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การพัฒนารปูแบบการพัฒนาครูดานการแปลงหลักสูตรสูการเรียนรู 
The Development of a  Model for Developing Teachers  

in Curriculum Transformation to Learning 
 

วิชัย  วงษใหญ∗ 

Wichai  Wongyai 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูดานการแปลงหลักสูตรสู           
การเรียนรูสําหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยางเปนครูและผูเรียนในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 90 คน แบงเปนครู 23 คน 
และผูเรียน 67 คน ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน ดําเนินการพัฒนารูปแบบ 4 ขั้นตอน ไดแก       
1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การยกรางรูปแบบ การตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน และการทดลองใช          
นํารอง 3) การทดลองใชกับกลุมตัวอยาง และ 4) การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ เครื่องมือที่ใช      
ในการวิจัยประกอบดวย แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแปลงหลักสูตรสูการเรียนรู        
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.86 แบบประเมินความสามารถในการแปลงหลักสูตรสูการเรียนรู มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.96 และแบบวัดความสุขในการเรียนรูของผูเรียน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 
  รูปแบบการพัฒนาครูดานการแปลงหลักสูตรสูการเรียนรู มี 6 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการ
ของรูปแบบ 2) จุดมุงหมายของรูปแบบ 3) สาระของรูปแบบ 4) ขั้นตอนและกิจกรรมของรูปแบบ ซ่ึงมี 
4 ขั้นตอน  คือ ก) การศึกษาสาระสําคัญ (Study) ข) การปฏิบัติการ (Action) ค) การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ (Sharing) และ ง) การถอดบทเรียน (After Action Review) 5) ส่ือที่ใชในรูปแบบ และ    
6) การวัดและประเมินผลของรูปแบบ 
  ผลการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาครูดานการแปลงหลักสูตรสูการเรียนรู พบวา ครูที่อยูในกลุม
ทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแปลงหลักสูตรสูการเรียนรู       
สูงกวาครูที่อยูในกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ครูที่อยูในกลุมทดลองมี
คาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการความสามารถในการแปลงหลักสูตรสูการเรียนรูสูงกวาครูที่อยูในกลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูเรียนที่ไดเรียนกับครูที่อยูในกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย
ของคะแนนพัฒนาการดานการเรียนรูอยางมีความสุขสูงกวาผูเรียนที่ไดเรียนกับครูที่อยูในกลุมควบคุม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงแสดงวารูปแบบการพัฒนาครูดานการแปลงหลักสูตรสูการ
เรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเปนรูปแบบมีประสิทธิผล 
คําสําคัญ: รูปแบบการพัฒนาครู / การแปลงหลักสูตรสูการเรียนรู 
                                                            
∗ รองศาสตราจารย ดร. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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Abstract 
 This research aimed to develop  a model for developing teachers in curriculum 
transformation to learning for basic education. The samples were teachers and  
elementary students in Suphanburi province in the 2nd semester of the academic year 
2011. There were 90 consisting of 23 teachers and 67 students. They were selected  by 
multi-stage  sampling. The model was developed in to a 4-step process: 1) a study of 
baseline data, 2) drafting  the model, basic quality checks and a tryout, 3) implementation 
of  the model and 4) an evaluation of  the effectiveness of the model. The instruments used in 
this research  included; 1) a test of knowledge about curriculum transformation to learning 
with the reliability at 0.86, 2) an evaluation form about ability of curriculum transformation    
in to learning with the reliability at 0.96 and 3) a measurement form about students, 
happiness in learning with the reliability at 0.85. 
  The model for developing basic education teachers in curriculum transformation to 
learning consisted of 6 elements: 1) the principles of the model: 2) the purposes of the 
model, 3) the contents of the model: 4) the procedures and activities of the model which 
were comprised of 4 steps: a) Study of the materials (Study), b) Action (Action),            
c) Sharing their learning experience (Sharing) and d) Lesson learnt (After Action 
Review): 5) media of  the model and  6) measurement and evaluation of the model. 
  The results of the implementation at the model for developing basic education 
teachers in curriculum transformation to learning revealed that teachers in the experimental 
group had an average improvement score of the test of knowledge about curriculum 
transformation into learning more than teachers in the control group by statistically 
significant at the .01 level. In addition, the experimental group’s average score on the 
evaluation form was significantly higher than the average score of the control group at 
the .01 level. Finally, the students who had studied with the teachers in the experimental 
group had an average score improved the happiness in learning more than students who 
are studying with teachers in the control group by statistically significant at the .01 level. 
The results indicated that the model for developing the basic education teachers in 
curriculum transformation to learning was an effective model. 
Keyword: Model for Developing Teachers / Curriculum Transformation to Learning 
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การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร 

The Evaluation  of Master of Education Program in Curriculum and Supervision 
Faculty of Education  Silpakorn University     

 

มาเรียม  นิลพนัธุ* 
                               Maream  Nillapun 

บทคัดยอ 

 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อประเมินบริบทของหลักสูตรในดานวัตถุประสงค  
โครงสรางของหลักสูตร และรายวิชา 2) เพื่อประเมินปจจัยนําเขาของหลักสูตรในดานสื่อที่ใชใน      
การจัดการเรียนรู สภาพหองเรียน จํานวนอาจารย และสิ่งอํานวยความสะดวก 3) เพื่อประเมิน
กระบวนการของหลักสูตรในดานการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู การฝก
ปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตร และกระบวนการทําวิทยานิพนธ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของ
หลักสูตรในดานความรูความเขาใจ  ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอน และ
การนิเทศ  ความสามารถในการวิจัย  และการมีคุณธรรม และ 5) เพื่อประเมินผลกระทบของหลักสูตร 
ในดานความสามารถในการประยุกตใชเพื่อการปฏิบัติงาน การพัฒนาวิชาชีพ ความเปนผูนํา สมรรถนะ
ในดานหลักสูตรการสอน และการนิเทศ โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPPI  Model ของ Danial L. 
Stufflebeam กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  อาจารยผูสอนในรายวิชา จํานวน 15 คน 
นักศึกษาปจจุบัน จํานวน 110 คน มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 95 คน และผูใชบัณฑิต จํานวน 
15 คน  ผลการวิจัยพบวา 
 1.   ดานบริบทหลักสูตร พบวารายวิชาตางๆ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และเห็นวาควร  
มีการปรับปรุงรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก รายวิชาที่มีความเหมาะสมมาก คือ 
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร และเห็นวารายวิชาไดสงเสริมให
นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาและการวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ  มีทักษะกระบวนการคิด
ขั้นสูง มีพัฒนาทางเชาวนอารมณ (EQ) ทําใหผูเรียนตระหนักในความสําคัญทางวัฒนธรรมทั้งระดับ
ทองถ่ินและระดับสากล ควรเพิ่มเวลาเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ เทคนิคและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู การใชส่ือและเทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนา
                                                            
* ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทคัดยอ 
  วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาการสอนวิชา “การพัฒนาหลักสูตร” ระดับบัณฑิตศึกษา  
2) เปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาการพัฒนาหลักสูตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน และ 3) เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
จํานวน 30 คน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาหลักสูตร ในป
การศึกษา 2555 ระยะเวลาในการสอน 16 สัปดาหๆ ละ 3 ช่ัวโมง  กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมอยางงาย  
เครื่องมือวิจัยคือ แบบทดสอบผลการเรียนรูวิชา “การพัฒนาหลักสูตร” แบบสอบถามความคิดเห็นตอ  
การเรียนการสอน วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหคาความถี่ คารอยละ 
และการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis)  
 ผลการวิจัยมีดังนี้  
  1. ผลการศึกษาการพัฒนาการสอนวิชา “การพัฒนาหลักสูตร” ระดับบัณฑิตศึกษา  พบวา
กระบวนการการสอนที่พัฒนาขึ้นตามลําดับขั้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีขั้นตอนการเรียน
การสอน 5 ขั้น ดังนี้ (1) วิเคราะหการเรียนรู  (2) การวางแผนการเรียนรู  (3) การพัฒนาทักษะการเรียนรู 
(4) การสรุปความรู และการวิพากษความรู และ (5) การประเมินการเรียนรู 
  2. ผลการเรียนรูกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
                                                            

* ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยประจําหลักสูตร ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
** อาจารย ดร. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 3. นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับเห็นดวยมากทุกขอ โดยลําดับ
แรกคือ บรรยากาศในการเรียนสงเสริมการเรียนรูรวมกัน รองลงมาเห็นดวยกับ การสงเสริมใหผูเรียน
วางแผนการเรียนรูดวยตนเอง และกิจกรรมมุงฝกคิดวิเคราะหในสิ่งที่ไดเรียนตามลําดับ 
 

คําสําคัญ :  การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน/การพัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรและการสอน 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) develop the instruction in curriculum 
development for graduate students; 2) compare learning outcomes between pre- and post-
instruction in curriculum development and 3) investigate student opinions towards the 
instruction. The sample was comprised of 30 graduate students majoring in Curriculum 
and Instruction and enrolling in the Curriculum Development course in the first semester 
of the 2012 Academic Year. The instruction was performed over a period of 16 weeks, 
three hours per week. The sample was selected by using simple random sampling. The 
research instruments were learning outcome tests and questionnaires on students’ 
opinions towards the instruction. The obtained data were analyzed by t-test, mean, 
standard deviation, percentage and content analysis.  
  The results were as follows:  
  1. The research-based instruction in Curriculum Development course graduate students 
consisted of five steps namely: an analysis, planning, implementation summarization and 
criticism and assessment.  
  2. The learning outcome scores before and after the instruction were significantly 
different at the .01 level.  
  3. The students’ opinions towards the instruction were at the “strongly agree” level. 
The top three comments were: 1) the classroom surroundings encouraged knowledge 
sharing; 2) self-study was encouraged and 3) analytical thinking was the focus of class 
activities respectively. 
 
Key Words: Research for teaching Development / Development the Curriculum / 
Curriculum and Instruction 
 

 

 



วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย                                            ถอดบทเรียนจากโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง ป 2550-2553 
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555)      นรินทร สังขรักษา – ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ – ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม – จรีวรรณ จันพลา 

 
56 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อถอดบทเรียนการดําเนินการโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนํา
ชีวิตพอเพียง ป 2550-2553 ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยแบบผสมผสานวิธี         
การสอบถามกับกลุมตัวอยางจากประชาชน 6 ภูมิภาค จํานวน 360  คน โดยการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ
และการสัมภาษณระดับลึก และการสนทนากลุมจากประชาชนโดยคัดเลือก จาก 12 ชุมชน 6 ภูมิภาค 
ชุมชนละ 10 คน รวม 120 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชศึกษาไดแก แบบวิเคราะห
เอกสาร แบบสอบถาม การสัมภาษณระดับลึก และการสนทนากลุม สถิติที่ใชคือรอยละ คาเฉลี่ย      
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที  และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห
เนื้อหา 
         ผลการวิจัยพบวา  
  1) ผลที่เกิดจากการเรียนรูในการฝกงานในชุมชนที่ศึกษา ประกอบดวยการเรียนรูจากความรู
ชุมชนที่หลากหลายในชีวิตและอาชีพ บรรทัดฐานของชุมชน แนวทางการดําเนินชีวิตการมองคุณคา
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเครือญาติ ภูมิปญญา  การปรับใชในการเสริมสรางนิสัยและ
การปรับตัวจากแบบอยางที่ดีๆ การพัฒนาตนเองในการใชชีวิต ปลูกจิตสํานึกการเปนผูนํา การทํางาน
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เปนระบบ  และผลที่เกิดขึ้นคือ พึ่งตนเองได มีโลกทัศนกวางขวางขึ้น เกิดจิตสํานึกเพื่อสวนรวม  และ
รวมสรางสังคมใหอยูเย็นเปนสุข   
  2) บทเรียนที่ไดจากการฝกงานของนิสิต นักศึกษาในโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิต
พอเพียง ไดแก  การเรียนรูจากการลงมือ  ปฏิบัติจริง ไดเรียนรูวัฒนธรรมความเปนอยู/อาชีพ เศรษฐกิจ
พอเพียงตองอยูในวิถีของตนเอง ปฏิบัติอยางตอเนื่อง ใชหองเรียนชุมชนเปนแหลงศึกษา ควรอนุรักษ
ภูมิปญญา เชนสมุนไพร ผาไหม วัฒนธรรมชุมชน ไมทิ้งถ่ินฐานถิ่นเกิด แตกลับมาพัฒนาชุมชนตนเอง 
ตั้งใจเรียนใชเวลาใหเปนประโยชน เคารพผูใหญ/ผูมีประสบการณ ปลูกฝงคุณธรรมตั้งแตเล็ก สรางจิต
อาสา ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางซึ่งกันและกัน  
  3) ทุกชุมชนที่ศึกษามีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาเพื่อการดํารงชีวิต เปน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการลดรายจาย เพิ่มรายไดและการออม ปจจัยแหงความสําเร็จ คือ ผูนํา
และสมาชิกมีสวนรวม ระบบเครือญาติและจิตสํานึก การเรียนรูมี 3 รูปแบบ คือ 1) การเรียนรูจาก
ภายใน ไดแก จากการปฏิบัติจริง และจากการแกปญหา และ 2) การเรียนรูจากภายนอกไดแก 
สถาบันการศึกษา ส่ือ หนวยงานราชการตางๆ และ 3) การเรียนรูแบบบูรณาการทั้งกระบวนการการ
เรียนรูจากภายในและภายนอก  
 
