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CIPP and CIPPIEST Evalvation Models:

Mistaken and Precise Concepts of Applications

รัตนะ	บัวสนธ์*

Rattana	Buosonte

บทคัดย่อ 

แดเนียล	สตัฟเฟิลบีม	(Daniel	Stufflebeam)	เป็นนักประเมินบุคคลส�าคัญในวงวิชาชีพการประเมิน		

ได้พฒันารปูแบบการประเมินอนัเปน็ที่รูจ้กักันอย่างแพรห่ลายวา่รปูแบบการประเมนิซปิป์	(CIPP		Evaluation		

Model)	 และได้ถูกน�ามาใช้ในการประเมินโครงการต่างๆ	 เป็นจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะโครงการทางการศึกษา

ในประเทศไทย	แต่อย่างไรกดี็การใช้รปูแบบการประเมนิซปิป์	ในวงวชิาการของไทยยงัมมีโนทศัน์การใช้ทีค่ลาด

เคลือ่นอยูม่ากประการหน่ึง	กบัอกีประการหน่ึงน้ันปัจจบุนันีส้ตฟัเฟิลบมี	ได้มกีารปรบัพฒันารปูแบบการประเมนิ	

CIPP	เป็น	CIPPIEST	แล้ว	ทั้งนี้รูปแบบการประเมิน	CIPPIEST	ที่ปรับใหม่ก็มีมโนทัศน์และแนวทางการน�า

ไปใช้ที่แตกต่างจากรูปแบบการประเมิน	CIPP	

ค�าส�าคัญ:	รูปแบบการประเมิน	CIPP	และ	CIPPIEST/	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการใช้

Abstract

Daniel	 Stufflebeam,	 an	 important	 evaluator	 in	 evaluation	 profession,	 developed	 an	

evaluation	model,	widely	known	as	CIPP	Evaluation	Model.	This	model	has	been	applied	to	

many	evaluation	projects	especially	educational	projects	in	Thailand.	However,	the	CIPP	evaluation	

model	 tended	 to	 be	misused	 in	 Thai	 academic	 institutions	 because	 of	 numerous	 concepts.	

Moreover,	Stufflebeam	has	recently	improved	the	CIPP	evaluation	model	and	named	it	CIPPIEST.	

The	CIPPIEST	evaluation	model	 then	employs	concepts	 and	application	approaches	 that	 are	

different	from	the	CIPP	evaluation	model.

บทน�า

ในวงการนักประเมิน	(Evaluator)	ที่ท�างาน

เกี่ยวกับการประเมินโครงการหรือแผนงาน	 น้อยคน

นกัทีจ่ะไม่รูจ้กัหรอืใช้รูปแบบการประเมนิ	CIPP	ส�าหรบั

ประเมินโครงการหรือแผนงาน	 ไม่ว่าจะเป็นโครงการ		

แผนงานทางการศึกษา	 สังคมศาสตร์หรือแม้กระทั่ง

ทางสาธารณสุขศาสตร์เองก็ตาม	 ในประเทศไทยนั้น

ถ้าหากหยบิรายงานการประเมนิ	แผนงาน	หรอืหลกัสตูร

การศึกษามาอ่าน	สัก	100	เล่ม	ก็จะพบว่าใช้รูปแบบ

การประเมิน	CIPP	ไม่ต�่ากว่า	90	เล่ม	แต่อย่างไรก็ดี

การใช้รปูแบบการประเมนิ	CIPP	ในแวดวงการประเมนิ

ของไทยส่วนใหญ่จะน�ามาใช้ประเมินในลักษณะที่



การประเมินผลการสอนรายวิชาโครงงานภาษาอังกฤษโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน

สุนีตา	โฆษิตชัยวัฒน์

*	 อาจารย์	ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

การประเมินผลการสอนรายวิชาโครงงานภาษาอังกฤษโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

The Evaluation of English Project Works Course by Utilizing Portfolios of 

4
th
 Year of English Major Students, Faculty of Education, Silpakorn University

สุนีตา	โฆษิตชัยวัฒน์*

Suneeta	Kositchaivat

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ประเมินแฟ้มสะสมผลงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอนรายวิชา

โครงงานภาษาอังกฤษโดยใช้การประเมิน	 4	 ประเภท	 คือ	 การประเมินตนเอง	 การประเมินโดยเพื่อน	 

การประเมินโดยครูสอนภาษาอังกฤษ	 และการประเมินโดยผู้ปกครอง	 2)	 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

ต่อการใช้แฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินผลการท�าโครงงานภาษาอังกฤษ	 ประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็น 

นักศึกษา	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากรช้ันปีที่	 4	 ปีการศึกษา	 2555	 

ภาคการศึกษาที่	1	จ�านวน	40	คน	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ	(%)	ค่าเฉลี่ย	 (X ) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(S.D.)	ผลการวจิยัพบว่า	1)	การประเมนิแฟ้มสะสมผลงานในภาพรวมจากการประเมนิทัง้	4	ประเภท

อยู่ในระดับดี	หากพิจารณาการประเมินแต่ละประเภทพบว่าผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดี		การประเมิน

โดยเพือ่นอยูใ่นระดบัดมีาก	การประเมนิโดยครูสอนภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัด	ี	และการประเมนิโดยผูป้กครอง

อยู่ในระดับดีมาก	2)	ความพึงพอใจในภาพรวมของนักศึกษาต่อการใช้แฟ้มสะสมผลงานอยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ: การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน/	การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน/	โครงงานภาษาอังกฤษ

Abstract

The	objectives	of	the	research	were	1)	to	evaluate	the	portfolios	which	was	one	part	of	

English	Project	Works	course	using	four	types	of	evaluation:	self-evaluation,	peer-evaluation,	

English	 teacher	 evaluation,	 and	 parent	 evaluation	 2)	 to	 study	 students’	 satisfaction	 toward	

portfolios	to	evaluate	their	English	project	works.	The	population	in	this	study	consisted	of	40	

fourth	year	English	major	students,	Faculty	of	Education,	Silpakorn	University,	class	of	2012	

in	the	first	semester.	The	percentage	(%),	mean	(X ),	and	standard	deviation	of	items	(S.D.)	

were	used	to	analyze	the	data.	The	results	were	as	follows:	1)	The	overall	portfolio	evaluation	

was	indicated	at	a	good	quality.		Also,	four	different	types	of	evaluation	were	identified:	Students	
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evaluated	their	own	portfolios	as	a	good	quality.	The	peer	evaluation	indicated	an	excellent	

quality	of	the	portfolios.	The	portfolio	evaluation	of	English	teachers	indicated	a	good	quality.	

Moreover,	the	parent	evaluation	indicated	an	excellent	quality	of	the	portfolios.		2)	The	students’	

overall	satisfaction	toward	the	use	of	portfolios	to	evaluate	their	English	project	works	was	at	

the	highest	level.

Keywords:	Portfolio	Evaluation/	Problem-based	Learning/	English	Project	Works

บทน�า

ภาษาอังกฤษเป ็นภาษาส�าคัญที่ ใช ้ เป ็น 

ภาษากลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ	 

ในหลากหลายด้าน	 อาทิ	 ด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	

สังคม	 และอื่นๆ	 อีกมากมาย	 การเรียนรู ้ภาษา 

องักฤษของชาวไทยทีม่ภีาษาไทยเป็นภาษาประจ�าชาติ

จึงเป็นเรื่องจ�าเป็นอย่างยิ่ง		ด้วยความส�าคัญดังกล่าว	

กระทรวงศกึษาธกิารจงึก�าหนดให้มีการเรยีนวิชาภาษา

องักฤษตลอดหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

พุทธศักราช	 2551	 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 

จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	

2551)			อย่างไรกต็าม	การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศในไทยยงัประสบปัญหามากมาย	

ดังผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา

อังกฤษโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	

กระทรวงศกึษาธกิาร	ทีผ่ลการวเิคราะห์ค่าสถติคิะแนน

แบบทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน	(O-NET)	

ในปีการศกึษา	2552	พบว่านกัเรยีนทกุระดบัมคีะแนน

เฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับวิชาอ่ืน	 

คือ	อยู่ที่ร้อยละ	31.75	ในระดับประถมศึกษาปีที่	6		

ร้อยละ	 22.54	 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่	 3	 และ 

ร้อยละ	23.98	ในระดบั	มัธยมศึกษาปีที	่6	(กระทรวง

ศึกษาธิการ,	 2553)	 ทั้งนี้แสดงถึงการจัดการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

จากปัญหาดังกล่าว	 จึงท�าให้มีการแนวทาง 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเข้ามาใช้กัน 

มากขึ้น	 การใช้โครงงานภาษาอังกฤษจึงเริ่มมีบทบาท

มากขึ้น	ด้วยเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญโดย

มุ ่งหวังให้ผู ้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การเรียนการสอน

โดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมหน่ึงที่เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกหัวข้อที่ตนสนใจเพื่อลงมือ

ปฏิบัติจริง	 มีการร่วมมือกันท�างานเป็นกลุ่ม	 ส่งเสริม

การคิดอย่างมวีจิารณญาณ	การแก้ปัญหา	รวมทัง้ทกัษะ

ความสามารถหลายๆ	ด้านผ่านการสือ่สารภาษาองักฤษ		

จัดว่าเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ 

ต่างๆ	 เข้าด้วยกัน	 เป็นการปฏิบัติภาระงานที่ซับซ้อน	

ด้วยเป้าหมายของการวางแผนปฏิบัติการอย่าง 

เป็นระบบ	 มีการร่วมมือกันท�างาน	 เสริมสร้างความ 

รับผิดชอบ	 และความภาคภูมิใจในผลงานที่สร้างขึ้น	

(กรมวิชาการ,	 2544)	 จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้

ภาษาอังกฤษทุกทักษะอย่างเป็นธรรมชาติ	 (ขจิต	

ฝอยทอง,	2549:	55-59)	ท�าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ

ทางภาษาที่สูงขึ้นตามศักยภาพของตนเอง	 จึงเกิด 

การเรียนรู ้และพัฒนาทักษะตลอดกระบวนการ 

จนกระทั่งได้ผลลัพธ์สุดท้ายที่น่าพึงพอใจ	 (Fried- 

Booth,	 2002)	 อย่างไรก็ตามการวางแผนวัดและ

ประเมินผลโครงงานเป ็นเรื่องที่ซับซ ้อนที่ต ้อง 

ค�านึงถึงจุดมุ่งหมายของการท�าโครงงานภาษาอังกฤษ

เป็นส�าคัญ	 ดังน้ันการวัดและการประเมินผล	 โดย 

ใช้ข้อสอบแบบปรนัย	 หรืออัตนัยเพียงอย่างเดียว	 

จึงไม่สามารถวัดความสามารถและพัฒนาการในการ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยของนักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา	และ	2)	ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา	 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้แก่	 นักศึกษาระดับปริญญาตร	ี 

สาขาสังคมศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ปีการศึกษา	2554	จ�านวน	34	คน	 เครื่องมือ 

ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้		ได้แก่	1)	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา	2)	แบบวัดความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล	 3)	 แบบวัดความรับผิดชอบ	 และ	 4)	 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย	 ได้แก่	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		ร้อยละของพัฒนาการ	และการวิเคราะห์เนื้อหา	

ผลการวิจัย	พบว่า

1.	 นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษามีพัฒนาการทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล	คิดเป็นร้อยละ	44.69	และความรับผิดชอบของนักศึกษา	คิดเป็นร้อยละ	42.95	

2.	 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ใน 

ระดับมาก

ค�าส�าคัญ:	ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/	ความรับผิดชอบ/	แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
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Abstract

The	research	objectives	were	1)	to	study	learning	outcomes	of	contemplative	education	

approach	 for	developing	 interpersonal	 skills	and	 responsibility	according	 to	Thailand	higher	

education	qualifications	frameworks	and	2)	to	study	opinion	of	higher	education	students	toward	

learning	outcomes	of	contemplative	education	approach.	The	subjects	of	 the	study	were	34	

undergraduate	students	majoring	in	Sociology,	faculty	of	Education	of		Silpakorn	University	in	

academic	year	2012.	The	research	tools	were	1)	lesson	plan	of	contemplative	education	approach,	

2)	Interpersonal	Skills	Scale,	3)	Responsibility	Scale,	and	4)	Attitudes	toward	learning	outcomes	

of	contemplative	education	approach	questionnaire.	The	data	were	analyzed	with	descriptive	

statistics-frequency,	percentage,	mean,	 standard	deviation,	percentage	of	growth	and	content	

analysis.	The	results	of	the	study	were	as	follows:										

1.	 Students	 learned	 with	 contemplative	 education	 approach	 had	 44.69	 growth	 of	

interpersonal	skills	and	42.95	growth	of	responsibility

2.	 Students	appreciated	in	contemplative	education	approach	on	average	at	high	level.	

Keywords:	Interpersonal	Skills/	Contemplative	Education/	Responsibility

บทน�า

สถาบนัอดุมศึกษาจะสามารถท�าหน้าท่ีได้อย่าง

มีดุลยภาพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ป ัจจุบัน	

มหาวิทยาลัยควรจะเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาความ 

เป็นคนควบคูไ่ปกบัการศกึษาเพือ่พฒันาก�าลงัคน	ทัง้นี้

เพื่อให้สังคมได้มีนักศึกษาที่สามารถท�าประโยชน ์

ให้กับสังคมและมนุษยชาติ	 ดังนั้นมหาวิทยาลัย 

จึงจ�าเป็นต้องมีกระบวนการถ่ายทอดคุณงามความดี	

และความเรืองปัญญาให้กับผู้เรียนได้นอกเหนือจาก

ความรู้	(จิรัฐกาล		พงศ์ภคเธียร,	2550)

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน

ฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานก�ากบัและส่งเสรมิการด�าเนนิการ	

ของสถาบันอุดมศึกษาได้ด�าเนินโครงการจัดท�ากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย	

(Thai	 Qualifications	 Framework	 for	 Higher	

Education;	TQF:HEd)	เพื่อเป็นเครื่องมือในการน�า

นโยบายทีป่รากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วนของ 

มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบัน

อุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม	กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษา 

ที่ผลการเรียนรู้	 (Learning	 Outcomes)	 (กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ,	 2552)	

โดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต	ิ

ได้ก�าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีอย่างน้อยที่นักศึกษาต้องมี	 5	 ด้าน	 คือ	 

ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	(Ethics	and	Moral)	ด้าน

ความรู	้(Knowledge)	ด้านทกัษะทางปัญญา	(Cognitive	

Skills)	 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ	 (Interpersonal	 Skills	 and	

Responsibility)	 และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข	การสื่อสาร	และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

(Numerical	 Analysis,	 Communication	 and	

Information	Technology	Skills)	(กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ,	2552)
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การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์

อารี	ภาวสุทธิไพศิฐ
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บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์		ศูนย์วัฒนธรรมไทย

ทรงด�า:	 จังหวัดเพชรบุรี	 เป็นงานวิจัยและพัฒนา	 (Research	 and	 Development)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 

1)	พฒันากจิกรรมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ส�าหรับศนูย์วฒันธรรมไทยทรงด�า	2)	ศกึษาผลการทดลองใช้กจิกรรม

การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ของศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด�าในด้านกระบวนการ	 ผลผลิต	 ผลกระทบ	 และความ

ยัง่ยนืโดยผูว้จิยัท�าการพฒันากจิกรรมการศกึษาเชงิสร้างสรรค์	ส�าหรบัศนูย์วฒันธรรมไทยทรงด�าแล้วน�ากจิกรรม

ไปทดลองใช้กับเด็กนักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนเขาย้อยวิทยา	จ�านวน	35	คน	โดยมีผู้ร่วมด�าเนิน

กิจกรรมประกอบด้วยครู	 2	คน	และปราชญ์ชาวบ้าน	1	คน	รวม	38	คน	และประเมินผลการจัดกิจกรรม 

กับทั้ง	38	คนนี้ประกอบกับผู้เข้าชมกิจกรรมอีก	63	คนรวม	101	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย																									

1)	แนวค�าถามและแบบส�ารวจชุมชน	2)	กิจกรรมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ที่ได้พัฒนาขึ้น		3)	แบบประเมินผล

กิจกรรม	 4)	 แนวสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลกิจกรรม	 5)	 แนวการสนทนากลุ ่มนักเรียนที่เข ้าร ่วม 

กิจกรรม	ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสาน		(Mixed	Methods)	ผลจากการศึกษาพบว่า		การพัฒนา

กิจกรรมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ส�าหรับศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด�า	 ผู้วิจัยพัฒนากิจกรรมโดยอาศัยข้อมูล 

จากการศึกษาบริบทชุมชนของศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด�าบวกกับข้อมูลจากการศึกษาชุมชน	 และน�าข้อมูล 

ดังกล่าวมาวิเคราะห์สถานการณ์	 (SWOT	Analysis)	 และน�าผลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรม

การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ชื่อ	“กิจกรรมตามรอยอาหารไทยทรงด�า”	ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อย	7	กิจกรรม	

และท�าการประเมินผลกิจกรรมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	ครอบคลุมด้านกระบวนการท�างาน	ผลผลิต	

ผลกระทบ	 และความยั่งยืนจากโครงการ	 ส�าหรับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ	 2	 นั้นผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ด้าน

กระบวนการ	ผูเ้รยีนได้รบัประสบการณ์การพฒันาการท�างานร่วมกบัคนอืน่	การศกึษาหาความรูด้้วยตนเองและ

การแก้ไขปัญหา		ได้ฝึกฝนทักษะการคิด	จินตนาการ	และสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ	จากกิจกรรมศึกษา

เชิงสร้างสรรค์			2)	ผลด้านผลผลิต	พบว่าการที่ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความคิด	จินตนาการท�าให้มีความสุข	

ความพอใจ	 และความภาคภูมิใจในตนเองได้รับความรู้ทั้งความรู้ที่เป็นเนื้อหาของกิจกรรม	 และความรู้อื่นๆ	 

ที่เกี่ยวข้อง	 และได้แสดงออกถึงศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ผ่านผลงานสร้างสรรค์แบบต่างๆ	 3)	 ผลด้าน 
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ผลกระทบ	พบว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาเชิงสร้างสรรค์	4)	ผลด้านความยั่งยืน

เกิดได้จากการที่ผู้เรียนน�าความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติจริงทั้งในชีวิตประจ�าวันและในการเรียนการสอน 

ในโรงเรียน	

ค�าส�าคัญ:	พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น/	การศึกษาเชิงสร้างสรรค์	

Abstract 

The	Development	of		Local		Museum	to	Enhance	Creative	Education	:	Thai	Song	Dam	

Culture	Center	Phetchaburi	Province	was	a	research-and-development	research.	The	objectives	

were	1)	to	develop	creative	educational	activity	for	Thai	Song	Dam	Culture	Center	2)	to	study	

the	achievements	of	the	creative	educational	activity	for	process,	product,	impact,	and	sustainability.	

The	researcher	has	developed	creative	educational	activity	for	Thai	Song	Dam	Culture	Center	

and	tested	it	with	35	students	at	Kaoyoiwitaya	school.	Two	school	teachers	and	one	local	wisdom		

also	 participated	 in	 the	 activity,	 and	 there	 were	 63	 people	 who	 observed	 this	 activity.	 

The	research	tools	include	1)	questionnaire	and	community	survey	2)	creative	educational	activity	

3)	evaluation	form	4)	interview	form	5)	focus	group	activities.	Mixed	Methods	research	was	

employed.	The	findings	were	as	followed:	Researcher	developed	creative	educational	activity	

based	on	data	from	community	study	and	context	of		Thai	Song	Dam	Culture	Center.	To	analyze	

data	by	SWOT	technique.	This	result	brought	to	develop	creative	educational	activity	name	

“Tam	Roy	Thai	song	Dam	Food”	Consist	of	7	activities.	Both	quanlitative	and	quantitative	

technique	 was	 employed	 to	 evaluate	 cover	 process	 product	 impact	 and	 sustainability.	 

The	findings	for	objective	2	were	1)	Process:	learners	developed	self-directed	learning,	problem	

solving	skill,	imagination,	and	how	to	collarobate	with	other.	2)	Product:	because	learners	were	

able	to	express	their	ideas	and	imagination,	they	were	happy	and	had	self-esteem,	they	also	

gained	from	the	content	of	the	activity	and	can	express	their	potentials.	3)	Impact:	students	who	

participated	in	the	study	had	a	positive	attitude	towards	creative	study.	4)	Sustainability:	students	

can	use	what	they	learned	for	practical	daily	life	and	for	learning	in	school.	

Keywords:	Local	Museum/	Creative	Education		

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์

อารี	ภาวสุทธิไพศิฐ

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่	5	ฉบับที่	2	(กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2556)

49



การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
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การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการเรียนการสอน

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

A Development of Indicators and Criteria for Evaluating Instruction

for Program of Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care)
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินการเรียนการสอน	 หลักสูตร 

การพยาบาลเฉพาะทาง	 สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป	 (การรักษาโรคเบื้องต้น)	 กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์พยาบาล 

ผู้สอนในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง	 สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป	 (การรักษาโรคเบื้องต้น)	 เครื่องมือที่ใช้ใน 

การวจิยั	เป็นแบบประเมนิตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมนิการเรยีนการสอน	วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตบิรรยาย	

ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ	การวิเคราะห์เนื้อหา	

ผลการวิจัย	 พบว่า	 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการเรียนการสอน	 สามารถจ�าแนกเป็น	 3	 องค์

ประกอบ	ได้แก่	1)	ความรู้และทักษะการปฏิบัติ	10	ตัวบ่งชี้	2)	ทักษะการจัดการเรียนการสอน	10	ตัวบ่งชี้	

และ	3)	ความเป็นครู	9	ตัวบ่งชี้	โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง	ระหว่าง	0.77-1.00	และมีค่าความเชื่อมั่น	

เท่ากับ	0.91	,	0.77	,	0.70	ตามล�าดับ	ผลการประเมินความเป็นได้ความถูกต้อง	และการน�าไปใช้อยู่ในระดับ

มาก	มีประโยชน์ต่อการประเมินตนเอง	สามารถชี้จุดแข็งจุดอ่อนของการเรียนการสอนได้

ค�าส�าคัญ:	 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน/	 การเรียนการสอน/	 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา 

เวชปฏิบัติทั่วไป	(การรักษาโรคเบื้องต้น)

Abstract

The	research	objectives	were	to	develop	indicators	and	criteria	for	evaluating	instruction	

of	the	program	of	nursing	specialty	in		nurse		practitioner		(primary	medical	care).	The	samples	

were	 nursing	 instructors.	 Instrument	was	 used	 self-assessment	 of	 indicators	 and	 criteria	 for	

evaluating	instruction.	Data	were	analyzed	by	descriptive	statistics,	including	percentage,	mean,	

standard	deviation	and	content	analysis.	 	
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The	research	findings	were	as	follows:		The	indicators	and	criteria	for	evaluating	instruction	

of	the	program	of	nursing	specialty	in	nurse	practitioner	(primary	medical	care)	were	classified	

into	three	elements,	including	knowledge	and	practical	skill	element	10	indicators,	instructional	

skill	 element	 10	 indicators,	 and	 teaching	 mind	 element	 9	 indicators.	 The	 Item	 Objective	

Congruence	 (IOC)	was	 between	 0.77-1.00	 and	 the	 reliabilities	were	 0.91,	 0.77,	 and	 0.70	

respectively.		The	evaluation	of	feasibility,	accuracy	and	implementation	were	at	high	level.	The	

indicators	and	criteria	found	are	useful	for	self-assessment	and	can	point	out	the	strength	and	

weakness	of	evaluating	instruction.	

