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บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังน้ี มวีตัถุประสงคหลกัเพือ่พัฒนารูปแบบการรับรองปรญิญาทางการศึกษาเพ่ือการประกอบ

วิชาชีพ ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย แบงออกเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมผูควบคุมมาตรฐาน จํานวน 22 คน 
2) กลุมผูผลิตบัณฑิต จํานวน 92 คน และ 3) กลุมผูใชบัณฑิต จํานวน 49 คน เครื่องมือท่ีใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบประเมิน
รปูแบบการรบัรองปรญิญาทางการศึกษาเพือ่การประกอบวชิาชีพ เกบ็รวบรวมขอมลูระหวางเดือนกุมภาพันธ-
มิถุนายน 2555 วิเคราะหโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการรับรอง ประกอบดวย 3 สวน คือ สวน
ที ่1: มาตรฐานและเกณฑการรบัรอง ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1.1) มาตรฐานหลกัสตูรและเกณฑ
การรับรอง 1.2) มาตรฐานการผลิตและเกณฑการรับรอง 1.3) มาตรฐานบัณฑิตและเกณฑการรับรอง และ 
1.4) การติดตามผลการรับรองและเกณฑการรับรอง สวนที่ 2: วิธีการและขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร
เพือ่รบัรอง ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 2.1) การแตงต้ังคณะอนุกรรมการประเมนิมาตรฐานหลกัสตูร
และมาตรฐานการผลิต 2.2) การกําหนดบทบาทและหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ 2.3) การตรวจเยี่ยมเพื่อ
ประเมินสภาพจริง และ 2.4) การพิจารณารับรอง และ สวนท่ี 3: ปจจัยสูความสําเร็จ ประกอบดวย 
5 องคประกอบ ไดแก 3.1) คูมือการใชรูปแบบการรับรองปริญญาทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ 
3.2) ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรอง 3.3) คาใชจายในกระบวนการรับรอง 
3.4) ผูที่เกี่ยวของนอกเหนือจากคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต และ 
3.5) การประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามเกณฑการประเมิน
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Abstract
This research project was aimed to develop a model of Graduate Teacher Education 

Programs for Qualified Professionals. 163 subjects drawn for the study covered those three 
categories of corresponding educational connoisseurs: 22 standard auditors, 92 providers, and 
49 employers. The instruments developed for collecting data included a semi-structured interview 
form, a set of opinionnaires, and an evaluation form for model certification. All data conducted 
during February-June, 2012 were then analyzed, where applicable, by percentage, arithmetic 
mean, standard deviation, one-way ANOVA and content analysis. It was found that the model 
encompassed three main integrative parts. Part 1: The Standards and Criteria for Qualified 
Professionals, comprising four following factors covering, 1.1) curriculum standards and their 
certified criteria, 1.2) provider standards and their certified criteria, 1.3) graduate standards and 
their certified criteria, 1.4) monitoring process and their certified criteria. Part 2: Method and 
Procedure for Curriculum Certification, comprising four factors covering, 2.1) the appointment 
of a sub-committee on the evaluation of curriculum and provider standards, 2.2) the imposition 
of roles and functions of the sub-committee, 2.3) the site visit, and 2.4) the certifying consideration. 
Part 3: Conditions for Success, comprising five practical factors covering, 3.1) a manual for 
implementing the model, 3.2) related rules, regulations, orders and announcements, 
3.3) expenditures for the certification process, 3.4) other related persons besides the sub-committee 
on the evaluation of curriculum and provider standards, and 3.5) the internal/external quality 
assurance in accordance with the given criteria.

Keywords: A model of graduate teacher education programs/ Graduate teacher education programs 
for qualified professionals  
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สํารวจและวิเคราะหความเสี่ยงในการประกันคุณภาพนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครู 2) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในการประกันคุณภาพนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครู กลุมตัวอยาง 242 คน ไดแก นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ภาคการศึกษา 
1/2555 อาจารยพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศประจําโปรแกรม อาจารยนิเทศท่ัวไป และผูอํานวยการโรงเรียน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ 
คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และ
การทดสอบรายคูโดยใชวิธีการของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา 1) การสํารวจและวิเคราะหความเส่ียงในการ
ประกันคุณภาพนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูจําแนกปจจัยเสี่ยงเปน 4 ดานคือ ดานการพัฒนาตนเอง
และแนวปฏิบัติทั่วไปของนักศึกษา พบวาความเสี่ยงท่ีจะตองดําเนินการเปนอันดับแรกคือนักศึกษาไมเขาใจ
การใชสถติิพืน้ฐานหรอืการใชเทคนคิการวิจัยเชงิคุณภาพและการนาํเสนอโครงการวจัิย ดานการปฏิบติัทางดาน
เวลาปฏบิติังานพบวาความเส่ียงท่ีจะตองดําเนนิการเปนอันดับแรกคอืนักศึกษามโีอกาสไดเขารวมในการพฒันา
ชุมชนนอย ดานการปฏิบัติตอครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศกพบวาความเส่ียงท่ีจะตองดําเนินการเปน
อันดับแรกคือ นักศึกษานําเสนอโครงการ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไมตอเนื่อง รวมไปถึงดานเอกสารและผล
การประเมินและฝกประสบการณวิชาชีพครู พบวาความเส่ียงท่ีจะตองดําเนินการเปนอันดับแรกคือ อาจารย
นเิทศกทัว่ไปใหขอเสนอแนะนกัศึกษาไมครอบคลุมประเดน็ 2)การเปรยีบเทยีบปจจัยความเส่ียงในการประกนั
คุณภาพนักศึกษาท่ีฝกประสบการณวิชาชีพครูจําแนกตามเพศ โปรแกรมวิชา และขนาดสถานศึกษาท่ีฝกสอน 
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ระบบการบริหารความเส่ียงใน
การประกนัคุณภาพนักศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพครพูบวาสวนใหญใชการควบคุมความเสีย่ง การถายโอน
ความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง รวมถึงการสรางมาตรการจัดการความเส่ียง
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Abstract
The purposes of this research were 1) Survey and risk analysis of quality assurance 

graduate teacher training experience. 2) Development of risk management and quality assurance 
professional experiences in graduate school. The samples where the respondent were students’ 
professional experiences semester 1/2556, teachers, supervisors and director of the school with 
the total of 242. The research tools used in the questionnaire. The data was analyzed by using 
frequency, percentage, means, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and paired 
tests using Scheffe’s method.

The research findings revealed that : 1) The survey and risk analysis of the quality 
graduates 4 risk factor. The development and practice of students in general. Found that the risk 
is to be taken as the first one, students do not understand the statistics, or the use of qualitative 
research techniques and presentation of a research project. Practical aspects of the work at the 
risk to take the first one, students have the opportunity to participate in the development of 
minority communities. The teachers and staff treat supervisors found that the risk to the project 
is the first scholar to develop learners’ discrete events. Including the documentation and evaluation, 
and training teachers found that the risks must be taken is the first one I made suggestions 
student supervisors are not covered. 2) Comparison of risk factors for ensuring quality teacher 
training graduates by gender, education program and the coaches found a significant difference 
statistically significant at the .05 level. 3) Systems, risk management, quality assurance in teacher 
training graduates found most use to control risk, transfer risk, the risk, including the creation 
of a risk management measure.

Keywords: Risk Management/ Quality Assessment/ Training in Faculty of Education    

บทนํา
ปจจุบันกระแสแห งการก าวสู อาเซียน

เพื่อสรางความเขมแข็งของประเทศมีความเขมขน
มากย่ิงข้ึน สงผลใหนานาประเทศรวมทัง้ประเทศไทย
จึงตองเรงปฏิรปูการศึกษาเพือ่พฒันาคุณภาพการเรยีน
การสอนซ่ึงเปนกระบวนการสําคัญในการหลอหลอม
เยาชนใหเติบโตข้ึนเปนทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ 
ทั้งน้ีปจจัยหลักประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา
คือการพัฒนาคุณภาพครูซ่ึงเปนตัวจักรสําคัญในการ
ขับเคลื่อนใหการปฏิรูปขางตนประสบความสําเร็จ 

(Reimers, 2003) กลาวคือ ถาครูมีความรู  
ความสามารถ เสียสละ และต้ังใจสอนส่ังผูเรียน
อยางเต็มความสามารถ จะชวยเสริมสรางใหเด็กไทย
เติบโตข้ึนเปนพลเมืองดี เกง ฉลาด มีศักยภาพ 
มคีวามสุขและสามารถแขงขันกบัทกุประเทศไดอยาง
มีประสิทธิภาพ (Reimers, 2003) 

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาปญหาครูใน
ภาพรวมพบว าครูมีป ญหาหลักในสามด านคือ 
1) คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 2) การมีหนี้สิน
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การบริหารความเสี่ยงดานการจัดการเรียนการสอนของ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Risk Management in Education for NaknonPathom Rajabhat University

ชัยยุธ  มณีรัตน*  
Chaiyut  Maneerat
ดวงใจ  ชนะสิทธิ์**

 Duangjai  Chanasit

บทคัดยอ
การวจัิยครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเพือ่ 1) สาํรวจและวเิคราะหความเสีย่งดานการจัดการเรยีนการสอนของ

คณะครุศาสตร 2) เปรยีบเทยีบปจจัยความเส่ียงดานการจัดการเรยีนการสอนของคณะครุศาสตร จําแนกตาม
โปรแกรมวิชาและกลุมวิชา 3) ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงดานการเรียนการสอนของ
คณะครุศาสตร กลุมตัวอยางคืออาจารยผูสอนในคณะครุศาสตรจํานวน 52 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบรายคูโดยใชวิธีการของ เชฟเฟ ผลการวิจัย
พบวา 1) การสํารวจและวิเคราะหความเสี่ยงดานการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร มีความเสี่ยงระดับสูง
มากในดานวิธกีารสอน ลกัษณะของผูสอน การใหคําปรกึษา เทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการทรพัยากรบคุคล 
การวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน และการติดตอสื่อสารเมื่อจําแนกตามระดับโปรแกรม
พบวา โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยมีระดับความเสี่ยงสูงมากจํานวน 16 รายการสําหรับกลุมวิชาท่ีมีจํานวน
รายการความเสี่ยงสูงมากคือกลุมวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา มีจํานวน 18 รายการ 2) การเปรียบเทียบ
ปจจัยความเสี่ยงดานการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตรจําแนกตามโปรแกรมวิชา พบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อจําแนกตามกลุมวิชา พบวา ไมแตกตางกัน 
3) แนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงดานการเรยีนการสอนของ คณะครุศาสตรสวนใหญใชวธิกีารหลกีเลีย่ง
ความเสี่ยง ควบคุมความเสี่ยง และถายโอนความเสี่ยง รวมไปถึงการหามาตรการในการปองกันความเสี่ยง
โดยมีการติดตามเปนรายไตรมาส

คําสําคัญ: การบริหารความเสี่ยง/ การจัดการเรียนการสอน/ ปจจัยเสี่ยง

*  อาจารย โปรแกรมพลศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

**  อาจารย ดร. กลุมพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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Abstract
The purposes of this research were 1) Surveyand risk analysis of the teaching of the 

Faculty of Education. 2) Comparison of risk factors for the teaching of the Faculty of Education. 
By the subjects and groups of subjects. 3) Guide lines on the management of risks relating to 
the teaching of  the Faculty of Education. The samples were 52 in the Faculty of Education. 
The research tools used in the questionnaire. The data was analyzed by using frequency, percentage, 
means, standard deviation, one-way analysis of variance and paired tests using Scheffe’s method.

The research findings revealed that :1) The survey and risk analysis of the teaching 
of the Faculty of Education has a very high degree of risk in terms of teaching methods. The 
instructor, Counseling, Information, technology, Human Resource Management, Measurement 
and evaluation in teaching and communication. When classified by level of education pre school 
program found that the program has a very high risk for the group of 16 subjects with a high 
risk list is a group of research and evaluation studies of 18 items. 2) The comparison of risk 
factors for the teaching of the board of  education by the department found that the difference 
is statistically significant at the .05 level and was classified by subjects showed no difference. 
3) The approach to risk management, the teaching of  the Faculty of Education, most of the 
way to a void the risk, risk control and risk transfer to take measures to prevent risks are 
monitored on a quarterly basis.

Keywords: Risk Management/ Management of Teaching and Learning/ Risk Factors 

บทนํา 
การบริหารงานขององคกรทุกประเภททั้งใน

สวนของภาครัฐและภาคเอกชน ทุกองคกรจะตั้ง
วัตถุประสงคไวชัดเจน เชน เพื่อคุณภาพการศึกษา 
เพือ่สรางผลกําไร เพือ่การใหบรกิารประชาชน เปนตน  
ไมวาจะกําหนดวัตถุประสงคไวเชนใดก็ตามการบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาวน้ัน จะไมสมบูรณครบถวน
ตามท่ีต้ังไวเพราะองคกรมักจะประสบกับความเสี่ยง
อยูเสมอทัง้น้ีอาจปรากฏในลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป 
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550) และ
ไมวาจะเปนความสญูเสยีตอทรพัยสนิ สญูเสยีโอกาส 
เสียเวลาดําเนินงาน สิ้นเปลืองคาใชจาย ทรัพยากร
และพลงังาน รวมไปถงึการสงผลเสยี ตอสขุภาพกาย

และสขุภาพจิตของท้ังบุคลากรและผูรบับรกิารอีกดวย 
(ธารชุดา อมรเพชรกุล, 2546) ดังน้ันการบริหาร
ความเส่ียง จึงเปนเทคนิคทางการบริหารที่ไดรับ
ความสนใจเปนอยางมากจากองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เหตุผลสวนหนึ่งอาจเปนเพราะบทเรียน
จากความสูญเสียเมื่อคร้ังหลังวิกฤติเศรษฐกิจป 
พ.ศ. 2540 ทีห่ลายองคกรไดเรยีนรูประสบการณของ
การขาดการบรหิารความเสีย่งองคกรทีดี่ นอกจากนัน้
ในชวงของการฟ นฟูเศรษฐกิจของประเทศหลาย
องคกรจาํเปนตองพ่ึงเงินรวมทนุจากตางชาติ การปรบั
โครงสรางองคกรเปนเง่ือนไขท่ีตองดําเนินการเพื่อ
ปรับความสอดคลองกับมาตรฐานสากล และการ
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Pikun  Pradabsri 

 อรพิณ  ศิริสัมพันธ** 
 Orapin  Sirisampun 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรูปแบบ

การรวมมือกันพัฒนาวิชาชีพ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการรวมมือกันพัฒนาวิชาชีพ ดําเนินการ
วิจัยดวยการวิจัยและพัฒนาและประยุกตใชการวิจัยแบบผสมผสานวิธี กลุมตัวอยางไดแก อาจารยกลุม
วิศวกรรมศาสตร จํานวน 4 คน และนักศึกษากลุมวิศวกรรมศาสตร จํานวน 318 คน จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ คูมือการพัฒนาวิชาชีพ แผนการพัฒนา
วชิาชีพ แผนการจัดการเรยีนรู แบบทดสอบ แบบประเมนิ แบบบนัทกึ แบบสงัเกต แบบสอบถามและประเดน็
การสนทนากลุมที่ผานการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คารอยละ การวิเคราะหเนื้อหาและสถิติแบบไมอิงคาพารามิเตอรโดยการทดสอบอันดับที่มี
เครื่องหมายกํากับของ วิลคอกซัน การทดสอบคาที และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา
1. รปูแบบการรวมมอืกันพฒันาวิชาชีพเอสยทูโีกล (SUTGOAL Model) ประกอบดวยองคประกอบ 

5 สวน คือ หลักการ วัตถุประสงค เงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช ปจจัยสนับสนุน และขั้นตอนการดําเนินการ  
มีกระบวนการดําเนินการพัฒนาวิชาชีพ 7 ขั้น 

2. รูปแบบการรวมมือกันพัฒนาวิชาชีพเอสยูทีโกล มีความสมเหตุสมผล มีประสิทธิผล คือ ความรู
ความเขาใจของอาจารยเกีย่วกับการสอนท่ีพฒันาการคิดข้ันสงูหลงัการใชรปูแบบการรวมมอืกันพฒันาวิชาชีพ
สูงกวากอนการใชรูปแบบการรวมมือกันพัฒนาวิชาชีพฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจารย
มพีฒันาการความเช่ียวชาญดานการสอนสงูข้ึนตามลาํดับทกุคน และความสามารถในการคดิข้ันสงูของนักศึกษา
สูงกวากอนเรยีนอยางมีระดบันยัสาํคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 และอาจารยกลุมวศิวกรรมศาสตร มคีวามเหน็วา 
รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพและการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดข้ันสูง 
รวมทั้งนักศึกษากลุมวิศวกรรมศาสตรมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดข้ันสูง
ของอาจารยระดับมากที่สุด 

*  นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

**  อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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Abstract 
The purposes of this research were to 1) develop and verify reasonability of a Collaborative 

Professional Development model and 2) study effectiveness of the developed model. The research 
and development procedures and mixed method were implemented. One-Group Pretest-Posttest 
Design) and Equivalent Time-Samples Design was employed. The purposive sampling subjects 
were 4 faculties, 318 engineering students form Suranaree University of Technology. 
The research instruments were professional development manual, professional development plan, 
professional development calendar, lesson plan, achievement test, competency evaluation test, 
record form, observation form, questionnaire and focus group items. Statistical analysis employed 
were mean, standard deviation, percentage, non parametric the wilcoxon signed ranks test, 
dependent t-test and content analysis. 

The research findings were: 
1. The collaborative professional development model design and development was called  

“SUTGOAL Model” which consisted of 5 components : principle, objective, model condition, 
supporting factors and stages of operation. The collaborative professional development procedure 
could  be divided into 7 stages. 

2. The consequences of SUTGOAL Model implementation revealed that the SUTGOAL 
Model was effective with reasonability. Instructional competency enhancing higher order thinking 
skills  of the faculties were higher than before with statistically significant different at the level 
of .05. All engineering faculties’ teaching expertise were gradually developed a sequence. 
Engineering students’ higher order thinking skills were higher than before implementation of 
the model were higher than before with statistically significant different at the level of .05. 
Engineering faculties agreed that the model that  promoted professional development enhancing 
higher order thinking skill. The Engineering students were satisfied that the instruction which 
promoted higher order thinking skills at highest level. 

Keywords: Collaborative Professional Development Model/ Teaching Expertise/ Professional 
Development in Higher Education Level/ Higher order Thinking Skills in Higher Education 
Level
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เพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5
The Development of  English Reading  Instructional  Model Based on  
Interactive Reading Approach to Enhance Critical Reading  Abilities  

for Eleventh  Grade Students

เกศริน  ทองงาม*
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วัชรา  เลาเรียนดี**

Watchara  Lowriendee 

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) การพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษตามแนวการอาน

แบบปฏิสมัพนัธเพือ่สงเสรมิความสามารถในการอานอยางมีวจิารณญาณ สาํหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปที ่ 5 
และ 2) ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนและความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัด
การเรียนรูตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึน การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนา โดยกําหนดรูปแบบการทดลอง คือ 
กลุมทดลองทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/11 โรงเรียน
ปทุมวิไล จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบความ
สามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบวา 
1) การพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษตามแนวการอานแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 มีช่ือวา รูปแบบสามพีสอง
อี (3P 2E Model) จากการตรวจสอบโดยผูเชีย่วชาญรูปแบบการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมและสอดคลอง
กันทุกองคประกอบ รูปแบบการเรียนการสอน มีองคประกอบ 3 สวน คือ องคประกอบเชิงหลักการและ
วตัถุประสงค องคประกอบเชงิกระบวนการ และองคประกอบเชงิเง่ือนไขของการใชรปูแบบ กระบวนการเรยีน
การสอนมี 5 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นที่ 1 การเตรียมความพรอม (Preparing) ขั้นที่ 2 การใหความรูและ
สอนทกัษะ (Providing and Teaching) ขัน้ที ่3 การฝกหดั (Practicing) ขัน้ที ่4 การปฏิบติัจรงิ (Executing) 
และขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluating)  

* นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

** อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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2) ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนสามพีสองอี (3P 2E  Model) พบวา  นักเรียนมีความ
สามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังการใชรูปแบบการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใชรูปแบบการสอนนักเรียนมีความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ
สูงกวา (อยูในระดับปานกลาง) ความสามารถกอนเรยีน (อยูในระดบัต่ํา) นอกจากน้ันนกัเรยีนมคีวามพึงพอใจ
ตอการจัดการเรยีนรูตามรปูแบบการสอนอยูในระดบัมาก โดยเฉพาะความพงึพอใจดานประโยชนทีไ่ดรบัจากการ
อานอยางมีวิจารณญาณซ่ึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน       

คําสําคัญ:  รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษ/ การอานอยางมีวิจารณญาณ/ การอานแบบปฏิสัมพันธ  

Abstract
The objectives of this research were to: 1) develop an English reading instructional model 

based on the interactive reading approach to enhance critical reading abilities and 2) study the 
effectiveness of the instructional model and the students’ satisfaction towards the instructional 
model. The research method used was Research and Development (R & D).  The sample was 
30 eleventh grade students of Pathumwilai School. The research instruments were lesson plans, 
critical reading ability tests and questionnaires. The data were analyzed by mean, standard 
deviation, dependent t-test and content analysis.

The research results were as follows:
1) The developmant of English reading instructional model based on the interactive 

reading approach to enhance critical reading abilities of eleventh grade students named “3P 2E 
Model” was appropriately verified by experts. It consists of 3 components as follows: principle 
and objective components, procedural components, and model-implemented condition components. 
The instructional procedure comprises 5 phases which are Phase 1: Preparing; Phase 2: Providing 
and Teaching; Phase 3: Practicing; Phase 4: Executing and Phase 5: Evaluating.                                 

2) The results of the implementation of 3P 2E Model revealed that critical reading 
abilities of the students before and after the experiment were significantly different at the .05 
level. The critical reading abilities after the experiment (a moderate level) were higher than those 
before the experiment (a low level). Additionally, the students’ satisfaction towards the instruction 
was at a high satisfaction level, especially the satisfaction  with the usefulness of critical reading 
skills in everyday life. 

 
Keywords: English Reading Instructional Model/ Critical Reading/ Interactive Reading
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สมกิต  บุญยะโพธิ์*
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสูความเปนเลิศ 2) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสู ความเปนเลิศ 3) ผลการยืนยันรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสูความเปนเลิศ กลุมตัวอยาง
คือ โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 137 โรงเรียน ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน 
ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน ครูวิชาการ ครูผูสอน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 548 คน ผลการวิจัยพบวา

1) องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สูความเปนเลิศ ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ 1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 2) กระบวนการ
จัดการเรียนรูของครู 3) การวางแผนกลยุทธ 4) การบริหารทรัพยากรบุคคล 5) กระบวนการบริหารจัดการ           
6) ความคาดหวังตอความสําเร็จของผูเรียน

2) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสู
ความเปนเลิศ เปนพหุองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน โดยองคประกอบดานภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษามีอิทธิพลทางตรงตอองคประกอบดานความคาดหวังตอความสําเร็จของผูเรียนและมีอิทธิพล
ทางออมตอองคประกอบดานการวางแผนกลยุทธและองคประกอบดานกระบวนการบริหารจัดการ

3) ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสูความเปนเลิศ ผูทรงคุณวุฒิเห็นสอดคลองกันวา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสูความเปนเลศิมีความถูกตอง ครอบคลุม เหมาะสม เปนไปได
และเปนประโยชน      

                                                                                                     
คําสําคัญ: การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสูความเปนเลิศ

*  นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

** อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract
The purposes of this research were to determine : 1) The component of excellence basic 

educational school  under the primary educational service area office 2) The model of the 
administration model for excellence basic educational school under the primary educational 
service area office 3) The confirmation of the administration model for excellence basic educational 
school under primary educational service area office. The samples consisted of 137 schools 
under primary educational service area office. The respondents from each school were a school 
director, a cademic teacher, a teacher and a chairman of a school board committee, totally 548. 
The research findings revealed that : 

1) The component of excellence basic educational school under the  primary educational 
service area office includes 6 components which were 1) The leadership of school director, 
2) Learning method, 3) Strategic planning, 4) Human Resource Management, 5) School 
administration process and 6) Learner expectation.

2) The administration model for excellence basic educational school under primary 
educational service area office was a relationship between multi components. While the leadership 
of school director had direct influenced learner expectation and also indirect affected to strategic 
planning and school administration process.

3) The experts confirmed that the administration model for excellence educational school 
under the primary educational compreservice appropriate area office was accuracy, propriety, 
feasibility and utility.

Keyword:  Excellence school

บทนํา
 ในปจจุบนัเปนทีย่อมรบักันวา  การบรหิาร

สถานศึกษามีความสําคัญ เนื่องจากเปนหนวยงาน
ที่ทําหนาท่ีจัดการทรัพยากรการบริหาร ไดแก คน 
(Man) เงิน (Money) และวัสดุอุปกรณ (Material) 
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษา จะตองมี
ระบบการบริหารจัดการ (Management) และการ
บรหิารสถานศกึษายังเปนเครือ่งมือท่ีช้ีถงึความสําเรจ็
หรือความลมเหลวของสถานศึกษาอีกดวยโรงเรียน
ในฐานะท่ีเปนองคการทางการศึกษา มีภารกิจหนาท่ี
ในการจัดการศึกษา ไดแก คุณภาพการบริหารจัดการ  

งานตามภารกิจดานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
บุคลากรในโรงเรียนเปนองคประกอบสําคัญ แตการ
จัดการเรียนการสอนของผูสอน  กระบวนการบริหาร
ในการบรหิารการศึกษาใหมคุีณภาพ ผูบรหิารโรงเรยีน
เปนบุคคลสําคัญ ที่มีผลตอการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพ ดังน้ันผูบริหารจึงจะตองมีหลักการ แนวคิด 
เทคนิค วิธีการ เพื่อบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ 
ตลอดจนใชทรัพยากรการบริหารอยางมีคุณภาพ 
สภาพปจจุบันการจัดการศึกษามีความสําคัญและ
จําเปนตองนํานโยบายทางการศึกษาไปสูการปฏิบัติ
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บทคัดยอ
การวจัิยครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเพือ่ทราบ 1) จรรยาบรรณวชิาชีพผูบรหิารโรงเรยีนและ 2) จรรยาบรรณ 

วชิาชีพทีเ่หมาะสมสาํหรบัผูบรหิารโรงเรยีนในประเทศไทย วธิดํีาเนินการวจัิยประกอบดวยขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน 
ไดแก 1) การสังเคราะหเอกสารจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารโรงเรียนในตางประเทศ 5 ทวีป 9 ประเทศและ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานจรรยาบรรณ 2) การวิเคราะหองคประกอบจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารโรงเรียน
และ 3) การวิเคราะหจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารโรงเรียนในประเทศไทย เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัยไดแกแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง และแบบสอบถามความคิดเห็น กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 
ไดแกผูบริหารโรงเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานจากท่ัวประเทศจํานวน 636 คน และผูเชี่ยวชาญรับรอง
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารโรงเรียนในประเทศไทย จํานวน 7 คน โดยเก็บขอมูลระหวาง
วันที่ 31 มกราคม 2554 – 31 มีนาคม 2556 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ 
คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบ ฐานนิยม และการวิเคราะหเนื้อหา  
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

ผลวิจัยพบวา 1) จรรยาบรรณวชิาชีพผูบรหิารโรงเรยีนประกอบดวย 4 องคประกอบไดแก (1) จรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติหนาท่ีบริหารโรงเรียน (2) จรรยาบรรณในการปฏิบัติตนตอตนเองและผูอ่ืน (3) จรรยาบรรณ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ (4) จรรยาบรรณตอสังคมและผูรวมวิชาชีพ และ 2) จรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารโรงเรียนในประเทศไทยประกอบดวย 4 องคประกอบ และแตละองคประกอบ
มีจํานวนขอปฏิบัติดังน้ี (1) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติหนาท่ีบริหารโรงเรียนมีขอปฏิบัติ จํานวน 22 ขอ 
(2) จรรยาบรรณในการปฏบิติัตนตอตนเองและผูอ่ืนมขีอปฏิบติั จํานวน 22 ขอ (3) จรรยาบรรณในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยมีขอปฏิบัติ จํานวน 14 ขอและ 4) จรรยาบรรณตอสังคมและผูรวมประกอบวิชาชีพ
มีขอปฏิบัติ จํานวน 7 ขอ

คําสําคัญ: จรรยาบรรณวิชาชีพ/ ผูบริหารโรงเรียน

 * นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ** อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract
The purposes of this research were to 1) identified the School Administrators’ Professional 

Ethics, and 2) identified the suitable School Administrators’ Professional Ethics in Thailand. Its 
procedure consisted of 3 steps as follows:  1) using both 9 countries in 5 continents documentaries, 
and local experts for ethic interviews to synthesize the variable items of School Administrators’ 
Professional Ethics, 2) analyzing the components of School Administrators’ Professional Ethics,  
and 3) verifying the results of factors analysis suitable for School Administrators’ Professional 
Ethics in Thailand. The survey instruments were semi- structured interviews, and opinionaires. 
The sample were 636 respondents randomly drawn from the school administrators in 144 
Educational Area offices around Thailand, and 7 specialists as a jury to certify the suitable 
results. All data obtained during January 31, 2011 - March 31, 2013 were the analyzed by 
frequency and percentage, mean and standard deviation, manipulated mode status, exploratory 
factors analysis and content analysis.

