styling	and	

food	styling	presentation.	The	level	of	food	styling	knowledge	and	the	creative	practice	competence	

of	food	business	personnel	after	learning	was	higher	at	the	statistical	difference	of	.01	level.	

The	food	business	personnel	had	positive	attitude	toward	the	curriculum	and	food	styling	because	

they	obtained	new	knowledge	and	ideas	including	new	techniques	to	enhance	creative	thinking	

in	food	design	and	decorating 

บทน�า

การสร้างสรรค์หรือการพัฒนา	 เป็นวิธีการ

อย่างหนึ่งในการต่อยอดและผลิตสิ่งใหม่ๆให้เกิด

นวตักรรมเพือ่รบัใช้และสร้างความเจรญิให้มนษุยชาต	ิ

ศาสตร ์และองค์ความรู ้ต ่างๆ	 ย ่อมจะมีวิธีการ

สร้างสรรค์หรอืพฒันาด้วยกระบวนการเฉพาะ	รวมถงึ

วัฒนธรรมที่เป็นกลไกอย่างหนึ่งของระบบสังคม

มนุษย์	 แสดงความเจริญงอกงามเป็นทั้งวัตถุและ 

หลักการในการประพฤติปฏิบัติ	 ประเทศไทยก�าลัง

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างสร้างสรรค์โดยน�า

ศิลปวัฒนธรรมต่างๆมาสร้างมูลค่าให้เป็นสินค้าที่ 

เพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องอาหารซึ่ง

สอดคล้องกับเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันที่เน้นระบบ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ความส�าคัญด้านอาหารของโลก	 อาหารถือ 

เป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีพ	 จากแผนงานอาหาร 

แห่งโลก	 หรือดับเบิลยูเอฟพี	 (World	 Food	

Programme-WFP)	ประเทศไทยเป็นแหล่งจ�าหน่าย

อาหารให้แก่แผนงานนี้	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2535	 ได้

จ�าหน่ายอาหารต่างๆ	 เป็นมูลค่าถึง	 40	 ล้านเหรียญ

สหรัฐ	ส�าหรับปี	2551	WFP	ได้ซื้อจากไทย	22,376	

ตัน	 มูลค่าประมาณ	 8.5	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ดังนั้น 

จุดแข็งนี้จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและสร้างสรรค์

ศักยภาพในการผลิตอาหารของประเทศให้เข้มแข็ง 

ยิ่งขึ้น	

ความส�าคัญด้านวัฒนธรรม	 อาหารไทยเน้น

การตกแต่งและเป็นศิลปะที่งดงามประณีตไม่แพ้

ชนชาติใด	 มนุษย์กินอาหารเพื่อความอร่อยจากรูป 

และรส		“รูป	กลิ่น	สี	รสและการลิ้มลอง”	(กอบแก้ว	

นาคพินิจ,	 2542:	 14)	 โดยทั่วไปแล้วอาหารเมื่อมา 

บรกิารให้กบัผูบ้รโิภค	สิง่แรกพบเหน็	รปูหรอืลกัษณะ

ของอาหาร	และเหน็สสีนั	ตามด้วยการลิม้ลองรสชาติ

ต่างๆ	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Bellinghamและ	

Bybee	(2008:	251)	ว่า	“You	eat	with	your	eyes	

first	”	เมื่ออาหารเป็นศิลปะและวัฒนธรรม		ที่แสดง

ความเจรญิรุง่เรอืงของประเทศ	คนในชาตจิงึจ�าเป็นต้อง 

ช่วยพัฒนาวัฒนธรรมอาหารให้มีความหลากหลาย

มากขึ้น	สมกับการเป็นภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม

ของชาติที่ส�าคัญ		

ความส�าคญัด้านเศรษฐกจิและสงัคม	โครงการ

ครัวไทย	ครัวโลกเพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นแหล่ง

ผลติอาหารเพือ่เลีย้งพลโลก	นโยบายภาครฐัและแผน
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การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้	

โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

The development of learning process management model for the instructors in 

learning center of  life university project

ชนสิทธิ์		สิทธิ์สูงเนิน*  

Chonasit		Sitsungnoen

มาเรียม	นิลพันธุ์**

Maream		Nillapun

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ 

ในศูนย์เรียนรู้	 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 สภาพและความต้องการจัดกระบวนการ 

เรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้	 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต	 ที่ควรได้รับการพัฒนามี	 4	 ด้าน	 คือ	 เทคนิค 

และวธิกีารจดักระบวนการเรยีนรู้	สือ่และแหล่งการเรยีนรู้	วดัและประเมนิผล		และจติวทิยาการเรยีนรูผู้ใ้หญ่	

2)	 ผลการพัฒนาได้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู	้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต	 

ได้	AKLIE	 	Model	 	 ประกอบด้วย	หลักการ	 	 วัตถุประสงค	์ สาระความรู้	 ทั้ง	 4	 ด้าน	 	 ขั้นตอนการจัด

กระบวนการเรียนรู้	ได้แก	่ขั้นที	่1	การศึกษาความต้องการจ�าเป็น	(Assessment	of	Need	:	A)		ขั้นที่	2	การเข้าถึง

ความรู้	(	Knowledge	Acquisition		:	K)		ขั้นที่	3	การออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรียนรู	้(Learning	

Plan	:	L)	ขั้นที่	4	การปฏิบัติการ	(Implementation	:	I)	และขั้นที	่5	การประเมินผล	(Evaluation	:	E)		 

3)		ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ	พบว่า		3.1)	หลังการใช้รูปแบบอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจสูงขึ้น		

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 3.2)	 อาจารย์มีทักษะการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้อยู่ใน

ระดับด	ี3.3)	อาจารย	์ประเมินตนเอง	พบว่า	มีความรู้และทักษะ	อยู่ในระดับมาก	และมีเจตคติต่อรูปแบบ 

อยู่ในระดับมาก		4)	ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์อยู่ในระดับด	ี	5)	นักศึกษาพึงพอใจต่อรูปแบบ

ในระดับมาก	และ	6)	กรรมการบริหารโครงการ	ผู้อ�านวยการศูนย	์อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อ 

รูปแบบ	อยู่ในระดับมาก 

Abstract

The	purpose	of	this	research	was	to	develop	a	model	of	learning	process	management	

for	 the	 instructors	 in	 the	 learning	centers	of	 the	Life	University	Project.	The	 results	of	 the	

research	were	as	follows:	1)	Four	aspects	of	the	management	of	the	instructors’	learning	process	
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needed	to	be	developed	1.1)		technique	and	learning	process	management	1.2)	the	usage	of	

media	and	learning	resources	1.3)	evaluation	and	assessment	1.	4)	adult	learning	psychology. 

2)	The	model	of	learning	process	management	for	the	instructors	in	the	learning	centers	of	life	

university	project	was	called	the	AKLIE	Model,	including	the	principles,	objectives	and	contents.	

The	5	steps	of	the	learning	process	management	were	as	follows:	1)	Assessment	of	Needs	:	 

A	2)	Knowledge	Acquisition	:	K	3)	Learning	Plan:	L	4)	Implementation	:	I	5)	Evaluation	:	E.	

3)	The	results	of	the	effectiveness	study	of	the	model	were:	3.1)	The	results	of	implementation	

of	this	model	indicated	that	after	using	the	model	the	instructors	gain	higher	knowledge	with	

the	statistical	significance	at	the	0.05	level.			3.2)	The	instructors’	skill	in	lesson	plan	writing	

of	learning	process	management	was	at	a	good	level.	3.3)	The	instructors’	self	assessment	of	

knowledge,	skill	and	attitude	towards	the	model	of	learning	process	management	in	overall	were	

at	high	level.	4)	The	results	of	the	instructors’	learning	process	management	were	at	good	level.	

5)	The	student’s	satisfaction	with	the	learning	process	management	of	the	instructors	were	at	

high	level.	6)	The	overall	opinions	of	the	project	executives,	the	directors,	instructors	and	the	

students	towards		the	model	of	the	learning	process	management	were	at	high	level. 

บทน�า

แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษา	 คือ	 การให้

ชุมชนและท้องถิ่น	และทุกส่วนของสังคม	มีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา	 การมีส่วนร่วมของชุมชนและ 

ท้องถิ่นจะท�าให้เกิดการถ่ายทอดความรู	้ที่สอดคล้อง

กับวิถีชีวิต	 อาชีพ	 วัฒนธรรม	 สภาพแวดล้อมและ

ทรัพยากรของชุมชน	ซึ่งจะท�าให้เด็ก	มีความสามารถ	

มีทักษะที่จะด�ารงชีวิต	 และสามารถพัฒนาตนเอง 

ตามวิถีชีวิตของชุมชน	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา

ทางสติป ัญญาความสามารถของชุมชนโดยรวม	 

ท�าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง	 และเป็นรากฐานของ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป	

(ไพรัช	 อรรถกามานนท์	 และมัทนา	 โชควรวัฒนกร 

2545)	 สถาบันอุดมศึกษาจึงจ�าเป็นต้องปฏิรูปการ

ศึกษาโดยการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ

เนื้อหาสาระ	 โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและ 

การเรียนการสอนให้ทันต่อสภาพการณ์เป็นการจัด 

การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ	 มีความหลากหลาย	

ยืดหยุ่น	 เน้นความต้องการของผู้เรียนและสังคม	

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต	ิ2543	)	

โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต	 เป็นการจัดการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีฐานคิดหรือปรัชญาของ

มหาวทิยาลยัชวีติ	1)		คนไมไ่ด้เกิดมาโง่	จน	เจบ็	และ

ถกูครอบง�า	2)	“ไม่มใีครรูท้กุอย่าง	และไม่มใีครรูอ้ะไร

เลย	มีแต่คนที่รู้บางอย่างและไม่รู้บางอย่าง”	(Paulo	

Freire)		3)	การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างความรู้

ใหม่	ซึ่งเกิดมาจาก	“ข้างใน”	แต่ละคน	4)		การเรียน

รู้ในมหาวิทยาลัยชีวิตเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง	 เอาชุมชน 

ท้องถิ่นเป็นฐานและเป็นทุน	5)	สร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ใหม่เพื่อให้การเรียนรู้

เหมาะกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่	 6)	 การเรียนรู้ 

ให้คนรู้จักตนเอง	 รู้จักชุมชนท้องถิ่น	 และรู้จักโลก 

เปิดโลกทัศน์ของตนเองให้กว้างไกล	 (เสรี	 พงศ์พิศ		

2552)	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิร่วมกับสถาบัน 



	 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษาส�าหรับนักศึกษาครู

พลวัต		วุฒิประจักษ์	-	มาเรียม		นิลพันธุ์
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การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษาส�าหรับนักศึกษาครู

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูที่พึงประสงค์

The Development of Contemplative Education Course to Enhance the Desirable 

Characteristics  for Student Teachers 

พลวัต			วุฒิประจักษ์*

Pollawat		Wuttiprajack

มาเรียม		นิลพันธุ์**

Maream		Nillapun

บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่1)	ศกึษาวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานการพฒันาหลกัสตูรรายวชิาจติต

ปัญญาศกึษาส�าหรบันกัศกึษาคร	ู2)ออกแบบและพฒันาหลกัสตูรรายวชิาจติตปัญญาศกึษาส�าหรบันกัศกึษาคร	ู

3)ทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษาส�าหรับนักศึกษาครู	 4)	 ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร

รายวิชาจิตตปัญญาศึกษาส�าหรับนักศึกษาครู	 โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา	 (Research	 and	

Development)	ด้วยการวิจัยแบบผสมผสานวิธ	ี(Mixed	Methods	Research)	แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง	

(Quasi-experiment	Design)	โดยวดัผลก่อนและหลงัตามกระบวนน�าหลกัสตูรไปใช้ในชัน้เรยีน	มกีารด�าเนนิ

การวิจัยกลุ่มทดลองได้มาจากการสุ่มแบบอาสาสมัคร	จากนักศึกษาครูสาขาวิชาสังคมศึกษา	จ�านวน	19	คน	

ผลการวิจัยพบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตตปัญญาศึกษาก่อนและหลังเรียน	 มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติ	ิ0.01	คณุลกัษณะบณัฑติครทูีพ่งึประสงค์ตามแนวคดิจติตปัญญาศกึษาก่อนและหลงัเรยีน

มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.01	ความพงึพอใจของนกัศกึษาครทูีม่ต่ีอหลกัสตูรรายวชิา

จิตตปัญญาศึกษามีค่าเฉลี่ย	อยู่ในระดับมากที่สุด

Abstract

This	research	aimed	to	study	and	analyze	the	foundation	on	developing	a	contemplative	education	

course	for	student	teachers,	to	design	and	develop,	implement,	and	evaluate	the	effectiveness	of	this	

developed	course,	employing	the	Research	and	Development	method,	with	the	mixed	methods	research	

and	quasi-experiment	design.	Both	pre-test	and	post-test	were	conducted	in	the	process	of	implementing	

the	course	in	the	classroom.	The	sample	group	was	from	19	volunteer	students	in	the	Social	Studies	

Program.	The	research	results	revealed	a	significant	difference	of	knowledge	and	understanding	of	this	

course	between	the	pre-test	and	post-test	at	0.01	level.	The	desirable	characteristics	of	student	teachers,	

based	on	the	concept	of	contemplative	education,	before	and	after	taking	the	course	were	significantly	

different	at	0.01	level.	The	satisfaction	of	the	students	toward	this	course	was	at	the	highest	level.