Keywords:	 Indicators	 and	 criteria/	 Instruction/	 Curriculum	 of	 nursing	 specialty	 in	 nurse	 

practitioner	(primary	medical	care)

บทน�า

หลงัการประกาศพระราชบญัญตัหิลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติเมื่อปี	พ.ศ.	2545	รัฐบาลมีนโยบาย

ชัดเจนในการสนับสนุนให้สร้างกลไกการเข้าถึงระบบ

บรกิารสขุภาพของประชาชนอย่างทัว่หน้า	โดยให้ความ

ส�าคัญต่อการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่เน้นการ

บรกิารสขุภาพใกล้บ้าน	ประชาชนสามารถใช้บรกิารได้

สะดวก	 พยาบาลเวชปฏิบัติเป็นบุคลากรสุขภาพ 

ทีส่�าคญัในการให้บรกิารระดบัปฐมภมู	ิซึง่เป็นด่านหน้า

ของระบบบริการสุขภาพ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 

ท้องถิ่นที่ไม่มีแพทย์	 ทั้งนี้สภาการพยาบาลได้ด�าเนิน

การร่วมกับสถาบันการศึกษาพยาบาล	 ในการวาง

มาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป	(รักษาโรคเบื้องต้น)	ซึ่งเป็น

หลักสูตรหลังปริญญาตรีระยะสั้น	 4	 เดือน	 โดยมี 

เป้าหมายเพื่อผลิตพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปให้ได้ 

จ�านวน	10,000	คน	ใน	10	ปี	(พ.ศ.	2545-2555)	

เพื่อตอบสนองความต้องการพยาบาลเวชปฏิบัติ 

ในการดูแลสุขภาพประชาชนในระดับปฐมภูมิ	(สมจิต	

หนุเจริญกุล	และคณะ,	2550)

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ

พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป	 (การรักษาโรคเบื้องต้น)	 

นบัได้ว่าเป็นหลกัสตูรการฝึกอบรมระยะสัน้	(4	เดอืน)	

ที่มีการเปิดการเรียนการสอนมากที่สุดในปัจจุบัน	 

(อรพรรณ	โตสงิห์,	2552:	2)		โครงสร้างของหลักสตูร

มีจ�านวนหน่วยกิตทั้งสิ้น	16	หน่วยกิต	ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี	10	หน่วยกิต	และภาคปฏิบัติ	6	หน่วยกิต	

การเรียนการสอนจึงประกอบด้วย	2	ส่วนส�าคัญ	คือ	

ภาคทฤษฎี	และภาคปฏิบัติ	ที่ต้องสัมพันธ์สอดคล้อง

และผสมผสานกันไป	(จินตนา	ยูนิพันธุ์,	2527:	27)	

ทั้งน้ีสภาการพยาบาลได้ก�าหนดสมรรถนะ/ขอบเขต

การรักษาโรคเบื้องต้น	(สภาการพยาบาล,	2551:	6)	

ดังนี้คือ	1)	สามารถตรวจ	ประเมินสภาพ	วินิจฉัยแยก

โรคว่าอยู่ในกลุ่มใด	แล้วให้การช่วยเหลือที่เหมาะสม	

1.1	กลุม่อาการ/ความเจบ็ป่วยฉุกเฉินท่ีต้องช่วยเหลอื	

และส่งต่อไปรับบริการที่เหมาะสม	1.2	กลุ่มอาการ/

ความเจบ็ป่วยทีอ่าจเป็นความเจบ็ป่วยทีร้่ายแรง	ต้องการ

การสง่ต่อเพือ่รบัการวินจิฉัยและรกัษา	และ	1.3	กลุ่ม

อาการ/ความเจ็บป่วย	 โรคที่พบบ่อยที่ให้การบรรเทา

อาการ/ให้การรักษาได้	 2)	 ให้การดูแลช่วยเหลือ	 

ส่งต่อ	รักษาโรคและอาการท่ีพบบ่อย		และท�าหัตถการ

ทีก่�าหนด	3)	ให้ยาบรรเทาอาการ/รกัษาโรคตามแนวทาง

ที่ก�าหนดไว้	และให้ภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐาน	4)	ติดตาม

ผลการให้การช่วยเหลือ	 รักษา	 และ	 5)	 รับดูแล 

การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

วราภรณ์	ทิพย์สุวรรณกุล	-	มาเรียม	นิลพันธุ์

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่	5	ฉบับที่	2	(กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2556)

61



รูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเฉพาะความพิการส�าหรับเด็กหูหนวก

พะโยม	ชิณวงศ์	-	ศิริชัย	ชินะตังกูร

*	 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**		 อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

รูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเฉพาะความพิการ

ส�าหรับเด็กหูหนวกในประเทศไทย

Learning Organization Model of Schools for the Deaf in Thailand

พะโยม	ชิณวงศ์*

Payom	Chinnawong

ศิริชัย	ชินะตังกูร**

Sirichai	Chinatangkul

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ	 1)	 องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเฉพาะ

ความพิการส�าหรับเด็กหูหนวกในประเทศไทย	และ	2)	รูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

เฉพาะความพิการส�าหรับเด็กหูหนวกในประเทศไทย	 เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม	 เครื่องมือการวิจัย		

ประกอบด้วย	แบบสอบถามและแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม		สถิติที่ใช้เป็นค่าความถี่		ร้อยละ	การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน	(Confirmatory	Factor	Analysis)	การวิเคราะห์เชิงสาเหตุ		(Path	Analysis)		และ

การวิเคราะห์เนื้อหา		(Content	Analysis)		

ผลการวิจัยพบว่า	

องค์ประกอบองค์การแห่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษาเฉพาะความพิการส�าหรับเดก็หหูนวกในประเทศไทย		

มี	 5	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 (1)	 ความรอบรู้แห่งตน	 (2)	 แบบแผนความคิดอ่าน	 (3)	 การมีวิสัยทัศน์ร่วม	 

(4)	การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและ	(5)	การคิดเชิงระบบ	โดยมีตัวแปรองค์ประกอบ	จ�านวน	17,	12,	10,	21	

และ	15	ตัวแปรตามล�าดับและสามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ	65.75			

รูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเฉพาะความพิการส�าหรับเด็กหูหนวกใน

ประเทศไทยที่เหมาะสมส�าหรับอนาคต		พบว่า		(1)	ความรอบรู้แห่งตน	มีอิทธิพลทางตรงต่อการคิดเชิงระบบ

และทางอ้อมกับ	 แบบแผนความคิดอ่าน	 การมีวิสัยทัศน์ร่วม	 และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม	 (2)	 แบบแผน

ความคิดอ่าน	มีอิทธิพลทางตรงต่อ	การคิดเชิงระบบและทางอ้อม	ได้แก่	ความรอบรู้แห่งตน		การมีวิสัยทัศน์

ร่วม	และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม	(3)	การมีวิสัยทัศน์ร่วม	และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม	มีอิทธิพลทางตรง

ต่อ	 การคิดเชิงระบบ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ตามล�าดับ	 ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบ 

มีความเหมาะสม	เป็นไปได้	ถูกต้องและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ค�าส�าคัญ:	การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้/	สถานศึกษาเฉพาะความพิการส�าหรับเด็กหูหนวก
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Abstract

This	research	were	aimed	to	study	[1]	the	component	of	learning	organization	of	school	

for	the	deaf	children	in	Thailand	and	[2]	the	model	of	a	learning	organization	of	disabled	school	

for	the	deaf	in	Thailand.

The	findings	showed	as	follows:	1)	The	component	of	learning	organization	of	school	

for	deaf	children	in	Thailand	consisted	of	5	components,	namely	the	Personal	Mastery	Mental	

Models,	share	vision,	team	learning,	system	thinking	using	the	numbers	of	component	variables	

as	follows:	17,	12,	10,	21	and	15	respectively	and	the	percentage	of	the	component	variance	

that	could	be	explained	was	65.75.	2)	The	suggested	future	appropriate	formats	of	being	a	

learning	organization	of	school	for	deaf	children	in	Thailand	had	5	components,	i.e.	the	square	

of	partial	correlation	coefficient	was	0.87,0.77,	and	0.83;	since	1)	Personal	Mastery	influenced	

directly	on	system	thinking,	and	indirect,	on	the	Mental	Models,	share	vision,	and	the	team	

learning,	2)	Mental	Models	influenced	directly	on	system	thinking	and	indirectly	on	the	Personal	

Mastery	share	vision,	and	the	team	learning,	and	3)	Share	vision	and	team	learning	influenced	

directly	on	system	thinking	at	a	.01	level	of	statistically	significant	respectively.	This	is	because	

the	experts	agreed	that	 the	format	was	appropriate,	possible,	correct	and	able	to	be	used	in	

developing	the	school	for	deaf	children	in	Thailand	as	a	learning	organization.

Keywords:	Learning	Organzation/	Schools	for	the	Deaf	

บทน�า

การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนพิการหรือที่มี

ความบกพร่องด้านต่างๆ	 นั้น	 จ�าเป็นต้องอาศัย	 ผู้มี

ความช�านาญและมีประสบการณ์เข้าร่วมมือกันใน

ลักษณะของการระดมพลัง	นั่นคือทั้งโรงเรียน	ชุมชน

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องประสานสัมพันธ์กันในการ

ท�างาน	เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเหล่านี้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่	อีกทั้งนโยบายและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับโรงเรียนต้อง

เป็นไปในลักษณะการแสวงหานวัตกรรมที่เหมาะสม

และมีคุณภาพต่อผู้เรียนแต่ละกลุ่มความบกพร่อง		

ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรือ่ง	ก�าหนดประเภท

และหลกัเกณฑ์ของคนพกิารทางการศกึษา	พ.ศ.	2552	

ได้แบ่งคนพิการ	 เป็น	 9	 ประเภท	 บุคคลที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยนิ	หรือหหูนวกเป็นบคุคลท่ีมคีวาม

บกพร่องทางการศึกษาประเภทหนึ่งที่มีความต้องการ

จ�าเป็นทางการศึกษาเพราะมข้ีอจ�ากดัในการได้ยนิ		และ

การพูด	 ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีข้อจ�ากัด 

ในการรับรู้	 ข้อมูลข่าวสาร	 ตลอดจนการสื่อสารกับ 

ผู้อื่น	 เนื่องจากความผิดปกติทางร่างกาย	 ท�าให้เกิด 

ผลกระทบในด้านการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 ดังน้ัน 

การทีค่นพกิารจะสามารถด�ารงชวีติในสงัคมได้ด้วยการ 

พึ่งตนเอง	และสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้หลากหลาย

เท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป		จึงต้องเพิ่มความสามารถ

ของคนหูหนวกแต่ละบุคคลในการเรียนรู้	 การท�างาน	

รวมทั้งการสื่อสาร	 การมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว		

เพื่อน	และคนอื่นๆ	ในสังคม		ซึ่งหากพัฒนาศักยภาพ

ของผู้เรียนกลุ่มน้ีได้	 ก็จะสามารถเป็นส่วนหน่ึง 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมร่วมกับการคิด

อย่างมีวิจารณญาณเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางชีววิทยา 

และความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

The Development of Instructional Model Based on Constructivism 

and Critical Thinking to Enhance Biology Concepts and Knowledge 

Construction Abilites of Tenth Grade Students.
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม 

ร่วมกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางชีววิทยาและความสามารถในการสร้าง 

องค์ความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 	 2)	 ศึกษาประสิทธิผลเชิงประจักษ์ของรูปแบบการเรียน 

การสอนและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น	การวิจัยนี้เป็นการวิจัย

และพัฒนา	(Research	and	Development)	โดยก�าหนดรูปแบบการทดลองแบบสองกลุ่ม	คือกลุ่มทดลอง	

และกลุ่มควบคุม	ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียน

นวมนิทราชนิทูศิ	สตรวีทิยา	พทุธมณฑล	จ�านวน	86	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วยแผนการจดัการ

เรียนรู้	 แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางชีววิทยา	 แบบวัดความสามารถการสร้างองค์ความรู้	 แบบสอบถาม 

ความคดิเหน็	วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉล่ีย	(X )	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.)	การทดสอบค่าที	(Independent	

t-test	และ	Dependent	t-test)	และการวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัย	พบว่า	

1)	รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมร่วมกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อ 

เสริมสร้างมโนทัศน์ทางชีววิทยาและความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4		

มีช่ือว่า	 อาร์พีซีเอสอี	 (RPCSE	Model)	 จากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญรูปแบบการเรียนการสอน 

มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ	 รูปแบบการเรียนการสอน	 มี	 8	 องค์ประกอบ	 คือ	 

หลักการ	 วัตถุประสงค์	 กระบวนการเรียนการสอน	 หลักการตอบสนอง	 ระบบสังคม	 สิ่งสนับสนุน	 สาระ 

ความรู้	 และ	 สิ่งส่งเสริมการเรียนรู้	 กระบวนการเรียนการสอนมี	 5	 ขั้นตอน	 ประกอบด้วย	 ขั้นตรวจสอบ 

ความรูเ้ดิม	(Reviewing	Knowledge)	ขัน้ให้ความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน	(Providing	Fundamental	Knowledge	

and		Skill)	ขัน้สร้างมโนทศัน์และฝึกทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ	(Constructing	Concepts	and	Critical	

Thinking)	ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้	(Sharing)	ขั้นตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ	(Enumeration)
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2)	ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน	อารพ์ซีเีอสอ	ีพบว่ามโนทศัน์ทางชวีวทิยาของนกัเรยีน

กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ความสามารถในการสร้างองค์ความรู	้

ของนักเรียนกลุ ่มทดลองสูงกว่าควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 นักเรียนเห็นด้วยต่อ 

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนตามรปูแบบการเรยีนการสอนในระดบัมาก	โดยเห็นด้วยมากทีส่ดุ	ด้านกจิกรรม

การเรียนรู้	รองลงมาด้านบรรยากาศในการเรียนรู้	และประโยชน์ที่ได้รับตามล�าดับ		
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มโนทัศน์ทางชีววิทยา/	ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้

Abstract

The	objectives	of	 this	research	were	 to:	1)	develop	an	 instructional	model	based	on	

constructivism	and	critical	thinking	to	enhance	biology	concepts	and	knowledge	construction,	

2)	study	the	effectiveness	of	instructional	model		based	on	constructivism	and	critical	thinking	

to	enhance	biology	concepts	and	knowledge	construction	and	the	students’	opinion	towards	the	

instructional	 model.	 The	 samples	 were	 86	 tenth	 grade	 students	 of	 Nawamintharachinuthit	

Satriwitaya	Phutthamonthon.	The	research	instruments	were		lesson	plans,	biology	concepts	test,		

knowledge	construction	abilities	test	and	questionnire.	The	obtained	data	were	analyzed	by	mean,	

standard	deviation,	independent	t-test,	dependent	t-test	and	content	analysis.

The	research		results	were	as	follows	:

1)	The	 instructional	model	based	on	constructivism	and	critical	 thinking	 to	enhance	

biology	concepts	and	knowledge	construction	abilities	of	tenth	grade	students	named	“RPCSE	

Model”	were	 appropriated	 as	 verified	 by	 experts.	 It	 consisted	 of	 8	 components	 as	 follow:	

principles,	objectives,	social	system,	principle	of	reaction,	support	system,	contents	and	nurturant	

effects.	The	process	comprised	of	5		phases	:	1.	reviewing	knowledge,	2.providing	fundamental	

knowledge	and	skill,	3.	constructing	concepts	and	critical	thinking,	4.	sharing		and	5.enumeration.	

2)	The	results	of		RPCSE	Model	implementation	were	found	that	the	biology	concepts	

of	an	experimental	group	were	statistically	higher	than	a	control	group		at		the	.05	level.	The	

knowledge	construction	abilities	of	the	experimental	group	were	statistically	significant		higher	

than	the	control	group	at	the	.05	level.	The	students	opinions	towards	the	instruction	with	the	

instructional	model	were	overall	at	a	high	agreement	level.	Whereas	on	the	aspect	of	learning	

activities	they	perceived	at	the	highest	agreement	level	and	on	the	aspect	of	the	usefulness	aspect	

they	perceived	at	the	lowest	agreement	level.			

Keywords:	Model	of	Teaching/	Constructivism	Theory/	Critical	Thinking/	Biology	Concept/	

Knowledge	Construction	Ability
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การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์	เพือ่พฒันารูปแบบการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ทีส่่งเสรมิความสามารถ

ในการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	 ศึกษาประสิทธิผล	 และขยายผลการใช้รูปแบบ

การเรียนการสอน	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 วิชาเอกวิทยาศาสตร์	

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)	ผลการวิจัย	พบว่า	รูปแบบการเรียน

การสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	 

มีชื่อว่า	“EPPE	Model”	มีองค์ประกอบ	คือ	หลักการ	วัตถุประสงค์	กระบวนการเรียนการสอนและเงื่อนไข

การน�ารูปแบบไปใช้	 	 กระบวนการเรียนการสอนมี	 4	 ขั้นตอน	 คือ	 1)	 ขั้นการกระตุ้นเตรียมความพร้อม	

(Encouragement:	E)	2)	ขัน้การน�าเสนอเนือ้หา	จดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละกระบวนการคดิ	(Presentation:	

P)		3)	ขั้นการฝึกทักษะ	(Practice:	P)	ซึ่งประกอบด้วย	3	ขั้นตอนย่อย	คือ	ขั้นการฝึกทักษะโดยการชี้แนะ	

(Guided	 Practice)	 ขั้นการฝึกทักษะอย่างอิสระ	 (Independent	 Practice)	 และขั้นการประมวลทักษะ	

(Integrated	Practice)		และ	4)	ขั้นการติดตามการน�าไปใช้และปฏิบัติ	(Ensure	distributive	Practice:	E)	

ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบและผลการขยายผล	 พบว่า	 หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ 

การเรียนการสอนนักเรียนมีความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ.01	 ความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยของนักเรียนพัฒนาขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรียน	

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

ค�าส�าคัญ:	รูปแบบการเรียนการสอน/	การคิดขั้นสูง/	จิตตนิสัย
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Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	to	develop	the	mathematics	instructional	model							

for	enhancing	higher	order	thinking	and	habits	of	mind	of	secondary	school	students;	study	an	

effectiveness	of	mathematics	instructional	model	to	enhance	higher	order	thinking	and	habits	of	

mind	and	disseminate	an	effectiveness	of	mathematics	instructional	model.		The	samples	comprised	

of	tenth	grade	secondary	school	students	majoring	in	science	major	at	Prasarnmit	Demonstration	

School,	Srinakharinwirot	University.	The	research	results	were	the	mathematics	instructional	

model	for	enhancing	higher	order	thinking	and	habits	of	mind	called	“EPPE	Model”	was	consisted	

of	principle,	objective,	learning	process	and	condition	of	application.	In	term	of	learning	process	

included	encouragement	(E),	presentation	(P),	practice	(P)	and	ensure	distributive	practice	(E).	

and	also	in	term	of	practice	which	included	guided	practice,	independent	practice	and	integrated	

practice	steps;	The	results	of	the	study	and	according	to	the	disseminating	were	higher	order	

thinking	and	habits	of	mind	of	the	students	after	using	this	mathematics	instructional	model	

were	statistically	significant	higher	than	before	the	instruction	at	0.01	level;	higher	order	thinking	

and	habits	of	mind	of	the	students	were	gradually	increased	during	the	study	period	and	the	

opinion	of	 the	 students	 toward	 the	 instruction	with	 the	developed	mathematics	 instructional	

model	were	at	the	highest	agreement	level	

Keywords:	Instructional	Model/	Higher	order	thinking/	Habits	of	mind

บทน�า

สังคมโลกในยุคศตวรรษที่	 21	 เป็นสังคม 

แห่งความรู้	 (Knowledge	 Society)	 ผู้ที่จะประสบ

ความส�าเร็จในสังคมของโลกยุคใหม่จะต้องมีความรู้

อันเป็นสากล	 มีความสามารถในการสื่อสาร	 การคิด	

การแก้ปัญหา	การใช้เทคโนโลยี	มีคุณธรรม	จริยธรรม	

สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น	มีวินัยและมีคุณลักษณะ

อนัพึงประสงค์ท่ีจ�าเป็นต่อการเรยีนรู	้การพฒันาตนเอง

อย่างต่อเนื่องและมีทักษะชีวิต	 สามารถอยู่ร่วมกับ 

ผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติสุข	 ดังนั้นการจัดการ

ศกึษาในปัจจบุนัต้องเป็นการจดัการศกึษาให้คนในชาติ

เป็นคนเก่ง	คนดีและมีความสุข	ตามปฏิญญาว่าด้วย

การจัดการศึกษาของ	 UNESCO	 โดยในศตวรรษที	่

21	 ทุกประเทศตื่นตัวให้ความใส่ใจต่อการพัฒนา

คุณภาพของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยทุกสมรรถนะ	 จึงได้