The findings revealed that: 1) The  School Administrators’ Professional Ethics 
comprised 4 components as follows; (1) the Ethics on school practical administration, 
(2) the Ethics on personal performance, (3) the Ethics on human resources development, 
and (4) the Ethics on society and  Professional Personnel. 2) The  suitable School Administrators’ 
Professional Ethics  specially for Thailand comprised 4 cores as follows; (1) the Ethics on school 
practical administration with 22 items, (2) the Ethics on personal performance with 22 items, 
(3) the Ethics on human resources development with 14 items, and  (4) the Ethics on society 
and Professional personnel with 7 items.

Keywords:  Professional Ethic/ School Administrator

บทนํา
สภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบันพบวา

ประชาชนคนไทยสวนใหญขาดการปลกูฝงอุดมการณ
ที่ถูกตองและขาดการใหความรูในบทบาทหนาท่ีของ
พลเมืองท่ีดีทําใหคนไทยขาดส่ิงยึดเหนี่ยวมีคานิยม
ที่เปนไปตามกระแสของสังคมท่ีชนช้ันปกครองช้ีนํา
ซ่ึงสวนใหญไมสอดคลองกับสภาพท่ีแทจรงิของสังคม
คนไทยโดยเฉพาะสังคมในชนบทจึงเกิดความสับสน
ในการดําเนินชีวิตและเกิดความขัดแยงทางความคิด
เห็นมากขึ้นจนเกิดการแตกแยกเปนกลุมยอยและ

อาจขยายเปนการแบงแยกดินแดนเชนเดียวกับที่
เกิดข้ึนในบางประเทศไดหากไมมีการแกไขที่ถูกตอง
อีกทั้งมีปญหาในพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมที่เรียกวา 
“การขาดคุณธรรมจริยธรรม” เกิดมากข้ึนโดยเฉพาะ
ชนช้ันนํา (Elite) เนื่องจากคนกลุมนี้มีอํานาจและ
มีโอกาสท่ีจะใชอํานาจทางการเมืองเพ่ือสนองตอบ
ความตองการท่ีไรขอบเขตไดงายสงัคมไทยจึงมสีภาพ
ดังกลาว (วีรวิท คงศักด์ิ และคณะ, 2551: 24) 
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อทราบ 1) นโยบาย

ดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน 2) องคประกอบของ
นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 3) รูปแบบนโยบายและ
การปฏิบติัดานการศึกษาข้ันพืน้ฐานเพือ่พฒันาสูประชาคมอาเซียน ผลการวจัิยพบวา 1. นโยบายดานการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานเพือ่พฒันาสูประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนมทีัง้หมด 17 นโยบาย  2. องคประกอบ
นโยบายและการปฏิบติัดานการศึกษาข้ันพืน้ฐานเพือ่พฒันาสูประชาคมอาเซียนประกอบดวย 6 องคประกอบ 
คือ 1) การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 2) การบริหารจัดการ 3) คุณภาพของผูเรียน 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ 6) การมีสวนรวม 3. รูปแบบนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานเพือ่พฒันาสูประชาคมอาเซียน เปนพหอุงคประกอบทีม่คีวามสมัพนัธกนัมคีวามเหมาะสม มคีวาม
เปนไปได มีความเปนประโยชนและมีความถูกตองครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี หลักการและแนวคิด
ตามกรอบการวิจัย

คําสําคัญ: นโยบายและการปฏิบัติ/ ประชาคมอาเซียน

Abstract
This research was used  mixed  methodology. The purposes of this research were; 1) to 

study the basic educational policy for development in ASEAN community of ASEAN member 
countries, 2) to study the components of the policy and practice of the basic education for 
development in ASEAN community, 3) to study a model of policies and practices for development 
of the basic education in ASEAN community. The research findings of this research were as 
follows: 1. The policy of the basic education in ASEAN community of ASEAN member countries 

* นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

** อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีพันตรี ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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was all 17 policies. 2. The component of policy and practice to develop the basic education to 
ASEAN community  consisted 6 components : 1) policy implementation 2) management 3) the 
quality of the students 4) information technology 5) the personnel potential development and
6) participation. 3. The model of policies and practices for development of the basic education 
to ASEAN community was multi component which appropriated, possible, useful and accurated 
coveraged in accordance with the conceptual frameworks and theories.

Keywords: Policies  and  Practices/ ASEAN  Community

บทนํา
อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต กอต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศ
ในภูมิภาค ธํารงไวซ่ึงสันติภาพ เสถียรภาพและความ
มั่นคงทางการเมือง สรางสรรคความเจริญทางดาน
เศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การกินดีอยูดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและ
ผลประโยชนรวมกัน ประเทศสมาชิกอาเซียนตาง
เห็นพองตองกันวาการศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญย่ิง
ในการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554) ประเทศไทยเปนหนึ่ง
ใน 5 ของสมาชิกผูกอต้ังและเปนจุดกําเนิดของ
อาเซียน ไทยมีบทบาทอยางแข็งขันในกิจกรรม
ของอาเซียนตลอดมา รวมทั้งยังมีส วนผลักดัน
ใหอาเซียนมีโครงการความรวมมือในดานตางๆ ที่
ทันการณและสอดคลองกับสภาพแวดลอมและ
สถานการณระหวางประเทศ ในขณะเดยีวกันอาเซียน
ก็มีความสําคัญตอประเทศไทย โดยนอกจากจะสราง
พนัธมติรและความเปนปกแผน ตลอดจนเสถยีรภาพ
และสนัติภาพในภูมภิาคแลวยังชวยเพิม่อาํนาจตอรอง
ในการเจรจาระหวางประเทศและรวมมือกันในการ
แกไขปญหาขามชาติและการพัฒนาข้ันพื้นฐานตางๆ 
อยางเปนรูปธรรม  นอกจากน้ันความรวมมือทางดาน
เศรษฐกจิและอตุสาหกรรมภายในอาเซยีนไดเปดโอกาส

ให มีการขยายตัวด านการค าและการลงทุนใน
ประเทศไทยมากขึ้น ซ่ึงนําผลดีมาสูเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียนโดย
สวนรวม (บานจอมยุทธ, 2555)  

ดังน้ันประเทศไทยซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิก
อาเซียนไดตระหนักถึงบทบาทและภารกิจสําคัญ
ในการเสริมสรางความรวมมือกับอาเซียนเพื่อสราง
ความแข็งแกรงของอาเซียนในเวทีโลก โดยเฉพาะ
การใชกลไกความรวมมอืดานการศึกษานําพาอาเซียน
สู การเปนประชาคมท่ีมีความม่ันคง เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน  
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ
จัดการศึกษาของประเทศ  ไดเหน็ชอบกําหนดนโยบาย
การศึกษาของไทยเพือ่ดําเนนิการตามปฏิญญาอาเซียน
ดานการศึกษาดังน้ี  นโยบายท่ี 1 การเผยแพรความรู  
ขอมลูขาวสารและเจตคติทีดี่เกีย่วกับอาเซียน เพือ่สราง
ความตระหนกัและเตรยีมความพรอมของครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนเพ่ือกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ภายในป  
2558 นโยบายท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนใหมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อ
เตรยีมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียน เชน 
ความรูภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบาน เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทกัษะและความชํานาญการท่ีสอดคลองกับการปรบัตัว
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by Project-Based Approach

ฉวีวรรณ  ไตรรัตนานนท*
Chaweewan  Trirattananon

สุเทพ  อวมเจริญ**
Sutep  Uamcharoen

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรูทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 5 กอนและหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวดวยโครงงาน 2) ศึกษาความสามารถในการทําโครงงาน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอ
การจัดกิจกรรมแนะแนวดวยโครงงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5/2 
โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม จํานวน 51 คน ผลการวิจัยพบวา 

1) ผลการเรยีนรูทกัษะชีวติของนักเรยีนช้ันประถมศกึษาปที ่5 กอนและหลงัการจัดกิจกรรมแนะแนว
ดวยโครงงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิต ของนักเรียน
หลังการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม 

2) ความสามารถในการทาํโครงงานของนักเรยีนโดยภาพรวมอยูในระดบัสงู เมือ่พจิารณาเปนรายดาน
พบวาอยูในระดับสูงเรียงตามลําดับไดแก การวางแผนทําโครงงาน การลงมือทําโครงงาน สวนความสามารถ
ดานการเลอืกหวัขอเรือ่งหรอืปญหาท่ีจะศึกษา  การนาํเสนอผลงานและการเขยีนรายงานอยูในระดบัปานกลาง 

3) ความคิดเหน็ของนักเรยีนทีม่ตีอการจัดกิจกรรมแนะแนวดวยโครงงาน พบวาโดยภาพรวมนักเรยีน
เห็นดวยอยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน เรียงตามลําดับ คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการรวมปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู ดานวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรูและดานบรรยากาศในการเรียนรู

คําสําคัญ: ทักษะชีวิต/ กิจกรรมแนะแนว/ กิจกรรมโครงงาน

* นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

** อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร      
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Abstract
The purposes of this experimental research were to: 1) compare learning outcomes of 

life skills  between before and after using project-based approach 2) study the students’ abilities 
of performing a project work after using project-based approach 3) study the students’ opinions 
toward project-based approach. The sample group in this research were 51 fifth grade students 
in the second semester of the 2012 academic year from Ban Plongliam school. 

The results of this research were : 
1) The difference of students’ learning outcomes on life skills before and after using 

project-based approach were statistically significant at .01 level. The students’ learning  outcomes 
after using project-based approach were higher than earlier.

2) The students’ abilities performed by project-based approach were at high level when 
considered in each ability the finding showed that project planning and project acting were at 
a high level but topics choosing and project presentation and report writing were at a middle 
level.

3) The students’ opinions toward project-based approach were at a high level of agreement 
in the following aspects respectively, the usefulness of participation in the activities, learning 
activities and learning atmosphere. 

Keywords: Life Skills/ Guidance/ Project-Based Approach

บทนํา
การเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วของสังคมไทย

และสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 สงผลกระทบตอเด็ก
และเยาวชน การดําเนินชีวิตทามกลางกระแส
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การเผชิญส่ิงย่ัวยุหรือตัวแบบ
ที่ไม เหมาะสมตางๆ รอบตัว กอใหเกิดปญหา
ในหลายๆ ดาน ดังจะเห็นไดจากรายงานของศูนย
เฝาระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึง
เอกสารวิชาการในเครือขายของสํานักงานกองทุน
สนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) ลวนใหขอมลู
ที่สอดคลองกันวาปจจุบันเด็กไทยมีโอกาสเขาถึง
สื่อตางๆ ไดมากข้ึน แตตองเผชิญกับความเส่ียงตอ
การรบัขอมูลขาวสารท่ีเขาถึงไดงายและรวดเรว็ จากส่ือ
ทีร่นุแรงและลอแหลมตางๆ รวมทัง้การมคีานิยมทีผิ่ด 

การเลียนแบบพฤติกรรมและการตกเปนเหยื่อของ
ภัยตางๆ รอบตัว ซ่ึงปญหาตางๆ เหลาน้ีเกิดจากการ
ขาดทักษะในการดําเนินชีวิตแทบท้ังสิ้น จึงจําเปน
อยางย่ิงท่ีจะตองไดรบัการพฒันาทักษะชีวติโดยฝกให
เด็กรูจักคิดอยางมีเหตุผล ตัดสินใจและแกปญหาได
อยางเหมาะสม หากเด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตต่ํา
ขาดภูมิคุ มกันทางสังคมท่ีดี อาจทําใหไมประสบ
ความสําเร็จในชีวิตและกอใหเกิดปญหาทางสังคมได  

พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
24 กําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง
กบัความสนใจและความถนัดของผูเรยีน โดยคํานึงถึง
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การพัฒนาแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปที่ 1 

The Development of Critical Listening Exercises for First Year of Vocational 
Education Certificate Students

เสาวลักษณ  เมฆแดง*    
           Saowalak  Mekdaeng

       สมพร  รวมสุข**
Somporn  Ruamsuk 

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการฟงอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังเรียนดวยแบบฝกการฟงอยางมี
วิจารณญาณ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 จํานวน 35 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ จํานวน 4 ชุด แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 4 แผน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ดานการฟงอยางมีวิจารณญาณ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกการฟง
อยางมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ มีคาเทากับ 
77.5/78.5 2) ผลสัมฤทธิ์ดานการฟงอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนดวยแบบฝกที่ผูวิจัยสรางข้ึนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวย
แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ อยูในระดับมาก  

คําสําคัญ: แบบฝก/ การฟงอยางมีวิจารณญาณ

Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop the critical listening exercises for the 

first year of vocational education certificate student’s. 2) to compare the achievement score 
gained before and after critical listening exercises.  3) to study the opinions of the students  who 
studied by using the critical listening exercises. The sample consisted of 35 students in first 
year of Vocational Education Certificate. The instruments employed to collect data were: 4 sets 
of critical listening exercises. packages, and a questionnaire on learners’ opinions towards the 

* นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

** อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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critical listening exercises. The findings were as follows: 1) The efficiency of the critical listening 
exercises. was found higher at the percentage of 77.5/78.5 2) The achievement scores were 
found significantly different at the level of .01. 3) The opinions of the students towards the 
critical listening exercises. were positive at an acceptable level.