คําสําคัญ: ถอดบทเรียน / คายเรียนรูคณุธรรม / ชีวิตพอเพียง 
 
Abstract 

 This research aimed to synthesize and draw up the lessons of university students 
learnt from Decencies Learning Camp toward Sufficiency Life Project which was 
implemented during the years 2007-2010. It was based on the mixed methods research. 
An interview was conducted with 360 participants from 6 regions. They were selected by 
stratified sampling method and in-depth interviews and group discussions.  Then 120 
participants were selected from 12 communities from 6 regions, ten people from each 
community by purposive sampling method. The research instruments were a documentary 
research form a questionaire, in-depth interviews and focus group discussions. The 
statistics used were percentage, mean, standard deviation independent t-test, one-way 
ANOVA and content analysis.          
 The findings were as follows :  
  1) The knowledge gained from this project was about the diversities of community 
knowledge about lives and occupations, social norms lifestyles, appreciation of 
sufficiency economy kinship system, local wisdom these applications of  building up 
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their good habit and self-adaptation learnt from many good models, development of how 
to live, raising consciousness of leadership and systematic working. These yielded self-
reliance and wider worldviews, consciousness and capabilities of participation in 
building up the happiness in the society. 
  2) The lessons learnt from the students recommendations were that : they learnt     
many things from their hands-on experiences learnt living cultures occupations.             
In addition. The sufficiency economy should be part of their life and continuously carried 
out. They should use the community as a learning resource. Many of their local products 
and wisdoms such as herbs and silk should be conserved. The students should not leave 
their hometown, but develop it. They should concentrate on their study and spend their 
time wisely. They should respect elders old hands. Virtue should be fostered since they 
were young. Public mind should be promoted. They should also learn to accept different 
opinions.  
 3) All of the studied communities had used the sufficiency economy philosophy to 
improve their lifestyle. They became sufficiency economy communities by decreasing 
their expenditure and increasing savings. The factors of success were leaders, 
participation of community members, kinship system and consciousness.  The three types 
of learning were: 1) internal learning such as hands-on experience and problem-salving, 
2) external learning such as educational institutions, media and government offices and 
3) the integrated learning integrating internal and external learning. 
 
Key Words: Lesson Learnt /Moral /Living with Sufficiency  
 

 
บทนํา 

การเรียนรูผานระบบการศึกษา จึงเปนการ
หลอหลอมและปลูกฝงใหคนทุกคน ไดซึมซับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําองคความรูนี้
ไปใชในการประกอบอาชีพและดําเนินชีวิต 
ถายทอดใหกับสังคมตลอดจนใหเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน รวมถึงการสรางภูมิคุมกันทางความรู
ใหกับการประกอบอาชีพ นั่นคือการเรียนรูผาน 

 
การศึกษาที่เปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ 
กอใหเกิดการรังสรรคความสมดุลในชีวิตชุมชน
สามารถจัดการความรูภายในชุมชน เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน และเจตคติที่ดีตอ
ชีวิตและสังคม  มิใช เปนการปฏิ เสธระบบ      
ทุนนิยม แตใหรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกมีความรอบคอบในการดําเนินชีวิต สราง
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ผลการใชระบบการจัดการออนไลนสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพทาง 
เทคโนโลยีการศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร 
Effects of using an Online Professional Experience in Educational Technology 
(OPEET)  Management System of students in Educational Technology Major,   

Faculty of Education, Silpakorn University 
 

น้ํามนต เรืองฤทธิ์∗  
Nammon Ruangrit 

ฐาปนีย ธรรมเมธา∗∗ 

Thapanee Thammeta 
 

บทคัดยอ       
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใชระบบการจัดการออนไลนสําหรับการ   
ฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา         
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชากรเปน อาจารยนิเทศก จํานวน 7 คน อาจารยพี่เล้ียง 
จํานวน 11 คน และนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ลงทะเบียนใน รายวิชา 468 300 การฝก
ประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจําปการศึกษา 2554 จํานวน 34 คน 
ผลการวิจัยพบวา 
  1.  ระบบการจัดการออนไลนการฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษาฯมี               
5 องคประกอบ  คือ 1) สมาชิก 2) การประชาสัมพันธ 3) การเขียนบันทึกประจําวัน 4) การบันทึก
ความรู 5) การแสดงความคิดเห็น 
   2.  มีขั้นตอนในการดําเนินการโดยใชระบบดังนี้ 1) การสมัครเปนสมาชิกของระบบฯ                 
2) การเขียนบันทึกประจําวัน 3) การเขียนบันทึกความรู 4) การแสดงความคิดเห็น 5) การติดตอส่ือสาร
กับเพื่อนและอาจารยนิเทศ     
   3.   ผลการใชระบบการจัดการออนไลนการฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษาฯ 
พบวา ระบบมีความเหมาะสมในระดับมาก  (μ = 3.84, σ = 0.70) 
 
คําสําคัญ: ระบบการจัดการออนไลน / การฝกประสบการณวิชาชีพ 
                                                             
∗

 อาจารย ดร.ภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
∗∗

ที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย                                                               ผลการใชระบบการจัดการออนไลนสําหรับการฝกประสบการณ  
ปที่ 4 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555)                                                                                    น้ํามนต เรืองฤทธิ์ - ฐาปนีย  ธรรมเมธา                      

 73 

Abstract 
         The purposes of this study were to develop and study effects of suing an Online 
Professional Experience in Educational Technology (OPEET) Management System. The 
population was 7 supervisors, 11 mentors and 34 students enrolling in the 468300 Field 
Experience in Educational Technology Course. The research results were as follows:  
 1. There were five components of OPEET Management System : (1) Members,   
(2) Public Relations, (3) Daily Journal Entries, (4) Knowledge Journal Entries and        
(5) Comments.  
  2.  Steps of an Online Professional Experience in Educational Technology (OPEET) 
Management System were 1) member registering, 2) writing the daily journal, 3) writing 
the knowledge journal, 4) writing comments and 5) communicating with peers and 
supervisors.  
  3. The results of using the Online Professional Experience in Educational 
Technology (OPEET) Management System were at a high level (μ = 3.84, σ = 0.70) 
 
Keywords: Online Management System / Field Experience in Educational Technology 
 

บทนํา 
 ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีทําให
โลกปจจุบันกาวเขาสูยุคแหงสังคมสารสนเทศ 
ซ่ึงสงผลตอความเจริญกาวหนาในวิทยาการ   
ทุกด านทั้ งด าน เศรษฐกิจสั งคม  การเมือง                      
การปกครองและการศึกษา  ทําใหแนวคิด
ทัศนคติและพฤติกรรมของคนในสังคมมีความ
ตื่นตั วในการนํ า เอา เทคโนโลยีมาใช เพื่ อ
ตอบสนองการดํารงชีวิตในทุกดานใหมีความ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  ในส วนของก า รศึ กษ า แผนพัฒน า    
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินโยบายเทคโนโลยี        
สารสนเทศแหงชาติไดใหความสําคัญของ     
เทคโนโลยีสารสนเทศในการที่จะนําเขามาเปน 
สวนหนึ่งของการแกปญหา ปรับปรุงประสิทธิภาพ

และพัฒนาระบบการศึกษา เนื่องจากวา ธรรมชาติ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยน แปลง
รวดเร็วและมีขอจํากัดในการนําไปใชงานจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งในการที่จะตองวางแผนการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบการศึกษา เพื่อ
หลีกเลี่ ยงปญหาและอุปสรรคตางๆ  ที่อาจ
เกิดขึ้นและเพื่อใหสังคมไดประโยชนอยาง
คุมคาและอยางมีประสิทธิภาพ      

 วิสัยทัศนของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาเอ้ือประโยชนทางการศึกษา คือ ความมุงมั่น 
ของสังคมที่จะนําพาประเทศชาติกาวเขาสูยุค 
สารสนเทศดวยระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย      
ที่ใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ อยาง
เปน รูปธรรม  เพื่ อใหการศึกษาของชาติมี    
ความเทาเทียมทั่วถึง  มีคุณภาพและมีความ 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบและผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
The Development of Online Instruction by using Problem–based Learning Activities for 

Learning Responsibility Development and Learning Achievement of Undergraduate   
Students  Faculty of Education, Silpakorn University. 

 
เอกนฤน  บางทาไม∗ 

Eknarin  Bangthamai 
อนิรุทธ  สติมั่น∗∗ 

Anirut Satiman 
มณฑิรา  พันธุอน∗∗∗ 

Montira  Phanon 
 
บทคัดยอ 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน 
บนเครือขายอินเทอร เน็ตพัฒนาความรับผิดชอบตอการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความรับผิดชอบ 
กอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขาย และ         
3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน                
บนเครือขายอินเทอร เน็ต  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาจํานวน  30 คน ไดมา 
โดยวิธีการสุมอยางงาย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสอบถามความคิดเห็นในการ 
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 2) แบบประเมินความรับผิดชอบที่มีตอการเรียนที่เรียนผานกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต 3) บทเรียนบนเครือขาย 
อินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน 4) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบประเมินตนเอง
ในการเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ตและ 6) แบบวัด ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
                                                  
∗          อาจารย ดร. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
∗∗∗อาจารยพิเศษ  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

,** 
∗∗∗      อาจารยพิเศษ  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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  ผลการศึกษาพบวา   
 1. ผลการศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
พัฒนาความรับผิดชอบตอการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร จากการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.85 และคาเบี่ยงเบน 
มาตรฐานเทากับ 0.35 โดยแปลผลอยูในระดับมากที่สุด  
  2.  ผลการศึกษาความรับผิดชอบและผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 
กับหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา   
     2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหา 
เปนฐานหลังเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
      2.2 ผลการประเมินความรับผิดชอบที่มีตอการเรียนที่เรียนผานกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต ดานความรับผิดชอบตอตนเองมี คาเฉลี่ยเทากับ 3.29 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 โดยแปลผลอยูในระดับมาก ดานความรับผิดชอบตอผูอ่ืนมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 3.00 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 โดยแปลผลอยูในระดับมาก  
     2.3  ผลการประเมินตนเองสําหรับการเรียนบนเครือขายดานความรับผิดชอบทางการเรียน 
ของนักศึกษาผานกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ตในภาพ 
รวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26 สามารถแปลผลอยูในระดับมาก  
   3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปน 
ฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต คาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.22 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 
โดยแปลผลอยูในระดับมาก 
  
คําสําคัญ: การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน / บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต / ความรับผิดชอบ 
 
ABSTRACT 

  The objectives of this research were  to : 1) develop online instruction by problem-
based develop learning responsibility of undergraduate students from Faculty of 
Education, Silpakorn University; 2) compare students’ pre-test and post-test learning 
achievement and responsibility before and after using the online instruction by problem-
based learning activities and 3) study students’ opinions on the online instruction by 
problem-based learning activities. The sample was 30 students from Faculty of Education, 
Silpakorn University. They enrolled in Computer in Education. They were selected by 
simple random sampling. The research instruments were; 1) a questionnaire on students 



วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย                                                                    การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรู 
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม  - ธันวาคม 2555)                                                                                                          ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 

 102 

 

การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจดัการเรียนรูท่ีบูรณาการ 
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 

The Development of Student Teachers’ Ability Model for the Management of 
Learning  by  Integration of the Local  Curriculum Frameworks 

 

ศิริวรรณ  วณชิวัฒนวรชัย∗ 

Siriwan  Vanichwatanavorachai 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคการวิจัย คือ  1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
ความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 2) เพื่อ
ศึกษาระดับความสามารถของนักศึกษาครูในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีตอรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถ่ิน และ4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูที่
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 ผลการวิจัยพบวา  
 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู  5 ขั้น  คือ (1) ขั้นศึกษาและสังเกต   
(2) ขั้นสํารวจ (3) ขั้นสรางสรรค  (4)  ขั้นสอน  และขั้นที่ (5) ขั้นสรุปผล 2) ระดับความสามารถของ
นักศึกษาครูในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรและนํา
หลักสูตรไปใชโดยภาพรวมอยูในระดับดี 3) ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีตอรูปแบบการ
เรียนรูฯในภาพรวมอยูในระดับดีมาก  และ 4) ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
จากนักศึกษาครูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก 
คําสําคัญ: ความสามารถของนักศึกษาครู / การบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 
Abstract 
  The purposes of this research were to: 1) develop an instructional model to enhance 
student teachers’ ability to manage learning by integration of the local curriculum 
frameworks ; 2) study the student teachers’ ability to integrate the local curriculum frameworks 

                                                            
∗
 อาจารย ดร. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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in curriculum development and implementation of the curriculum; 3) study student 
teachers’ opinions toward the model and study student’s opinions toward  the student  
teachers.  learning  management of  by integration of  the local curriculum  frameworks. 
The research results found that: 
 1) The model consisted of 5 steps: (1) study and observe, (2) explore, (3) create,   
(4) teach and (5) summarize. 2) The student teachers’ ability to manage learning by 
integration of the local curriculum frameworks in curriculum development and 
implementation was at the high level. 3) The student teachers’ opinions toward the model 
were at the highest level. 4)  The student’s opinions toward  the learning management of  
student teachers by integration of  the local curriculum frameworks were at the high 
level.   
Keyword: Student Teachers’ Ability / Integration of the Local Curriculum Frameworks.    
 
บทนํา 

การจัดการศึกษาของประทศไทยที่ผาน 
มาไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเปลี่ยนแปลง 
ไปตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอมและ
สังคมแตส่ิงหนึ่งที่ยังคงดํารงอยูก็คือความเจริญ
ทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุงเรืองของ
ชาติที่ไดรับการสั่งสมมานานจนซึมซับอยูในวิถี
ชีวิตที่สืบทอดตอกันมา ประเทศไทยมีความ
เจริญทางวัฒนธรรมมาอยางยาวนาน เปนประ เทศ 
ที่มีวัฒนธรรม ประเพณีที่มีเอกลักษณ เปนสิ่ง
หนึ่งที่บรรพบุรุษไดคิดคนรังสรรคจนกลายเปน
สวนหนึ่งของการดํารงชีวิตและไดถายทอดสืบ
ตอกันมาสูลูกหลาน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2543: 1) ดังนั้นการศึกษาภูมิ
ปญญาทองถ่ินจึงมีความ หมายตอบุคคลและ
สังคม (ไพฑูรย  สินลารัตน, 2536: 4; กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2551: 1)  นโยบายการจัดการเรียนรู
ภูมิปญญาทองถ่ินของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดภูมิปญญา
ทองถ่ินและภูมิปญญาไทยไวในสาระบัญญัติ 

มาตรา 66 73 80  84 86 และ มาตรา 289 โดยให
ความสําคัญเกี่ยวกับการอนุรักษบํารุง รักษา 
ฟนฟู  ปกปอง  คุ มครอง  พิทั กษ  ส ง เสริ ม 
สนับสนุน ชวยเหลือสืบสาน พัฒนา เผยแพร 
และปลูกจิตสํ านึกคนไทยเพื่ อสร างความ
ภาคภูมิใจและเห็นถึงศักดิ์ศรีเกียรติภูมิในภูมิ
ปญญาที่มีในชาติ 
  ภูมิปญญาทองถ่ิน (Local wisdom) ประเวศ 
วะสี (2536: 10) ไดใหความหมายวาหมายถึง 
องคความรู ความสามารถและทักษะของคนไทย
อันเกิดจากการสั่ งสมประสบการณที่ ผ าน
ระบอบการเลือกสรรเรียนรู ปรุงแตงพัฒนาและ
ถายทอดสืบตอกันมาเพื่อใชแกปญหาและพัฒนา
วิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอม 
และเหมาะสมกับยุคสมัย นอกจากนี้ภูมิปญญา
ทองถ่ินยังชวยสรางชาติใหเปนปกแผน สราง
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแกคนไทยเปนมรดกอัน   
ลํ้าคาอยูคูกับสังคมไทยมาโดยตลอด ภูมิปญญา
ทองถ่ินมีความสําคัญสําหรับสังคมไทย จึงจําเปน 
ตองมีการนําไปใชและถายทอดสืบตอกันไปเพื่อ
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จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว จังหวัดราชบุร ี

The Development of Local Museum to Enhance Creative Education  
Jipataphansatan Ban Khubua Ratchaburi Province 

 

  จิตตรา  มาคะผล ∗ 
Jittra  Makapol  

 

บทคัดยอ  
การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว 

จังหวัดราชบุรี เปนการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของพิพิธภัณฑ นําเสนอ
แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค และทดลองและประเมินผล
การใชแนวทางการพัฒนา  ในการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน รวบรวมขอมลู
จากการสังเกต และสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ ตามแบบสํารวจสภาพการดําเนินงานและกระบวน         
การเรียนรูในพิพิธภัณฑ ในการทดลองและประเมินผลการใชแนวทางการพัฒนา  ใชกลุมตัวอยาง
นักเรียนและครูในชุมชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ินและเจาหนาที่
พิพิธภัณฑ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลดวย         
คารอยละและวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวาจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัวจัดแสดงเรื่องราวดาน
โบราณคดีและวิถีชีวิต  รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่นาภาคภูมิใจของชาวคูบัวจากอดีตถึงปจจุบัน ใน
การพัฒนาเพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค ใชวิธีการจัดกิจกรรมคายตามรอยวัฒนธรรมคูบัว 
สรางสรรคความคิดจากพิพิธภัณฑเปนการเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถ่ินจากฐาน        
การเรียนรูในชุมชน 5 ฐาน ที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงจากพิพิธภัณฑ  ผลการจัดกิจกรรมพบวาเปนการเรียนรู
เชิงสรางสรรคที่ผูรับ ผูถายทอด และผูจัดตางก็มีความสุขและพึงพอใจ ผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด ผลผลิตมีทั้งที่เปนองคความรูและช้ินงาน ผลกระทบไดแก ความรูความเขาใจ 
การเห็นคุณคาของวัฒนธรรมและตองการสืบทอดแนวคิดในการสงเสริมการจัดการศึกษาเชิง
สรางสรรค การมีสวนรวม ดานความยั่งยืน เกิดแนวทางในการดําเนินงานตอไป 

 
คําสําคัญ: พิพธิภัณฑทองถ่ิน / การศึกษาเชิงสรางสรรค / แหลงเรียนรู  
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Abstract 
  The  Development  of  Local  Museum  to  Enhance  Creative  Education  Jipataphansatan 
Ban  Khubua  Ratchaburi  Province is research and development research, aiming to studying 
local museum basic data, provide the development directions to enhance creative 
education, try out and evaluate those directions. The data for this study were collected  
by observing and interviewing related people according to the surveying form of the 
management and learning process in the museum. The samples were teachers and 
students in the communities of both formal and non-formal education, local wisdom and 
museum officers. The research instruments were satisfaction questionnaires and 
interviews. The data were analyze by percentage and content analysis. The results were; 
Jipataphansatan Ban Khubua exhibited the stories in the ancient days as well as the way 
of lives including the proud cultural heritage of the Khubua villagers. For enhancing the 
creative education, the 5-base camp activities related to the content in were used to learn 
about the histories and cultures in the community. These activities were a creative way of 
learning that the delivers, the receivers and the activity organizers were all happy and 
satisfied.  The participants were satisfied at the highest level. There were both knowledge 
and concrete products. The impacts were knowledge understanding and cultural 
appreciation and desire to inherit the ideas of enhancing creative education. For the 
sustainability. There  were ways of further management.  
 
Keywords: local museum / creative education  /  learning resources 
 

บทนํา 
   คนไทยทุกคนควรรักการเรียนรูและมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต  เพื่อสรางศักยภาพในการ
ดําเนินชีวิตโดยเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ
รอบตัว และรัฐบาลไทยมีนโยบายในการขับ 
เคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคเพื่อใหสอดรับ
กับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ เกิดจากการ
แขงขันดานราคา ดวยการผลิตสินคาใหมีราคา   
ต่ําและใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง ทําใหตอง       
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจโดยใหความสําคัญกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เนนแนวคิด
ในการเพิ่มมูลคาสินคาจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินที่มีอยู
มากมายในประเทศ ผนวกกับองคความรูและ
นวัตกรรม  
  พิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูประเภทหนึ่ง
ที่สามารถปลูกฝงใหคนไทยไดซึมซับถึงมรดก
ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม มีบทบาทตอ
การเรียนรูของสังคม เปนสถานที่ดึงการสอน
จากหองเรียนสูชีวิตและประสบการณจริง ทําให
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กลยุทธการจัดการความรูของครูในการใชสื่อการสอนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาระดับการจัดการความรูของครู 2) พัฒนาสื่อการสอน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของครู 3) ศึกษากลยุทธการจัดการความรูของครูในการใชส่ือการสอน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อเปรียบเทียบระดับการจัดการความรู และกลยุทธ การจัดการ
ความรูของครูในการใชส่ือการสอนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับสถานภาพสวนบุคคล (เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนง ประสบการณการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา)  กลุมตัวอยางคือครูผูสอน
ในจังหวัดนครปฐม  จํานวน 333 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางและ
แบบสอบถามความคิดเห็น  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ คามัชฌิม      
เลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบ 
รายคูโดยใชวิธีการของเชฟเฟ การวิเคราะหองคประกอบ และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา       
1) การดําเนินงานในการจัดการความรูในสถานศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูใน
ระดับปานกลาง 2) ระดับการจัดการความรูของครูในภาพรวมอยูในระดับมาก 3) แนวทางการพฒันาสือ่
คือการจัดหลักสูตรฝกอบรมการใชส่ือที่มีชีวิตภาพเคลื่อนไหว โดยพบวาคะแนนหลังการอบรมสูงกวา
กอนอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) กลยุทธการจัดการความรูของครูในการใชส่ือ
การสอนพบวามี 6 กลยุทธคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชเทคโนโลยี การสงเสริมและสนับสนุนการ
ใชส่ือ การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในสื่อการสอน ความเพียงพอและจัดเก็บสื่อการสอน การบูรณา

                                                 
∗

     หัวหนาโครงการ อาจารย ดร. กลุมพื้นฐานการศึกษา  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  
∗∗

   ผูรวมวิจัย  อาจารย ภาควิชาจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
∗∗∗

 ผูรวมวิจัย  อาจารย ภาควิชาจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
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การและการประเมินการใชส่ือ การมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ระดับกลยุทธการจัดการ
ความรูพบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบระดับการจัดการความรูของครูกับสถานภาพ
สวนบุคคลพบวาเพศ อายุ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนระดับการศึกษา
ไมแตกตางกัน สําหรับการเปรียบเทียบกลยุทธการจัดการความรูในการใชส่ือการสอนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงกับสถานภาพสวนบุคคลพบวาทุกตัวแปรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  
 

คําสําคัญ :  กลยุทธการจัดการความรู / ส่ือการสอน / เศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 