มีการพัฒนาและใช้หลักสูตรการศึกษาที่มีเป้าหมาย 

ให้ผู้เรียน		Learn	to	know,		Learn	to	be,		Learn	

to	 do	 เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะ

พลเมืองของชาติและ	Learn	to	Live	Together	เพื่อ

สร้างคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ในฐานะพลโลก	นโยบาย

ด้านหน่ึงของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน

ของชาติเข้าสูโ่ลกยุคศตวรรษที่	21	คือ	การทีป่ระเทศไทย

ได้ตอบสนองต่อแนวคดิดงักล่าว	ดงัจะเหน็ได้จากการ

พัฒนาหลักสูตรที่มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	โดย

มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม	 รักความเป็นไทย	 มี

ทักษะการคิดวิเคราะห์	 คิดสร้างสรรค์	 มีทักษะด้าน

เทคโนโลยี	 สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นและสามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ	 (กระทรวง

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูง

ชมนาด	เชื้อสุวรรณทวี	-	มาเรียม	นิลพันธุ์
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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบร่วมมือโดยเน้นครูเป็น

ส�าคัญ	 2)	 เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบร่วมมือโดยเน้นครูเป็นส�าคัญ	 ด�าเนินการ

วิจัยด้วยการวิจัยและพัฒนาและประยุกต์ใช้การวิจัยแบบผสมผสานกลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง

โดยเลอืกครปูระถมศกึษา	โรงเรยีนชาตศกึษา	จงัหวดักรงุเทพมหานคร	จ�านวน	6	คน	นกัเรยีนระดบัชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	4-6	จ�านวน	121	คน	จ�านวน	6	ห้องเรียน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	แผนการพัฒนา

ตนเองรายบุคคล	 แผนการพัฒนาวิชาชีพ	 ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ	 แผนการจัดการเรียนรู้	 แบบทดสอบ	 

แบบประเมิน	 แบบบันทึก	 แบบสังเกต	 แบบสอบถาม	 และประเด็นการสนทนากลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบ 

คุณภาพของเครื่องมือ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ	(%)	ค่าเฉลี่ย	(X )	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

การทดสอบค่าที	 (Dependent	 t-test)การวิเคราะห์เน้ือหา	 (Content	 Analysis)	 และสถิตแบบไม่อิงค่า

พารามิเตอร	์(Non	Parametric)	โดยการทดสอบอนัดบัทีม่เีครือ่งหมายก�ากบัของวลิคอกซนั	(The	Wilcoxon		

Signed	Ranks	Test)		

ผลการวิจัย	พบว่า	

1.	 รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบร่วมมือ	เอเอสทีพีพีซีอี	(ASTPPCE		Model)	ซึ่งประกอบไปด้วย		

หลักการ	วัตถุประสงค์	ปัจจัยสนับสนุน	มีกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ	7	ระยะ	ได้แก่	ระยะที่	1	การร่วมมือ

กันวิเคราะห์ปัญหา	 ความต้องการจ�าเป็น	 ระยะ	 2.	 การร่วมมือกันก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา	 

ระยะ	 3.	 การร่วมมือกันเลือกวิธีการพัฒนาวิชาชีพ	 ระยะ	 4.	 การร่วมมือกันวางแผนการปฏิบัติ	 ระยะ	 

5.	การร่วมมือกนัปฏบิตักิารพฒันาวชิาชพีการร่วมกนั	ระยะ	6.	การร่วมมอืกนัไตร่ตรองสะท้อนคดิและอภปิราย	

ระยะ	7.	การร่วมมือกันประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพ
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การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบร่วมมือโดยเน้นครูเป็นส�าคัญ

สุมณฑา	จุลชาต	-	วิสาข์	จัติวัตร์

2.	 ผลการทดลองพบว่า	รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ	เอเอสทีพีพีซีอี	(ASTPPCE		Model)	มีความ

สมเหตุสมผลและมีประสิทธิผล	 คือ	 ก่อนและหลังการทดลอง	 ครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 

การคิดวิเคราะห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และผลการศึกษาความคิดเห็นของครูพบว่าโดย 

ภาพรวมครูมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพอยู่ในระดับมาก	 รวมทั้งนักเรียนประถมศึกษามี 

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของครูอยู่ในระดับมาก

 

ค�าส�าคัญ:	รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ/	สมรรถนะการจัดการเรียนรู้/	ทักษะการคิดวิเคราะห์

Abstract

The	purposes	of	 this	 research	were	 to	1)	 develop	Collaborative	Teacher	 -	Centered	

Professional	Development		Model	(2)	evaluate	the	effectiveness	of	Collaborative	Professional	

Development	Model.	This	research	and	development,	was	employed	together	with	pre-experimental	

design	with	one	-	group	pretest-posttest	design.		The	subjects	was	selected	through	purposive	

random	sampling	consisting	of	6	teachers	and	121	elementary	students	from	the	fourth	fifth	

and	the	sixth	grade	at	Chartsuksa	School	in	Bangkok.The	research	instruments	were	Individualized	

Professional	 Development	 Plan,	 Professional	 Development	 Plan,	 Professional	 Development	

calendar,	lesson	plan,	achievement	test,	instructional	competency	evaluation	tests,	record	form,	

observation	 form,	questionnaire	 and	 focus	group	 items.	Then	data	were	 analyzed	by	mean,	

standard	deviation,	percentage,	content	analysis,	non	parametric	statistics	by	the	Wilcoxon	Signed	

Rank	test	and	Dependent	t-test.		Major	findings	revealed	as	follows:	were

1.	 The	 Collaborative	 Professional	 Development	Model	 called	 “ASTPPCE	Model”	

comprised	principle,	objective,	supporting	factors,	and	7	Phase	of	professional	development;	

Phase	1,	A=	Analyzing	problem;	Phase	2,	S	=	Setting	objectives	for	the	improvement;	Phase	

3,	T	=	Training	and	selecting	professional	development;	Phase	4,	P	=	Planning	the	action	plan;	

Phase	5,	P	=	Practice	for	professional	development	including	collaborative	action	for	professional	

development	with	1.	review	of	action	plan,	2.observation,	3.	analysis	of	data,	and	4.	reflection	

and	feedback;	Phase	6,	R=Collaborating	reflective	discussion;	and	Phase	7,	E=Evaluating	the	

professional	development	results.

2.	 The	Professional	Development	Model	ASTPPCE	Model	were	suitable	and	effective	

as	recommended	by	experts.	Those	teachers	involved	in	Professional	Development	project	could	

increase	their	instructional	competencies	promoting	analytical	thinking	skills	at	a	high	level	and	

higher	 at	 	 .05	 statistically	 significant	 level	 than	 before	 the	 implementing	 of	 the	 model.	 

The	students	analytical	thinking	abilities	were	also	higher	than	before	the	instruction	together	
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with	the	professional	development	activities	at		.05	statistically	significant	level.	Considering	

the	teacher	opinions	toward	the	professional	development	model	they	perceived	that		professional	

development	were	 useful	 for	 their	 professional	 growth.	The	 students	 opinions	 toward	 there	

teacher’s	instruction	were	at	a	high	agreement	level.	

Keywords:	 Collaborative	 teacher-centered	 Professional	 Development	 Model/	 Instructional	

Competency/	Analytical	thinking	skills	

บทน�า

ศตวรรษที่	 20	 และศตวรรษที่	 21	 มีการ

เปลีย่นแปลงมากมายในด้านการศกึษา	มกีารปรบัปรงุ

โครงสรา้งใหมข่องการศกึษา	ตลอดจนการประกาศใช้

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ	 การปฏิรูปการจัด 

การเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นให้นกัเรียนเกดิคณุลกัษณะทีจ่�าเป็น	

8		ประการคือ		1)	ความรับผิดชอบและพึ่งพาตนเอง

ในการเรียนรู้	 (Autonomous	Learning)	2)	ทักษะ

ด้านการคิด	(Thinking	Skills)การที่ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาหรือได้รับการฝึกฝนทักษะในด้านการคิดอย่าง

มีระบบและส่งผล	สามารถคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

3)	ทกัษะในการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่อย่างมปีระสทิธภิาพ	

(Effective	Collaborators)	4)	ทักษะในการสืบเสาะ

ค้นหา	(Enquirers)	5)	ความกระตือรือร้น	(Active	

Learners)		6)	ทกัษะพ้ืนฐานด้านการใช้ข้อมลูสารสนเทศ	

(ICT	Skills)	7)	ทักษะในด้านการใช้ภาษาสากลหรือ

ภาษาที่สอง	 (Second	 Language)	 8)	 ความสนใจ 

ในวัฒนธรรมต่างๆ	(Engaged	with	Culture)	ความ

ตระหนกัถงึความเป็นไปในโลก	(World	Awareness)	

(ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา,	2553:	8-10)	

แต่จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา

ของกระทรวงศกึษาธกิาร	(กระทรวงศกึษาธกิาร,	2552:	

1-2)	 นับจากการที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ	พุทธศักราช	2542	เป็นเวลา	10	ป ี

พบว่าหลายเรื่องที่ประสบผลส�าเร็จ	 เช่น	 การปรับ

โครงสร้างหน่วยงานให้มีเอกภาพย่ิงขึ้น	 มีการจัด 

ระเบียบบริหารราชการแบบเขตพื้นที่การศึกษา	 มี 

การจัดต้ังส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษาเป ็นองค ์กรมหาชน	 การน�า 

มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการเพื่อความอิสระ

คล่องตัวในการบริหารจัดการ	 เป็นต้น	 แต่ก็ยังม ี

อีกหลายเรื่องที่มีปัญหาต้องเร่งพัฒนา	ปรับปรุง	และ

ต่อยอด	โดยเฉพาะด้านคณุภาพผูเ้รยีน	ครู	คณาจารย์	

และบุคลากรทางการศึกษา	 ประสิทธิภาพของการ

บริหารจัดการ	 รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

ที่พบว่า	 มีสถานศึกษาจ�านวนมากที่ไม่ได้มาตรฐาน 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต�่า	ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ทั้งการคิด	 วิเคราะห์	 ใฝ่เรียนรู้	 และแสวงหาความรู้

อย่างต่อเน่ือง	คณุธรรม	จรยิธรรม	ในด้านคร	ูคณาจารย์	

พบว่า	มีปัญหาขาดแคลนครู	คณาจารย์	ที่มีคุณภาพ	

มีคุณธรรม	 ไม่ได้คนเก่ง	 คนดี	 และใจรักมาเป็นครู	

คณาจารย์	และการพัฒนาครูประจ�าการยังไม่สามารถ

ท�าให้ปฎิบัติงานให้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย 

ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพในด้านการบริหารจัดการ	

พบว่า	 การกระจายอ�านาจการบริหารจัดการทั้งสู ่ 

สถานศึกษาเขตพื้นที่	 และองค์กรปกครองท้องถิ่น 

ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย	 รวมทั้งยังขาดการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารและจัดการศึกษา	 ซ่ึงสอดคล้องกับ 

การสัมภาษณ์ครู	ในประเด็นที่เกี่ยวกับสมรรถนะการ

ได้รับการพัฒนาและควรมีการพัฒนาของโรงเรียนใน

สังกัดการศึกษาเอกชน	 โดยการสัมภาษณ์ครูผู้สอน

จ�านวน	20	คน	จากโรงเรียน	4	แห่งพบว่า		ระบบการ

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบร่วมมือโดยเน้นครูเป็นส�าคัญ

สุมณฑา	จุลชาต	-	วิสาข์	จัติวัตร์
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บทคัดย่อ

การวจัิยคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์	1)	เพือ่พฒันาและตรวจสอบประสทิธภิาพของรปูแบบการโค้ชทางปัญญา

แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโค้ชและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของครู

พณิชยกรรม	 2)	 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชฯ	 	 ด�าเนินการวิจัยด้วยการวิจัยและพัฒนาและ

ประยกุต์ใช้การวจิยัแบบผสมผสาน		กลุม่ตวัอยา่งได้แกเ่ปน็ครพูณชิยกรรม	จ�านวน	6	คน	และนกัเรยีนจ�านวน	

235	 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด�าเนิน	 กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 คู่มือรูปแบบการโค้ช	 แผนการโค้ช	 ปฏิทินการโค้ช	 แบบทดสอบความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ชและการคิดวิเคราะห์	 แบบประเมิน	 แบบบันทึกความคิดเห็นและแบบสังเกต

พฤติกรรมการโค้ชและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์	 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน 

ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนและประเด็นการสนทนากลุ่ม	 ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ค่าร้อยละ	 การวิเคราะห์เนื้อหาและสถิตแบบ 

ไม่อิงค่าพารามิเตอร์การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์เนื้อหา	

ผลการวิจัย	พบว่า	

1	 การพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่พัฒนาขึ้นถูกเรียกว่ารูปแบบการโค้ช

เอพีซีซีเอ็มพีอาร์อี	ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ	3	ส่วน	คือ	1)	หลักการและวัตถุประสงค์	2)	กระบวนการ

ด�าเนินการโค้ช	8	ระยะ	ได้แก่	 ระยะที่	1	การวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นและก�าหนดประเด็นการพัฒนา	

ระยะที	่2	การเตรยีมการด้านความรูแ้ละทกัษะการปฏบัิตกิารโค้ชระยะท่ี	3)	การร่วมมอืกันวางแผนและก�าหนด

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา	 ระยะที่	 4	การปฏิบัติการโค้ช	 ระยะที่	 5	การทบทวนระหว่างกระบวนการและ

อภิปรายไตร่ตรองสะท้อนคิด	 ระยะที่	 6	 การด�าเนินการปฏิบัติการโค้ชต่อ	 ระยะที่	 7	 การทบทวนไตร่ตรอง

สะท้อนคิดและสรุปผล	 ระยะที่	 8	 การประเมินผลการใช้รูปแบบการโค้ชร่วมกันและ	 3)	 ปัจจัยสนับสนุน	 
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2.	ผลการหาประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชเอพีซีซีเอ็มพีอาร์อี	พบว่า	สมรรถภาพการโค้ช	และการจัดการ

เรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์หลังการใช้รูปแบบการโค้ชฯสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการโค้ชฯ	อย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และครพูณชิยกรรมมคีวามเหน็ว่ารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ส่งเสรมิการพฒันาวชิาชพี

และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์	และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 รวมทั้งนักเรียนพณิชยกรรม	 มีความคิดเห็น 

ต่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของครูในระดับเห็นด้วยมาก

ค�าส�าคัญ:	 รูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน/สมรรถภาพการโค้ช/	 สมรรถภาพการจัด 

การเรียนรู้/	การคิดวิเคราะห์

Abstract

The	purposes	of	 this	 research	were	 to	1)	develop	and	verify	efficiency	of	The	Peer	

Cognitive	Coaching	Model	which	enhance	coaching	competency	and	instructional	competencies	

and	analytical	thinking	skill	learning	management	of	commercial	college	teachers	and	2)	study	

effectiveness	of	 the	developed	model.	The	research	and	development	procedures	and	mixed	

method	were	implemented.	One-Group	Pretest-Posttest	Design	and	Equivalent	Time-Samples	

Design	was	employed.	The	purposive	sampling	subjects	were	6	teachers,	235	commercial	college	

students	from	Panitchayakanrajdamnern	Technological	College	The	research	instruments	were	

coaching	manual,	coaching	plan,	coaching	calendar,	lesson	plan,	achievement	test,	competency	

evaluation	test,	record	form,	observation	form,	questionnaire	and	focus	group	items.	Statistical	

analysis	 employed	were	mean,	 standard	deviation,	 percentage,	 non	parametric	 the	wilcoxon	

signed	ranks	test,	dependent	t-test	and	content	analysis.		

The	research	findings	were	:

1.	 The	developed	coaching	model	was	called	“APCCMPRE	Model”	which	consisted	of	

3	components,	1)	principle	and	objectives,	2)	processes	could	be	divided	into	8	phases	:		Phase	

1	analyzing	needs	and	deciding	focus	:	(A),	Phase	2	preparing	knowledge	and	skills	for	coaching	: 

(P),	Phase	3	collaborative		planning	and	setting	objective	:	(C),	Phase	4	coaching	:	(C),	Phase	

5	mid	cycle	reviewing	and	reflective	discussion	:	(M),	Phase	6	proceeding	coaching	cycle		:		

(P),	Phase	7	reflective	reviewing	and	conclusions	:	(R),	Phase	8	collaborative	evaluation	of	

coaching	model	implementation	:	(E)	and	3)	supported	factors.

2.	 The	APCCMPRE	Coaching	Model	was	verified	to	be	effective	as	recommended	by	

experts.	After	the	implementation	of	the	coaching	model	the	teachers’	coaching	competency	and	

instructional	competency	were	statistically		significant	higher	than	before	implementation	of	the	

model	at		 .05	level.	The	Commercial	college	students’	analytical	thinking	after	the	learning	
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management	by	coached	teachers		were	statistical	significantly	higher	than	before	the	instruction	

by	the	coached	teachers	at		.05	level	

Keywords:	Peer	Cognitive	Coaching	Model/	Coaching	Competency/	Instructional	Competency/	

Analytical	Thinking

บทน�า

การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาเพื่อน�า 

ไปสู ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ให ้ทันกับการ 

เปลี่ยนแปลงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน	 ซึ่ง 

ในศตวรรษที่	 21	 ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง 

ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทั้งด้านความรู	้

เทคโนโลยีต่างๆ	 โดยมีอัตราการเร่งที่เพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่องและมีผลกระทบต่อทุกด้านทั้งด้านบุคคล 

สังคมและพฤติกรรมของมนุษย์ส่งผลให้การงานและ

อาชพีมกีารเปลีย่นแปลงอย่างเหน็ได้ชดั	เช่น	ลกัษณะ

งานที่เน้นการใช้สติปัญญาเพิ่มมากขึ้นใช้แรงงานลด

ลงรูปแบบองค์กรความต้องการด้านความรูแ้ละทกัษะ

การท�างานของคนเพื่อพัฒนาภารกิจจึงเปลี่ยนไปจาก

เดิมกิจกรรมใหม่ๆหลายประเภทก�าลังเกิดขึ้นและ

พฒันาไปอย่างต่อเนือ่งในขณะทีข่องเดมิก�าลงัจะหมด

ไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้น�าไปสู่ความต้องการ

ทกัษะใหม่ๆ	ในการท�างานดังน้ันจงึมีความจ�าเป็นทีต้่อง 

เตรยีมคนเพือ่งานอาชพีการด�ารงชวีติและมกีารศกึษา

ตลอดชีวิตมากยิ่งขึ้น	 (ผดุงชาติ	 สุวรรณวงศ์	 และ

ไพฑูรย์	สินลารัตน์,	2542:	1-2)

แต่สภาพที่เป็นจริงในการผลิตก�าลังคนของ

ประเทศ	 พบว่าสภาพการเรียนการสอนของไทยขาด

กระบวนการเรียนรู้ที่ดีส่วนใหญ่เข้าใจว่าการเรียนคือ

การท่องหนงัสอืผลทีต่ามมาจงึท�าให้ผูเ้รยีนตดัขาดจาก

ความเป็นจริงรอบตัวคิดไม่เป็นท�าไม่เป็นและความ

สมัพนัธ์กบัคนอืน่และสิง่แวดล้อม	(เอกวิทย์	ณ	ถลาง,	

2544:	93	และประเวศ	วะสี,	2541:	44-47)	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการจัดการอาชีวศึกษาของสถาบัน 

การศึกษาเอกชน	ซึ่งจากรายงานการวิจัยเส้นทางการ

ศกึษาด้านอาชวีศกึษาและเทคโนโลย	ี(บรรเลง	ศรนิล,

2548:	34)	ได้รายงานผลการศึกษาสภาพและปัญหา

ของการจัดการศึกษาจากสภาพและปัญหาการผลิต

ก�าลังคนด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีของสถาน

ศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน	พบว่า	 ปัญหาของการผลิต

ก�าลังคนด้านอาชีวศึกษา	คือ	ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้

เดมิค่อนข้างต�า่คณุภาพผูจ้บการศกึษาไม่ตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน	และการพฒันาคร-ูอาจารย์

ยังขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัด 

การอาชีวศึกษาของเอกชน	 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า	 

คุณภาพของผู ้เรียนสาขาอ่ืนๆ	 ที่นอกเหนือจาก 

สาขาคอมพิวเตอร์และช่างยนต์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีนต�า่กว่าร้อยละ	50	ของคะแนนเตม็	(ส�านกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา,	2549:	27	)	และเมื่อศึกษา

ถึงผลการประเมินรายงานผลการทดสอบระดับชาติ

ขั้นพื้นฐานประจ�าปีการศึกษา	(2553)	พบว่า	ผลการ

ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 3	 ซ่ึงเป็นช่วงช้ันก่อนเข้าศึกษาต่อ 

สายวิชาชีพ	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 และสังกัดส�านักงานคณะการส่งเสริม 

การศกึษาเอกชนในกลุ่มสาระวิชาหลักมคีะแนนเฉล่ีย

ต�่ากว่าร้อยละ	 50	 ของคะแนนสอบ	 ซึ่งสอดคล้อง 

กับรายงานผลการทดสอบนักเรียนอาชีวศึกษาของ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	 (องค์การ

มหาชน)	 หรือ	 V-NET	 ประจ�าปี	 2554	 และจาก

รายงานพบว่าผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาทั้ง 
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บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา		 

2)	ใช้กลวธิีอภิปัญญาก่อนและหลังเรียน	และ	3)	ศกึษาความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ต่ีอการสอนกลุ่มตัวอย่าง		

คอืผูเ้รียนจ�านวน	12	คน	ทีส่มคัรเรยีนวชิาอ่านภาษาองักฤษ	ณ	ศนูย์รวมนกัศกึษาแบบ็ตสิต์	กรงุเทพฯ	ระหว่าง

เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	2555	เป็นเวลา	6	สัปดาห์ๆ	ละ	90	นาที	 เครื่องมือที่ใช้มีแผนการเรียนรู้	แบบ

