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Qualitative Research and Case Study

 Qualitative. Qualitative. Qualitative. What does it mean?

	 Student	cumulative	files	provide	close,	individualized	details	of	human	vitality	
and	response	to	various	courses	and	tests.	These	records	are	both	measurement-oriented	
and	practitioner-interpreted,	shading	from	the	quantitative	 into	 the	qualitative.	The	 
dialogue	of	professional	development	comes	closer	to	the	qualitative,	where	interpretation	
and	implication	are	expressed	against	a	background	of	human	understanding.

	 My	Ilish	Friend	Joy	Conlan	is	doing	a	qualitative	study	of	nursing	care	in	Dublin.	
Joy	is	a	nurse	studying	palliative	care,	the	administration	of	analgesics.	Not	long	ago, 
Irish	nurses	were	newly	authorized	to	administer	Ibuprofen	and	to	prescribe	drugs.	Joy	
wanted	to	find	out	how	this	responsibility	was	being	handled.	She	was	not	so	interested	
in	:	if	and	how	the	use	of	palliatives	had	changed,	but	in	what	was	the	activity	and	
discourse	of	nurses	in	this	new	situation.	Was	the	role	of	drug	persentation	changing	
nursing	practice?

	 Jo	observaed	a	children’s	ward	over	an	extend	period	of	time.	She	interviewed	
nurses	and	patients,	and	sometimes	doctors	and	administrators.	She	examined	patient	
records.	She	paid	particular	attention	to	the	experience	of	the	people	involved.	Here	
is	an	observation	from	her	data	(Conlon,2009).
         “Neither child had a pain assessment tool in their chart and, administration of the ‘PRN’ analgesia was 

based  on the nurses’ subjective judgment. The chart read, “Analgesia given with effect…” No evaluation 
of such interventions was documented in the notes.”

 There	 are	 lots	 of	ways	 to	do	qualitative	 inquiry	 (Denzin	&	Linclon,	 2006).	
Joy	was	following	a	typical	path,	describing	the	activity,	getting	lots	of	quotes,	being	
sensitive	to	the	rush	of	time.

	 The	 stories	 people	 told	 her	 got	 into	 her	 data	 bank,	 but	 it	was	 her	 research	
question	that	structured	her	attention:	What	is	happening?	Is	patient	care	here	now	
more	immediate?	Do	these	nurses	rely	more	on	past	experience	or	on	pain	assessment?
Conlon	wrote,
        “I knew the baby was experiencing anxiety whenever any of us tried to changed his nappy…He had 

received inconsistent analgesia following his surgery (PRN paracetamol and brufen roughly every 6 to 12 
hours for 5 days)…he was now to have the catheter removed. I knew he wouldn’t settle. Given his current 
behavior and aversion to nappy changes, his mother could have serious problems with him when they 
were discharged…So I approached the nurse I was shadowing and asked for sedation to be charted…
She replied,…’The doctors don’t usually give sedation for the removal of stitches and the catheter.’”…
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 It	would	be	wrong	to	say	that	qualitative	research	is	more	humane.	Some	of	it	
is	empathic.	Some	of	it	is	not.	Interrogators	at	Guantanamo	Bay	have	used	qualitative	
methods.	Not	 necessarily	 humane,	 but	 qualitative	 research	 does	 rely	 on	 human	
perception	and	understanding	

	 The	words	“qualitative”	mean	different	things	to	different	people.		It	is	not	my	
intent	to	attach	new	or	official	meanings	to	often-used	words.	We	accommodate	to	 
a	world	that	has	diversity	of	thinking	and	a	diversity	of	meanings	(Denzin	&	Lincoln,	
2006).																																					

	 I	am	a	constructivist.	I	follow	the	strategy	of	The	Oxford	English	Dictionary	:	
Finding	definition	in	past	use	of	words.	The	task	becomes	more	difficult	when	a	word	
with	common	meaning,	such	as	“qualitative”	is	taken	up	as	the	central	theme	of	a	guild	
or	coterie,	such	as	a	group	of	researchers.

	 How		do	qualitative	researchers	define	“qualitative?”	Their	“qualitative”	means	
the	close,	experiential	detail,	and	grand	overview,	of	human	situations	and	episodes.	 
In	qualitative	research,	we	observe	the	ordinary	practice	of	human	interaction,	seeking	
its	 complexity,	 sometimes	 following	 plan	 and	 deliberation,	 sometimes	 following	
intuition,	to	gain	greater	understanding	of	activity	in	a	particular	habitat.

	 Qualitative	 research	 relies	 relatively	 little	on	measurement.	The	 researchers	
themselves	are	the	main	instruments.	Nineteenth	Century	philosopher	William	Dilthey	
said,

“Only from his actions, from his immutable demonstrations, and also from the effect produced in 
others, human beings are able to learn about themselves; this way one learns to better understand 
he himself by the circular way of comprehension. What we were, the way we developed ourselves 
to become who we currently are, is learnt by the way in which we behave and by the plans we made 
and follow… we understand ourselves and even the stars, when we tell others our lived experiences.”

 I	see	four	main	characteristics	distinguishing	qualitative	research.	You	will	find	
an	expanded	version	in	my	book,	Qualitative	Research	:	Studying	How	Things	Work.	
The	short	version	is	as	follows	

Special	characteristics	of	Qualitative	Study

	 1.		Qualitctive	study	is	holistic.	It	on	the	meanings	of	human	affairs	as	seen	from	different	views.
	 2.	 Qualitctive	study	is	experientail.	It	is	empirical,	carried	out	through	the	hunman	senses.	It	is	field
  oriented.
	 3.	 Qualitctive	study	is	situational.	It	recogniwzes	the	uniqueness	of	the	moment,	the	place,	the	words	
	 	 spoken.
	 4.	 Qualitctive	study	is	personalis.		It	works	to	understand	individual	perceptions.	It	seeks	uniqueness	more	 

 than commonality. It honors diversity.
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง			2)	เพือ่ศกึษาผลของรปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของนกัศกึษา

ปริญญาตรีที่เรียนรายวิชาชีพครู	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาประถม

ศึกษา	ชั้นปีที่	3	จ�านวน	38	คน	ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา	462		210	การพัฒนาหลักสูตร			

ผลการวิจัยพบว่า	1)	รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาชีพ

ครู	 กรณีศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 	 มีชื่อว่า	 “MAREAM	Model”	 	 ประกอบด้วย	 แนวคิด		 

หลักการวัตถุประสงค์	และการจัดการเรียนรู้ซึ่งมี	6	ขั้นตอน	คือ	1)	Motivation:	M		ขั้นการสร้างแรงจูงใจ		

2)	Awareness:	A			ขั้นการสร้างความตระหนัก		3)		Research:	R	ขั้นการจัดการเรียนรู้โดยการศึกษาค้นคว้า

น�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงบรูณาการในเนือ้หาวชิาและการสอน			4)		Enhancement	and	Integration:	

E		ขัน้การส่งเสรมิให้นกัศกึษาน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงบรูณาการในหน่วยการเรยีนรู้	และแผนจดัการ

เรียนรู้		5)	Assessment:	A	ขั้นการประเมินผล		และ	6)		Modification	and	Transmission:	M		ขั้น 

การปรับขยายผลและประยุกต์ใช้	 	 	 นักศึกษากลุ่มทดลองมีรูปแบบการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง		3	ขั้นตอน	คือ		1)	ขั้นการศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและแนวการจัดการเรียนรู้		2)	ขั้นการ

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้	และ	3)	ขั้นการจัดการเรียนรู้	ซึ่งในขั้นนี้นักศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ชื่อ

ว่า		IIDDA		ประกอบด้วย	3	ขั้นตอนหลัก		คือ	1)	ขั้นก�าหนดตัวชี้วัดในการจัดการเรียนรู้		(Identify	the	

Instructional	Indicator:	II)		2)	ขั้นออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้	(Design	and	Develop	the	

Instructional	 Strategy:	 DD)	 	 และ	 ขั้นที่	 3)	 ขั้นวัดและประเมินผล	 (Assess:	 A)	 ซึ่งทั้ง	 3	 ขั้นตอน 
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หลักนี้มี		6		ขั้นตอนย่อยที่น�าสู่การสอน	คือ	1)	ขั้นกระตุ้นความสนใจ	(Enthusiasm)	2)	ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน

โดยใช้สือ่วสัดจุรงิ	(Introduction)	3)	ขัน้แลกเปลีย่นประสบการณ์การปฏบิตัโิดยครแูนะน�าให้ความช่วยเหลอื	

(Sharing)	4)	ขัน้น�าเสนอและแสดงความคดิเหน็โดยครคูอยให้ข้อมลูย้อนกลบั	(Presenting	and	Feedback)	

5)	ขั้นประเมินผล		(Assessment)	และ	6)	ขั้นสรุปผล	(Conclusion)		2)	ผลการทดลองใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 พบว่านักศึกษามีความสามารถในการจัดท�าหน่วยและ

แผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ได้ในระดับดีมาก

Abstract

The	main	purposes		of	this	research		were	to	1)	develop	a	sufficiency	economy	instructional	

model	and	2)	study	the	result	of	sufficiency	economy	instructional	model	for	undergraduate		

students.	The	sample	was	38	undergraduate	student	teachers	studying	in	a	curriculum	development	

course.		

The	research	results	found	that:

1.	Sufficiency	economy	instructional	model	of	Professional	Teacher	course,	the	Faculty	

of	Education,	Silpakorn	University	called		“MAREAM		model”		which	consists	of	concepts,	

objectives	 and	 learning	management.	There	were	6	 steps	 ;	1)	Motivation	 ;	2)	Awareness	 ;	 

3)	Research	;	4)	Enhancement	and	Integration	;	5)	Assessment	and	;	6)	Modification	and		Transmission. 

This	“MAREAM	Model”	enabled	the	students,		in	the	Professional	Teacher	course	to	

create	unit	plans	and	lesson	plans	and	to	apply	them	to	students	in	primary	schools	following	

3	 steps:	 1)	 study	 the	 sufficiency	 economy	 concepts	 and	 the	 learning	 management	 form	 ;	 

2)	design	unit	plans	and	3)	manage	the	learning.	During	the	third	step,	the	students	used	the	

IIDDA		learning	management	to;	1)	indentify	the	instruction	indicators,(II),	2)	design	as	well	

as	develop	instructional	strategies	(DD)	and	3)	assessment	(A).	There	were	6	steps	in	teaching: 

1)	enthusiasm	;	2)	introduction	;	3)	sharing	;	4)	presenting	and	feedback	;	5)	assessment	and	 

6)	conclusion.

2.	The	results	showed	that	students	that	learned	by	the	model	could	design	sufficiency	

economy	in	unit	plan	and	lesson	plans	and	could	manage	sufficientcy	economy	after	learning	

at	the	high	level.	

บทน�า

กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

ท�าให้โลกกลายเป็นโลกทีไ่ร้พรมแดนมรีะบบเศรษฐกจิ

เสรี	 ซึ่งมีความร่วมมือและแข่งขันสูง	 มีการพัฒนา

อตุสาหกรรมทีเ่น้นเทคโนโลยแีละความต้องการก�าลงั

แรงงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	ตลอดจนธรุกจิบรกิาร

ที่แข่งขันกับเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็น

ส�าคญั		แนวโน้มกระแสการเปลีย่นแปลงและอทิธพิล

ของกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

ซึง่เป็นสมาชกิของสงัคมโลกด้วย	ซึง่การเปลีย่นแปลง
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การพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครู

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

The Development of an Assessment Model of Learning

and Instruction  in Basic Education

สุเทพ		อ่วมเจริญ*

Sutep		Uamcharoen

บทคัดย่อ

การวจิยัและพฒันารปูแบบการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัเรยีนและการสอนของครู	ระดบัการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน	 ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้	 คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 -	 มัธยมศึกษาปีที่	 1	 

ปีการศึกษา		2552		จาก	8	โรงเรียน	ที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูได้มาจากการเลือกตัวอย่าง

แบบอาสาสมัคร	(Volunteer	Sampling)	ผลการวิจัย	พบว่า	รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน		

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน		ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบย่อย	ดังนี้	1)	สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

(Content	and	Learning	Standards:	S)	เป็นความรูข้องครทูีเ่กีย่วข้องกบัมาตรฐานต่าง	ๆ 	ประกอบด้วยสาระ

ส�าคัญ	3	ประการ	คือ	สาระ	มาตรฐาน	และตัวชี้วัด	ตามหลักสูตรแกนกลาง	2)	การวัดผลการเรียนรู้และการ

สอน	(Measurement	in	Learning	and	Instruction:	M)	เป็นความรู้และทักษะของครูที่เกี่ยวข้องกับการ

ออกแบบและการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้	และการวัดผล	ประกอบด้วยสาระส�าคัญ	3	ประการ	คือ		(1)		การ

วิเคราะห์และจุดหมายที่พึงประสงค์		(2)		การก�าหนดระดับคุณภาพและหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนได้บรรลุ

จุดหมายที่พึงประสงค์	 และ	 (3)	 วางแผนประสบการณ์การเรียนรู้และการสอน	 และ	 3)	 การประเมินการ 

เรียนรู้	(Assessment	of	learning:	A)	เป็นความสามารถของครูที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน	การก�าหนดค่าระดับคุณภาพในการเรียนรู้	และเจตคติที่ดีต่อการประเมินการเรียนรู้

ค�าส�าคัญ	:	รูปแบบการวัดและการประเมินการเรียนรู้	การประเมินการเรียนรู้

Abstract

The	research	and	development	for		the	assessment	model	of	learning	and	instruction	

in	basic	education.	The		population		consisted	of	students	in	grade	2	-	7	in	the	academic	year	

2009.	The		sample	was	taken	from	8	schools.	Volunteer	sampling	technique	was	utilized	as	a	

means	of	choosing	a	sample	group	of	instructors.	The	research	results	showed	that	the	Assessment	

Model	of	Learning	and	Instruction,	according	to	the	Basic	Education	Curriculum,	consists	of	

three		elements:	1)	Content	and	Learning	Standards:	the	knowledge	of	the	teacher	regarding	

various	 standards.	There	are	 three	 important	 seb-elements	according	 to	 the	Basic	Education	

Curriculum:	 the	 content,	 the	 standard,	 and	 the	 indicator.	 2)	Measurement	 in	 Learning	 and	

Instruction	applies	the	knowledge	and	skills	of	the	instructor	to	the	design	and	development	of	

*	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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learning	units	and	evaluation.	Measurements	are	made	for	three	important	elements:	(1)	analysis	

of	desired	objectives,	(2)	specification	of	the	level	of	standards	and	proof	of	students’	achievement	

regarding	the	objectives,	(3)	learning	experience	and	instruction	planning.	Finally.	assessment	

of	Learning	applies	the	ability	of	the	instructor	to	use	of	learning	evaluation	tools,	the	specification	

of	the	standard	of	learning,	and	a	positive	attitude	towards	learning	assessment.	