The purposes of this research were to: 1) study teachers’ knowledge 
management; 2) develop teaching materials based on teachers’ sufficiency economy;     
3) study teachers’ knowledge management strategies to use the teaching materials based 
on the sufficiency economy and 4) compare knowledge management levels and strategies 
to use teaching materials based on the sufficiency economy and personal status (gender, 
age, education, position, work experience, and size of school). The sample size was 333 
teachers in Nakornphathom province. The research instruments were an in-depth 
interview and questionnaires.  The data were analysed by  frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, one way ANOVA, Sheffe’s post hoc test. Most of the  
Scheffe’, factor analysis and content analysis. The research findings were : 1) Teacher’s 
schools had moderate understanding of knowledge management. 2) Teachers’ knowledge 
management was at the high level. 3) The development of teaching materials was to 
provide training sessions of animated teaching materials. It was found that the scores 
after the training were significantly higher than the scores before the training at the        
4) There were 6 components of teacher’s knowledge management strategies, namely, 
knowledge sharing about technology, support of using materials, addition of morals and 
ethics in teaching materials, Sufficient and storage of materials. Integration and 
evaluation of materials and participation in teaching and learning. In general, Involving 
between teacher and student strategy. Teachers’ knowledge management strategies in 
generally were at the high level. When comparing knowledge management levels with 
personal status, it was found  that gender and age were significantly different at the .05 
level. The educational for levels were not different. When comparing  strategies of using 
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วัฒนธรรมโรงเรียนกับการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 
School  Culture  and  School  Administration  of  Municipality  Schools  Under the  

Jurisdiction  of  Local   Education  Region  I 
 

                                              สุภาวดี  ลําเจยีกมงคล∗ 

 Supawadee  Lamjiakmongkol  
     วรกาญจน สุขสดเขียว 

∗∗ 

Vorakarn Suksodkiew 
บทคัดยอ 

วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อทราบ   สถานภาพวัฒนธรรมโรงเรียน สถานภาพการบริหารโรงเรียน 
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับการบริหารโรงเรียน โดยใชโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 จํานวน 30 โรง  เปนกลุมตัวอยาง ผูใหขอมูลไดแกผูบริหารสถานศึกษา    
รองผูบริหารสถานศึกษาและครู จํานวน 180  คน  เครื่องมือที่ใชการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับสถานภาพวัฒนธรรมโรงเรียนตามทฤษฎีของแพตเตอรสัน เพอรกี และปารคเกอร กับ
สถานภาพการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 ตามการบริหารโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล เก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่10 เมษายน – 25 กรกฎาคม 2554 สถิติที่ใชในการวิจัยคือ
คาความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร
สัน ผลการวิจัย พบวาสถานภาพวัฒนธรรมโรงเรียน  และสถานภาพการบริหารโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากขอมูลมีการกระจาย       
ตัวนอยและทั้งสองดานมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
คําสําคัญ:  วัฒนธรรมโรงเรียน / การบริหารโรงเรียน   
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Abstract 
  The purposes of this research were to identify the statuses of  school culture, school 
administration and the relationships between school culture and school administration of 
municipality schools under the jurisdiction of Local Education Region I. The samples 
were from 30  municipality schools. The respondents consisted of 180 school administrators, 
school administrative assistants and teachers. The research instrument was a set of 
opinionnaires concerning school culture based on the concepts of  Patterson, Purkey and 
Parker and school administration based  on the practices of municipality schools. All data 
gathered during 10 April-22 July, 2011 were then analyzed by frequency, percentage, 
mean, standard deviation and Pearson’s product-moment correlation coefficient. Findings  of  
the research revealed the statuses of school culture, school administration as a whole  and 
as an individual factor were both at a high level with less dispersions and their 
relationships were also significant at .01 level. 
 
Keywords:  School culture / School administration  
 

บทนํา 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ในมาตราที่ 49 บัญญัติวา บุคคลยอมมี
สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบ
สองปที่ รัฐ  จะตองจัดใหอยางทั่ ว ถึงและมี
คุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ผูยากไร ผูพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก 
ตองไดรับสิทธิ ตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุน
จากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับ
บุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององคกร
วิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรู
ตลอดชีวิต  ยอมได รับความคุ มครองและ
สงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ   การจัดการศึกษา
อบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
องคการปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน มาตรา 

81 ระบุว า รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและ
สนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิด
ความรู  คุณธรรมจัดใหมีกฎหมายเกี่ ยวกับ
การศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษาให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม  สร าง เสริมความรู และปลูกฝ ง
จิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะ
วิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ  พัฒนา
วิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน และ 
มาตรา 289 ระบุวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  
ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถ่ิน องคการปกครองสวนทองถ่ินยอมมี
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บทบาทของผูบริหารกบัมาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษาของสถานศึกษา  
สังกัดเทศบาล กลุมการศกึษาทองถิ่นที่ 1 

The  Administrators’ Roles  and  Standard  of  Municipality  School  Administration  
Process  Under  the  Jurisdiction  of  Local   Education  Region I 

 
พรนิดา กีรตวิทิยาภรณ∗ 

Pornnida  Keerativittayaporn 
ศิริชัย   ชินะตงักูร∗∗ 

Sirichai Chinatangkul 
บทคัดยอ 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทราบ 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุม
การศึกษาทองถ่ินที่ 1  2) มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุม
การศึกษาทองถ่ินที่ 1 และ 3) ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารกับมาตรฐานดานกระบวนการ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 โดยใชสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 จํานวน 30 โรงเรียน  เปนกลุมตัวอยาง  เครื่องมือที่ใชการวิจัยเปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารตามแนวคิดของคีลาและบีเวอร่ี และมาตรฐานดาน
กระบวนการของทางการศึกษาตามเกณฑการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของสถานศึกษาสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สถิติที่ใชในการวิจัยคือคาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
ผลการวิจัย พบวา 1) บทบาทของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) มาตรฐานดานกระบวนการ
ทางการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3)บทบาทของผูบริหารกับมาตรฐานดานกระบวนการทาง
การศึกษาของสถานศึกษา มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ:  บทบาทของผูบริหาร / มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
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Abstract 
 The purposes of this research were to find; 1) the administrators’ roles  in municipality  
schools under the jurisdiction of Local  Education  Region I; 2) standard of  municipality  
school administration process under the jurisdiction of Local  Education  Region I and   
3) the relationship between the administrators’ roles and standard of municipality school 
administration process under the jurisdiction of Local Education Region I. The sample 
was 30  municipality schools under the jurisdiction of Local Education Region I. The 
research instrument was a questionnaire concerning administrators’ roles based on Caela 
and Beverly and standard of municipality school administration process based on 
municipality schools. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, 
mean, standard deviation and Pearson’s product–moment correlation coefficient. The 
findings of the research were as follows: 1) The administrators’ roles in municipality 
schools as a whole was found at a high level. 2) Standard of municipality school 
administration process as a whole was found at a high level. 3) There was a relationship 
between the administrators’ roles and standard of municipality school administration  
process  at .01 level  of significance. 
 
Keywords: The administrator’s role / standard  of  municipality  school administration  
                    process 
 

บทนํา 
  โลกในยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน ซ่ึง
เปนสังคมอยูบนฐานของความรู  ขีดความสามารถ
ในการแขงขันเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ความ
เจริญกาวหนาทางดานวิทยาการ และเทคโนโลยี
การสื่อสารตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว  สงผลใหองคกรตางๆ ตองปรับ 
เปลี่ยนกลยุทธในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะ
บุคลากรตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องจึง
จําเปนที่แตละประเทศจะตองเรียนรูที่จะปรับตัว
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอด 
เวลาและเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทาย

ของกระแสโลก  ซ่ึงแผนการศึกษาแหงชาติ 
(พ.ศ. 2545 – 2559)  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ สํานักนายก รัฐมนตรี จึงหัน
มาเนนคนเปนศูนยกลางของ การพัฒนา และใน
การพัฒนาคนจะตองพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
เพื่อใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข สมบูรณ
ทั้งรางกายจิตใจและสติปญญา ความรู คุณธรรม 
จริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผู อ่ืนไดอยางมีความสุขจากทิศทางใหมของ
แผนการศึกษาแหงชาติ  (พ.ศ. 2545 – 2559) ได
กลาวไวอีกวา การที่จะพัฒนาสังคมไทยขณะนี้
และในอนาคตใหเปนสังคมฐานความรูที่การ
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การพัฒนาความฉลาดทางอารมณและทักษะการอานวิเคราะห ของนักเรียน                      
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3   โดยการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

The Development of  Emotional Intelligence and  
Critical  Reading  Skill  of  The  Third  Grade  Students  

Taught  by  Problem - Based  Learning 
สุวิมล สพฤกษศรี∗ 

Suwimon  Saphuksri 
สุเทพ  อวมเจริญ∗∗  
Sutep  Uamcharoen 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณและทักษะการอานวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ดวยการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ศึกษาพัฒนาการความ
ฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปรียบเทียบทักษะการอานวิเคราะหของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ  
และแบบสัมภาษณความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา 1) พัฒนาการความฉลาดทางอารมณ หลังการสอน
ไดพัฒนาพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณของตนอยูในระดับมากที่สุด 2) ทักษะดานการอานวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05      
3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน อยูในระดับเห็นดวยมากทุกดาน   
 
คําสําคัญ: ความฉลาดทางอารมณ / ทักษะการอานวิเคราะห / การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
∗  นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
∗∗ อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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Abstract 
This study aimed to develop the emotional intelligence and the critical reading 

skill of the third grade students by using Problem Based Learning and to study the 
students’ satisfaction. The research instruments used for gathering data were instructional 
plans for Thai language subject an emotional intelligence assessment form and a 
satisfaction interview form. The research results of this study were; 1) The emotional 
intelligence development was at the highest level after the instruction; 2) The critical 
reading skill after being taught by Problem-Based Learning was significantly higher than 
the skill before the instruction at the .05 level; 3. The  satisfaction toward the instruction 
with Problem-Based Learning Technique  was a very  level of at the high agreement. 

 
Keywords: Emotional Intelligence / Critical Reading Skill / Problem Based Learning  
 
บทนํา 

การจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบตองเนนความสําคัญ ทั้งความรู คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่อง
ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและ 
การดํารงชีวิตอยางมีความสุข     
 ความฉลาดทางอารมณ (โกลแมน, 1998 
อางถึงใน อารีรัตน หมื่นมา, 2546: 10) เปนความ 
สามารถในการตระหนักถึงความรูสึกของตนเอง
และความรูสึกของผูอ่ืนจนสามารถบริหารและ
จัดการกับอารมณของตน บุคคลที่มีความฉลาด
ทางอารมณจะสามารถควบคุมอารมณไดดี มี
ความยืดหยุนในการแกไขปญหา มีความเขาใจ
ตนเองและผูอ่ืนมีทักษะในการติดตอสัมพันธกบั
ผูอ่ืน  เปนคนมองโลกในแงดี มีแรงจูงใจที่จะมุง
ไปสูความสําเร็จ ไมยอทอตอปญหาอุปสรรคใน
ชีวิต และสามารถแสวงหาความสุขความเพลิดเพลิน
แกชีวิตอยางเหมาะสมไดมีคุณลักษณะเปน    

คนเกง ดี และมีความสุข สรางสรรคความดีงาม
ใหแกสังคมในโอกาสตอไป   

การพัฒนาคว ามฉลาดทางอ ารมณ
สามารถพัฒนาไดโดยบูรณาการในเนื้อหาวิชา
ตางๆ และทําใหการเรียนรูมีความหมายสําหรับ
นักเรียน ครูจะสามารถชวยใหนักเรียนเขาใจ 
ความฉลาดทางอารมณของตนเองและเรียนรู    
ที่จะเขาใจอารมณเพิ่มขึ้น  มีทักษะทางสังคมดีขึ้น 
ความรุนแรงในโรงเรียนลดลงและมีความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองเพิ่มมากขึ้น กระบวนการ
เรียนรูที่เขาใจอารมณของตนเอง  เปนการเรียนรู
ที่จะเขาใจอารมณของผูอ่ืน เพิ่มประสิทธิภาพใน
การตอบสนองทางอารมณที่เหมาะสมตระหนัก
และยอมรับการตอบสนองทางอารมณของผูอ่ืน  
การบูรณาการ ความฉลาดทางอารมณเขาไปใน
เนื้อหาวิชาสามารถกระทําได โดยเฉพาะในการ
สอนภาษาไทยโดยการสะทอนความคิดของ
นักเรียนนําไปสูการอภิปรายในชั้นเรียน เนื่อง 
จากในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยนั้นมี
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ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ 
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