สัมภาษณ์	แบบบันทึกการบอกความคิด	แบบประเมิน	และแบบทดสอบ	โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

ได้แก่	การทดสอบที	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสานวิธี	โดยขณะ

รวบรวมแบบสอบถามเพื่อท�าการวิจัยเชิงปริมาณ	 จะมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์วิเคราะห์

ร่วมด้วย	ได้ผลดังนี้	1)	รูปแบบที่พัฒนาขึ้นผู้เชี่ยวชาญ	5	ท่าน	ประเมินว่าดีมาก	องค์ประกอบที่ถูกประเมิน

คือ	หลักการ	วัตถุประสงค์	การด�าเนินงาน	กระบวนการเรียนการสอน	และการวัดประเมินผล	รูปแบบเรียก

ว่า	META	Model	มี	4	ขั้นคือ	M:	จัดการก่อนปฏิบัติงาน	E:	สนับสนุนขณะปฏิบัติงาน	T:	ฝึกฝนหลังปฏิบัติ

งาน	และ	A:	ประเมินผลลัพธ์	ส่วนแผนการเรียนรู้ภายใต้รูปแบบมีประสิทธิภาพน�ามาใช้ได้	2)	คะแนนเฉลี่ย

ความเข้าใจการอ่านโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05	และมีผู้เรียนอ่านตีความและสรุปความดีขึ้น	3)	คะแนนเฉลี่ยการใช้กลวิธีอภิปัญญาหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และมีผลให้ใช้กลวิธีถามค�าถามและก�าหนดวัตถุประสงค์

เพิ่มขึ้น	4)	ผู้เรียนพอใจมากหลังเรียน	และมีผลท�าให้ผู้เรียนสนุกกับการอ่านภาษาอังกฤษ

ค�าส�าคัญ:	การสอนเน้นภาระงาน/	กลวิธีอภิปัญญา/	การอ่าน	

 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่	5	ฉบับที่	2	(กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2556)

151



การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาส�าหรับผู้ ใหญ่

วิภาดา	พูลศักดิ์วรสาร	-	วิสาข์	จัติวัตร์

Abstract

	 The	purposes	of	this	study	were	to	1)	develop	the	task-based	instructional	model	by	

using	metacognitives	strategies.	2)	investigate	the	learners’	use	of	wietecognitive	strategies	and	

3)	to	investigate	the	learners’	satisfaction	towards	the	model.	The	sample	was	12	leaners’	that	

participated	in	a	reading	course	at	Baptist	Student	Center,	Bangkok,	during	July	and	August,	

2012.		The	experiment	took	place	for	6	weeks,	one	session	per	week	and	90	minutes	per	session.	

The	research	instruments	were	lesson	plans,	interviews,	think-aloud	protocol,	questionnaires	and	

reading	comprehension	tests.	The	data	were	analyzed	by	t-test,	percentage,	mean,	and	standard	

deviation.	Mixed	methods	research	was	employed.	When	questionnaires	were	collected	for	the	

quantitative	data,	the	qualitative	data	from	interviews	were	analyzed	according	to	research.	The	

findings	of	the	study	revealed	that:	1)	the	developed	model	was	rated	at	a	very	good	level	by	

5	experts.	It	comprised	of	principles,	objectives,	procedure,	roles	of	the	teacher	and	the	students,	

and	evaluation.	The	model	called	META	Model	comprised	4	steps:	M:	managing	for	pre-task,	

E:	encouraging	in	doing	task,	T:	training	for	post-task,	and	A:	assessing	the	outcome.	The	lesson	

plans	were	efficient	at	an	accepted	level;	2)	the	average	score	of	students’	reading	comprehension	

using	metacognitive	strategies	after	using	the	model	was	higher	than	the	average	score	before	

using	the	model	and	the	average	scores	were	significanfly	different	at	the	.05	level	and	the	

students	improved	in	interpretation	and	summarizing;	3)	the	average	score	of	students’	using	

metacognitive	strategies	after	using	this	model	was	significantly	higher	than	before	using	this	

model	at	the	.05	level	and	the	students	improved	in	using	questioning	and	setting	a	purpose	

strategies	 and	 4)	 the	 learners	 satisfaction	 toward	 task-based	 reading	 instruction	 was	 at	 

a	high	level	and	they	reading	English.

Keywords: Task-Based	Instruction/	Metacognitive	Strategies/	Reading	

Introduction

Metacognitive	 knowledge	 involves	

cognition	and	knowledge	about	self-thinking.	

Students	 have	 to	 be	 taught	 metacognitive	

strategies	due	to	lack	of	opportunity	to	control	

their	 own	 thinking	 (Pintrich,	 2002:	 219).	

Teaching	only	cognition	is	not	enough	to	help	

students	to	be	good	readers.	It	is	necessary	to	

point	out	the	higher	strategies	which	are	called	

thinking	about	thinking	or	metacgnitive	reading	

strategies	which	students	not	only	know	how	

many	strategies	there	are	but	also	know	how	

to	use	those	strategies	and	how	to	use	them	for	

their	gain	(Eskey,	2005:	563).	Consequently,	

good	readers	can	select	strategies	that	correspond	

to	 their	 reading	 objectives,	 as	 well	 (Nunan,	
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

The Development of Geography Instructional Model to Enhance 

Qualified Charactertics of Undergraduate Students in Social Studies

วินัยธร	วิชัยดิษฐ์*

Winaithorn	Wichaidit
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ	 2)	 เปรียบเทียบผลการ 

เรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์กายภาพ	 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา	 3)	 ศึกษาความพึงพอใจของ

นกัศกึษาทีม่ต่ีอรปูแบบ	กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาสาขาวิชาสงัคมศกึษา	ช้ันปีที	่1	คณะครศุาสตร์	มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏธนบุรี	 จ�านวน	 50	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่	 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน	 แผนการจัดการเรียนรู้	

แบบทดสอบ	 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และแบบสอบถาม	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทาง

สถิติและวิเคราะห์เนื้อหา	 ผลการศึกษาพบว่า	 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน	 ประกอบด้วย	 หลักการ		

วัตถุประสงค์	 กระบวนการเรียนการสอน	 สาระความรู้และการปฏิบัติ	 สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้	 ระบบ 

สังคม	 สิ่งสนับสนุนและหลักการตอบสนอง	 มีกระบวนการเรียนการสอน	 7	 ขั้น	 คือ	 1)	 เร้าความสนใจ		 

2)	 ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ	 3)	 สร้างความคิดรวบยอด	 4)	 ด�าเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 

5)	ประเมินความก้าวหน้า	6)	ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์	7)	ประเมินผล	ได้ค่าประสิทธิภาพ	

ของรูปแบบ	เท่ากับ	83.60/80.90	สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	ผลการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์กายภาพ	แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยคุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 ส�าหรับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบอยู่ในระดับมาก	 โดยเฉพาะ

บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด		ท�าให้นักศึกษาทราบผลการประเมินทันที	

  

ค�าส�าคัญ:		รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์/	คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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Abstract

The	purposes	of	this	research	were	:	1)	to	develop	and	verify	effectiveness	of	geography	

instructional	model	to	enhance	qualified	characteristics	of	undergraduate	students	in	social	studies,	

2)	to	compare	the	learning	outcome	and	the	characteristics	before	and	after	the	instruction	with		

geography	instructional	model		3)	to	investigate	the	satisfaction	of	students		toward	the	instructional	

model.	The	samples	were	50	of	the	first	year	students	in	social	study,	faculty	of	education,	

Dhonburi	Rajabhat	University.	The	research	instruments	were	the	instructional	model,	lesson	

plan,	achievement	test,	the	characteristics	evaluation	form	and	the	questionnaires.	The	results	

of	the	study	were	as	follow:The	instructional	model	called	EPCPAFE	model	were	consisted	 

of	 seven	 steps	 which	 were	 :	 1)	 E:	 Encouragement	 2)	 P:	 Presentation	 and	 Practice	 

3)	C:	Conceptualization	of	Knowledge	4)	P:	Proceeding	of	Characteristics	Development	5)	A:	

Assessment	of	Growth	Development	6)	F:	Fostering	of	higher	level	Characteristics.	and	7)	E:	

Evaluation.	The	efficiency	of	the	instructional	model	met	the	criterion	of	model	83.60/80.90,	

that	was	higher	than	the	required	criterion.	Learning	outcome	of	the	geography	students	and	

their	qualified	characteristics	development	were	gradually	increased	with	the	statistically	significant	

different	at	the	.05	level.		The	satisfaction	of	students	toward	the	instructional	model	were	at	 

a	high	level.	

Keywords: Geography	Instructional	Model/	Qualified	Characteristics

บทน�า

ศตวรรษที่	 21	 กระแสโลกาภิวัตน์ก�าลัง 

เปลี่ยนผ่าน	 “สังคมฐานความรู้หรือ	 Knowledge	

Based	 Society”	 ไปสู่โลก	 “หลังสังคมฐานความรู้	

หรือ	 Post	 Knowledge	 Based	 Society”	 ซึ่งเป็น

สังคมที่เน้นเรื่องคุณค่าของคนซึ่งจ�าเป็นต้องอยู่บน 

พื้นฐานของคุณลักษณะส�าคัญ	 คือ	 “ความรู้ที่ก�ากับ

ด้วยคุณธรรม”	 (ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน,	2551:	23)	การพัฒนาประเทศในยุคหลัง

สังคมฐานความรู้จึงต้องเน้นจุดเด่นของสังคมฐาน 

ความรู้ดังต่อไปนี้	คือ	การตอบสนอง	(Serving)	การ

สร้างความรู้	(Knowing)	ความคิด	(Thinking)	และ

การสั่งสมประสบการณ์	(Experiencing)	มาใช้ควบคู่

กันไปกับการสร้างคุณค่าความไว้วางใจ	 (Trusting)	

การใส่ใจ	(Caring)	การแบ่งปัน	(Sharing)	และความ

ร่วมมือร่วมใจ	 (Collaborating)	 ระหว่างกันและกัน		

(ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,	2551:	

25)	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของการ์ดเนอร์		(Gardner,	

2008:	153)	ทีว่่าการทีเ่ราจะยนืหยดัอยูใ่นโลกอนาคต

ได ้อย ่ างมีสุขทั้ ง ในการด�าเ นินชีวิตและหน ้าที ่

การงานน้ัน	 จะต้องสามารถปรับตัวเองให้รู ้เท่าทัน 

การเปลีย่นแปลงจากกระแสโลกาภวิตัน์	โดยการพฒันา

กระบวนการรับรู้และคิดอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับ

การพัฒนาและขัดเกลาด้านจิตใจใน	 5	 ด้านส�าคัญ		 

อันประกอบด้วยจิตช�านาญการ	(Disciplined	Mind)	

จิตสังเคราะห์	(Synthesizing	Mind)	จิตสร้างสรรค์	

(Creating	Mind)	จิตเคารพผู้อืน่และตนเอง	(Respectful	

Mind)และจิตจริยธรรม	 (Ethical	 Mind)และ 
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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาระดับพฤติกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 

ชมุชนความภาคภูมิใจในตนเอง	การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน	การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก

ชุมชน	 การมีสัมพันธภาพกับประชาชน	 และผู้น�าคนอื่นๆ	 ของผู้น�าชุมชน	 2)	 เปรียบเทียบพฤติกรรมการ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	จ�าแนกตามอายุ	สถานภาพสมรส	การประกอบอาชีพ	รายได้	การศึกษา	

ต�าแหน่งในชุมชน	 ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของผู้น�าชุมชน	 และ	 3)	 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเป็น	ผู้น�าชุมชน	จ�านวน	298	คน	ได้มาโดยการ

สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย		ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าที	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	และ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	 ตามล�าดับความส�าคัญของตัวแปรที่น�าเข้าสมการ	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้น�า

ชุมชน	อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี	ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชนในระดับปานกลาง	มีความ

ภาคภูมิใจในตนเอง	การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน	การมีสัมพันธภาพกับประชาชน	และผู้น�าคนอื่นๆ	และ

พฤติกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอยู่ในระดับมาก	พฤติกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชมุชน	เมือ่จ�าแนกตามอาย	ุสถานภาพสมรส	การประกอบอาชพี	รายได้	การศกึษา		ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง	

พบว่า	ไม่มีความแตกต่างกัน	เมื่อจ�าแนกตามต�าแหน่งในชุมชนพบว่า	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญระดับ	.05	

การมีสัมพันธภาพกับประชาชนและผู้น�าคนอ่ืนๆ	 ความภาคภูมิใจในตนเองสามารถร่วมกันท�านายพฤติกรรม

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ได้ร้อยละ	75.80	อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.001

ค�าส�าคัญ: พฤตกิรรมการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน/ความภาคภมูใิจในตนเอง/	การได้รบั	การสนบัสนนุ

จากชุมชน/	การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชน/	การมีสัมพันธภาพกับประชาชน	และผู้น�าคน

อื่นๆ	ของผู้น�าชุมชน
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Abstract

The	 purposes	 of	 this	 research	 were	 1)	 to	 study	 level	 of	 community	 empowerment	

promotion	behavior,	self-esteem,	social	support	from	within	the	community,	external	support	,	

relationships	with	community	residents	and	other	community	leaders	2)	to	compare	the	community	

leaders’	community	empowerment	promotion	behavior	as	classified	by	age,	marital	status,	career,		

income,	educational	background,	official	position	in	the	community	and	length	of	community	

leader,	3)	to	determine	self-esteem,	social	support	from	within	the	community,	external	social	

support,	relationships	with	community	residents	and	other	leaders	as	predictors	of	community	

empowerment		promotion	behavior.		Samples	were	298	community	leaders	in	Amphoe	Cha-am	

Changwat	Petchaburi	derived	by	multistage	random	sampling	technique.	Instruments	used	to	

collect	data	were	questionnaires	constructed	by	researcher.	Data	were	analyzed	for	mean,	standard	

deviation,	t-test,	One-way	ANOVA	and	the	Stepwise	Multiple	Regression	Analysis.	The	results	

found	that	:1.	Community	leaders	received	external	social	support	at	the	moderate	level,	self-

esteem,	social	support	from	within	the	community,	relationships	with	community	residents	and	

other	 community	 leaders	 and	community	empowerment	behavior	were	at	 the	high	 level.	2.	

Community	 leaders’	 community	 empowerment	behavior	 as	 classified	by	age,	marital	 status,	

career,	income,	educational	background	and	length	of	community	leader	were	not	statistically	

significant,	while	classified	by	official	position	in	the	community	were	different		with	statistical	

significance	at	.05	3.	Relationships	with	community	residents	and	other	community	leaders	and	

self-esteem	predicted	community	leaders’	community	empowerment	promotion	behavior	at	the	

percentage	of	75.80	with	statistical	significance	at	.001.

Keywords:	Community	Empowerment	Behavior/	Self-Esteem/	Social	Sopport	From	Community/	

Relationship	with	Community	Residents/	Cha-Am’s	Community	Leaders

บทน�า

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ 

ชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ	

ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ	 กระบวนการ 

ชุมชนเข้มแข็งด้วยการส่งเสริมการรวมตัว	 ร่วมคิด	 

ร ่วมท�าของชุมชน	 ตามความพร ้อมของชุมชน	 

ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่

ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

สนัตแิละเกือ้กลูและสร้างกลไกในการปกป้องคุม้ครอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

(กรมการพัฒนาชุมชน,	 2549:	 52)	 ความเข้มแข็ง 

ของชุมชน	 เป็นประเด็นส�าคัญในฐานะที่เป็นทาง 

เลือกส�าคัญหนึ่งในการพัฒนา	 โครงการพัฒนาด้าน

ต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 มุ่งไปสู่การท�าให้

ประเทศปรับเปลี่ยนไปในลักษณะการเจริญเติบโต 

อย่างรวดเร็ว	 ชุมชนหลายแห่งได้มีการสร้างเกราะ

ป้องกันตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนใน

ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง	 สมาชิกของชุมชนสามารถ
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สราวุธ	เมือบสน	-	สุเทพ	อ่วมเจริญ

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

การประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Evaluation Project of Competition Excellence School Under Tassaban  

Muang Kanchanaburi Kanchanaburi Province

สราวุธ	เมือบสน*

Sarawut	Maubson

สุเทพ	อ่วมเจริญ**

Sutep	Uamcharoen

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมนิโครงการแข่งขนัความเปน็เลิศทางวิชาการ	โรงเรยีนในสงักัด

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี		ด้านบริบท		ด้านปัจจัยน�าเข้า		ด้านกระบวนการ	และด้านผลผลิต		

โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์	 (CIPP	Model)	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จ�านวน	 888	 คน	

ประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริหารเทศบาล	 จ�านวน	 33	 คน	 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง

กาญจนบุรี	จ�านวน	10	คน	ครูผู้สอนจ�านวน	153	คน	ผู้ปกครองจ�านวน	346	คน	และนักเรียนจ�านวน	346		คน 

ผลการวิจัยพบว่า	 ด้านบริบท	 ด้านปัจจัยน�าเข้า	 ด้านกระบวนการ	 และด้านผลผลิต	 คณะกรรมการบริหาร

เทศบาล	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครูผู้สอน	ผู้ปกครองและนักเรียนมีความคิดเห็นตรงกันว่า	เหมาะสมในระดับมาก  

ค�าส�าคัญ: ประเมินโครงการ/	การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

Abstract

The	purpose	of	the	research	was	to	evaluate	the	project	on	the	Excellence	Competition	

of	Kanchanaburi	Municipal	School,	Kanchanaburi	Province.	The	evaluation	was	made	on	the	

basis	of	CIPP	Model	focusing	on	aspects	of	context,	input,	process	and	product.	The	Sample	

of	888	persons	which	consisted	of	33	Board	of	Directors	Municipalities,	10	school	administrators,	

153	teachers,	346	students	and	346	parents		The	results	showed	that	the	context		the	input	the	

process		and	output.	Board	of	Directors,	School	administrators,	teachers,		Parents	and	students	

agree	that	the	appropriate	high	agreement	level.

Keywords:	Evalvation	Project/	Competition	Excellence.
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สภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Actual Performance and Expectation of Participant Towards Instruction  

on Program of Nursing Specialty in the Ramathibodi School of Nursing

ฤทัยรัตน์	ผ่องทิพย์*

Ruthairat	Pongtip

มาเรียม	นิลพันธุ์**

Maream	Nillapun

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นจริงของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการ 

จัดการเรียนการสอน	 2)	 เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน	 3)	 เพื่อ

เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นระหว่างสภาพที่เป็นจริง 

กับความคาดหวัง	 และ	 4)	 เพื่อเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงกับความคาดหวังการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น	เมื่อจ�าแนกตามผู้เกี่ยวข้อง	ผลการวิจัย	พบว่า	1)	สภาพที่เป็นจริง

ตามความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องอยู่ในระดับมาก	 2)	 ความคาดหวังตามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอยู่ใน

ระดับมากที่สุด	3)	การจัดการเรียนการสอนระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับความคาดหวัง	แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และ	 4)	 สภาพที่เกิดขึ้นจริง	 และความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัด 

การเรียนการสอนเมื่อ	จ�าแนกตามความคิดเห็นของผู้สอน	ผู้เข้ารับการอบรม	และศิษย์เก่าแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และจ�าแนกตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา	 และศิษย์เก่าแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ		.01		

ค�าส�าคัญ:	 สภาพที่ เป ็นจริง/ความคาดหวัง/	 ผู ้ เกี่ยวข้อง/	 การจัดการเรียนการสอน/	 หลักสูตร 

เฉพาะทางระยะสั้น

Abstract

The	purposes	of	this	research	were:	1)	to	study	the	actual	performance	of	participant	

towards	 the	 instruction,	 2)	 to	 study	 the	 expectationof	 participant	 towards	 the	 instruction,	 

3)	to	compareactual	performance	and	participants’	expectation	towards	the	instruction	on	the	

program	of	nursing	specialty	and	4)	to	compare	actual	performance	and	participants’	expectation	
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สภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 

ฤทัยรัตน์	ผ่องทิพย์	-	มาเรียม	นิลพันธุ์

towardsinstruction	 on	 program	 of	 nursing	 specialty.	 The	 results	 found	 that:	 1)	 The	 actual	

performanceof	participant	were	at	high	level,	2)	The	expectation	of	the	participant	were	at	the	

highest	level,	3)	The	instruction	between	actual	performance	and	expectation	was	statistically	

significant	different	at	0.01	level,	and	4)	The	actual	performance	and	the	participants’	expectation	

towards	the	instruction	divided	into	instructors,	trainees	and	alumni’s	opinions	were	categorized	

were	at	statistically	significant	different		.01	level,	the	supervisors	opinions	and	alumni’s	opinions	

were	towards	were	statistically	significant	different	at		.01	levels.