*	 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สุเมธ		จันทร์เจือจุน	-	ศิริชัย		ชินะตังกูร
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คุณลักษณะของผู้บริหารกับการบริหารงบประมาณสถานศึกษา	

สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตก

The Characteristics of Administrators and Budgeting

Management of Municipality Schools in Western Region 

สุเมธ		จันทร์เจือจุน*

Sumet		Janjuajun

ศิริชัย		ชินะตังกูร**

Sirichai		Chinatankul

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ทราบคณุลกัษณะของผูบ้รหิารกบัการบรหิารงบประมาณสถานศกึษา	

สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตก	 กลุ่มตัวอย่างคือ	 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตก	 จ�านวน	 

58	 โรง	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์	 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 

ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน		 

ผลการวิจัยพบว่า	 	 1)	คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา	 	สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตกอยู่ในระดับ

มาก		2)	การบรหิารงบประมาณสถานศกึษา	สงักดัเทศบาลในภมูภิาคตะวนัตกอยูใ่นระดบัมาก		3)	คณุลกัษณะ

ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณสถานศึกษา		สังกัดเทศบาล

ในภูมิภาคตะวันตกในภาพรวม	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

Abstract

The	purposes	of	 this	 research	were	 to	understand	1)	 the	characteristics	of	municipal	

school	 administrators	 in	western	Thailand	 2)	 the	 school	 budgeting	management	 in	western	

municipality	region,	and	3)	the	relationship	between	the	characteristics	of	school	administrators	

and	the	budgeting	management	in	western	municipality	region.	The	schools	under	the	jurisdiction	

of	municipalities	in	western		Thailand		were	the	unit	of	analysis	for		this	study.	The	sample	

was	 taken	 of	 58	 schools	 under	 the	 jurisdiction	 of	municipalities	 in	western	 Thailand.	 The	

instruments	used	for	gathering	data	were	questionnaires	and	interview	questions.	The	data	was	

analyzed	for	percentage,	mean,	standard	deviation	and	stepwise	multiple	regression	analysis.

The	research	findings	revealed	that:

*		 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย	์ดร.	ภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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พีรพัฒน์		รุ่งเรือง	-	มัทนา		วังถนอมศักดิ์
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ทักษะการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล	กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่	1

Supervisory Skills of Administrators and Desired

Chatacteristics	of	Students	in	Municipal	Schools,	Region	1

พีรพัฒน	์	รุ่งเรือง*

Peeraphat		Rungruang

มัทนา		วังถนอมศักดิ*์*

Manttuna		Wangthanomsak

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อทราบ	 1)	 ทักษะการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดเทศบาล	 กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่	 1	 2)	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด

เทศบาล	 กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่	 1	 และ	 3)	 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร

สถานศึกษากับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล	 กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 

ที่	1	กลุ่มตัวอย่างคือสถานศึกษาสังกัดเทศบาล	กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที	่1	จ�านวน	38	โรง		เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัยคือแบบสอบถามจ�านวน	1	ฉบับ	ซึ่งถามเกี่ยวกับทักษะการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารตามแนวคิด 

ของไวลส์	(Wiles)	และเลฟิเฟล	(Lovell)	และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผูเ้รยีนตามแนวคดิของกระทรวง

ศึกษาธิการ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าความถี	่ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั	ผลการวจิยั	พบว่า	1)	ทกัษะการนเิทศการศกึษาของ

ผู ้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมาก	 2)	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 

ผู้เรียนโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	และ	3)	ทักษะการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา

กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน	มีความสัมพันธ์กัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

Abstract

The	purposes	of	this	research	were	to	indentify	the	1)	the	supervisory	skills	of	administrators	

2)	desired	characteristics	of	students	municipal	schools,	Region	1,	and	3)	the	relationship	between	

supervisory	 skills	 of	 administrators	 and	 the	 desired	 characteristics	 of	 students	 in	municipal	

schools	in	Region	1.	The	sample	used	in	this	research	was	taken	from	38	municipal	schools	in	

Region	1.	The	research	instrument	used	was	a	questionnaire	concerning	supervisory	skills	of	

administrators,	based	on	Wiles	and	Lovell,	and	desired	characteristics	of	students,	based	on	the	

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.	ภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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พีรพัฒน	์	รุ่งเรือง	-	มัทนา		วังถนอมศักดิ์
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บทน�า

การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันก�าลังเคลื่อน 

เข้าสูส่งัคมแห่งความรูท้ีแ่พร่กระจายและเชือ่มโลกให้

เป็นหนึ่งเดียวด้วยวิทยาการความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ความส�าคัญของการพัฒนา

ประเทศ	 และการแข่งขันระหว่างนานาประเทศ	 มิได้

ขึ้นอยู่กับระบบทุน	ทรัพยากร	ธรรมชาติ	 เครื่องจักร	

หรือแรงงานชั้นกรรมมาชีพอีกต่อไป	 แต่จะขึ้นอยู่กับ 

ศักยภาพ	 และคุณภาพของคนเป็นส�าคัญ	 โลกใน

อนาคตจึงเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา	 โดยมุ่ง 

ให้ทกุคนมกีารพฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพ	และมโีอกาส

ที่จะมีส ่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุกๆ	 ด้าน 

อย่างเต็มที่	 ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 

แก้ไข	เพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2545	ที่มีกระบวนการ

ด�าเนินการอย่างเป็นระบบ	 มีเป้าหมายที่ชัดเจน	 คือ

การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุกด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นด้าน

ร ่างกาย	 จิตใจ	 สติป ัญญา	 คุณธรรม	 ค ่านิยม	 

ความคดิ	การประพฤตปิฏบิตั	ิฯลฯ	โดยคาดหวงัว่าคน

ทีม่คีณุภาพจะท�าให้สงัคมมคีวามมัน่คง	สงบสขุ	เจรญิ

ก้าวทันโลก	 แข่งขันกับสังคมอื่นในเวทีระหว่าง

ประเทศได้	 คนในสังคมมีความสุข	 มีความสามารถ

ประกอบอาชีพการงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 และอยู่

ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์	 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

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

ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ�าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้น 

ในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม	

และความรอบรู ้อย่างเท่าทันให้มีความพร้อมทั้ง 

ด้านร่างกาย	 สติปัญญา	 อารมณ์	 และศีลธรรม	 

สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อน�าไปสู่สังคม 

ฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง	แนวการพัฒนาคนดังกล่าว

มุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม	 

มีจิตสาธารณะ	 พร้อมทั้งมีสมรรถนะ	 ทักษะ	 และ 

ความรู้	 พื้นฐานที่จ�าเป็นในการด�าเนินชีวิต	 อันจะ 

ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน	 ซึ่งข้อความ 

ดงักล่าวได้มคีวามสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของหลกัสตูร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 

มุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	เชือ่ว่าผูเ้รยีนทกุคนสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ	 โดย

กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้

เกิดกับผู ้เรียน	 เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ดังนี้	 

1)	มีคุณธรรม	จริยธรรม		และค่านิยมที่พึงประสงค	์	

เห็นคุณค่าของตนเอง	 มีวินัยและปฏิบัติตนตาม 

หลกัธรรมของพระพทุธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอื	

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 2)	 มีความรู้	

ความสามารถในการสื่อสาร	 การคิด	 การแก้ปัญหา	 

การใช้เทคโนโลยี	 และมีทักษะชีวิต	 3)	 มีสุขภาพ 

กายและสุขภาพจิตที่ดี 	 มีสุขนิสัย	 และรักการ 

ออกก�าลังกาย		4)	มีความรักชาต	ิมีจิตส�านึกในความ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก	 ยึดมั่นในวิถีชีวิต 

Ministry	of	Education.	The	data	was	analyzed	for	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	

and	Pearson’s	 product	 –	moment	 correlation	 coefficient.	The	 research	 results	were:	 1)	The	

supervisory	skills	of	administrators	in	municipal	schools,	Region	1,	as	a	whole	and	individually	

for	each	item,	were	found	at	a	high	level,	2)	The	desired	characteristics	of	students	in	municipal	

schools,	Region	1,	as	a	whole	and	individually	for	each	item,	were	found	at	a	high	level,	and	

3)	There	was	a	relationship	between	the	supervisory	skills	of	administrators	and	the	desired	

characteristics	of	students	in	municipal	schools,	Region	1	at	.05	level	of	significance.



การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย

ปริญญา		ปั้นสุวรรณ	-	บ�ารุง		ช�านาญเรือ

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่	2	ฉบับที่	2	(มกราคม	-	มิถุนายน	2554)

185

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2																		

ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์	2	กับแบบปกติ

A Comparison of Thai Literature Achievement of Matthayomsuksa

2	Students	Taught	by	Cooperative	Learning	Based	on	Jigsaw	2

And the Traditioanl Method
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บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2		ทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วยเทคนคิจกิซอว์	2	กบัแบบปกต2ิ)เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์

การเรยีนวรรณคดไีทยของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่	2	ก่อนและหลงัเรยีนด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื

ด้วยเทคนิคจิกซอว์	2	และ	3)	ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที	่2	ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์	 2	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย 

เทคนคิจกิซอว์	2	และแบบปกต	ิแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก่์อนและหลงัเรยีนวรรณคดไีทย		และแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์	 2	 ผลการวิจัยพบว่า	 

1)	ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนวรรณคดไีทยของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่	2	ทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วยเทคนคิ

จิกซอว์	2		สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกต	ิอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	2)	ผลสัมฤทธิ์การเรียน

วรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่2	ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว	์2	หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 3)ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 

ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว	์2	โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย	มาก

Abstract

The	 objectives	 of	 this	 research	 were	 to1)compare	 students’	 learning	 achievement	 

on	reading	skill	in	Thai	literature	of	Matthayomsuksa	2	students	taught	by	cooperative	learning	

based	 on	 jigsaw	 2	 method	 to	 the	 traditional	 method	 	 2)	 compare	 Matthayomsuksa	 

2		students’	learning	achievement		before	and	after	the	implementation	of	cooperative	learning	

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการสอนภาษาไทย	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย	์ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ความเป็นมาและความส�าคัญ

วรรณคดีเป็นวิชาที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรวิชา

ภาษาไทยตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษาจนถงึชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลาย	 ในการเรียนการสอนวรรณคดีเพื่อให้ได ้

ผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรครูผู ้สอน 

ต้องฝึกให้นักเรียนได้พินิจวรรณคดี	 คือ	 ศึกษา

วรรณคดีอย่างลึกซึ้ง	 โดยการอ่านวรรณคดีอย่าง 

พนิจิพเิคราะห์	ท�าความเข้าใจ	ตคีวาม	พจิารณาเนือ้หา	

และแนวคิดแล้วสามารถประเมินค่าวรรณคดีเรื่อง 

นั้น	ๆ	ในด้านศิลปะการประพันธ	์องค์ประกอบ	และ

คณุค่าได้	(จารวุรรณ	เทยีนเงนิ,	2547:	5)	ซึง่หลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	ได้

ก�าหนดเนื้อหาของการศึกษาวรรณคดีวรรณกรรม 

ไว้คือ	 วิเคราะห์วรรณคดีวรรณกรรมเพื่อหาข้อมูล	

แนวความคิดคุณค่าของงานประพันธ์และเพื่อความ

เพลิดเพลิน	 การเรียนรู ้และท�าความเข้าใจบทเห่	

บทร้องเล่นของเด็ก	 เพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญา 

ที่มีคุณค่าของไทย	 ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด	 

ค่านิยม	ขนบธรรมเนียมประเพณี	เรื่องราวของสังคม

ในอดีตและความงามของภาษาเพื่อให้เกิดความ

ซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมา

จนถึงปัจจุบันโดยก�าหนดไว้ในสาระที่	 5	 วรรณคดี

วรรณกรรม	 และก�าหนดมาตรฐานการเรียนรู ้ของ 

ผู้เรียนไว้ว่าผู้เรียนต้องเข้าใจและแสดงความคิดเห็น	

วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น 

คุณค่าและน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง	 (กระทรวง

ศึกษาธิการ,ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,		

2551:	2)

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทยเป็นลักษณะของการฝึกทักษะการอ่าน	การเขียน		

การฟังการด	ู	และการพดู		โดยมหีลกัการใช้ภาษาและ

วรรณคดีวรรณกรรมเป็นสาระที่ต้องแทรกประสาน 

ให้สอดคล้องกับทักษะต่าง	ๆ	อย่างเหมาะสมซึ่งการ

สอนวรรณคดีให้ประสบความส�าเร็จนั้นต้องอาศัย

ทักษะที่ส�าคัญ	 คือ	 การอ่านเพื่อให้นักเรียนได้ทราบ

และรู้จักความหมายของวรรณคดี	 มีความรู้เนื้อเรื่อง

อย่างกระจ่างชัดท�าให้เกิดความคิดจินตนาการ	 และ

สุนทรียภาพจากเรื่องที่เรียน	 ครูควรเริ่มให้นักเรียน 

ได้ท�ากจิกรรมการอ่านโดยการอ่านตวัวรรณคดทีัง้เรือ่ง					

จากนั้นควรสอนให้นักเรียนเข้าถึงหรือวิจักษณ์โดย 

ครฝึูกให้นกัเรยีนเกดิความคดิทีจ่ะตชิม	หรอืพจิารณา

ส่วนทีง่าม	และส่วนทีบ่กพร่องว่าอยูต่รงไหน	ตวัละคร

based	on	jigsaw	2		method	and	3)	study	students’	opinions	towards	cooperative	learning		based	

on	jigsaw	2	method.	The	research		instruments	were	lesson	plans	of	cooperative	learning	based		

on	jigsaw	2	and	the	traditional	method,		pre	-and	post-	achievement	tests,	and	questionnaires	

on	students’	opinions	towards	the	cooperative	learning	based	on	jigsaw	2.	The	results	of	this	

research	 were:	 1)	 The	 students’	 achievement	 scores	 on	 reading	 skill	 of	 Thai	 literature	 of	

Matthayomsuksa	2	students	taught	by	cooperative	learning	based	on	jigsaw	2	were	higher		than	

traditional	method	significantly	at	the	.05	level.	2)	The	students’	learning	achievement	scores		

after	 the	 implementation	 of	 cooperative	 learning	 based	 on	 jigsaw	 2	 were	 higher	 than	 the	

achievement	scores	before	using	cooperative	learning		based	on	jigsaw	2	significantly	at	the	

.05	level	3)	The	students’	opinions	towards	the	cooperative	learning	based	on	jigsaw	2	were	

highly	positive.
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านโป่ง	“สามัคคีคุณูปถัมภ์”						

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหารโรงเรียน	 6	 คน	 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	 8	 คน 

ครูผู้สอน	40	คน	นักเรียน	278	คน	ผู้ปกครอง	278	คนรวมจ�านวน	610	คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่	 	 แบบสอบถาม	 แบบสัมภาษณ์	 ประเด็นสนทนากลุ่ม	 แบบตรวจเอกสาร	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช	้ 

ค่าร้อยละ	(%)	ค่าเฉลี่ย		(Χ )	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	

ผลการวิจัยพบว่า		ด้านบริบท	ด้านปัจจัยน�าเข้า	ด้านกระบวนการ	ด้านผลผลิต	และด้านผลกระทบ	ผู้บริหาร

โรงเรยีน	คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน	และครผููส้อน	เหน็ว่า	เหมาะสมในระดบัมาก		ผูป้กครองและนกัเรยีน	

เห็นว่า	เหมาะสมในระดับปานกลาง

Abstract

The	 purpose	 of	 this	 study	 was	 to	 evaluate	 the	 curriculum	 of	 Watbanpong	

Samakkeekhunupatham	School, The sample	was	comprised of 6 administrators, 8 school committee 

members, 40 teachers,	278	students,	and 278 students’ guardians with a	total of 610	samples. 