Keywords: Exercises/ Critical Listening

บทนํา
ภาษาไทย เปนเอกลักษณที่แสดงความ

เปนชาติไทยไดอยางชัดเจน เปนเครื่องมือสําคัญใน 
การติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมทั้งการ
ประกอบอาชีพ การปกครอง การถายทอดวัฒนธรรม 
การพัฒนาชาติบานเมือง และเปนเครื่องมือสําหรับ
ศึกษาคนควาสรรพวิทยาการสาขาตางๆ ผูที่มีความ
สามารถในการใชภาษาไทยมักจะประสบความสําเร็จ
ในการดาํเนนิชีวติ และการประกอบอาชพี ดวยเหตนุี้
การศึกษาและการฝกฝนทักษะภาษาไทยจึงจําเปน
อยางย่ิงในชีวิตประจําวัน ซ่ึงสอดคลองกับความคิด
เห็นของสุจริต เพียรชอบ (2539: 1) ที่กลาววา 
“ภาษาไทยมีความสาํคัญมากเพราะเปนภาษาประจาํชาติ 
เปนสิ่งท่ีแสดงความเปนไทยท่ีมีประวัติความเปนมา
ยาวนานต้ังแตคนไทยรวมตัวกันเปนชาติมีความเปน
ปกแผนมั่นคงก็ไดใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการ
ติดตอสือ่สารกันระหวางคนไทยท้ังชาติตลอดมา ทาํให
เกิดความสะดวกมีความเขาใจตรงกัน” จากคํากลาว
ขางตนจะเห็นไดวาการท่ีคนไทยเรามีภาษาใชรวมกัน
ระหวางคนหมูมากจะทําใหเกิดพลัง เกิดความรูสึก
เปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน นอกจากนี้ภาษาไทยยังเปน
วฒันธรรมประจาํชาติอยางหนึง่ท่ีนาภาคภูมใิจ ควรแก
การธํารงรักษา ดังน้ันจึงควรพัฒนาทักษะการใช
ภาษาไทยใหถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ภาษาไทยมีความสําคัญ และจําเปนอยางย่ิง 
สําหรับการประกอบอาชีพธุรกิจ เนื่องจากในวงการ
ธุรกิจนั้น ตองใชภาษาในส่ือสารกันตลอดเวลา และ

เปนการสื่อสารท่ีทั้งผูสงสาร และผูรับสารจะตอง
เขาใจความหมายใหตรงกันอยางชัดเจน เพราะ
งานธุรกิจตองการความรวดเร็ว เพื่อใหประหยัดเวลา 
และคาใชจาย หากนักธุรกิจเปนผูมีความสามารถ
ในการใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะชวย
ใหการดําเนินงานราบรื่น มีความคลองตัวและ
เจรญิกาวหนา การใชภาษาส่ือสารเปนศิลปะอยางหนึง่ 
และผูมศิีลปะในการสือ่สารจะเปนผูประสบความสาํเรจ็
ในชีวิต สมาน แสงมะลิ (2529: 17 อางถึงใน สิริมา 
เจริญศรี, 2541: 4) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทักษะการใชภาษาไทยในการส่ือสารวา “ในการ
ประกอบอาชีพนั้น สิ่งท่ีธุรกิจเอกชนใหความสําคัญ
เปนอันดับแรก คือ นิสัยและคุณธรรม ประการตอมา 
คือ มนษุยสมัพนัธเขากับผูอ่ืนได สามารถใชภาษาพูด 
ภาษาเขียน ในการสื่อความหมาย ติดตอกับผูอ่ืน
ใหเขาใจไดดีทั้งสองฝาย”

จากทรรศนะดังกลาว จะเห็นไดวา ภาษาไทย
มีบทบาทสําคัญย่ิงตอธุรกิจ และงานอาชีพอยางมาก 
ซ่ึงหลกัสตูรการจดัการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ไดใหความสําคัญตอวิชาภาษาไทย 
โดยกําหนดใหเปนวชิาบังคับในหลกัสตูรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
เนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยเนนความสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน คือเนนทกัษะการใชภาษา
เพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล 
ดังมาตรฐานรายวชิาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 (20001101) 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชชุดการสอน

The Development of the Achievement of Critical Reading of 
Mattayomsuksa 4 Students Using Sets of Teaching

เกศรินทร  หาญดํารงครักษ*
Kadsarin  Harndumrongruk

สมพร  รวมสุข**
Somporn  Ruamsuk

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับ

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานอยางมี
วิจารณญาณกอนเรียนและหลังการเรียนดวยชุดการสอนและ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยชุดการสอนอานอยางมีวิจารณญาณ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณและแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการเรียนโดยใช
ชุดการสอน ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนอานอยางมีวิจารณญาณ มีคาเทากับ 
86.06/88.42 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนโดยใชชุดการสอนอยูในระดับมาก

คําสําคัญ : การอานอยางมีวิจารณญาณ/ ชุดการสอน

Abstract
The purpose of this research were to 1) test the efficiency of the critical reading set of 

teacheing for Mattayom 4 students of Chanpradittharamwittayakom School. 2) To compare the 
students’ ability in critical reading before and after using the set of teaching and 3) To study 
the students’ opinion toward the set of teaching. The instruments used for gathering data consisted 
of the efficiency of the critical reading set,the achievement test on students’ critical reading 
ability and a questionnaire on opinions toward the efficiency of the critical reading set of 
teacheing. The results of the study were as follows: 1)The efficiency score of the efficiency of 
the critical reading set was 86.06/88.42. Consequently,it is higher than the criterion 80/80. 

* นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

** อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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2) The students’ability in critical reading after studying through the efficiency of the critical 
reading set was significantly higher at the .05 level. 3) The students’ opinions toward the 
efficiency of the critical reading set of teaching were highly positive. 

Keywords: Critical Reading/ A Set of teaching

บทนํา
ปจจุบนัการพฒันาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนไปอยางรวดเร็วและเอื้ออํานวยความสะดวกให
แกมนษุยในการติดตอสือ่สาร  การรบัรูขอมลูขาวสาร 
แมกระทั่งการแสวงหาความรูเพื่อประโยชนในการ
ศึกษา การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต การอาน
เปนทักษะการสื่อสารท่ีสําคัญชวยพัฒนาความรูและ
ประสบการณ การอานท่ีมีประสิทธิภาพน้ันยอมตอง
อาศัยความคิดอยางมีวิจารณญาณในการท่ีจะชวย
พิจารณาไตรตรองขอมูลขาวสารที่ไดรับมา เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจและประเมนิคาส่ิงท่ีอานเรยีกวา 
การอานอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงหมายถึง การอานท่ี
ผูอานนําวิธคิีดอยางมีวจิารณญาณมาใชในการรบัสาร
จากการอาน การอานอยางมีวิจารณญาณจึงเปนสิ่งท่ี
มคีวามสําคัญ ทัง้น้ีเพราะจะชวยใหผูอานรูจักวเิคราะห 
ตรวจสอบและเลอืกรบัขอมลูขาวสารตางๆ ไดอยางมี
เหตุผล ดังท่ี อรอนงค ต้ังกอเกียรติ (2542: 148) 
ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานอยางมีวจิารณญาณ 
ไววาการอานอยางมีวิจารณญาณชวยพัฒนาปญญา
ของผูรับสารใหเกิดความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง
เกี่ยวกับสารที่ไดอาน สามารถแยกแยะและมองเห็น
ความสัมพันธของทุกสวนที่มาประกอบกัน ฝกให
ผูรบัสารมกีระบวนการคดิทีล่กึซ้ึงและสรางสรรค รูจัก
ใชวิจารณญาณไตรตรอง ไมเปนคนหลงเชื่อคนงาย
หรือตกเปนเหยื่อของคําโฆษณาท่ีเกินจริง ความคิด
เห็นที่ไดกลาวมาน้ีสอดคลองกับจุดมุงหมายสําคัญ
ประการหนึ่งของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 ที่มุงใหผูเรียนมีความสามารถ

ในการคิด รูจักใชความคิดอยางมีวิจารณญาณและ
มีทักษะในการส่ือสาร เพื่อรับหรือสงขาวสารขอมูล
ไดเหมาะสมกับสถานการณ และไดกําหนดไวใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 สาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 การอาน 
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนํา
ไปใชตัดสนิใจ แกปญหาในการดําเนนิชีวติและมนีสิยั
รักการอาน

ในสถานการณปจจุบันพบวา นักเรียนมี
ขอบกพรองในเรื่องของการอานอยางมีวิจารณญาณ 
คือ อานแลวไมสามารถตีความ แปลความ วิเคราะห  
สังเคราะหสิ่งท่ีอานได สอดคลองกับความคิดของ
ขวญัชนก นัยจรัญ (2551: 5) ที่กลาววา “นักเรียน
มีปญหาดานความสามารถทางการอาน เนื่องจาก
นกัเรยีนไมชอบอานหนงัสอืและแบบเรยีน เมือ่อานแลว
ไมสามารถตีความเรื่องท่ีอานได อานแลวไมเขาใจใน
เรื่องท่ีอาน” จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ปการศึกษา 2554 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรยีนจันทรประดษิฐารามวิทยาคม ช้ีใหเหน็วาสาระ
การอานในระดับโรงเรียนนักเรียนทําคะแนนเฉลี่ย
ไดเพยีงรอยละ 50.22 และในระดบัจงัหวดัทําไดเพยีง
รอยละ 52.46 จากคะแนนเต็มรอยคะแนนและจาก
การที่ผูวิจัยไดสัมภาษณครูผูสอนรายวิชาภาษาไทย
เกี่ยวกับปญหาการอานอยางมีวิจารณญาณ พบวา 
สาเหตสุาํคัญท่ีทาํใหนกัเรยีนขาดทักษะการอานอยาง
มีวิจารณญาณ คือ นักเรียนไมมีนิสัยรักการอานและ
เบื่อหนายกับการอานเอกสาร ตํารา แบบเรียน 
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การพัฒนาแบบฝกการเขียนยอความสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4
The Development of Exercises on Writing Summary for

  Mathayomsuksa 4 Students

อภิรดี  สาริกา*
Apiradi  Sarika

บํารุง  ชํานาญเรือ**
Bamroong  Chamnanrua

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังน้ีมวีตัถุประสงคเพือ่ 1) พฒันาแบบฝกการเขยีนยอความ สาํหรบันักเรยีนช้ันมธัยมศึกษา

ปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนยอความของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียนโดยการใชแบบฝกการเขียนยอความ 3) ศึกษาความคิดเหน็
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการเรียนโดยการใชแบบฝกการเขียนยอความ กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบฝกการเขียนยอความ 
แผนการจัดการเรยีนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน และแบบสอบถามความคิดเหน็ การวิเคราะห
ขอมูลใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน ผลการวิจัย พบวา 
แบบฝกการเขียนยอความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ 81.21/83.85 ผลสัมฤทธิ์
การเขียนยอความของนักเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกการเขียนยอความสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความคิดเหน็ในระดับมาก

คําสําคัญ: แบบฝก/ การเขียนยอความ

Abstract
The purposes of this research were 1) to improve the efficient of the writing summary 

skills developmental exercises (WSDE) for mathayomsuksa 4 students 2) to compare the 
mathayomsuksa 4 students’ achievement scores in writing summary before and after learning 
by the WSDE. 3) to study the mathayomsuksa 4 students’ opinions about learning the writing 
summary by the WDSE. The samples were 30 mathayomsuksa 4 students. The instruments used 
to collect data were: exercises on writing summary, lesson plans for writing summary, an 

* นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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achievement test in writing summary and a questionnaire. The data were analyzed by mean, 
standard deviation and t-test : dependent. The findings were as follow: The efficiency percentage 
of the exercises on writing summary was 81.21/83.85. The students’ achievement after using 
the WSDE was higher than before using the WSDE at the level of .05 and students’ opinions 
were revealed at a high level. 

Keywords: Exercises/ Writing Summary

บทนํา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ไดกาํหนดสาระและมาตรฐานการเรยีนรูเปนเกณฑใน
การกําหนดคุณภาพของผูเรียนโดยกําหนดสาระที่ 2 
การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน
เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานข อมูล
สารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ และกําหนดคุณภาพของผูเรียนวิชา
ภาษาไทย เมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สําหรับสาระ
การเขียน คือ เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ โดยใช
ภาษาไดถกูตองตรงตามวัตถุประสงค ยอความจากส่ือ
ทีม่รีปูแบบและเนือ้หาท่ีหลากหลาย เรยีงความแสดง
แนวคิดเชิงสรางสรรค โดยใชโวหารตางๆ เขยีนบนัทกึ 
รายงานการศึกษาคนควาตามหลักการเขียนทาง
วชิาการ ใชขอมลูสารสนเทศในการอางอิง ผลติผลงาน
ของตนเองในรูปแบบตางๆ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี 
รวมทั้งประเมินงานเขียนของผูอ่ืน และนํามาพัฒนา
งานเขียนของตนเอง (กรมวิชาการ, 2551: 2, 5)

จากสาระและมาตรฐานการเรียนรู ของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และคุณภาพ
ผูเรยีนเมือ่จบช้ันมธัยมศกึษาปที ่6 จะเหน็วาการเขยีน
ยอความเปนทกัษะหนึง่ท่ีหลกัสตูรใหความสําคัญมาก 
เพราะการยอความเปนทักษะการสื่อสารที่มีบทบาท

สําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันและการประกอบ
อาชีพ ดังท่ี เสนีย วิลาวรรณ (2547: 188) ไดกลาว
ถึงความสําคัญของการยอความ สรุปไดวา ยอความ
มีความสําคัญตอการสื่อสารความเขาใจระหวางกัน
ทั้งในการพูดและการเขียน สําหรับผูสงสารกรณี
ทีเ่วลาจํากัดหรอืรบีดวนยอมไมอาจใชขอความยืดยาว
ใหครอบคลุมเนือ้หาท้ังหมดได จําตองรวบรดัหรอืสรปุ
ใหไดใจความหรือสาระสําคัญตรงตามท่ีตองการให
ผูฟงหรือผูอานเขาใจไดงายและชัดเจน ในการรับสาร
กเ็ชนกัน การฟงหรอืการอานเรือ่งท่ีมเีนือ้ความยืดยาว
ยอมไมอาจจดจําหรือบันทึกไวไดครบถวน จําตอง
พิจารณาตัดสวนที่เปนพลความออกไป กลั่นกรองให
เหลอืแตใจความสําคัญแลวบนัทกึลงไวเตือนความจํา
ของตนเองหรือเพือ่ความสะดวกแกผูอานในภายหลัง 
สอดคลองกับฐะปะนยี นาครทรรพและคณะ (2549: 
168) ที่มีความเห็นวา ความรูตางๆ ในโลกมีมากมาย
ไมอาจสามารถบันทึก จดจําไดหมด การยอความจะ
ทําใหสามารถบันทึกความรูตางๆ หรือเรื่องราวท่ีอาน
หรอืฟงไดอยางรวดเรว็ ยนเวลาในการศึกษา แสวงหา
ความรู เปนการบันทึกเพื่อเตือนความจําไดดี

จะเหน็ไดวาการเขยีนยอความเปนทกัษะการใช
ภาษาท่ีมบีทบาทสําคัญในชีวติประจาํวัน และเปนทกัษะ
พืน้ฐานของการเรยีนรูสาํหรบัผูเรยีน ซ่ึงผูเรยีนจะตอง
อาศัยการฝกฝนอยางถูกตองตามหลักเกณฑอยูเสมอ 
จึงจะทําใหการเขียนยอความมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
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Factors Affecting Mental Health of the Elderlies  

in Amphoe Mueang Nakhon Pathom Changwat Nakhon Pathom

เสาวลักษณ  เรืองเกษมพงศ*
Saowaluk  Ruangkasempong

นวลฉวี  ประเสริฐสุข**
Nuanchavee  Prasertsuk

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1)ระดับสุขภาพจิต การทํากิจกรรม ความศรัทธา

ในพระพุทธศาสนาและการดูแลตนเองของผู สูงอายุในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
2) เปรียบเทียบสุขภาพจิตของผูสูงอายุในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จําแนกตามเพศ อายุ 
ลักษณะการพักอาศัย ภาวะสุขภาพ การรับรู ภาวะทางเศรษฐกิจของตนเองและรายไดจากการทํางาน 
3) ศึกษาวาการทํากิจกรรม ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและการดูแลตนเองเปนปจจัยทํานายสุขภาพจิต
ของผูสูงอายุในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่นับถือศาสนาพุทธ
ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 396 คน โดยการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวเิคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรทีน่าํเขาสมการผลการวิจัยพบวา 1)ผูสงูอายุในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม มสีขุภาพ
จิตและการดูแลตนเองอยูในระดับดี การทํากิจกรรม อยูในระดับปานกลาง ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
อยูในระดับมาก 2) ผูสูงอายุในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุ ลักษณะการพักอาศัย 
การรับรูภาวะทางเศรษฐกิจของตนเองและรายไดจากการทํางานตางกัน มีสุขภาพจิตแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูสูงอายุในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมที่มีเพศ ภาวะสุขภาพ
ตางกัน มีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน 3)ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา การทํากิจกรรมและการดูแลตนเอง 
เปนตัวแปรที่สามารถทํานายสุขภาพจิตของผูสูงอายุในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไดรอยละ 
47.6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

คําสําคัญ: สุขภาพจิต/ ผูสูงอายุ/ การทํากิจกรรม/ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา/ การดูแลตนเอง

* นักศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

** อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study level of mental health, activity participation, 

Buddhism faithfulness,self-care of the elderlies in Amphoe Mueang Nakhon Pathom Changwat  
Nakhon Pathom. 2) to compare  mental health of the elderlies as classified by gender, age, 
accommodation, health status, perception of one,s own economics status and  income from work. 
3) to determine activity participation, Buddhism faithfullness and self-care as predictors of the 
elderlies, mental health.Samples were 396 Buddhist elderlies in Amphoe Mueang Nakhon Pathom 
Changwat Nakhon Pathom, derived by Multi-stage Random Sampling Technique. Instruments 
used to collect data were questionnaires constructed by the researcher.The statistics used to 
analyze data were  percentage, mean, standard deviation, t-test, One–Way ANOVA and the 
Stepwise Multiple Regression Analysis.The results found that : 1) The elderlies, mental health 
and self-care were fairly good. Activity participation were at the moderate level and Buddhism 
faithfullness were at the high level.2)The elderlies, mental health as classified by age, 
accommodation, perception of one,s own economics status and income from work were different 
statistically significant at .05, while there were not different as classified by gender and health 
status.3) Buddhism faithfullness, activity participation and self-care could predict the elderlies, 
mental health variable at the percentage of 47.6 with a statistical significance at .001.