Keywords:	Actual	performance/	Expectation/	Participant/	Instruction/	Program	of	Nursing	Specialty 

บทน�า

วิชาชีพพยาบาลเป็นงานบริการต่อมนุษย์	 

จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู ้รับบริการ 

และในการส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีภาวะสุขภาพที่ดี 

ทั้งกายและใจโดยอาศัยกิจกรรมการพยาบาลนั้น 

พยาบาลจะต้องมีคุณสมบัติของความเป็นตัวตนที่ 

แท้จริง	(Self	Actualization)	ได้แก่	การมีวุฒิภาวะ

มีความสามารถ	 มีความรับผิดชอบ	 มีความเห็นอก

เห็นใจ	เป็นคนอบอุ่น	จริงใจ	และยอมรับนับถือผู้อื่น

การที่จะมีคุณสมบัติเหล่านี้	 การจัดการศึกษาจะต้อง

เน้นในแนวทางของมนุษยนิยม	 หากหลักสูตรและ 

การจดัการเรียนการสอนไมส่ามารถส่งเสรมิความเป็น

มนุษย์ได้	 ก็จะไม่สามารถผลิตพยาบาลที่ส่งเสริม 

ความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการได้เช่นกัน	 (ดรุณี	 

รุจกรกานต์,	 2541:	 179)	 ดังนั้น	 การจัดการเรียน 

การสอนจึงต้องส่งเสริมความสามารถในการพยาบาล

ตามแนวทางการดูแลมนุษย์	(Humanistic	Nursing	

Care)	 โดยจัดให้มีการเรียนรู้ทั้งทางด้านความรู ้	 

ความคิด	 (Cognitive	 Learning)	 ด้านการปฏิบัต	ิ

(Psychomotor	Learning)	และด้านเจตคต	ิ(Affective	

Skill	Development)	จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้

ถ้าต้องการการพัฒนาที่สมบูรณ์	 หลักการดังกล่าว 

จงึเป็นจุดมุ่งหมายส�าคญัของการจดัการศกึษาพยาบาล	

ซึ่งกล่าวไว้ในวัตถุประสงค์หลักสูตรของทุกสถาบันที่

ผลติบณัฑติทางการพยาบาล	(พวงรตัน์		บญุญานรุกัษ์,	

2546:	88)

การพยาบาลหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น 

เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นภายหลังส�าเร็จการศึกษาใน 

ระดบัปรญิญาตรแีล้วโดยมจีดุประสงค์เพือ่ให้มพียาบาล

ที่เข้าอบรมมีคุณภาพและศักยภาพในการพยาบาล 

และการดแูลสขุภาพของประชาชน	ซึง่ต้องจดัการเรยีน

การสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบ

สาธารณสุข	เพื่อเตรียมความพร้อมให้พยาบาลที่เป็น

ผลผลิตมีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและ

ความสามารถหรอืมสีมรรถนะในการปฏบิตักิารพยาบาล

ตรงตามความต้องการของสังคมหรือผู้ใช้ผลผลิต

ทางการพยาบาล	 และตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัต	ิ

หน้าที่หลักในการผลิตพยาบาลวิชาชีพ	 และพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนของ

หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางเริม่มมีาตัง้แต่ปี	2520	

แต่ละสาขามีการเรียนการสอนที่กระจัดกระจายตาม

รปูแบบของสถาบนัทีเ่ปิดอบรม	โดยจากหลกัสตูรผ่าน

การรับรองจากสภาการพยาบาล	แต่ละสถาบันมีสิทธิ

การก�าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นของ

ตัวเอง	พยาบาลทีจ่บออกมาวธีิการปฏิบติัทีห่ลากหลาย

แตกต่างกันตามวิธีสอน	 สภาการพยาบาลเล็งเห็นถึง
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*	 นักศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่นหญิง

ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม
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บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาระดับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์	

การเห็นคุณค่าในตนเอง	ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม	ความคิดเห็นต่อผล

ดใีนการป้องกนัความเส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์และการได้รบัแนวทางการป้องกนัการมเีพศสมัพนัธ์จากครอบครวั

ของนักเรียนวัยรุ่นหญิง	 2)	 เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการมี 

เพศสัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่นหญิง	3)	ศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเอง	ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตาม

กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม	 ความคิดเห็นต่อผลดีในการป้องกันความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์และการได้รับ

แนวทางการป้องกนัการมเีพศสมัพนัธ์จากครอบครวัเป็นปัจจยัทีส่ามารถท�านายการปฏบิตัตินเพือ่ป้องกนัความ

เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่นหญิง	ผลการวิจัยพบว่า	1)	นักเรียนวัยรุ่นหญิงมีระดับการปฏิบัติ

ตนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์	ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตามกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม 

ความคดิเห็นต่อผลดใีนการป้องกนัความเสีย่งต่อการมเีพศสมัพันธ์และการได้รับแนวทางการป้องกันการมเีพศ

สัมพันธ์จากครอบครัวอยู่ในระดับมาก	ส่วนการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับปานกลาง	2)	นักเรียนวัยรุ่น

หญิงที่มีประเภทของกิจกรรมที่ชอบเข้าร่วมแตกต่างกันมีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการมีเพศ

สัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	3)	ความคิดเห็นต่อผลดีของการป้องกันความเสี่ยง

จากการมเีพศสมัพนัธ์และความสามารถในการเลอืกปฏบิตัติามกลุม่เพือ่นอย่างเหมาะสมสามารถร่วมกนัท�านาย

การปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน	ความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้ร้อยละ	34.7	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.001
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Abstract

The	purposes	of	 research	were:1)	 to	examine	self	behave	 for	a	protection	of	 sexual	

behavior	risk,	self	–	esteem,	the	ability	to	conform	appropriately	with	friends,	opinion	toward	

good	results	for	a	protection	of	sexual	behavior	and	guidance	from	family	for	a	protection	of	

sexual	behavior,	2)	to	compare	self		behave	for	a	protection	of	sexual	behavior	risk	as	classified	

by	family	status,	place	to	stay	,type	of		activity		involved,	and	status	of	having	a	boy-friend.	 

3)	to	determine	self	esteem	,the	ability		to	conform	appropriately	with	friends,	opinion	toward	

good	results	for	a	protection	of	sexual	behavior	as	the	predictors	of	self		behave	for	a	protection	

of	sexual	behavior	risk.	female	adolescent	students,	The	results	found	that	:	1)	Self		behave	for	

a	protection	of	sexual	behavior	risk,	ability	to	conform	appropriately	with	friends,	opinion	toward	

good	results	for	a	protection	of	sexual	behavior	and	guidance	from	family	for	a	protection	of	

sexual	behavior	of	the	female	adolescent	students	were	in	a	high	level	,self	esteem	was	in	a	

moderate	level.	2)	Self		behave	for	a	protection	of	sexual	behavior	risk	of	students	with	difference	

type	of	activity	involved		were	significantly	different	at	a		.5	level.	3)	Opinion	toward	good	

results	for	a	protection	of	sexual	behavior	and	ability	to	conform	appropriately	with	friends	were	

the	predictors	of	self		behave	for	a	protection	of	sexual	behavior	risk	with	34.7%,	at	a	significant	

level	of	.001.

Keywords: Self	Behave/	Protection/	Sexual	Behavior	Risk

บทน�า

เนือ่งด้วยสงัคมไทยในปัจจบุนัได้รบัวฒันธรรม

ตะวันตกเข้ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น	วัยรุ่นเป็น 

กลุ ่มหนึ่งที่รับวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้โดยไม่ได้ 

ไตร่ตรองว่าสิ่งใดควรท�าสิ่งใดไม่ควรท�า	 โดยเฉพาะ

สังคมไทยคาดหวังให้วัยรุ ่นหญิงมีความบริสุทธิ์ 

ไร้เดียงสาในเรื่องเพศ	 ในขณะที่วัยรุ ่นเป็นวัยที่มี

พัฒนาการทางเพศอย่างรวดเร็ว	 มีแรงขับทางเพศสูง	

ต้องการเรียนรู ้เรื่องเพศ	 ประกอบกับสังคมและ 

สภาพแวดล้อมในปัจจบุนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

มกีารกระจายและเผยแพร่ได้อย่างอสิระ	วัยรุ่นสามารถ

เข้าถึงสื่อต่างๆ	 ที่มีส่วนกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ	

พฤติกรรมทางเพศได้ง่ายนอกจากนีส้ถานเรงิรมย์	เช่น	

ผับ		บาร์		คาเฟ่		สวนอาหาร		ที่สร้างบรรยากาศ	และ

การแสดงโชว์ที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศมีให้พบเห็น 

ได้ทั่วไป	 จึงเป็นส่วนหน่ึงในการกระตุ้นให้วัยรุ ่น 

มีแนวโน้มที่จะเรียนรู ้เรื่องเพศและมีเพศสัมพันธ ์

ก่อนวัยอันควร	

พฤติกรรมเด็กมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

ถือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงเพราะไม่ใช่เพียงความ 

ไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา		

เช่น	 ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน	 ปัญหาการติด 

เชื้อเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่น	 เป็นต้น	 	 ปัญหาพฤติกรรม 

ทางเพศเหล่านี้มีสาเหตุมาจากหลายๆ	 ปัจจัย	 ไม่ว่า 

จะเป็นจากการที่วัยรุ่นขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

เพศศึกษาที่ถูกต้อง	ขาดการเห็นคุณค่าในตนเอง	การ

ท�าตามกลุ่มเพื่อนอย่างขาดวิจารณญาณ	 ตลอดจน

ความคดิของตวัวยัรุน่เองต่อการมเีพศสมัพนัธ์	เป็นต้น

การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่นหญิง 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

3	ก่อนและหลงัการใช้กจิกรรมนนัทนาการ	และ	2)	เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ต่อกิจกรรมนันทนาการของนักเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที	่ 3	 โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์	 อ�าเภอสามพราน	 จังหวัดนครปฐมได้มา	 โดยวิธีการเลือกแบบอาสาสมัคร	 ตามกิจกรรม	 จ�านวน	 

20	 คน	 แผนการวิจัยเป็นแบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนและสอบหลัง	 (One	 Group	 Pretest-Posttest	 Design)		

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	1)	แผนการจัดกิจกรรมนันทนาการ	2)	แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน		

และ	 3)	 แบบสอบถามความคิดเห็น	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 

ค่า	t-test	แบบ	Dependent	และการวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัย	พบว่า

1.	 ผลการทดสอบก่อนเรียนและผลการทดสอบหลังเรียนภาษาอังกฤษของนักเรยีนชั้นประถมศึกษา

ปีที่	3	โดยใช้กิจกรรมนันทนาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยผลการทดสอบหลัง

เรียนมีคะแนนสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน

2.	 ความคิดเห็นของผู้เรียนทีมีต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	

โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ	พบว่า	ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน	ผู้เรยีนมีความคิดเห็นว่า	ผู้เรยีนมีความ

ต้องการให้จัดกิจกรรมนันทนาการทุกปี	มากที่สุด

ค�าส�าคัญ:	ทักษะภาษาอังกฤษ/	กิจกรรมนันทนาการ
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Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	to	1)	compare	the	development	of	the	third	-	grade	

students’	English	skills	before	and	after	being	taught	through	recreational	activities;	2)	investigate	

the	students’	opinions	towards	the	recreational	activities.	Samples	were	20	students	of	the	third	

grade	students	from	Joseph	Upatham	School,	Nakornpathom	during	the	academic	year	2011.	

Research	 design	 was	 one	 group	 pre-test	 post-test	 design.	 The	 instruments	 employed	 were:	 

1)	the	lesson	plans	of	recreational	activities	2)	evaluation	test	and	3)	questionnaires.	The	data	

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

The	results	of	the	research	were:	1)	the	students	English	proficiency	before	and	after	learning	

through	recreational	activities	were	significantly	different	at		.05	level.	2)	The	students’	opinions	

revealed	that	learning	recreational	activities	should	be	provided	by	school	every	year.

Keywords:	English	Skills/	Recreational	Activities

บทน�า

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและ 

แนวโน้มในอนาคต	 สะท้อนให้เห็นความเสี่ยงที่อาจ

เกิดทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง	 สถาบันทาง

สงัคม	และปัจเจกบคุคล	จ�าเป็นต้องเตรยีมคนให้พร้อม

รับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและภูมิภาค	โดย

เฉพาะในประชาคมอาเซียน	 ดังนั้นแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	พ.ศ.	2555-

2559	จงึมุง่เน้นการพฒันาคนทุกช่วงวยัให้เข้าสูส่งัคม

แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน	 มีภูมิคุ้มกันต่อ

การเปลีย่นแปลง	รวมท้ังการเสรมิสร้างสภาพแวดล้อม

ในสงัคม	และเอือ้ต่อการพฒันาคน	พฒันาเดก็วยัเรยีน

ให้มีความรู้ทางวิชาการ	 และสติปัญญาทางอารมณ์ที่

เข้มแข็ง	 โดยบูรณาการการเรียนรู ้ให้หลากหลาย 

ทัง้ด้านวิชาการ	ทกัษะชีวติ	และนนัทนาการทีค่รอบคลมุ

ทัง้ศลิปะ	ดนตร	ีกฬีา	วัฒนธรรม	ศาสนา	ประชาธิปไตย	

ความเป็นไทย	 ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง	

ควบคูก่บัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

รวมทัง้การเรยีนรูภ้าษาสากลอืน่ท่ีเหมาะสม	และภาษา

ประเทศเพื่อนบ้าน	 เพื่อรองรับการเป็นประชาคม

อาเซียน	 เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน	

สามารถจดัการ	ควบคมุ	ดแูลอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	 ส�านักนายกรัฐมนตรี,	 2554:	 46)	 

ในสังคมปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ	

ภาษาหน่ึงที่มีบทบาทส�าคัญ	 ในการติดต่อสื่อสาร 

อย่างกว้างขวางและเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่ง	ดังนั้น

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสาร	การศึกษา	การแสวงหา

ข้อมูลเพิ่มเติมและการประกอบอาชีพ	 การเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล	

สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

ด้วยความมั่นใจ	ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่งที่มีความ

ส�าคัญในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างมาก	 ดังน้ันจึง 

มีความจ�าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นตัวเชื่อม

การติดต่อกัน	 เน่ืองจากมีการก�าหนดภาษาสากล 

ในการติดต่อสื่อสารขึ้น	 ซึ่งภาษาอังกฤษนับว่าเป็น 

ภาษาสากลภาษาหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจนอาจ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

วาสนา	อุตสาหะ	-	สุเทพ	อ่วมเจริญ

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่	5	ฉบับที่	2	(กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2556)

233



การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจเข้าท�างานในองค์การภาครัฐ

เบญญารัศม์	อรุณบรรเจิดกุล	-	พิษณุ	เฉลิมวัฒน์

*	 นกัศกึษาปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาการบรหิารและพฒันาประชาคมเมอืงและชนบท	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์		 

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.	ภาควิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าท�างานในองค์การภาครัฐของพนักงาน

ในองค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

A Study of Factors Affecting Decision on Working in Governmental 

Organizations of Personnels in Subdistrict Administrative Organizations

 in Prachuap Khiri Khan Province

เบญญารัศม์	อรุณบรรเจิดกุล

Benyarat	Arunbanchoedkul

พิษณุ	เฉลิมวัฒน์**

Pitsanu	Chalermwat

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาระดับการตัดสินใจการเข้าท�างานในองค์การภาครัฐ 

ของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต�าบล	 และ	 2)	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความต้องการ 

ขัน้พืน้ฐานกบัการตดัสนิใจเข้าท�างานในองค์การภาครฐัของพนกังานในองค์การบรหิารสว่นต�าบล	กลุม่ตวัอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัย	คือ	พนักงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	จ�านวน	306	คน	ได้มา

จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	โดยใช้สูตรของทาโร	ยามาเน่	เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	สถิติที่ใช้

ในการวิจัย	 คือ	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 

ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 การตัดสินใจเข้าท�างานในองค์การภาครัฐของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต�าบล	 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ได้แก่	 ด้านความมั่นคงในงาน	 รองลงมาคือ	 ด้านค่าตอบแทน	 และด้านการได้รับ	 

การยอมรับนับถือ	 และ	 2)	 ปัจจัยความต้องการข้ันพื้นฐานกับการตัดสินใจเข้าท�างานในองค์การภาครัฐ 

ของพนักงานในองค์การบริหารส่วนต�าบล	 โดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ		.05	
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Abstract

This	 research	 aimed	 to:	 1)	 study	 the	 level	 of	 decision	on	working	 in	 governmental	

organization	 of	 personnels	 in	 Subdistrict	Administrative	Organizations,	 and	 2)	 examine	 the	

relationships	between	the	factors	of	basic	needs	and	the	personnels’	decision	on	applying	to	

work	in	governmental	organizations.	The	research	samples	were	306	personnels	in	Subdistrict	

Administrative	Organizations	in	Prachuap	Khiri	Khan	Province,	derived	by	using	simple	random	

sampling	method.	The	sample	size	was	calculated	by	using	Taro	Yamane’s	formula.	The	tool	

for	collecting	data	was	a	questionnaire.	The	data	were	analyzed	by	using	percentage,	mean,	

standard	deviation,	and	Pearson’s	Product-moment	correlation	coefficient.	The	research	findings	

were:	1)	The	decision	on	working	in	governmental	organization	of	personnels	in	Subdistrict	

Administrative	Organizations	was	overall	at	a	high	level.	The	first	three	aspects	affecting	the	

decision	were,	ranked	in	descending	order	of	their	mean	scores,	security	in	working	safety	needs,	

payment	and	physiological	needs,	and	acceptance	social	needs,	which	the	set	hypothesis	was	

accepted,	and	2)	There	was	relationship	at	a	moderate	level	with	statistical	significance	at	0.05	

level	between	the	factors	of	basic	needs	and	the	personnels’	decision	on	applying	to	work	in	

governmental	organizations.

Keywords: The	Decision	on	Working

1. บทน�า

ในสภาพสังคมและเศรษฐกิจของไทยใน 

ปัจจุบันตลอดจนกลไกการบริหารต่างๆ	 ของรัฐมี 

ปัญหา	 ยังไม ่อาจปรับปรุงให ้เกิดประสิทธิภาพ 

เท่าที่ควร	 ท�าให้ต้องมีการปฏิรูประบบราชการ	 เพื่อ 

เป็นแนวทางในการบรหิารราชการให้เกดิประสทิธภิาพ	

โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	10 

(พ.ศ.	 2550-2554)	 มีสาระส�าคัญเพื่อน�าไปสู  ่

รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่	 เน้นการ

พัฒนาให้สามารถพึ่งพาตนเอง	 และมีภูมิคุ ้มกัน	 

โดยยึดหลัก	 “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	มาเป็น 

ปรชัญาน�าทางในการพฒันาและบรหิารประเทศ	ควบคู่

ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็น 

องค์รวม	โดยมี	“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”

นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาถึงป ัญหาวิกฤติ 

เศรษฐกิจไทย	 ซ่ึงเริ่มมาจากปัญหาวิกฤติทางการเงิน	

นับตั้งแต่ปี	 2540	 เป็นต้นมา	 และปัญหาเด่นชัด 

เมื่อมีการประกาศลอยตัวค่าเงินบาท	 และปิดบริษัท

เงนิทนุ	รวมทั้งหมด	56	แหง่	ประกอบกับการมีปญัหา

การขาดสภาพคล่องได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง 

กับภาคการผลิตและภาคการบริการธุรกิจจ�านวนมาก

ต้องปิดกิจการหลายแห่ง	 ต้องลดก�าลังการผลิต	 

ลดจ�านวนวัน	 ช่ัวโมงท�างาน	 ลดคนงาน	 จากปัญหา 

ดังกล่าวส่งผลให้มีการลดคนงานอย่างต่อเนื่อง	 มีมา

จนถึงปัจจุบัน	 ท�าให้กลุ่มผู้ว่างงานหรือบัณฑิตที่จบ 

การศึกษามีความรู้สึกไม่มั่นคงในการท�างาน	 ความ 

รู้สึกมั่นคงในการท�างานจัดเป็นความต้องการในระดับ

พื้นฐานของมนุษย์	 เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที ่
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานองค์การ 

บริหารส่วนต�าบล	 และ	 2)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยสุขอนามัยกับคุณภาพชีวิต 

การท�างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 พนักงานส่วนต�าบล	 

ลูกจ้างประจ�า	 และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 จ�านวน	 

307	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 คุณภาพชีวิต 

การท�างานของพนกังานองค์การบรหิารส่วนต�าบล	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านเรยีงล�าดบั

จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย	ได้แก่	คุณภาพชีวิตในการท�างานด้านความภูมิใจในองค์การ	ด้านความก้าวหน้าและ

ความมั่นคง	ด้านการบูรณาการด้านสังคมหรือสังคมสัมพันธ์	ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน	อยู่ใน

ระดับมาก	ส่วนด้านภาวะอิสระจากงาน	ด้านลักษณะการบริหารงาน	ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ	

และด้านสภาพการท�างานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ตามล�าดับ	 และ	 

2)	 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยสุขอนามัย	 มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล	อยู่ในระดับสูง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ		.01	จากงานวิจัยพบว่าองค์การบริหารส่วนต�าบล

ควรจัดให้มีสภาพการท�างานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 ควรมีการให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและ

เพียงพอ	เพื่อให้พนักงานส่วนต�าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง
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Abstract

This	research	aimed	to:	1)	study	the	level	of	working	life	quality	of	personnel	in	subdistrict	

administrative	organizations,	and	2)	examine	the	relationship	between	the	two	factors,	namely	

motivational	 factor	 and	 hygiene	 factor,	 and	working	 life	 quality	 of	 personnel	 in	 subdistrict	

administrative	organizations.	The	307	research	samples	were	personnel,	including	the	officials	

and	permanently	and	temporarily	hired	employees,	in	subdistrict	administrative	organizations	in	

Prachuap	Khiri	Khan	Province.	

The	 tool	 for	 collecting	 data	was	 a	 questionnaire.	 The	 data	were	 analyzed	 by	 using	

percentage,	mean,	standard	deviation,	and	Pearson’s	Product	Correlation	Coefficient.The	research	

results	were:	1)	Working	life	quality	of	personnel	in	subdistrict	administrative	organizations	was	

overall	at	a	high	level.	The	pride	in	their	organizations	was	the	aspect	of	working	life	quality	

ranked	at	the	highest	level.	The	two	aspects,	namely	working	progress	and	security,	and	social	

integration	or	relation	were	at	a	high	level,	whereas	the	last	4	aspects,	namely	work	independent	

condition,	administrative	characteristics,	fair	and	sufficient	compensation,	and	safe	and	healthy	

working	condition,	were	at	a	moderate	level,	and	2)	There	was	relationship	at	a	high	level	with	

statistical	significance	at		.01	level	between	the	two	factors,	namely	motivational	factor	and	

hygiene	factor,	and	working	life	quality	of	personnel	in	subdistrict	administrative	organizations,	

with	was	congruent		with		the	set	hypothesis,		from	the	research	findings,	subdistrict	administrative	

organizations	 should	 create	 safe	 and	 healthy	working	 condition,	 provide	 fair	 and	 sufficient	

compensation,	in	order	to	create	better	personnel’s	quality	of	life.