The research	instruments	included	questionnaires,	interview form, focus	group	discussion	items,	

and	document	auditing	form,	The	data	were	analyzed	by	percentage,	mean,	standard	deviation,	

and	content	analysis.	The	results	of	this	study	were	as	follows	:	

The evaluation of school context, input, process, output and impact, The opinions among 

administrators, school’s committees, and teachers were at a high agreement level, the students’ 

guardians were  at  a moderate agreement	level.
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่3		ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา

The Development of Learning Achievement on Difficult Words

Spelling Writing of Third Grade Students Taught by Educational Games
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Prapai		Suwansarakun
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ด้านการเขียนสะกดค�ายากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา 

กับเกณฑ	์ร้อยละ	70	2)	ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย	์ความมีวินัย	และความมุ่งมั่น 

ในการท�างานของนักเรียน	 และ	 3)	 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม 

การศกึษา	กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่	3	ของโรงเรยีนวดัม่วง	อ�าเภอบ้านโป่ง	จงัหวดัราชบรุี		

จ�านวน		16		คน		ปีการศึกษา		2553

ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนสะกดค�ายากของนักเรียน	 เท่ากับ 

ร้อยละ		76.58		ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	2)		คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย	์ความมีวินัย	

ความมุ่งมั่นในการท�างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม	 และ	 3)	 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

Abstract

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

on		difficult		words	spelling	of		third	grade	students	taught	by	educational	games	with	a		70		

percent		score,		2)	to	evaluate		the		desirable		characteristics		on		the	aspects		of		honesty,	

discipline	and		commitment		in		works		of		the		third		grade		students		and		3)	to		investigate		

the		opinions		of		third		grade		students		towards		the		instruction		by	educational		games.	The		

sample	of	this		research		were		16		third		grade	students	of	Wat		Muang	school,	Banpong,	

Ratchaburi.	Province		in		the		first		semester		of		the	2010	academic	year.	

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทน�า

การจัดการศึกษาต้องใช้ภาษาเป็นสื่อในการ 

ถ่ายทอดความรู ้	 ความคิด	 และใช้ในการติดต่อ 

สื่อสารระหว่างกัน	 ภาษาจึงมีความส�าคัญส�าหรับ 

ชนทุกชาติ	 ส�าหรับภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ  ์

ประจ�าชาติ	 เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิด

ความเป็นเอกภาพ	 เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารเพื่อ

สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	ท�าให้

สามารถประกอบกิจการงานและด�ารงชีวิตร่วมกันใน

สังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข	 เป็นเครื่องมือ 

ในการแสวงหาความรู	้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล

สารสนเทศต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนาความรู ้	 ความคิด 

วิเคราะห์	 วิจารณ์	 และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีตลอดจนน�าไปใช้ในการ

พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ	

ภาษาไทยจงึควรแก่การเรยีนรูเ้พือ่อนรุกัษ์และสบืสาน

ให้คงอยู่ตลอดไป	(กรมวิชาการ	2544:	3)	นอกจาก

ภาษาไทยจะมีความส�าคัญในฐานะที่ เป ็นภาษา 

ประจ�าชาติ	 เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร	 และ

เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาตดิงักล่าวแล้ว		ในด้าน

การศึกษา	 ภาษาไทยยังเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ

เรียนรู ้วิชาต่าง	 ๆ	 จากความส�าคัญของภาษาไทย 

ดังกล่าว	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พทุธศกัราช	2551	ได้ก�าหนดให้มกีารเรยีนรูภ้าษาไทย	

โดยได้ก�าหนดสาระหลักทั้ง	5		สาระ	ได้แก่	การอ่าน	

การเขียน	การฟัง	การดูและการพูดหลักการใช้ภาษา	

และวรรณคดีและวรรณกรรม	 โดยมุ่งให้ผู ้เรียนมี

ทกัษะในการฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	ให้มคีวามสมัพนัธ์กนั

ตามธรรมชาติภาษาไทย	 ซึ่งเป็นทักษะทางภาษาที่มี

ความสมัพนัธ์เชือ่มโยงกนั	โดยเฉพาะท่ามกลางสงัคม

ยุคข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน		บุคคลมีความจ�าเป็น

ต้องติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น		ทักษะการเขียนมีความ

จ�าเป็นและส�าคัญ	 เพราะการเขียนเป็นการถ่ายทอด

ความคิด	 ความรู้สึก	 ความเข้าใจของตนเองออกมา

เป็นลายลักษณ์อักษร	 เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อ่าน

เข้าใจและสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงได	้ดังที	่

วรรณี	 โสมประยูร	 (2544:	 139)	 และ	 อรอุมา		 

ตัง้พฒันาสมบญุ	(2546:	27)		มคีวามเหน็สอดคล้อง

กันว่า	 การเขียนเป็นการสื่อความหมายอย่างหนึ่ง 

ไปยงัผูอ้ืน่	โดยใช้ตวัอกัษรเป็นเครือ่งมอืในการส่งสาร	

เพื่อให้ทราบความรู ้	 ความคิดและความรู ้สึกของ 

ผู้เขียน	 และปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่จะท�าให้การ

ถ ่ายทอดความรู ้ 	 ความคิดด ้วยการเขียนให ้มี

ประสิทธิภาพ	คือ	การเขียนสะกดค�า	เพราะถ้าเขียน

สะกดค�าผิดหรือเขียนข้อความผิด	 ย่อมท�าให้การ

สื่อสารขาดประสิทธิภาพ	ทั้งยังอาจก่อให้เกิดผลเสีย

หายอันเนื่องมาจากการสื่อความหมายผิดได้	 ในทาง

The	results		of		this		research		were		as		follows			1)	A	scove	of	76.58%	was	achicved	

on	spelling	of	difficult		words	of		third		grade		students		after	learning	by	educational	games,		

which	is	higher		than		the		required		rate		of		70.00		percent,		2)		The	desirable		characteristics	

on		honesty,		discipline,	and		the	commitment		in		works		of		the	third		grade	students	were		at		

excellent		level		in		all		aspects		and		3)		The		opinions	of		the		third	grade		students		towards		

the		instruction		by		educational		games		as		a		whole		were		at		high	agreement		level.
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บทคัดย่อ

การศึกษาผลการเรียนแบบผสมผสาน	 ที่มีแบบทางการเรียนต่างกัน	 วิชาสื่อการศึกษาเบื้องต้น	 

พบว่า	 1)	 ผลการเรียนรู้หลังเรียนของนักศึกษา	 จากการเรียนแบบผสมผสาน	 ที่มีแบบทางการเรียนต่างกัน	

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดย	 กลุ่มปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนระหว่างผู้เรียนกับ 

ผู้เรียน	 สูงกว่า	 กลุ่มปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 

.05	 และ	 กลุ่มปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน	 สูงกว่ากลุ่มปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน 

ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		2)	ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา	จากการเรียน

แบบผสมผสานที่มีแบบทางการเรียนต่างกัน	 ก่อนเรียนและหลังเรียน	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ	 .05	 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 3)	 ความคิดเห็นของนักศึกษา	หลังจากเรียนด้วย 

บทเรียนแบบผสมผสาน	อยู่ในระดับมาก,	มากที่สุด

Abstract

This	study	of	learning	outcomes	of	blended	learning	with	different	interactive	learning	

types	 in	 introduction	 to	educational	media	courses.	had	 three	main	 findings	1)	 	Posttest	of	

blended	learning	with	Learner-Learner	Interaction	had	higher	learning	achievement	than	both	

the	blended	learning	with	Learner-Instructor	Interaction	and		the	blended	learning	with	the	type	

of	Learner-Content	interaction	at	the	.05	level	of	significantce.	2)	Posttest	scores	for blended	

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.	ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Administrative Behaviors and Standards In Child Development Centers 

of Local Administration Organizations in Nakhonpathom 

ศิริพร		ทองธรรมจินดา*

Siriporn		Thongtumjinda
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ	 1)	 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	 2)	 มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	3)	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารกับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	จ�านวน	93	แห่ง	ผู้ ให้ข้อมูล	คือ	กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก	 รวม	186	คน	

เครื่องมือในการวิจัย	 คือแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารตามแนวคิดของลิเคิร์ธ	

(Likert)		และมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแนวคิดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	สถิติ

ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	 คือ	 ค่าความถี่,	 ค่าร้อยละ,	 ค่าเฉลี่ย,	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 

ภาพรวม	และรายด้านอยู่ในระดับมาก		2)	มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม	และรายด้านอยู่ในระดับมาก		และ	3)	พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารในภาพรวมมีความสัมพันธ์

กับมาตรฐาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01		

Abstract

The	three	purposes	of	this	research	were	to	understand	1)	administrative	behaviors	of	

heads	of		child	development	centers	of	Local	Administration	Organizations	in	Nakhonpathom,	

2)	standards	in	child	development	center	of	Local	Administration	Organization	in	Nakhonpathom,	

and	3)	the	relationships	between	administrative	behaviors	and	standards	in	child	development	

center	of	Local	Administration	Organization	in	Nakhonpathom.	The	sample	was	taken	at	93	

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.	ภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร



พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศิริพร		ทองธรรมจินดา	-	มัทนา		วังถนอมศักดิ์

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่	2	ฉบับที่	2	(มกราคม	-	มิถุนายน	2554)

235

บทน�า

การพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นเป้าหมาย

ส�าคัญ	 ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ			 

ให้มคีวามรูค้วามสามารถเป็นคนด	ีมคีณุธรรม	ซึง่เป็น

แนวทางส�าคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	

สังคมและการเมืองของประเทศ	 จึงได้มีการก�าหนด

นโยบายปฏิรูประบบการศึกษาของชาติ	 โดยได้

ประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.	 2542	 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อปฏิรูประบบ 

การศึกษาของชาติ	 ให้สามารถพัฒนาคนไทยให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	

ความรู ้และคุณธรรม	 ตลอดจนมีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการด�ารงชีวิตเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 ภายใต้การปลูกฝังจิตส�านึก 

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	

(วัลลภ	 ล�าพาย,	 2550)	 พระราชบัญญัติการศึกษา 

และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อ

รัฐสภา	ล้วนแล้วแต่มีอุดมการณ์และหลักการจัดการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทย	 ให้เป็นสังคมแห่งความรู	้

คนไทยทัง้ปวงได้รบัโอกาส	เท่าเทยีมกนัทางการศกึษา	

และการศกึษาสามารถพฒันาคนได้ต่อเนือ่งตลอดชวีติ	

อย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม	 คุณธรรมและ

วัฒนธรรม	โดยมุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก	ปลูกฝัง

ความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่การศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	

2548)	 ในหมวด	 6	 ของพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ	 ได้บัญญัติให้มีระบบประกันคุณภาพการ

ศึกษา	 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ทุกระดับ	โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา	

มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	และถือว่า

การประกันคุณภาพภายในเป ็นส ่วนหนึ่ งของ

กระบวนการบรหิารการศกึษาทีต้่องด�าเนนิการ	โดยให้

มีการจัดท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อหน่วยงาน 

ต้นสังกัด	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และเปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา	 (ส�านักงานเลขาธิการสภาการ

ศึกษา,	 2551)	 พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและ 

ขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองท้อง

ถิ่น	 พ.ศ.	 2542	 ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นมีอ�านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา	 และให้ 

มีการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 เช่น	 จัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		 

ฝึกอบรมวิชาชีพ	 เป็นต้น	 (ส�านักงานเลขาธิการสภา

child	development	centers	of	Local	Administration	Organization	and	the	respondents	were	186	

child	development	center	committee	members	and	child	care	givers.	The	research	instrument	

was	a	questionnaire	regarding	administrative	behaviors	using	Likert’s	scale.	Data	analysis	included	

frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	Pearson’s	product	-	moment	correlation	

coefficient.	The	finding	revealed	as	follow		1)The	administrative	behaviors	of	head	of		child	

development	center,	as	whole	and	individually,	were	found	at	a	high	level.		2)	Standards	in	

child	development	center	of	Local	Administration	Organization,	as	whole	and	individually,	were	

found	at	a		high	level.		3)	There	was	a	relationships	between	the	administrative	behaviors	and	

Standards	 in	child	development	center	of	Local	Administration	Organization	at	 .01	level	of	

significance.
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การวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานและความต้องการในการพฒันากจิกรรมพฒันา

ผู ้เรียน	 โดยใช้ของเล่นพื้นบ้าน	 2)	 พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนกิจกรรมพัฒนากิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน	ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80		3)	ทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช ้

ในการวิจัย	 คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1/2	 โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร)	 ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร		จ�านวน	40	คน	ใช้แบบแผนการวิจัยขั้นพื้นฐาน	(Pre	Experimental	Design)	

แบบหนึง่กลุม่ทดสอบก่อนและหลงั	(The	One-	Group	Pretest-Posttest		Design)	4)	ประเมนิและปรบัปรงุ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร	์เจตคติทางวิทยาศาสตร์และความคิดเห็นที่มี

ต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ของเล่นพื้นบ้าน	

ผลการวิจัยพบว่า1)ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมโดยใช ้

ของเล่นพื้นบ้าน	 ให้ผู้เรียนลงมือปฎิบัติจริงและใช้ความรู้วิทยาศาสตร์บนพื้นฐานความเป็นไทย	2)	แผนการ 

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ	 80.59	 /80.63	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	 80/80	 

3)	 ผลการเรียนรู้	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1/2	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 

โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 4)ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ในภาพรวม	

แผนที่	 8	ปัจฉิมนิเทศ	มีคะแนนสูงสุด	 ระดับคุณภาพด	ี 	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียนโดยใช้ของเล่นพื้นบ้าน	โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

Abstract

The	purposes	of	this	research	were	to:		1)	Study	the	design	to	develop		learning	activities	

using	folk	toys	2)	Design	a	learning	activity	using	folk	toys	and	determine	its	effectiveeness	of	

learning	with	an	80/80	staudard	outcome.