Keyword:	Assessment	Model	of	Learning	and	Instruction,		Assessment	of	learning

บทน�า

กระทรวงศกึษาธกิารได้ประกาศใช้หลกัสตูร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2544	 เป็น 

หลักสูตรแกนกลางที่อิงมาตรฐาน	 ต่อมาส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ได้ทบทวนและ

พัฒนาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พุทธศักราช	2551	พร้อมทั้งได้จัดท�าสาระการเรียนรู้

แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้	 8	 กลุ่มสาระ	 

ในแต ่ละระดับชั้น	 เพื่อให ้ เขตพื้นที่การศึกษา	 

หน่วยงานระดบัท้องถิน่และสถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน	 ได้น�าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางใน 

การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน	(กษม,	

วรวรรณ	ณ	อยุธยา,	2551	:	ค�าน�า)	ที่ตอบสนองแนว

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ	พทุธศกัราช	2452	

และแก้ ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.2545	 หมวด	 4	 ว่าด้วย 

แนวการจดัการศกึษา	มาตรา	26	ให้สถานศกึษาจดัการ

ประเมินผู ้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ 

ผูเ้รยีน	ความประพฤต	ิการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน	

การร ่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู ่ ไปใน

กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของ

แต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา	 การประเมินที่

ด�าเนินการควบคู ่ ไปกับการจัดการเรียนการสอน	

(Assessment	for	Learning)	เป็นนวัตกรรมด้านวิธี

วิทยาทางการประเมินหนึ่งที่ช ่วยส่งเสริมให้การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมายส�าคัญ	 คือ	

การประเมินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและครูตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

โดยการด�าเนินการประเมินเพื่อช่วยเหลือนักเรียน

และครูที่เหมาะสมกับระดับและรูปแบบการจัดการ

ศกึษาให้เกดิประสทิธผิลนัน้ควรมกีารพฒันาควบคู่ไป

กบัการพฒันากระบวนการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร

การศึกษาในรูปแบบนั้น	ๆ	ซึ่งการประเมินในลักษณะ

นี้	 มีหลายรูปแบบทั้งในรูปของการประเมินย่อย	

(formative	assessment)	ทีม่ทีัง้การประเมนิแบบนาที

ต่อนาท	ี(Minute-by-minute	Assessment)	หรอืการ

ประเมินแบบวันต่อวัน	 (day-by-day	 assessment)	

หรือจะเป็นการประเมินที่แบ่งเป็นช่วง	 ๆ	 (interim	

assessment)	หน่วยงานหรอืองค์กรทีร่บัผดิชอบทัง้ใน

ส่วนของการประเมนิ	หลกัสตูรและการสอนและส่วน

อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องมีบทบาทส�าคัญใน

การพฒันาและส่งเสริมใหม้รีะบบการเรยีนการสอนที่

ควบคู่ไปกับการประเมิน	 มีการวิจัยและพัฒนาระบบ

ทีจ่ะน�าการประเมนิเข้าไปส่งเสรมิสนบัสนนุ	(Support)	

การจัดการเรียนการสอนและน�าไปสู่การปฏิบัติจริง 

ในระดบัห้องเรยีน	โดยมจีดุมุง่หมายส�าคญัเพือ่พฒันา

ผู้เรียนและครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

การที่หลักสูตรแกนกลางได้ก�าหนดสาระ

และมาตรฐานเพื่อให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น 

ทั้งเป ้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู ้ เรียนและ

กระบวนการน�าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัตินั้น	 ผู้วิจัยได้

ศกึษาผลการวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งดงักล่าวสรปุได้ว่า 

ส.วาสนา	ประวาลพฤกษ์และคณะ	(2542:	40-44)	

ศึกษาปัญหาด้านการวัดและประเมินผู ้เรียนตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	มีการ

ส�ารวจความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์และผู้สอนใน
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	 

คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร	 การสัมภาษณ์และการสอบถาม	

โดยอาศัยรูปแบบ	CIPP	ในการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และการวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัยพบว่า	

1.	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร	มีความเหมาะสมด้านบริบท	ด้านปัจจัยน�าเข้า	ด้านกระบวนการ	ด้านผลผลิตในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก

2.	 ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ	สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา	

ได้แก่	 1)	 เพิ่มการประชาสัมพันธ์	 2)	 ปรับหลักสูตรเป็นปริญญาต่อเนื่อง	 3)	 เปิดโอกาสทางการศึกษา	 

4)	สร้างเครือข่ายความร่วมมือ	5)	เปิดหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตที่หลากหลาย	6)	ปรับหลักสูตรให้เข้มแข็ง	

7)	 ให้ความส�าคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม	 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	 8)	 ปรับปรุงแหล่งค้นคว้า	 

9)	พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก	

ค�าส�าคัญ	:	การประเมินหลักสูตร	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา

Abstract

The	 purpose	 of	 this	 research	 was	 to	 evaluate	 the	 Ph.D.	 Curriculum	 in	 Educational	

Administration,	Faculty	of	Education,	Silpakorn	University.	The	researcher	collected	data	from	

documents,	 interviews	and	questionnaires	and	used	CIPP	Model.	The	data	was	analyzed	by	

frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	content	analysis.	The	research	revealed	

that:	the	above	curriculum	context,	input,	process,	and	output	ware	appropriate	at	high	level.

Comments	and	suggestions	regarding	the	Ph.D.	Curriculum	in	Educational	Administration	

were	 1)	 increase	 public	 relations,	 2)	 combine	Master	 and	 Doctoral	 Programs,	 3)	 provide	

educational	 opportunity	 to	 all,	 4)	 establish	 corporative	 networks,	 5)	 offer	 various	Doctoral	

*	 อาจารย์	ดร.ภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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The Knowledge Synthesis of the Learning Components for

Developing Humanized Educare
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Chaiyos		Paiwithayasiritham

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์	 ผลการสังเคราะห์พบว่า	 1)	 ผลการสังเคราะห์ปัจจัยน�าทางที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการพบว่า	

“นโยบาย”	 มาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 และตัวผู้บริหารที่ต้องการพัฒนานักเรียน	 ส�าหรับ	

“กลยทุธ์”	ในการด�าเนนิการนัน้พบว่า	ผูบ้รหิารจะก�าหนดกลยทุธ์ในการพฒันานกัเรยีน	พฒันาวชิาการ	พฒันา

ครู	 พัฒนาโรงเรียน	 2)	 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้พบว่า	 กิจกรรมที่ด�าเนินการ 

ส่วนใหญ่มุง่เน้นหรอืมี	“วตัถปุระสงค์”	เพือ่ให้นกัเรยีนมคีวามสมบรูณ์ทัง้ในด้านจติพสิยั	พทุธพิสิยัและทกัษะ

พิสัย	 เมื่อพิจารณาถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้	 ในส่วนของ	 “หลักสูตร”	 พบว่ามีการน�าไปบูรณาการ 

เขา้กับรายวชิา	บางกิจกรรมจดัอยู่ในรูปของกจิกรรมพัฒนานักเรียน	นอกจากนี้พบว่ามีการจดัท�าเป็นหลักสตูร

ท้องถิ่น	 ในส่วน	 “บทบาทนักเรียน”	 พบว่า	 นักเรียนมีจิตอาสา	 ท�ากิจกรรมด้วยความวิริยะอุตสาหะ	 ตั้งตน

พร้อมที่จะเรียนรู้ทั้งทางสติปัญญา	 คุณธรรมจริยธรรม	 และการประพฤติปฏิบัติ	 “สื่อการเรียนรู้”	 พบว่า	 

มกีารใช้ทัง้สือ่การเรยีนรูท้ีม่ชีวีติและไม่มชีวีติ	ส�าหรบั	“การประเมนิผล”	พบว่า	มกีารน�าหลกัการประเมนิตาม

สภาพจริงมาใช้	โดยกระบวนการประเมินนั้น	มีทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ	และ	3)	ผลการ

สังเคราะห์ปัจจัยเสริมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น	 พบว่าใช้หลักบริหารจัดการแบบ	 4M	

ประกอบด้วย	การจดัการ	บคุลากร	งบประมาณ	และทรพัยากร	ใน	“การบรหิารจดัการ”	เน้นการบริหารจดัการ

แบบมีส่วนร่วม	เน้นธรรมาภิบาล	มีการประยุกต์ใช้วงจรปฏิบัติการ	(PDCA)	เข้ามาใช้	

Abstract

This	research	synthesises	knowledge	of	the	learning	components	for	developing	humanized	

educare.	The	results	of	synthesis	were	as	follows:	1)	The	synthesis	of	operational	factors	revealed	

that	the	policy	was	created	partly	from	the	National	Educational	Act	and	also	from	administrators	

that	desired	to	develop	learners.	The	synthesis	of	strategies	found	that	administrators	had	strategie	

objectives	to	develop	learners,	knowledge,	teachers,	and	school.	2)	The	synthesis	of	learning	

components		revealed	that	most	learning	activities	aimed	to	encourage	learners	to	achieve	in	

affective,	cognitive	and	psychomotor	domains.	Considerations	of	experiential	learning	revealed	

that	there	was	integration	into	the	lessons.	Some	activities	were	learner	development	activities.	

*	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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In	addition,	there	was	a	creation	of	local	curriculum.	The	roles	of	learners,	included	voluntearing	

and	doing	the	activities	enthusiastically.	They	were	ready	to	learn	all	intellectual,	moral,	and	

behavioral	matters.	 Learning	media,	 included	 both	 living	 and	 non-living	media.	 	Authentic	

evaluation	was	used	and	the	evaluation	process	was	both	formal	and	informal.	And	3)	synthesis	

of	 the	 additional	 factors	 for	developing	humanized	educare	 revealed	 that	 the	 administrative	

principle	 of	 4M,	 including	 management,	 man,	 money,	 and	 materials,	 was	 applied.	 The	

administration	involved	cooperation,	good	governance,	and	PDCA.	

บทน�า

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	

และที่แก้ ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	ได้ให้

ความหมายของค�าว่า	“การศกึษา”	ไว้ว่า	“กระบวนการ

เรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม

โดยการถ่ายทอดความรู้	 การฝึก	 การอบรม	 การ

สืบสานวัฒนธรรม	 การสร้างสรรค์จรรโลงความ

ก้าวหน้าทางวิชาการ	 การสร้างองค์ความรู้อันเกิด 

จากสภาพแวดล้อม	 สังคม	 การเรียนรู ้และปัจจัย 

เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู ้อย่างตลอดชีวิต”	 ทั้งนี้ 

ยังได้มีการระบุความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้

ในมาตรา	 6	 ว่า	 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 

จิตใจ	 สติปัญญา	 ความรู้	 และคุณธรรม	 มีจริยธรรม

และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	 สามารถอยู่ร่วมกับ 

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”	จาก	2	มาตราแห่งพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้อง 

มีการพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และบรรลุตาม

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

กระบวนการหรือองค์ประกอบในการจัด 

การเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความ 

มุ ่งหมายแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

นั้นประกอบด้วย	3	ส่วนที่ส�าคัญ	ได้แก่	วัตถุประสงค์	

(Objective)	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้	

(Learning	 Experience)	 และการประเมินผล	

(Evaluation)	 (ศิริชัย	 กาญจนวาสี	 2548)	 ซึ่ง 

องค์ประกอบทั้ง	 3	 ส่วนล้วนมีความส�าคัญและมี 

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน	 จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ไปไม่ได้	เพราะทรพัยากรมนษุย์เป็นทรพัยากรทีส่�าคญั

ที่สุดในการพัฒนาประเทศ	 การจะพัฒนามนุษย์ ได้

จ�าเป็นจะต้องเริ่มที่ระบบการศึกษา	 การศึกษาที่จะ

สามารถพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ได้อย่างเต็มที่ต้อง

เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนา 

ทั้งทางด้านร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	และจิตวิญญาณ

ไปพร้อมๆ	กนั	เพือ่ให้นกัเรยีนนัน้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์

คือ	เป็นคนดี	เป็นคนเก่ง	และมีความสุขกับการเรียน

แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ	 มูลนิธิสดศรี- 

สฤษดิ์วงศ์	 (มสส.)	 ได้ด�าเนินการทางด้านสุขภาพ	 

ในปี	 พ.ศ.	 2551	 เพื่อร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เรื่องการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา	 และน�า

ข้อมลูทีไ่ด้จากกระบวนการดงักล่าวไปสงัเคราะห์องค์

ความรู้ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ	 ต่อมาในปี	 2552	

แผนงานฯ	ได้ด�าเนินการในลักษณะเดียวกันกับระบบ

การศึกษา	 โดยคัดเลือกบุคลากรหรือสถานศึกษา 

ในระบบการศกึษาทีม่คีณุสมบตัขิองการจดัการเรยีนรู้

เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ	์ (Humanized	

Educare)	 จากความส�าคัญของการจัดการเรียนรู ้ 

เพื่อพัฒนานักเรียน	 ประกอบกับภารกิจที่ส�าคัญของ

คณะศึกษาศาสตร์จะเห็นได้ว่าระบบการศึกษาต้อง

พัฒนาทั้งครูและนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
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“ถ้าอยากให้คนมีความสุข ในใจต้องมีความงาม ถ้าเมื่อไรในใจมีความงาม เมื่อนั้นคนๆ นั้นมีความสุข 

ซึ่งมันก็พันกับความรู้ความจริงไปด้วย”

ครูดุษฎี สีตลวรางค์

“ก็เป็นความสุขก็คือท�าตามที่ตัวเองอยากจะท�า วิธีสอนอย่างที่เรียนมาในระดับมหาวิทยาลัยเป็นวิธี

สอนทางด้านวชิาการ แต่ว่าทกุครัง้เท่าทีต่วัเองจ�าได้ เวลาสอนนกัเรยีนถงึแม้เวลาเราจะสอนภาษาต่างประเทศ 

แต่ว่าส่วนที่จะเน้นกับนักเรียนตลอด จะเน้นให้ลูกมีคุณธรรม ลูกต้องมีความซื่อสัตย์นะ ลูกต้องเป็นคนตั้งใจ

ท�างานนะ จะต้องมีความตั้งใจจริง รู้จักการวางแผนตั้งแต่เริ่ม”

ครูจุฑาทิพย์ ค�าแป้น

จากวัตถุประสงค์หลักทั้ง	 3	 ด้านที่ท�าให้

นักเรียนมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นสอดคล้อง 

กับบลูม	(Bloom	cite	in	Wellstein,	2001)	ที่ได้

จ�าแนกวัตถุประสงค์ทางการศึกษาออกเป็น	 3	 ส่วน	

ได้แก่	 พุทธิพิสัย	 (Cognitive	 Domain)	 จิตพิสัย	

(Affective	 Domain)	 และทักษะพิสัย	 (Psycho-

motor	Domain) 

เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการหรือกิจกรรม

ประสบการณ์ในการเรยีนรูน้ัน้	ในส่วนของ	“หลกัสตูร” 

จะพบว่าโครงการหรอืกจิกรรมส่วนหนึง่สามารถน�าไป

บูรณาการเข้ากับหลักสูตรรายวิชาได้อย่างแนบสนิท	

นักเรียนได้ทั้งเนื้อหาและได้ทั้งกระบวนการกล่อม

เกลาจิตใจ	และสามารถน�าไปปรับประยุกต์ใช้ ในชีวิต

จริง	 หรือบางโครงการ/กิจกรรมนั้นจัดอยู่ในรูปแบบ

ของกิจกรรมพัฒนานักเรียน	 ที่เป็นไปตามข้อก�าหนด

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.	

2551	ซึง่โครงการ/กจิกรรมทีโ่รงเรียนท�าขึน้นัน้อยู่ใน

หลากหลายรปูแบบ	ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมชมุนมุ/ชมรม	

กิจกรรมแนะแนว	 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี	 หรือ

กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์	ซึง่ล้วนแล้ว

แต่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู ้การปฏิบัติสิ่งต่างๆ	 

ด้วยจิตอาสา	 เติมเต็มให้ผู้ด้อยโอกาสได้เป็นอย่างดี	 

นอกเหนือจากหลักสูตรปกติในสถานศึกษาแล้วก็ยัง

พบอกีว่ามกีารจดัท�าเป็นหลกัสตูรท้องถิน่หรอืรายวชิา

เพิม่เตมิ	เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูว้ถิแีห่งการด�ารงตน

ในท้องถิ่นแผ่นดินเกิด	 เพื่อให้เกิดความส�านึกรัก	

หวงแหนภมูปัิญญา	วฒันธรรมทีบ่รรพบรุษุด�ารงรกัษา

ไว้	 ซึ่งถือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ด้านวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	 จากผลดังกล่าว 

ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า	 ครูผู ้ร ่วมโครงการทุกคน 

ต่างเห็นความส�าคัญของหลักสูตรว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญ 

ในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู	้สอดคล้องกบั	ธ�ารง	

บัวศรี	 (2542)	ที่ระบุถึงความส�าคัญของหลักสูตรว่า	

หลกัสตูรคอื	มวลประสบการณ์ทีจ่ดัให้กบัผูเ้รยีนเพือ่

ให้ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่พึงประสงค์อย่าง

ถาวร โดยในการเรียนรู้นั้นหลักสูตรถือว่าเป็นสิ่งที่

ส�าคัญ	 การจัดการเรียนรู้จะขาดหลักสูตรไม่ได้เพราะ

หลักสูตรเปรียบเหมือนหัวใจของการจัดการศึกษา	

หรือหลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศในการเรียนรู้	

นอกจากเนื้อหาของหลักสูตรแล้ว	“กิจกรรม

การเรยีนรู”้	ทีพ่บกจ็ะเป็นกจิกรรมทัง้ในโรงเรยีน	และ

กจิกรรมนอกโรงเรยีนหรอืกจิกรรมทีล่งสูก่ารปฏบิตัใิน

ชุมชนท้องถิ่น	ซึ่งมีทั้งกิจกรรมที่ครูและนักเรียนริเริ่ม

ร่วมกัน	 หรือแม้แต่กิจกรรมที่นักเรียนผู้มีจิตอาสาจะ

เป็นผู้ริเริ่มเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมโรงเรียน

หรือเพื่อร่วมชุมชนก็สามารถพบได้หลายกิจกรรม	
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	

2)	เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรดงักล่าว	เป็นการวจิยัประเมนิผลโดยใช้รปูแบบการประเมนิ

ซิปป์ไอ	(CIPPi	model)	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณาจารย์	บัณฑิต	นักศึกษาปัจจุบัน	ผู้ใช้บัณฑิต	 

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ครูพี่เลี้ยง	 และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 เครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บข้อมูลคือ	แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม	มีผลการวิจัยดังนี้	1)	ด้านสภาพแวดล้อม		สาขาและภาค

วิชาควรวางแผนร่วมกันพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่	 สาขามีจุดแข็งคือความรู้ความสามารถของคณาจารย์และ

หลักสูตรมีชื่อเสียง	 จุดอ่อนคือความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้าไม่สูงนัก	 2)	 ด้านปัจจัย 

น�าเข้า	องค์ประกอบย่อยได้รับคะแนนการประเมินระดับมาก	แต่มีข้อเสนอแนะว่า	ควรเพิ่มการเชื่อมโยงกับ

ชุมชนในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 ควรยกเลิก	 หรือปรับปรุงบางรายวิชา	 และเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับการ

ค้นคว้า	3)	ด้านกระบวนการ	ทุกองค์ประกอบย่อยได้รับระดับความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด	แต่ก็มี

ข้อเสนอแนะว่า	 ควรเพิ่มให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเอง	 ควรมีเกณฑ์ประเมินที่ชัดเจนและต่อเนื่อง	 และ

บุคลากรของคณะควรประชุมร่วมกับสถานศึกษาเรื่องการฝึกสอน	4)	ด้านผลผลิต	ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ของบัณฑิตแสดงว่า	 หลักสูตรได้รับการยอมรับจากประชาคมเป็นอย่างดี	 และผู้ใช้บัณฑิตแสดงระดับความ 

พึงพอใจในระดับมาก	 5)	 ด้านผลกระทบ	 ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตในระดับมาก	 

มีข้อเสนอแนะคือ	บัณฑิตควรประเมินผลงานของตนเองและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โดยสรุป	 หลักสูตรมีระดับคุณภาพหรือการมีผลผลิตตามวัตถุประสงค์ในระดับดี	 สมควรที่จะ 

ด�าเนินการต่อไป	เพียงแต่ต้องปรับปรุงองค์ประกอบย่อยบางประเด็นเพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้น

ค�าส�าคัญ: การประเมินหลักสูตร	รูปแบบการประเมินซิปป์ไอ องค์ประกอบการประเมิน

Abstract

This	research	aimed	to:	1)	evaluate	the	Bachelor	of	Education	programme	in	English	

and	2)	consider	improvements	to	the	programme.	This	evaluative	research	was	based	on	the	

CIPPI	model.	The	sample	included	experts,	lecturers,	graduates,	current	students,	employers/

*		 อาจารย์	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทน�า

ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาสากลซึ่งท�าให้ 

ผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชานี้สามารถเข้าสู่ข้อมูลด้าน

ความบนัเทงิ	ด้านความรู	้หรอืด้านเศรษฐกจิได้ทัว่โลก	

(McKay,	2002:	4)	วัฒนธรรมต่างๆ	มีการเชื่อมโยง

หรือแบ่งปันในรูปแบบที่เรียกว่าหมู่บ้านโลก	(Global	

village)	ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยี	การขนส่ง	และ

การแผ่ขยายของการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 

(วรากรณ์	สามโกเศศ,	2550:	12;	Ericson,	1995:	

25)	 ยังผลให้เกิดการแพร่กระจายของผู้คน	 สินค้า	

ความคิดในหลายแง่มุม	(Connelly,	2008:	350)	ใน

การเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน	 ข้อมูลข่าวสารต่างถูก 

น�าเสนอด้วยภาษาอังกฤษ	เนื่องจากมีจ�านวนผู้ใช้กว่า

หนึ่งพันล้านคน	 (McKay,	 2002:	 10)	 ดังนั้นผู้ที่มี

ความรู้ภาษาอังกฤษย่อมเป็นที่ต้องการขององร์กร

ต่างๆ	 เพื่อช่วยพัฒนาการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 

กับประชาคมอื่นๆ	 สถาบันอุดมศึกษาย่อมมีบทบาท

ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 เนื่องจาก

เป็นผู ้ก�าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่บัณฑิต 

พึงมีและให้การศึกษาขั้นสูงแก่นักศึกษาส�าหรับใช้ใน

อาชีพการงานในอนาคต	(อรจรีย์	ณ	ตะกั่วทุ่ง,	2546:	

44)	 หนึ่งในคุณลักษณะนั้นคือ	 การให้ความรู้ภาษา

อังกฤษ	 ครูหรืออาจารย์ทุกระดับการศึกษาจึงมี 

ส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างความสามารถในภาษา

อังกฤษให้กับผู้เรียน	 ดังนั้นการที่ประเทศชาติจะมี

ทรัพยากรมนุษย์ผู ้มีความสามารถในการใช้ภาษา

องักฤษเพือ่ตอบสนองเศรษฐกจิยคุโลกาภวิตัน์ขึน้อยู่

กับความสามารถในการให้การศึกษาหรือการสอน

ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน

advisors,	 administrators	 to	 the	 Faculty	 of	 Education,	 administrators	 to	 schools	 and	 school	

supervisors.	Relevant	documents	were	also	studied.	The	instruments	were	interview	schedules	

and		questionnaires.	The	results	included:	1)	Context:	Both	the	section	and	the	department	should	

cooperate	to	improve	new	lecturers.	Highly	experienced	and	expert	lecturers	were	the	strength	

of	the	section;	however,	its	weakness	was	the	low	level	of	students’	English	proficiency	before	

admissions.	2)	Input:	All	evaluative	items	were	scored	at	a	high	level.		However,	some	suggested	

that	one	of	the	objectives	state	collaborations	with	local	communities,	some	courses	be	cancelled	

or	modified,	and	a	number	of	facilities	be	increased.	3)	Process:	The	samples’	satisfaction	ranged	

from	a	high	to	the	highest	level;	however,	there	should	be	more	self-study	for	students,	more	

precise	and	consistent	criteria	for	assessment,	and	meetings	between	staff	from	the	faculty	and	

from	schools	for	the	practicum.	4)	Product:	The	programme	was	well	recognised		among	people.	

Moreover,	employers/advisors	also	showed	high	satisfaction	with	the	graduates.	5)	Impact:	The	

employers/advisors	were	satisfied	with	 the	graduates’	performance	at	a	high	 level,	and	 they	

suggested	that	they	continually	conduct	self-evaluations	in	their	work.	

In	conclusion,	the	curriculum	clearly	showed	its	value	and	accountability	in	accordance	

with	its	objectives.	A	further	implementation	of	the	curriculum	was	recommended	on	condition	

that	some	items	should	be	improved.	

Keywords:		programme	evaluation,	CIPPI	model,	evaluative	items/elements	
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วตัถปุระสงค์ของการวจิยัเพือ่ประเมนิคณุภาพ	ความเสมอภาค	สภาพการเปลีย่นแปลงของการจดัการ

ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการ

จัดการศึกษาของ	อปท.	 และเพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดการศึกษาของ	อปท.	 โดยวิธีวิจัย

เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ		เกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม	การสนทนากลุม่	และการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร	

อปท.	บุคลากรทางการศึกษา	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครูและกรรมการสถานศึกษา	

ผลการวิจัย	พบว่า	(1) ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา	ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน	และครู

มเีพยีงพอและมคีวามสามารถในการสอน	สถานศกึษาจดัการศกึษาตอบสนองความต้องการของท้องถิน่	และ

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา	(2) ด้านความเสมอภาค  อปท.สามารถจัดการศึกษาให้มีความเสมอภาค	

(3) ด้านการเปลี่ยนแปลงหลังรับการถ่ายโอน		มีพัฒนาการด้านวิชาการดีขึ้น	ได้งบประมาณและ	อัตราก�าลัง

ครูเพิ่มขึ้น		ก�าหนดนโยบายและจัดท�าแผนพัฒนาตามสภาพของท้องถิ่น		แต่	อปท.บางแห่งขาดงบประมาณ

สนับสนุน	 และสถานศึกษาบางแห่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่าลง (4) ปัจจัยที่ส่งเสริม	 คือผู้บริหาร 

มีวิสัยทัศน์		อปท.	มีความพร้อมเรื่องรายได้	มีครูเพียงพอ	ปัจจัยอุปสรรค	ผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์	บุคลากร 

ไม่เพียงพอและชุมชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา	

ค�าส�าคัญ การวิจัยประเมินผล			การจัดการศึกษา			องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 *	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สาขาวิชาวิจัยและประเมินการศึกษา	วิทยาลัยการฝึกหัดครู	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

	 **	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	แขนงวิชาบริหารการศึกษา	สาขาวิชาศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 ***	 อาจารย์	ดร.	แขนงวิชาบริหารการศึกษา	สาขาวิชาศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 ****	 อาจารย์	ดร.	ภาควิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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Abstract

The	 objectives	 of	 this	 research	were	 to	 evaluate	 the	 quality,	 equality,	 and	 changing	

conditions	of	educational	management	of	local	administration	organization	(LAO);	to	analyze	

facilitating	and	hindering	factors	for	educational	management	of	LAO;	and	to	prepare	policy	

recommendations	for	educational	management	of	LAO.	Both	quantitative	and	qualitative	research	

methodologies	were	employed	in	this	study.	The	data	were	collected	by	questionnaires,	focus	

group	discussions,	and	interviews	of	LAO	executives,	education	personnel,	school	administrators,	

teachers,	and	school	board	members.

Research	findings	were	as	follows:	(1)	Regarding	the	quality	of	educational	management,			

the	majority	of	 learners	met	 the	quality	 standards;	 the	numbers	of	 teachers	were	 sufficient;	

teachers	were	competent	in	their	teaching;	the	schools	could	provide	education	that	was	responsive	

to	the	needs	of	local	communities;	and	the	community	participated	in	educational	management.		

(2)	Regarding	the	equality	of	educational	management,	LAO	was	able	 to	create	equality	of	

education	in	educational	management.		(3)	Regarding	the	changing	conditions	after	the	transfer	

of	educational	management,	the	academic	quality	of	the	schools	was	improved	in	general;	more	

budget	was	available	in	general;	the	schools	were	allocated	more	teacher	positions;	and	planning	

for	development	and	 improvement	was	 in	 line	with	 local	 conditions;	however,	 some	LAOs	

lacked	supporting	budget,	and	academic	quality	of	some	schools	decreased.	(4)	The	facilitating	

factors	were:	the	administrators	having	vision;	LAO	having	sufficient	budget	and	teachers.		On	

the	other	hand,		hindering	factors	included	administrators	lacking	vision;	insufficiency	of	personnel;	

and	the	lack	of	participation	of	the	community	in	educational	management.

Keywords: Evaluation	research,	Educational	management,	Local	administration	organization	

(LAO)

บทน�า

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	

2550	ได้ก�าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)ไว้ใน	มาตรา	

80	 (4)	 ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ�านาจ 

เพื่อให้	อปท.	ชุมชน	องค์การทางศาสนา	และเอกชน	

จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอด	

คล้องกบัแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั	และมาตรา	289		

ก�าหนดว่า		อปท.มีสิทธิที่จะจัดการศึกษา	อบรม	และ

การฝึกอาชีพ	 ตามความเหมาะสมและความต้องการ

ภายในท้องถิ่นนั้น	และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษา	การอบรมของรัฐโดยค�านึงถึงความสอดคล้อง

กับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ	 และ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	มาตรา	41	

ได้ก�าหนดให้	 อปท.มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับ 

ใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม	 ความ

เหมาะสม	และความต้องการภายในท้องถิน่	นอกจาก
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Development of an Instructional Capacity Model by 

Infusion Intergration of Pre-Service Teacher
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ปัญญา	ทองนิล*

Panya		Thongnin	
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Maream		Nillapun

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนานี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ	ทดลองใช้และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ

การพัฒนาสมรรถภาพการสอนบูรณาการแบบสอดแทรกส�าหรับนักศึกษาครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของผู้เรียน	 กลุ่มตัวอย่างคือ	 นักศึกษาครูชั้นปีที่	 5	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 จ�านวน	 

46	 คน	 เครื่องมือที่ใช้	 คือ	 คู่มือของรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอน	 ชุดแบบประเมินสมรรถภาพ 

การสอน	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านความรู้,	ทักษะ	และอัตมโนทัศน์	แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 

ผูเ้รยีน	ประเดน็สนทนากลุม่และสมัภาษณ์	การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณใช้ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ�้า	 และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	 ผลวิจัยสรุป

ดังนี้

1.	 รูปแบบการพัฒนา	ประกอบด้วย	(1.1)	แนวคิดการพัฒนา	3	แนวคิด	คือ	การเรียนรู้แบบเน้น

ประสบการณ์เป็นฐาน	 การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 และ	 การเรียนรู้ตามสภาพจริง	 (1.2)	 กระบวนการพัฒนา

สมรรถภาพการสอน	 6	 ขั้นตอน	 คือ	 การให้หลักการ/ความรู้	 การวิเคราะห์วิจารณ์	 การก�าหนดเป้าหมาย	 

การฝึกปฏิบัติ	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และการประเมินผล	(1.3)	กระบวนการน�ารูปแบบไปใช้	มีการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ	3	วัน	และการนิเทศจากครูพี่เลี้ยง	และอาจารย์นิเทศก์	รายละเอียดในคู่มือของรูปแบบการพัฒนา

2.	 ผลการใช้รูปแบบและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ	โดยสรุปมีดังนี้

	 2.1	 ค่าเฉลี่ยพัฒนาการของสมรรถภาพการสอน	 ด้านความรู้ความเข้าใจ	 ด้านทักษะปฏิบัติและ

ด้านอัตมโนทัศน์ของนักศึกษาครู	จากการประเมิน	มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 2.2	 ค่าเฉลี่ยพัฒนาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน	 ด้านความมีวินัย	 และความ 

รับผิดชอบ	 จากการประเมิน	 มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .05	 ส่วนด้านจิตสาธารณะ	 และด้าน 

การคิดเพื่อการเรียนรู้	เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

*	 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract

This	research	and	development	study	aimed	to	develop,	try	out	and	study	the	effectiveness	

of	an	instructional	capacity	model	using	an	infusion	integration	approach	of	pre-service	teachers	

for	forming	the	students’	desirable	character.	The	sample	was	46	pre-service	teachers	in	Petchaburi	

Rajabhat	University.	The	 research	 instruments	were	 the	manual	of	 an	 instructional	 capacity	

model,	an	evaluation	form	on	instructional	capacity	consisting	of	3	aspects:	knowledge,	skill,		

and	self-concept		a	character	apprasial	form	and	the	key	issues	from	focus	group	discussions	

and	interviews.	The	quantitative	data	were	analyzed	by	mean,	standard	deviation	and	ANOVA	

repeated	measure,	whereas	the	qualitative	data	were	analyzed	by	content	analysis.	The	research	

results	can	be	concluded	as	follows:

1.	 The	instructional	capacity	model	using	the	infusion	integration	approach	consisted	of	

(1.1)	 three	concepts	 for	developing	 this	model	were	experience-based	 learning,	self-directed	

learning	and	(c)	authentic	learning	(1.2)	the	significant	process	related	to	the	effectiveness	of	

this	model	were	(a)	the	workshop	(18	hours	/3	days)	(b)	the	process	of	supervision	by	mentors	

and	supervisors.	A	details	contained	in	the	manual	of	this	model.

2.	 The	conclusions	of	the	effectiveness	of	an	instructional	capacity	model	were:

	 2.1	 Growth	rate	of	instructional	capacity:	knowledge	capacity,	performance	capacity	

and	self-concept	capacity	increased	significantly	(p	.01),		in	term	of	evaluation.

	 2.2	 Growth	rate	of	the	good	character	of	responsibility	and	discipline	trait	increased	

significantly	(p	.05),	in	term	of	evaluation	but	trait	of	public	mind	and	learning	thinking	were	

slight	increase.