Keywords:	The	Working	Life	Quality

บทน�า

คุณภาพชีวิตการท�างานถือว่าเป็นสิ่งจ�าเป็น 

ในการสร้างความส�าเร็จขององค์การ	 “คน”	 เป็น

ทรัพยากรที่มีคุณค่าย่ิงขององค์การ	 เพราะไม่ว่า 

องค์การหรือธุรกิจใดๆ	 ต้องอาศัยคนที่มีคุณภาพ 

ในการบริหารและการปฏิบัติงาน	 ดังนั้นจึงต้องให้ 

ความส�าคัญกับคนขององค์การ	 ซึ่งมิใช่ว่าองค์การ 

จะหวังผลการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายจากคน 

ที่ปฏิบัติงานแต่เพียงอย่างเดียว	 แต่องค์การจะต้อง

ค�านึงถึงคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เหล่านั้นด้วย

การศกึษาเรือ่งคณุภาพชวีติการท�างาน	มีความ

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ระหว่างความพึงพอใจในการท�างานด้านต่างๆ	 กับ

คุณภาพชีวิตการท�างาน	 เนื่องจากลักษณะที่มีความ

แตกต่างกันในแต่ละด้าน	ได้แก่	ลักษณะงานที่มีความ

หลากหลายของงาน	ความมอีสิระในการตดัสนิใจ	และ

โอกาสรับรู ้ผลการปฏิบัติงาน	 สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ	 ที่ต้องเอื้ออ�านวยต่อการท�างาน	 และความ

พร้อมของอุปกรณ์	เครื่องมือ	เครื่องใช้ส�านักงาน	ซึ่ง

ในแต่ละหน่วยงานมีการจัดสรรให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

แตกต่างกนัตามนโยบายของหน่วยงาน	หรอืงบประมาณ
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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนเขียนโปรแกรมและแนวทาง

การสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 2)	 พัฒนาระบบการสอนเพื่อ

พัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 และ	 

3)	 ประเมินประสิทธิภาพการใช้ระบบการสอน	 โดยขั้นตอนการด�าเนินการวิจัยแบ่งเป็น	 5	 ขั้นตอน	 ดังน้ี	 

ขั้นที่	1	การวิเคราะห์	ขั้นที่	2	การออกแบบ	ขั้นที่	3	การพัฒนา	ขั้นที่	4	การน�าไปใช้	และขั้นที่	5	ประเมินผล	

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	ห้องเรยีนผูม้คีวามสามารถพเิศษคณติศาสตร์-

วิทยาศาสตร์	1	ห้องเรียน	จ�านวน	35	คน	โดยใช้การทดลองแบบ	One	Group	Pretest-Posttest	Design		

ผลการวิจัยพบว่า	1)		ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ประกอบด้วย	1)	ปัจจัย

ด้านบุคลิกภาพ	 2)	 ปัจจัยด้านความรู ้	 ความสามารถทางวิชาการ	 3)	 ปัจจัยด้านคุณสมบัติพิเศษ	 

(ปัญญาเลิศ)	4)	ปัจจัยด้านสังคม	และ	5)	ปัจจัยสนุบสนุนด้านอื่นๆ	นอกจากนั้นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้น�าเสนอ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนไว้ดังนี้	1)	คัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม		2)	ทดสอบความสามารถ

พื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการเรียน	 3)	 จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์เพื่อประเมินศักยภาพ	 และ	 4)	 ใช้รูปแบบการ

เรียนแบบพิเศษโดยเฉพาะเพื่อดึงความสามารถสูงสุดของผู้เรียน	2)	ระบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาขึ้น	 มีองค์ประกอบ	 

6	 หน่วยย่อย	 คือ	 1)	 หน่วยสนับสนุน	 2)	 หน่วยประเมินศักยภาพและจัดกลุ่ม	 3)	 หน่วยปรับพื้นฐาน	 

4)	หน่วยเรียนรู้เนื้อหาใหม่และฝึกฝนทักษะ	5)	หน่วยฝึกทักษะและประสบการณ์ขั้นสูง	และ	6)	หน่วยวัด

และประเมินผล	3)	ผลการน�าระบบการสอนไปทดลองใช้พบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ด้านความรู้	ความ

เข้าใจ	และทกัษะการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ของผู้เรยีนหลังการเรยีนด้วยระบบการสอนสงูกว่าก่อนเรยีน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ		.05

ค�าส�าคัญ:	ระบบการสอน/	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	
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Abstract

The	study	was	the	research	and	development.	The	main	purposes	of	this	research	were	

to	 1)	 to	 finding	 factors	 of	 learners	 who	 successes	 in	 computer	 programming	 study	 and	 

instructional	guideline	of	computer	programming	in	secondary	school	level.	2)	Develop	instructional	

system	model	to	enhance	competency	in	computer	programming	for	secondary	school	students	

and	3)		evaluate		efficiency	of		instructional	system	model	to	enhance	competency	in	computer	

programming	for	secondary	school	students.	The	sample	group	was	secondary	school	students	

in	math-science	gifted	classroom	with	35	students	and	using	the	experimental	one	group	pretest	

posttest	design.		

The	results	were	that:		1)	The	factors	of	learners	who	successes	in	computer	programming	

subject	are	1)	Factors	in	personality			2)	Factors	in	academic	capacity	3)	Factors	in	special	

talent	4)	Factors	in	Sociality	and	5)	Factors	in	the	others.	In	addition,	all	the	data	present	in	

the	curriculum	are	as	follows:	1)	selection	of	students	who	are	eligible	2)	tests	the	basic	need	

to	learn	3)	event	experience	to	assess	and	4).	Using	learning	style,	especially	for	highest	students’	

competency.	2)	The	 study	 was	 organized	 into	 5	 steps:	 1)	 Analysis	 of	 system	 requirements	 

2)	System	design	3)	System	development	4)	System	to	use	in	the	actual	situation	(Implement)	

5)	Evaluation	system.			The	results	of	the	study	found	that:	The	system	composed	of		6		elements	

were	1)	Support	unit		2)	Assessment	of	potential	and	classification	unit		3)	Adjustment	of	basic	

knowledge	unit	4)	Learning	new	content	and	basic	skills	training	unit		5)	Skills	training	and	

Advance	Experience	unit	and	6)	Assessment	and	evaluation	unit.	3)	The	 experimental	 group,	

after	learning	the	students’	knowledge,	Understanding	and	skills	were	higher	than	those	of	before	

learning	in	statistically	significant	at	the	.05	level

Keywords:		Instructional	System/	Computer	Programming	

บทน�า

ในช่วงทศวรรษที่ผ ่านมาเทคโนโลยีด้าน

สารสนเทศ	 ซึ่งรวมทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยกีารสือ่สาร	(Information	and	Communi-	

cations	 Technology)	 อีกทั้งเทคโนโลยีน�าสมัย 

อ่ืนๆ	เช่น	เทคโนโลยชีวีภาพและพนัธวุศิวกรรมศาสตร์	

ได้ก่อเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้าง

ขวาง	 ประเทศที่พัฒนาหลายประเทศประสบความ

ส�าเร็จในการรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

บนพื้นฐานของ	 “เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการ 

เรียนรู้”	 (Knowledge-based	 Economy)	 ในขณะ

เดียวกันความขาดแคลนแรงงานความรู้ส่งผลให้มี 

การใช้นโยบายน�าเข้าแรงงานความรู้	 เพื่อชดเชยและ

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด	 ในขณะที่ 

บางประเทศใช้นโยบายที่ชักน�าให้สมองไหลกลับ 

เพื่อพัฒนาชาติของตนเอง	 (ศูนย ์ เทคโนโลยี 

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,	2545:	7)
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บทคัดย่อ

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการพฒันาเครือ่งมอืวดัความสามารถด้านสตปัิญญา	ส�าหรบันกัเรยีนระดบัปฐมวยั	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี	 เขต	 4	 โดยหาคุณภาพเครื่องมือ	 ด้านความ 

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง	ความยากง่าย	อ�านาจจ�าแนก	ความเชื่อมั่น	สร้างเกณฑ์ปกติ	

และคู่มือการใช้	เครื่องมือมี	2	ชนิด	คือ	แบบทดสอบความสามารถด้านสติปัญญา	จ�านวน	6	ฉบับ	ฉบับที่	1	

ความสามารถด้านการคิด	 ฉบับที่	 2	 ความสามารถด้านการใช้ภาษา	 ฉบับที่	 3	 ความสามารถด้านการสังเกต	

การจ�าแนก	และการเปรียบเทียบ	ฉบับที่	4	ความสามารถด้านจ�านวน	ฉบับที่	5	ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์	

ฉบับที่	6	ความสามารถด้านเข้าใจธรรมชาติ	กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับปฐมวัย	ชั้นอนุบาล	1	ปีการศึกษา	

2552	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี	เขต	4	จ�านวน	283	คน	ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	

ผลการศึกษาพบว่า

แบบทดสอบความสามารถด้านสติปัญญา	 ทั้ง	 6	 ฉบับมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา	 โดยผู้เช่ียวชาญ 

เป็นผู้พิจารณา	 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง	 ตั้งแต่	 0.71	 ถึง	 1.00	 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง	 พิจารณา 

จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับซ่ึงมีความสัมพันธ์กันอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	ความยากง่าย	 มีค่าตั้งแต่	 0.44	 ถึง	 0.80	อ�านาจจ�าแนกมีค่าตั้งแต่	 0.24	

ถึง0.89	 ความเชื่อมั่นมีค่าตั้งแต่	 0.62	 ถึง	 0.88	 เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบความสามารถด้านสติปัญญา 

มีค่าคะแนนที่ปกติตั้งแต่	T21	ถึง	T65	และเกณฑ์ปกติรวม	มีค่าคะแนนที่ปกติตั้งแต่	T22	ถึง	T68

ค�าส�าคัญ:	การพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถ
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การพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถด้านสติปัญญาส�าหรับนักเรียนระดับปฐมวัย

ตรีมาลา	เรือนทอง	-	ศุภลักษณ์	สัตย์เพริศพราย

Abstract

This	research	aimed	to	develop	an	instrument	for	measuring	the	intelligence	of	students	

at	 the	primary	school	 level	 in	schools	under	Kanchanaburi	Primary	Education	Service	Area	

Office	4	by	determining	the	quality	of	the	instruments	on	their	content	validity,	construct	validity,	

difficulty	values,	discriminative	power,	and	reliability	as	well	as	constructing	norms	and	manuals.	

The	 instruments	were	of	 two	 types.	The	first	 type	consisted	of	6	 tests	which	were	used	 to	

measure	the	competency	of	intelligence.	Test	1	was	used	to	measure	thinking	competency,	while	

Test	2	for	language	competency.	Test	3	was	used	to	measure	observation,	classification,	and	

comparison	competency,	while	Test	4	was	for	numerical	competency.	Test	5	was	used	to	measure	

competency	of	dimensional	relations,	and	Test	6	was	to	measure	the	competency	of	understanding	

nature.	The	second	type	was	a	test	to	measure	the	practice	of	intelligence	in	the	afore-mentioned	

6	areas.	The	sample	group	consisted	of	283	1st	year	kindergarten	students	in	primary	schools	

under	Kanchanaburi	Primary	Education	Service	Area	Office	4,	selected	by	multi-stage	random	

sampling.	

	 The	research	results	revealed	that:

	 The	6	tests	to	measure	the	competency	of	intelligence,	determined	by	experts,	showed	

content	validity	with	index	of	correspondence	values	from	0.71	to	1.00.	Their	construct	validity,	

determined	by	the	values	of	correlation	coefficient	between	item	scores	and	total-test	scores,	

was	significantly	related	at	0.01	level.	Their	difficulty	value	ranged	from	0.44	to	0.80,	while	

their	discriminative	power	from	0.24	to	0.89.	The	reliability	was	from	0.62	to	0.88.	The	norms	

of	the	tests	showed	that	the	normal	T	values	were	from	T21	to	T65	and	the	normal	T	values	

of	their	collective	norms	were	from	T22		to	T68.

Keywords: Instruments	for	Measuring

บทน�า

การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนา 

เด็กต้ังแต่แรกเกิดบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและ 

การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ

และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน	 ตามศักยภาพภาย

ใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก	

ความเอื้ออาทร	และความเข้าใจของทุกคน	เพื่อสร้าง

รากฐานคุณภาพชวิีต	ให้เดก็พัฒนาไปสูค่วามเป็นมนุษย์

ที่สมบูรณ์	เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม	(กระทรวง

ศึกษาธิการ,	 2546:	 3)	 ซ่ึงในปัจจุบันทุกประเทศได้

ตระหนักแล้วว่า	 การศึกษาของเด็กปฐมวัยส�าคัญยิ่ง	

ด้วยเป็นรากฐานชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะเด็กอายุ	 

3-6	ปี	เพราะเด็กในวัยนี้เป็นเด็กในวัยที่ก�าลังพัฒนา 

ทั้งร่างกาย	 อารมณ์	 จิตใจ	 สังคม	 และสติปัญญา	

(กระทรวงศึกษาธิการ,	2541:	1)	และเป็นที่ยอมรับ

โดยทั่วไปแล้วว่าโลกปัจจุบันและอนาคตเป็นโลก 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาล 

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

The Relationship Between Quality of Information System for Administration 

and  Effectiveness of Academic Administration of Schools Under Municipality 

in Prachuap Khiri Khan Province
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	ศึกษาคุณภาพระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 2)	 ศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และ	 3)	 ศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	สังกัดเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	และครูผู้สอน 

ทีป่ฏบิติังานสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใช้ตารางของของ	Krejcie		and	Morgan		

และเลือกโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)	จ�าแนกเป็น		ผู้บริหารสถานศึกษา	22	คน	และ

ครูผู้สอน	241	คน	 เครื่องมือที่ใช้	 ได้แก่	 แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า	5	 ระดับ	สถิติที่ใช้วิเคราะห์ 

ข้อมูลได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 คุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน	2)		 ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 อยู่ในระดับ 

มากทุกด้าน	 3)	 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกับประสิทธิผลของ 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 สังกัดเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในภาพรวมมี 

ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01		

ค�าส�าคัญ:	 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร/	คุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร/	กระบวนการจัด

ท�าระบบสารสนเทศ/	การบริหารงานวิชาการ		
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Abstract

The	purposes	of	research	were	1)	to	study	quality	of	information	system	for	management	

in	schools	under	municipality.	2)	To	study	efficiency	of	academic	management	in	school	under	

municipality.	3)	To	study	 the	 relationship	between	 information	system	for	management	and	

efficiency	of	academic	management	in	school	under	municipality	in	Prachuapkhirikhan	province.	

The	research	examples	were	22	school	administrators,	241	teachers.	Data	gathering	instrument	

was	5	rating	scales	questionnaire.	Statistics	using	to	analyze	data	were	frequency,	percentage,	

means,	standard	deviation	and	Pearson’s	correlation.

Research	results	revealed	as	follows:	1)	The	quality	of	information	system	for	management	

in	school	under	municipality,	allaspects	were	at	more	level.	2)	Efficiency	of	academic	management	

in	school	under	municipality,	over	all	was	at	more	level	and	each	aspect	was	at	more	level.	 

3)		The	relationship	between	quality	of	information	system	for	management	and	efficiency	of	

academic	management	had	statistic	significant	at	.01	

Keywords: 	Information	System	for	managemen/	Quantity	of		Information	System	for	management/

Procession		to	manage	Information	System/	Executive	expertise		

บทน�า

ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องบริหารจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ	

โดยมีระบบสารสนเทศเป็นกลไกส�าคัญที่ส่งเสริม 

และผลักดันให้กระบวนการท�างานในทุกระดับของ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องด�าเนินไปอย่างเป็นระบบ	 โดย

ระบบข้อมูลสารสนเทศมีความจ�าเป็นต่อการด�าเนิน

งานของสถานศึกษา	นับตั้งแต่การก�าหนดปรัชญาการ

ศึกษา	ทิศทาง	เป้าหมาย	การด�าเนินงาน	การรวบรวม

และการวิเคราะห์เพือ่จัดล�าดบัความส�าคญัของปัญหา			

การจัดท�าแผนพัฒนาแม่บทหรือธรรมนูญโรงเรียน	

จนถึงการท�าแผนพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,	2546:	3)

ระบบสารสนเทศในสถานศึกษาเป็นงานท่ีใช้

พัฒนาสถานศึกษาสู่ความมีมาตรฐาน	สถานศึกษาที่มี

ระบบสารสนเทศที่ดีมีคุณภาพ	 ย่อมส่งเสริมและ 

ผลักดันให้กระบวนการด�าเนินงานการบริหารจัดการ

ในสถานศึกษาด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ระบบ

สารสนเทศเพือ่การบรหิาร	(Management	Information	

System)	หรือ	MIS	จึงนับเป็นสิ่งส�าคัญในการบริหาร

งานของสถานศึกษา	 เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถ 

ด�าเนนิงานด้านต่างๆ	อย่างมปีระสทิธภิาพ	ดงัค�ากลา่ว

ของ	 ประสงค์	 สว่างแวว	 (2543:	 17)	 ที่ว่า	 “ผู้ที่มี

ข้อมลูอยูใ่นมอื	คอื	ผูม้อี�านาจ”	ซึง่เป็นอ�านาจของการ

ต่อรองและการได้เปรียบในการแข่งขัน	 ดังน้ันผู้ที่มี

ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอเท่าน้ันที่จะตัดสินใจได้

อย่างถกูต้องและรวดเรว็ในทกุๆ	สถานการณ์	และเป็น

สิ่งที่ช่วยเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้บริหารให้เป็น 

ผู้ที่มีความไวในการสังเกตเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน

อดีต	ซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงกับปัจจุบันและสัมพันธ์กับ

สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต	รูจ้กัน�าระบบสารสนเทศเพ่ือ

มาใช้ให้เกดิประโยชน์ในการวนิจิฉยั	ตดัสนิใจวางแผน

และด�าเนินการต่างๆ	ในองค์การให้มีประสิทธิภาพ					

  

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

อัญชลี	ทาทอง	-	กาญจนา	บุญส่ง
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	 เพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบการศึกษาทางไกลส�าหรับคณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 อธิการบดี	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 คณบดี 

คณะครุศาสตร์		ประธานสาขาวิชา	อาจารย์ผู้สอน	และนักศึกษาคณะครุศาสตร์	จ�านวน	1,086	คน	โดยวิธี

การเลือกแบบเจาะจง	 และการสุ่มอย่างง่าย	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม	 แบบสัมภาษณ์	 

รูปแบบการศกึษาทางไกล	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	แบบวดัความพึงพอใจ	แบบวดัเจตคติ	และ

แบบบันทึกข้อมูล	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	คือ	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า	1)		รูปแบบการศึกษาทางไกลส�าหรับคณะครุศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มีองค์ประกอบ	7	ประการ	ได้แก่	การบริหารและการจัดการ	การเรียนการสอน	สื่อการเรียน	ผู้เรียน	ผู้สอน	

การวัดและประเมินผล	และการบริการสนับสนุน	2)		นกัศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน

การเรียน	 มีความพึงพอใจ	 มีเจตคติที่ดีและมีพฤติกรรมทางการเรียนที่เกิดจากการน�าความรู้รายวิชาที่เรียน

ด้วยการศึกษาทางไกลไปใช้อยู่ในระดับมาก	3)	ผู้บริหารสถานศึกษา	ผู้สอน	นักศึกษา	ศิษย์เก่า	และอาจารย์ 

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	มีความคิดเห็นว่ารูปแบบการศึกษาทางไกลนี้มีความเหมาะสม	

ค�าส�าคัญ: การพัฒนา/	รูปแบบ/	การศึกษาทางไกล/	ราชภัฏ/	ครุศาสตร์
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การพัฒนารูปแบบการศึกษาทางไกลส�าหรับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สมบูรณ์	ลิขิตยิ่งวรา	-	สุมาลี	สังข์ศรี

Abstract

The	purpose	of	this	research	was	to	develop	the	distance	education	model	for	the	faculty	

of	education,	Rajabhat	University.	Samples	of	1,086	were	drawn	for	the	research	using	purposive	

and	simple	random	sampling	techniques	from	presidents,	vice	presidents	for	academic	affairs,	

deans	of	the	Faculty	of	Education,	chairmen	of	the	departments,	teachers	and	students	under	

the	Faculty	of	Education.	Data	collection	instruments	were	questionnaire,	interview	schedule,	

distance	education	model,		learning	achievement	tests,	a	measure	of	satisfaction,	attitude	test	

and	data	entry	form.		Statistics	used	to	analyze	the	collected	data	were	percentage,	mean	and	

standard	deviation.

Research	findings	were	as	follows:	1)	The	distance	education	model	for	the	faculty	of	

education,	 Rajabhat	 University	 consisted	 of	 the	 following	 7	 elements:	 administration	 and	

management,	teaching	and	learning,	learning	materials,	learners,	instructors,	measurement	and	

evaluation,	and	supportive	services.	2)	Learning	achievement	of	students	after	studying	with	a	

distance	learning	subject	was	higher.	They	were	satisfied	and	have	good	attitudes	with	the	model.	

They	 also	 brought	 the	 knowledge	 from	 the	 distance	 learning	 subject	 to	 apply.	 3)	 School	

administrators	 and	 teachers,	 alumni	 and	 teachers	 from	 the	 Faculty	 of	 Education,	 Rajabhat	

University	considered	that	the	model	was	appropriate.