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ

ของโลกยุคโลกาภิวัตน์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้ง

ประเทศไทยด้วย	 จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับปรุง

หลักสูตรการศึกษาชาติ	ซึ่งถือเป็นกลไกส�าคัญในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสร้างคนไทย 

ให้เป็นคนดี	 มีปัญญา	 มีความสุข	 มีศักยภาพพร้อม 

ที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่าสร้างสรรค์ในเวทีโลก 

ซึ่งสอดคล้องกับ	โรงเรียนบ้านสวนหลวง	(รัตนวิจิตร

พทิยาคาร)	ได้ก�าหนดวสิยัทศัน์เพือ่ใช้เป็นทศิทางและ

เป้าหมายในการจัดการศึกษาว่า	 ภายในปี	 2557	

โรงเรียนบ้านสวนหลวงมุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้ผู้

เรยีนมคีณุภาพมาตรฐานการศกึษา	พฒันาสิง่แวดล้อม	

ภายใต้การใช้เทคโนโลยเีป็นสือ่ในการแสวงหาความรู้

สู ่ความเป็นสากลจากเอกสารรายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานของส�านักรับรองมาตรฐาน	 และการประเมิน

คุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)	ผลการประเมิน

ของโรงเรยีนบ้านบ้านสวนหลวง	(รตันวจิติรพทิยาคาร)	

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสาคร		พบว่าระดบั

คุณภาพด้านผู้บริหาร	มาตรฐานที่	5	ที่พบว่า	ผู้เรียน

มีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นตามหลักสูตร	 ได้คะแนน	

1.90	 มีคุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุงนั้น	 โดยเฉพาะ 

ในวชิาวทิยาศาสตร์นัน้ในภาพรวมระดบัเขตการศกึษา

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ	40.12	

ต�่ากว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม	 ระดับคุณภาพของ 

วิชาวิทยาศาสตร	์นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมิน

ในระดับพอใช้	 (ร้อยละ	 55.03)	 ระดับปรับปรุง	 

(ร้อยละ	28.26)	และมีนักเรียนร้อยละ	17.84	มีผล

การประเมินในระดับดี	 (รายงานการประเมินผล

คุณภาพการศึกษาส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรสาคร,	2550)	ผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมกัน

วิเคราะห์	 สาเหตุ	 และปัญหาต่างๆ	 ของการจัดการ

เรียนการสอนกลุ ่มสาระวิทยาศาสตร ์ 	 พบว ่า 

นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร	์ 

โดยนักเรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าถามหรือแสดงความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน	 นักเรียนแสดงวิธีค�านวณ 

ไม่ได้	และเนือ้หาวชิาเข้าใจยาก	นกัเรยีนไม่สนใจเรยีน 

ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ได ้มาตรฐานในการฝึก 

ปฏิบัติการ	และนักเรียนไม่เข้าใจวิชาวิทยาศาสตร	์ใน

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการการพัฒนากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ของเล่นพื้นบ้าน	 เพื่อส่งเสริม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียน

3)	Test	 the	 learning	activity	using	folk	 toys.	The	sample	size	was	 the	seventh	grade	

students	 of	Bansuanluang	School	 (Rattanawijit	 pittayakarn)	 in	 the	 Samuthsakhon	Education	

Service	Area.	Pre	Experimental	Design	used	was	the		One-Group		Pretest-Posttest		Design.	4)	Evaluate	

and	develop	the	development	of	learning	activities	taught	by	folk	toys.

	 The	research	found	that:	1)	The	learning	activity	promoted	leaning	by	doing	using	

scientific	method	and	Thai	know-how	2)	The	effectireness	was	80.59	/80.63		higher	than	the	

standard	3)	The		pretest	–	posttest	learning	scores	of	the	seventh	grade	students	different	at	a	

significance	level	of		.05	with	post-test	scores	significance	higher	4)The	development	of	learning	

activities	using	folk	toys	enhance	the	scientific	process	skills	for	seventh	grade	students. 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตในบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	จ�านวน	450	คน	ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม

หลายขั้นตอน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบวัดทักษะชีวิต	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง	 โดยใช้โปรแกรม	 LISREL	 8.52	 ผลการวิจัยที่ส�าคัญ	 พบว่าโมเดล 

ตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ	์(	X	
2
	=	727.39	df	=	680,p	=	.10)	โดย

องค์ประกอบที่มีน�้าหนักความส�าคัญในการบ่งชี้ทักษะชีวิตในบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 

ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 มากที่สุด	 ได้แก่	 องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ความคิด

สร้างสรรค์	 การตัดสินใจ	 การแก้ปัญหา	 การจัดการอารมณ์	 เท่ากัน	 รองลงมาได้แก่	 การสื่อสารอย่าง 

มีประสิทธิภาพ	 การตระหนักรู้ในตน	 ความภาคภูมิใจในตนเอง	 การเห็นใจผู้อื่น	 การสร้างสัมพันธภาพ	 

ความรับผิดชอบต่อสังคม	และการจัดความเครียด	ตามล�าดับ 

Abstract

This	study	aimed	to	develop	life	skills	indicators	for	Social	Studies,	Religion	and	Culture	

classes	of	secondary	students.	The	samples	were	450	secondary	level	students	in	Bangkok	and	

suburban	area	selected	by	multi	stage	sampling	method.	The	tools	for	data	collection	used	in	

this	study	were	life	skills	test.		The	data	were	analyzed	in	second	order	confirmatory	factor	

analysis	using	LISREL	8.52.	The	study	found	that	the	life	skills	indicators	developed	fit	the	

empirical	data	set	(	X	
2
	=727.39	df=680,	p=.10).	The	range	of	important	components	with	factor	

*		 นิสิตปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	ดร.ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชามวยไทย	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น												

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	นักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	ของโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตก�าแพงแสน	ศนูย์วจิยั

และพัฒนาการศึกษา	และโรงเรียนก�าแพงแสนวิทยา	โรงเรียนละ	80	คน	โดยการสุ่มแบบง่าย	เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 1)	 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร	 2)	 แบบสอบถาม 

ความคิดเห็น	3)	แผนการจัดการเรียนรู	้4)	แบบวัดความรู้	5)	แบบทดสอบทักษะ	6)	แบบวัดเจตคต	ิ7)	แบบ

วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน	 และ	 8)	 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ	 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที	 ผลการวิจัย 

พบว่า	 หลักสูตรรายวิชามวยไทย	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พทุธศกัราช	2551	ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้โดยผ่านขัน้ตอนการทดลองใช้และปรบัปรงุแก้ไข	ท�าให้ได้เอกสารหลกัสตูร

ที่มีประสิทธิภาพ	สามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้

Abstract

The	purpose	of	 this	 research	was	 to	develop	 the	Muaythai	Curriculum	 in	Secondary	

Education	following	the	Basic	Education	Core	Curriculum	B.E.	The	research	samples	consisted	

of	80	Matthayomsuksa	one	students	of	Kasetsart	University	Laboratory	School	Kamphaeng	Saen	

Campus,	Educational	Research	and	Development	Center	and	80	Matthayomsuksa	one	students	

of	Kamphaeng	saen	Wittaya	School.	These	samples	were	selected	by	simple	random	sampling	

method	samples.	The	research	instruments		were:	1)	documents	and	research	related	to	curriculum	

*	 นกัศกึษาปรญิญาศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติ	สาขาวชิามวยไทยศกึษา	วทิยาลยัมวยไทยศกึษาและการแพทยแ์ผนไทย	มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ

**	 อาจารยท์ีป่รกึษา	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.	สาขาวชิามวยไทยศกึษา	วทิยาลยัมวยไทยศกึษาและการแพทยแ์ผนไทย	มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษส�าหรับ

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์	 (2)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ก่อนและ 

หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 (3)	 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนดังกล่าว	

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์	 ชั้นปีที่	 3	 มหาวิทยาลัยคริสเตียน	 จ�านวน	 

30	คน	โดยใช้วิธีการเลือกแบบอาสาสมัคร	เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย	(1)	บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์	 จ�านวน	 4	 บทเรียน	 (2)	 แบบทดสอบก่อนและ 

หลังเรียน	 (3)	แบบบันทึกหลังเรียน	และ	 (4)	แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง	 	การวิเคราะห์ข้อมูล	 ใช้สถิต	ิ

t-test	แบบจบัคู	่ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน		และการใช้วธิกีารวเิคราะห์เนือ้หาส�าหรบั

ข้อมูลเชิงคุณภาพ		

ผลการวิจัยพบว่า	 (1)	 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร	์ 

มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ	82.98/82.78	สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด80/80	(2)	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนกัศกึษาสงูขึน้หลงัเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษส�าหรบันกัศกึษาพยาบาลศาสตร์	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 (3)	 นักศึกษามีความคิดเห็นเชิงบวกต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ช่วยสอนภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทั้งในแง่ของเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้

Abstract

This	study	was	conducted	in	order	to	(1)	develop	Computer-Assisted	Language	Learning	

(CALL)	English	Lessons	for	Nursing	Science	Students;	(2)	explore	the	language	achievement	

of	 students	who	 learned	with	CALL	English	 lessons	 before	 and	 after	 the	 lessons;	 and	 (3)	

investigate	students’	opinions	toward	CALL	English	lessons.	The	subjects	of	the	study	were	30	

third-year	nursing	students	at	Christian	University	of	Thailand	who	were	selected	on	a	voluntary	

basis.	The	research	instruments	included	1)	four	CALL	English	Lessons	for	Nursing	Science	

*	 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	ส�านักเทคโนโลยีสังคม		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย	์ดร.	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	ส�านักเทคโนโลยีสังคม		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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Introduction

The	 Royal	 Thai	 Government	 has	

positioned	 Thailand	 to	 become	 a	 regional	

medical	 hub	 in	Asia	 (Pisuthipan,	 2008)	 and	

nurses,	who	have	good	command	of	English	

language	 skills,	may	 have	 a	 first	 priority	 in	

securing	 a	well-paid	 job	 in	 the	 international	

hospital	 labor	 market.	 In	 response	 to	 

the	 need	 to	 develop	 English	 language	 skills	 

for	 nurses,	 many	 institutions	 have	 offered	

hospital	language	training	courses	to	help	nurses	

develop	 their	 English	 communication	 skills	 

for	 their	 career	 with	 online	 and	 offline	 

courses	(see	e.g.,	www.eng4nurses.com).	The	

Department	of	English	at	Christian	University	

of	 Thailand	 (CTU)	 has	 offered	 English	 for	

nursing	courses	for	students.	The	courses	were	

composed	of	tutorial	and	computer	lab	classes.	

However,	 since	 the	 software	 for	 specific	

purposes,	 i.e.,	 English	 for	 nursing,	 was	 not	

available	in	the	market,	commercial	software	

was	used	in	a	computer	lab	as	a	part	of	practice	

hours	for	English	V	for	nursing	students.	The	

current	 software	enabled	 students	 to	develop	

language	 skills	 for	 general	 communication	

rather	 than	 for	 academic	 and	 professional	

purposes.	In	addition,	 the	survey	for	English	 

V	 course	 evaluation	 completed	 by	 nursing	

students	 revealed	 the	 course	 contents	 in	 the	

software	and	its	coverage	of	the	objectives	of	

the	course	were	not	relevant	to	nursing	students’	

application	 in	 their	 future	 career.	 In	 short,	 

this	led	to	a	new	courseware	development.		

Manyexperts	 note	 that	 suitable	 course	

materials	are	necessary	in	order	to	meet	course	

objectives	and	learners	heedseffectively.	This	

is	because	materials	are	the	center	of	instruction	

and	 one	 of	 the	 most	 influential	 factors	 in	

controlling	 what	 goes	 on	 in	 the	 classroom.		

According	to	Kitao	&	Kitao	(1997),	a	course	

instructor	needs	 to	 strive	 to	meet	 the	course	

Students,	2)	pre-test	and	post-test,	3)	students’	learning	logs,	and	4)	semi-structured	interview.	