บทน�า

การจดัการเรยีนการสอน	เพือ่พฒันาคณุธรรม	

จริยธรรม	 และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์นั้น

โครงสร้างของหลกัสตูรควรมลีกัษณะการจดัหลกัสตูร

แบบบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว ้ใน 

ทุกสาระวิชา	 ให ้ครูร ่วมกันเสริมสร ้างเน ้นย�้ า

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ในทกุโอกาสอย่างต่อเนือ่ง	

การบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว 

วิธีหนึ่งที่เหมาะสม	คือ	การบูรณาการแบบสอดแทรก	

(infusion	integration)	โดยการเชือ่มโยงเนือ้หาสาระ

เข้าด้วยกันทั้งพุทธิพิสัย	 จิตพิสัย	 และทักษะพิสัย	 

(ทิศนา	แขมมณี,	2550:	145)	และควรครอบคลุม 

ทุกส่วนของชีวิตทั้งอย่างเป็นทางการ	 และไม่เป็น

ทางการ	 ต้องฉวยโอกาสเสริมสร้างจากสถานการณ์

ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น	 สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เสนอให้มีการบูรณาการ

สอดแทรกในชีวิต	 การเรียน	 การปฏิบัติงาน	 และ 

เชื่อมโยงสู่สังคมในมิติต่าง	 ๆ	 (สุวิมล	 ว่องวาณิช,	

2549:	 120-129)	 จากการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่า	

การสอนแบบบูรณาการเป็นปัจจัยการเสริมสร้าง

คุณลักษณะ	 เก่ง	 ดี	 มีสุข	 (นงลักษณ์	 วิรัชชัย	 และ	 

รุ่งนภา	ตั้งจิตรเจริญกุล,	2551:	33)	

การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ยงัไม่บรรลผุลเท่าทีค่วร	ทัง้นีเ้พราะการเรยีนการสอน
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน

เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณของนักศกึษาวิชาชพีครู	และศกึษาประสิทธิภาพเชงิ

ประจักษ์ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น	เป็นการวิจัยและพัฒนา(Research	and	Development)	ก�าหนดรูปแบบการ

ทดลองแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อน	 และหลังการทดลอง	 (One–Group	 Pretest	 Posttest	 Design)	 กลุ่ม

ตัวอย่าง	คือ	นักศึกษาชั้นปีที่	5	สาขาวิชาการประถมศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	จ�านวน	

23	คน	เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย	ประกอบด้วย	แผนการจัดการเรียนรู้	แบบวัดความสามารถด้านการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ	แบบประเมินคุณลักษณะ	และแบบสอบถามความพึงพอใจ	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ	

(%)	 ค่าเฉลี่ย	 ( X )	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 การทดสอบค่าที	 (t-test)	 และการวิเคราะห์เนื้อหา	

(Content	Analysis)

ผลการวจิยัสรปุว่ารปูแบบการสอนทีพ่ฒันาขึน้ชือ่ว่าพซีเีอสเอสซ	ี(PCSSC	Model)	ม	ี4	องค์ประกอบ	

คือ	หลักการ	วัตถุประสงค์	กระบวนการเรียนการสอน	และเงื่อนไขของการน�ารูปแบบการสอนไปใช้	ส�าหรับ

กระบวนการเรียนการสอนมี		5	ขั้นตอน	ประกอบด้วย	ขั้นเตรียมการเรียนรู้(Preparation)	ขั้นน�าสู่กรณศีึกษา	

(Case	Presentations)	ขั้นสรรหาวิธีการแก้ ไข	(Selection	of	Solutions)	ขั้นแบ่งปันประสบการณ์	(Sharing	

with	 Groups)	 และขั้นสืบสานสร้างความรู้ ใหม	่ (Construction	 for	 New	 Knowledge)	 การทดลองใช้ 

รูปแบบการสอน	 พบว่า	 นักศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05		นกัศกึษาวชิาชพีครมูคีณุลกัษณะของผูท้ีม่กีารคดิอย่างมวีจิารณญาณอยู่ในระดบั

สูง	และนักศึกษาวิชาชีพครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมในระดับมาก		

Abstract

This	research	aimed	to	develop	an	instructional	model	based	on	pedagogical	case	studies	

to	enhance	student	teachers’	critical	thinking	skills	and	empirically	examine	effectiveness	of	the	
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model.	The	participants	were	23	student	teachers	majoring	in	Elementary	Education	in	Faculty	

of	Education	at	Silpakorn	University.	The	research	instruments	were		based	on	pedagogical	case	

studies	lesson	plans,	a	critical	thinking	test	and	a	satisfaction	questionnaire.	The	obtained	data	

was	analyzed	by	mean,	percentage,	standard	deviation,	dependent	t-test		and	content	analysis.	

The	research	results	were	1)	The	instructional	model	based	on	pedagogical	case	studies	

for	enhancing	student	teachers’	critical	thinking	ability	was	named	“PCSSC	Model”.	It	consisted	

of	4	components	 :	principles,	objectives,		processes	and	conditions	for	implementation.	The	

processes	was	comprised	of	5	phases:	1.	Preparation,	2.	Case	Presentations,	3.	Selection	of	

Solutions,	4.	Sharing	with	Groups,	and			5.	Construction	for	New	Knowledge.	2)	The	results	

of	PCSSC	Model	implementation	revealed	that	student	teachers’	critical	thinking	skills	before	

and	after	the	implementation	of	the	model	was	significantly	different	at	the	level	of	.05.	Student	

teachers’	traits	as	critical	thinkers	after	the	implementation	of	the	model	were	at	the	high	level.	

and		the	student	teachers’	satisfaction	with	the	instructional	model	was	at	the	high	level.	

บทน�า

การพัฒนาความสามารถด้านการคิดเป็น

ประเด็นที่มีความส�าคัญยิ่ง	ทั้งนี้การจัดการศึกษาของ

ประเทศไทยมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มาเป็นเวลา

นาน	ซึ่งปรากฏแนวความคิดเรื่องการสอน	ให้คิดเป็น	

ท�าเป็น	 และแก้ปัญหาเป็น	 ในความมุ่งหมายของ

หลกัสตูรหลายฉบบั	ทัง้ในอดตีและปัจจบุนั	นบัตัง้แต่

การศกึษาขัน้พืน้ฐานจนถงึระดบัอดุมศกึษา	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในปัจจุบันบริบทของสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร	

และเศรษฐกจิฐานความรู	้ท�าให้เกดิสภาวะไร้พรมแดน

ของข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ผู้ที่มีความสามารถบริโภค

ความรู ้	 และคิดอย่างมีวิจารณญาณจะสามารถ

ประยกุต์ใช้ความรู	้และปรบัตวัได้อย่างเหมาะสม	การ

คดิจงึเป็นปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัยิง่ในการพฒันาคณุภาพ

ของผู้เรียน	 ดังนั้น	 การจัดการศึกษาและหลักสูตร

ส�าหรบัศตวรรษที	่21	จงึตระหนกัถงึการช่วยให้ผูเ้รยีน

เกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณ	กระตุ้นให้มีมุมมอง

ที่สะท้อนคิด	 และประเมินทางเลือกได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ	เจคอบส์	(Jacobs,	2010	:	22)	ส�าหรบั

แผนการศึกษาแห่งชาติ	 (2545-2559)	 ได้ ให้ความ

ส�าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดไว้ว่า	“พัฒนาสังคม

แห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความคิด ความ

ประพฤติ และคุณธรรมโดยมีเป้าหมายที่คนไทย 

ทุกคนมีทักษะและกระบวนการคิด การวิเคราะห์และ

การแก้ปัญหา มีความใฝ่รู้และสามารถประยุกต์ใช้

ความรู ้ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถพัฒนา

ตนเองได้อย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ”	 นอกจาก

นี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	

มาตรา	 24	 กล่าวว่า	 “สถานศึกษาและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องด�าเนินการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ

จดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการประยกุต์ความ

รู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา”	 ความส�าคัญของ

การคิดดังกล่าวจึงถูกก�าหนดขึ้นเป็นสมรรถนะส�าคัญ

ของผู ้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ว่า	“ความสามารถในการ

คิด เป็นความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นี้	มวีตัถปุระสงค์	เพือ่พฒันาและประเมนิคณุภาพหลกัสตูรฝึกอบรมนกัศกึษาวชิาชพีครู	

เพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณ์ที่เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์	 ส�าหรับเด็กปฐมวัย	 

กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 	 นักศึกษาวิชาชีพครู	 50	 คน	 สาขาการศึกษาปฐมวัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	 

เด็กปฐมวัย	500	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์	แบบประเมินความ

สามารถในการเขียนแผนและจัดประสบการณ์	แบบสอบถาม		ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ	วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าท	ีอตัราพฒันาการ	และการวเิคราะห์เนือ้หา

ผลการวิจัย พบว่า

1)	องค์ประกอบหลักสูตรฝึกอบรม		ประกอบด้วย		หลักการและเหตุผล  จุดมุ่งหมายของหลักสูตร			

เนือ้หาและประสบการณ์การเรียนรู้  กจิกรรมการฝึกอบรม			สือ่และแหล่งการเรียนรู้	 การวดัผลและประเมิน

ผลการเรียนรู้   

2)	การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม	พบว่า	นักศึกษาวิชาชีพครูมีความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์

ทีเ่สรมิสร้างความฉลาดทางอารมณ์		หลงัอบรมสงูกว่าก่อนอบรมอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	มคีวาม

สามารถในการเขยีนแผนการจดัประสบการณ์และความสามารถในการจดัประสบการณ์	ทีเ่สรมิสร้างความฉลาด

ทางอารมณ์ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั	อยูใ่นระดบัมาก	ความคดิเหน็ของนกัศกึษาวชิาชพีคร	ูทีม่ต่ีอหลกัสตูรฝึกอบรม

นักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดประสบการณ์ที่เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ส�าหรับ

เดก็ปฐมวยั	อยูใ่นระดบัมาก	และ	ความฉลาดทางอารมณ์	ของเดก็ปฐมวยั	มพีฒันาการความฉลาดทางอารมณ์

อยู่ในระดับมากที่สุด	 และพัฒนาสูงขึ้นอย่างเป็นล�าดับ	 และมีอัตราพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์เฉลี่ย		

4.36		คะแนนต่อครั้ง		อยู่ในระดับมากที่สุด
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Abstract

The	purposes	of	this	research	were	to	develop	and	quality	of	a	training	curriculum	to	

develop	student	teachers,	capability	on	experience	arrangement	to	enhance	of emotional	intelligence		

for	early childhood.	The	subjects	were	50	student	tecahers	and	500	early	childhood.	The	research		

instruments	were	an	achievement	test,	an	evaluation	form	and	a	questionnaire.	The	data	were	

analyzed	by	percentage,	mean,	standard	deviation,	percentage,	dependent	t-test,	growth		rate	and	

content	analysis.

The	research	results	were:

1)	The	elements	of	the	teacher	training	curriculum	were	comprised	of	principles	and	

background,	 curriculum	 objectives,	 contents	 and	 learning	 experiences,	 activities,	media	 and	

sources	of	learning	and	assessment	and	evaluation.

2)	The	experimentation	showed	five	outcomes.		First,	knowledge	after	learning	increased	

at	a	significant	level	of	.05.		Second,	Capability	of	designing	the	experience	arrangement	was	

at	the	high	level.	Third,	capability	on	the	experience	arrangement	was	at	the	high.	Next,	opinions	

of	student	teachers	toward	the	training	curriculum	in	order	to	develop	their	capabilities	on	the	

experience	 arrangement	 to	 enhance	 emotional	 intelligence	 were	 at	 the	 high	 level.	 Finally,	

emotional	intelligence	of	the	early	childhood	after	learning	was	found	to	be	higher.	Additionally,	

the	development	of	emotional	intelligence	was	improved	continuously	with	higher	degree.	The	

average	rate	of	improvement	in	the	emotional	intelligence	development	scores	was	4.36	points.

บทน�า

ความฉลาดทางอารมณ์	 (Emotional	

Quotient:	 EQ)	 ส�าคัญมากไม่ยิ่งหย่อนกว่าความ

ฉลาดทางสติปัญญา	 (Intelligence	 Quotient:	 IQ)	 

มีการศึกษาที่ค้นพบว่า	 ความฉลาดทางปัญญาส่งผล

ต่อความสามารถในการท�างานร้อยละ	20		เท่านั้น	ที่

เหลืออีกประมาณร้อยละ	 80	 เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับ

อารมณ์	 เพราะอารมณ์เป็นส่วนกระตุ้นให้ร่างกาย 

ใช้ความฉลาดทางปัญญาให้เกิดประโยชน์เต็มที่	 มี

ความคิดเป็นไปอย่างมีเหตุผลสามารถปรับตัวให้ 

เข้ากับสิ่งแวดล้อม	 และแสดงออกได้ตามความ

ต้องการของตนเอง	รวมถึงได้รับการยกย่องจากผู้อื่น	

(ปิยะวรรณ	เลศิพาณชิ,	2547:	1-2)	นอกจากนีค้วาม

ฉลาดทางอารมณ์เป็น	 พื้นฐานอันส�าคัญ	 เพื่อการ

ตัดสินใจที่ดีที่สุดไม่ใช่เพียงล�าพังความฉลาดทางสติ

ปัญญาหรือพลังสมองเท่านั้น	 การผสมผสานความ

ฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางปัญญา	จะก่อให้

เกิด	พลังความสามารถ	และศักยภาพ	ทั้งทางอารมณ์

กับสติปัญญา	 (Goleman,	 1998	 and	 Cooper,	 

1997)		

หลักสูตรพัฒนาครูก� าหนดให ้การฝ ึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นองค์ประกอบส�าคัญ 

อย่างหนึ่งของการเตรียมครูที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ 
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การออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการส�าหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา

The Development of Blended Training Model with Team Learning to Develop 

Competency in Instructional Design with Interdisciplinary Integration Model

for Elementary School Teachers

วิวรรธน์	จันทร์เทพย์*
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ฐาปนีย์	ธรรมเมธา**
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ	1)	พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีม

เพื่อพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการส�าหรับครูผู้สอนระดับ

ชั้นประถมศึกษา	 2)	 ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีม	 

วิธีด�าเนินการวิจัยมี	5	ขั้นตอน	กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ	ครูผู้สอนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี	

จ�านวน	 20	 คน	 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	 การฝึกอบรมใช้เวลา	 3	 สัปดาห์ท�าการทดลองในปี	 2553		

เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสังเกต	 แบบสอบถาม	 แบบทดสอบ	 สถิติที่ใช้ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย		พบว่า	

1.	รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานระหว่างแบบเผชิญหน้า	 กับแบบอี-เทรนนิ่ง	 เป็นวิธีส่งเสริม

การเรียนรู้เป็นทีม	โดยมีองค์ประกอบ	8	ประการ	รูปแบบการฝึกอบรม	มี	3	ขั้นตอนคือ	1)	ขั้นก่อนฝึกอบรม	

2)	 ขั้นฝึกอบรม	 3)	 ขั้นประเมินผล	 ในขั้นฝึกอบรมประกอบด้วย	 4	 ขั้นได้แก่	 1)	 การเตรียมความพร้อม	 

2)	การน�าเสนอบทเรียน	3)	การปฏิบัติตามตัวอย่าง		4)	การปฏิบัติอย่างอิสระ		ขั้นที่	1-3	ช่วยสร้างเจตคติ

และความรู้ความเข้าใจ	 ส่วนขั้นที่	 4	 ช่วยพัฒนาสมรรถนะการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการ 

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบสหวิทยาการ	

2.	ผลการทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การ	

เรียนรู้และคะแนนทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการ		หลังการฝึกอบรม

สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม	 กลุ่มตัวอย่างมีการแสดงออกเกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมในระดับมาก	 และ 

มีความเห็นว่ารูปแบบการฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมาก	

*	 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract

The	purposes	of	the	research	study	were	to	1)	develop	a	blended	training	model	with	

team	learning	and	2)	study	the	experimental	results	of	using	the	blended	training	model	with	

team		learning.	The	research	procedures	consisted	of	five	steps.	The	samples		in	this	study	were	

20	teachers	from	schools	under	the	municipality	in	Ratchaburi	province.	They	were	selected	by	

purposive	sampling.	The	duration	of		training	was	3	weeks	in	2009.	Research	instruments	were	

questionnaires,	observation	forms,	an	achievement	test.	The	obtained	data	were	analyzed	by	

mean	( x ),	standard	deviation	(S.D.),	and	content	analysis.

The		results	of	the	research	were	as	follows:	

1.	The	 blended	 training	 model	 between	 face-to-face	 and	 e-training	 promoted	 team	

learning.	There	were	8	components	in	the	model.	The	structure	of	training	model	comprised	

three	 parts:	 1)	 pre-training	 2)	 training	 3)	 evaluation.	 The	 training	 consisted	 of	 four	 steps:	 

1)	preparing	2)	presenting	lessons	3)	practicing	according	to	the	model	4)	practicing	independently	

and	offering	lessons,	practicing	according	to	the	sample	and	practicing	independently.	Steps	1-3	

supported	knowledge	and	attitude	toward	the	interdisciplinary	integration	design.	Step	4	supported	

learning	design	skill.

2.	The	results	of	the	experiment	revealed	that	the	sample	group	had	high	scores	in	the	

achievement	 test	 and	 the	 competency	 test	 in	 the	 instructional	 design	with	 interdisciplinary	

integration	model.	They	were	also	satisfied	with	the	training	model	at	the		high		level.