Keywords:	development/	model/	distance	education/	Rajabhat/	faculty	of	education

บทน�า

โดยทั่วไปแล้วสิ่งส�าคัญของชีวิตอย่างหนึ่ง	

คือ	 การได้รับการศึกษา	 ทั้งนี้เพราะว่าการศึกษา 

มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 ดังนั้น 

คนเราจึงต้องได้รับการศึกษาอยู่ตลอดเวลา	 และจะ

ต้องด�าเนินไปตลอดชีวิต	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จึงต้องพัฒนาคุณภาพของการศึกษาเพื่อให้มนุษย์ 

ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ท�าให้เป็นคน 

ที่รู้จักคิดวิเคราะห์	รู้จักการแก้ปัญหา	มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์		รูจ้กัการเรยีนรูด้้วยตนเองสามารถปรบัตวั

ให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้	อย่างรวดเรว็และ

สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 ซึ่ง

สอดคล้องกับโนลส์	 (Knowles,	 1975	 อ้างถึงใน	

อภิชาต	 อนุกูลเวช,	 2551:	 6)	 กล่าวว่า	 การเรียนรู้

ด้วยตนเอง	(Self-directed	Learning)	เป็นวธิแีสวงหา

ความรู้อย่างหนึ่งที่ท�าใหผู้้เรยีนสามารถด�ารงชพีอยู่ใน

สงัคมได้อย่างมคีณุภาพ	การเรยีนรูด้้วยตนเองจะท�าให้

ผูเ้รยีนซึง่เป็นบคุคลทีก่ระหายใคร่รูส้ามารถเรยีนรูเ้รือ่ง

ต่างๆ	ท่ีมอียูไ่ด้มากทีส่ดุ	และจะด�าเนนิการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีใครมาบอกตนเองจะเป็นผู้เริ่ม

วางแผนการศึกษาไปจนจบกระบวนการเรียนรู้	 การ

เรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญส�าหรับ 

บุคคลในการเรียนรู ้ตลอดชีวิต	 กระบวนการจัด 

การศึกษาทุกระดับด้วยตนเองตั้งแต่ระดับอนุบาล	

ประถมศึกษา	 มัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา	 

โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาการเรียนรู้เป็นสิ่งส�าคัญ
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บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามทฤษฎีการศึกษาเพื่อ 

สังคมที่ดีกว่าเพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนประถมศึกษา  และเพื่อประเมินประสิทธิผลของ 

หลักสูตร	กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย	จ�านวน	35	คน	ได้มาจากการเลือก

แบบเจาะจง	 ใช้เวลาในการทดลองจ�านวน	 64	 ชั่วโมง	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบทดสอบความรู้	

แบบประเมินความสามารถ	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย	 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และการทดสอบค่าท	ี

(t-test)	ผลการวิจัยมีดังนี้	1)	ได้หลักสูตรตามทฤษฎีการศึกษาเพื่อสังคมที่ดีกว่าเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ

ของนักเรียน	 2)	 นักเรียนมีจิตสาธารณะตามองค์ประกอบต่อไปนี้	 รู้ความส�าคัญของจิตสาธารณะ,	 รู้ความ

ต้องการสาธารณะประโยชน์ของชุมชน,	 มีความรู้ที่จ�าเป็นในการสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์,	 สร้างสรรค์

สาธารณประโยชน์ที่มีคุณภาพ	และติดตามผลการสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์

ค�าส�าคัญ: หลักสูตร/	จิตสาธารณะ/	ทฤษฎีการศึกษาเพื่อสังคมที่ดีกว่า/	ประถมศึกษา	

Abstract

The	objectives	of	this	research	were	to	develop	the	public	mind	enhancement	curriculum	

based	on	social	meliorism	theory	for	elementary	school	students,	and	to	examine	the	effectiveness	

of	the	public	mind	enhancement	curriculum.	The	target	group	was	35	students	who	studied	in	

Prathomsuksa	5-6	(grades	5-6)	by	purposive	sampling	technique.	The	experimental	duration	was	

64	 hours.	 The	 research	 instruments	 consisted	 of	 sets	 of	 test	 and	 ability	 evaluation	 form.	 
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The	data	were	statistically	analyzed	by	mean,	standard	deviation	and	t-test.	Research	findings	

were	as	follows	:	1)	The	public	mind	enhancement	curriculum	based	on	social	meliorism	theory	

was	developed.	2)		The	curriculum	enhanced	public	mind	of	the	students:	acknowledgment	of	

the	 importance	of	public	mind,	understanding	of	 the	community	 requirements	on	 the	public	

property,	having	knowledge	on	improvement	of	the	public	property,	work	for	improvement	of	

public	property	and	follow	up	work	of	public	property.

Keywords:	Curriculum/	Public	Mind/	Social	Meliorism	Theory/	Elementary	School

บทน�า

“จิตสาธารณะ”	 เป็นคุณลักษณะประการ 

หนึ่งของคนไทยที่สังคมในปัจจุบันเรียกร้องให้พัฒนา

กันอย่างจริงจัง  แต่ที่มาและความหมายของค�าว่า 

จิตสาธารณะยังคงเป็นที่สับสนและคลุมเครืออยู ่ 

ไม่น้อย	หลายคนให้ความหมายของค�าว่าจติสาธารณะ

ในท�านองเดียวกับจิตที่ต้องการท�าประโยชน์ให้กับ 

สังคม	 จิตที่เอื้อเฟื ้อ	 เมตตา	 ต้องการให้ผู ้อื่นม ี

ความสุข	 และบางคนก็ให้ความหมายไปถึงส�านึก 

หรือจิตของการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อความ

สุขและประโยชน์ของส่วนรวม	

ปัญหาที่เกิดจากการขาดจิตสาธารณะแสดง 

ออกทางพฤติกรรมหลายลักษณะที่เป็นปัญหามาก 

ท่ีสุดคือ	 พฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อน	 เสียหาย

ในส่วนรวมเพราะโดยนึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน 

เท่านั้น	 เช่น	 เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี	 พ.ศ.	

2554	 กลุ่มคนขับเรือรับจ้างในจังหวัดนครสวรรค	์

พยายามดันเรือเข้าออก	 ผ่านคันดินที่ก่อเป็นเขื่อน 

กั้นน�้า	 เพื่อจะน�าเรือเข้ามาตระเวนมารับจ้างในเขตที่

ถกูน�า้ท่วม	จนเขือ่นกัน้น�า้พงั	ท�าให้น�า้หลากท่วมตลาด	

โรงพยาบาล	 แล้วขยายสู่ถนนสายต่างๆ	 ท�าให้ต้อง

อพยพประชาชนในพืน้ทีแ่ละผูป่้วยหนกัทีโ่รงพยาบาล

สร้างความเดอืดร้อนแก่ส่วนรวมเป็นอย่างมาก	(เขือ่น

พังนครสวรรค์จมวิปโยค,	2554)		

ปัญหาที่เกี่ยวกับจิตสาธารณะอีกลักษณะคือ	

การที่คนในสังคมคิดว่าเพียงไม่สร้างความเดือดร้อน	

เสียหายแก่ส่วนรวมก็เพียงพอแล้ว	 จึงไม่คิดจะท�า 

ประโยชน์ใดๆ	 ให้ส่วนรวม	 การกระท�าในลักษณะ 

เช่นนี้ไม่สร้างความเดือดร้อนเสียหายก็จริง	 แต่ก ็

ไม่ได้ช่วยสร้างสรรค์	 หรือพัฒนาส่วนรวมแต่อย่างใด	

ซึ่งคนที่แสดงพฤติกรรมเช่นนี้	 มีอยู ่มากในสังคม	 

มักมีแนวคิดในการปฏิบัติตนว่าไม่ท�าให้ใครเดือดร้อน

ก็แล้วกัน	แต่ก็ไม่คดิจะออกแรง	ลงมอืช่วยเหลอืพฒันา

ส่วนรวมให้ดีขึ้น	คนเหล่านี้มักคิดว่าการไม่ท�าให้ส่วน

รวมเดือดร้อน	เสียหาย	เรียกว่า	มีจิตสาธารณะแล้ว	

(ชาย	โพธิสิตา	และคณะ,	2543:	38-39)

ปัญหาที่เกิดจากการขาดจิตสาธารณะของ

คนในสงัคมนัน้เป็นปัญหาเร่งด่วนทีต้่องได้รบัการแก้ไข		

แม้ว่าจะมีการก�าหนดให้พัฒนาจิตสาธารณะของ

ประชาชนไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ	 แต่

เมื่อนโยบายถูกน�ามาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมกลับ

พบว่าการปฏิบติัทีด่�าเนนิการอยูใ่นเกอืบทกุระดับ	และ

ทุกรูปแบบเป็นเพียงกิจกรรมสร้างกระแส	 หรือตาม

กระแสภายใต้การอ้างถงึเปา้หมายของการใช้กจิกรรม

เหล่าน้ีเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะ	 ทั้งๆ	 ที่กิจกรรม 

ทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่สามารถท�าให้คนในสังคมมีจิต 

แต่อย่างไร	
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การศึกษาความสอดคล้องของการระบุความเข้มงวด/ ใจดี และการท�าหน้าที่ต่างกัน

ของผู้ตรวจให้คะแนนเมื่อเวลาผ่านไป ของผู้ตรวจให้คะแนนความสามารถ
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บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้จีดุประสงค์เพือ่สรา้งและพฒันาเกณฑ์การตรวจใหค้ะแนนเรยีงความ	3	รปูแบบ		ระบแุละ

ศึกษาความสอดคล้อง	ของความเข้มงวด/	ใจดีและการท�าหน้าที่ต่างกันของผู้ตรวจให้คะแนนเมื่อเวลาผ่านไป		

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	จ�านวน	50	คน	และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ		จ�านวน	130	คน	ที่ได้มาจากการ

สุ่มอย่างง่าย	ผลการวิจัยพบว่า	1.	เกณฑ์การตรวจให้คะแนน	3	รูปแบบ	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	มีค่าความเชื่อมั่น

อยู่ระหว่าง	 .813	 -	 .921	 	 2.	 การระบุความเข้มงวด/	 ใจดี	 และการท�าหน้าที่ต่างกันของผู้ตรวจให้คะแนน 

เมื่อเวลาผ่านไป	พบว่า	2.1	การระบุความเข้มงวด/	ใจดี	1)	แบบแยกองค์ประกอบ	มีเข้มงวด	11	คน	ใจดี	 

9	คน	และเป็นกลาง	74	คน	2)	แบบรวมองค์ประกอบ	มีเข้มงวด	9	คน	ใจดี	11	คน	และเป็นกลาง	74	คน	

3)	แบบผสมผสาน		มีเข้มงวด	15	คน	ใจดี	13	คน	และเป็นกลาง	66	คน	2.2	การท�าหน้าที่ต่างกันของ 

ผู้ตรวจให้คะแนนเมื่อเวลาผ่านไป	1)	แบบแยกองค์ประกอบ		มีผู้ตรวจให้คะแนนไม่คงที่		71	คน	และคงที่	

25	คน	2)	แบบรวมองค์ประกอบ	มีผู้ตรวจให้คะแนนไม่คงที่	37	คน	และคงที่	59	คน	3)	แบบผสมผสาน	

มีผู้ตรวจให้คะแนนไม่คงที่	 59	 คน	 และคงที่	 37	 คน	 3.	 ความสอดคล้องของการระบุความเข้มงวด/	 ใจดี		 

และการท�าหน้าที่ต่างกันของผู้ตรวจให้คะแนนเมื่อเวลาผ่านไป	 พบว่า	 3.1	 การระบุความเข้มงวด/	 ใจดี 

ไม่แตกต่างกัน	(X
2	
=	4.000,	p>.01)	3.2	การะบุการท�าหน้าที่ต่างกันของผู้ตรวจให้คะแนนเมื่อเวลาผ่านไป

แตกต่างกัน	(X
2	
=	27.875,	p<.01)

ค�าส�าคัญ:	 เรียงความ/	 เกณฑ์การตรวจให้คะแนน/	 ความเข้มงวด/ใจดี/	 การท�าหน้าที่ต่างกันของผู้ตรวจ 

ให้คะแนนเมื่อเวลาผ่านไป

การศึกษาความสอดคล้องของการระบุความเข้มงวด/ใจดี และการท�าหน้าที่ต่างกันของผู้ตรวจให้คะแนน
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Abstract

The	purposes	of	this	study	were	to	create	and	develop	the	scoring	rubrics	on	3	types	in	

order	to	identify	and	study	agreement	of	the	severity/leniency	and	Differential	Rater	Functioning	

Over	Time	(DRIFT)	on	scoring	the	essay	composition	differently.	The	instruments	used	in	the	

study	were	the	essay-type	test	with	3	types	of	scoring	rubrics.	The	samples	of	this	study	were	

selected	from	50	students	from	the	elementary	schooling	grade	3	and	130	students	of		3	Rajabhat	

Universities	through	simple	sampling.	The	results	of	this	study	revealed	that:		1.	The	3	types	

of	scoring	rubrics	identified	the	reliability	between	.813	-	.921	and	rater	agreement	index	between	

.820	-	.833.		2.	According	to	the	severity/leniency	and	DRIFT,	it	indicated	:	2.1	The	severity/

leniency	were	1)	11	raters	with	the	severity,	9	raters	with	leniency	and	74	raters	with	centrality	

for	the	analytic	scoring	rubrics.	2)	9	raters	with	the	severity,	11	raters	with	leniency	and	74	

raters	with	centrality	for	the	holistic	scoring	rubrics.	3)	15	raters	with	the	severity,	13	raters	

with	leniency	and	66	raters	with	centrality	for	the	annotated	scoring	rubrics.	2.2	The	DRIFT		

were	1)	71	raters	with	inaccuracy	and	25	raters	with	accuracy	for	the	analytic	scoring	rubrics.	

2)	37	raters	with	inaccuracy	and	59	raters	with	accuracy	for	the	holistic	scoring	rubrics.	3)	59	

raters	with	inaccuracy	and	37	raters	with	accuracy	for	the	annotated	scoring	rubrics.	3.	For	the	

agreement	of	identifying	the	rater’s	severity/leniency	and	DRIFT	on	essay	composition,	it	was	

found	 that:	 3.1	 the	 severity/leniency	possessed	no	difference	 (by	using	X
2	
=	4.000,	 p>.01)	 

3.2	the	DRIFT	possessed	difference		(by	using	X
2	
=27.875,	p<.01)

Keywords:	Essays/	Rubrics/	Severity/	Leniency/	Differential	Rater	Functioning	Over	Time

บทน�า

การเขียนเรียงความเป็นวิธีการขั้นพื้นฐาน 

ทีส่�าคญัยิง่ของการเรยีนการสอนภาษาไทย	เพราะเป็น

วธีิการส�าคญัในการวดัการอ่านออกเขยีนได้		นอกจาก

นีห้ลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน		พทุธศกัราช	

2551	 ได้ก�าหนดคุณภาพการเขียนเรียงความของ

นักเรียน	 ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยสาระที่	2	การเขียน		มาตรฐาน	ท	2.1	

คอื	ใช้กระบวนการเขยีน	เขยีนสือ่สาร	เขยีนเรยีงความ	

ย่อความ	 และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ	 เขียน

รายงานข้อมลูสารสนเทศ	และรายงานการศกึษาค้นคว้า

อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	

2552:	 1)	 แต่จากค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ช่วง 

ชั้นที่	2	ปีการศึกษา	2551	พบว่า	สาระและมาตรฐาน

การเรยีนรูภ้าษาไทย	มาตรฐาน	ท	2.1	จากคะแนนเตม็		

12.50		คะแนน		นักเรียนทั่วประเทศมีค่าเฉลี่ย	5.11	

และในปี	2552	จากคะแนนเตม็		10	คะแนน	นกัเรยีน

ทั่วประเทศมีค่าเฉลี่ยเพียง	2.76		ซึ่งมีค่าเฉลี่ยไม่ถึง

กึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม	 จะเห็นได้ว่าคะแนนในส่วน

การเขียนนั้นมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ	(สถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ,	2553)	ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้

เกิดจากนักเรียนขาดการฝึกหัดหรือขาดทักษะการ 

เขียนเรียงความเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 แต่อาจเกิด

การศึกษาความสอดคล้องของการระบุความเข้มงวด/ใจดี และการท�าหน้าที่ต่างกันของผู้ตรวจให้คะแนน

บุษวรรษ์	แสนปลื้ม	-	องอาจ	นัยพัฒน์

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่	5	ฉบับที่	2	(กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2556)

336



*	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	อาจารย์ประจ�าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

มาเรียม	นิลพันธุ์*																													

Maream	Nillapun

ชื่อเรื่อง  : Evaluation Theory, Models, & Applications

ผู้แต่ง     : Danial L. Stufflebeam

  Anthony J. Shinkfield

ปีที่พิมพ์  : 2007 

ส�านักพิมพ์  : Jossey-Bass

จ�านวนหน้า  : 736 หน้า

เกริ่นน�า

หนังสือทฤษฎีการประเมิน	 รูปแบบ	 และ 

การประยุกต์	 (Evaluation	 Theory,	 Models,	 &	

Applications)	 เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์และน่า

สนใจอีกเล่มหนึ่งส�าหรับนักประเมินที่เขียนจาก

ประสบการณ์และการวิจัยของ	Professor	Danial	L.	

Stufflebeam	และ	Anthony	J.	Shinkfield		หนังสือ

น้ีสามารถท�าให้ผูส้อน	ผูป้ระเมนิ	นสิติ	นกัศกึษาระดบั

ปริญญาโท	 ปริญญาเอกทางด้านการศึกษา	 มีความ

ชัดเจนในเรื่องการประเมิน	 บนแนวทางหรือวิธีการท่ี

หลากหลาย	ช่วยให้นักประเมนิสามารถวิเคราะห์	และ

ตัดสินใจเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมจากทั้งหมด	

27	วิธี

การประเมินเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญของการท�า

โครงการ	การด�าเนนิโครงการทีดี่ควรมกีารวางแผนเพือ่

การประเมนิโครงการไปพร้อมๆ	กบัการด�าเนนิการตาม

โครงการ	 ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่า	 โครงการที่ด�าเนินงาน

น้ันบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางแผนไว้หรือ

ไม่	 การด�าเนินงานตามโครงการมีปัญหาอุปสรรคใด

บ้าง	หรือไม่	 อย่างไร	ควรปรับปรุงในประเด็นใดบ้าง	

อย่างไร	 เพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจ	 ตัดสินคุณค่าของ

โครงการ	

วัตถุประสงค์

หนงัสอืเล่มน้ีผู้เขียนต้องการช่วยให้ผู้อ่านโดย

เฉพาะผู้ประเมิน	 หรือผู้ที่ตั้งใจจะประเมินโครงการ

ต่างๆ	ได้เกดิความรู	้ความเข้าใจ		หนงัสอืนีม้คี�าแนะน�า	

ตัวอย่าง	การประเมินเหมาะส�าหรับเป็นแนวทางใช้ใน

การปฏิบัติงานของนักประเมิน	นักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ

ประเมนิ	เป็นคูม่อืทีม่ปีระโยชน์ในการประเมนิโครงการ	

และผู้ที่สนใจที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมิน
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การประเมินช่วยให้องค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กบัโครงการน�าผลการประเมนิโครงการไปปรบัปรงุและ

พฒันาโครงการให้มคีณุภาพตามมาตรฐานซึง่เป็นหน้าที่

และความรับผิดชอบส�าคัญของผู้ประเมินมืออาชีพ		

หนังสือเล่มนี้ได้น�าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์จาก

แนวคิด	 ทฤษฎี	 งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน	 และ

ประสบการณ์จากการประเมินที่สะท้อนความส�าเร็จ 

ของการประเมิน

การประเมินเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญใน

กระบวนการด�าเนินงาน	โครงการ	หรือโปรแกรมต่างๆ	

หนังสือได้ออกแบบมาเป็นแนวคิด	 ต�ารา	 ส�าหรับ 

ผู้ที่ก�าลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 เกี่ยวกับแนวคิด	

ทฤษฎี	 วิธีการ	 และรูปแบบการประเมิน	 เพื่อเป็น

แนวทางในการวางแผนการด�าเนินการ	และการประเมนิ

โครงการ	กล่าวได้ว่า	เป็นทิศทางใหม่ของการประเมิน	

(New	 Directions	 for	 Evaluation)	 ที่ได้สะท้อน 

แง่คิด	มุมมอง	ประสบการณ์ของนักประเมินโครงการ

ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

สาระส�าคัญ

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลักการ	แนวคิด	ที่

จะช่วยให้ผูอ่้านมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการประเมนิ

โครงการ	(meta	evaluation)	มากยิ่งขึ้น		เนื้อหาจาก

หนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น	4	ตอน	จ�านวน	27	บท	

ดังนี้		

Part One: Fundamentals of Evaluation  

เป็นบทน�าเกี่ยวกับการประเมิน มี 4 บท ประกอบ

ด้วย

1.	 Overview	of	the	Evaluation	Field

2.	 The	Nature	of	Program	Evaluation	

Theory

3.	 Standards	for	Program	Evaluations

4.	 Personnel	Evaluation:	The	Ghost	in	

Program	Evaluations

Part Two: An Evaluation of Evaluation 

Approaches and Models   เป็นบททีผู่อ่้านสามารถ

เลือกว่า ความรู้ และตัดสินใจในการใช้แนวคิด 

การประเมิน 26 แนวคิด จ�าแนกเป็น 5 illicit 

Approach and 21 legitimate Approach มี  

7 บท ประกอบด้วย

5.	 Background	for	Assessing	Evaluation	

Approaches	and	Models	

6.	 Pseudoevaluations

7.	 Questions-	 and	Methods-Oriented	

Evaluation	Approaches	(Quasi-Evaluation	Studies)

8.	 Improvement-	 and	 Accountability-

Oriented	Evaluation	Approaches

9.	 Social	 Agenda	 and	 Advocacy	

Approaches

	10.	Eclectic	Evaluation	Approaches

	11.	Best	Approaches	for	Twenty-First-

Century	Evaluations

Part Three: Explication and Application 

of Selected Evaluation Approaches เป็นบทที่

น�าเสนอแนวคิดการประเมิน 6 แนวคิด ซึ่งเป็น

แนวคิดที่เป็นที่ยอมรับ และมีชื่อสียงในแวดวงการ

ประเมิน มี 7 บท ประกอบด้วย

12.	The	Evaluation	Case:	An	Evaluation	

of	 an	 Innovative	 Housing	 and	 Community	

Development	Project

13.	Experimental	Design

14.	Case	Study	Evaluations

15.	Daniel	Stufflebeam’s	CIPP	Model	

For	Evaluation:	An	Improvement/	Accountability	

Approach

16.	Michael	Scriven’s	Consumer-Oriented	

Approach	to	Evaluation
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17.	Robert	Stake’s	Responsive/Client-