The	descriptive	statistics	and	the	paired-sample	t-test	were	used	to	analyze	the	quantitative	data.	

The	content-analysis	was	employed	to	find	recurrent	patterns	in	the	qualitative	data	analysis.	

It	was	found	that	(1)	the	efficiency	of	CALL	English	Lessons	for	Nursing	Science	students	

was	82.98/	82.78	which	was	above	the	80/80	proposed	standard	criteria.		(2)	The	language	

learning	achievement	of	students	after	learning	with	CALL	English	Lessons	increased	and	was	

significantly	different	at	the	level	of	0.05.	(3)	The	students	had	positive	opinions	toward	learning	

with	CALL	English	Lessons	for	Nursing	Science	students	in	both	contents	and	learning	methods.

Keywords:	CALL	Lessons/	Design	and	Development	of	CALL/	English	 for	Nursing	

Science
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โครงร่างความถี่ของค�าศัพท์ที่ใช้ ในการวัดความยากของบทอ่าน

ภัทร์ธีรา		เทียนเพิ่มพูล	-	เจเรอมี	่	วอร์ด

โครงร่างความถี่ของค�าศัพท์ที่ใช้ในการวัดความยากของบทอ่าน

Lexical Frequency Profile as an Indicator of Text Difficulty

ภัทร์ธีรา	เทียนเพิ่มพูล*

Patteera	Thienpermpool

เจเรอมี่	วอร์ด**

Jeremy	Ward

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเที่ยงตรงเฉพาะหน้าและความเที่ยงตรงตามสภาพของ

โครงร่างความถี่ของค�าศัพท์ที่ใช้ ในการวัดความยากของบทอ่านเชิงขยายความ	 กลุ่มตัวอย่างมี	 2	 กลุ่ม	 คือ	์ที่ใช้ ในการวัดความยากของบทอ่านเชิงขยายความ	 กลุ่มตัวอย่างมี	 2	 กลุ่ม	 คือ	 

1)	 นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย	 3	 คน	 และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย	 3	 คน	 ซึ่งให้ข้อมูล 

เกี่ยวกับความเที่ยงตรงเฉพาะหน้า	และ	2)	นักศึกษาในมหาวิทยาลัย	45	คน	และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย	 

5	คน	ซึง่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความเทีย่งตรงตามสภาพ	เครื่องมอืที่ใช	้คอื	คอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรท์ีเ่รยีกวา่เรนจ	์

บทอ่านจ�านวน	4	เรื่อง	และแบบสอบถาม	2	ฉบับ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช	้ความถี่	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

แบบเสปียร์แมน	 และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 ผลการวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมการหาความ 

เที่ยงตรงเฉพาะหน้าจ�านวนเพียง	2	จาก	6	คน	(คิดเป็นร้อยละ	33.33)	คิดว่าโครงร่างความถี่ของค�าศัพท์โครงร่างความถี่ของค�าศัพท ์

น่าจะเป็นตัวชี้วัดของความยากของบทอ่านที่ดี	 แต่จากการศึกษาความเที่ยงตรงตามสภาพ	 พบว่า 

มีความเป็นไปได้ถึง	 76%	 ที่ โครงร่างความถี่ของค�าศัพท์มีความเที่ยงตรงตามสภาพเหมือนกับโครงร่างความถี่ของค�าศัพท์มีความเที่ยงตรงตามสภาพเหมือนกับมีความเที่ยงตรงตามสภาพเหมือนกับ 

สูตรวัดความยากง่ายของเฟล็ช	และมีความเป็นไปได้ถึง	98%	ทีโ่ครงร่างความถี่ของค�าศัพท์มีความเที่ยงตรงโครงร่างความถี่ของค�าศัพท์มีความเที่ยงตรงมีความเที่ยงตรง 

ตามสภาพเช่นเดียวกับสูตรวัดความยากง่ายของเฟล็ช-คินเคิด

	 ค�าส�าคญั	โครงรา่งความถีข่องค�าศพัท	์ความยากของบทอา่น	ความเทีย่งตรงเฉพาะหนา้	ความเทีย่งตรง 

ตามสภาพ

Abstract

	 This	 study	 aimed	 to	 investigate	 the	 face	validity	 and	 concurrent	 validity	of	Lexical	

Frequency	Profile	(LFP)	as	an	indicator	of	difficulty	of	expository	texts.	There	were	two	groups	

of	participants:	1)	three	Thai	students	and	three	Thai	lecturers	taking	part	in	the	investigation	of	

face	validity	of	LFP	and	2)	forty-five	university	students	and	five	lecturers	participating	in	the	

investigation	of	concurrent	validity.	The	instruments	were	1)	computer	software	called	RANGE,	

2)	 four	 reading	passages	and	3)	 two	questionnaires.	The	data	were	analyzed	by	 frequency,	

Speaman’s	rho	and	Pearson	r.	The	results	revealed	that	only	two	out	of	six	participants	(33.33%)	

* นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	ส�านักวิชาเทคโนโลยีสังคม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล

จารุลักษณ์		ชัยสุวรรณรักษ	์-	อุทัยวรรณ		ด่านวิวัฒน์

การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล

Enhancing Nursing Students’ Clinical English Speaking Ability 

จารุลักษณ	์	ชัยสุวรรณรักษ์*

Jarulak		Chaisuwanarak

อุทัยวรรณ		ด่านวิวัฒน*์*

Uthaiwan		Danwiwat

บทคัดย่อ

 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 พัฒนาชุดการพูดภาษาอังกฤษทางคลินิกส�าหรับนักศึกษาพยาบาล	

(2)	พัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล	และ	(3)	ส�ารวจทัศนคติ

ของนกัศกึษาพยาบาลตอ่การพดูภาษาองักฤษโดยใชช้ดุการพดูภาษาองักฤษทางคลนิกิส�าหรบันกัศกึษาพยาบาล

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีจ�านวน	86	คนแบ่งสองกลุ่มคือ	(1)	พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเลยจ�านวน	

56	คนที่ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษส�าหรับพยาบาล	และ	(2)	

นกัศกึษาชัน้ปทีี	่3	คณะพยาบาลศาสตรม์หาวทิยาลยัขอนแกน่ซึง่สมคัรใจเขา้รว่มในการทดลองในปกีารศกึษา	

2553	จ�านวน	30	คน

เครื่องมือในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 การสัมภาษณ์แบบมีเค้าโครงที่สร้างขึ้นเพื่อหาความต้องการ 

การใชภ้าษาองักฤษส�าหรับพยาบาล	ชุดการสอนการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับนักศกึษาพยาบาล	 

(The	 conversational	 package	 for	 nurses:	 CPN)	 ที่สร้างขึ้นในการพัฒนาความสามารถด้านการพูด	 

แบบทดสอบก่อนและหลัง	และแบบสอบถามก่อนและหลังการใช้เครื่องมือ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า	(1)	แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับ

นกัศกึษาพยาบาลโดยใชบ้ทบาทสมมตุทิีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพตอ่นกัศกึษาพยาบาล	โดยมคีา่ประสทิธภิาพ

สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	80	และ	มีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	0.05	(2)	นักศึกษาพยาบาล

พูดภาษาอังกฤษดีขึ้นโดยคะแนนสอบพูดหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ทีร่ะดบั	0.05	และ	(3)	นกัศกึษาพยาบาลมทีศันคตทิีด่ตีอ่การฝกึพดูภาษาองักฤษโดยใชแ้บบฝกึทกัษะการพดู

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับนักศึกษาพยาบาล

Abstract

 The	purposes	of	the	study	were	to:	(1)	develop	the	English	clinical	conversational	package	

for	nursing	students;	(2)	enhance	English	oral	clinical	communication	of	nursing	students;	and	

(3)	investigate	the	nursing	students’	attitudes	towards	learning	English	speaking	through	the	use	

of	the	English	clinical	conversational	package.	

*	 นักศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ความเหนื่อยล้าในการท�างานของเภสัชกรโรงพยาบาล

วาริชาฏ		ศิวกาญจน์	-	บุรินทร	์	ต.ศรีวงษ์

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่	2	ฉบับที่	2	(มกราคม	-	มิถุนายน	2554)

331

ความเหนื่อยล้าในการท�างานของเภสัชกรโรงพยาบาล	

สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Job Burnout in Hosptial Pharmacists, Office of the permanent

Secrdtary of the Ministry of Public Health

วาริชาฏ		ศิวกาญจน*์

Warichad		Siwakarn

บุรินทร	์	ต.ศรีวงษ*์*

Burin		T.Sriwong

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาระดับความเหนื่อยล้า	ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยล้ากับปัจจัย

ส่วนบุคคล	 และความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยล้ากับความไม่ลงตัวของบุคคลกับสถานการณ์ในงาน	 6	

ประเภท	 กลุ่มตัวอย่างคือเภสัชกรโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจ�านวน	 367	 คน	

วิเคราะห์โดยใช้ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ไคสแควร์และสัมประสิทธิสหสัมพันธ์		 

ผลการศึกษาพบว่าความอ่อนล้าทางอารมณ์และการลดค่าความส�าเร็จส่วนบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง	 

การลดค่าความเป็นบุคคลอยู่ในระดับต�่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยค่อนข้างมากว่าปริมาณงานมาก	 

เหน็ด้วยน้อยว่าไม่สามารถควบคมุการท�างาน	ขาดแคลนสิง่ตอบแทน	มปีฏสิมัพนัธ์ไม่ด	ีไม่ได้รบัความยตุธิรรม	

เห็นด้วยน้อยและน้อยที่สุดกับความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับงาน	 ความอ่อนล้าทางอารมณ์สัมพันธ์กับ	 อาย	ุ

ประเภทโรงพยาบาล	เวลาในการท�างาน	การลดค่าความเป็นบุคคลสัมพันธ์กับเวลาในการท�างาน	ส่วนการลด

ค่าความส�าเร็จส่วนบุคคลไม่สัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล	 ความไม่ลงตัวของบุคคลกับสถานการณ์ในงาน 

ทั้ง	 6	 ประเภทสัมพันธ์กับความเหนื่อยล้าในการท�างานทั้ง	 3	 ระดับ	 ยกเว้นปริมาณงานมากไม่สัมพันธ์ 

กับการลดค่าความส�าเร็จส่วนบุคคล	ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความเหนื่อยล้า

ในการท�างานของเภสัชกรอันจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการท�างานของเภสัชกรโรงพยาบาลสังกัดส�านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Abstract

This	study	of	job	burnout	with	resqect	to	6	personal	factors	and	job	mismatch	drowson	

a	sample	of	367	pharmacists	in	government	hospitals	under	office	of	the	pemanent	secretary	of	

*		 นักศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**		 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน	คณะเภสัชศาสตร	์มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทน�า

ในปัจจุบันระบบการบริการทางด้านสุขภาพ 

ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น	 3	 ระบบหลัก	 คือ	 1)	

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข ้าราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ	 2)	 ระบบประกันสังคม	 และ	 3)	 ระบบ

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการ

รักษาโรคและมีสุขภาพดีถ้วนหน้า	 คือการรักษา

พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลโดยไม่เสียค่า 

ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	 เมื่อคิดรวมผู้ป่วยที่ใช้

บริการระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 พบว่ามีถึง

ประมาณ	40	ล้านคน	จากประชากรทั้งประเทศ	65	

ล้านคน	 หรือกว่าร้อยละ	 75	 ของประชากรไทยทั้ง

ประเทศ	 ซึ่งปัจจัยนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดความ

แออัดให้การมารับการบริการในโรงพยาบาลของ

รัฐบาล	(ธีรวุฒิ		พงศ์เศรษฐไพศาล,	2553)	ประกอบ

กับการที่รัฐบาล	 มุ ่งเน้นที่การให้บริการในระบบ

สาธารณสุขเป็นส�าคัญเพื่อให้ผู ้มารับบริการทาง

สาธารณสุขเกิดความประทับใจในการมารับบริการ	

ผู้รับบริการจึงเกิดความคาดหวังในเรื่องของคุณภาพ	

และบริการที่ตนพึงจะได้รับเพิ่มสูงกว่าในอดีต

เภสชักรโรงพยาบาล	คอื	ผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญ

เรื่องยา	 ดูแลเรื่องการใช้ยาและการส่งมอบยาให้แก ่

ผู้ป่วย	ติดตามผลการใช้ยาและให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ 

ยา	 ดูแลผู ้ป ่วยให้ได้รับประโยชน์และปลอดภัย 

จากการใช้ยา	 ลักษณะการท�างานเกี่ยวข้องกับชีวิต

มนษุย์	งานทางด้านเภสชักรรมจงึเป็นงานทีต้่องอาศยั

ความละเอียด	รอบคอบ	และความระมัดระวัง	 เพื่อ

ให้ผลการรักษาเป็นไปอย่างถูกต้อง	ผู้รับบริการได้รับ

ผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา	 เพิ่มคุณภาพชีวิต	

และผู ้ป ่วยมีความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยา	 

ดังนั้นเภสัชกรจึงมีบทบาทโดยตรงในการวินิจฉัย 

ทางเภสัชกรรมเพื่อค้นหาปัญหา	 แก้ไขปัญหา	 และ 

ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้ยาให้แก่ผู ้มา 

รับบริการ	 แต่ในสภาวะการท�างานของเภสัชกร 

โรงพยาบาลในปัจจุบัน	จะพบว่าในแต่ละโรงพยาบาล

จะมีผู้มารับบริการเป็นจ�านวนมาก	 และมีแนวโน้ม 

ที่จะมีปริมาณผู ้มารับบริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	

เภสัชกรจึงต้องท�างานภายใต้สถานการณ์ที่มีความ 

เร่งรีบ	 แต่ต้องมีความละเอียดรอบคอบและความ

ระมัดระวังเป็นอย่างสูง	เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

the	miinstry	of	public	heslth.	Dawas	measeured	fof	frequency,	perceut,	median,	standard	deviation,	

ch.	square	and	correl	atton	anulysis.