  

บทน�า

ปัญหาของสังคมไทยปัจจุบันอยู่ในสภาวะ

วิกฤตทุกด้าน	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาตฉิบบัที	่10	(2550	–	2554)	จงึมุง่พฒันาศกัยภาพ

ของคนเป็นส�าคัญ	 	 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม 

ของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต	 แสวงหาประโยชน์อย่างรู้ 

เท่าทันโลกาภิวัตน์	 และสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับทุก 

ภาคส่วนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		ในการ

พัฒนาคนนั้นการศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญ	 (อ�ารุง 

จนัทวานชิ,	2541:	77)	ประเทศไทยมพีระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 หลังจากนั้นมี 

การปฏิรูปการศึกษา	 แต่ยังพบว่าคุณภาพการศึกษา

ของประชากรไทยโดยเฉลี่ยต�่าลงและมีมาตรฐาน 

ค่อนข้างต�่า	 เมื่อเทียบอีกหลายประเทศ(ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	2545:	15)	และ

รายงานสถานการณ์การศึกษาของไทยกับนานาชาติ		

จากการจัดอันดับของ	 International	 Institute	 for	

Management	 Development	 (IMD)	 ปี	 2553	

ประเทศไทยอยู ่อันดับที่	 47	 จาก	 58	 ประเทศ	 

การศึกษายังไม่บรรลุเป้าหมายในการบุคคลแห่งการ

เรยีนรู	้	ยงัไม่สามารถปรบัตวัพร้อมรบัการเปลีย่นแปลง

ปัญหาดงักล่าวข้างต้น	นกัวชิาการและนกัการ

ศึกษามีความเห็นว่าการเรียนส่วนใหญ่เป็นการเรียน

แบบแยกส่วน	 ขาดการเชื่อมโยงความรู้เข้าด้วยกัน

และเข้ากบัชวีติประจ�าวนั		ขาดการเชือ่มโยงกบัสภาพ

ความจริงและการพัฒนาความเป็นมนุษย์	 ดังนั้น 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องเป็นการพัฒนาแบบ 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อ	 (1)	 เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลให้ค�าปรึกษาแนะน�าเพื่อส่งเสริม

สมรรถนะการสอนและการวจิยัในชัน้เรยีนของนสิติฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู	สาขาวชิาการสอนคณติศาสตร์	

และ	 (2)	 ตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น	 กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์นิเทศก์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน	จ�านวน	4	คน	นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	สาขาการ

สอนคณิตศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน	จ�านวน	10	คน	และนักเรียน	จ�านวน	

488	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบทดสอบ	แบบประเมิน	แบบบันทึก	แบบสังเกต	แบบสอบถามและ

การสนทนากลุ่ม	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย	 ค่าร้อยละ	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ทดสอบค่าที	 และการ

วเิคราะห์เนือ้หา	ผลการวจิยั	พบว่า	รปูแบบการดแูลให้ค�าปรกึษาแนะน�าพพีเีอม็อ	ี(PPME	Mentoring	Model)	

ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบกับหลักการและวัตถุประสงค์	องค์ประกอบเชิงกระบวนการได้แก่	ระยะเตรียม

การ	(Preparing)	ระยะวางแผน	(Planning)	ระยะดูแลให้ค�าปรึกษาแนะน�า	(Mentoring)	ระยะประเมินผล	

(Evaluating)	 และองค์ประกอบเชิงระบบสนับสนุนของรูปแบบ	 นอกจากนี้หลังการทดลองพบว่าสมรรถนะ

การดูแลให้ค�าปรึกษาแนะน�าของอาจารย์นิเทศก์	 สมรรถนะการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตอยู่ใน

ระดับสูงมาก	อาจารย์นิเทศก์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด	นิสิตมีความคิดเห็นต่อการดูแล

ให้ค�าปรึกษาแนะน�าของอาจารย์นิเทศก์ในระดับมากที่สุด	 และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

Abstract

The	purposes	of	this	research	were	to:	develop	a	mentoring	model	to	enhance	pre-service	

mathematics	 teachers	competency	in	teaching	and	conducting	classroom	action	research	and	 

empirically	examine	effectiveness	of	the	model.	The	subjects	were	4	supervising	teachers	at	

Kasetsert	University,	Kamphangsaen	Campus,	10	pre-service	mathematics	teachers	in	Kasetsart	

*		 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**		 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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University,	 Kamphangsaen	 Campus	 and	 488	 students.	 The	 research	 instruments	 were	 an	

achievement	test,	an	evaluation	form,	a	record	form,	an	observation	form,	a	questionnaire	and	

focus	 group	 discussions.	 The	 data	were	 analyzed	 by	mean,	 percentage,	 standard	 deviation,	

dependent	t-test	and	content	analysis.	The	research	results	revemled	that	the	“PPME	Mentoring	

Model”	which	consisted	of	3	components:	principles	and	objectives	,	process	component	including		

Preparing	Phase,	Planning	Phase,	Mentoring	Phase	and	Evaluating	Phase	and	support	system	

components.	After	the	implementation	of	the	model,	supervising	teachers’	mentoring	competence	

and	pre-service	teacher’	competence	in	teaching	and	conducting	classroom	action	research	were	

at	the	high	level.	Supervising	teachers	were	satisfied	with	the	model	at	the	highest	level.	Pre-

service	teachers	were	satisfied	with	mentoring	at	the	highest	level.	Students’	learning	achievement		

before	and	after	the	implementation	of	the	model	were	significantly	different	at	the	level	of	.05.	

บทน�า

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.2542	

มาตรา	 24	ข้อ	 5	 ได้ก�าหนดว่า	 ให้สถานศึกษาและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูส้อน

สามารถจัดบรรยากาศ	 สภาพแวดล้อม	 สื่อการเรียน	

และอ�านวยความสะดวกเพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้

และมีความรอบรู้	 รวมทั้งใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง 

ของกระบวนการเรียนรู้	นอกจากนี้ในหมวด	4	มาตรา	

30	 ก�าหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน 

การสอนทีม่ปีระสทิธภิาพรวมทัง้การส่งเสรมิให้ผูส้อน

สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ที่เหมาะสมกับ 

ผู ้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา	 การวิจัยจึงเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง	ครูมีหน้าที่พัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 ซึ่งถ้าครูมีความรู้ใน 

การวิจัย	 ตลอดจนมีความสามารถในการน�าความรู้

ทางการท�าวจิยัไปใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพปัญหาทีเ่กดิ

ขึ้นในชั้นเรียน	 สภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนในอนาคตเช่นกัน		

ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการก�าหนดให้ส�านักงาน

คณะกรรมการเลขาธกิารครุสุภามหีน้าทีใ่นการก�าหนด

มาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรการผลิตครู	 5	 ปี	 ซึ่งเป็น

หลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู	 1	 ปี	 การ

ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน	 การพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษางานบริการของโรงเรียน	 ศึกษาพัฒนา

ชุมชน	 และงานอื่นๆ	 ที่ได้รับมอบหมาย	 (กระทรวง

ศึกษาธิการ,	2547:	6)

จากการศึกษาติดตามการด�าเนินการนิเทศ

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในหลักสูตรศึกษา

ศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์	 ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตก�าแพงแสนใน

ปัจจุบันพบว่า	 เป้าหมายของการนิเทศมุ่งเน้นที่การ

พัฒนาการสอนของนิสิตเป็นหลัก	 	 อาจารย์ผู้นิเทศ 

จะเป็นผู้ดูแลให้ค�าปรึกษาแนะน�านิสิตด้านงานวิจัย

ควบคู่กับการนิเทศการสอน	 โดยไม่มีก�าหนดระยะ

เวลา	 และประเด็นในการให้ค�าปรึกษางานวิจัยและ

ปัญหาที่นิสิตสนใจขึ้นอยู่กับความสะดวกระหว่าง

อาจารย์ผู้นิเทศและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	

สาขาการสอนคณิตศาสตร์	

ดงันัน้การผลติครหูรอืการพฒันาครใูหม่ด้วย

ระบบการดแูลให้ค�าปรกึษาแนะน�าโดยอาจารย์นเิทศก์

ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้วยวิธีการที่เป็นระบบ 

ที่เน้นความร่วมมือกันมากขึ้นจึงควรส่งเสริมความ

สามารถเชิงทักษะในการจัดการเรียนการสอนและ 
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การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคิด 

การเรียนรู้เป็นทีมเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการตลาดและพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ส�าหรับพนักงานบริษัทประกันชีวิต

The Development of Knowledge Sharing in Blended Training Model based on  

Team Learning to Develop a Marketing Innovations and Knowledge Sharing 

Behaviors for Life Insurance Personnel.

ธนภาส		อยู่ใจเย็น*

Thanapas		Youjaiyen

ฐาปนีย์		ธรรมเมธา**

Tapanee		Tummata

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันารปูแบบการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการฝึกอบรมแบบผสมผสาน

ตามแนวคดิการเรยีนรูเ้ป็นทมีเพือ่พฒันานวตักรรมด้านการตลาดและพฤตกิรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูส้�าหรบั

พนักงานบริษัทประกันชีวิต	เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยด�าเนินการ	5	ขั้นตอน	คือ	1)	ศึกษาความคิดเห็นของ

ของพนกังานบรษิทัประกนัชวีติ	เกีย่วกบัการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้การเรยีนรูเ้ป็นทมี	และการฝึกอบรมแบบผสม

ผสาน	 ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นฯ	 กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัทประกันชีวิต	 ที่รับผิดชอบงานด้าน

การตลาดที่ปฏิบัติงานอยู่ในปี	พ.ศ.	2553	ที่คัดเลือกด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	จ�านวน	133	คน	

2)	 สร้างรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนรู้เป็นทีมฯ	 

จากการสังเคราะห์หลักการ	แนวคิด	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	3)	ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ

ความรู้และการเรียนรู้เป็นทีม	 ด้านการฝึกอบรมแบบผสมผสาน	 ด้านการบริหารองค์กรประกันชีวิตจ�านวน	 

7	 คน	 เกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนของรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกอบรมแบบผสมผสาน

ตามแนวคิดการเรียนรู้เป็นทีมฯ		4)	ทดลองใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกอบรมแบบผสมผสาน

ตามแนวคิดการเรียนรู้เป็นทีมฯ	 กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัทประกันชีวิตที่รับผิดชอบงานด้านการตลาด	

จ�านวน	16	คนแบ่งเป็น	4	ทีมๆละ	4	คน	และ	5)	รับรองรูปแบบการฝึกอบรมฯ	โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	5	คน	 

ผลการวจิยัพบว่า	รปูแบบการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคดิการเรยีนรูเ้ป็นทมีฯ	

มี	4	องค์ประกอบ	คือ	(1)	กลุ่มบุคคล	(2)	เทคโนโลยีสารสนเทศ	(3)	วัฒนธรรมองค์กร	(4)	การประเมิน

ผล	ส�าหรับขั้นตอน	ประกอบด้วย		(1)	การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ	(2)	การด�าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ฯ	ได้แก่	1)การก�าหนดประเด็นความรู้ที่ต้องการ		2)	การตั้งทีมสร้างความรู้		3)แสวงหาความรู้ร่วมกัน

ผ่านระบบอีเทร์นนิง	 4)	 พบปะแลกเปลี่ยนแบบพบหน้า	 5)	 สร้างผลงานร่วมกันผ่านระบบอีเทร์นนิง	 

*		 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**		 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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6)	ประเมินผลงานร่วมกัน	และขั้นตอนสุดท้าย	คือ		(3)	การสรุปผลการฝึกอบรม	จากผลการทดลองใช้รูป

แบบฯ	พบว่าพนักงานการตลาดที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกอบรมแบบผสมผสาน		( X =	2.53)	สูงกว่าก่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึก

อบรมแบบผสมผสาน	 ( X =1.99	 )	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 	และผลงานนวัตกรรมด้านการ

ตลาดมีคุณภาพตามเกณฑ์อยู่ในระดับดี	( X =	2.62)

ค�าส�าคัญ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้							การฝึกอบรมแบบผสมผสาน						การเรียนรู้เป็นทีม

	 								นวัตกรรมด้านการตลาด	 พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ABSTRACT

The	purpose	of	this	research	was	to	develop	a	knowledge	sharing	in	a	blended	training	

model	based	on	team	learning	to	develop	marketing	innovations	and	knowledge	sharing	behaviors	

for	life	insurance	personnel.	This	research	used	research	and	development	method.	It	was	divided	

into	five	phases:	1)	study	life	insurance	personnel	opinions,	knowledge	sharing,	team	learning	

and	blended	training	by	a	questionnaire.	The	samples	were	one	hundred	and	thirty	three	life	

insurance	personnel	who	ware	responsible	of	marketing	area	in	2010	by	purposive	sampling	

technique:	2)	create	a	knowledge	sharing	in	blended	training	model	by	analysis	and	synthesis	

a	related	principle	and	theory:	3)	study	seven	experts’	opinions	in	knowledge	management	and	

team	learning,	blended	training	and	life	insurance	organization		on	components	and	process	of	

a	knowledge	 sharing	 in	blended	 training	model:	4)	 try	out	 a	model	with	16	 life	 insurance	

personnel		who	ware	responsible	for	marketing.	They	were	divided	into	four	groups	with	four	

members;	 and	 4)	 validate	 a	 knowledge	 sharing	 in	 blended	 training	model	 by	 five	 experts.	 

The	results	were	as	 follows:	The	components	of	 the	knowledge	sharing	 in	blended	 training	

model	included	four	aspects:	(1)	people,	(2)	information	technology,	(3)	organization	culture,	

(4)		evaluation.	The	procedures	were:	(1)	Orientation	(2)	Knowledge	sharing	in	blended		training		

based	on	team	learning	activities	including	1)	specifying	a	knowledge	identification	requirement,	

2)	 building	 a	 knowledge	 creation	 team,	 3)	 acquiring	 knowledge	 via	 e-training,	 4)	 sharing	

knowledge	by	face	to	face,	5)	building	a	marketing	innovation	project		via	e-training,	6)	evaluating	

marketing	innovation	project.	The	tast	procedure	was	(3)	concluding	the	whole	traning	process.	

From	the	try	out,	it	was	found	that	the	samples’.	The	posttest	scores	( x 		=	2.53)	were	significantly	

higher	than	the	pretest	scores	( x 		=1.99	)	at	the	.05	level.	The	quality	of	marketing	innovation	

was	good.	( x	=	2.62)			

Keywords Knowledge	sharing								 Blended		training 	Team	learning

	 	 	 Marketing	innovation	 Knowledge	sharing	behaviors
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การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส�าหรับครูผู้ฝึกนักศึกษาพิการทางสายตา

เพื่อพัฒนาทักษะด้านการท�าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว
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บทคัดย่อ

การศกึษาวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์ของการวจิยั	1)	เพือ่สร้างรปูแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน	ส�าหรบั

ครูผู้ฝึกนักศึกษาพิการทางสายตาด้านทักษะด้านการท�าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว	 

ผลการวิจัยพบว่า	 	 1)	 แนวทางการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานส�าหรับครูผู้ฝึกนักศึกษา 

พกิารทางสายตาเพือ่พฒันาทกัษะด้านการท�าความคุน้เคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคลือ่นไหว	มอีงค์ประกอบ

ดังนี้	 (1)	การวิเคราะห์	(2)	การออกแบบ	(3)	การพัฒนา	(4)	การน�าไปใช้		(5)	การประเมินผล	โดยการ 

ฝึกอบรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ควรมีกิจกรรมเสริม	 เช่น	 กระดานสนทนา	 กระทู้	 การสืบเสาะจากแหล่ง 

ข้อมูลต่าง	เป็นต้น	2)	ความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรมที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน	พบว่า	

ครผููฝึ้กนกัศกึษาพกิารทางสายตา	ในศนูย์เขตการศกึษาพเิศษ		กระทรวงศกึษาธกิาร		มคีวามพงึพอใจโดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด	

ABSTRACT

The	research	objective	of	this	study	as	(1)	To	create	a	blended	training	model	for	teachers	

who	taught	Orientation	and	Mobility	to	students	with	visual	impairment.	The	results	were	revealed	

as	follows:	1)	The	model	of	the	blended	training	program	for	teachers	who	taught	Orientation	

and	Mobility	to	student	with	visual	impairment	consisting	of	the	following	elements:	1.	Analysis	

2.	Design	3.	Development	4.	Implementation	and	5.	Evaluation	The	training	through	computer	

systems	should	include	web	board,	discussions	and	informations	search.	2)	for	the	satisfaction	

of	trainees	towards	the	blended	training	model,	it	was	found	that	the	teachers	who	teach	students	

with	visual	impairment	in	Special	Education	Center	Region,	Ministry	of	Education	are	highly	

satisfied	with	the	model.

*		 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริม

สมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู		เขตการศึกษา	5		อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	และ	2)	ประเมินผลการ

ใช้รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่		ครูผู้สอน	จ�านวน	11	คน	และนักเรียน	จ�านวน	328	คน	จาก	3	โรงเรียนในเขตการ

ศึกษา	5		อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	คือ		1)		โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์		2)		โรงเรียนนักบุญเปโตร	และ 

3)	โรงเรยีนบอสโกพทิกัษ์	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	แบบวเิคราะห์เอกสาร	แบบสมัภาษณ์		แบบทดสอบ	

แบบสอบถาม	 	 แบบสังเกต	 	 และประเด็นสนทนากลุ่ม	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่า	Wilcoxon	Signed	Ranks	Test 	ค่า		t	–	test		แบบ		dependent	และการ

วิเคราะห์เนื้อหา	

ผลการวิจัย	พบว่า			 

1)	รปูแบบการนเิทศแบบหลากหลายวธิกีารเพือ่ส่งเสรมิสมรรถภาพการวจิยัในชัน้เรยีน	มชีือ่ว่า	ซไีอ

พีอี		(CIPE		Model)	ประกอบด้วย	หลักการ	วัตถุประสงค์	กระบวนการ	และเงื่อนไขการน�ารูปแบบไปใช้			

2)	ผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ	พบว่า	(1)	ครูผู้นิเทศมีสมรรถภาพการนิเทศ

อยูใ่นระดบัสงูมาก		และมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการวจิยัในชัน้เรยีนก่อนและหลงัการใช้รปูแบบการนเิทศ					

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	(2)	ครูผูร้ับการนเิทศมีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการนเิทศ

แบบหลากหลายวิธีการก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศ	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	มสีมรรถภาพการวจิยัในชัน้เรยีนอยูใ่นระดบัสงูมาก		และมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบการนเิทศอยูใ่นระดบั

มากทีส่ดุ	(3)		นกัเรยีนมผีลการเรยีนรูก่้อนและหลงัการใช้รปูแบบการนเิทศ	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	.05				

*		 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract

The	purposes	of	this	research	were	to	1)	develop	a	differentiated	supervision	model	to		

classroom	action	research competency	of	teachers	in	Bangkok	Archdiocese,	educational	region	

5,	and	2)	evaluate	the	implementation	of		the	differentiated	supervision	model	for	the	enhancement	

of	classroom	action	research competency.	The	research	sample	included	11	teachers	and	328	

students	from	three	schools	in	Bangkok	Archdiocese,	educational	region	5,	namely,		1)		Joseph	

Upathom	School		2)	St.Peter	School	and		3)		Boscopitak	School.	The	research	instruments	were	

a	document	analysis	form,	interview,	tests,	questionnaire,	observation	forms,	and	focus-group	

items.		Data	were	analyzed	in	terms	of	percentage,		mean,	standard	deviation,	Wilcoxon	Signed	

Ranks	Test,	t-test	dependent,	and	content	analysis.