Keywords: Mental Health/ Elderly/ Activity/ Buddhism Faithfullness/ Self-care

บทนํา
จากการพัฒนาประเทศในทุกๆดานรวมทั้ง

ดานสาธารณสุขทําใหผู สูงอายุในประเทศไทยมี
อายุยืนและมีจํานวนเพิ่มขึ้นโดยมีการคาดการณวา
ในป 2564 ประเทศไทยจะกลายเปน “สังคมสูงวัย
อยางสมบูรณ”และอีก 10 ปหลังจากน้ันจะเปน 
“สั งคมสูง วัยระดับสุดยอด” ( จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, 2556: ออนไลน) ภาวะสูงอายุสงผล
กระทบตอผูสูงอายุทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคม 
โดยมกีารเปลีย่นแปลงทางดานรางกาย ยิง่มอีายุเพิม่
ขึ้นประสิทธิภาพในการทํางานตางๆ ยิ่งลดลง มีโรค
ประจาํตัวเพิม่ขึน้ จากผลการสํารวจภาวะสุขภาพของ
ผูสูงอายุ พ.ศ. 2554 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
พบวาผูสูงอายุไทยเปนโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 

33.69 โรคเบาหวาน รอยละ 15.03 โรคปวดตามขอ 
รอยละ 10.05 โรคหัวใจรอยละ 4.83 โรคอัมพาต/
อัมพฤกษ รอยละ 1.73 โรคไต/นิว่ในไต รอยละ 1.67 
มกีารเปลีย่นแปลงดานจิตใจ ตองพบกับความพลัดพราก
จากการสญูเสยีบคุคลซ่ึงเปนทีร่กั การออกจากงานประจาํ
ทีเ่คยทาํ การมรีายไดทีล่ดลง การเปลีย่นแปลงดานสงัคม
จากผูที่เคยเปนผู นําตองกลายมาเปนผู ตามจาก
เจาของบานกลายมาเปนผูอาศัย การถูกปลอยใหอยู
ที่บานตามลําพังโดยไมมีผูดูแลเนื่องจากสภาพสังคม
ทาํใหลกูหลานซึง่เปนผูดูแลตองออกไปทํางานนอกบาน 
ดวยภาระคาใชจายและลักษณะงานในสภาพสังคมเมอืง
ทีเ่ปนสงัคมอุตสาหกรรม ทาํใหผูสงูอายุเกดิความเหงา 
จากการเปลีย่นแปลงดังกลาวหากผูสงูอายุไมสามารถ



การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

จรรยา  เจริญรัตน - มาเรียม นิลพันธุ

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม –  ธันวาคม 2557)

182

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน

The Development of Analytical Thinking Ability and Science Process Skills 
for Ninth Grade Students Taught by Project Approach
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอน

แบบโครงงานเร่ืองระบบนิเวศใหมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง 
ระบบนิเวศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
3) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
โครงงาน 4) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูดวย
วิธีสอนแบบโครงงาน 5) เปรียบเทียบความสามารถในการทําโครงงานหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
โครงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการแบงกลุ มตามผลสัมฤทธิ์และการแบงกลุม
ตามความสนใจ 6) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
ดวยวิธสีอนแบบโครงงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปที ่3 โรงเรยีนเทศบาล 1 
ตลาดบางล่ี (พานิชอุทิศ) อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน 32 คน  

ผลการวจัิยพบวา 1) แผนการจัดการเรยีนรูดวยวิธสีอนแบบโครงงานเร่ืองระบบนเิวศ สาํหรบันกัเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ 83.59/80.21 2) ผลการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียน
ช้ันมธัยมศกึษาปที ่3 หลงัจัดการเรยีนรูดวยวิธสีอนแบบโครงงานสูงกวากอนการจัดการเรยีนรู อยางมีนยัสาํคัญ
ทางสถิติที่ .05 3) ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่รับการจัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน  อยูในระดับดี  4) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่รับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน อยูในระดับดี 5)  นักเรียนที่แบงกลุมตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนและการแบงกลุมตามความสนใจมีความสามารถในการทําโครงงานไมแตกตางกัน 6) ความคิดเหน็
ของนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปที ่3  ทีม่ตีอการจัดการเรยีนรูดวยวิธสีอนแบบโครงงานมีความคิดเหน็อยูในระดบั
มากที่สุด  

คําสําคัญ: ความสามารถในการคิดวิเคราะห/ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร/ วิธีสอนแบบโครงงาน

* นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract
The purposes of this research were to: 1) develop and assess the efficiency of the lesson 

plans of project method 2) compare ninth grade students learning outcome of ecology system 
before and after being taught by project method 3) study ninth grade students analytical thinking 
ability by project method 4) study ninth grade students science process skills by project method 
5) compare ninth grade students’ project work ability by project method and 6) study ninth 
grade students’ opinions towards by project method. The sample consisted of 32 ninth grade 
students, Thetsaban 1 Talad Bangli (Panich U-tis) School, Song Phi Nong District, Suphanburi 
Province. The experiment was conducted during the first semester of the academic year 2012 
and within the duration of the implementation covered 15 hours. The research design was one 
group pretest - posttest design The results of the research were 1) The lesson plans of project 
method on ecology system met the efficiency criterion of 83.59/80.21. 2) The ninth grade 
students learning outcomes on ecology system after being taught by project method were higher 
than before the instruction were statistically significant at the .05 level. 3) The ninth grade 
students analytical thinking ability on ecology system after the instruction with project method 
were good. 4) The ninth grade students science process skills on ecology system after the 
instruction with project method were good. 5) The ninth grade students project work ability on 
ecology system after the instruction with project method was not different. 6) The student 
opinions towards the instruction with project method of ninth grade students overall were at 
a high level of agreement. 

   
Keywords: Analytical Thinking Ability/ Science Process Skills/ Project Method    
 
บทนํา

สั งคมโลกป จ จุบันมีการ เปลี่ ยนแปลง
อยูตลอดเวลา ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
การเมืองการปกครองตลอดจนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดังน้ันมนษุยจึงจําเปนตองอาศัยการศึกษา
เปนเครือ่งมอืพืน้ฐานในการดาํเนนิชีวติในโลกปจจุบนั 
การศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะนําพาสังคมโลกและ
ประเทศชาติไปสูความเจริญกาวหนา และยังชวย
พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนคนดี มีคุณธรรม  
ซ่ือสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบและมีสติปญญา 
สามารถนําความรูมาเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต

ประจาํวันในสงัคมท่ีมกีารเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา
ไดอยางมีความสุข ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดช้ี
ใหเหน็ยทุธศาสตรการพฒันาคน สูสงัคมแหงการเรยีน
รูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน โดยมีเปาหมายการพัฒนาให
คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาท้ังรางกายและจิตใจ 
มีอนามัยการเจริญพันธุ ที่เหมาะสมในทุกชวงวัย 
มีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห 
มีนิสัยใฝเรียนรู ตลอดชีวิต มีความคิดสรางสรรค 
มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมความเปนไทย 
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การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบเพ่ือเช่ือมโยงการเขียน
โดยใชเทคนิคผังกราฟกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6

The Development of System Thinking Ability for Writing
Using Graphic Organizer for Grade 6 Students

พชรมณฑ  หมวดนุม*
Phacharamol  Moudnum

สุเทพ  อวมเจริญ**
Sutep  Uamcharoen

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังน้ีมวีตัถุประสงคเพือ่ 1)  เปรยีบเทยีบความสามารถในการคิดเชิงระบบเพือ่เช่ือมโยงการ

เขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคผังกราฟก 2)  ศึกษา
ความคิดเหน็ของนักเรยีนช้ันประถมศกึษาปที ่6 ทีม่ตีอการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนคิผังกราฟก กลุมตัวอยาง
ไดแก นกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปที ่6/2 โรงเรยีนวดัศาลาแดง สาํนักงานเขตบางแค  กรงุเทพมหานคร จํานวน 
34 คน  ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการคิดเชิงระบบ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กอนและ
หลงัการจดัการเรยีนรูโดยใชเทคนคิผังกราฟก แตกตางกันอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 โดยมคีะแนน
หลงัเรยีนสงูกวากอนเรยีน และ  2) ความคิดเหน็ของนักเรยีนทีม่ตีอการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคผังกราฟก   
โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 

คําสําคัญ: ความสามารถในการคิดเชิงระบบ/ ผังกราฟก

Abstract
The purposes of the research were to : 1) compare system thinking ability for writing  

of grade 6 students before and after using graphic organizers; 2) study the students’ opinions 
towards the instruction by using graphic organizers. The sample was 34 students from 
Wat Saladang School, Bangkae District, Bangkok. The research findings were as follows: 
1) The system thinking ability ability for writing for grade 6 students before and after using 
graphic organizers were significantly different at .05 level and the post-test scores were higher 
than the pre-test scores and 2) The students’ opinions towards instruction using graphic organizers 
were overall at a high agreement level.

Keywords: System Thinking Ability/ Graphics/ Organizer
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การพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชขอมูลทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

The Development of  Reading  Exercises for Main Idea
Using Phetchaburi  Local  Information for  Mathayomsuksa I Students

รังษิมา  สุริยารังสรรค*
Rungsima  Suriyarungsun

บํารุง  ชํานาญเรือ**
Bamroong  Chamnanrua

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาแบบฝกการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 1 โดยใชขอมูลทองถ่ินเพชรบุรี 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความกอนและหลังการใช
แบบฝกการอานจับใจความ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนปริยัติรังสรรค จํานวน 53 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือแบบฝกการอาน
จับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชขอมูลทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี แผนการจัดการเรียนรู 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ารอานจับใจความ แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรยีนทีม่ตีอแบบฝกการอาน
จับใจความ ผลการวิจัยพบวา 1) แบบฝกการอานจับใจความมีประสิทธิภาพ เทากับ 83.26/82.50 ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนหลังการใชแบบฝกสูงกวา
กอนใชแบบฝกอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 3) นกัเรยีนมคีวามคิดเหน็ตอแบบฝกการอานจับใจความ
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชขอมูลทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรีอยูในระดับมากท่ีสุด

คําสําคัญ: การพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความ/ ขอมูลทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี

Abstract 
 The research aimed to 1) develop to exercises for main idea using Phetchaburi local 

information for Mathayomsuksa I students, 2) compare reading for main idea abilities before 
and after using exercises for main idea and 3) to study the student’s opinions towards exercises 
for main idea. The sample consisted of 53 students in Mathayomsuksa I of Pariyatrangsan 
school. The research instruments were reading exercises, lesson plans, an achievement test and 
a questionnaire. The research found that 1) the efficiency of exercises for main idea was 
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at 83.26/82.50 2) the posttest achievement was higher than the pretest, there was a significant 
difference between at the level .01 3) the students’ opinions towards exercises for main idea 
using Phetchaburi local information at the highest level.

Keywords: The Development of Reading Exercises for Main Idea/ Phetchaburi Local Information  

บทนํา
การจัดทําหลักสูตรการศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญของการอาน
และประโยชนของการอานจับใจความท่ีมตีอการเรยีน
การสอน จึงกําหนดเรื่องการอานไวในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที่ 1 การอาน 
โดยกําหนดไวในมาตรฐาน ท 1.1 “ใชกระบวนการ
อานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ 
แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน”  
(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551: 2) สวนการอานจับใจความ
อยูในสาระที่ 1 มาตรฐาน 1.1 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 คือจับใจความสําคัญจากเร่ืองท่ีอาน 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551: 11) แมวาการอานและ
การอานจับใจความจะมีความสําคัญตอการเรียนรู   
และถกูกาํหนดใหเปนเนือ้หาในการเรยีนการสอนวชิา
ภาษาไทยมาอยางตอเนื่องก็ตาม แตพบวายังมีปญหา
ทีค่วรไดรบัการแกไขคือ นกัเรยีนไมมนีสิยัรกัการอาน
และไมชอบอาน ดังท่ี ณรงคฤทธิ ์ ศักดาณรงค (2538: 
50) ไดกลาวถึงปญหานักเรียนไมชอบอานและไมมี
นสิยัรกัการอานวาเปนการนาํไปสูปญหาข้ันพืน้ฐาน คือ 
การฟง พูด และเขียนไมกาวหนา เนื่องจากการอาน
เปนพื้นฐานในการฟง พูด และเขียนและถานักเรียน
มีประสิทธิภาพในการอานจะทําใหมีประสิทธิภาพ
ในการฟงพดูและการเขยีนตามไปดวย เมือ่มองลึกลงไป
ในขัน้การสอนการอานจะพบปญหาวานักเรยีนสวนมาก
ประสบปญหาในการอานจับใจความ เนือ่งจากอานหนงัสอื
แลวไมเขาใจ ไมสามารถสรุปหรือจับใจความสําคัญ