The  Strategy of Primary Care System Development Affecting Achievement of District  
Health Promotion Hospital Under  Ministry of Public Health 

 
นครชาติ  เผ่ือนปฐม∗ 

Nakhonchart  Phuenpathom 
ประเสริฐ  อินทรรักษ∗∗ 

Prasert  Intarak 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการปฏิบัติตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2) ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ3) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน  333 แหง ผูใหขอมูลแตละแหงประกอบดวย ผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล 1 คน และพยาบาลวิชาชีพหรือนักวิชาการสาธารณสุขหรือเจาพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน 1 คน รวมทั้งสิ้น 666 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และผลสัมฤทธิ์ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามเปาประสงคของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระยะ 5 ป (พ.ศ. 2550-2554) ของกระทรวงสาธารณสุข 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ      
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. การปฏิบัติตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งโดยภาพรวมและรายยุทธศาสตร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก 
 2. ผลสัมฤทธิ์ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดย
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ยกเวน

                                                            
∗นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
∗∗ อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ดานหนวยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข             
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในภาพรวมสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม 
 
คําสําคัญ: ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ / ผลสัมฤทธิ์ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
               ตําบล 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to identify: 1) the observance level of 
primary care system development strategy, 2) the achievement level of district health 
promotion hospital and 3) the strategy of primary care system development affecting 
achievement of district health promotion hospital under Ministry of Public Health. The 
samples were 333 district health promotion hospitals. The respondents were 1 director 
and 1 nurse or academic or public health officer from each district health promotion 
hospital, 666 respondents in total. The instrument for collecting the data was a 
questionnaire based on the concept of the strategy of primary care system development 
and achievement of district health promotion hospital under Ministry of Public Health 
based on the concept of strategic goals of Ministry of Public Health. The data were 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and Stepwise Multiple 
Regression Analysis. 
 The research finding revealed as the follows: 
 1. The strategy observance of primary care system development was rated at a 
high level in overall and each aspect. 
 2. The achievement of district health promotion hospital was rated at a high 
level in overall. Each aspect was mostly rated at a high level except that the personnel of 
primary care unit that reached standard quality was rated at a middle  level. 
 3. The strategy of primary care system development in overall affected the 
achievement of district health promotion hospital under Ministry of Public Health in 
overall. 
 
Key words: Strategy of primary care system development / Achievement of  district   
                     health promotion hospital 
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ท่ีมีผลตอทักษะการใชภาษามือของนกัศึกษาลามภาษามือไทย  

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
A Study of Effects of Multimedia Instruction on Thai Sign Language Vocabulry by 

Using Story Telling for Thai Sign Language Skills of Thai Sign Language 
Interpreting Students at Ratchasuda College, Mahidol University 

                          

                                                                                                                   ศศิธร ทรัพยวฒันไพศาล∗ 
                                                         Sasithorn Supwattanapaisan 

                    อนิรุทธ   สติมั่น∗∗ 
                                                    Anirut Satiman 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนมัลติมีเดียเร่ือง คําศัพทภาษามือไทย

โดยการเลานิทาน ที่มีผลตอทักษะการใชภาษามือของนักศึกษาลามภาษามือไทย วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา มีการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย 
การทดสอบทักษะการใชภาษามือและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย
ที่พัฒนาขึ้นกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง 2) บทเรียนมัลติมีเดีย 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบทดสอบวัด
ทักษะการใชภาษามือ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียน
มัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเทากับ 74.89/76.33 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ทักษะการใชภาษามือหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดีย อยูในระดับดี 

 

คําสําคัญ: บทเรียนมัลติมีเดยี/ คําศัพทภาษามือ/ ทักษะการใชภาษามือไทย/ การเลานิทาน 
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Abstract 
 The purposes of this research were to : study effects of multimedia instruction on 
Thai sign language vocabulary by using storytelling for Thai sign language skills of Thai 
sign language interpreting students Ratchasuda College, Mahidol University, by research 
and development method. The efficiency of multimedia instruction, examine the sign 
language skills and compare the study achievement between before and after using the 
multimedia instruction. The sample was 30 Thai sign language students. The instruments 
used in this study were: 1) a structured interview form, 2) multimedia instruction, 3) an 
achievement test from the developed multimedia instruction, 4) a sign language skill 
evaluation and, 5) satisfactional questionnaires. The research findings were as follows:  
1) The efficiency of multimedia instruction was 74.89/76.33 2) The study of achievement 
after the multimedia instruction was significantly the achievement higher than before the 
multimedia instruction at the .05 level. 3) The sign language skills after the multimedia 
instruction was significantly higher than the skills before the instruction at the .05 level. 
4) Students’ opinions towards the multimedia instruction was at the high level. 
 
Keywords: multimedia instruction / sign vocabularies/ Thai sign language skill/  
                    storytelling 
 
บทนํา 

การเรียนรูภาษาเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งสําหรับ 
มนุษยเพราะในชีวิตประจําวันมนุษยเรามีการ
ติดตอส่ือสารแสดงความคิดเห็น และความ
ตองการของตน โดยใชภาษาเปนสื่อ ประสาท
สัมผัสที่ใชมากที่สุดในการรับรูภาษา คือ โสต
ประสาท (สุมานา หงสทอง,  2540: 2) เด็กปกติ
จะเรียนรูภาษาโดยอาศัยประสาทสัมผัสทางการ
ฟงเปนสวนใหญ แตเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินจะไมสามารถใชประสาทสัมผัส
ทางดานนี้ได เนื่องจากการสูญเสียการไดยิน 
(ผดุง อารยะวิญู, 2542: 3) โดยท่ัวไปมนุษย
หัดพูดโดยการเลียนแบบเสียงพูดที่ไดยิน เมื่อ

ไมไดยินเสียงพูดคนหูหนวกจึงไมสามารถพูด
ได  คนหูหนวกจําเปนตองสื่อสารดวยภาษามือ 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
เปนสถาบันการศึกษาที่มุงเนนการใหการศึกษา
และบริการวิชาการแกคนพิการและผูเกี่ยวของ
ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคความรูที่เปนประโยชน
ตอคุณภาพชีวิตคนพิการบนพื้นฐานการมีสวน
รวมของทุกฝายอยางเทาเทียม ในสวนที่เปน
ความตองการจําเปนพิเศษของเด็กพิการนั้นมี
กฎกระทรวงที่วาดวยส่ิงอํานวยความสะดวก 
ส่ือบริการและความชวยเหลืออ่ืนใดในทาง
การศึกษาที่จะจัดใหกับเด็กพิการดานตางๆ 
ดานหนึ่งของคนหูหนวกก็คือลามภาษามือ ซ่ึงมี
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง  การสรางคําในภาษาไทย 
สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทพินทรพิทยา  อ.บานโปง  จ.ราชบุร ี

The  Development of  Computer Assisted  Instruction  in  Teaching Thai  Compoumd  Words  
for  Mathayomsuksa  1  Students  in  Amphoe  Banpong, Ratchaburi  Province 

 
         ภัทราภรณ  สืบจากอินทร∗ 

        Phattaraporn  Subjak-in 
         บุษบา  บัวสมบูรณ∗∗ 

        Busaba  Buasomboon 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การสรางคําใน
ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การสรางคําในภาษาไทย และ 3) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาภาษาไทย จํานวนนักเรียน 40 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย  
(Simple Random Sampling)  ดวยวิธีการจับฉลากจาก 2 หองเรียน  ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการสรางคําในภาษาไทย มีคา 80.25/80.67 2) คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับเหมาะสม
มากที่สุด   
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวย / การสรางคําในภาษาไทย 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) develop computer-assisted instruction 
lessons in Thai compound words for Mathayomsuksa 1 students; 2) compare the  students’ 
learning achievement before and after the experiment and 3) study the  students’ attitudes 
toward the computer-assisted instruction lessons.  Forty students from two classes were 
randomly selected by simple random sampling to be the subjects  of this study. The major 
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findings were: 1) The efficiency of computer assisted  instruction  lessons  in  Thai  compound  
words was 80.25/80.67. 2) The students’ post-test  scores  were  significantly higher than 
the pre-test scores at the .05 level and 3) Most students showed  good  attitudes  towards  
the  computer-assisted  instruction lessons in Thai  compound  words. 
 

Keywords:  Computer Assisted Instruction / Thai Compound Words 
 
บทนํา  
 ภาษาไทยมีความสําคัญสําหรับคนไทย
อยางยิ่ง เปนเอกลักษณของชาติไทย เปนสมบัติ
ทางวัฒนธรรม ที่กอใหเกิดความเปนเอกภาพ 
เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารเพื่อสราง
ความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน เปน
เครื่องมือในการเรียนรู  เพื่อพัฒนาความรู  
ความคิดวิเคราะหวิจารณและสรางสรรคงานที่
ทั นต อก าร เปลี่ ยนแปลงทางสั ง คม  และ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดจัดวิชาภาษาไทยเปน
สาระการเรียนรูสาระหนึ่งในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงหลักการใช
ภาษาไทยเปนสาระที่ 4 ในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  
 หลักการใชภาษาถือเปนสาระที่สําคัญ
สาระหนึ่ง  เนื่องจากกฎเกณฑของไวยากรณไทย
หรือที่เรียกกันวาหลักภาษานั้นจะทําใหผูใชภาษ า
เขาใจและใชภาษาไดถูกตองเกิดประสิทธิภาพ
ในการสื่อสาร  ดังคํากลาวของ ฐะปะนีย  นาครทรรพ 
(2512: 5) ที่กลาวถึงความสําคัญของหลักภาษา
วา  “หลักภาษาไทยมีความจําเปนอยางยิ่งตอการ
ใชภาษาไทย หากขาดหลักภาษาไทยเสียแลวก็
เทากับขาดบรรทัดฐาน ของภาษาจะเปนเหตุให
การใชภาษาบกพรองผิดพลาดและไขวเขว นาน
ไปก็จะทําใหภาษาเสื่อมสลายไป”  นอกจากนั้น 

สุจริต  เพียรชอบ  และสายใจ  อินทรัมพรรย 
(2538: 361) ยังกลาวถึงความสําคัญของหลัก
ภาษาวา  “การที่ผูใชภาษาพยายามใชภาษาไทย
ใหถูกตองตามหลักภาษาจะเปนการชวยอนุรักษ
ภาษาไทยใหอยูยืนยงเปนเอกลักษณของชาติ
ไทยสืบตอไป”  
 จากความสําคัญของวิชาหลักภาษาไทย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2551 จึงกําหนดจุดมุงหมายการเรียนหลักภาษา
ไววา  เพื่อใหนักเรียนมีความรู  เขาใจธรรมชาติ
ของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง
ของภาษา  และพลังของภาษา ภูมิปญญาทาง
ภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551: 3) นอกจากนั้นหลักสูตรการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังกําหนด
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นหมายถึงจุดมุงหมาย
การเรียนรูในแตละชวงชั้นไวแตกตางกัน ซ่ึง
ในชวงชั้นที่ 3 คือ มัธยม ศึกษา ปที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียน
เขาใจ การสรางคําไทยตามหลักเกณฑของภาษา  
และสามารถใชประโยคสามัญและประโยค
ซับซอนในการสื่อสารไดชัดเจนและสละสลวย 
(กระทรวงศึกษาธิการ ,  สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551: 50-51) วิชาหลัก
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การเจริญวิปสสนาตามแนวทางสติปฏฐาน  4  ท่ีสงผลตอการพัฒนาทางดานพฤติกรรม 
และอารมณของมนุษย: กรณีศึกษาหลักสูตรวิปสสนาเบื้องตน 
ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

Meditation Followed by Mindfulness the Effects of Insight Meditation Followed by 
Mindfulness on Behavioral and Emotional Development : Case Study Young Buddhists 