The	results	of	the	research	were	as	follow.

1)	The	differentiated	supervision	model	for	the	enhancement	of	classroom	action	research  

competency	named	“CIPE	Model”	consisted	of	principles,	objectives,	four-step	procedures	and	

model	implementation	conditions.	

2)		The	empirical	data	that	supported	the	effectiveness	of	the	differentiated	supervision	

model	developed	were	as	follows:	(1)	teacher	supervisers	showed	a	very	high	level	of	competency	

in	differentiated	supervision	and	their	knowledge	on	classroom	action	research	before	and	after	

the	implementation	of	the	supervision	model	at	a	was	significantly	different	at	the	.05	level.		

(2)	teachers	superviseesi	of	which	their	knowledge	on	differentiated	supervision	before	and	after	

the	implementation	of	the	supervision	model	was	changed	at	a	significantly	different	at	the	.05	

level.	They	also	showed	a	very	high		level	of	competency	in	classroom	action	research.	They	

were	satisfied	with	the	differentiated	supervision	model	at	the	most	satisfaction	level.	(3)	It	was	

found	that	sutdents’	learning	outcomes	before	and	after	the	implementation	of	the	supervision	

model	were	statistically	different	at	the	.05	level.	

บทนำ

การศึกษามีความส�าคัญยิ่งในการพัฒนา

ประเทศ	เนือ่งจากปัจจยัส�าคญัของการพฒันาประเทศ

คือคุณภาพของคน	 และการศึกษาเป็นกระบวนการ

พัฒนาคน	 ดังนั้น	 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

สามารถพัฒนาคนในประเทศให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	

สมดุลทั้งสติปัญญา	 จิตใจ	 ร่างกาย	 และสังคม	 เป็น 

ผู้มีความรู้ความสามารถ	 ใฝ่รู้	 ใฝ่เรียนตลอดชีวิต	 มี

คุณธรรม	 จริยธรรม	 ย่อมเป็นรากฐานส�าคัญในการ

สร้างสรรค์ความเจรญิก้าวหน้าของประเทศในทกุด้าน		

การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อการพัฒนา

ประเทศให้มีความรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม		

การเมือง	วัฒนธรรม	และเทคโนโลยีนั้น		ครู		ถือเป็น

ปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่ง	 เนื่องจากครูเป็นผู้ที่มีบทบาท

ส�าคัญในการจัดการเรียนรู ้และพัฒนาผู ้เรียนใน 

ทกุด้าน	วชิาชพีครจูงึควรเป็นวชิาชพีของคนเก่ง	คนดี	

ในสังคม	 ครูควรเป็นต้นแบบของความดีงาม	 เพราะ

หน้าทีข่องครมูคีวามส�าคญัและยิง่ใหญ่	ซึง่รฐัธรรมนญู
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การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างรปูแบบความสมัพนัธ์เชงิสาเหตปุระสทิธผิลของโรงเรยีนประถม

ศกึษาขนาดเลก็	กลุม่ตวัอย่างได้แก่	ครผููส้อนในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จ�านวน	400	คน	เครือ่งมอืวจิยัได้แก่	แบบสอบถามความคดิเหน็ด้านภาวะผูน้�าวฒันธรรม

องค์การ	 ความผูกพันต่อองค์การ	 และประสิทธิผลของโรงเรียน	 ได้รับแบบสอบถามความคิดเห็นกลับคืน	 

358	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	89.50	ผลการศึกษา	1)	พบว่า	ภาวะผู้น�ามีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อประสิทธิผล

ของโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็	(ß=.42,	p<.01)	วฒันธรรมองค์การ	(ß=.35,	p<.01)	และความผกูพนั
ต่อองค์การ	 (ß=.47,	 p<.01)	 ภาวะผู้น�ามีอิทธิพลโดยอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
ขนาดเล็กโดยผ่านวัฒนธรรมองค์การ	(ß=.07,	p<.01)	และผ่านความผูกพันต่อองค์การ	(ß=.23,	p<.01)	
และ	 2)	 วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	

(ß=.20,	p<.01)	แต่ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ	และความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพล
โดยตรงทางบวกต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็	(ß=.22,	p<.01)	รปูแบบดงักล่าวสามารถ
อธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กได้ร้อยละ	42	

ค�าส�าคัญ	 :	 ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 ภาวะผู้น�า	 วัฒนธรรมองค์การ	 

ความผูกพันต่อองค์การ

Abstract

The	purposes	of	this	research	were	to	determine	a	causal	model	of	the	effectiveness	of	

small-sized	elementary		schools.	The	research	samples	were	400	teachers	in	small-sized	elementary	

schools	 under	 the	 jurisdiction	 of	 the	Office	 of	Basic	 Education	Commission.	 The	 research	

instruments	were	a	leadership	opinionnaire,	organizational	culture	opinionnaire,	organizational	

commitment	opinionnaire	and	a	school	effectiveness	opinionnaire.	Three	hundred	and	fifty	eight	

opinionaires	 358	 or	 89.50	 percent	 of	 the	 opinionnaires	 were	 returned.	 The	 results	 of	 this	 

research	revealed	that:	1)	The	leadership	had	a	direct	positive	effect	on	school	effectiveness	

*	นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		สาขาวิชาการจัดการ		บัณฑิตวิทยาลัย		มหาวิทยาลัยคริสเตียน

**	อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์		ดร.	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน
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(ß=.42,	p<.01),	organizational	culture	 (ß =.35,	p<.01),	organizational	commitment	 (ß=.47,	
p<.01)	and	an	indirect	effect	on	school	effectiveness	through	organizational	culture	(ß=.07,	
p<.01	)	and	through	organizational	commitment	(ß=.23,	p<	.01).	and	2)	Organizational	culture	
had	a	direct	positive	effect	on	school	effectiveness	(ß =.20,	p<.01)	but	there	was	no	direct	
effect	on	organizational	commitment.	Meanwhile	organizational	commitment	had	a	direct	positive	

effect	on	school	effectiveness	(ß=.22,	p<.01)	and	the	model	accounted	42%	of	the	variance	in		
the	effectiveness	of	the	small-sized	elementary	schools.

Keywords :	effectiveness	of	small-sized	elementary		school	/	leadership	/	organizational	

culture	/	organizational	commitment		

บทน�า

ในท่ามกลางกระแสความเปลีย่นแปลงในยคุ

โลกาภวิตัน์	ได้เกดิวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิการเมอืง

และสังคมที่รุนแรงขึ้น	 ประเทศไทยในฐานะที่เป็น 

ส่วนหนึ่งของประชาคมโลกย่อมได้รับผลกระทบ 

จากวกิฤตการณ์ทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้		

ดังนั้นสังคมไทยจึงต้องได้รับการพัฒนาให้มีความ

พร้อมและรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้สามารถด�ารงอยู่ในประชาคม

โลกได้อย่างมั่นคงยั่งยืน	 มีสันติสุข	 และสามารถ

เอาชนะวิกฤตการณ์ที่ เผชิญอยู ่ ได ้ 	 (กระทรวง

ศึกษาธิการ,	2550:	2)	แนวทางหนึ่งคือ	การพัฒนา

ศักยภาพของคนในประเทศด้วยระบบการศึกษาที่มี

คุณภาพ	ครอบคลุม	และเข้มแข็ง	(เกษม		วัฒนชัย,	

2545:	 9)	 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเป็น

องค์การหนึ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน		จากการทบทวนวรรณกรรม	พบว่า	

โรงเรียนมีปัญหาใน	 4	 ด้านคือ	 1)	 ด้านการบริหาร

จัดการ	 พบว่า	 ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็กส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการ

โรงเรียนซึ่งมีบริบทที่ต่างไปจากโรงเรียนขนาดอื่นๆ	

การใช้ข้อมูลสารสนเทศ	 และการน�าผลของการ

ประเมินงาน	 และโครงการมาใช้วางแผนปรับปรุง

พัฒนางานยังมีน้อย		2)	ด้านการเรียนการสอนพบว่า	

ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนในสภาพที่ครูไม่ครบชั้น	 และนักเรียนมี

จ�านวนน้อยในแต่ละชั้น	 ครูสอน	 ไม่เต็มเวลาและ 

เต็มความสามารถ	 เพราะมีภารกิจอื่นนอกเหนือจาก 

การเรียนการสอนที่ครูจ�าเป็น	 ต้องปฏิบัติทั้งจาก 

สังกัดเดียวกันและจากต่างสังกัด	 หลักสูตรและ

แผนการจัดการเรียนรู้	 ไม่ค่อยสอดคล้องกับบริบท 

ของโรงเรียน	 สื่อการเรียนการสอน	 และแหล่ง 

การเรียนรู้มีจ�านวนจ�ากัด	 และสิ่งที่โรงเรียนมีอยู่ก็ไม่

สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งส่งผลท�าให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่าไปด้วย	3)	ด้าน

ความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนโรงเรียนขนาด

เล็ก	 ได้รับการจัดสรรบุคลากร	 งบประมาณ	 วัสดุ

อุปกรณ์	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้างเป็นจ�านวนน้อย	สภาพ

อาคารเก่า	 ช�ารุดทรุดโทรม	 เนื่องจากก่อสร้างมาเป็น

เวลานาน	 คอมพิวเตอร์	 โทรศัพท์ยังมีไม่เพียงพอ	

โรงเรียนไม่สามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง 

และชุมชนได้มากนัก	 และ	 4)ด้านการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษาถึงแม้ว่าจะมีตัวแทนของชุมชน

และองค์การต่างๆ	 เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

แต่บทบาทของคณะกรรมการดังกล่าวยังมีไม่มากนัก	

การประสานงานกับหน่วยงาน	 องค์การอื่นทั้งภาครัฐ 

และเอกชนมีน้อยมากหรือไม่มีเลยในบางพื้นที่	 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาระดับความพึงพอใจในการท�างานของพนักงานสปา	 

2)	 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการท�างานของพนักงานสปา	จ�าแนกตาม	ประเภทสปา	รายได้	คุณวุฒิทาง

วิชาชีพและประสบการณ์การท�างาน	กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ	พนักงานสปา	2	ประเภท	คือ	สปาทั่วไป	และ

สปาโรงแรมหรือรีสอร์ท	จ�านวน	209	คน	

ผลการวิจัยพบว่า	ความพึงพอใจในการท�างานของพนักงานสปาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	( X =	

3.34)	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านเรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อยพบว่า	ด้านสภาพการท�างาน	( X =	3.84)		

ด้านลักษณะงาน	( X =	3.38)	ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการท�างาน	( X =	3.38)	ด้านความปลอดภัยและ

ความมั่นคง	( X =	3.37)	ด้านความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน	( X =	3.25)	และด้านรายได้

และสวัสดิการ	 ( X =	 2.74)	 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการท�างาน	 จ�าแนกตามปัจจัย 

ส่วนบุคคลพบว่า	 พนักงานสปาที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน	 มีความพึงพอใจในการท�างานสปา	 ด้านสภาพ 

การท�างานแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 	 พนักงานสปาที่มีประสบการณ์การท�างาน 

ต่างกัน	 มีความพึงพอใจในการท�างานสปา	 ด้านรายได้และสวัสดิการแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 

ที่ระดับ	0.05	

พนกังานสปาทีม่คีณุวฒุทิางวชิาชพีต่างกนั	มคีวามพงึพอใจในการท�างานสปา	ด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง

หัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน	และด้านโอกาสความก้าวหน้าในการท�างานแตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ทีร่ะดบั	0.05		พนกังานสปาทีท่�างานในประเภทสปาแตกต่างกนั	มคีวามพงึพอใจในการท�างาน	ด้านรายได้และ

สวัสดิการ	 ด้านสภาพการท�างาน	 และด้านความปลอดภัยและความมั่นคงแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	0.05	

ค�าส�าคัญ:	ความพึงพอใจในการท�างาน	พนักงานสปา	กรุงเทพมหานคร		

Abstract

The	purposes	of	the	research	were	to:	1)	study	the	level	of	job	satisfaction	of	spa	therapists	

and	2)	compare	the	job	satisfaction	of	spa	therapists	classified	by	types	of	spa,	income,	spa	

*		 นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(วัฒนธรรมศึกษา)	สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	มหาวิทยาลัยมหิดล

**		 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(วัฒนธรรมและการพัฒนา)	สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	มหาวิทยาลัยมหิดล
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professional	qualification,	and	working	experience.	The	samples,	consisted	of	209	spa	therapists	

from	day	spas	and	hotel	and	resort	spas.	

The	research	results	showed	that	overall	job	satisfaction	of	spa	therapists	was	at	moderate	

level	( X =	3.34).	After	considering	by	sorting	average	satisfactions	descendingly,	it	was	found	

that	the	highest	satisfaction	was	working	condition	( X =	3.84),	followed	by	job	description	 

( X =	3.38),	opportunity	to	be	promoted	( X =	3.38),	safety	and	security	( X =	3.37),	relationship	

between	superiors	and	colleagues	( X =	3.25),	and	finally	income	and	welfare	( X =	2.74).

The	analysis	by	comparing	job	satisfaction	with	personal	factors	showed	that	the	spa	

therapists	who	had	different	incomes	per	month	had	different	job	satisfaction	in	working	condition	

at	statistical	significance	of	0.05,	while	the	spa	therapists	who	had	different	working	experience			

had	different	 job	satisfaction	with	 income	and	welfare	(p<.05).	The	spa	 therapists	who	had	

different	 professional	 qualification	had	different	 job	 satisfaction	 in	 the	 relationship	between	

superior	and	colleagues	and	the	opportunity	to	be	promoted	(p<.05).	The	spa	therapists	who	

work	in	different	types	of	spa	had	significantly	different	job	satisfaction	in	income	and	welfare,	

working	conditions,	and	safety	and	security	at	the	statistical	level	of		.05.		

Keyword:	Job	Satisfaction	Spa	Therapist	Bangkok	Metropolitan	

บทน�า

ธุรกิจสปาของประเทศไทยมีการขยาย

ตัวอย่างรวดเร็ว	 ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย

สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการ 

สปาแห่งเอเชีย	(Spa	Capital	of	Asia)	ในปี	2551	

ผลจากนโยบายดังกล่าว	 ท�าให้มีสถานประกอบการ

เกี่ยวกับธุรกิจสปาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก

กระทรวงสาธารณสขุจ�านวนถงึ	1,823	แห่ง	(ส�านกังาน

ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ	 กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ	 กระทรวงสาธารณสุข,	 2551)	 การเจริญ

เติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ	 สปาส่งผลให้เกิดการ

จ้างงานในกลุ่มธุรกิจสปาเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะในส่วน

ของกลุ่มพนักงาน	ที่ให้บริการในสปา	อาชีพพนักงาน

สปาถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพบริการที่ต้องให้บริการ

ลูกค้าที่มาใช้บริการในสปา	 การท�างานต้องอาศัยทั้ง

แรงกายและแรงใจเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

สูงสุด	แต่ส�าหรับพนักงานสปา	การให้บริการที่ดีที่สุด

กับลูกค้าอาจหมายถึง	 การท�างานภายใต้ความกดดัน	

ความเมื่อยล้าของร่างกาย	 ความกังวลในการท�างาน

และน�าไปสู ่ความไม ่พึงพอใจในการท�างานได ้	 

(สุธีลักษณ์	ลาดปาละ,	2551:	1)	ทั้งนี้พนักงานสปา

ที่มีความพึงพอใจในการท�างาน	 จะสามารถท�างานได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ	ส่งผลให้ลกูค้าทีม่าใช้บรกิารเกดิ

ความประทับใจ	 ในบริการและกลับมาใช้บริการที่ 

สถานประกอบการสปาอย่างต่อเนือ่ง	สถานประกอบการ 

สปา	จงึควรให้ความส�าคญัและเอาใจใส่ดแูลพนกังาน

สปาไม่ใช่มุ่งเน้นเฉพาะการใช้แรงงาน	 ของพนักงาน 

สปาเพยีงอย่างเดยีว	(ธญัญา	ศรศลิป์,	2549:	38-39)	

หากพนกังานสปามคีวามรกั	และความพงึพอใจในการ

ท�างานร่วมกบัสถานประกอบการสปาจะช่วยลดปัญหา

การขาดแคลนพนักงานสปา	 ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญ 

ที่สถานประกอบการสปาส่วนใหญ่ต้องเผชิญ	 ความ

พึงพอใจในการท�างานส่งผลให้พนักงานสปามีผลการ

ท�างานดีและมีลูกค้าประจ�าเลือกใช้บริการอยู่เสมอ	
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาคณุลกัษณะผูน้�าทางอเิลก็ทรอนกิส์		การบรหิารงานวชิาการ		และ

ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะผูน้�าด้านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์กบัการบรหิารงานวชิาการ	ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาเพชรบุรี	เขต	1	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย		ประกอบด้วย		ผู้บริหารสถานศึกษาและครู		ปีการ

ศึกษา		2553	จ�านวน	260	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม		แบบประมาณค่าห้าระดบั		วเิคราะห์

ข้อมลูด้วยค่าความถี	่ 	 ค่าร้อยละ	 	 ค่าเฉลีย่เลขคณิต	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 	 และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน		ผลการวิจัยพบว่า	คุณลักษณะผู้น�าทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหารสถานศึกษา	

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา	 อยู่ในระดับมาก 	 และมีความสัมพันธ์กันทางบวกระดับ 

ปานกลาง  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01 
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Abstract

This	 research	 aimed	 to	 study	 the	 characteristics	 of	 school	 executives’	 leadership	 on	

electronics,	their	academic	administration,	and	the	relationships	between	the	characterstics.	The	

sample	consisted	of		260	school	executives	and	teachers	under	the	office	of	the	Phetchaburi	

Primary	Education	Service	Area	1.	The	instrument	used	in	this	research	was	a	5-level	rating	

seale.	The	data	were	then	analyzed	by	frequency,	percentage,	arithmetic	mean,	standard	deviation	

*	 นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาวิชาบริหารการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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and	pearson’s	correlation	coefficient.	It	was	found	that	characteristics		of		school	executives’	

leadership	on	electronics	and	their	academic	administration	were	at	a	high	level	and	they	were	

positively	correlated	at	the		.01	level	of	significance.	

