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รูปแบบ และลักษณะของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารตามมาตรฐานสากล

นงลักษณ์	วิรัชชัย*

Nonglak		Wiratchai

บทความวิจัย	(Research	Article)	หรือ	เอกสารวิจัย	(Research	Paper)	หรือ	บทความเชิงประจักษ์

ในวารสาร	 (Empirical	 Journal	 Article)	 เป็นเอกสารทางวิชาการ	 (Academic	 Paper)	 ประเภทหนึ่งที่ 

นักวิจัยเขียนรายงานผลการวิจัยของตนเพื่อน�าเสนอในวารสารทางวิชาการ	หรือเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ	

บทความวิจัยจัดว่าเป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัย	(Research	Report)	กล่าวคือมี

สาระ	และรูปแบบการน�าเสนอคล้ายคลึงกัน	แต่มีลักษณะต่างกันที่ส�าคัญ	3	ประการ	ประการแรก	บทความวิจัย

เป็นเอกสารทางวชิาการทีน่กัวจิยัเขยีนขึน้ในรปูบทความวชิาการ	(Academic	Article)	เพือ่น�าเสนอข้อค้นพบ

เชิงประจักษ์	และ/หรือ	นวัตกรรมที่เป็นผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยของตน	ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส	์และ

สื่อสิ่งพิมพ์	 วารสาร	 รวมทั้งการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ	 เนื่องจากวารสารมีจ�านวนหน้าจ�ากัด	 และการ

ประชุมทางวิชาการมีเวลาจ�ากัด	 บทความวิจัยจึงมีความยาวจ�ากัด	 มีจ�านวนหน้าน้อยกว่ารายงานการวิจัยโดย

ทั่วไป	ประการที่สอง	บทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการที่ทันสมัย	ทันเหตุการณ	์มากกว่ารายงานการวิจัย	

เพราะในระหว่างการด�าเนินการวิจัย	 นักวิจัยอาจตัดตอนผลจากการวิจัยน�าร่อง	 หรือผลงานวิจัยบางส่วน 

น�าเสนอเป็นบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่	 หรือตรวจสอบความคิดได้	 อันจะมีส่วนช่วยท�าให้นักวิจัยได้แนวทาง 

ไปปรับปรุงโครงการวิจัยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	 บทความวิจัยจึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยที่นักวิจัย

น�าเสนอก่อนรายงานการวิจัย	 และเป็นสารสนเทศที่ทันเหตุการณ์มากกว่ารายงานการวิจัยที่มีการเผยแพร่ 

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย	 และประการที่สาม	 บทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ตามมาตรฐานสากลส่วนใหญ่	 

มีคุณภาพสูงกว่ารายงานการวิจัยโดยทั่วไป	 เพราะการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ	 หรือ 

การเสนอบทความวจิยัในทีป่ระชมุวชิาการนัน้	ต้องผ่านการตรวจสอบเนือ้หาสาระและรปูแบบให้ได้ตามเกณฑ์

มาตรฐานของวารสาร	หรือคณะกรรมการจัดการประชุม	

บทความวิจัยมีความส�าคัญต่อนักวิจัย	 และต่อแวดวงวิชาการ	 เช่นเดียวกับรายงานการวิจัย	นักวิจัย 

ที่เขียนบทความวิจัยได้อาศัยบทความวิจัยของนักวิจัยอื่นในการสร้างผลงานของตน	 และจากการเขียน 

บทความวิจัยก็ได้น�าเสนอความรู้ความคิดใหม่ๆ	 รวมทั้งได้ตรวจสอบความคิดของตนไปด้วยในขณะเดียวกัน	

นอกจากนี้บทความวิจัยนั้นยังมีส่วนช่วยจุดประกายความคิดให้นักวิจัยได้สร้างผลงานใหม่สืบเนื่องต่อกันไป

ด้วย	ดังนั้นบทความวิจัยจึงเป็นเอกสารทางวิชาการที่มีคุณค่ามากส�าหรับนักวิชาการทุกคน	โดยเฉพาะนักวิจัย	

และมีบทบาทส�าคัญยิ่งในฐานะที่เป็นตัวเชื่อมความรู้ในอดีตกับความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยในการสร้างเสริม

องค์ความรู้ทางวิชาการ

*	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.นงลักษณ	์วิรัชชัย	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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The Enhancing Performance Model for Research Development of 

Educational Service Area Office

ประเสริฐ	อินทร์รักษ์*

																		Prasert		Intarak

นพดล		เจนอักษร**

																Nopadol		Chenaksara

ส�าเริง		อ่อนสัมพันธุ์**

													Samrerng		Onsampant

วรกาญจน	์	สุขสดเขียว***

																Vorakarn		Suksodkiew

มัทนา		วังถนอมศักดิ*์**

Mattana		Wangthanomsak	

สายสุดา	เตียเจริญ***

																		Saisuda		Tiacharoen	

นุชนรา		รัตนศิระประภา***

Nuchnara		Rattanasiraprapha

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	วัตถุประสงค์เพื่อทราบ	1)	องค์ประกอบ

การส่งเสริมการด�าเนินการเพื่อพัฒนางานวิจัยของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 และ	 2)	 น�าเสนอรูปแบบ 

การส่งเสริมการด�าเนินการเพื่อพัฒนางานวิจัยของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	เครื่องมือรวบรวมข้อมูล	คือ	

แบบวิเคราะห์เนื้อหา	 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 และแบบสอบถาม	กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา	 4	 ภูมิภาค	 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งประเภท	 จ�าแนกเป็นส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา	40	เขต	และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	20	เขต	รวมทั้งสิ้น	60	เขต	ผู้ให้ข้อมูล

เขตพืน้ทีล่ะ	7	คน	ประกอบด้วย	รองผูอ้�านวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฝ่ายบคุคล	หวัหน้างานนเิทศ	ศกึษานเิทศก์

ผู้รับผิดชอบงานวิจัย	 ผู ้อ�านวยการโรงเรียน	 รองผู้อ�านวยการที่รับผิดชอบงานวิจัย	 ครู	 และประธาน 

คณะกรรมการสถานศึกษา	รวม	420	คน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ค่าความถี	่ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 สถิติวิเคราะห์ตัวประกอบประเภทการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	 และสถิติ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 องค์ประกอบการส่งเสริมการด�าเนินการ 

เพื่อพัฒนางานวิจัยของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 มี	 6	 องค์ประกอบ	 คือ	 (1)	 วัฒนธรรมองค์กร	 

*	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่พันตร	ีดร.	ภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

***	อาจารย์	ดร.	ภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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(2)	การส่งเสริมการด�าเนินการ	(3)	การพัฒนาบุคลากร	(4)	การก�ากับ	ติดตามและประเมินผล	(5)	องค์กร 

เครือข่าย	 (6)	 แรงจูงใจ	 และ	 2)	 รูปแบบการส่งเสริมการด�าเนินการเพื่อพัฒนางานวิจัยของส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาเป็นรูปแบบพหุองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล	 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎ ี

หลักการ	และแนวคิดตามกรอบการวิจัย 

ค�าส�าคัญ: รูปแบบการส่งเสริมการด�าเนินการเพื่อพัฒนางานวิจัย/ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

Abstract

This	research	used	both	quantitative	and	qualitative	methods.	The	research	purposes	were	

to	:	1)	to	identify	the	components	of	the	Enhancing	Performance	for	Research	Development	of	

Educational	 Service	Area	Office	 and	 2)	 to	 propose	 the	 Enhancing	 Performance	Model	 for	

Research	Development	of	Educational	Service	Area	Office.	The	instruments	employed	for	data	

collection	were	a	content	analysis	form,	a	semi-structured	interview	and	a	questionnaire.	The	

samples	were	60	Educational	Service	Area	Offices	selected	stratified	random	sampling	technique.	