The	 study	 showed	 that	 respondents	 emotional	 exhaustion	 and	 reduced	 personal	

accomplishment	was	medium	while	depersonalization	was	low.	The	majority	of	respondents	

thought	work	load	was	high.	They	agree	with	lack	of	control	in	their	job,	insufficient	reward,	

breakdown	of	community	and	absence	of	fairness	were	low.	Value	conflict	scored	at	low	and	

very	low	lewels.	The	emotional	exhaustion	was	related	to	age,	hospital	type,	and	time	of	work.	

Depersonalization		time	of	work	and	reduced	personal	accomplishment.	The	six-areas	of	job-

person	mismatch	were	related	to	job	burnout,	however	worload	was	not	significently	relafed	to	

reduced	personal	accomplishment.	This	research	could	be	used	as	guideline	for	hospital	executives	

to	prevent	job	burnout	and	improve	effectiveness	of	hospital	pharmacists.
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลและก�านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ�าเภอสองพี่น้อง	จังหวัดสุพรรณบุรี	2)	 	 เปรียบเทียบบทบาท

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	และ	3)		ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาชุมชน	กลุ่มตัวอย่างเป็น	สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล	ก�านันและผู้ใหญ่บ้าน	จ�านวน	207	คน	

โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน	 เครื่องมือการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 การทดสอบที	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 การทดสอบ

ความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ	่ และการวิเคราะห์เนื้อหา	 ผลการวิจัยพบว่า	 บทบาทการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาชุมชนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล	และก�านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ�าเภอสองพี่น้อง	จังหวัด

สุพรรณบุร	ีอยู่ในระดับมากทุกด้านคือ	ด้านการได้รับประโยชน	์ด้านการวางแผนพัฒนา	ด้านการด�าเนินงาน

ตามแผนและด้านการประเมินผล	 ตามล�าดับ	 สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 และก�านันผู้ใหญ่บ้านที่ม	ี 

เพศ	อาย	ุระดับการศึกษา	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	ต�าแหน่งหน้าที	่และระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่งต่างกัน	 

มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไม่แตกต่างกัน	 กลุ่มตัวอย่างเสนอปัญหาเกี่ยวกับบทบาท 

การมส่ีวนร่วมในการพฒันาชมุชน	ได้แก่	งบประมาณไม่เพยีงพอ	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมอื	และมกีารตรวจ

สอบน้อย	กลุม่ตวัอย่างเสนอแนะว่า	ควรท�าการพฒันาให้ตรงกบัตามความต้องการของประชาชน	ควรสนบัสนนุ

ให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมมากขึน้	ควรมกีารประเมนิผลงานและแจ้งให้ประชาชนได้รบัทราบ	และควรมกีาร

ติดตามดูแลผลประโยชน์ที่ประชาชนควรได้รับอย่างจริงจัง 
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**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.	สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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Abstract

The	objectives	of	this	research	were	to:	1)	study	roles	of	participation	in	community	

development	of	Tambol	Administration	Organizations’	members,	chiefs	of	sub-districts	and	heads	

of	villages	in	Song	Phi	Nong	district,	Suphan	Buri	province;	2)	compare	roles	of	participation	

in	community	development	of	Tambol	Administration	Organizations’	members,	chiefs	of	districts	

and	heads	of	villages	in	Song	Phi	Nong	district,	Suphan	Buri	province,	and	3)	examine	problems	

and	suggestions	for	roles	of	participation	in	community	development	of	Tambol	Administration	

Organizations’	members,	chiefs	of	sub-districts	and	heads	of	villages	in	Song	Phi	Nong	district,	

Suphan	Buri	province.	The	207	samples	were	members	of	Tambol	Administration	Organizations,		

chiefs	of	sub-districts	and		heads	of	villages.	The	research	instrument	was	a	questionnaire.	The	

data	were	analysed	by	mean,	standard	deviation,	t-test,	one-way	analysis	of	variance,	scheffe’s	

test	and	content	analysis.

The	results	were	as	follows:	The	roles	of	participation	in	community	development	of	

Tambol	Administration	Organizations’	members,	chiefs	of	districts	and	heads	of	villages	in	Song	

Phi	Nong	district,	Suphan	Buri	province,	were,	overall,	at	a	high	level.		When	each	role	was	

individually	 considered,	 all	 the	 roles	 were	 also	 at	 high	 levels;	 namely,	 benefit	 receiving,	

development	planning,	management	as	planned,	and	development	assessment,	respectively.	The	

rolescy	members	of	Tambol	Administration	Organizations,	the	chiefs	of	sub-districts,	and	the	

heads	of	villageswith	different	sex,	age,	educational	level,	monthly	income,	position,	and	position	

duration,	did	not	have	different	roles	ofparticipation	in	community	development.	Problems	about	

the	roles	of	participation	in	community	development	of	Tambol	Administration	Organizations	

were	insufficient	budgets,	lack	of	participation	and	few	audits.	Suggestions	included	development	

to	meet	 the	 people’s	 needs,	 support	 for	more	 participation	 of	 the	 people,	 task	 assessments			

opened	to	the	public,	and	serious	follow-ups	of	public	benefits.	      

บทน�า

รัฐบาลได้ตระหนักว่าการพัฒนาชุมชนเป็น

นโยบายที่ส�าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ	

และมีความจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการด้วยวิธีการ 

ต่าง	 ๆ	 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนให้มี 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ยุทธวิธีที่ส�าคัญ	คือ	การให้ความ

ส�าคัญกับประชาชนในท้องถิ่นระดับพื้นฐาน	โดยเน้น

การพัฒนา	3	เรื่อง	คือ	การพัฒนาคน	การมีส่วนร่วม

ของประชาชน	 และการเริ่มต้นที่ระดับรากฐาน	 คือ

ระดับ	หมู่บ้าน	(ส�านักนายกรัฐมนตรี,	2529	อ้างถึง 

ใน	 นครินทร์	 เมฆไตรรัตน์	 และคณะ,	 2549:	 5) 

การพฒันาชมุชนไม่เพยีงแต่ทีจ่ะแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิ

และสงัคมเท่านัน้แต่ยงัเป็นการยกฐานะมาตรฐานชวีติ

ของประชาชนให้สูงขึ้นอกีทั้งยังก่อใหเ้กิดความเข้าใจ	
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บทวิจารณ์หนังสือ

คีรีบูน	จงวุฒิเวศย*์

                                                        

แนะน�าหนังสือแปลแนวสารคดี	(non-fiction)	หมวดพัฒนาตนเอง

หนังสือ		 เรื่อง		สัมฤทธิ์พิศวง	ตีแผ่	“ความส�าเร็จ”	ในมุมที่คุณคาดไม่ถึง	

ผู้แปล		 พูนลาภ	อุทัยเลิศอรุณ	วิโรจน	์ภัทรทีปกร	วิญญู	กิ่งหิรัญวัฒนา

จากหนังสือ		 Outliers:	The	Story	of	Success	by	Malcolm	Gladwell

ส�านักพิมพ์		 วีเลิร์น	ผู้แต่ง	มัลคอล์ม	แกลดเวลล์

จ�านวนหน้า	 220	หน้า

*	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

	 “ท�าไมเดก็อจัฉรยิะจ�านวนมากทีม่ไีอควิสงู

กว่าไอน์สไตน์ถึงเติบโตขึ้นมาเป็นผู ้ ใหญ่ที่มีชีวิต 

ล้มเหลว”	“บลิ	เกตส์	เหมอืนกบัวงดนตรเีดอะบเีทลิส์	

ตรงไหน”	“ท�าไมนักกีฬาฮอกกี้น�า้แข็งเยาวชนทีมที่ดี

ที่สุดของแคนาดาส่วนใหญ่ถึงเกิดในช่วงเดือน

มกราคมถงึมนีาคม”	“เพราะอะไรบรรดานกักฎหมาย

ชั้นน�าในนิวยอร์กส่วนใหญ่ถึงมาจากครอบครัวที่

ท�างานตัดเย็บเสื้อผ ้า”	 “ท�าไมบางสายการบิน 

ถึงประสบเหตุเครื่องบินตกซ�้าซาก	 และอะไรท�าให้ 

สายการบนิเหล่านัน้พลกิกลบัมาเป็นหนึง่ในสายการบนิ 

ที่มีความปลอดภัยสูงสุดในโลก”	 “การมาจาก

ครอบครัวที่ท�านาปลูกข้าวท�าให้นักเรียนจีนเรียนเลข

เก่งกว่านักเรียนตะวันตกได้อย่างไร”	เหล่านี	้เป็นต้น	

เป็นค�าถาม	เป็นปริศนาที่รอการไข

		 มัลคอล์ม	 แกลดเวลล์	 หนึ่งในนักเขียน 

ชื่อดังของโลกที่เคยมีผลงานที่โด่งดังมากๆ	 จาก

หนงัสอืเรือ่ง	The	Tipping	Point	และ	Blink		ส�าหรบั

หนังสือเรื่อง	 Outliers	 ซึ่งหมายถึงสิ่งที่แปลกแยก

ออกมา	 หรือถูกจัดให้อยู่ในประเภทที่แตกต่างจาก 

องค์รวม	แกลดเวลล	์ได้ศึกษาค้นคว้าหาค�าตอบของ

บคุคลทีป่ระสบความส�าเรจ็ระดบัโลก	โดยมข้ีอค�าถาม

ที่น่าพิศวงและดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน 
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เหล่านี้เพื่อไขปริศนาว่า	 ท�าไมคนถึงประสบความ

ส�าเร็จไม่เท่ากัน	 แม้จะมีระดับสติปัญญาและความ

อุตสาหะเท่าๆกันก็ตาม	และจะท�าอย่างไรให้มีจ�านวน

คนทีป่ระสบความส�าเรจ็เพิม่มากขึน้ในทกุสาขาอาชพี	

เพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม

		 หนงัสอืเล่มนีอ้ดัแน่นด้วยความรูแ้ปลกใหม่	

ด้วยข้อสรุปที่สวนทางกับกระแสความเชื่อของคน 

่วนใหญ่	 จุดประกายให้เกิดการอภิปราย	 อ่านสนุก	 

ด้วยการผูกปมปริศนาและกระตุ้นความอยากรู้ของ 

ผู้อ่าน

		 สาระส�าคัญของหนังสือตรงกับชื่อเรื่อง

ภาษาอังกฤษคือ	 เป็นงานวิจัย	 วิเคราะห์	 เรื่องความ

ส�าเร็จ	 (The	 Story	 of	 Success)	 จากข้อมูลสถิต ิ

ที่โดด	แตกต่าง	แยกตัว	แปลกแยก	(Outliers)	จาก

ข้อมูลสถิติหลัก	 กล่าวคือ	 ผู้เขียนได้วิเคราะห์ว่า	

นอกจากความฉลาด	ความเก่ง	 และความทุ่มเทแล้ว	

มีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่ท�าให้คนประสบความส�าเร็จ

สูงสุดในชีวิตด้วยข้อมูลสถิติแปลกแยก

		 หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย	บทน�า	ปริศนา

แห่งโรเซโต	ส่วนที่	1โอกาส	เดินเรื่องจากบทที	่1	-	5	

ส่วนที่	2	มรดก	บทที่	6-9		และบทส่งท้าย	เรื่องราว

จากจาเมกา

		 บทน�า	 ปริศนาแห่งโรเซโต	 โรเซโตเป็น 

ชื่อเมืองเล็กๆ	 ในรัฐเพนซิลเวเนีย	 สหรัฐอเมริกา	 

ที่ชาวเมืองสืบเชื้อสายและวัฒนธรรมประเพณีจาก

เมืองชื่อเดียวกันในจังหวัดฟอกเจีย	อิตาลี	ชาวเมือง

นี้สุขภาพดี	 แทบไม่มีคนอายุต�่ากว่า	 65	 ปีป่วยเป็น 

โรคหัวใจเลย	 ทั้งที่บริโภคอาหารที่ทั้งเค็มทั้งหวาน 

ทั้งมัน	 โดยไม่ออกก�าลังกาย	 แต่ญาติที่มีพันธุกรรม

เดียวกันแต่อยู่เมืองอื่นๆในสหรัฐอเมริกาเป็นโรค

หัวใจและโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉลี่ยเหมือนคนอเมริกัน

ทั่วไป	 ค�าตอบของปริศนานี้จึงไม่ใช่อาหาร	 การออก

ก�าลงักาย	พนัธกุรรม	หรอืท�าเลทีต่ัง้เมอืง	แต่ตวัแปลก

แยกกลับอยู่ที่วิถีชีวิตของชาวโรเซโตเองที่ท�าให้มี

สุขภาพแข็งแรง	วิถีชีวิตที่อยู่กันอย่างอบอุ่น	เอื้ออาร	ี

และมคีวามสขุ	เป็นสงัคมขนาดเลก็ทีผู่ค้นรูจ้กักนัหมด

ทั้งเมือง	คนในเมืองนี้จงึไม่เครียด	ไม่เหงา		ผู้เขียนได้

ชีใ้ห้เหน็ถงึการวจิยั	วเิคราะห์	สงัเกต	“ตวัแปลกแยก”	

ที่เป็นข้อมูลสถิติย่อยๆเล็กๆที่แยกตัว	 แตกต่าง	 

โดดจากข้อมูลสถิติหลัก

		 ส่วนที่	 1	 โอกาส	 ประกอบด้วย	 5	 บท	 

บทที่	1	ปรากฏการณ์แมทธิว	เป็นเรื่องนักกีฬาฮอกกี้

ในแคนาดาที่ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดด้วยโอกาส	ข้อสังเกต