Association of Thailand under the Royal Patronage 
 

สุมนา  เลียบทวี∗ 

Sumana Leabtavee 
นพพร  จันทรนําชู∗∗ 

Nopporn Chantaranamchoo 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการเจริญ
วิปสสนาตามแนวทางสติปฏฐาน 4 และศึกษาผลของการเจริญวิปสสนาตามแนวทางสติปฏฐาน 4       
ที่สงผลตอการพัฒนาทางดานพฤติกรรมและอารมณของมนุษย  ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพสรุปไดวา  
กระบวนการเจริญวิปสสนาตามแนวทางสติปฏฐาน 4 ในหลักสูตรวิปสสนาเบื้องตน ใชวิธีการกําหนดรู
ในอิริยาบถยืน เดิน นั่งและอิริยาบถยอย  เปนการปฏิบัติเพื่อใหเกิดปญญาในการมองเห็นสรรพสิ่งตาม
ความเปนจริงของโลก ซ่ึงจะเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติตอไป ผลทางดานพฤติกรรม
พบวา  หลังจากการฝกอบรมผูปฏิบัติมีพฤติกรรมที่ประกอบดวยสติมากขึ้น ผลทางดานอารมณพบวา  
ผูปฏิบัติมีความมั่นคงทางอารมณมากขึ้น  ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณสรุปไดวา 1) คาเฉลี่ยของความ
เปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรมของผูปฏิบัติธรรมหลังเขารวมฝกปฏิบัติธรรมสูงกวากอนเขารวมฝก
ปฏิบัติธรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)  คาเฉลี่ยของความเปลี่ยนแปลงทางดานความฉลาด
ทางอารมณของผูปฏิบัติธรรมกอนและหลังเขารวมฝกปฏิบัติธรรมไมแตกตางกันทางสถิติ 
 
คําสําคัญ :  การเจริญวิปสสนาตามแนวทางสติปฏฐาน 4 / การพัฒนาทางดานพฤติกรรมของมนุษย / 
                  การพัฒนาดานอารมณของมนษุย 

                                                            
∗ นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพฒันศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
∗∗

อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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Abstract  
 This research employed mixed methods design. It aimed to study the process of 
insight (Vipassana) meditation based on four foundations of mindfulness (Satipatthana) 
and study the effects of insight (Vipassana) meditation based on four foundations of 
mindfulness on behavioral and emotional development.  
 The results of  the qualitative study led to the conclusion that the practice of insight 
meditation based on the four foundations of mindfulness in the basic insight meditation 
course was perception of one’s actions like standing, walking, sitting and so on. This 
practice led to the wisdom to see the truth of life that was useful for  paractitioners course 
of life. In terms of behavior, it was found that those taking the classes and practicing the 
meditation were more conscious of their own behavior. In terms of emotion, it was found 
that those practicing the meditation were more emotionally stable. The results of the 
quantitative study led to the conclusions that; 1) the mean of behavioral changes of the 
meditation practitioners after practicing the meditation was higher than that before 
practicing the meditation at the significance level of 0.5 and 2) the mean of changes in 
emotional intellect of the meditation practitioners after practicing the meditation did not 
differ  from that before practicing the meditation. 
 
Keyword: Insight (Vipassana) Meditation based on four foundations of Mindfulness  
                  (Satipatthana 4) / Behvioral Development / Emotion al Development 
 
บทนํา 
 การพัฒนาในยุคโลกาภิวัตนไดสงผล
กระทบกับมนุษยในหลายๆ ดานมนุษยในสังคม
สวนใหญที่อยูภายใตโครงสรางทางสังคมแบบ
ทุนนิยมไดมุ งแสวงหาผลประโยชน  และ       
ลดความสําคัญของการพัฒนาทางดานจิตใจ 
และสติปญญาลงไป 
 ความสุขที่ เปนเปาหมายของมนุษยใน
ปจจุบันเปนเพียงความสุขที่เกิดจากวัตถุภายนอก
ไมใชเปาหมายที่แทจริงของชีวิต แตส่ิงที่จะตอง
แสวงหาหรือที่หมายอันถูกตองของชีวิต  คือ  

ความอิสระของบุคคลและของสังคมที่ทําให
พรอมที่จะดํารงอยูไดอยางดีอยางไมมีทุกข โดย
ไมตองขึ้นตอความสุข ความสุขเปนผลพลอยได
และความเปนอิสระอันเกิดจากธรรมปญญา  ทํา
ใหสรางสุขไดอยางดี ไมทําใหความสุขกลาย 
เปนทุกขกลายเปนโทษ (พระพรหมคุณาภรณ 
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2547: 23) นอกจากนั้นมนุษย
มักจะพยายามเรียนรูและทําสิ่งตางๆ เพื่อให
ประสบความสําเร็จในฐานะทรัพยากรมนุษย ใน
ฐานะผูบริหาร ในฐานะพนักงาน  และในฐานะ
อ่ืนๆ อีกมากมาย  ซ่ึงแมจะประสบความสําเร็จ
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การปฏิบัติตนดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค 
ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม 

Self  Practice  on  Morals, Ethics  and  Desirable  Values  of  Secondary  School 
Students  in  Nakhon Pathom  Province 

อาจริยพงษ  คําตั๋น* 
Arjariyapong  Kamtun 

นพพร  จันทรนําชู** 
Nopporn  Chantaranamchoo 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตนของนักเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับการปฏิบัติตนของนักเรียน 3) เพื่อศึกษาปจจัยทางจิตวิทยา และปจจัยทางสังคมที่สงผลตอการ
ปฏิบัติตนของนักเรียน และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงคของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการปฏิบัติตนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ยกเวนดานความประหยัด อยูในระดับปานกลาง    
2) นักเรียนที่มีเพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตางกัน มีระดับการปฏิบัติตนแตกตางกัน สวน
นักเรียนที่มีระดับชั้นและสภาพครอบครัวที่ตางกัน มีระดับการปฏิบัติตนไมแตกตางกัน 3) ปจจัยดาน
จิตวิทยา ดานการเห็นคุณคาในตนเอง ปจจัยดานสังคม ดานการสรางบรรยากาศในสถานศึกษา และ
ดานการเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สามารถรวมกันทํานายผลการปฏิบัติตนดาน
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของนักเรียนไดรอยละ 13.1 และ 4) แนวทางในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของนักเรียน มี 5 แนวทาง คือ 1. การจัดการเรียน
การสอน 2. การเปนแบบอยางที่ดี 3. การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค 4. การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน  และ 5. การสรางความมีสวนรวม 
 
คําสําคัญ: คุณธรรม จริยธรรม / คานิยมที่พึงประสงค / นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
                                           
* นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
** อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 



วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย                                                               การปฏิบัติตนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555)                                                                                       อาจริยพงษ คําตั๋น - นพพร  จันทรนําชู 

 252 

Abstract   
  The purposes of this research were to: 1) study the conduct in self practice of 
student 2) to compare the conduct in self practice of student 3) to study psychological 
factor and social factors in fluencing to the conduct in self practice of student 4) to study 
the course of development self practice on moral, ethics and desirable values of student. 
  The result of research revealed that 1) The conduct in self practice was found to 
excellent level and when each aspect was considered separately, it was also discovered at 
an excellent level in all aspect, except frugality was found to a moderate level. 2) The 
student with different personal factors; sex, degree of education expressed different, in 
self practice held differences with statistical significance at the level of .05 The student 
with different class and familial status expressed no differences in self practice.              
3) Psychological factors influencing to appreciate of themselves, social factors influencing to 
making atmosphere in school and joining with activity for promote self practice on 
moral, ethics and predict to the participation in conduct in self practice on moral, ethics 
and desirable values of student effected at 13.1 and 4) The course of development self 
practice on moral, ethics and desirable values of student has 5 course. 1. Developing by 
schooling process. 2. Developing by do something to be good sample. 3. Developing by 
arranging activity for promote self practice on moral, ethics and desirable values.           
4. Developing by arranging environment in schools. 5. Developing by making participation. 
 
Keywords: Self-practice on moral / ethics and desirable values / Secondary school student 
 
บทนํา 
 ในช ว งระยะ เ วลาหลายปที่ ผ านมา    
ประเทศไทยตองเผชิญหนากับความเปลี่ยนแปลง
ในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดานสังคม เศรษฐกิจ  
การเมือง วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม  และเทคโนโลยี  
ซ่ึงลวนแตสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความ
เปนอยูของคนในสังคมไทยอยางมากมาย     
และกวางขวาง  ประกอบกับอุดมการณของการ
พัฒนาในระบบทุนนิยม  ไดใหความสําคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก ทําใหเศรษฐกิจ

ของประเทศเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  สงผลให
ประเทศมีภาวะความทันสมัย  แตนั่นไมได
หมายความวาคนในสังคมไทยจะมีวิถีชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดีขึ้นตรงกันขาม วิถีชีวิตที่ดีงาม
และเรียบงายของคนในสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลง
ไป  เพราะภาวะที่ขาดความสมดุลระหวางการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในยุคปจจุบันที่กระแสโลกาภิวัตนไดหล่ังไหล
เขามา เปนเหตุใหคนในสังคมไทยขาดภูมิคุมกัน
ในการเลือกสรรส่ิงที่ควรบริโภค ทําใหรับเอา
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การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูเรื่องการเขียนสะกดคํา โดยใชเทคนิคจิกซอว 2 
รวมกับเกมการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

The   Development  of  the  First  Grade  Students   Learning  of  Thai 
Spelling   Skills  by  Blended  Jigsaw 2 Technique  and  Educational  Games 

 
จุฑามาศ    กันติ๊บ∗   

Jutamas   Kuntip 
บุษบา   บัวสมบูรณ ∗∗ 

Busaba   Buasomboon   
บทคัดยอ 
  ผูวิจัยไดพัฒนาความสามารถในการเรียนรูเร่ืองการเขียนสะกดคํา โดยใชเทคนิคจิกซอว 2 
รวมกับเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง                
กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนอุดมวิทยา 
จังหวัดราชบุรี จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 20 
แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ผลการวิจัย
พบวา 1) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูเร่ืองการเขียนสะกดคําของนักเรียน กอนและหลัง           
การเรียนรูโดยเทคนิคจิกซอว 2 รวมกับเกมการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยคาเฉลี่ยของคะแนนหลังการเรียนรู  สูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนการเรียนรู 2) ความคิดเห็นของ
นักเรียน โดยภาพรวม พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก 
 
คําสําคัญ: เทคนิคจิกซอว 2 รวมกับเกมการศึกษา / การเขียนสะกดคํา 
 
Abstract 
  This study aimed to develop the first grade students’ learning of thai spelling skills 
by blended jigsaw 2 technique and educational games. The sample was 40 first grade 
students from Udomvitaya, Ratchaburi  in the second semester of the academic year 
2010. The research instruments 1) lesson plans based on blended jigsaw 2 technique and 
educational games 2) a learning outcomes test and 3) questionnaires. The results of this 
research were: 1) The learning ability on thai spelling of consonants of the first grade 
students taught by blended jigsaw 2 technique and education games before and after 

                                                            
∗ นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
∗∗ อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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instruction were significantly different at the .05 level and the students’ learning 
outcomes after the instruction were higher than before the instruction. 2) The students’ 
opinions toward blended jigsaw 2 technique and educational games  as a whole  were at a 
high agreement level. 
Keywords: Jigsaw 2 Technique an Educational games / Thai spelling skills 
 
บทนํา 
   ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ แสดงให
เห็นถึงความเปนเอกราชและวัฒนธรรมของ 
ชาติที่ สืบทอดมาจากรุนสู รุน การที่จะรักษา
ภาษาไทยใหดํารงอยูไดนั้น  จําเปนตองให
ความสําคัญในการเรียน วิชาภาษาไทยใหมาก
ขึ้น  เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางถูกตองตาม
หลักการใชภาษาและตามกาลเทศะ อีกทั้งเพื่อใช
ในการสื่ อสารให เกิ ดความ เข า ใจ  ดั งนั้ น
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดการเรียน
ทักษะภาษาไทยในหลักสูตรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยเนนใหผูเรียน
ไดเรียนรูทั้ง 5 สาระ คือ  การอาน การเขียน  
การฟง การดู และการพูด หลักการใชภาษาไทย 
และวรรณคดีและวรรณกรรม การเขียนสะกดคํา
เปนสาระการเรียนรูแกนกลาง  ในสาระที่ 4 
หลักการใชภาษาไทย  นับเปนสาระหนึ่งที่มี
บทบาทสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพตรงตามที่หลักสูตรกําหนดไว 
  หลักการใชภาษาไทยมีความสําคัญมาก 
ดังที่ สํานักวิชาการมาตรฐานการศึกษา (2544: 
133) กลาวไววา การเรียนในระดับพื้นฐานจะ
เนนในดานการอาน การเขียนไดถูกตอง มีความ
แมนยําในหลักเกณฑทางภาษา  นักเรียนใน
ระดับพื้นฐานจํ า เปนตองมีความรู ในเรื่อง
หลักการใชภาษาไทยอันไดแก หลักการสะกดคํา 
ไตรยางศ การผันเสียงวรรณยุกต คําควบกล้ํา 