Keyword	:	Electronics	leader,	Academic	administration

บทน�า

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	

2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับ	 2)	 พ.ศ.	 2545	

หมวด	 4	 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา	 มาตรา	 23	 

วรรค	 2	 ที่เน้นให้ผู ้เรียนมีความรู ้และทักษะด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและหมวด	9	เทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา	 ตั้งแต่มาตรา	 63	 ถึงมาตรา	 69	 

ล้วนแต่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา	

เช่น	 มาตรา	 64	 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มี 

การผลิต	 และพัฒนาแบบเรียน	 ต�ารา	 หนังสือทาง

วิชาการ	 สื่อสิ่งพิมพ์อื่น	 ๆ	 วัสดุอุปกรณ์	 และ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น	 โดยเร ่งรัดพัฒนา 

ขดีความสามารถในการผลติ	จดัให้มเีงนิสนบัสนนุการ

ผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู ้ผลิต	 และพัฒนา

เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา	ทัง้นีโ้ดยเปิดให้มกีารแข่งขนั

อย่างเสรีและเป็นธรรม	 (ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาแห่งชาต,ิ	2545:	48	–	50)	

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ	

ไทยฉบับแรก	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2538	 หรือเรียกว่า	

นโยบาย	IT-2000	ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าคือ	 ปัจจัยส�าคัญหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถ

การแข่งขันของไทย	 เป ็นแรงที่จะผลักดันไทย 

ให้ก้าวไปสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่สู่คริสต์ศตวรรษที่	 21	

เคียงบ่าเคียงไหล่กับนานาอารยประเทศ	 (ส�านักงาน

เลขาธิการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ,	

2540:	44	-	45)	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้มี

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งได ้มีการก�าหนด 

เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แห่งชาติ	 โดยการประกาศใช้นโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศระยะแรก	 (IT	 2010)	 โดยก�าหนดให้มี 

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 

ประเทศ	ตั้งอยู่บนฐานของการสร้างเศรษฐกิจบนฐาน

ความรู้และสังคม	 ในช่วงเวลา	 10	 ปีระหว่าง	 พ.ศ.	

2544	-	2553	ซึ่งมีภารกิจหลักเบื้องต้นในการลงทุน

ในโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติ	 การลงทุน 

ในด้านพัฒนาคุณภาพพลเมือง	 และการลงทุน 

ในการบริหารและบริการภาครัฐที่ดี 	 ได ้มีการ 

ก�าหนดกรอบยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา	

(e	–	Education)	(ส�านกังานเลขาธกิารคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ,	 2544:	 48	 –	 50)	

จากประเด็นดังที่กล่าวมาล้วนบ่งชี้ให้เห็นถึงความ

ส�าคญัของการบรหิารจดัการเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา	

ซึ่งผู ้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องตระหนักและ 

ยึดถือเป็นภารกิจส�าคัญ	 เนื่องจากอิทธิพลของ

เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว	 ตลอดจนการสร้าง

ภาวะผู้น�าในด้านสื่ออิเล็กทรอนิคส์	 หรือเทคโนโลยี

สารสนเทศให้เกิดขึ้นเพื่อการน�ามาซึ่งประสิทธิผล 

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	(นิคม	นาคอ้าย,	

2549:	2)	

ข ้อค�าถามส�าคัญเกี่ยวกับภาวะผู ้น�าเชิง

อิเล็กทรอนิกส ์ในสถานศึกษา	 เช ่น	 อะไรเป ็น

คณุลกัษณะผูน้�าทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ

ที่แตกต่างออกไป		และน�าไปสู่ความส�าเร็จโดยน�าไป

สู่การค้นหาค�าตอบในการอ้างอิงมาตรฐานระดับชาติ

ทางเทคโนโลยีการศึกษาส�าหรับผู้บริหาร		(National		

Educational	 Technology	 Standard	 for		

Administrators:	 NETS-A)	 พัฒนาขึ้นโดยความ 
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	ศกึษาระดบัคณุลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงค์ของเจ้าหน้าที่

ต�ารวจสายตรวจรถจักรยานยนต์	2)	เปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

สายตรวจรถจักรยานยนต์	 3)	 เปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

สายตรวจรถจักรยานยนต์	 จ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของประชาชน	 และ	 4)	 ศึกษาข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจสายตรวจรถจักรยานยนต์	 โดยกลุ่มตัวอย่างที่เก็บ 

รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามคือประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครนครปฐม	 ซึ่งได้จากการสุ่มแบบ 

แบ่งชั้น	 จ�านวน	 383	 คน	 และผู้เข้าร่วมในการสนทนากลุ่มคือประชาชนที่เป็นอาสาสมัครต�ารวจชุมชน	 

และผู้น�าชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม	จ�านวน	12	คน	ซึ่งเลือกแบบเจาะจง	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ

หาค่าความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบที	การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง

เดียว และการวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัยพบว่า	1)	ประชาชนมีทัศนะต่อคุณลักษณะที่เป็นจริงของเจ้าหน้าที่

ต�ารวจสายตรวจรถจกัรยานยนต์อยูใ่นระดบัปานกลาง	และมทีศันะต่อคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของเจ้าหน้าที่

ต�ารวจสายตรวจรถจักรยานยนต์อยู่ในระดับมาก	 2)	 ประชาชนมีทัศนะต่อคุณลักษณะที่เป็นจริงแตกต่าง 

จากคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของเจ้าหน้าทีต่�ารวจสายตรวจรถจกัรยานยนต์	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

.05	3)	ประชาชนทีม่รีายได้	และการรบัรูต่้างกนัมทีศันะต่อคณุลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของเจ้าหน้าทีต่�ารวจสายตรวจ

รถจักรยานยนต์	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และ	 4)	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจสายตรวจ 

รถจกัรยานยนต์พงึมคีณุลกัษณะด้านบคุลกิภาพ	ด้านคณุธรรมและจรยิธรรม	ด้านความเป็นและด้านการปฏบิตัิ

งานผู้น�า	ด้านมนุษยสัมพันธ์	ด้านความรู้ความสามารถ	
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Abstract

The	objectives	of	this	research	were	to:	1)	study	levels	of	actual		and	desirable	qualifications	

of	motorycle	patrol	police	2)	compare	the	actual	and	the	desirable	qualifications	of	the	Motoreycle	

patrol	police		3)	compare	the	actual	qualifications	and	the	desirable	qualifications	of	the	Motorycle	

patrol	police	as	viewed	by	the	people,	regarding	their	personal	status,	and	4)	examine	suggestions	

of	desirable	qualifications	of	Motorycle	patrol	polic.	The	data	were	collected	by	a	questionnaire	

from	383	samples	who	live	in	Nakhon	Pathom	Municipality.	The	samples	were	selected	by	

stratified	 random	 sampling.	 Additionally,	 there	 were	 12	 samples	 taking	 part	 in	 the	 group	

discussions	they	were	voluntary	community	police	and	community	leaders	in	Nakhon	Pathom	

Municipality.	They	were	selected	by	purposive	sampling.	The	data	were	analyzed	by	frequency,	

percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test,	one-way	analysis	of	variance,	and	content	analysis.	

The	 findings	 of	 the	 research	were	 as	 follows:	 1)	 People’s	 view	on	 actual	 qualifications	 of	

motoryle	patrol	police	on	was	at	a	moderate	level.		However,	their	view	on	desirable	qualifications	

of	the	police	was	at	a	high	level.	2)	People’s	view	on	actual	qualifications	of	motorycle	patrol	

police	was	significantly	different	from	their	view	on	desirable	qualifications	of	the	police	at	the	

statistical	level	of	.05.		3)	People	of	different	income	and	perception	had	significantly	different	

views	on	the	actual	qualifications	of	motorycle	patrol	police	on	motorcycle	at	the	statistically	

levels	of	.05.	However,	people	of	different	sexes,	ages,	educational	levels,	careers,	income,	and	

perception,	had	no	difference	in	views	on	desirable	qualifications	of	motorcycle;	patrol	police	

and	4)	Desirable	qualifications	of	motorycle	patrol	police	were:	personality	virtues	and	ethics,	

leadership	human	relations	knowledge	and	ability.

Keyword:		Actual	qualifications	Desirable	qualifications	motorycle	Patrol	Police	

บทน�า

กระบวนการยุติธรรมของไทยประกอบด้วย	

3	 สถาบัน	 คือ	 ต�ารวจ	 อัยการ	 และศาล	 ซึ่งต�ารวจ

เป็นต้นธารแห่งกระบวนการยุติธรรมของไทย	นั่นคือ

ต�ารวจเป็นผู้มีหน้าที่หลักในการบังคับใช้กฎหมาย 

ในกระบวนการยุติธรรม	 หากมีผู ้หนึ่งผู ้ใดละเมิด	 

ไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก�าหนด	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

ย่อมมีการด�าเนินการไปตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับ 

มอบหมายเพื่อป ้องกันเหตุร ้ายที่อาจจะเกิดขึ้น	 

รวมถงึรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของ

ประชาชน	(ศุภัคชัย	เอมอ่อน,	2542:	1)	ดังนั้นด้วย

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ	 ต�ารวจจึงเปรียบเสมือน

ผูม้หีน้าทีร่บัใช้ประชาชน	อย่างไรกด็อี�านาจเมือ่ให้กบั

ใครมากเกินไปก็มักจะเกิดผลความเสียหาย	ปัญหาที่

พบเหน็บ่อยขึน้ในปัจจบุนักค็อืต�ารวจเริม่มพีฤตกิรรม

เปลี่ยนแปลง	ต�ารวจบางคนเริ่มห่างเหินประชาชน	มี

ความประพฤติมิชอบ	 มักลืมตัวว่ามีหน้าที่รับใช้

ประชาชน	 มีการแสวงหาผลประโยชน์	 และท�าร้าย

ประชาชน	 ท�าให ้ประชาชนเกิดทัศนคติทางลบ 

ต่อพฤติกรรมและงานในหน้าที่ของต�ารวจ	 (นภดล	
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♦ เกริ่นน�าหนังสือวิจัย	 การวิจัยเชิง
คุณภาพ	 :	 การศึกษา	 (Qualitative Research 

Studying How Things Work)	 เป็นหนังสือ 

วิจัยเล่มส�าคัญอีกเล่มหนึ่งที่ต้องอ่าน	 เป็นการเขียน 

ที่เขียนจากประสบการณ์และการวิจัยของ	Professor	

Dr.	Robert	E.	Stake	ซึ่งเป็น	Director	ของ	Center	

for	 Instructional	 Research	 and	 Curriculum	

Evaluation	(CIRCE)	แห่ง	University	of	Illinois,	

Urbana-Champaign,USA	 ซึ่ ง เป ็นนักวิจัย	 

นักประเมินทางด้านการศึกษา	 พฤติกรรมศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนักการศึกษาไทย	

อาจารย์ผู ้สอน	 นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลายท่านได้ศึกษาจากแนวคิด	 ทฤษฎีของท่านโดย

เฉพาะการประเมินโครงการ	 การประเมินหลักสูตร	

แบบResponsive	 Evaluation	 การวิจัยเชิงคุณภาพ

ในการประเมิน	 การวิจัยกรณีศึกษามึผลงานต�ารา 

หลายเล่มที่นักวิชาการในแวดวงการศึกษาอ่านกัน	 

เช่น	Standards-Based	and	Responsive	Evaluation,	

The	 Art	 of	 Case	 Study	 Research,	 Multiple	 

Case	Study	Analysis	และอีกหลายๆ	เล่ม	ล้วนแต่

เป็นหนังสือที่กลั่นกรองประสบการณ์ด้านการวิจัย 

และการประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดย

เฉพาะทางด้านหลักสูตรและการสอน	 โดยเฉพาะ

ประสบการณ์ของผู ้ เขียนในฐานะผู ้อ�านวยการ 

ศูนย์การวิจัยและประเมินผลทางหลักสูตรที่ให้ความ

ส�าคัญกับการวิจัยและประเมินถึงคุณค่าในมิติของ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ	 หนังสือการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เล่มนีจ้ะท�าให้ผูส้อนวจิยั	นสิติ	นกัศกึษาระดบัปรญิญา

โท	ปรญิญาเอกทางพฤตกิรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์

ที่เกี่ยวกับการพัฒนาจิตวิทยาด้านการศึกษา

♦จุดประสงค์

หนังสือวิ จัยฉบับนี้ เป ็นหนั งสือวิ จัยที่ 

เหมาะกับความตั้งใจในการท�างานวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยมีเป้าหมายเพื่อเสนอแนวคิดการท�าวิจัยเชิง

คณุภาพทีส่ัง่สมของผูเ้ขยีนจากประสบการณ์การสอน	

การวิจัย	 และการประเมินโครงการ	 และในฐานะ 

ผู ้อ�านวยการศูนย์วิจัยการเรียนการสอนและการ
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ประเมินหลักสูตร	 ที่เสนอแนวคิดให้ผู ้อ ่านได้รู ้	

(should	 know)	 การสร้างความเข้าใจให้สามารถ 

ท�าวิจัยเชิงคุณภาพได้	 (able	 to	 do)	 และชี้ให้เห็น 

ความส�าคญัของการวจิยัเชงิคณุภาพ	กบัความสมัพนัธ์

กบัการก�าหนดค�าถามการวจิยั	ปัญหาการวจิยั	การเกบ็

ข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualititative	

Methods)	 ในการเก็บข้อมูลส�าหรับนักวิจัยทาง 

ด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยเฉพาะ 

การวิจัยทางด้านการศึกษา	 ที่เกี่ยวกับหลักสูตรและ

การสอน	การประเมินโครงการ	และมีการยกตัวอย่าง

กรณศีกึษา	(Case	Study)	ประกอบในแต่ละบทท�าให้

ผูอ่้านสามารถคดิ	และจนิตนาการตามได้	เป็นหนงัสอื

ทีต่อบสนองความต้องการของนกัวจิยัทีมุ่ง่ตอบค�าถาม

การวิจัยในลักษณะของ	 ค�าถามที่ต้องการค�าตอบเชิง

ลึกเกี่ยวกับทรรศนะ	 แนวคิด	 เหตุและผล	 ประเภท

ค�าถาม	 อะไร	 ท�าไม	 อย่างไรที่ต้องการค�าตอบจาก

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสนาม	 (Field)	 เป็นสนาม

เหตกุารณ์	ปรากฏการณ์	ทีต้่องการศกึษา	และให้ความ

ส�าคญักบัผูว้จิยัในฐานะเครือ่งมอืหลกัทีต้่องเกีย่วข้อง

กับผู้คน	ผู้ที่สนใจใฝ่รู้ในการท�าวิจัยเฃิงคุณภาพ	ไม่ว่า

คณาจารย์	 นักศึกษาปริญญาเอก	 ปริญญาโท	 และ 

นักวิจัย	 นักวิชาการ	 ทั้งหลายสามารถน�าแนวคิด 

การวจิยัการวจิยัเชงิคณุภาพนีไ้ปสกูารปฎบิตัใินวถิกีาร

ท�าวิจัยได้

♦ สาระส�าคัญ

หนังสือพิมพ ์ เล ่มนี้ช ่วยเป ิดโลกทัศน ์ 

ใหม่ของการท�างานโดยเฉพาะด้านการวิจัยจะช่วย

เสริมสร้างความเข้าใจในการท�างานวิจัยโดนใช้วิธีเชิง

คุณภาพ	 ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนในระดับบัณฑิต

ศึกษา	 ได้เข้าใจสาระส�าคัญของแนวคิดเชิงคุณภาพ	

(Essence	of	the	Qualitative	Approach)	จุดอ่อน	

(Weakness)	 และวิธีการ(Methods)	 ของการวิจัย 

เชิงคุณภาพ	 การให้ความส�าคัญกับผู ้วิจัยซึ่งเป็น 

เครื่องมือส�าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Research	

as	 Instrument)	 เนื่องจากผู ้วิจัยต้องมีบทบาท 

เป็นเครื่องมือส�าคัญในการได้มาซึ่งข้อมูล	 ท�าความ

เข้าใจ	 ประกฎการณ์	 วิเคราะห์	 ตรวจสอบ	 ตีความ

ข้อมูล	

การวิจัยเชิงคุณภาพสิ่งแรกที่ส�าคัญคือ 

การตั้งค�าถามวิจัย	 เพราะตอบค�าถามการวิจัยจะเป็น

ตัวก�าหนดวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อตอบค�าถามการวิจัย	