ของเร่ืองท่ีอานได ดังท่ีเนาวรตัน นาคพงษ (2536: 5) 
ไดกลาวถึงปญหาของการอานจับใจความไววา “นกัเรยีน
มขีอบกพรองในการอานจับใจความและเปนปญหาใหญ
สาํหรบัครผููสอน คือ นกัเรยีนอานแลวไมเขาใจเนือ้เรือ่ง 
สรุปสาระสําคัญของเรื่องไมได ในฐานะที่ผูวิจัยสอน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนปริยัติรังสรรค
ก็พบวาปญหาดานการอานจับใจความเปนปญหาท่ี
สําคัญ  เห็นไดจาก คะแนนวิชาภาษาไทยในสาระท่ี 1 
การอาน  มาตรฐาน 1.1 ตัวช้ีวดัท่ี 2 มคีาเฉลีย่ 43.45 
ซ่ึงไมเปนไปตามเกณฑที่ทางโรงเรียนกําหนดไว คือ
รอยละ 50 ซ่ึงหากสามารถแกปญหาเรื่องการอาน
จับใจความใหกับนักเรียนได ก็จะชวยยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน

วิชาภาษาไทยเปนวิชาท่ีอยูในกลุ มทักษะ 
“ทักษะ” หมายถึงความชํานาญ ความคลองแคลว  
ความรวดเร็ว ความถูกตอง ทกัษะจะเกดิข้ึนไดกต็อเมือ่
ไดกระทําพฤติกรรมซํ้าๆ จนเกิดความชํานาญ ดังน้ัน
การสอนภาษาไทยเพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะการฟง  
การพูด การอาน และการเขียนไดนั้น ครูตองจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมีโอกาส
ทาํซ้ํา ฝกซ้ําอยูเสมอจนเกดิความชํานาญ สามารถฟง  
พูด อาน เขียนไดอยางคลองแคลว รวดเร็วและถูก
ตอง ซ่ึงเครื่องมือท่ีสามารถชวยใหนักเรียนไดฝกฝน
และมีโอกาสทําซ้ําคือการใชแบบฝกเสริมทักษะ ดังท่ี  
นฤดี ผิวงาม (2545: 52) ไดกลาววา “แบบฝก
เสริมทักษะมีความสําคัญท้ังตอผูเรียนและผูสอน
เพราะเปนเครือ่งมือท่ีผูเรยีนสนใจชวยใหเกดิการเรยีนรู
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง อาหารทองถิ่นปลาหมํา สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนแมพระประจักษ สุพรรณบุรี

The Development of Computer Multimedia on Local Wisdom Food Pramum  
for Students Matthayom 1 Maephraprajak School, Suphanburi

ประภาช  วิวรรธมงคล*
Praphat  Wiwatthamongkon
สมหญิง  เจริญจิตรกรรม**
Somying  Jaroenjittakam

บทคัดยอ
การวจัิยนีม้วีตัถุประสงคเพือ่ 1) พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรมลัตมิเีดยี เรือ่ง อาหารทองถ่ินปลาหมาํ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนแมพระประจักษ จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง 
อาหารทองถ่ินปลาหมํา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนแมพระประจักษ จังหวัดสุพรรณบุรี 
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง อาหารทองถ่ิน
ปลาหมํา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนแมพระประจักษ จังหวัดสุพรรณบุรี ไดทําการศึกษา
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนแมพระประจักษ จังหวัดสุพรรณบุรี  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2555 จํานวน 32 คน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 
80.52/85.10 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียอยูในระดับมาก

คําสําคัญ: คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย/ อาหารทองถ่ินปลาหมํา

Abstract
The objectives of this study were 1) to develop the computer multimedia instruction on 

local wisdom food  pramum  for student matthayom 1, 2) to compare the students’ learning 
achievement before and after using the computer multimedia instruction on local wisdom food  
pramum for student  matthayom 1, 3) to study the students’ satisfaction to wards the computer 
multimedia instruction on local wisdom food  pramum  for student  matthayom 1, Maephraprajak 
School, Suphanburi Province.

* นักศึกษาระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

** อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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The samples for this study were 32 students matthayom 1 at Maephraprajak School, 
Songpheenong District, Suphanburi Province, during the first semester of 2012 academic year.

The results of this study were 1) the efficiency of the computer multimedia instruction 
was 80.52/85.10, 2) the achievements of the students after studying using the computer multimedia 
instruction were statistically higher than the achievement before studying the computer multimedia 
instruction at the .01 level, 3) the students’ satisfaction was at high level.

Keywords: Computer Multimedia/ Local Wisdom  Food Pramum 

บทนํา
การจัดการศึกษาใหสําเร็จนั้น ผู ที่มีสวน

เกี่ยวของจะตองดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่องไป
ตลอดชีวติ การจดัการศึกษาจะตองใหผูเรยีนเกดิองค
ความรู การไดเรียนรูเพื่อรูเปนการฝกฝนใหรูวิธีที่จะ
เขาใจและสามารถปฏิบัติไดจริง สามารถสรางสรรค
สิ่งตางๆ ที่แวดลอมที่อยูรอบตัว มีการเรียนรูที่จะ
อยูรวมกันในสังคมและรวมมือกับผูอ่ืนในกิจการ
ทัง้ปวงของมนุษย เปนการเรยีนรู ตลอดชีวติ เปนหลกั
การสาํคัญท่ีสบืเนือ่งจากการเรียนรู ดังน้ันผูดําเนินการ
จัดการศึกษา จะตองเขาใจลําดับกระบวนการขบัเคลือ่น
อยางเปนองครวม การพัฒนาประเทศที่ผานมาไดขอ
สรปุวา สิง่ท่ีพฒันาประเทศยงัไมสอดคลองกับวถิชีีวติ
วฒันธรรมไทย ทาํใหเกดิปญหาและภาวะวิกฤตนานับ
ประการ การจัดการศึกษาโดยรวมเปนไปตามแนวทาง
ของตะวันตกเปนสําคัญ โดยละทิ้งเอกลักษณ 
อัตลักษณของความเป นไทยและเกิดความไม 
สอดคลองในการเช่ือมโยงสิ่งท่ีดีงามจากภูมิปญญา
ของไทย (กรัณยพล วิวรรธมงคล, 2553: 8) ดังน้ัน
เพื่อให การพัฒนาคนได สอดคล องกับวิถี ชีวิต
วัฒนธรรมไทย โดยการปรับกระบวนทัศนในการ
จัดการเรยีนการสอน ดวยการนําเอาภูมปิญญาท่ีสัง่สม
ไวในบานเมอืงมาใชเปนพืน้ฐานสาํคัญ สวนหนึง่ในการ
พัฒนาคนหรือการปฏิรูปการศึกษา จึงมีความจําเปน
และสําคัญย่ิง ที่จะตองนํามิติทางวัฒนธรรมมาใช

ในการพฒันา จากการศึกษาไดขอมลูจากจัดการศึกษา
ในระบบโรงเรียน ซ่ึงถือวาเปนกระบวนการขัดเกลา
หลักของสังคมน้ันมิไดเอื้อใหผูเรียนสวนใหญเรียนรู
เรือ่งราวและภูมปิญญาของสังคมไทยท่ีสัง่สมสบืทอด
มาในอดีตเทาท่ีควร ยิง่ใหญไปกวาน้ันการนาํภูมปิญญา
มาใชในการจดัการศึกษาผูรูกม็จํีานวนจํากัดและสวนใหญ
กส็งูอายุ มแีตจะลวงลบัไป ความรูความชํานาญท่ีสัง่สม
ไวกดั็บสญูตามไปดวย (กระทรวงศกึษาธิการ,  2551: 3)

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนี้จะชวย
ตอบสนองในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรยีนไดเปนอยางดี และชวยลดเวลาในการสอนของ
ครูอีก บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อ
รายบุคคลของผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
และยังกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจใน การเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับการจัดการ
เรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ ดังพระราชบญัญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 โดยเฉพาะใน
หมวด 4 แนวทางในการ จัดการศึกษา มาตราท่ี 22  
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความ
สามารถเรยีนรูและพฒันาตนเองได และถอืวาผูเรยีน
มีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 8) และ
ในหมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา มาตรา 64 
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รูปแบบการแนะแนวเชิงจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมรับผิดชอบและการแกปญหา
อยางสันติวิธีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 ในโรงเรียนอาชีวศึกษา
A Psychological Guidance Model to Enhance Responsibility Behaviors and

Peaceful  Means of  Problem Solving Among Vocational Certificate Level Students
in Vocational  Education College

ญาณินท  คุณา* 
Yanin  Khuna

วัลภา  สบายยิ่ง**
 Wunlapa  Sabaiying

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการแนะแนวเชิงจิตวิทยาท่ีพัฒนา

พฤตกิรรมของนกัเรยีน 2) เพือ่ศึกษาอิทธพิลรวมระหวางการฝกพฤตกิรรมกบัตัวแปรดานจิต และสถานการณ 
3) เพื่อศึกษาตัวทํานายท่ีสําคัญของพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา ประชากร จํานวน 937 คน 
กลุมตัวอยางท่ีใชไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ และสุมตัวอยางแบบงายจํานวน 120 คน 
มีแบบแผนการวิจัยแบบ A X B Factorial Design สถิติที่ใชเปนการวิเคราะหความแปรปรวนแบบพหุนาม 
และความแปรปรวนแบบสามทาง โดยทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Scheffe

ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี
1. ผลของการใชรูปแบบที่พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน พบวา เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคต 

ควบคุมตนมาก มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง มีปฏิสัมพันธ ในครอบครัวมาก และมีการรับรูบรรยากาศแบบ
ประชาธิปไตยมาก 

2. อิทธิพลรวมระหวางการฝกพฤติกรรมกับตัวแปรดานจิต และสถานการณ พบวาอิทธิพลรวม
ในกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม จิตลักษณะเชิงเหตุสมทบ และจิตลักษณะตามสถานการณ เปนตัวทํานาย
ไดดีกวาตัวทํานายเพียงตัวเดียว

3. ตัวทํานายท่ีสําคัญของพฤติกรรมนักเรียน พบวาพฤติกรรมการแกปญหาอยางสันติวิธี สามารถ
ทํานายไดมากกวาพฤติกรรมรับผิดชอบท้ังในกลุมรวม และกลุมยอย

คําสําคัญ: จิตลักษณะ/ การแนะแนว/ ความรับผิดชอบ/ สันติวิธี/ อาชีวศึกษา

* นกัศึกษาปรญิญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต วชิาเอกการแนะแนวและการปรกึษาเชิงจิตวิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

** อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
 สุโขทัยธรรมาธิราช
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Abstract:
The objectives of this research were to: 1) measure the outcomes of employing 

a psychological guidance model to enhance responsible behaviors and peaceful means of problem 
solving; 2) investigate the jointed influences of behavior training and psychological and situational 
variables and 3) investigate significant predictors of behaviors and peaceful means of problem 
solving of the vocational certificate level students in vocational education college. The population 
consisted of 937. They were randomly selected by stratified sampling method and simple random 
sampling method in order to obtain 120 samples. The research was A X B factorial design. 
The data were analyzed by multivariate analysis of variance, three-ways analysis of variance 
and Scheffé post-hoc test.

The research findings were as follows: 
1. The use of the model for improving students’ behaviors could enhance the students 

with high future orientation, high moral reasoning, high domestic interaction and high perception 
of democratic environment.

2. A joint influence of the training of the psychological and situational variables including 
primary psychological trait, additional reasoning psychological trait and circumstantial 
psychological trait could be a better predict or than a single predictor.

3. Peaceful means of problem solving behaviors could a better predict or than the 
students’ responsible behaviors both in the total group and the subgroups. 

Keywords: Psychological/ Traits/ Guidance/ Responsibility/ Peaceful Means/ Vocational Education

บทนํา
การพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดี และไมให

ตกอยูในกลุมเสี่ยง เปนเรื่องท่ีสําคัญ และจําเปน 
โดยปจจุบันวิถีชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษากําลัง
เผชิญกับบริโภคนิยม (การใชของแพง) การเที่ยวเตร
ยามค่ําคืน ยาเสพติด ยอหยอนในความรับผิดชอบ 
และเกิดแกงวัยรุ นในเชียงใหม ซ่ึงสภาพการณ
ดังกลาวเปนปญหาท่ีเกดิข้ึนกบัเยาวชน ซ่ึงเปนอนาคต
ของชาติ ในขณะเดียวกันก็เปนกลุมเสี่ยงในการสราง

ปญหาดานความประพฤติและการกระทําความผิด
โดยเฉพาะเยาวชนชายท่ีศึกษาอยูในโรงเรยีนอาชีวศึกษา 
ดัชนีทีแ่สดงวา สงัคมลมเหลวอยางมาก ในการพฒันา
จริยธรรมของเยาวชน คือความรุนแรง โดยพบวา 
วยัรุนเพศชายกออาชญากรรมรุนแรงมากกวาวัยรุนหญงิ 
(Lickona, 1991; แปลโดย สวสัด์ิ ประทมุราช, 2545) 

การแนะแนว เปนกลไกของสถานศึกษา หรอื
องคกรในการสงเสริมพัฒนา ปองกัน และชวยเหลือ
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The Effect of SSAPA Learning Model
on Self–Regulation of Young Children

สิรินทร  ลัดดากลม  บุญเชิดชู*
Sirin  Laddaklom  Booncherdchoo

พาสนา จุลรัตน**
Pasana  Chularut

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ SSAPA เพื่อพัฒนาการกํากับ

ตนเองของเด็กปฐมวัย และ 2) ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ SSAPA เพื่อพัฒนา
การกาํกับตนเองของเด็กปฐมวยั มขีัน้ตอนดําเนนิการวจัิย 4 ระยะ ดังน้ี ระยะที ่1 การสรางรูปแบบการจดัการ
เรียนรูแบบ SSAPA ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเช่ียวชาญ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 การสรางเคร่ืองมือประกอบการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัยโดยหาความเท่ียงตรงของเน้ือหาและความสอดคลองกับจุดประสงค 
(IOC) ซ่ึงตองมีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.60-1.00 และหาความเช่ือมั่นของการสังเกตโดยใชวิธีหา
คาดัชนีความสอดคลอง (RAI: rater agreement indexes) ระยะที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบ
การจดัการเรยีนรูแบบ SSAPA ดวยการสอนนาํรอง รอบที ่1 กบัเด็กปฐมวยัระดบัช้ันอนุบาลปที ่2 อายุ 5-6 ป 
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน ปรับปรุงแกไขแลวนําไปสอนนํารอง รอบที่ 2 
กบัเดก็ปฐมวยัระดบัช้ันอนุบาลปที ่2 อายุ 5-6 ป โรงเรยีนอนุบาลนครปฐม ทีไ่มใชกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน 
ทดสอบพฤติกรรมการกํากับตนเองกับกลุมตัวอยางกอนการทดลอง (Pretest) โดยใชแบบประเมินเชิง
สถานการณพฤติกรรมการกํากับตนเองของเด็กปฐมวัย ทดสอบพฤติกรรมการกํากับตนเองกับกลุมตัวอยาง
หลังการทดลอง (Posttest) โดยใชแบบประเมินเชิงสถานการณพฤติกรรมการกํากับตนเองของเด็กปฐมวัย 
ระยะที่ 4 การขยายผลการใชรูปแบบโดยครูปฐมวัยที่สอนระดับช้ันอนุบาลปที่ 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2556 จํานวน 8 คน จาก 3 โรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 
ที่ทําการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนระยะเวลา 2 สัปดาห และประเมินความเหมาะสม