The	total	of	respondents	were	420	who	were	7	representatives	from	each	Educational	Service	

Area	Office,	namely	an	assistance,	a	supervision	chief,	a	supervisor,	a	school	director,	a	school	

assistance,	a	school	teacher	and	a	school	committee	chairman.	The	statistics	for	analyzing	the	

data	were	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	exploratory	factor	analysis	and	path	

analysis.	 The	 findings	 revealed	 that:	 1)	 the	 components	 of	 the	 Enhancing	 Performance	 for	

Research	Development	of	Educational	Service	Area	Office	consisted	of	six	components	which	

were:	 (1)	 organizational	 culture	 (2)	 enhancing	 performance	 (3)	 personnel	 development	 

(4)	 monitoring	 and	 assessment	 (5)	 networks	 and	 (6)	 motivation.	 And	 2)	 the	 Enhancing	 

Performance	Model	 for	Research	Development	of	Educational	Service	Area	Office	was	 the	

model	of	casual	multi-variables	relation	which	accorded	with	the	theory,	principles	and	concepts	

of	the	research	framework.

Keyword:	The	Enhancing	Performance	Model	for	Research	Development/Educational	

Service	Area	Office	

บทน�า

กระแสโลกาภิวัตน์	 (Globalization)	 เป็น

ปัจจัยผลักดันส�าคัญที่ท�าให้สังคมโลกเคลื่อนเข้าสู่

สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้	 (Knowledge-Based	

Economic	 Society)	 อย่างรวดเร็ว	 ทุกองค์กรต่าง

พยายามเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร	

โดยมุ่งสู่การพัฒนาและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงรุก	

เพือ่ท�าให้องค์การมคีวามสามารถในการแข่งขนัสงูขึน้	

เป็นที่ยอมรับอย่างสากลว่า	 “การวิจัย	 (Research)”	

เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส�าคัญที่สุดในการ 

พัฒนาองค์กรสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้	 เพราะ

ผลผลิตและผลลัพธ์ของการวิจัยก่อให้เกิดทั้งความรู้	

(Core	Knowledge) และนวัตกรรม	 (Innovation)	 

ดังนั้นประเทศที่พัฒนาแล้วจึงทุ่มเททรัพยากรให้กับ
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	 ปราโมทย	์	เหลาลาภะ* 

Pramote		Laolapha		

กาญจนา		เส็งผล**
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บทคัดย่อ

การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาและพฒันากจิกรรมเชงิสร้างสรรค์ของพพิธิภณัฑ์วดัพระปฐมเจดย์ี		

ราชวรมหาวิหาร	 จังหวัดนครปฐม	 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา	 เก็บข้อมูลด้วยวิธีผสมผสาน

เครือ่งมอืการวจิยั	คอื	แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง	และแบบสอบถาม	กลุม่ตวัอย่างคอื	เจ้าหน้าทีพ่พิธิภณัฑ์	

จ�านวน	5	คน		ประชาชนในชุมชน	จ�านวน	25	คน	นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที	่1	สาขาวิชาการศึกษา

ตลอดชีวิต		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศิลปากร		จ�านวน		27	คน		และ	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที	่3	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร	จ�านวน	70	คน	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย		ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และการวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัยพบว่า

1.	 การวิเคราะห	์SWOT	พบว่า	จุดแข็ง		คือ		พิพิธภัณฑ์มีงบประมาณสนับสนุนและมีโบราณวัตถุ

ที่หลากหลาย	จุดอ่อน	คือ	เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ขาดความรู้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค	์	

โอกาส	 คือ นโยบายส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ของรัฐบาล	 อุปสรรค	 คือพิพิธภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จัก 

อย่างกว้างขวาง

2.	 ผลการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์	 พบว่า	 1)	 ด้านกระบวนการ	 สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิด

ความคิดสร้างสรรค์	ความสนุก	การเรียนรู้ร่วมกัน	ความมีน�้าใจ	2)	ด้านผลผลิต	ผลงานของนักเรียนแสดงให้

เห็นถึงความคิดสร้างสรรค	์และ	3)	ด้านผลกระทบและด้านความยั่งยืน	นักเรียนเกิดความตระหนักในคุณค่า

ของพิพิธภัณฑ์	และครูสามารถน�าไปพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้หรือใช้เป็นสื่อการสอน			

3.	 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด	 ส่วนนักศึกษา

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น/การศึกษาเชิงสร้างสรรค์

*		 อาจารย์ประจ�า	สาขาวิชาพืชศาสตร์	คณะทรัพยากรธรรมชาต	ิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสกลนคร

**		 นักวิชาการ	ส�านักงานผู้บังคับบัญชาแพทย์อาวุโส	โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
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Abstract

This	research	aimed	to		study		and	develop		creative		activities	of		Wat		Phra		Pathom		

Chedi	 	Museum.	 It	 emplayed	 research	 	 and	 	development	 	methodology.	The	 	data	 	were		

collected	 	by	 	mixed	 	method.	The	 research	 	 instruments	were	 structured	 	 interviews	 	and		

questionnaires.		The		samples	were	5		museum		officers,	25	people		in		communities,			27		first		

year	 	 undergraduates	majoring	 in	 	 Lifelong	 	 Education,	 	 Faculty	 of	 	 Education,	 Silpakorn		

University		and		70	third		grade		students		of		the	Demonstration	School	of		Silpakorn	University.		

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

results		showed	that	:

1.		According	to	the	SWOT	analysis		of	study,	Strength		was		the		museum,	that	got	

financial	support	and	displayed	a	variety	of	antiques.	Weakness	was		 the	museum		officers		

lacking	knowledge	to	develop	activities	for	enhancing	creative		education.	Opportunity	was	the	

government	policy	of		enhancing		creative		education.		Threat	was	that	the		museum	was	not	

widely		known.

2.		For	 the		creative		activities,	 it	was		found		 that:		1)	Process:	 the	students	were	

encoruaged	to		have	creative	thinking,		fun,	cooperative	learning	and	hospitality;		2)	Productivity:	

the	students’	products	 reflected	 their	creative	 thinking	and	3)	 Impact	and	sustainability:	 the	

students	realized	the	museum’s	value	and	teachers	could	develop	a	course	or	used	as	a	learning		

media	instruction	to	students.

3.	 Students’	 satisfaction	 	 of	 the	 activities	 	was	 	 found	 	 at	 the	 highest	 	 level	 	 and	

undergraduates’		satisfaction	was	high.

Keywords:	Local	Museum/Creative	Education

บทน�า

การศึกษาเชิงสร ้ างสรรค ์ 	 เป ็นการจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดและจินตนาการ

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ	 ไปสู่จุดหมาย

ปลายทาง	 นั่นคือ	 เพื่อความเจริญงอกงามของ 

บคุคลและสงัคม	การศกึษาเชงิสร้างสรรค์ทีจ่ะน�าไปสู่

ความเจรญิงอกงามได้นัน้	จงึต้องด�าเนนิไปเพือ่ให้เกดิ

คุณค่าอย่างแท้จริง	 ผู้เรียนต้องศึกษาประวัติศาสตร์		

ศิลปกรรม		ขนบธรรมเนียม		ประเพณี		วิทยาศาสตร์		

อนัเป็นวฒันธรรมพืน้ฐานเพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถเข้าใจ

ตนเอง	 เข้าใจผู้อื่น	 เข้าใจสิ่งแวดล้อม	 และเข้าใจใน

วัฒนธรรมของธรรมชาติ	 เข้าใจว่าวัฒนธรรมนั้นมิได้

อยูน่ิง่หากแต่เคลือ่นไหวตลอดเวลา		ท�าให้เราสามารถ

ก�าหนดค่านิยม	 ความเชื่อ	 ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อ 

การเปลี่ยนแปลงของความรู	้การรับรู้	การเข้าใจความ

หลากหลายของวัฒนธรรม	 เข้าใจถึงธรรมชาติของ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่จะเป็นไป

ในอนาคต		การจดัการศกึษาเชงิสร้างสรรค์จงึเป็นการ

จัดกระบวนการเรียนรู ้ที่ท�าให้ผู ้เรียนได้เตรียมตัว

ส�าหรับอนาคต	 เข้าใจความจริงของสิ่งแวดล้อม 
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	พัฒนากิจรรมการเรียนรู้บูรณาการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์

ส�าหรับนักศึกษาครู	 2)	 ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ 

ส�าหรับนักศึกษาคร	ูและ	3)	ประเมินผลการด�าเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	 