จากการรวบรวมข้อมูลวันเกิดของนักกีฬาท�าให้พบว่า

นักกีฬาแทบทุกคน	 เกิดในเดือนมกราคม-มีนาคม	

ค�าถามคือ	 เดือนเกิดเกี่ยวข้องอะไรกับความส�าเร็จ	 

ค�าตอบคือ	 ระบบการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าสู่การ

แข่งขันให้คัดตัวตามอาย	ุ และค�านวณอายุตามปีเกิด

ดังนั้นในช่วงเวลาการคัดตัวเด็กที่เกิดช่วงต้นปีจะมี

สภาพความแขง็แรงและทกัษะทีส่งูกว่า	เมือ่เดก็ได้รบั

การคัดเลือกโอกาสนี้ก็จะติดตามตัวเขาไป

	บทที่	2	กฎ	10,000	ชั่วโมง	เป็นเรื่องของการได้รับ

โอกาสในการฝึกฝน	 ซ้อม	 ท�างานอย่างหนัก	 กว่า	

10,000	ชั่วโมง	ถึงประสบความส�าเร็จก้าวสู่จุดสูงสุด

ได้มีการศึกษาค้นคว้าประวัติของผู้ที่ประสบความ

ส�าเร็จที่ยิ่งใหญ	่เช่น	โปรแกรมเมอร์ชื่อดัง	บิล	จอย		

ประพนัธกรดนตรคีลาสสคิ	โมสาร์ท	นกัหมากรกุระดบั

ต�านาน	 บอบบี	 ฟิสเชอร์	 วงดนตรีที่โด่งดังที่สุด	 

เดอะ	 บีเทิลส์	 นักคอมพิวเตอร์ระดับมหาเศรษฐ	ี 

บิล	เกตส	์เป็นต้น	และพบว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ประสบ

ความส�าเร็จเพราะมีพรสวรรค์	 แต่เป็นเพราะพวกเขา

ฝึกฝนและท�างานนั้นๆมากกว่า	10,000	ชั่วโมง

บทที่	3	และบทที	่4	ปัญหาของอัจฉริยะบุคคล	เป็น

เรือ่งของคนทีม่พีรสวรรค์	มไีอควิสงูกว่าไอน์สไตน์	แต่

ไม่สามารถก้าวสู่จุดสูงสุดได้	 แกลดเวลล์ได้กล่าวถึง

การทดลองของ	ลิววิส	เทอร์แมน	นักจิตวิทยาจาก
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มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ศึกษาติดตามชีวิตของ 

กลุ่มเด็กที่มีไอคิวสูงและพบว่า	 เด็กเหล่านี้ไม่ได้

ประสบความส�ารจ็เหนอืกว่าคนอืน่ๆ	และเมือ่ได้ศกึษา

เปรียบเทียบกับนักฟิสิกส์ชื่อดังที่ประสบความส�าเร็จ

พบว่าเป็นเพราะ	การเรียนรู้ทักษะทางสังคม	“ทักษะ

เชิงปฏิบัติ”	 ความสามารถในการพูดชักจูง	 และการ 

เจรจราต่อรองท�าให้เขาได้รับเลือกให้ท�างานใหญ่

	 บทที่	5	บทเรียน	3	ข้อของ	โจ	ฟลอม	เป็น

เรื่องของโจ	 ฟลอม	 ทนายความชาวอเมริกาที่ม ี

ชือ่เสยีงและร�่ารวยทีส่ดุคนหนึง่ในยคุ80	แกลดเวลล์

ยกตัวอย่างกรณีนี้ว ่าเขาประสบความส�าเร็จจาก	 

1.	 เชื้อชาติ	 2.	 ปีเกิด	 3.	 อาชีพของพ่อแม่	 เพราะ 

ฟลอมมาจากครอบครวัยากจนชาวยวิจงึถกูปฏเิสธงาน

จากบริษัทกฎหมายขนาดใหญ่	 เขาจึงร่วมกับเพื่อน 

เปิดส�านกังานรบัท�างานทีบ่รษิทัดงัๆ	ไม่รบัแล้วเท่านัน้	

ปีเกิด	 ฟรอมเกิดในยุคที่มีประชากรน้อยจึงได้รับ

โอกาสในการศึกษาที่ดีมาก	 และพ่อแม่ของเขาท�า

ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า	 เป็นอาชีพงานฝีมือที่ชาวยิว

อพยพในอเมริกาใช้ก่อร่างสร้างตัว	 สรุป	 ผู้เขียนได้ 

ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของโอกาส	 จังหวะเวลา	 

ยคุสมยั	ทีเ่ป็นตวัแปลกแยกให้สามารถก้าวสูจ่ดุสงูสดุ

ได้แม้มาจากครอบครัวผู้อพยพที่ยากจน	 ครอบครัว 

ผิวสี	ไม่มีชาติตระกูล

		 ส่วนที่	2	มรดก	บทที่	6	–	บทที่	9	ในบท

ที่ผ่านมาได้วิเคราะห์ลักษณะของบุคคล	 วัน	 เดือน	 

ปีเกิด	และโอกาสที่ได้รับมาจากสังคมใส่วนที่2	เกลด

เวลล์กล่าวถึงอิทธิพลของเชื้อชาติ	 ชนชั้น	 และ

ลักษณะ	ประเพณี	วัฒนธรรมของแต่ละสังคมที่มีผล

ต่อความส�าเร็จของบุคคลนั้นๆ	 โดยถือเป็นมรดก

ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น

	 จากการส�ารวจประวัติศาสตร์ของเมือง 

ฮาร์แลน	 รัฐเคนทักกี้	 ซึ่งมีบรรพบุรุษอพยพมาจาก

ทีร่าบทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ต�า่	มกีารทะเลาะ	การต่อสู้	

ดวลปืน	และฆ่าล้างแค้นระหว่างตระกลูมากกว่าเมอืง

ไหนๆเขาอธิบายว่าคนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว	์ 

จะมวีฒันธรรมแห่งศกัดิศ์รี	เป็นมรดกตกทอด	ทีม่ผีล

ต่อวิถีชีวิตธรรมเนียมปฏิบัต	ิและทัศนคติที่มีอิทธิพล

ต่อความส�าเร็จในชีวิต	

	 ทฤษฎชีาตพินัธุก์บัโศกนาฏกรรมเครือ่งบนิ

ตก	 เป็นเรื่องเครื่องบินประสบอุบัติเหตุบ่อยมาก 

ของสายการบนิโคเรยีแอร์เมือ่หลายปีก่อนด้วยสาเหตุ

จากการสื่อสารที่ติดยึดกับมรดกทางวัฒนธรรม

ชาตพิันธุ์ที่มีความเกรงใจ	และเกรงกลัวต่อผู้มีอ�านาจ

จนสร้างความคุมเครือ	ท�าให้ผู้ช่วยนักบินและวิศวกร

การบินไม่กล้าเถียงหรือเตือนกัปตันเมื่อมีสิ่งผิดปกติ

เกิดขึ้น

	 นาข้าวและความสามารถทางคณิตศาสตร์

เป็นเรือ่งของชาวนาจนีกบัการท�านาทีต่กทอดมาหลาย

พันปี	 ด้วยแบบแผนที่เหมือนกัน	 ที่ซับซ้อนและใ 

ช้ความอุตสาหะ	 “พึ่งความสามารถ”	 ท�างานหนัก	 

ที่	 “ข้าวคือชีวิต”	 กับการใช้ภาษาจีนที่ค�าอ่านตัวเลข

สั้น	 กระชับ	 (ค�าโดด)	 เป็นระบบ	 เป็นระเบียบท�าให้

เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายกว่า	 ต่างจากภาอังกฤษที่มี

หลายพยางค์กว่า	 ตัวเลขเป็นระบบน้อยกว่า	 สับสน

กว่า		

	 และบทที	่9	การยอมอดเปรีย้วไว้กนิหวาน

ของมาริตา	เป็นเรื่องของโรงเรียนทดลองของรัฐแห่ง

หนึ่งในนครนิวยอร์กชื่อ	คิปป	์อคาเดม	ีที่นักเรียนได้

รับการสอนให้มีวินัย	 มีปฏิสัมพันธ์ด้วยหลักการ	

“SSLANT”	คือ	ยิ้ม	(Smile)	นั่งหลังตรง	(Sit	up)	

ฟัง	(Listen)	ตั้งค�าถาม	(Ask	questions)	พยักหน้า

รับเมื่อมีคนพูดด้วย	(Nod	when	being	spoken	to)	

และมองตาม	(Track	with	your	eyes)	เป็นโรงเรียน

ทีป่ระสบความส�าเรจ็เป็นทีน่ยิม	สงูสดุ	ทัง้ทีเ่ปิดท�าการ

แค่สิบปี	 ด้วยชื่อเสียงด้านคณิตศาสตร์	 ที่พลิก

แบบแผนความเชื่อของชาวอเมริกันที่เป็นมรดก



วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่	2	ฉบับที	่2	(มกราคม	-	มิถุนายน	2554)

354

บทวิจารณ์หนังสือ

คีรีบูน		จงวุฒิเวศย์

ตกทอด	 ที่ว่าการบ่มเพาะสติปัญญาของเด็กๆ	 เป็น 

เช่นเดียวกับการท�าไร่ข้าวสาลีหรือข้าวโพดที่ต้อง

ปล่อยที่ดินว่างไว้ทุกสองถึงสามปีจึงจะมีความอุดม

สมบูรณ์เกิดขึ้น	 เด็กจึงต้องได้รับการหยุดพักยาว 

ในช่วงหน้าร้อน	 (Summer	 holiday)	 แต่โรงเรียนนี้

ท�าตรงข้ามคือท�าแบบการท�านาข้าวของชาวจีน 

ชาวเอเชยีคอืไม่ปล่อยให้นาข้าวว่าง	ยิง่ท�ามากยิง่อดุม

สมบูรณ์มากเพราะแร่ธาตุที่จ�าเป็นต่อข้าวมากับน�้า 

ที่ถูกผันเข้าแปลงนา	 นักเรียนชาวเอเชียถึงไม่ได้ 

ปิดเทอมภาคฤดูร้อนยาวนานเท่าเด็กนักเรียนใน

สหรัฐอเมริกา	 ดังกรณีนักเรียนโรงเรียนนี้ที่ชื่อ 

มาริตาจากครอบครัวยากจน	 ที่อ่อนเลขแต่ที่ถือคต ิ

อดเปรีย้วไว้กนิหวาน	เรยีนหนกัจนประสบความส�าเรจ็

ได้ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัย	 ผู้เขียนได้ยกกรณีต่างๆ

ขึ้นมาเพื่อชี้ให้เห็นถึงเรื่องราวความส�าเร็จที่มาพร้อม

กับมรดกทางวัฒนธรรม	ความเชื่อ	ที่ก่อให้เกิดความ

แตกต่าง	แม้จะอยู่ท่ามกลางข้อจ�ากัดมากมาย

		 บทส่งท้าย	เรื่องราวจากจาเมกา	เป็นเรื่อง

ราวเกี่ยวกับเส้นทางสู ่ความส�าเร็จของหญิงสาว

ครอบครัวคนผิวสีที่ได้รับโอกาสมากมายรวมถึง 

ความส�าคญัของมรดกทางวฒันธรรมผวิสแีห่งจาเมกา	

ทีแ่ต่งงานกบัชายผวิขาว	แล้วอพยพจากจาเมกาไปอยู่

ที่แคนาดาซึ่งคือมารดาของมัลคอล์ม	 แกลดเวลล	์ 

ผู้เขียนเอง

		 หนงัสอืเล่มนีไ้ด้เน้นย�้าว่า	ความส�าเรจ็ของ

คนไม่ได้รบัอทิธพิลส่วนใหญ่มาจากพนัธกุรรม	ซึง่เป็น

สิ่งที่ธรรมชาติให้มาและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได	้

แต่ความส�าเร็จเป็นสิ่งที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได	้ 

กับผู้คนในปัจจุบันและอนาคต

		 เราสามารถเรยีนรูเ้กีย่วกบัความส�าเรจ็จาก

หนงัสอืเล่มนีไ้ด้มาก	โดยเฉพาะวธิกีารทีใ่ช้ในการวจิยั	

ที่ให้ความส�าคัญกับรายละเอียดปลีกย่อย	 ข้อมูล 

ที่แปลกแยก	 โดยไม่มองข้าม	 หรือละทิ้งไป	 ท�าให ้

เราได้เปิดโลกทัศน์	 ตั้งข้อสังเกต	 ค�าถาม	 โดย 

ไม่ยอมรับ	 หรือเชื่อถือ	 ตามประเพณีนิยม	 แล้ว 

ค�าตอบที่ไม่คาดคิดจากผลการศึกษาอาจเกิดขึ้นได้

อย่างน่าพิศวงทุกเมื่อ
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ	(Peer	Review)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ	(Peer	Review)

ประจ�าปีที่	2	ฉบับที่	2	(มกราคม	–	มิถุนายน	2554)

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	คณะศึกษาศาสตร	์

 