*  นิสิตปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

**  อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ผลการวิจัยมีดังน้ี 
1) ผลการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ SSAPA เพื่อพัฒนาการกํากับตนเองของเด็กปฐมวัย 

ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 4.20–4.80 
โดยผลการประเมนิความเหมาะสมของแผนการจดัประสบการณการจดัการเรยีนรูแบบ SSAPA เพือ่พฒันาการ
กาํกับตนเองของเด็กปฐมวยั ตามความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญมีความเหมาะสมอยูในระดบัมากทีส่ดุ ดวยคาเฉลีย่ 
4.60–5.00 และผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณการจัดการเรียนรูแตละหนวย
การเรียนรูตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 
4.40–5.00 

2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ SSAPA  เพื่อพัฒนาการกํากับตนเอง
ของเด็กปฐมวัย ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการกํากับตนเองของเด็กปฐมวัยกอนการทดลอง และหลัง
การทดลอง พบวาเด็กปฐมวยัมรีะดบัพฤติกรรมการกาํกับตนเองสูงข้ึนทกุดานหลงัการทดลองโดยแตกตางกัน
อยางมีนยัสาํคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 ผลการทดลองใชรปูแบบ SSAPA เพือ่พฒันาการกํากับตนเองเด็กของ
ปฐมวัย มีคาเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมการกํากับตนเองสูงข้ึนทุกดานอยางตอเนื่อง และผลการดําเนินการ
ขยายผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู แบบ SSAPA เพื่อพัฒนาการกํากับตนเองของเด็กปฐมวัย 
ผลการประเมนิความเหมาะสมโดยครปูฐมวยั มคีวามเหมาะสมอยูในระดบัมากทีส่ดุ ดวยคาเฉลีย่ 4.75–5.00 

คําสําคัญ:  รูปแบบการจัดการเรียนรู/ การกํากับตนเอง/ เด็กปฐมวัย

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop a SSAPA Instructional model to improve 

self–regulation of young children, and 2) to investigate the efficiency of the model. The research 
methodology consisted of four phases as follows: Phase I : The SSAPA Instructional Model for 
improving self–regulation of young children The model was then evaluated by five experts for 
its appropriateness. The data were analyzed by using means (X) and standard deviations (S.D.). 
Phase II : The research tools which were developed for gathering and analyzing data consisted. 
The questionnaire for teachers to evaluate the appropriateness of the model. The research tools 
were validated by content  validity and index of item-objective congruence (IOC), validity was 
0.60-1.00. and to validate the self-regulation behavior observation by the Rater Agreement 
Indexes (RAI). Phase III : The efficiency test of the SSAPA Instructional Model was investigated. 
The model was pilot teaching in the first round with the 15 early childhood students aged 5-6 
and modified for the pilot teaching in the second round with 15 early childhood students aged 
5-6 studying at Anuban Nakornpathom school, which was the non-sample group. For the pretest, 
the self-regulation abilities of early childhood was investigated by using the self-regulation 
behavior situational form. For the posttest, the self-regulation abilities of early childhood was 
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investigated by using the self-regulation behavior situational form. Phase IV: The SSAPA 
Instructional Model was used in the actual classroom situations. The model was put into practice 
by eight teachers of three schools under the Nakornpathom Primary Educational Service Area 
Office 1, who taught the second or third early childhood students aged 5-6 in the second semester 
of the 2013 academic year and were selected by purposive sampling method. The experiment 
was carried out within two weeks.

The research results revealed as follows : 
1) The appropriateness of the SSAPA Instructional Model according to the experts was 

at the high to highest levels with the mean (X) of 4.20-4.80. and The appropriateness of the 
lesson plan of the SSAPA Instructional Model according to the experts was at the highest level 
with the mean (X) of 4.60–5.00, and the appropriateness of the lesson plan of SSAPA Instructional 
Model in each week according to the experts was at the high to highest levels with the mean 
(X) of 4.40–5.00. 

2) The efficiency of the SSAPA Instructional Model to improve self–regulation of young 
children was revealed. The results after the experiment, the self-regulation abilities were higher 
in all four areas with statistical significant differences at the level of .01 and, after the model 
was used, the self–regulation behavior was improved constantly, and The appropriateness of the 
SSAPA Instructional Model according to the teachers, who carried out the experiments with the 
model were at the highest level with the mean (X) of 4.75–5.00.

Keywords: Instructional model/ self-regulation/ early childhood

บทนํา
ประเทศไทยจดัอยูในกลุมประเทศกาํลงัพฒันา 

การจะพัฒนาประเทศใหกาวไปสูประเทศพัฒนาแลว 
(Developed Country) จําเปนตองอาศัยบุคคลท่ีมี
คุณภาพและคุณลกัษณะเหมาะสม เพือ่เปนกาํลงัสาํคัญ
ของประเทศชาติ และสอดคลองกับการเปลีย่นแปลง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งในศตวรรษ
ที่ 21 เปนยุคขอมูลขาวสาร (Information Age) 
มนุษยจะตองเผชิญกับขอมูลขาวสารอันหลากหลาย
ไมมีที่สิ้นสุด และเปนพลวัตท่ีไมหยุดน่ิง (Indefinite 
& Dynamic) ดังน้ัน การศึกษาตองสรางคนท่ีสามารถ

แสวงหาความรูใหมดวยตนเอง รูจักคิด รูจักปรบัตนเอง 
สามารถสือ่สารใหผูอ่ืนเขาใจความคิดของตนไดทาํงาน
รวมกบัผูอ่ืนได และปรบัแกขอผิดพลาดดวยตนเองได 
(Self-Regulated Learners) (พวงแกว ปณุยกนก, 2546: 
172) ซ่ึงคุณลักษณะของบุคคลเหลาน้ีจําเปนตองไดรบั
การพฒันาผานกระบวนการตางๆ ทัง้ในดานของกระบวนการ
ทางการศึกษาและกระบวนการทางสงัคม โดยการพฒันา
ตองดําเนนิการใหสมัพนัธกบัธรรมชาตแิละพฒันาการ
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การประเมินหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลควบคุมการติดเช้ือ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

An Evaluation of a Specialized Nursing Program in the Field of Infection 
Control Nursing at Ramathibodi Nursing School

อัจฉรา  เทียนทอง*
Achara  thianthong
บุญมี  พันธุไทย**

Boonmee  Punthai

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินผลปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) ของหลักสูตร

การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลควบคมุการตดิเช้ือ 2) ประเมนิผลกระบวนการ (Process Evaluation)  
และ 3) ประเมินผลผลผลิต (Product Evaluation) ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารยผูสอน ผูเขาอบรม ผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการอบรม ผูสําเร็จการอบรม จํานวนท้ังสิ้น 
375 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา 1) ดานปจจัยเบื้องตน 
(Input Evaluation) มีความเหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 2) ดานกระบวนการ (Process 
Evaluation) เปนการประเมินความเหมาะสมของ การจัดการเรียน การสอน การวัดและการประเมินผล 
การบริหารหลักสูตร โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และ 3) ดานของผลผลิต (Product 
Evaluation) เปนการประเมนิความเหมาะสมของคณุลกัษณะของผูสาํเรจ็การอบรม ในดานความรู ดานทักษะ 
ดานจริยธรรม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก

คําสําคัญ: การประเมินหลักสูตร/ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลควบคุมการติดเช้ือ

Abstract
In this thesis, the researcher conducts (1) an input evaluation of the appropriateness of 

a specialized nursing program in the field of infection control nursing. The researcher also 
conducts (2) a process evaluation of the program under study in addition to (3) a product 
evaluation of the program under investigation. The research population consisted of 375 subjects 
taken from five groups as follows: the administrative committee of the specialized nursing 
program in the field of infection control nursing at Ramathibodi Nursing School; lecturers in 

* นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

* อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตรจารย ดร. ภาควิชาการวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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the program under study; trainees who have not yet graduated from the program; superiors of 
those who have graduated from the program; and graduates from the program. The instrument 
of research used by the researcher to collect data was a five-rating scale questionnaire. Findings 
are as follows: 1) Regarding the factor of input, it was found that the program was appropriate 
in an overall picture at the highest level. When considered in each aspect, it was found that the 
aspects of program content; lecturers’ characteristics; instruction and study equipment; textbooks; 
and study location were appropriate at a high level. 2) In respect to the factor of process, 
evaluation showed that the organization of instruction and study; measurement and evaluation; 
and program administration were appropriate. Overall, the aspect of process was determined to 
be appropriate at a high level. 3) Concerning the factor of product, evaluation established that 
the characteristics of training graduates in the aspects of knowledge, skills, and ethics were 
appropriate. In an overall picture, it was found to be appropriate at a high level.

Keywords: Evaluation/ Specialized Nursing Program in Infection Control

บทนํา
วิชาชีพพยาบาล เปนวิชาชีพที่มีบทบาท

สําคัญในการบริการสุขภาพอนามัยแกประชาชน 
เพื่อชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งข้ึน  
บคุลากรในวิชาชีพพยาบาลตองมีความรู ความสามารถ
อยางกวางขวางในศาสตรหลายสาขา และตองปฏิบติังาน
การพยาบาลอยางมีคุณภาพ ท้ังน้ีวิชาชีพพยาบาล
จะบรรลุวัตถุประสงคไดหรือไม จึงข้ึนอยูกับการ
วางรากฐานความรู ในยุคของการใชความรูเปนฐาน 
(Knowledge-Based Society) ทีมุ่งเนนการใหบรกิาร
อยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วถึง และมีคุณภาพ 
คํานึงถึงความเปนธรรม คุมคา คุมทุน ประหยัด และ
การมปีฏิสมัพันธตามหลกัจรยิธรรม และจรรยาบรรณ 
สอดคลองกับ ทัศนา บุญทอง (2542: 22-23) ที่
กลาววาพยาบาลวิชาชีพในอนาคตตองมีการสืบฐาน
ขอมลูขาวสารความรูและการใชหลกัฐานเชงิประจกัษ
ในการปฏิบติังานท่ีสามารถประกนัคุณภาพในการดูแล
ผูปวยไดอยางปลอดภัย ดังน้ันจึงจําเปนที่จะตอง
จัดการศึกษาสําหรับพยาบาลเปนสําคัญ พยาบาล

ที่ปฏิบัติการพยาบาลในหนวยบริการสุขภาพตองมี
ความรูลึกซ้ึงในเรื่องการดูแลรักษาตอการเจ็บปวย
ที่รุนแรงและซับซอน รวมกับการใชเทคโนโลยีการ
รักษาข้ันสูง หรือใหคําปรึกษา แนะนําดานสุขภาพ
อนามัยแกประชากรไทย วชิาชีพพยาบาลจําเปนอยางย่ิง
ทีต่องมีการศึกษาเพือ่พัฒนาองคความรูใหทนัตอภาวะ
ของโรคของผูปวย และทันตอความกาวหนาทางการ
แพทยเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนา
วธิกีารดูแลใหการพยาบาลผูปวยใหดียิง่ข้ึน จากความ
สาํคัญน้ี เปนการพฒันาสมรรถนะพยาบาลใหมคีวามรู 
ความสามารถของผูประกอบวชิาชีพพยาบาล ทีใ่ชการ
ปฏิบัติทั้งศาสตรและศิลป ที่ไดรับการยอมรับวา
มีความจําเปนอยางย่ิงตอการใหบริการสุขภาพ และ
ตอบสนองความตองการของสังคม โดยยึดหลักการ
ใหความปลอดภัย การสงเสรมิสขุภาพอนามัยอันดีตอ
ประชาชนและสงัคมโดยมิไดคํานึงถึงเพศ อายุ เช้ือชาติ 
ศาสนา ฐานะ ตลอดจนลัทธกิารเมอืง ซ่ึงเปนมาตรฐาน
ของการประกอบวิชาชีพ และคุณภาพการพยาบาล
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ผลการใชชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาตอ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานสันปาสัก จังหวัดเชียงใหม

The Effect of Using a Guidance Activities Package to Develop Decision-Making 
Skill in Furthering Study of MathayomSuksa III Students at Ban Sanpasak 

School in Chiang Mai Province

เปนไท เทวินทร*
Penthai Thewin
นิรนาท แสนสา**
Niranart Saensa

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาตอของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานสันปาสัก จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนกลุมทดลองกอนและหลังการใช
ชุดกิจกรรมแนะแนวเพือ่พฒันาทักษะการตัดสินใจเลอืกแนวทางการศึกษาตอ 2) เปรยีบเทยีบทกัษะการตัดสิน
ใจของนักเรียนกลุมทดลอง และนักเรียนกลุมควบคุมที่ใชกิจกรรมแนะแนวแบบปกติ และ 3) เปรียบเทียบ
ทักษะการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาตอของนักเรียนกลุมทดลอง หลังการใชชุดกิจกรรมแนะแนว กับ
ระยะติดตามผล

ผลการวิจัยพบวา (1) นักเรียนกลุมทดลองมีทักษะการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาตอหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุม
ทดลองมีทกัษะการตัดสินใจเลอืกแนวทางการศึกษาตอสงูกวานักเรยีนกลุมควบคุม อยางมีนยัสาํคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01และ (3) ในระยะติดตามผล นักเรียนกลุมทดลองมีทักษะการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษา
ไมแตกตางจากระยะหลังการทดลอง

คําสําคัญ: ทักษะการตัดสินใจ/ การศึกษาตอ/ ชุดกิจกรรมแนะแนว

* นกัศึกษาปรญิญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรกึษาเชิงจิตวิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

** อาจารยที่ปรึกษา อาจารย ดร. ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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Abstract 
The purposes of this study were (1) to compare decision-making skills in furthering 

study of MathayomSuksa III students at Ban Sanpasak School in Chiang Mai province, who 
were in the experimental group, before and after using a guidance activities package to develop 
decision-making skill in furthering study; (2) to compare the decision-making skill in furthering 
study of the experimental group students with that of control group students who used a normal 
guidance activities package; and (3) to compare the decision-making skill in furthering study of 
the experimental group students at the post-experiment period with their counterpart skill at the 
end of the follow-up period. 

The results showed that : 1) the post-experiment decision-making skill in furthering study 
of the experimental group students was significantly higher than their pre-experiment counterpart 
skill at the .01 level; 2) after the experiment, the decision-making skill in furthering study of 
the experimental group students was significantly higher than the counterpart skill of the control 
group students at the .01 level; and 3) no significant difference was found between the experimental 
group students’ decision-making skill in furthering study at the post-experiment period and their 
same skill at the end of the follow-up period.