เชิงสร้างสรรค์ส�าหรับนักศึกษาครู	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักศึกษาครู	 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 

และนักศึกษาโครงการพัฒนาครูให้ได้วุฒิปริญญาตร	ีคณะครุศาสตร	์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร	ีจ�านวน	

39	คน	ผลการวิจัยพบว่า	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์โดยเน้นให้

นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง	จ�านวน	2	กิจกรรม	ได้แก่	กิจกรรมสร้างสรรค์เอกสารน�าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

บ้านเก่า	และกจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิสร้างสรรค์พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตบ้ิานเก่า	ซึง่ผลการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้ของนักศึกษาครูทั้ง	 2	 กิจกรรมอยู่ในระดับดีและระดับดีมากตามล�าดับ	 นอกจากนี้ผลประเมินการด�าเนิน

งานการจัดกิจกรรมของนักศึกษาคร	ู ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ส่งผลให้เกิดชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา	และเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาทางการ

ศึกษาและชุมชนอย่างมีส่วนร่วมจากส่วนงานต่างๆ	 ยังได้แนวทางการพัฒนาโดยเฉพาะนักศึกษาครูได้ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถใช้กับแหล่งเรียนรู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์

ค�าส�าคัญ:	พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น/พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า/การศึกษาเชิงสร้างสรรค	์

Abstract

This	research	aimed	to:	1)	develop	creative	integrated	activities	about		a	local	museum	

for	student	teachers;	2)	study	the		results		of	integrated	learning	management	of	creative		activities			

about	 the	 local	museum	for	student	 teachers	and		3)	evaluate		 the	results	of	 the	 integrated	

learning	management	of	creative	activities	about	the	local	museum.	The	sample	consisted	of	 

39	student	teachers	majoring	in	Information	Technology	for	Education		from	teacher	development	

*	 อาจารย์	ดร.	กลุ่มหลักสูตรและการสอน	คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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project	to	reach	a	Bachelor	degree.	The	results	revealed	that	there	were	two	of	creative	integrated		

activities		in	Ban	Kao		which	emphasized	on	hands-on	experience,	namely	Baan	Kao	National	

Museum	brochure	creation	and	activities	of	 creative	 leaning	activities.	 	The	 two	 	activities	

organized	by	the	student	teachers	were	evaluated	as	good	and	very	good	respectively.	Moreover,	

the	results	of	the	evaluation		of	the	student	teachers’	organization	of	leaning	activities	caused		

learning	processes	from	integrated	learning	management	of	creative	activities	about	the	local	

museum,	students’	creative	products,	educational	and	community	development	with	the	cooperation	

of	all	stakeholders	and	development	guidelines	for	student		teachers	to	creatively	apply	to	other	

learning	resources	

Keyword: Local	museum	/Baan	kao	national	museum/	creativity	study

บทน�า

การที่จะพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง

การเรยีนรูห้รอืสงัคมฐานความรูน้ัน้มคีวามจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งที่สังคมจะต้องสร้างลักษณะนิสัยรักการเรียนรู ้

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองนั้น	 ผู้คนในสังคมต้อง

ตระหนักว่าการเรียนรู ้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา	 

ทุกสถานที่ 	 และสามารถเรียนรู ้ ได ้ตลอดชีวิต	 

การเรียนรู้ในสถานศึกษาเป็นเพียงช่วงเวลาช่วงหนึ่ง

ของชวีติเท่านัน้	และจดัการเรยีนรูท้ีส่ร้างประสบการณ์

ตรงให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลายสู่การน�าไปปรับใช้ 

ในอนาคต	พพิธิภณัฑ์จงึเป็นแหล่งเรยีนรูอ้กีแหล่งหนึง่

ที่ไม่เพียงแต่จะสามารถปลูกฝังให้เราซึมซับถึงมรดก

ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยังเชื่อมโยงผู้คน 

ในสังคม		แต่ยังสะท้อนพัฒนาการในอดีตถึงปัจจุบัน

ของ	อตัลกัษณ์แห่งชาตพินัธุ	์พพิธิภณัฑ์มใิช่เป็นเพยีง

สถานที่เก็บรวบรวมจัดหมวดหมู่และแสดงของเก่า

อย่างที่รับรู้และเข้าใจแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชิญ 

ให้ศึกษาเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด	 และให้ผู้ชมเกิด

ความใฝ่รู ้	 และจินตนาการด้วยความสร้างสรรค์ 

ของบรรพบุรุษในอดีตที่สร้างวัตถุแต่ละสิ่งได้อย่าง

สร้างสรรค์	อกีทัง้เป็นฐานความรูข้องการเกดิความคดิ

ใหม่ๆ	 อย่างหลากหลายวิทยาการ	 ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ 

จึงเป็นขุมทรัพย์ที่ส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่

เป็นอยู่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้	 (ศรีศักร	 วัลลิโภดม,	

2549)	 การจัดเรียนรู้ควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง 

บูรณาการและสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงศาสตร์	 สาระ

วิชาสู่พิพิธภัณฑ์อย่างกลมกลืน		ซึ่งในมาตรา	7	ของ

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	ได้ระบุ

ไว้ว่า	 กระบวนการเรียนรู ้นั้นเน้นการสร้างสรรค ์

สิง่ต่างๆ	และการบรูณาการเชงิสร้างสรรค์	ไม่ว่าจะเป็น

เรือ่งศลิปะ	วฒันธรรม	การกฬีา	จนถงึภมูปัิญญา	และ

วิทยาศาสตร์จะเห็นได้ว่า	 การศึกษาในเชิงสร้างสรรค	์

จะน�าไปใช้ในสาขาต่างๆ	ได้	ซึง่ศริพิร		ศรสีนิธุอ์ไุรและ	

อษุณย์ี	พรหมสวุรรณ์	(2551:	78-79)	ได้ท�าการศกึษา

วิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

สร้างความภาคภูมิใจในผู้เรียนของท้องถิ่น	 และยัง 

เป็นแหล่งศกึษาเรยีนรูเ้รือ่งราวทีเ่กีย่วกบัท้องถิน่นัน้ๆ	

เป็นคลังสะสมภูมิปัญญาความรู้ส�าหรับคนในท้องถิ่น	

เป็นแหล่งท่องเที่ยวท�าให้คนรู้จักมากขึ้นเป็นช่องทาง

ได้มาซึง่รายได้ของชมุชน		และส่งผลต่อการท่องเทีย่ว

ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในเชิงสร้างสรรค์งานอาชีพ

หรือเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่วัฒนธรรมของชุมชน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมของนักศึกษา	 

ชั้นปีที่	 1	 ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่งของประเทศไทย	และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กลวิธีการ

เรียนภาษาอังกฤษกับระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ	 เพศ	 และประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ	 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ	 นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 ปีการศึกษา	 2554	 จ�านวน	 287	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	 แบบสอบถามที่สร้างโดยผู้วิจัย	 	 (Prakongchati,	 2007)	 สถิติเชิงบรรยาย 

และการวเิคราะห์ความแปรปรวน	ถูกน�ามาใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล	เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กลวธิี

การเรียนภาษาอังกฤษ	กับตัวแปรทั้ง	3	ผลการวิจัยพบว่า	นักศึกษารายงานการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ	

เพื่อ	1)	เตรียมพร้อมก่อนเข้าห้องเรียน	2)	ท�าความเข้าใจบทเรียนในห้องเรียน		3)	พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ของตนเอง	และ	4)	เพิม่พนูความรูภ้าษาองักฤษทัว่ไป	โดยรวมแล้ว	ความถีก่ารใช้กลวธิกีารเรยีนภาษาองักฤษ

ของนักศึกษากลุ่มนี้อยู่ในระดับปานกลาง	 ยกเว้น	 กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อท�าความเข้าใจบทเรียน 

ในห้องเรียนที่มีการใช้ในระดับสูง	 และความถี่ของการใช้กลวิธีการเรียนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญ 

กับประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ	และระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ	

ค�าส�าคัญ : การใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ/นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาล	ชั้นปีที	่1/

	 									ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/เพศ/ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ

Abstract 

This	investigation	was	designed	to	explore	the	overall	strategy	use	of	Thai	university	

freshmen	in	the	Academic	Year	2011	in	a	government	university	in	Thailand,	and	to	examine	

the	 relationships	 in	 the	 frequency	of	 students’	 reported	 language	 learning	 strategy	use	with	

reference	to	self-rated	proficiency	levels,	gender,	and	language	learning	experiences.	Two	hundred	

and	eighty	seven	students	were	multi-stage	sampled	to	participate	in	the	study.	A	researcher-

generated	questionnaire	(Prakongchati,	2007)	was	used	as	the	main	data	collection	instrument.	