	 1.	 ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา	 คุณารักษ์

	 2.	 รองศาสตราจารย	์ดร.จิตรลดา	 แสงปัญญา

	 3.	 รองศาสตราจารย	์ดร.วิไลรัตน	์	 คีรินทร์

	 4.	 รองศาสตราจารย	์ดร.ชวนชม	 ชินะตังกูร

	 5.	 รองศาสตราจารย	์ดร.ประกอบ	 คุณารักษ์

	 6.	 รองศาสตราจารย	์ดร.ส�าลี	 ทองธิว

	 7.	 รองศาสตราจารย	์ดร.วิชัย	 วงษ์ใหญ่

	 8.	 รองศาสตราจารย์ประทิน	 คล้ายนาค

	 9.	 รองศาสตราจารย์ลิขิต			 กาญจนาภรณ์

	 10.	 รองศาสตราจารย์ศิริพงศ์	 พยอมแย้ม

	 11.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ชัยฤทธิ์	 ศิลาเดช

	 12.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.วัชรา	 เล่าเรียนดี

	 13.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.สายวรุณ	 น้อยนิมิตร

	 14.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ไสว	 ฟักขาว

	 15.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.อุษา	 น้อยทิม

	 16.	 อาจารย	์ดร.ดวงใจ	 ช่วยตระกูล

	 17.	 อาจารย	์ดร.ณัฐกาญจน์	 อ่างทอง

	 18.	 อาจารย	์ดร.ประเสริฐ	 มงคล

	 19.	 อาจารย	์ดร.มารุต	 พัฒผล

	 20.	 อาจารย	์ดร.อธิปัตย	์		 คลี่สุนทร

	 21.	 อาจารย	์ดร.อภิชาติ	 เลนะนันท์
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน	คณะศึกษาศาสตร์

 

	 1.	 รองศาสตราจารย	์ดร.คณิต	 เขียววิชัย

	 2.	 รองศาสตราจารย	์ดร.ศิริณา	 จิตต์จรัส

	 3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.คีรีบูน	 จงวุฒิเวศย์

	 4.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.นวลฉวี	 ประเสริฐสุข

	 5.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.บ�ารุง	 โตรัตน์

	 6.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ธีรศักดิ์	 อุ่นอารมย์เลิศ

	 7.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.มีชัย	 เอี่ยมจินดา

	 8.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.สุเทพ	 อ่วมเจริญ

	 9.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.เสงี่ยม	 โตรัตน์

	 10.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.อรพิณ	 ศิริสัมพันธ์

	 11.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.อิศเรศ	 พิพัฒน์มงคลพร

	 12.	 อาจารย	์ดร.กมล	 โพธิเย็น

	 13.	 อาจารย	์ดร.นุชนรา	 รัตนศิระประภา

	 14.	 อาจารย	์ดร.นงนุช	 โรจนเลิศ

	 15.	 อาจารย	์ดร.น�้ามนต์	 เรืองฤทธิ์

	 16.	 อาจารย	์ดร.ภัทรพล	 มหาขันธ์

	 17.	 อาจารย	์ดร.มัทนา	 วังถนอมศักดิ์

	 18.	 อาจารย	์ดร.ลุยง	 วีระนาวิน

	 19.	 อาจารย	์ดร.วรรณี	 เจิมสุรวงศ์

	 20.	 อาจารย	์ดร.ศิริวรรณ	 วณิชวัฒนวรชัย

	 21.	 อาจารย	์ดร.ส�าเริง	 อ่อนสัมพันธุ์

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ	(Peer	Review)

ประจ�าปีที่	2	ฉบับที่	2	(มกราคม	-	มิถุนายน	2554)	

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ	(Peer	Review)
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การเสนอบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย	

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นโยบายการจัดพิมพ์

วารสารศลิปากรศกึษาศาสตร์วจิยั	มหาวทิยาลยั

ศิลปากร	 เป็นวารสารวิจัย	 โดยก�าหนดพิมพ์เผยแพร่ 

ปีละ	2	ฉบับ	(มกราคม	–	มิถุนายน	และกรกฎาคม	–	

ธันวาคม)	คณะศึกษาศาสตร์จัดพิมพ์ขั้นเพื่อรองรับการตี

พิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/

นักศึกษา	 ระดับปริญญามหาบัณฑิต	 และระดับดุษฎี

บัณฑิต	(ทั้งในและนอกสถาบัน)	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพ	 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	 

พ.ศ.	2548	

เรื่องเสนอเพื่อตีพิมพ์

ผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/

นักศึกษา	 ที่รับตีพิมพ์	 อาจเป็นบทความวิจัย	 บทความ

ปริทัศน์หนังสือ	และบทความวิจัย	บทความที่เสนอเพื่อ

ตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน	

และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาของวารสารอื่น	 บทความ 

ที่น�าเสนอเพื่อตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองและ

พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

ของบทความนั้น	 ๆ	 ในลักษณะ	 Peer	 Review	 ผู้ทรง

คุณวุฒินี้ ได ้รับการแต ่งตั้ งโดยคณะศึกษาศาสตร	์

มหาวิทยาลัยศิลปากร	 นอกจากนี้บทความที่ได้รับการ 

ตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 

และกองบรรณาธิการมีสิทธิ์ ในการแก ้ไขบทความ 

ตามความเหมาะสม

การเตรียมต้นฉบับ

บทความวิจัย	หรือบทปริทัศน	์หนังสือ	บทความ

วิจัย	 อาจน�าเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได	้ 

ให้พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขนาด	A	4	หน้าเดียว	โดย

ใช้ฟอนท์	Angsana	New	ขนาด	16	ความยาว	10	–	15	หน้า 

ให้ส่งบทความพร้อมแผ่น	CD	ต้นฉบับได้ที่บรรณาธิการ

บทความวิจัยต้องมีส่วนประกอบเพิ่มเติม	 คือ	

ต้องมบีทคดัย่อ	(abstract)	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	

ความยาวรวมกันประมาณ	 250	 ค�า	 โดยโครงสร้างของ

บทความวิจัย	 ควรประกอบด้วย	 บทน�า	 วัตถุประสงค	์ 

วธิกีารศกึษา	ผลการศกึษา	อภปิรายผลสรปุ/ข้อเสนอแนะ	

และเอกสารอ้างอิง

บทปริทัศน์หนังสือ	 มีความยาวรวมประมาณ	 

5	–	10	หน้า	ส่วนโครงสร้างของบทความให้เหมาะสม

กับบทปริทัศน์หนังสือและตอนท้ายให้มีเอกสารอ้างอิง

เช่นกัน	

กรณีที่มีตารางหรือรูปประกอบ	 ต้องแยกออก

จากเนือ้เรือ่ง	รปูถ่ายอาจเป็นภาพส	ีขาว	–	ด�า	สไลด์	ภาพ

วาด	 ควรวาดด้วยหมึกอินเดียอิงค ์	 หรือเป็นไฟล์

คอมพิวเตอร์	 (JPEG,	 GIF)	 หรือภาพที่	 พรินต์จาก

เครื่องพิมพ์เลเซอร์

การอ้างอิง

1.	 การอ้างองิในเนือ้หาใช้ระบบนาม-ปี	(Name-

year	Reference)		

	 1.1	การอ้างอิงในเนื้อหาจากสื่อทุกประเภท	

ลงในรูปแบบ	 “ชื่อผู้เขียน	ปีพิมพ	์ :	 เลขหน้าที่ปรากฏ”		

อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก

	 1.2	 ผูเ้ขยีนคนไทยลงชือ่-สกลุ	ส่วนผูเ้ขยีน

ชาวต่างชาติลงเฉพาะนามสกุล			ดังตัวอย่าง

	 -		โสเกรตสิย�า้ว่าการอ่านสามารถจดุประกาย

ได้จากสิ่งที่นักอ่านรู้อยู่แล้วเท่านั้นและความรู้ที่ได้รับมา

ไม่ได้มาจากตัวหนังสือ	(แมนเกล	2546	:	127)

	 -	สุมาล	ีวีระวงศ์	(2552	:	37)	กล่าวว่า	การ

ที่ผู ้หญิงจะไปสื่อชักผู้ชายมาบ้านเรือนของตัวเองทั้งๆ	 

ทีเ่ขายงัไม่ได้มาสูข่อนัน้	เป็นเรือ่งผดิขนบธรรมเนยีมจารตี

ประเพณี

	 หมายเหตุ:	 ทุกรายการที่อ้างอิงในเนื้อหา		

ต้องปรากฏในรายการบรรณานุกรมเสมอ

2.	 บรรณานุกรม	(Bibliography)			

	 -	การเขยีนบรรณานกุรมใช้รปูแบบของ	APA	

(American	Psychology	Association)		ดงัตวัอย่างตาม

ชนิดของเอกสารดังนี้

	 2.1	 หนังสือ

ชื่อ-สกุลผู้แต่ง.	\\	(ปีพิมพ์).	\\	ชื่อหนังสือ.	\\	ครั้งที่พิมพ์.	 

	 \\	เมืองที่พิมพ์:	\	ส�านักพิมพ์.			

  

ตัวอย่าง

แมนเกล,	อัลแบร์โต.	(2546).	โลกในมือนักอ่าน. พิมพ์ 

	 ครั้งที่	 4.	 กรุงเทพฯ:	 พิฆเณศ	 พริ้นติ้ง	 

	 เซ็นเตอร์.
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สุมาลี	 วีระวงศ์.	 (2552).	 วิถีชีวิตไทยในลิลิตพระลอ.  

	 พิมพ์ครั้งที่	3.	กรุงเทพฯ:	สถาพรบุ๊คส์.

Tidd,	 J.,	 Bessant,	 J.	 and	 Pavitt,	 K.	 (2001).		 

 Managing innovation.	 2nd	 ed.		 

	 Chichester:	John	Wiley	and	Sons.

	 2.2	 บทความวารสาร

ชื่อ-สกุลผู้เขียน.	\\	(ปี)	\\	ชื่อบทความ.	\\	ชื่อวารสาร	\ 

		 ปีที่,	\	(ฉบับที่)	\	:	\	หน้าที่ปรากฏบทความ.				

ตัวอย่าง

ผ่อง	 เซ่งกิ่ง.	 (2528).	 ศิลปกรรมอันเนื่องกับไตรภูมิ.	 

 ปาจารยสาร	12	(2)	:	113-122.

Shani,	A.,	Sena,	J.	and	Olin,	T.		(2003).		Knowledge	 

	 management 	 and	 new	 product	 

	 development:	a	study	of	two	companies.		 

 European Journal of Innovation  

 Management 6	(3):	137-149.

	 2.3	 วิทยานิพนธ์

ชือ่ผูเ้ขยีนวทิยานพินธ์.	\\	(ปีการศกึษา).\\	ชือ่วทิยานพินธ์.	 

	 \\	ระดับปริญญา	\	สาขาวิชาหรือภาควิชา	\	 

	 คณะ	\	มหาวิทยาลัย.	

ตัวอย่าง

ปณิธิ	อมาตยกุล.	(2547).	การย้ายถิ่นของชาวไทใหญ่ 

	 เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่.	 วิทยานิพนธ์ 

	 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชา 

	 ภูมิภาคศึกษา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.	

วนัด	ีสนตวิฒุเิมธ.ี	(2545).	กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ 

	 ทางชาตพินัธุข์องชาวไทใหญ่ชายแดนไทย- 

	 พม่า	กรณศีกึษา	หมูบ้่านเปียงหลวง	อ�าเภอ 

 เวยีงแหง	จงัหวดัเชยีงใหม่.	วทิยานพินธ์ปรญิญา 

 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 มหาบัณฑิต	 

 สาขาวชิามานษุยวทิยา	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.	

	 2.4	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  

	 	 2.4.1	หนงัสอืออนไลน์	(online	/	e-Book)

ชื่อผู้เขียน.\\	ปีที่พิมพ์	 \\	ชื่อเรื่อง.	 \\	 [ประเภทของสื่อ 

	 ที่เข้าถึง].	 \\	 สืบค้นเมื่อ	 \\	 วัน	 \	 เดือน	 \ 

 ปี.	\\	จาก	\\	แหล่งข้อมูลหรือ	URL

สรรชัต์	ห่อไพศาล.	(2552).	นวตักรรมและการประยกุต์ 

	 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสหัสวรรษ 

 ใหม่	:	กรณกีารจดัการเรยีนการสอนผ่านเวบ็	 

	 (Web-Based	 Instruction	 :	 WBI).	 

	 [ออนไลน์].	สบืค้นเมือ่	1		พฤษภาคม	2553.		 

	 จาก	http://ftp.spu.ac.th/hum111/main1_files.

Humm,	M.	(1997).	Feminism and Dilm.	[Online].	 

	 Retrieved	 October	 20,	 2001,	 from	 

 http://www.netlibrary.com

	 2.4.2	บทความจากวารสารออนไลน	์(online	/ 

	e-journal)	

Author,	 A.	 A.,	 and	 Author,	 B.	 B.	 \\	 (Date	 of	 

	 publication).	\\	Title	of	article.	\\	Title  

 of Journal		volume	(number)	:	pages.	 

	 \\	[Online].	\\	Retrieved	…month	date,	 

	 year.	\\	from….source	or	URL….

ตัวอย่าง

Kenneth,	I.	A.	(2000).	A	Buddhist	response	to	the	 

	 nature	 of	 human	 rights.	 Journal of  

 Buddhist Ethics 8	(3)	:	13-15.		[Online].		 

	 Retrieved	March	2,	2009.	from	http:// 

 www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html.    

Webb,	S.L.	(1998).	Dealing	with	sexual	harassment.		 

 Small Business Reports	17	(5)	:	11-14.		 

	 [Online].		Retrieved	January	15,	2005.		 

	 from	BRS,	File:	ABI/INFORM	Item:	 

	 00591201.

	 2.4.3		ฐานข้อมูล

ธนาคารแห่งประเทศไทย.	 (2550).	แรงงานต่างด้าวใน 

	 ภาคเหนือ.	 [ออนไลน์].	 สืบค้นเมื่อ	 2	 

	 กันยายน	2550.	จาก	http://www.Bot. 

	 or . th/BotHomepage/databank/ 

	 RegionEcon/northern/public/Econ/ 

	 ch7/42BOX04.	HTM.

Beckenbach,	 F.	 and	 Daskalakis,	 M.	 (2009).	 

 Invention and innovation as creative  

	 problem	 solving	 activities:	 A	 

 contribution to evolutionary  

 microeconomics.		[Online].		Retrieved	 

	 September	12,	2009,	from	http:www. 

	 wiwi.uni-augsburg.de/vwl/hanusch/ 

	 emaee/	papers/Beckenbach_neu.pdf.
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