Keywords: Decision-Making Skill/ Furthering Study/ Guidance Activities Package

บทนํา
การศึกษาตอในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

และอาชีวศึกษา เปนการเตรียมตัวผูเรียนกอนเขาสู
การศึกษาเฉพาะทางในระดบัอุดมศึกษา เปนการศกึษา
ที่มุ งเนนใหนักเรียนไดมีความรูและมีทักษะทาง
วิชาการหรือวิชาชีพที่เหมาะสมกับความตองการ 
ความสนใจ ความถนัดของแตละบุคคล ดังน้ันการ
เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 
จึงเปนชวงเวลาท่ีสาํคัญในชีวติผูเรยีน เพราะเปนชวง
เวลาในการฝกฝนและพฒันาตนเอง สาํหรบัผูเรยีนที่
เลือกเรียนในสายสามัญ การเรียนในชวงน้ีคือชวง
เวลาของการเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู ความ
สามารถ เพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้ง
ของรัฐบาลและของเอกชน และสําหรับผูเรียนบาง
กลุมที่เลือกเรียนในสายอาชีวะศึกษา นี่คือชวงเวลา

แหงการฝกฝนตนเองเพื่อใหพรอมสําหรับการเขาสู
โลกของงานอาชีพเมื่ อจบการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพแลว การศึกษาหลังจากจบ
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน เปนระยะเวลาสําคัญท่ีตอง
ตัดสินใจเลือกสายวิชาท่ีเหมาะสมกับตนเอง (ภารตี 
พูลประภา เอ่ียมเจริญ, 2545: 2) และการวางแผน
ที่ชัดเจน รอบคอบและเกิดประโยชนสูงสุด สามารถ
เกิดข้ึนไดจากการตัดสินใจอยางเหมาะสม

การตัดสินใจหรือทักษะการตัดสินใจเปน
ความสามารถอยางหน่ึงของมนุษยที่สามารถเกิดข้ึน
ไดตลอดเวลา เปนกระบวนการที่ตองอาศัยความคิด 
ประสบการณ ความรูและปจจัยอ่ืนๆ เพื่อชวยให
ผลลัพธที่เกิดจากการตัดสินใจเปนสิ่งท่ีดีที่สุดและ
เหมาะสมที่สุดสําหรับผูทําการตัดสินใจ การตัดสินใจ
มีกระบวนการที่ชัดเจนซ่ึงสามารถชวยผูตัดสินใจให
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การพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพสําหรับครูประถมศึกษา
A Development of  Professional Learning Community Model for 

The Primary School Teachers

ปองทิพย เทพอารีย*
Pongtip Theparee
มารุต พัฒผล**
Marut Patphol

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพสําหรับครูประถมศึกษา 

และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพสําหรับครูประถมศึกษา วิธีดําเนินการวิจัย
มี 4 ขั้นตอน กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ ครูกลุมสาระวิชาคณิตศาสตรและครูกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน 12 คน จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ทําการทดลองในป 2556 
ภาคเรียนที ่2 เครือ่งมือท่ีใชประกอบดวยแบบสมัภาษณ แบบประเมนิการสอน แบบประเมนิตนเอง สถติิทีใ่ช 
ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และการวิเคราะหเนื้อหาผลการวิจัย พบวา รูปแบบชุมชน
แหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพสําหรับครูประถมศึกษา ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก วัฒนธรรมการเรียนรู 
การคิด แบบปฏิบติัทีดี่ และการพฒันาเชิงวิชาชีพอยางตอเนือ่ง ประสทิธผิลของรูปแบบชุมชนแหงการเรยีนรู
เชิงวิชาชีพสําหรับครูประถมศึกษา พบวา สมรรถนะเชิงวิชาชีพของกลุมตัวอยางสูงกวากอนการทดลองใช 
รวมทั้งทักษะการเรียนรูของผูเรียนเพิ่มสูงข้ึน และผลการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของ
ผูเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ: รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ/ ชุมชนแหงการเรียนรู/ ครูประถมศึกษา
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Abstract
The purposes of the research study were to develop professional learning community 

model for the primary school teachers  and study the effectiveness of using  professional learning 
community model for the primary school teachers. The research procedures consisted of four 
steps. The samples in this study were 12 teachers who teach mathematic and science from 
Wattana Academy. They were selected by purposive sampling. The duration of invention was 
in the second semester in 2013. Research instruments were questionnaires, observation form 
and self-evaluation form. Data analysis was done by mean, standard deviation, dependent t-test 
and content analysis. 

The results of the researcher found that that professional learning community model 
consist of 4 elements, which is  learning culture, thinking method, best practice, and continuous 
teacher professional development.  The effectiveness of  professional learning community model 
influence on the mean score of the teacher competencies and the students skill and there was 
significantly defference in test score of Mathematics and Science before and after the 
implementation of activities at .05 level. 

Keywords: Professional Learning Community Model/ Learning Community/ Primary Teacher

บทนํา
ประเทศไทยมีการจัดการปฏิรูปการศึกษา 

ตามพระราชบญัญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) ไดกําหนด
วสิยัทศันทีจ่ะใหประเทศไทยเปนสงัคมแหงการเรยีนรู
และปญญา (Wisdom and Learning Society) 
โดยพัฒนาคุณภาพคนใหมี คุณธรรมนําความรู  
เกดิภูมคุิมกนั นาํสูสงัคมแหงภูมปิญญา และการเรยีนรู
ตลอดชีวิตอยางย่ังยืน การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ของระบบการศึกษาไทย ถือเปนเครื่องมือท่ีสําคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนท้ังประเทศ 
เพื่อแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยให
เจริญรุงเรือง ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนได การปฏิรูป
การศึกษาไทยในรอบแรกไดกาํหนดใหมหีลกัสตูรแกน
กลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซ่ึงไมประสบ

ความสําเรจ็ตามนโยบายท่ีกาํหนดไว โดยประสบปญหา
ในภาคการปฏิบติั เนือ่งจาก “คร”ู ขาดความรูความเขาใจ
แนวทางการจัดการศึกษารูปแบบใหม นอกจากน้ียัง
ไมมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งท่ีเปนเอกสารหรอืสือ่
ตางๆ ทีจ่ะชวยใหเกดิความรูความเขาใจในวิธกีารดําเนนิงาน 
จึงทําใหตองมีการปฏิรูปการศึกษารอบสอง โดยปรับ
ระบบการศึกษาใหม เกือบท้ังหมด (ประโยชน 
คุปตกาญจนากุล และณฐัวฒุ ิสวุรรณทพิย, 2552: 7)

การปฏิรูปการศึกษา ครั้งท่ี 2  (พ.ศ. 2552-
2561) พยายามท่ีจะแกปญหาในดานการพัฒนา
คุณภาพครู เพื่อใหครูมีสมรรถนะเพียงพอที่จะพัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม เนื่องจากครูเปนบุคลากร
ที่สําคัญของการศึกษา และมีสวนในการพัฒนาสังคม  
ครูเปนผูจัดการเรียนการสอน ใหความรูและพัฒนา
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ศิลปากร เปนวารสารวิจัย โดยกําหนดพิมพเผยแพร
ปละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – 
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เร่ืองเสนอเพ่ือตีพิมพ
ผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธของนิสิต/

นักศึกษา ที่รับตีพิมพ อาจเปนบทความวิจัย บทความ
ปริทัศนหนังสือ และบทความวิจัย บทความท่ีเสนอเพื่อ
ตีพิมพจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสารใดมากอน 
และไมอยูในระหวางพิจารณาของวารสารอ่ืน บทความ
ที่นําเสนอเพื่อตีพิมพจะตองผานการกล่ันกรองและ
พิจารณาจากผู ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวข องกับ
หัวขอของบทความน้ัน ๆ ในลักษณะ Peer Review 
ผูทรงคุณวุฒินี้ไดรับการแตงต้ังโดยคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากน้ีบทความท่ีไดรับการ
ตีพิมพตองไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
และกองบรรณาธิการมีสิทธิ์ ในการแก ไขบทความ
ตามความเหมาะสม

การเตรียมตนฉบับ
บทความวิจัย หรอืบทปรทิศัน หนงัสอื บทความ

วิจัย อาจนําเสนอเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได 
ใหพิมพตนฉบับดวยกระดาษขนาด A 4 หนาเดียว โดย
ใชฟอนท Angsana New ขนาด 16 ความยาว 10 – 15 หนา 
ใหสงบทความพรอมแผน CD ตนฉบับไดที่บรรณาธิการ

บทความวิจัยตองมีสวนประกอบเพิ่มเติม คือ 
ตองมบีทคัดยอ (Abstract) ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ความยาวรวมกันประมาณ 250 คํา โดยโครงสรางของ
บทความวิจัย ควรประกอบดวย บทนํา วัตถุประสงค 
วธิกีารศึกษา ผลการศึกษา อภิปรายผลสรปุ/ขอเสนอแนะ 
และเอกสารอางอิง

บทปริทัศนหนังสือ มีความยาวรวมประมาณ 
5 – 10 หนา สวนโครงสรางของบทความใหเหมาะสม
กับบทปริทัศนหนังสือและตอนทายใหมีเอกสารอางอิง
เชนกัน 

กรณีที่มีตารางหรือรูปประกอบ ตองแยกออก
จากเน้ือเรื่อง รูปถายอาจเปนภาพสี ขาว – ดํา สไลด 
ภาพวาด ควรวาดดวยหมึกอินเดียอิงค หรือเปนไฟล
คอมพิวเตอร (JPEG, GIF) หรือภาพท่ีพรินตจาก
เครื่องพิมพเลเซอร

การอางอิง
1. การอางอิงในเนือ้หาใชระบบนาม-ป (Name-

year Reference)  
 1.1 การอางอิงในเนื้อหาจากส่ือทุกประเภท 

ลงในรปูแบบ “ช่ือผูเขยีน, \ ปพมิพ: \ เลขหนาท่ีปรากฏ”  
อยูในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก

 1.2 ผูเขยีนคนไทยลงช่ือ-สกลุ สวนผูเขยีน
ชาวตางชาติลงเฉพาะนามสกุล   ดังตัวอยาง

 -  โสเกรตสิยํา้วาการอานสามารถจดุประกาย
ไดจากส่ิงท่ีนักอานรูอยูแลวเทาน้ันและความรูที่ไดรับมา
ไมไดมาจากตัวหนังสือ (แมนเกล, 2546: 127)

 - สุมาลี วีระวงศ (2552: 37) กลาววา 
การท่ีผูหญิงจะไปส่ือชักผูชายมาบานเรือนของตัวเอง
ทัง้ๆ ทีเ่ขายงัไมไดมาสูขอนัน้ เปนเรือ่งผิดขนบธรรมเนยีม
จารีตประเพณี

 หมายเหตุ: ทุกรายการที่อางอิงในเนื้อหา  
ตองปรากฏในรายการบรรณานุกรมเสมอ

2. บรรณานุกรม (Bibliography)   
 - การเขยีนบรรณานกุรมใชรปูแบบของ APA 

(American Psychology Association)  ดังตัวอยางตาม
ชนิดของเอกสารดังน้ี

 2.1 หนังสือ
ช่ือ-สกุลผูแตง. \\ (ปพิมพ). \\ ช่ือหนังสือ. \\ ครั้งท่ีพิมพ. 
 \\ เมืองท่ีพิมพ: \ สํานักพิมพ.   
  
ตัวอยาง
แมนเกล, อัลแบรโต. (2546). โลกในมือนักอาน. พิมพ
 ครัง้ท่ี 4. กรงุเทพมหานคร: พฆิเณศ พริน้ต้ิง 
 เซ็นเตอร.
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สุมาลี วีระวงศ. (2552). วิถีชีวิตไทยในลิลิตพระลอ. 
 พมิพครัง้ท่ี 3. กรงุเทพมหานคร: สถาพรบุคส.
Tidd, J., Bessant, J. and Pavitt, K. (2001).  
 Managing innovation. 2nd ed.  
 Chichester: John Wiley and Sons.

 2.2 บทความวารสาร
ช่ือ-สกลุผูเขยีน. \\ (ป) \\ “ช่ือบทความ.” \\ ช่ือวารสาร \
  ปที่ (ฉบับท่ี): \ หนาท่ีปรากฏบทความ.    
ตัวอยาง
ผอง เซงก่ิง. (2528). “ศิลปกรรมอันเนื่องกับไตรภูมิ.”
 ปาจารยสาร 12(2) : 113-122.
Shani, A., Sena, J. and Olin, T.  (2003). “Knowledge 
 Management and New Product 
 Development: a Study of Two Companies.”  
 European Journal of Innovation 
 Management 6(3): 137-149.

 2.3 วิทยานิพนธ
ช่ือผูเขยีนวทิยานิพนธ. \\ (ปการศึกษา).\\ ช่ือวทิยานพินธ. 
 \\ ระดับปริญญา \ สาขาวิชาหรือภาควิชา \ 
 คณะ \ มหาวิทยาลัย. 
ตัวอยาง
ปณิธิ อมาตยกุล. (2547). การยายถิ่นของชาวไทใหญ
 เขามาในจังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธ
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
 ภูมภิาคศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัย
 เชียงใหม. 
วนัดี สนติวฒุเิมธ.ี (2545). กระบวนการสรางอตัลักษณ
 ทางชาตพัินธุของชาวไทใหญชายแดนไทย-
 พมา กรณีศกึษา หมูบานเปยงหลวง อาํเภอ
 เวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม. วทิยานิพนธปรญิญา
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาบัณฑิต 
 สาขาวิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 2.4 ส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆ  
  2.4.1 หนงัสอืออนไลน (online / e-Book)

ช่ือผูเขียน.\\ ปที่พิมพ \\ ช่ือเรื่อง. \\ [ประเภทของสื่อ
 ที่เขาถึง]. \\ สืบคนเมื่อ \\ วัน \ เดือน \
 ป. \\ จาก \\ แหลงขอมูลหรือ URL
สรรชัต หอไพศาล. (2552). นวตักรรมและการประยุกต
 ใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในสหัสวรรษ
 ใหม : กรณกีารจดัการเรยีนการสอนผานเวบ็ 

 (Web-Based Instruction: WBI). 
 [ออนไลน]. สบืคนเมือ่ 1  พฤษภาคม 2553.  
 จาก http://ftp.spu.ac.th/hum111/main1_files.
De Huff, E.W. (2009). Taytay’s tales: Traditional 
 Pueblo Indian tales. [Online]. Retrieved 
 January 8, 2010. from http://digital.
 library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/
 taytay.html

 2.4.2 บทความจากวารสารออนไลน (online /
 e-journal) 
Author, A. A., and Author, B. B. \\ (Date of 
 publication). \\ “Title of article.” \\ Title 
 of Journal  volume(number): pages. 
 \\ [Online]. \\ Retrieved …month date, 
 year. \\ from….source or URL….
ตัวอยาง
Kenneth, I. A. (2000). “A Buddhist Response to The 
 Nature of Human Rights.” Journal of 
 Buddhist Ethics 8(3): 13-15.  [Online].  
 Retrieved March 2, 2009. from http://
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Webb, S.L. (1998). “Dealing With Sexual Harassment.”
 Small Business Reports 17(5): 11-14.  
 [Online].  Retrieved January 15, 2005.  
 from BRS, File: ABI/INFORM Item: 
 00591201.
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