Simple	 descriptive	 statistics	 and	 an	Analysis	 of	Variance	 (ANOVA)	were	used	 in	 the	data	

*	 อาจารย์	ดร.	ประจ�าโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร			
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analysis.	 The	 findings	 showed	 that	 these	 students	 used	 language	 learning	 strategies	 for:	 

1)	 preparing	 themselves	 for	 classroom	 lessons,	 2)	 understanding	 while	 studying	 in	 class,	 

3)	improving	their	language	skill	and	4)	expanding	their	general	knowledge	of	English.	They	

reported	high	frequency	of	strategy	use	of	language	learning	strategies	in	understanding	while	

studying	in	class	and	the	language	learning	strategies	used	at	medium	fregupncy	were	preparing	

themselves	for	classroom	lessons,	improving	their	language	skills,	and	expanding	their	general	

knowledge	of	English.		In	addition,	the	frequency	of	the	students’	overall	reported	use	of	strategies	

correlated	significantly	in	terms	of	previous	language	learning	experiences	and	language	proficiency	

levels.		

Keywords: Use	 of	 English	 language	 learning	 strategies/Thai	 government	 university	

freshmen/self-rated	proficiency	levels/gender/language	learning	experiences

Introduction 

Over	 the	past	 two	decades,	 there	has	

been	a	great	emphasis	on	how	language	learners	

deal	with	 their	 target	 language	 learning.	 	 In	

response	to	this	emphasis,	the	main	purpose	for	

language	 learning	 strategy	 research	 was	 to	

describe	the	“good	language	learners.”		Naiman,	

FrÖhlich,	 Stern,	 and	 Todesco	 (1975),	Rubin	

(1975),	and	Stern	 (1975)	are	 the	pioneering	

researchers	carrying	out	their	works	to	identify	

what	 ‘good’	or	 ‘successful’	 language	learners	

actually	 do	 when	 they	 learn	 their	 target	

languages;	e.g.	English,	French,	German.		The	

strategies	 employed	 by	 those	 learners	 were	

proposed	 and	 then	 were	 suggested	 for	

unsuccessful	language	learners	to	apply	in	order	

to	make	them	successful	in	learning	languages.		

The	three	studies	from	Naiman	et	al.	(1975),	

Rubin	 (1975),	 and	 Stern	 (1975)	 initiate	 an	

interest	 in	 many	 language	 researchers	 to	

continuously	 work	 at	 the	 achievement	 of	

successful	 language	 learners	 (see	 Bialystok,	

1981;	O’Malley,	Chamot,	Stewner-Manzanares,	

Küpper,	&	Russo,	1985;	and	Politzer,	1983).	
Concerning	the	lack	of	attention	given	to	how	

learner	differences	influence	language	learning	

strategy	use	and	language	achievement,	there	

has	 been	 an	 increasing	 emphasis	 on	 how	

language	learners’	characteristics	relate	to	their	

language	performance.	Much	research	has	later	

been	carried	out	accordingly,	e.g.	Bialystok	and	

FrÖhlich,	 1978;	 Ehrman	 and	 Oxford,	 1989;	

Hong-Nam	and	Leavell,	2006;	Magogwe	and	

Oliver,	 2007;	 Oxford	 and	 Ehrman,	 1995;	

Wharton,	2000;	Yang,	1999;	and	Yilmaz,	2010.	

Similar	 to	 the	 Thai	 context,	 at	 first,	

language	learning	strategy	research	conducted	

with	Thai	EFL	(English	as	a	Foreign	Language)	

learners	 have	 documented	 language	 learning	

strategies	in	striving	for	academic	success	(e.g.	

Kaotsombut,	 2003;	 Lappayawichit,	 1998;	

Ounwattana,	2000;	Sarawit,	1986).		However,	
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บทคัดย่อ

การวจิยันี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาหลกัสตูรระดบัชัน้เรยีน	เพือ่สร้างเสรมิสขุภาพของนกัเรยีนระดบั

ชั้นประถมศึกษา	 โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา	 ประชากรเป็นโรงเรียน	 จ�านวน	 198	 โรงเรียน	 

กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักเรียน	97	คน	และครู	3	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบวัดความรู	้แบบสังเกต

และแบบทดสอบ	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย	 (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 การทดสอบจากท	ี 

แบบอิสระ	และวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัย	พบว่า

1.	 การวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น	 ควรเพิ่มการออกก�าลังกาย	 ทักษะทางสังคม	 การพักผ่อน	 

ความส�าคัญของวัคซีนในการป้องกันโรค	การดูแลรักษาดวงตาและโรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในช่องปาก		

2.	 หน่วยการเรียน	 จ�านวน	10	หน่วย	 ได้รับการออกแบบและพัฒนา	 โดยใช้แนวคิดการออกแบบ

แบบย้อนกลับ

3.	 การทดลองใช้หลักสูตร	 พบว่า	 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถภาพทางกายก่อน 

และหลังการใช้หลักสูตรแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05	 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค	์ 

ทักษะปฏิบัต	ิและทักษะทางสังคม	อยู่ในระดับด	ี

4.	 การประเมินหลักสูตร	 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์	 80/80	 และผลการวิพากษ์จาก 

ผู้ทรงคุณวุฒ	ิเห็นว่า	หลักสูตรมีความเหมาะสม

ค�าส�าคัญ:	การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน/การสร้างเสริมสุขภาพ

Abstract

This	research	aimed	to	develop	a	classroom	curriculum	in	order	to	promote	good	health	

among	elementary	students	following.		research			and		development		procedures.	The	population	

of	the	study	consisted	of	198	schools.	The	samples	consisted	of	97	students	and	3	teachers.	
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The	research	instruments	included	an	academic	achievement	test.	On	observation	form	and	tests.	

The	data	were	analyzed	in	terms	of	mean	(X ),	Standard	deviation	(S.D.),	t-test	independent	 

and	content	analysis.	The	research	results	were	as	follows:

1.	Accarding	to	the	needs	assessment,	exercises,	social	skills,	rest,	importance	of	vaccine	

for	protecting	the	body	from	diseases,	eye	care	and	oral	diseases	should	be	added.

2.	Ten	lessons,	which	were	designed	and	developed:		were	based	on	Backward	Design.

3.	The	implementation	of	the	curriculum	revealed	that	the	students’	academic	achievement	

and	physical	fitness	before	and	after	the	implementation	were	significantly	different	at	the	.05	

level.	Additionally	the	desirable	characteristics	and	practical	and	social	skills	were	at	good	level.

4.	The	evaluation	of	the	curriculum		was	found	efficient		at		80/80	and	the	experts,	

comments	reverted	that	the	curriculum		was	appropriate.