(First	 the	 Question,	 Then	 the	Methods)	 การ

ออกแบบการาวิจัยเพื่อตอบค�าถามการวิจัย

วิธีการ	(Methods)	ที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมีหลากหลายวิธี	แต่

ทั้งนี้ต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการในการเลือกวิธี

การเก็บข้อมูลเพื่อตอบค�าถามการวิจัยว่าผู ้วิจัย

ต้องการรู้อะไร	(Need	to	Know)	ค�าถามที่ต้องการ

ค�าตอบในเชิงเหตุผล	ทรรศนะ	มุมมองความคิดเห็น

ต่างๆ	 จากผูให้ข้อมูลหลักหรือผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 

(Key	Informants)	หรือที่มีจ�านวนไม่มากนักที่เรียก

ว่าค�าให้การของผู้ให้ข้อมูล	 โดยเป็นข้อมูลที่ได้จาก

บริบทปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่เช่นนั้น	 โดยที่ไม่มีการ

ปรับเปลี่ยนหรือก�าหนดเงือ่นไขของ	สถานการณ์ใหม่	

ปรากฏการณ์เน้นเช่นไรก็ให้คงเป็นเช่นนั้น	 เพราะ 

ผู้วิจัยต้องการความจริงจาก	 สถานการณ์จริง	 Stake	

เสนอการวิธีการเก็บข ้อมูลได ้หลายวิธี 	 ได ้แก ่	

Interviewing,	 Observing,Exhibit	 Questions,	

Survey,Keeping,	Records,Story	Telling	เป็นต้น	

ในการเกบ็ข้อมลูอาจใช้	Methods	เดีย่วหรอืหลายวธิี	

(Multi	 Methods)	 หรือหลากวิธีผสมกัน	 (Mixed	

Methods)	 ทั้งนี้ผู ้วิจัยต้องคัดสรรให้เหมาะสมกับ

ค�าถามการวิจัย	จ�านวนและลักษณะของผู้ให้ข้อมูล

ในการเกบ็ข้อมลูต้องมกีารตรวจสอบข้อมลู	

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เก็บนั้นสามารถตอบค�าถาม 

การวิจัยได้	ซึ่ง	Stake	ได้เสนอไว้หลายเทคนิค	ได้แก่

การตรวจสอบสามเส้า	 (Triangulation)	ซึ่งสามารถ
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ท�าได้หลายวิธีเช ่น	 Research	 Triangulation	

Methodological	 Triangulation)	 การตรวจสอบ

ข้อมลูโดยวธิ	ีMember	Checking,	Review	Panels,	

Progressive	 Focusing	 การตรวจสอบข้อมูลช่วย

ท�าให้ข้อมูลมีความเที่ยงตรง	 เข้าลักษณะ	 Several	

Heads	and	better	than	one	และ	Stake	ได้เสนอ

ว่า	Multiple	Eyes	is	one	of	the	most	important	

Triangulation	

ส�าหรับการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล	

ในการวิจัยเชิงคุณภาพต้องด�าเนินการไปพร้อมๆ	 กัน	

(Taking	Apart	and	Putting	Together)	ผู้วิจัยตอง

แก่ข้อมลู	วเิคราะห์ข้อมลู	แปลความข้อมลู	สงัเคราะห์

ข้อมลูไปพร้อมๆกนั	ไม่แยกส่วยการด�าเนนิการเหมอืน

การวิจัยเชิงปริมาณ	 โดยมีเนื้อหาหลัก	 จ�าแนกเป็น		 

12	บท	ประกอบด้วย

1.	 Qualitative	 Research	 Studying:	

How		Things	Work	

2.	 Interpretation:	 The	 Person	 as	

Instrument	           

3.		Experiential	Understanding:	Most	

Qualitative		Study 

4.	 Stating	 the	Problem:	Questioning	

How	Things	Works

5.		Methods:	Gathering	Data

6.	 Review	of	Literature:	Zooming	to	

See	the	Problem

7.	 Evidence:	Bolstering	Judgment	and	

Reconnoitering

8.	 Analysis	 and	 Synthesis:	 How	

Things	Work

9.	 Act ion	 Research	 and	 Sel f -

Evaluation:	Finding	on	Your	Own	How	to	Place	

Works

10.	Storytelling:	 Illustrating	 How	

Things	Work

11.		 Writing	 the	 Final	 Report:	 An	

Iterative	Convergence

12.		 Advocacy	 and	 Ethics:	 Making	

Things	Work	Better

♦ สะท้อนคุณค่า 

เมื่อผู ้อ่านได้อ่านหนังสือ	 Qualitative	

Research	Studying	How		Things	Work	

เล่มนี้แล้วเชื่อมั่นได้ว่าสามารถท�างาน 

บนฐานคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพได้ เนื่องจาก 

ผู ้เขียนเขียนหนังสือจากกรกลั่นกรองความรู ้ที่

สะสมมายาวนาน รวมทัง้มปีระสบการณ์โดยตรงกบั

การสอนและการวิจัย การประเมินหลักสูตรและ 

การประเมินโครงการโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ คุณค่าของหนังสือสามารถถอดความรู้ 

ได้ดังนี้

1.	 การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง 

ผู้อ่านและผู้เขียน	 เกี่ยวกับความหมายของการวิจัย

เชิงคุณภาพ	 จุดอ่อนและจุดแข็ง	 แนวคิดและวิธีการ	

เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้	ความเข้าใจในเบื้องต้น	พร้อม

กบัยกตวัอย่างจากประสบการณ์ของผูเ้ขยีนและกรณี

ศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอกประกอบเพื่อ

เข้าใจได้ง่าย	 และมีการสรุปความเข้าใจเน้นแผนภูมิ	

แผนภาพเพื่อให้ผู ้อ่านได้เห็นภาพและเกิดการคิด

อย่างเป็นระบบ

2.	 การวิจัยเชิงคุณภาพให้ความส�าคัญกับ

ข้อมลูทีไ่ด้จากประสบการณ์	ศกัดิศ์ร	ีคณุค่าของความ

เป็นมนษุย์	ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้	และการใช้ตวัผูว้จิยั

เป็นเครือ่งมอืหลกัในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ผูท้ีส่นใจ

ท�าวจิยักบัคนไม่หยดุนิง่เข้าใจในการเกบ็ข้อมลูทีม่ชีวีติ	

มีการแปรเปลี่ยนไม่หยุดนิ่งเวลาตามบริบทของเวลา	

สถานทีแ่ละเหตกุารณ์ต่างๆ	ซึง่ต้องใส่ใจอย่างใกล้ชดิ

ตลอดเวลาต่อเนื่องและยาวนาน	 เพราะพฤติกรรม

หรือการกระท�าของผู้คนนั้นแปรเลี่ยนไม่หยุดนิ่งมี

ลักษณะเป็นพลวัต	 (Dynamic)	 และต้องใช้เวลาใน



บทปริทัศน์หนังสือ

มาเรียม		นิลพันธุ์
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การสร้างความคุ้นเคยไว้เนื้อเชื่อใจ	 ก่อนที่จะเข้าไป

เก็บรวบรวมข้อมูล	 และความสัมพันธ์นี้จะไม่ตัดสิ้น

สุดทันทีเมื่อเลิกวิจัย	 เหมือนที่ท�าวิจัยผ่านกระดาษ

หรอืใช้กระดาษเป็นเครือ่งมอื	(Paper	As	Instrument)

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 แต่วิจัยเชิงคุณภาพเป็น

เครือ่งมอืส�าคญั	(Researcher	As	Instrument	สมอง	

มือ	 ขา	 สายตา	 ทุกประสาทสัมผัส	 ต้องท�างาน 

ไปพร้อมๆ	กัน	คนจึงเป็นเครื่องมือ

3.	 ในการพัฒนางาน	บางครั้งการวิจัยเชิง

ปริมาณก็ไม่เหมาะสมหรือเพียงพอที่จะต้องใช้โจทย์	

หรือค�าถามการวิจัยบางข้อ	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 

จะท�าให้ผู้ท�าวิจัยใกล้ชิดกับกิจกรรมวิถีชีวิตของคน

มากขึ้น	สามารถส�ารวจ	ค้นหา	ประสบการณ์ต่างๆ	ใน

บริบทที่ด�าเนินอยู่	 ให้ความส�าคัญกับการพยามยาม 

ที่จะคิดและพยายามเข้าใจตัวตนของคนผู้ให้ข้อมูล

มากขึ้น	 ที่เขาเป็นเช่นนี้เพราะเขามีเหตุผลที่ต้องเป็น

เช่นนี้	 ต้องพยายามท�าความเข้าใจ	 เรียนรู้	 วิเคราะห์	

สงัเคราะห์	ตคีวาม	และต้องท�าไปพร้อมๆ	กนั	ไม่แยก

ส่วนในการคิด	การด�าเนินงานวิจัย	แต่ต้องด�าเนินการ

วิจัยลักษณะองค์รวม	 หากผู้อ่านพร้อมที่จะเปิดรับ	 

มติขิองการวจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	

ก็จะท�าให้มีพื้นที่ของความคิด	การท�างานมีความครบ

ถ้วนสมบูรณ์ตอบค�าถามตอบโจทย์กรวิจัยได้อย่าง

ครอบคลุม

4.	 การเล่าเรื่อง(Storytelling)	ช่วยท�าให้

งานวิจัยเชิงคุณภาพสามารถเห็นภาพของการวิจัย	 

การให้ข้อมูล	 ผลการวิจัย	 ผู้วิจัยต้องมีหน้าที่ขุดมัน

ออกมา	(Dig	 it	out)	พยามยามท�าความเข้าใจ	คิด

วเิคราะห์	แบ่งความ	เรยีบเรยีง	ผูท้ีท่�าวจิยัเชงิคณุภาพ	

จะไม่รีบเชื่อในสิ่งที่เห็น	 สิ่งที่ได้ยิน	 แต่จะตรวจสอบ	

ไตร่ตรองพิจารณา	และเมื่อสรุปแล้วก็ต้องตรวจสอบ

ผลสรุป	 เพื่อยืนยันและให้เกิดการเชื่อมั่นในค�าพูด	 

ในลกัษณะของการท�า	Triangulation	หรอื	Member	

Checking	เมือ่มกีารเล่าเรือ่งกต้็องมกีารอ้างองิค�าพดู	

(Quote)	 เพื่อสนับสนุนผลการวิเคราะห์	 และท�าให้

เข้าใจผลการวิจัยได้ดีขึ้น	(Better	Understanding)

5.	 การเขยีนรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์	

(Writing	 the	 Final	 Report)	 เป็นเรื่องที่ส�าคัญ 

อีกเรื่องหนึ่งที่การวิจัยเชิงคุณภาพ	Robert	E	Stake	

ได้ให้มุมมองต่อผู้อ่านว่าการเขียนรายงานการวิจัย 

เชิงคุณภาพนั้น		ผู้วิจัยมีสไตล์การเขียนที่แตกต่างกัน

ออกไป	 แต่ต้องไม่ลืมว่า	 “Content	 is	 more	

important	than	style	in	the	final	report.”

 

♦ สรุป 

หนังสือ	Qualitative	Research		Studying		

How	 Things	Work	 เล่มนี้	 เป็นหนังสือที่	 Make	

Yourself	Comfortable	ช่วยท�าให้ผูส้นใจงานวจิยัเชงิ

คุณภาพทั้งครูผู้สอน	 ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

สามารถน�าไปใช้ในการท�าวิจัยเชิงคุณภาพ	 หันมามี

ทรรศนะทีด่ต่ีอการวจิยัเชงิคณุภาพ	ประดบัทีเ่คยมอง

ว่างานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเรื่องที่ยาก	 ใช้เวลานาน 

และเป็นเรื่องที่ไม่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์	ยากที่จะน�า

ไปปฏิบัติได้จริง	หรือมองในอีกแง่มุมหนึ่งว่า	สามารถ

น�าแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพไปปรับปรุงพัฒนา 

การท�างานได้

ผู้เขียน	 Robert	 E	 Stake	 หรือที่ลูกศิษย์ 

หรือผู้ร่วมงานเรียกว่า	Bob	นั้นมีความมุ่งหมายที่จะ

ถ่ายทอดขยายผลจากประสบการณ์ในการท�าวิจัยเชิง

คุณภาพทั้งในฐานะผู้สอบ	 ผู ้วิจัย	 ผู ้ประเมินเพื่อ 

ขับเคลื่อนสู่การท�างาน	 ดั้งนั้นผู้สอน	 ผู้เรียนที่จะ

ต้องการเติมเต็มความรู้และประสบการณ์	 หนังสือ 

เล่มนี้ช่วยได้แน่นอน	 ทั้งช่วยให้คิด	 ช่วยให้ท�างาน	 

ช่วยให้ท�าวิจัย	 นี่คือเหตุผลที่จ�าเป็นต้องอ่านหนังสือ	

Qualitative	Research		Studying		How		Things	

Work
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะศึกษาศาสตร์

	 1.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประกอบ		 คุณารักษ์

	 2.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิชิต			 สุรัตน์เรืองชัย

	 3.	 รองศาสตราจารย์		ดร.วิชัย	 วงษ์ใหญ่

	 4.	 รองศาสตราจารย์		ดร.ส�าลี			 ทองธิว

	 5.	 รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ		 ปริสุทธกุล

	 6.	 รองศาสตราจารย์ลิขิต			 กาญจนาภรณ์

	 7.	 รองศาสตราจารย์ศิริพงศ์		 พยอมแย้ม

	 8.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทศพร		 ประเสริฐสุข

	 9.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิชัย			 ล�าใย

	 10.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีรชัย			 เนตรถนอมศักดิ์	

	 11.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วินิจ		 เทือกทอง

	 12.	 อาจารย์	ดร.ดวงใจ			 ช่วยตระกูล

	 13.	 ดร.นิรันดร์			 จงวุฒิเวศย์

	 14.	 อาจารย์	ดร.ณัฐกานต์		 อ่างทอง

	 15.	 อาจารย์	ดร.อธิปัตย์		 คลี่สุนทร
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คณะศึกษาศาสตร์

	 1.	 รองศาสตราจารย์	ดร.คณิต			 เขียววิชัย

	 2.	 รองศาสตราจารย์สมพร			 ร่วมสุข

	 3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กรภัสสร			 อินทรบ�ารุง

	 4.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.คีรีบูน		 จงวุฒิเวศย์

	 5.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไชยยศ			 ไพวิทยศิริธรรม

	 6.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นพพร			 จันทรน�าชู

	 7.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์		ดร.นวลฉวี		 ประเสริฐสุข

	 8.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นรินทร์			 สังข์รักษา

	 9.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประเสริฐ			 อินทร์รักษ์

	 10.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์		ดร.มาเรียม		 นิลพันธุ์

	 11.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีรศักดิ์			 อุ่นอารมย์เลิศ

	 12.	 อาจารย์	ดร.น�้ามนต์			 เรืองฤทธิ์

	 13.	 อาจารย์	ดร.บ�ารุง			 ช�านาญเรือ

	 14.	 อาจารย์	ดร.วรรณวีร์			 บุญคุ้ม

	 15.	 อาจารย์	ดร.อนิรุทธ์			 สติมั่น
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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	หรือบทปริทัศน์	หนังสือ	บทความ

วิจัย	 อาจน�าเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้	 

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	 วัตถุประสงค์	 

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	ปีพิมพ์	 :	 เลขหน้าที่ปรากฏ”		

อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก

	 1.2	 ผูเ้ขยีนคนไทยลงชือ่-สกลุ	ส่วนผูเ้ขยีน

ชาวต่างชาติลงเฉพาะนามสกุล			ดังตัวอย่าง

	 -		โสเกรตสิย�า้ว่าการอ่านสามารถจดุประกาย

ได้จากสิ่งที่นักอ่านรู้อยู่แล้วเท่านั้นและความรู้ที่ได้รับมา

ไม่ได้มาจากตัวหนังสือ	(แมนเกล	2546	:	127)

	 -	สุมาลี	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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