อักษรนํา เปนตน ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวไดให
ความสําคัญเรื่องหลักการใชภาษา ตั้งแตช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 ซ่ึงเปนรากฐานใหนักเรียน
ในชั้นที่สูงขึ้นมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎเกณฑและโครงสรางพื้นฐานของภาษาไทย 
เพื่อนําความรูไปใชในการติดตอส่ือสารใหมี
ประสิทธิภาพ  
  การเขียนสะกดคํา เปนทักษะทางภาษา 
ซ่ึงจัดอยูในสาระหลักการใชภาษา เปนทักษะที่
มีความสําคัญตอการสื่อสาร เพราะหากเขียน
สะกดคําผิด จะทําใหความหมายผิด ไมสามารถ
ส่ือความหมายไดตรงกับจุดประสงคของผูเขียน 
แตอยางไรก็ตามในเรื่องการเขียนสะกดคํา ก็ยัง
พบปญหาอยูเสมอ ดังที่นักวิชาการหลายทาน 
อาทิ นภพร เรืองสกุล (2538: 5) ยศ พนัสสรณ 
(2538: 45) ประทีป วาทิกทินกร (2543: 86) 
นิตยา กาญจนะวรรณ (2544: 42) อดิศักดิ์ ทองบุญ 
(2551: 43) ไดกลาวไววา ปญหาของการเขียน
นั้นไดแก นักเรียนยังไมรูจักภาษาไทยดีพอ 
โดยเฉพาะ การเขียนพยัญชนะไมชัดเจน การ
วางสระและวรรณยุกตไม ถูกที่  การเขียน
ตัวสะกดตัวการันตไมถูกตองซึ่งการสะกดคํา
ไทยผิดนั้นมีอยู  2 ประเภทใหญ คือสะกดผิดไป
จากที่กําหนดไวในพจนานุกรม กับสะกดผิด
หลักการเขียน โดยความผิดพลาดของการเขียน
เกิดจากการที่ผูใชภาษาไทยไมสนใจที่จะใช
ภาษาใหถูกตอง นึกจะเขียนอะไรก็เขียนโดยไม
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แนวทางการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

Guidelines for Management of Faculty of Industrial Technology,  
Rajabhat University to be Public Autonomous Universities. 

ทองแทง  ทองลิ่ม∗ 
Tongtang  Tonglim 

ทองประวิตร  จําปาเงิน∗∗ 
Thongpravit  Champangern 

ปรัชญนันท  นิลสุข ∗∗∗ 
Prachyaunn  Nilsook 

 
บทคัดยอ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กลุมตัวอยางในการวิจัยมา
จากการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 42 คน เปนผูบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จํานวน 21 คน กับผูบริหารคณะวิศวกรรม และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐจํานวน 21 คน ไดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ เปน
ขอคําถามที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 รอบ ดวยเทคนิคเดลฟาย นําไป
สอบถามกลุมตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นโดยรวมและรายดานโดยใชสถิติ t-test ผลการวิจัย
พบวา 
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ   การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 เมื่อพิจารณาเปนรายดานความคิด
เห็นอยูในระดับมากทุกดาน โดยความคิดเห็นผูบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 กับผูบริหารคณะวิศวกรรม และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 และความคิดของผูบริหารทั้งสองกลุมไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ :  การบริหารจัดการ / คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม /  มหาวทิยาลัยในกํากบัของรัฐ 
                                                        
∗ นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
∗∗ อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ 
∗∗∗อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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Abstract 
The propose of the research was to study guidelines for management of faculty of 

industrial Technology, Rajabhat University to be Public Autonomous Universities. The 
samples consisted of 42 people selected by purposive sampling. They were 21 executives 
of Faculty of Industrial Technology and 21 executives of Faculty of Engineer and 
Faculty of Technology Education. The research instrument was a five-rating scale 
questionnaire. The questions in the questionnaire were obtained from experts’ responses, 
in the questionnaire three times. By experts to develop the data of Delphi Technique. The 
t-test used to compare mean as a whole and as an individual aspect. The results of this 
research were as follows: 

The mean score opinions toward the administration of Faculty of Industrial 
Technology of  Rajabhat University to be a public autonomous university as a whole was 
4.17.  The mean scores of opinions as an individual aspect were high. The mean score of 
opinions of administrators of Faculty of Industrial Technology of Rajabhat University 
was 3.95. The mean score of opinions of administrator of Faculty of Engineering and 
Faculty of Industrial Education of public autonomous universities was 4.37. The opinions 
of the administrators in the two groups were not statistically different at the .01 level. 

 
Keywords: Management / Faculty of Industrial Technology / Public Autonomous  
                      Universities. 
 
บทนํา 
  บทความเรื่อง  แนวทางการบริหารจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
คร้ังนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเร่ืองการบริหาร
จัดการคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสูการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ   
  มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษา  มี
วัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ 

และวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และสืบสานโครงการพระราชดําริ (วิจิตร ศรีสอาน, 
2540: 15) และมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะใน
ดานการผลิตบัณฑิต การพัฒนากําลังคนระดับ 
กลางและระดับสูง เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการในการพัฒนาประเทศอยางมีคุณภาพ 
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2541: 8) การที่จะให
บรรลุจุดมุงหมายได มหาวิทยาลัยตองมีความ
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การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

Development of  the Indicators in the Indicators Technology and  Communication  
Management of Local Government Organizations 

 
นวรัตน  ประทุมตา∗ 

Nawarat  Pratoomta 
บัญญัติ  ศิริธนาวงค ∗∗ 

Bunyat Siritanawong  
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้และเพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตัวบงชี้
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูเชี่ยวชาญ 17 คน ใชเทคนิคเดลฟาย  โดยใชแบบสอบถามจากผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  
เทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1,800  คน จากการสุมแบบเปนระบบ  สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก สถิติพื้นฐาน และวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  ผลการวิจัยพบวาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 8 มาตรฐาน 37         
ตัวบงชี้ โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมีคาไค-สแควรมีคาเทากับ  22.45 คาความนาจะ
เปนเทากับ 0.069  ที่องศาอิสระเทากับ 14 น้ําหนักองคประกอบ มีคาระหวาง 0.67 ถึง 0.84  อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 ทุกตัว ไดแก  1) ดานโครงสรางพื้นฐานเครือขายสารสนเทศ 2) ดานสารสนเทศ     
เพื่อการบริหารจัดการ 3) ดานสารสนเทศเพื่อการใหบริการ 4) ดานสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ        
5)  ดานสารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากร 6) ดานภูมิสารสนเทศ 7) ดานสารสนเทศเพื่อการสงเสริม
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว  และ 8) ดานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานสังคม  ชุมชนและการศึกษา 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop indicators and conduct a 
confirmatory factor analysis in order to verity the indicators of the information 
technology and communication management of local government organization. The data 
were collected from 17 specialists by using Delphi technique. Questionnaires were distributed   
to 1,800 administrators of subdistrict administrative organization municipalities and 
1,800 officers from sub-district, municipal and provincial administration Provincial 
administrative organization. These administrators were selected by systemic random 
sampling. Statistics used for data analysis were the basic and the confirmatory factor 
analysis. The results showed that the information technology and communication 
management of local government organization consisted of 8 standards and 37 indicators. 

The model was consistent with the empirical data with Chi-square = 22.45, p-Value = 
0.069, df = 14 with the factor loading ranging from 0.67- 0.84 at .05 level of significance. 
The standards of the indicators were 1) the information networks infrastructure, 2) the 
information for management, 3) the information for service, 4) the information for public 
relation, 5) the information for personal development, 6) the geographic information, 7) the 
information for the economic and tourism promotions and, 8) the information for social, 
communicative and educational development.  
 
Keywords:  indicators / information technology and communication management / local  
                     government organization. 
 
บทนํา 
 การดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  ซ่ึงในการดําเนินงานนี้ไดมี
การประเมินผลการทํางานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตละระดับคือ  ตําบล  เทศบาลและ 
ระดับจังหวัด  พรอมกันนี้ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศก็มีกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะ พ.ศ. 2544 – 2553 ของประเทศไทยและ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ

ส่ือสารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สถาบันวิจัย
และใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, 
2550) ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ
เพราะมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร
จัดการอยางครอบคลุม ทั้งนี้กรอบและแผนแมบท 
ดังกลาว ไมสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปน
เครื่องมือในการชี้วัดคุณภาพขององคกรแตละ
ระดับ ทั้งที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ควรเปนเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการจัดทํา



วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย                              การศึกษาการออกเสียงภาษาอังกฤษที่คลาดเคลื่อนและปจจัยทีส่งผลตอการออกเสียง 
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555)                                                                              วิชุรา วินัยธรรม – สุขสรรพ  ศุกเศรษฐเสรี 

 
 

304 

 

การศึกษาการออกเสียงภาษาอังกฤษที่คลาดเคลื่อนและปจจัยท่ีสงผลตอการออกเสียง 
ของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี 

The Investigation of English Pronunciation Errors and Factors Affecting English 
Pronunciation of Thai Undergraduate Students  
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บทคัดยอ 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไดรับการพัฒนามาโดยตลอด นับตั้งแต

ภาษาอังกฤษเร่ิมมีบทบาทมากยิ่งขึ้นตอการดําเนินชีวิตของคนไทย  แตประสิทธิภาพการใชภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนไทยยังไมเปนไปตามที่คาดหวังไว นอกจากนี้มีงานวิจัยที่ผานมาเปดเผยวา นักศึกษาไทย
ประสบปญหาดานการฟงและการออกเสียงภาษาอังกฤษในระดับมาก  งานวิจัยในครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการออกเสียงภาษาอังกฤษที่คลาดเคลื่อนและปจจัยที่สงผลตอการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2/2553 จํานวน 30 คน เครื่องมือวิจัยประกอบดวย แบบทดสอบ        
การออกเสียงภาษาอังกฤษ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง การวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณ ใชสถิติพรรณนา และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 
1) นักศึกษาออกเสียงเนนหนักคลาดเคลื่อนมากที่สุด โดยมักจะไมลงเสียงเนนหนัก หรือลงเสียง
เนนหนักผิดตําแหนง มีการออกเสียงสระคลาดเคลื่อนปานกลาง โดยเฉพาะสระเสียงยาวและสระเสียง
ประสม และมีการออกเสียงพยัญชนะคลาดเคลื่อนนอย 2) ปจจัยที่สงผลตอการออกเสียงภาษาอังกฤษ
คลาดเคลื่อนดังกลาว ไดแก นักศึกษาไทยขาดความรูพื้นฐานดานการออกเสียงภาษาอังกฤษ มีการออก
เสียงภาษาอังกฤษตามวรรณยุกตและทํานองเสียงภาษาไทย ขาดความตั้งใจและความเคยชินในการพูด
โดยทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  ขาดการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  และมีความวิตกกังวลมากไป
ตอการใชภาษาอังกฤษใหถูกตองเมื่อตองสื่อสารดวยวาจา  

 
คําสําคัญ:  การออกเสียงภาษาอังกฤษที่คลาดเคลื่อน / ปจจัยที่สงผลตอการออกเสียงที่คลาดเคลื่อน  
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Abstract 
English learning and teaching in Thailand has been implemented since an 

increasing use of English impacted Thai people’s lives. Still, Thai students’ proficiency 
in English has not improved as was expected. Previous studies reveal that Thai EFL 
learners encounter a number of difficulties in listening and pronunciation. The purposes 
of this study were to investigate the English pronunciation errors of Thai undergraduate 
students and to explore the factors affecting their pronunciation errors.  Thirty subjects 
were purposively selected from freshmen at Kamphaeng Phet Rajabhat University in 
semester 2/2010. The research instruments included English pronunciation tests, a 
questionnaire and a semi-structured interview. Descriptive statistics were used to analyse 
the quantitative data and a content analysis was used for the qualitative data. It was 
found that; 1) Thai undergraduate students pronounced words with very high error in 
stress and stress placement, with moderate error in long vowels and diphthongs and 
with low error in consonant sounds; 2) factors affecting pronunciation errors included 
Thai students’ lack of basic knowledge of English pronunciation, the use of Thai tones 
and intonation for English pronunciation, lack of intention, unfamiliarity with  English 
intonation,  infrequent use of English on a daily basis and anxiety about making  mistakes     
in  oral communication. 