Keyword:	Classroom	Curriculum/Health	Promotion

บทน�า

การพฒันาหลกัสตูรระดบัชัน้เรยีน	ได้ก�าหนด

สาระการเรียนรู ้และมาตรฐาน	 ในการสร้างเสริม 

สุขภาพของนักเรียนในระดับประถมศึกษา	มีแนวทาง

การศึกษา	 เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมเยาวชนให้เป็น

เยาวชนที่มีคุณภาพ	 มีความสมดุล	 ทั้งด้านร่างกาย		

ความรู	้คณุธรรม	มจีติส�านกึในความเป็นพลเมอืงไทย

และเป ็นพลโลก	 มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน	 

รวมทัง้เจตคตทิีจ่�าเป็น	โดยมุง่เน้นนกัเรยีนเป็นส�าคญั	

บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู ้และ

พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ	 มีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์	 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด	ี 

มีสุขนิสัยและรักการออกก�าลังกาย	 มีความรู้	 ทักษะ

และเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและ 

ผู ้อื่น	 มีสติปัญญาดีและมีทักษะในการตัดสินใจ 

อย่างถูกต้องพึ่งตนเองได้	 มีศีลธรรม	 จริยธรรมและ

จิตส�านึกเพื่อสังคม	 สอดคล้องกับเพียเจต์	 (Piaget	

1996:	 50-67)	 ที่กล่าวว่า	 ในช่วงที่มีอายุระหว่าง	 

11-12	 ปี	 นักเรียนสามารถเข้าใจกิจกรรมที่มีความ 

ซับซ้อน	 เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะในการเคลื่อนไหว	

รูจ้กัอวยัวะต่างๆในร่างกายของตนเอง	มคีวามผดิชอบ	

มเีหตผุล	ส�านกึรบัผดิชอบและสามารถเข้าใจสิง่ทีเ่ป็น

นามธรรม	 มีการสร้างภาพแทนในใจ	 และเชื่อมโยง

สถานการณ์ต่างๆได้โดยไม่ยึดติดกับข้อมูลที่มาจาก

การด	ู	การเหน็และการสงัเกตเพยีงอย่างเดยีว	อกีทัง้

มีความคิดเป็นของตนเอง	 และเข้าใจความคิดของ 

ผู้อื่น	 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกรมอนามัย	 

(2539:	 2)	 ซึ่งมีการศึกษาผลของการสร้างแรงจูงใจ

ของผู้ที่มีอายุระหว่าง	11-13	ปี	ผู้ที่มีหน้าที่ส่งเสริม 

สุขภาพ	ด้านพฤติกรรมการออกก�าลังกาย	 โดยใช้วิธี

ของ	เพนเดอร	์(Pender,	1996:	88)	เป็นเวลา	13	

สัปดาห	์	ซึ่งประกอบด้วย	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

โดยใช้โปสเตอร์	 แผ่นพับ	 การเสนอต้นแบบการ 

สาธิตและฝึกปฏิบัต	ิการให้ค�ามั่นสัญญา	การก�าหนด

เป้าหมายและการกระตุ้นเตือน	 โดยการทดลองกับ

นักเรียนจ�านวน	 44	 คนและกลุ่มควบคุมนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 4-6	 จ�านวน	 44	 คน	 
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้าง 

ความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร	์ผลการวิจัยพบว่า		

1.	 รปูแบบชมุชนการเรยีนรูอ้อนไลน์ฯ	ประกอบด้วย	4	องค์ประกอบ	คอื	1)	ฐานทรพัยากรบนชมุชน

การเรยีนรูอ้อนไลน์	2)	กลุม่เรยีนรูอ้อนไลน์	3)	เครือ่งมอืทีใ่ช้แลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นชมุชนการเรยีนรูอ้อนไลน์ฯ

และ	4)	เทคโนโลยีที่สนับสนุนการท�างานร่วมกันบนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ

2.	 ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ	มี	8	ขั้น	คือ	1)	ขั้นการวางแผนและ

ก�าหนดทิศทางการเรียนรู	้ 2)	 ขั้นน�าเข้าสู่ประเด็นการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์3)	 ขั้นค้นปัญหาหรือ

ก�าหนดภารกิจของงาน	 4)	 ขั้นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและน�าผลจากข้อมูลที่ค้นพบไปใช้	 5)	 ขั้นวางแผน

ด�าเนินงานการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน	 6)	 ขั้นด�าเนินงานการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน	 

7)	ขั้นน�าเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน	8)ขั้นประเมินผล

3.	 กลุ ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการสร้างความรู ้สูงกว่าก่อนท�ากิจรรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ทีร่ะดบั	.05	และกลุม่ตวัอย่างมรีะดบัคณุภาพของการพฒันานวตักรรมการเรยีนการสอน	โดยมรีะดบัคณุภาพ

อยู่ในระดับสูง

ค�าส�าคัญ:	รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์/กระบวนการสร้างความรู้/นวัตกรรมการเรียนการสอน

Abstract

This	research	aimed	to	develop	an	online	learning	community	model	using	knowledge	

creation	process	to	create	instructional	innovation	of	computer	teachers.	The	research	results	

indicated	that:	
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1.	The	online	learning	community	model	consisted	of	4	components:	1)	resources	for	

the	online	learning	community;	2)	online	learning	groups;	3)	equipment	for	the	online	learning	

community	and		4)	technology		supporting	collaboration	of	online	learning	community.

2.	There	were	8	steps	in	the	online	learning	community	model:	1)	planning	and	setting	

directions	of	learning;	2)	participating		online	learning	community;	3)	identifying	problems	or	

tasks	4)		collecting	and	utilizing	data;	5)		planning	to	create	instructional	innovation;	6)	creating	

the	instructional	innovation;	7)	presenting	the	instructional	innovation	and	8)	evaluating.	

3.	The	samples’	scores	on	behavior	of	knowledge	creation	were	significantly	higher	than	

the	 scores	before	 implementing	 the	model	at	 the	 .05	 level.	The	quality	of	 the	 instructional	

innovation	developed	by	the	samples	was	at	the	high	level.

Keyword :	online	learning	community	model/knowledge	creation	process/instructional	

innovation

บทน�า

มนุษย์เป็นผู ้สร้างความรู ้โดยอาศัยกลไก

สมองที่ซับซ้อน	ความรู้ที่สร้างขึ้นนั้นจะถูกเก็บฝังลึก

ไว้ภายในตวัผูส้ร้างซึง่มเีพยีงบางส่วนเท่านัน้ทีส่ามารถ

น�าออกมากระจายให้ผูอ้ืน่ได้รบัรูค้วามรูท้ีก่ระจายออก

สู่ภายนอกนั้นอาจมีการบันทึกเก็บไว้ในสื่อชนิดต่างๆ

หรือแฝงอยู ่	 ในกระบวนการสิ่งประดิษฐ์และการ

บริการ	ดังนั้นความรู้จึงจ�าแนกออกได้เป็น	2	ประเภท	

ประเภทแรกคือ	 ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน	 ประเภทที่

สองคอืความรูท้ีอ่ยูภ่ายนอกตวัคน	ความรูท้ีอ่ยูภ่ายใน

ตัวคนและที่อยู่ภายนอกตัวคนจึงมีปฏิสัมพันธ์กันใน

ลักษณะเป็นวงจร	4	รูปแบบคือ	การน�าความรู้ภายใน

บุคคลออกสู่ภายนอก	 การผนวกความรู ้ภายนอก	

การน�าความรู้ภายนอกเข้าสู่ภายในตัวบุคคลและการ

สังเคราะห์ความรู ้ภายในบุคคล	 (Nonaka	 and	

Takeuchi,	 1995)	 ปฏิสัมพันธ์ความรู ้หากมีการ

ก�าหนดกิจกรรมเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์อย่าง

เหมาะสม	จะช่วยท�าให้ความรูเ้ก่าได้รบัการพฒันาและ

ความรู้ใหม่ถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลท�าให้

ความรู้ถูกยกระดับสูงขึ้นกลายเป็นทรัพยากรความรู้ 

ที่มีคุณค่าและมูลค่าของบุคคลและสถานศึกษา 

ดังนั้นกระบวนการสร้างความรู ้จ�าเป็นต้องมีปัจจัย 

ทีส่นบัสนนุในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้	กค็อื	เทคโนโลยี

สารสนเทศ	ดังที	่ใจทิพย์	ณ	สงขลา	(2548)	ได้กล่าว

ไว้ว่ากระบวนการสร้างความรู้ก็สามารถบูรณาการ 

ให้เข้ากับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในลักษณะ

ของรูปแบบและสิ่งแวดล้อมของ	 e-learning	 ซึ่งมี

เนื้อหาสาระของความรู้	 ผู้สอน	 และผู้เรียนโดยใช้

เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง	จะต้องด�าเนินการที่แตกต่าง

ไปจากบริบทในห้องเรียน	 ดังนี้	 1)	 การเข้าถึงและ 

การสร้างแรงจูงใจ	 2)	 สร้างสัมพันธ์ทางสังคม	 

3)	แลกเปลีย่นข้อมลูความรู	้4)	สรรค์สร้างความรูใ้หม่	

5)	 พัฒนาความรู้การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่

สมบูรณ์จะท�าให้เกิดชุมชนการเรียนรู ้ออนไลน	์

(Online	Learning	Community)