 
Keywords:  English pronunciation errors / factors affecting pronunciation errors  
                   Thai undergraduate students 
 
Introduction 

English learning and teaching in 
Thailand has been implemented since an 
increasing use of English impacted Thai 
people’s lives, served as the world’s link, 
generated demands of the country developments, 
including the preparation for ASEAN 
community in which English will be used 
as an inter-language of the community (Office 
of the Higher Education Commission, 

2009; Office of the National Economic   
and Social Development Board, 2011). Still, 
Thai students’ proficiency in English has 
not improved as was expected. According 
to the average O-Net (Ordinary National 
Educational Test) score of English 
during 2007-2009, the primary and secondary  
students’ score was very low and even 
getting lower from year to year (National 
Institute of Educational Testing Service, 
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รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษาตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

The Model of Management of ICT for Education Based on Sufficiency Economy Philosophy in 
Basic Educational Schools of the Department of Local Administration 

 
วาสนา  จันทรอุไร∗  

Wasana Chandraourai  
ทองประวิตร  จําปาเงิน∗∗ 

Tongprawitr Champayean  
สุปรียา  ควรเดชะคุปต∗∗∗ 

Supriya Kuandachakupt 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1) สรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
ส่ือสาร เพื่อการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน  และ 2) ประเมินการยอมรับรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
เพื่อการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน กลุมผูใหขอมูล มี 3 กลุม คือ 1) กลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางการสรางรูปแบบโดย
วิธีการเดลฟาย จํานวน 23 คน 2) กลุมผูบริหารสถานศึกษาและครูเพื่อใชในการวิเคราะหองคประกอบ
รูปแบบ จํานวน 1,300 คน  3) กลุมสถานศึกษา เพื่อประเมินการทดลองใชรูปแบบ จํานวน 4 โรงเรียน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม และแบบประเมิน สถิติที่ใชไดแก รอยละ 
มัธยฐาน พิสัยระหวางควอไทล และการวิเคราะหองคประกอบ   
  ผลการวิจัย พบวา 1)  การสรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
เพื่อการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมสงเสริม          
การปกครองทองถ่ินดวยวิธีการเดลฟาย และการวิเคราะหองคประกอบได 7 องคประกอบ 65 ตัวช้ีวัด 
ประกอบดวย องคประกอบที่ 1 ดานการสํารวจและพัฒนาระบบสารสนเทศ  จํานวน 19 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบที่ 2 ดานการบริหารงบประมาณสารสนเทศ จํานวน 9 ตัวช้ีวัด องคประกอบที่ 3 ดาน
วิชาการสารสนเทศ  จํานวน 11 ตัวช้ีวัด  องคประกอบที่ 4 ดานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 

                                                            
∗ นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
∗∗

อาจารยท่ีปรึกษา. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ 
∗∗∗ อาจารยที่ปรึกษา. รองศาสตราจารย  ดร. ภาควิชาเศรษฐศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย                                                           รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา 
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555)                                         วาสนา จันทรอุไร - ทองประวิตร จําปาเงิน - สุปรียา  ควรเดชะคุปต 

  322 

8 ตัวช้ีวัด  องคประกอบที่ 5 ดานการบริหารงานและประเมินผล สารสนเทศ จํานวน 8 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบที่ 6 ดานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จํานวน 6 ตัวช้ีวัด และองคประกอบที่ 7 
ดานการสนับสนุนระบบสารสนเทศ  จํานวน 4 ตัวช้ีวัด 2) การประเมินการยอมรับรูปแบบโดยการ
ทดลองใชรูปแบบในสถานศึกษา 4 แหง ผูบริหารสถานศึกษาใหการยอมรับรูปแบบ สามารถนําไปปรับ
ใชในสถานศึกษาได โดยตองปรับตามบริบทของสถานศึกษา 
คําสําคัญ:  รูปแบบ / เศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) construct and develop a model of 
management of ICT for Education based on sufficiency economy philosophy in basic 
educational schools of the Department of Local Administration and 2) assess the model 
of management of ICT for Education based on sufficiency economy philosophy in basic 
educational schools of the Department of Local Administration. There were 3 groups of 
informants including 1) 23 experts who constructed the model by delphi method,           
2) 1,300 school administrators and teachers who analyzed the components of the model 
and 3) 4 schools for assessing the experiment of the model. The instruments for data 
collection were a questionnaire and an evaluation form. The statistics included 
percentage, median, interquartile range, and factor analysis.  
  The research findings revealed that: 1) Constructing and developing the model of 
management of ICT for Education based on sufficiency economy philosophy in basic 
educational schools of the Department of Local Administration construct model by 
delphi method and factor Analysis consisted of 7 components and 65 indicators of model  
components. The first component was surveys and development of  IT system with 19 
indicators. The second component was budget management of information with 9 
indicators. The third component was technical information with 11 indicators. The fourth 
component was information resource management with 8 indicators. The fifth 
component was management and assessment of information with 8 indicators. The sixth 
component was safety of information system with 6 indicators and the seventh 
component was information system backup with 4 indicators. 2) The assessment of the 
experiment in 4 schools showed that school administrators recognized that the can be 
applied to school by adjusting the model  according to its context.  
 
Keywords: model / sufficiency economy 
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           ไมเพียงแตรูปเลมที่กะทัดรัด เหมาะมือ ไมหนาจนเกินไปที่ทําให Social Research เลมนี้
นาสนใจ เหมาะที่นักวิจัยทางสังคมศาสตรทั้งหลายจะหาซื้อมาไวเพื่อศึกษาและสามารถพกพาไปไหน
มาไหนไดโดยสะดวกเพื่ออานในยามวาง แตดวยเหตุผลอ่ืนๆ อีกหลายประการคือ ความใหม นาติดตาม 
การใชภาษาที่เขาใจไดงาย และความรูที่ไดรับ ทําใหหนังสือเลมนี้ควรไดรับการแนะนําไปยังผูอานทาน
อ่ืนๆ ตอไป นอกจากนี้ หนังสือเลมนี้ยังมีการจัดเรียงเนื้อหาสาระที่แตกตางไปจากหนังสือวิจัยทาง
สังคมศาสตรสวนใหญที่มักจะเริ่มตนดวยการนําเสนอแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย แตหนังสือเลมนี้
ผูแตงไดเร่ิมการเสนอเน้ือหาดวยการกลาวถึง reliability and validity ของการวิจัย ซ่ึงนับวาเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญมาก แตในขณะเดียวกันกลับถูกละเลยอยูเสมอ หรือบางครั้งผูวิจัยรวมถึงนักศึกษาเมื่อ
ดําเนินการวิจัยเสร็จแลว ก็ไมสามารถอธิบายได เมื่อถูกตั้งคําถามวา งานวิจัยเรื่องนั้นมีความนาเชื่อถือ
หรือไม อยางไร 
            สําหรับผูที่สนใจงานวิจัยทางสังคมศาสตรที่ โดยเฉพาะผูที่เร่ิมตนศึกษาขั้นตอนของการทําวิจัย
ที่เนนการเก็บรวมรวมขอมูลเชิงคุณภาพ คงไมผิดหวังหากทานไดหยิบหนังสือเลมนี้ข้ึนมาอาน เพราะ
เนื้อหาสาระของหนังสือไดนําเสนอเทคนิควิธีวิจัยที่ใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพไว
มากมาย เร่ิมตนจากหลักการจนกระทั่งถึงการปฏิบัติจริง อาทิ In-depth Interview, Life history, 
Ethnography, Focus group, Content research เปนตน นอกจากนี้ ยังมีเทคนิควิธีวิจัยสําหรับการเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณทั้งในการวิจัยที่เปน Survey research และ Experimental research ควบคูไป
ดวย ในหนังสือยังมีคําหลายคําที่ผูแตงหยิบยกมาใชทําใหนาติดตาม เชน  Secondary research, Content 
research, Autoethongraphic research, Unobtrusive Approach และ Semiotic Analysis เปนตน  
           ภาพรวมของหนังสือไดแบงเนื้อหาออกเปน 12 บท ในแตละบทเริ่มตนดวยการกลาวถึง data 
collection and analysis ตามดวยรายละเอียดของแตละเทคนิควิธีที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับ
การวิจัย รวมทั้งหลักการสําคัญที่นักวิจัยจะตองนําไปปฏิบัติ โดยผูแตงไดยกตัวอยางประกอบ ได
วิเคราะห เปรียบเทียบ และนําเสนอแนวคิด หลักการ ในรูปของตาราง แผนภาพ เพื่อใหผูอานทําความ
เขาใจไดงายขึ้น ส่ิงที่นาประทับใจคือในแตละบทของหนังสือไดนําเสนอ “Conceptual Concern” ซ่ึงมี
อยูหลายประการ ซ่ึงแนนอนวาส่ิงเหลานี้จะเกิดขึ้นไดยอมตองอาศัยการสั่งสมทั้งความรูและ
ประสบการณของผูแตง จึงสามารถกลาวไดวาหนังสือเลมนี้ไดเรียบเรียงขึ้นโดยครอบคลุมถึงเรื่อง การ
ออกแบบการวิจัยและการปฏิบัติการวิจัยที่เชื่อมโยงหลักการ แนวคิดไปจนถึงการปฏิบัติไดอยาง
ครบถวนในทุกขั้นตอน   
           จึงไมเปนที่นาสงสัยเลยวา Social research เลมนี้นับเปนคูมือที่ดีที่สุดเลมหนึ่งของนักวิจัยทาง
สังคมศาสตร และเปนหนังสือการวิจัยที่จะเอื้อประโยชนตอนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนครู อาจารย และผูสนใจที่รักการวิจัยทางสังคมศาสตรไดอยางแทจริง 
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 บทปริทัศนหนังสือ มีความยาวรวมประมาณ 5 – 10 หนา สวนโครงสรางของบทความให
เหมาะสมกับบทปริทัศนหนังสือและตอนทายใหมีเอกสารอางอิงเชนกัน  
 กรณีที่มีตารางหรือรูปประกอบ ตองแยกออกจากเนื้อเร่ือง รูปถายอาจเปนภาพสี ขาว – ดํา 
สไลด ภาพวาด ควรวาดดวยหมึกอินเดียอิงค หรือเปนไฟลคอมพิวเตอร (JPEG, GIF) หรือภาพที่ พรินต
จากเครื่องพิมพเลเซอร 

การอางอิง 
  1.  การอางอิงในเนื้อหาใชระบบนาม-ป (Name-year Reference)   
  1.1 การอางอิงในเนื้อหาจากสื่อทุกประเภท ลงในรูปแบบ “ช่ือผูเขียน ปพิมพ : เลขหนาที่
ปรากฏ”  อยูในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก 
   1.2  ผูเขียนคนไทยลงชื่อ-สกุล  สวนผูเขียนชาวตางชาติลงเฉพาะนามสกุล   ดังตัวอยาง 

-  โสเกรติสย้ําวาการอานสามารถจุดประกายไดจากสิ่งทีน่ักอานรูอยูแลวเทานั้นและความรูที่
ไดรับมาไมไดมาจากตวัหนังสือ (แมนเกล 2546 : 127) 

- สุมาลี วีระวงศ (2552 : 37) กลาววา การทีผู่หญิงจะไปสือ่ชักผูชายมาบานเรือนของตวัเองทั้งๆ
ที่เขายังไมไดมาสูขอนั้น เปนเรื่องผิดขนบธรรมเนียมจารีตประเพณ ี
หมายเหต:ุ ทุกรายการที่อางอิงในเนื้อหา  ตองปรากฏในรายการบรรณานุกรมเสมอ 
  2.  บรรณานุกรม (Bibliography)    
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