ในปัจจุบันการเรียนรู ้ในรูปแบบชุมชนการ

เรียนรู้ออนไลน์เพื่อให้ครูสามารถสร้างนวัตกรรมการ

เรียนการสอนนั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู ้สอนต้องมี

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการสอนและการพัฒนาสื่อ

ที่หลากหลายรูปแบบและจ�าเป็นต้องมีการเรียนรู ้ 
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 วิเคราะห์และก�าหนดกระบวนการน�าหลักสูตรสู่การปฏิบัต	ิ 

2)	พัฒนาเครื่องมือประเมิน	3)	ศึกษาสภาพการน�าหลักสูตรสู่การปฏิบัต	ิ	และ	4)	ตรวจสอบความเหมาะสม

ของเครื่องมือประเมิน	เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย	แบบสอบถาม	แบบตรวจสอบรายการ	และแบบประเมิน

แบบมาตรประมาณค่า	 3	 ระดับ	 การทดลองใช้เครื่องมือประเมินกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	 โดยกลุ่ม

ตวัอย่างเป็นผูบ้รหิารหลกัสตูร	จ�านวน	13	คน	อาจารย์ผูส้อนและอาจารย์พีเ่ลีย้ง	จ�านวน	47	คน	และนกัศกึษา		

จ�านวน	40	คน		วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช	้ความถี่	 	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 	สัมประสิทธิ์ 

ความแปรปรวน	และการวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัย	พบว่า	1)	องค์ประกอบของกระบวนการน�าหลักสูตร 

สูก่ารปฏบิตัหิลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิตัทิัว่ไป	(การรกัษาโรคเบือ้งต้น)		ม	ี3	องค์ประกอบ	

คือ	องค์ประกอบด้านปัจจัยป้อน	องค์ประกอบด้านกระบวนการ	และองค์ประกอบด้านผลผลิต	2)	เครื่องมือ

ประเมินกระบวนการน�าหลักสูตรสู่การปฏิบัติมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง	 0.80	 –	 1.00	 และ 

มีความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง	 0.64	 –	 0.96	 	 3)	 สภาพการน�าหลักสูตรสู่การปฏิบัติพบว่า	 การด�าเนินงาน 

ในองค์ประกอบ	 ด้านปัจจัยป้อนอยู่ในระดับดี	 ด้านกระบวนการอยู่ในระดับพอใช้	 	 และด้านผลผลิตอยู่ใน 

ระดับด	ีและ	4)		ผู้บริหารและผู้สอนที่เป็นกรณีศึกษาเห็นว่าเครื่องมือประเมินมีความเหมาะสมในการน�าไป

ปฏิบัติระดับปานกลาง	

ค�าส�าคัญ :	กระบวนการน�าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ/เครื่องมือประเมิน
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Abstract

The	 purposes	 of	 the	 research	 were	 to:	 1)	 analyze	 and	 determine	 the	 curriculum	

implementation	process	based	on	reliable	perspectives	and	principles;	2)	develop	assessment	

tools;	3)	study	the	state	of	the	implementation	and		4)	examine	the	appropriateness	of	assessment	

tools.	The	research	 instruments	were	a	questionnaire,	a	checklist	 form,	and	a	3-rating	scale	

evaluation	form.	The	assessment	tools	were	implemented	at	the	School	of	Nursing,	Faculty	of	

Medicine,	Ramathibodi	Hospital,	Mahidol	University.	The	samples	were	13	curriculum	executives,	

47	instructors,	and	40	students.	Data	were	analyzed	by	percentage,	mean,	standard	deviation,	

coefficient	of	variation	(CV.)	and	content	analysis.	The	results	of	the	study	were	as	follows:	 

1)	 components	 of	 the	 curriculum	 implementation	 process	 consisted	 of	 3	 factors	 namely:	 

input	components,	process	components	and	output	components.	2)	The	content	validity	of	the	

assessment	tools	of	the	curriculum	implementation	process	ranged	between	0.80–1.00	and	the	

reliabilities	were	between	0.64–0.96		3)	The	state	of	 the	curriculum	implementation	 in	 the	

nursing	institutes	revealed	that	the	operations	on	the	input	components	were	at	a	good	level.	

The	output	components	were	at	a	good	level.	4)	The	stakeholders	from	the	case	study	and	the	

assessment	tools	were	at	a	fair	level	of	appropriateness.		

Keyword : curriculum	Imple	mentation/Assessment	Tools

บทน�า

จากการที่สภาการพยาบาลมีหน้าที่ควบคุม

และเห็นชอบในหลักสูตรต ่างๆ	 นั้น	 หลักสูตร 

การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป	 (การ

รักษาโรคเบื้องต้น)	 จึงต้องมีกระบวนการผลิตที่ได้

มาตรฐาน	 เพื่อจะให้ผลผลิตคือพยาบาลที่จะออกไป

รักษาโรคเบื้องต้นแก่ประชาชนได้ถูกต้องตามความรู้

เชงิทฤษฎดีงักล่าวโดยสภาการพยาบาล		ในการจะเกดิ

ผลผลิตตามที่สภาการพยาบาลต้องการจ�าเป็นต้อง

อาศัยระบบการประเมินเพื่อตรวจสอบกระบวนการ

ด้านหลักสูตรของแต่ละสถาบันการศึกษาพยาบาลที่

เปิดสอนอนัประกอบด้วยชนดิต่าง	ๆ 	ของหลกัสตูรได้

เน้นความส�าคัญของหลักสูตรในรูปแบบการน�าสู่การ

ปฏิบัต	ิ(Implemented	Curriculum)	โดยเน้นความ

ส�าคัญของการปฏิบัติด้านการเรียนการสอนของครู

เป็นหลัก	 จากแนวคิดดังกล่าวเห็นได้ว่ากระบวนการ

น�าหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ

ช่วยให้การน�าหลักสูตรหรือสาระที่ก�าหนดไว้ใน

หลักสูตรมาแปลงสู่การปฏิบัต	ิ	

การจดัการศกึษาหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะ

ทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป	 (การรักษาโรคเบื้องต้น)	

จ�าเป็นจะต้องมีหลักสูตรที่เป็นเอกสารที่รวบรวม

แนวคิด	 หลักการ	 และรายละเอียดการด�าเนินการ	

ตลอดจนประสบการณ์ให้ยึดถือเป็นแนวทางใน 

การจัดการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรมีขั้นตอนที่มี 

มุมมองที่ต่างกันไป	 แต่กระบวนการโดยทั่วไปแล้ว	 

มีขั้นตอนที่มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องกันตลอด

เวลาอยู	่3	ขั้นตอน	คือการวางแผนหลักสูตร	การน�า

หลกัสตูรไปใช้	และการประเมนิหลกัสตูร	การวางแผน

หลักสูตรเป็นขั้นตอนเริ่มแรกที่มีความส�าคัญ	 เพราะ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์	คือ	1)	พัฒนารูปแบบการโค้ช	เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้

ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล	 ในสังกัดสถาบัน 

พระบรมราชชนก	 กระทรวงสาธารณสุข	 และ	 2)	 ตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการโค้ช 

ที่พัฒนาขึ้น	ด�าเนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยและพัฒนา	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก	่อาจารย์พยาบาล	4	คน	นักศึกษา

พยาบาล	43	คน	และผู้บริหาร	3	คน	จากสถาบันพระบรมราชชนก	กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดเพชรบุร	ี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบทดสอบความรู้และแบบประเมินสมรรถนะการโค้ชและการจัดการเรียนรู	้

แบบบันทึกและแบบสังเกตพฤติกรรมการโค้ชและการจัดการเรียนรู้	 แบบสอบถามและประเด็นการสนทนา

กลุ่มเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการโค้ช	ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าร้อยละ	การทดสอบค่าท	ีและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1.	 รปูแบบการโค้ชทีไ่ด้รบัการพฒันา	ถกูเรยีกว่า	รปูแบบการโค้ชพพีซีอี	ีซึง่ประกอบด้วยองค์ประกอบ	

3	 ส่วน	 คือ	 1)	 หลักการและวัตถุประสงค์	 เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการสร้างความรู ้

ด้วยตนเอง	2)	กระบวนการ	4	ระยะ	คือ	การเตรียมการ	การวางแผน	การปฏิบัติการโค้ช	และการประเมิน

ผลการโค้ช	และ	3)	เงื่อนไขการน�ารูปแบบไปใช้		ได้แก่	ระบบสนับสนุน	ทักษะการโค้ช	และการติดตามดูแล

2.	 การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชพีพีซีอี	 พบว่า	 สมรรถนะการโค้ชและสมรรถนะการจัดการเรียนรู้

ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา	ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลัง
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การทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 อาจารย์พยาบาลและผู้บริหารมีความพึงพอใจ

ในระดับมากที่สุด	และนักศึกษาพยาบาลมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนรู้เหมาะสมในระดับมาก

ค�าส�าคัญ :	รูปแบบการโค้ช/ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

Abstract

The	purposes	of	this	research	were	to:	1)	develop	a	coaching	model	to	enhance	nursing	

instructors	instructional	competency	that	promotes	critical	thinking	skills	of	nursing	students	in	

Praboromarachanok	Institute,	Ministry	of	Public	Health and	2)	examine	empirical	effectiveness	

of	the	model.	The	research	and	development	procedure	was	employed.	The	samples	consisted	

of	4	nursing	instructors,	43	nursing	students	and	3	administrators	from	Prachomklao	college	of	

Nursing,	Petchaburee	Province.	The	research	instruments	were	an	achievement	test,	a	competency	

evaluation	form,	a	record	form,	an	observation	form,	a	questionnaire	and	focus	group	items.	

The	data	were	analyzed	by	mean,	standard	deviation,	percentage,	dependent	t-test	and	content	

analysis.

The	research	results	were:

1.	 The	developed	coaching	model	was	called	called	“The	PPCE	Coaching	Model”	which	

consisted	of	3	components:	1)	principles	and	objectives,	2)	processes	and	3)	model	implementation	

conditions.	

2.	 The	PPCE	Coaching	Model	experimentation	revealed	that	PPCE	Coaching	Model	

was	empirically	effective.	Nursing	instructors’	coaching	competency	and	instructional	competency	

that	enhanced	critical	thinking	skills	of	nursing	students	before	and	after	the	implementation	of	

the	model	were	significantly	different	at	the	.05	level.		The	nursing	students’	critical	thinking	

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

level.	The	nursing	instructors	and	the	administrators	were	satisfied	with	the	PPCE	Coaching	

Model	at	the	highest	level.	Nursing	students	agreed	that	the	instruction	that	promoted	critical	

thinking	skills	was	appropriate	at	a	high	level.

Keyword :	Coaching	Model/Critical	thinking	skills

บทน�า

ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี	

ตลอดจนสภาพปัญหาด้านสขุภาพทีแ่ปรเปลีย่นไปตาม

สภาพสังคม	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อม	 ท�าให้การ 

ให้บริการสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้นเป็นล�าดับ	

นอกจากนี้ลักษณะการปฏิบัติงานทางการพยาบาล 

ต้องอาศัยการตัดสินใจเลือกรับข้อมูลข่าวสาร	 เลือก

วิธีการปฏิบัติการพยาบาลที่ดีที่สุด	 ปลอดภัย	 และ 

คุ้มค่าที่สุดแก่ผู้รับบริการ	 สามารถเลือกให้การดูแล

ผู ้รับบริการที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทาง
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การพัฒนาแบบฝึกเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนสะกดค�าส�าหรับนักเรียน 

ชาวต่างประเทศระดับกลางในเขตกรุงเทพมหานคร

The Development of Language Exercises for Improving the Spelling of Thai 

Words for Intermediate Freign Students in Bangkok

นิรานันท	์	วิไลรัตนกุล*

Niranan		Wilairattanakul			

มีชัย		เอี่ยมจินดา**

Meechai		Iemjimda

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบฝึกเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนสะกดค�าส�าหรับนักเรียนชาวต่างประเทศ

ระดับกลางในเขตกรุงเทพมหานคร	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักเรียนชาวต่างประเทศระดับกลาง	โรงเรียนนานาชาติ

นีวา	เขตบางกะป	ิจังหวัดกรุงเทพมหานคร	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	1)	แผนการจัดการเรียนรู	้

จ�านวน	11	แผน	2)	แบบฝึกการเขียนสะกดค�าจ�านวน	5	แบบฝึก	ผลการวิจัยพบว่า	1)	ประสิทธิภาพของ

แบบฝึกมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	70	/	70	ได้ค่าประสิทธิภาพ	81.08	/	81.53		2)	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่องการเขียนสะกดค�า	 ส�าหรับนักเรียนชาวต่างประเทศระดับกลาง	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ	 .05	 โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 	 3)	 ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเพื่อแก้ไข 

ข้อผิดพลาดการเขียนสะกดค�าส�าหรับนักเรียนชาวต่างประเทศระดับกลางอยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ :	การเขียนสะกดค�า/แบบฝึกทางภาษา

Abstract

The	researcher	developed	language	exercises	for	improving	the	spelling	of	Thai	words	

for	 intermediate	 foreign	 students	 in	Bangkok,	The	 sample	 of	 this	 research	was	 a	 group	 of	

intermediate	foreign	students	from	Niva	International		School,	Bangkapi	district	of	Bangkok.	

The	instruments	of	this	research	were	1)	11	lesson	plans	2)	5	language	exercises	for	improving	

the	spelling	of	Thai	words.	The	research	results	were:	1)	According	to	the	standard	at	70/70,	

the	efficiency	of	the	language	exercises	for	improving	the	spelling	of	Thai	words	was	81.08	/	

81.53		2)	The	students’	achievement	was	significantly	different	at	the	.05	level	which	is	higher	

than	the	achievement	before	the	experiment.		3)	Students’	opinions	towards	learning	language	

exercises	for	improving	the	spelling	of	Thai	words	were	at	high	level.	

Keyword :	Spelling	of	Thai	Words/Longwage	Exercises	
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

The Development of Learning Outcome on Adding and

Subtracting Problems of First Grade Pupils Taught

by The Project Approach

ศรัญญา	มณีไตรรัตน์เลิศ*

Saranya		Maneetrairatlert

สุเทพ		อ่วมเจริญ**

Sutep		Uamcharoen

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์การบวกและการลบของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่	1	ก่อนและหลงัเรยีนด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน	2)		ศกึษาความสามารถ

ในการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่1	และ	3)		ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีที	่1	ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื		นกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	1	โรงเรียนเซนต์คาเบรียล	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	60	คน	ใช้แผนการทดลองแบบกลุ่ม

เดียวสอบก่อนและสอบหลัง		

ผลการวจิยัพบว่า	1)	ผลการเรยีนรูเ้รือ่งโจทย์ปัญหาการบวกและการลบของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	1	ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	โดยมี

คะแนนหลงัการจดัการเรยีนรูส้งูกว่าก่อนการจดัการเรยีนรู	้2)	ความสามารถในการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน

อยู่ในระดับดี	 และ	 3)	 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 

โครงงาน	ในภาพรวมอยู่ระดับพึงพอใจมาก

ค�าส�าคัญ :	โจทย์ปัญหาการบวกลบเลข

Abstract

The	purposes	of	this	research	were	to	:	1)	compare	the	students’	learning	outcome		on	

addition	and	subtracting	problems		before	and	after	the	implementation	of	the	project		approach;		

2)	study	the	first	grade	students’	abilities	after	the	implementation	of	the	project	approach	and	

3)	study	students’	satisfaction	towards		the	instructional	management		by	the	project	approach.	
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The	sample	consisted	of	60	first	grade	students	in	academic	year	2010	at	Saint	Gabriel’s	College,	

Dusit	District,	Bangkok.	The	one-group	pretest-posttest	design	was	used.	The	research	instruments	

were	lesson	plans,	a	learning	outcome	test,	group	work	observation,	work	sheet	checking,	and	

questionnaires.

The	research	finding	were	:	1)	The	learning	outcomes	on		adding	and	subtracting	problems	

of	 	 first	 grade	 students	 before	 and	 after	 the	 implementation	 of	 the	 project	 approach	were		

significantly	different	at	the	.05	level.	The	learning	outcomes	after	the	implementation	of	the	

project		approach	were	higher	than	before	the	implementation	;	2)	The	students	learning	abilities	

affer	the	implementation	of	by	the	project		approach	in	general	were		excellent	and	3)	The	

students’	satisfaction	towards	the	project	approach		were	hight	in	general.			

Keyword :	Learning	outcome	on	adding	and	subtracting

บทน�า 

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้

พัฒนาตนเองไปตลอดชีวิตช่วยให้สามารถด�ารงชีวิต

และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข	 รู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง	 รวมทั้งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ได้ด้วยความตระหนักถึงความส�าคัญ	 และความ 

จ�าเป็นของการศึกษา	 จึงได้มีการก�าหนดไว้ในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 	 10	 

(พ.ศ.	 2550-2554)	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 โรงเรียน

เซนต์คาเบรียล	 ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์เพื่อใช้เป็น 

ทิศทางและเป้าหมายในการจัดการศึกษาว่า	 ผลการ

เรียนทุกวิชาในปี	 2551-2555	 ผู ้เรียนแต่ละคน 

จะต้องได้คะแนนร้อยละ	75	ขึ้นไป	และจากผลการ

สอบของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	

ปลายภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2552	 ในวิชา

คณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	 68.29	 ซึ่ง 

ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนกัเรยีนยงัไม่ถงึเกณฑ์ทีไ่ด้ตัง้ไว้	ทางฝ่ายวชิาการ

ได้วิเคราะห์เนื้อหาของข้อสอบสาระที	่1	จ�านวนและ

การด�าเนินการด้านกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาการ

บวกและการลบ	พบว่านกัเรยีนขาดทกัษะกระบวนการ

คิดวิเคราะห์ในการแก้โจทย	์ไม่เข้าใจความหมายและ

ค่าประจ�าหลัก	 รวมถึงทางครูผู ้สอนได้บันทึกหลัง

แผนการสอนว่านักเรียนไม่เข้าใจในการแก้โจทย์

ป ัญหาจากการที่ตรวจแบบฝึกหัด	 และสังเกต 

ในขณะเรียน	 นักเรียนยังขาดทักษะในการท�างาน 

ตามขั้นตอน	นับเป็นเรื่องส�าคัญที่ควรได้รับการแก้ไข			

คณิตศาสตร ์มีบทบาทส�าคัญยิ่ งต ่อการ 

พัฒนาความคิดของมนุษย์	 ท�าให้มนุษย์มีความคิด

สร้างสรรค์	 คิดอย่างมีเหตุผล	 เป็นระบบระเบียบ	 

มีแบบแผน	สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์

ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ	 ท�าให้สามารถคาดการณ์	

วางแผน	 ตัดสินใจ	 และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

และเหมาะสม	 คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ

ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์ 

อื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ 

การด�ารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	

นอกจากนี้ยังช่วยให้พัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ	์มีความ

สมดุลทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญาและอารมณ	์

สามารถคดิเป็นท�าเป็น	แก้ปัญหาเป็น	และสามารถอยู่
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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 พัฒนาบทเรียนส�าเร็จรูป	 โดย 

บูรณาการแหล่งเรียนรู	้ เรื่อง	เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุร	ีให้มีประสิทธิภาพ	80/80	(2)	เปรียบเทียบ

ผลการเรยีนรูก่้อนและหลงัเรยีนด้วยบทเรยีนส�าเรจ็รปู	เรือ่ง	เศรษฐกจิพอเพยีงเคยีงคูเ่พชรบรุี	โดยบรูณาการ

แหล่งเรยีนรู้	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่	2	(3)		ประเมนิความสามารถในการสร้างผลงานของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	หลังการเรียนด้วยบทเรียนส�าเร็จรูป	เรื่อง	เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุร	ีโดยบูรณ

การแหล่งเรียนรู้		

1)	ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนส�าเร็จรูปแบบสาขา	 โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้

เพชรบุรี	เรื่อง	เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุร	ี87.46/86.03	เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว	้80/80		

2)	ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส�าเร็จรูปแบบสาขา	 โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู	้	

เรื่อง	 	 เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 2	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน		

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05				

3)	ผลการประเมินความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่2	โดยบูรณการ

แหล่งเรียนรู้	 เรื่อง	 เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี	 พบว่า	 นักเรียนมีความสามารถในการสร้างผลงาน 

อยู่ในระดับ	ด	ี
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Abstract 

The	purposes	of	this	research	and	development	research	were	to:	(1)	develop	a	programmed	

instruction	by	integrating	learning	resources	on	the	topic	of	sufficiency	economy	as	a	counterpart	

of	Phetchaburi	in	order	to	meet	the	hypothetical	efficiency	criterion	of	80/80;	(2)	compare	the	

students
,
	 learning	outcome	gained	before	and	after	 the	 implementation	of	 	 the	programmed	

instruction	integrating	learning	resources	on	the	topic	of	sufficiency	economy	as	a	counterpart	

of	Phetchaburi	and	3)	evaluate	the	Matthayomsuksa	2	students
,
	abilitiy		to	create		some	work	

based	on	sufficiency	economy	as	a	counterpart		of		Phetchaburi.

The		results		of		this		study		revealed		as		the		follows:

1.	 The	 efficiency	of	 the	 programmed	 instruction	 intergrating	 learning	 	 resources	 on	

sufficiency		economy	as	a	counterpart	of	Phetchaburi		met	the	efficiency		criterion		of		87.46/86.03		

which		was		higher		than		the		expected		efficiency		criterion	of	80/80.

2.	 The		students
,
	learning		achievement		attained		by		using	programmed		instruction		

intergrating	 learning	 resources	 on	 sufficiency	 economy	 counterpart	 of	 Phetchaburi	 was		

significantly		higher		at		.05		level.	

3.	 The	result		of	the	evaluation	of	the	students
,
		abilities		to	creat		works		was	at	good		

levels.

 

Keyword:	 Programmed	 instruction/Intergrating	 learning	 resources/sufficiency	 

economy		counterparting		Phetchaburi

บทน�า

การพฒันาประเทศไทยให้สามารถด�ารงอยูไ่ด้

อย่างมั่นคงและยั่งยืน	 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 และมีแนวโน้มทวี

ความรุนแรงขึ้น	 จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับความ

แข็งแกร่งของระบบและโครงสร้างต่างๆ	 ภายใน

ประเทศให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นและสร้าง

ภูมิคุ้มกันที่ดีของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง	 เพื่อให ้พร ้อมรับผลกระทบจากการ

เปลี่ ยนแปลงที่ อ าจ เกิดขึ้ น ได ้อย ่ า งรู ้ เท ่ าทัน	 

ดงัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่10	

(พ.ศ.2550-2554:	 บทน�า)	 ได ้ก�าหนดขึ้นบน 

พืน้ฐานการเสรมิสร้างทนุของประเทศทัง้ทนุทางสงัคม	

ทนุเศรษฐกจิ	ทนุทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	 

ให้เข้มแขง็อย่างต่อเนือ่ง	โดยยดึคนเป็นศนูย์กลางการ

พฒันา	ซึง่ต้องพฒันาคณุภาพคนในทกุมติอิย่างสมดลุ

ทัง้จติใจ	ร่างกาย	ความรูแ้ละทกัษะความสามารถ		เพือ่

ให้เพยีบพร้อมทัง้ทางด้านคณุธรรมและความรู้		ซึง่จะ

น�าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล	รอบคอบและ

ระมัดระวัง	 ด้วยจิตส�านึกในศีลธรรม	 และคุณธรรม	

ท�าใหรู้เ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง	และสามารถตดัสินใจ				

โดยใช้หลกัความพอประมาณในการด�าเนนิชวีติอย่าง

มีจริยธรรม	 ซื่อสัตย์สุจริต	 อดทนขยันหมั่นเพียร	 

อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	 ให้คนพร้อมเผชิญต่อ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	