Centered

	18.	Michael	Patton’s	Utilization-Focused	

Evaluation

Part Four: Evaluation Tasks, Procedures 

and Tools and the Metaevaluation Imperative 

เป็นบททีน่�าเสนอแนวทางในการปฏบิตังิานเพือ่การ

ประเมินโครงการ มีรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ผู้

ประเมนิสามารถ สร้างความเข้าใจ น�าไปเป็นแนวทาง

ในการประเมินโครงการ โดยเฉพาะภาระงานต่าง ๆ  

ที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้การประเมินโครงการบรรลุผล 

มี 9 บท ประกอบด้วย

19.	Identifying	and	Assessing	Evaluation	

Opportunities

20.	First	Steps	in	Addressing	Evaluation	

Opportunities

21.	Designing	Evaluations

22.	Budgeting	Evaluations

23.	Contracting	Evaluations

24.	Collecting	Evaluative	Information

25.	Analyzing	and	Synthesizing	Information

26.	Communicating	Evaluation	Findings

27.	Metaevaluation:	Evaluating	Evaluations

สะท้อนคุณค่า 

คุณค่าที่ได้จากหนังสือEvaluation	 Theory	

Models	 and	 Application	 เชื่อมั่นได้ว่าหากผู้อ่าน

อ่านตั้งแต่ต้นจนจบเล่มจะสามารถท�าให้ผู้อ่านรู้และ

เข้าใจกระบวนการประเมินอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็น

ตอนตามล�าดับอย่างต่อเนื่อง	 และสามารถประเมิน

โครงการได้	

ผู้เขียน	 เขียนหนังสือจากประสบการณ์การ

สอนเกีย่วกบัการวจิยัและประเมนิ	การประเมนิโครงการ	

คร�่าหวอดอยู ่กับสมาคมการประเมินของอเมริกา	

(American	 Evaluation	 Association)	 และเป็น 

ผู้ประเมินโครงการต่างๆ	 ทางด้านการศึกษา	 และ 

ด้านอื่นๆ	มายาวนาน	ท�าให้ได้แนวคิดที่เป็นประโยชน์

ต่างๆ	ดังนี้

ทฤษฎกีารประเมนิผลและรปูแบบการประเมนิ

ทีไ่ด้ออกแบบและพฒันาขึน้มาเพือ่ช่วยในการประเมนิ

ผลพัฒนาการทางความรู้ของนักเรียน	 รวมถึงการ

ประเมินการท�างานของครู	 บุคลากรทางการศึกษา	 

หรือผู้ใต้บังคับบัญชา	 โดยผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา	 

ซึง่	Stufflebeam	และ	J.	Shinkfield		ได้ศึกษารวบรวม

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกันเพื่อก�าหนดเป็นรูปแบบและ 

ขั้นตอนที่ใช้ส�าหรับการประเมินผลโครงการ		หนังสือ

เล่มนี้ได้รวบรวมหลักการ	แนวคิด	ที่จะช่วยให้ผู้อ่าน

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินโครงการ	

(meta	evaluation)	มากยิ่งขึ้น

Stufflebeam		และ	J.	Shinkfield		ได้รวบรวม

ข้อมลูทีม่คีวามส�าคญัต่อการประเมนิโครงการ		(meta	

evaluation)	จากแหล่งข้อมูลต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น		ทฤษฎี		

แนวคดิ	หลักการ	งานวจัิย	บทความผนวกกบัประสบการณ์

ในการประเมินผลที่หลากหลายของตนเอง		นอกจาก

หนังสือเล่มนี้	Stufflebeam		และ	J.	Shinkfield		ได้

วิเคราะห์และรวบรวมวิธีการประเมินจากนักประเมิน

ผล		จ�านวน		27		วิธีการ		ซึ่งจะช่วยให้นักประเมิน

ผลสามารถเลือกใช้วิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ

วิชาชีพของตน

นอกจากน้ี	Stufflebeam	และ	J.	Shinkfield		

ได้ให้แนวคิดและความส�าคัญของการประเมินผล 

ที่น่าสนใจที่ว่า	“วิธีการประเมินผลที่สุดไม่ควรใช้การ

ประเมินผลเพียงวิธีการเดียว	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

การที่จะเลือกวิธีการประเมินผลที่ดีได้นั้น	 วิธีการ

ประเมินผลต้องได้มาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholder)	 จึงจะเป็นวิธีการ 

ที่ดีที่สุด	 ซึ่งจะได้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องและใกล้

เคียงมากที่สุด	 ดังตัวอย่างกรณีศึกษาโดยใช้รูปแบบ
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การประเมินโครงการ	(CIPP		Model)		เป็นต้น”

Stufflebeam	 และ	 J.	 Shinkfield	 	 ยังมี

แนวคิดคล้ายกับ		Scriven	และ	Stake		ที่ได้ฝากถึง

นกัประเมนิผลมอืใหม่และนกัประเมินผลทีก่�าลงัศกึษา

ค้นคว้า	ออกแบบรปูแบบ/แบบจ�าลอง	พฒันารปูแบบ/

แบบจ�าลอง		หรือหาวิธีการประเมินผล	ไม่ว่าจะเขียน

ในรูปของเอกสารต�ารา	หรือคู่มือก็ตาม	สิ่งส�าคัญและ

จ�าเป็นส�าหรับนักประเมินที่จะต้องค�านึงถึง	คือ

1.	 การลงพื้นที่จริงในการประเมินผล

2.	 การตรวจสอบข้อมูลจากพื้นที่จริงตาม

ล�าดับขั้นตอนของการประเมินโครงการ

3.	 สามารถระบปัุญหา/ปัจจยัสนบัสนนุ/ความ

พร้อม		หรือปัจจัยต่างๆ	ของพื้นที่จริง

4.	การออกแบบเครื่องมือในการประเมินผล

ให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่จริง			

5.	 วเิคราะห์/สงัเคราะห์ข้อมลูจากการลงพืน้

ที่จริง

6.	 การเขียนรายงานการประเมินโครงการ/

รายงานการวิจัย

 

คุณค่า 

1.	 การท�าความเข้าใจอย่างละเอยีดลกึซึง้เพ่ือ 

ให้เข้าใจถึงเป้าหมายของการประเมินที่มิใช่มุ่งเน้น 

เพือ่การตัดสินว่า	เมือ่ประเมนิแลว้ต้องตดัสนิใจใช้ต่อ	

หรอืยกเลิก	พิสจูน์ว่าสิง่นัน้ดหีรอืไม่ด	ีแต่เป็นเป้าหมาย

ส�าคัญของการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

เรื่องใด	โครงการใด	โครงการหนึ่ง

2.	 แนวคิด	(Approaches)	รปูแบบ	(Models)	

การประเมินมีหลากหลายแนวคิด	 การตัดสินใจว่าจะ

เลอืกใช้แนวคดิใดนัน้จ�าเป็นต้องศกึษาแนวคดิรปูแบบ

แต่ละวิธีให้เข้าใจถึงหลักการ	 แนวคิด	 วัตถุประสงค์	

ขั้นตอน	กระบวนการ	 เงื่อนไข	ข้อจ�ากัด	 ของแต่ละ

แนวคิดให้ถ่องแท้ก่อนว่าเหมาะสม	 สอดคล้อง 

ในการน�าไปประเมินเรื่อง/โครงการนั้นๆ	หรือไม่

3.	 สิ่งส�าคัญในการประเมิน	 ไม่เน้นแนวคิด

รูปแบบการประเมินเป็นตัวตั้งว่า	ควร	(จ�าเป็น,	ต้อง)	

ใช้วิธี	 รูปแบบนี้เป็นแนวทางในการประเมิน	 แต่ควร

พจิารณาโดยตอบค�าถามเหล่านีก่้อนว่า	เรือ่ง/โครงการ

น้ัน	 ท�าไม่ต้องประเมิน	 ประเมินเพื่ออะไร	 ประเมิน

อะไรบ้าง	 ประเมินกับใคร	 ใครเกี่ยวข้อง	 ประเมิน

อย่างไร	 ใครเป็นผู้ประเมิน	 วัตถุประสงค์ของการ

ประเมินเพื่ออะไร	 จะน�าผลจากการประเมินไปใช้ท�า

อะไร	ช่วงเวลา	(ระยะเวลา)ที่ประเมิน		ผู้ใช้ประโยชน์

จากการประเมิน	 เป็นต้น	 เนื่องจากการประเมินไม่ใช่

พิธีกรรม	แต่การประเมนิเป็นเครือ่งมอืในการพิจารณา

ปรับปรุงพัฒนางาน/โครงการ

4.	 การประเมินเป็นเครื่องบ่งช้ีหรือตัวบ่งช้ี

คุณภาพ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ของงานโครงการ	

ซึง่สามารถกระท�าได้ก่อนเริม่ด�าเนนิการ	ระหว่างด�าเนนิ

การหรอืหลงัด�าเนนิการ	การประเมนิก่อนเริม่	เป็นการ

ประเมินเพื่อพิจารณาความเป็นได้ไป	ความเหมาะสม	

สอดคล้อง	 น�าร่องก่อนเพื่อน�าผลมาปรับปรุงก่อน 

เริ่มงาน/โครงการจริง	 ส่วนการประเมินระหว่าง 

ด�าเนินการเป็นการประเมินเพื่อศึกษาสภาพปัญหา

อุปสรรคที่ เกิดขึ้นแล ้วน�าผลมาแก ้ไขปรับปรุง	 

ส�าหรบัการประเมนิหลงั	เป็นการประเมนิผลของงาน/

โครงการที่ด�าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

5.	 แบบประเมนิ	เป็นวธิกีารหนึง่ทีด่�าเนนิการ

อย่างเป็นระบบท�าให้ได้องค์ความรูใ้หม่	เป้าหมายของ

การประเมนินอกจากได้องค์ความรูใ้หม่แล้วยงัสามารถ

แก้ปัญหา	พัฒนางาน/โครงการให้ดียิ่งขึ้น	นักประเมิน

สามารถใช้การประเมินเป็นการวิจัยเพื่อท�างานอย่าง

เป็นระบบ	เป็นขั้นตอนให้ได้ความรู้	ปัญหา	พัฒนา

6.	 การประเมนิเป็นภาระงานหนึง่ในการท�างาน

ประจ�า	 การประเมินถือเป็นกระบวนการพัฒนางาน

ประจ�าด้วยกระบวนการประเมิน	 นอกจากจะมีงาน

ประจ�าด้วยการวิจัยแล้ว	 (Routine	 to	 Research	 :	 

R	to	R)	แล้วผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนางานประจ�า

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่	5	ฉบับที่	2	(กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2556)

351

บทปริทัศน์หนังสือ

มาเรียม	นิลพันธุ์



ด้วยการประเมิน	(Routine	to	Evaluation	:	R	to	E) 

กล่าวได้ว่า	 การพัฒนางานประจ�าให้ดีมีคุณภาพ	 

บรรลปุระสทิธภิาพและมีประสิทธผิลในการปฏิบติังาน	

เม่ือด�าเนินงาน	 จ�าเป็นต้องมีการประเมิน	 เพื่อน�า 

ผลจากการประเมินกิจกรรมโครงการต่างๆ	 มา 

ปรับปรุงพัฒนางานต่อไป

7.	 การประเมนิสามารถใช้วิธกีาร	(Methods)	

ประเมินได้ทั้งวิธีการเชิงปริมาณ	 (Quantitative	

Methods)	วธิกีารเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Methods)	

และวิธีการผสมผสานวิธี	(Mixed	Methods)	ในการ

ประเมิน	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการประเมิน	 

ดังนั้น	 ในการออกแบบการประเมิน	 นักประเมินที่ดี

ต ้องวางแผน	 ออกแบบการประเมินให้สามารถ 

ตอบโจทย์ของการประเมิน	 ไม่ใช้ให้วิธีการประเมิน	

เป็นตัวตั้ง

8.	 การประเมินมีเป้าหมายหลัก	4	เรื่อง	คือ	

Improvement,	 accountability,	 dissemination,	

enlightenment

9.	 การประเมินมีพัฒนาการมายาวนาน	 

บิดาของการประเมินทางการศึกษา	 (Father	 of	

Educational	 Evaluation)	 คือ	 ไทเลอร์	 (Ralph	

W.Tyler)	จ�าแนกได้เป็น	5	ยุค	(5	Major	Periods	

Age)	คอื	1)	Pre-Tylerian	Period	:	Developments	

Before	1930	 	2)	Tylerian	Age	 (1930-1945)	 

3)	Age	of	Innocence	(1946-1957)	4)	Age	of	

Realism	(1958-1972)		5)		Age	of		Professionism	

(1973	to	the	present)	

10.	 มาตรฐานในการประเมินของ	 Joint 

Committee on Standards for Educational 

Evaluation,	 ครอบคลุมมาตรฐาน	 4	 ด้าน	 จ�านวน	

30	มาตรฐาน	ประกอบด้วย																																																			

Utility

U1.	Stakeholder	identification

U2.	Evaluator	credibility

U3.	Information	scope	and	selection

U4.	Values	identification	

U5.	Report	clarity	

U6.	Report	timeliness	and	dissemination

U7.	Evaluation	impact

Feasibility

F1.	Practical	procedures

F2.	Political	viability

F3.	Cost	effectiveness

Propriety

P1.Service	orientation

P2.Formal	obligation

P3.	Rights	of	human	subjects

P4.	Human	interactions

P5.	Complete	and	fair	assessment

P6.	Disclosure	of	findings

P7.	Conflict	of	interest

P8.	Fiscal	responsibility
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Accuracy

A1.	Program	documentation

A2.	Context	analysis

A3.	Described	purposes	and	procedures

A4.	Defensible	information	sources

A5.	Valid	information

A6.	Reliable	information

A7.	Systematic	information

A8.	Analysis	of	quantitative	information

A9.	Analysis	of	qualitative	information

A10.	Justified	conclusions

A11.	Impartial	reporting

A12.	Metaevaluation

11.	การประเมนิครอบคลมุสิง่ทีต้่องประเมนิ	

4	ด้าน	คือ	CIPP	Model	 ประกอบด้วย	Context		

Input		Process	และProduct	ซึ่งต่อมาได้มีการปรับ

ขยาย	 Product	 เป็น	 Impact	 Effectiveness	

Sustainability	และ	Transportability

ภาพประกอบที ่1	Key	components	of	the	CIPP	evaluation	model	and	associated	relationship	

with	programs.
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คณะศึกษาศาสตร์

 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์		ดร.ธีรศักดิ์			 อุ่นอารมย์เลิศ

	 2.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศิวนิต			 อรรถวุฒิกุล

	 3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกนฤน			 บางท่าไม้

	 4.	 อาจารย์	ดร.กมล			 โพธิเย็น

	 5.	 อาจารย์	ดร.มัทนา			 วังถนอมศักดิ์

	 6.	 อาจารย์	ดร.วรกาญจน์		 สุขสดเขียว

	 7.	 อาจารย์	ดร.ศิริวรรณ			 วณิชวัฒนวรชัย

	 8.	 อาจารย์	ดร.อนิรุทธ์			 สติมั่น
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 1.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.กาญจนา			 คุณารักษ์

	 2.	 รองศาสตราจารย์	ดร.คณิต			 เขียววิชัย

	 3.	 รองศาสตราจารย์นันทิกา		 แย้มสรวล

	 4.	 รองศาสตราจารย์สมประสงค์			 น่วมบุญลือ

	 5.	 รองศาสตราจารย์ลิขิต			 กาญจนาภรณ์

	 6.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วัชรา			 เล่าเรียนดี
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

	 1.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประกอบ	 คุณารักษ์	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

	 2.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วารีรัตน์			 แก้วอุไร	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร						

	 3.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิชิต			 สุรัตน์เรืองชัย	 คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยบูรพา

	 4.	 รองศาสตราจารย์		ดร.สุวิมล			 อุดมพิริยะศักดิ์	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

	 5.	 รองศาสตราจารย์		ดร.ส�าลี			 ทองธิว	 คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 6.	 รองศาสตราจารย์		ดร.สมัครสมร	ภักดีเทวา	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 7.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กิตติธัช		 สุนทรวิภาต	 สถาบันภาษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 8.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กิตติคม			คาวีรัตน์	 คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

	 9.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จันทิมา		 ขนบดี	 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล

	10.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชัยฤทธิ์	 ศิลาเดช	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

	11.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปัญญา		 ทองนิล	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	12.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปัญญา			 ธีระวิทยเลิศ	 สถาบนัวจิยัและพฒันา		มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม

	13.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พัชรา			 พุ่มชาติ	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

	14.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วินิจ			 เทือกทอง	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

	15.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไสว			 ฟักขาว	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

	16.	 ดร.นิรันดร์		 จงวุฒิเวศย์	 อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

	17.	 ดร.วรรณา			 ช่องดารากุล	 สถาบันภาษาอังกฤษ	ส�านักงานคณะกรรมการ

	 	 	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	18.	 ว่าที่เรือตรี	ดร.โสภณ		 แย้มทองค�า	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

	 	 	 	 และเทคโนโลยี		กระทรวงศึกษาธิการ

	19.	 อาจารย์	ดร.กนิษฐา			 เชาว์วัฒนกุล	 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	20.	 อาจารย์	ดร.กรัณย์พล		 วิวรรธมงคล	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

	21.	 อาจารย์	ดร.นภาเดช	 บุญเชิดชู	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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	22.	 อาจารย์	ดร.พรศักดิ์	 สุจริตรักษ์	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

	23.	 อาจารย์	ดร.พลวัต	 วุฒิประจักษ์	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

	24.	 อาจารย์	ดร.พรภิรมย์	 หลงทรัพย์	 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล

	25.	 อาจารย์	ดร.พนอ	 สงวนแก้ว	 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา	จังหวัดราชบุรี

	26.	 อาจารย์	ดร.วรากร	 หงษ์โต	 โรงเรียนบางลี่วิทยา	จังหวัดสุพรรณบุรี

	27.	 อาจารย์	ดร.สมชาย	 ลักขณานุรักษ์	 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

	 	 	 	 ราชภัฏนครปฐม

	28.	 อาจารย์	ดร.อาดัม	 นีละไพจิตร	 วิทยาลัยราชสุดา	มหาวิทยาลัยมหิดล
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มหาวิทยาลัยศิลปากร

นโยบายการจัดพิมพ์

วารสารศลิปากรศกึษาศาสตร์วจิยั	มหาวทิยาลยั

ศิลปากร	 เป็นวารสารวิจัย	 โดยก�าหนดพิมพ์เผยแพร่ 

ปีละ	2	ฉบับ	(มกราคม	–	มิถุนายน	และกรกฎาคม	–	

ธันวาคม)	 คณะศึกษาศาสตร์จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อรองรับการ 

ตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิยั/ผลงานวทิยานิพนธ์ของนิสติ/

นักศึกษา	 ระดับปริญญามหาบัณฑิต	 และระดับดุษฎี

บัณฑิต	(ทั้งในและนอกสถาบัน)	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพ	 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	 

พ.ศ.	2548	

เรื่องเสนอเพื่อตีพิมพ์

ผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/

นักศึกษา	 ที่รับตีพิมพ์	 อาจเป็นบทความวิจัย	 บทความ

ปริทัศน์หนังสือ	และบทความวิจัย	บทความที่เสนอเพื่อ

ตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน	

และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาของวารสารอื่น	 บทความ 

ที่น�าเสนอเพื่อตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองและ

พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อ

ของบทความนั้น	 ๆ	 ในลักษณะ	 Peer	 Review	 ผู้ทรง

คุณวุฒินี้ ได ้รับการแต ่งตั้ งโดยคณะศึกษาศาสตร ์	

มหาวิทยาลัยศิลปากร	 นอกจากน้ีบทความท่ีได้รับการ 

ตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 

และกองบรรณาธิการมีสิทธิ์ ในการแก ้ไขบทความ 

ตามความเหมาะสม

การเตรียมต้นฉบับ

บทความวิจัย	หรือบทปริทัศน์	หนังสือ	บทความ

วิจัย	 อาจน�าเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้	 

ให้พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขนาด	A	4	หน้าเดียว	โดย

ใช้ฟอนท์	Angsana	New	ขนาด	16	ความยาว	10	–	15	หน้า 

ให้ส่งบทความพร้อมแผ่น	CD	ต้นฉบับได้ที่บรรณาธิการ

บทความวิจัยต้องมีส่วนประกอบเพิ่มเติม	 คือ	

ต้องมบีทคดัย่อ	(abstract)	ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ	

ความยาวรวมกันประมาณ	 250	 ค�า	 โดยโครงสร้างของ

บทความวิจัย	 ควรประกอบด้วย	 บทน�า	 วัตถุประสงค์	 

วิธกีารศกึษา	ผลการศกึษา	อภปิรายผลสรปุ/ข้อเสนอแนะ	

และเอกสารอ้างอิง

บทปริทัศน์หนังสือ	 มีความยาวรวมประมาณ	 

5	–	10	หน้า	ส่วนโครงสร้างของบทความให้เหมาะสม

กับบทปริทัศน์หนังสือและตอนท้ายให้มีเอกสารอ้างอิง

เช่นกัน	

กรณีที่มีตารางหรือรูปประกอบ	 ต้องแยกออก

จากเนือ้เรือ่ง	รปูถ่ายอาจเป็นภาพส	ีขาว	–	ด�า	สไลด์	ภาพ

วาด	 ควรวาดด้วยหมึกอินเดียอิงค ์	 หรือเป็นไฟล์

คอมพิวเตอร์	 (JPEG,	 GIF)	 หรือภาพที่	 พรินต์จาก

เครื่องพิมพ์เลเซอร์

การอ้างอิง

1.	 การอ้างองิในเนือ้หาใช้ระบบนาม-ปี	(Name-

year	Reference)		

	 1.1	การอ้างอิงในเนื้อหาจากสื่อทุกประเภท	

ลงในรูปแบบ	 “ช่ือผู้เขียน,	 ปีพิมพ์:	 เลขหน้าท่ีปรากฏ”		

อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก

	 1.2	 ผูเ้ขยีนคนไทยลงชือ่-สกลุ	ส่วนผูเ้ขยีน

ชาวต่างชาติลงเฉพาะนามสกุล			ดังตัวอย่าง

	 -		โสเกรตสิย�า้ว่าการอ่านสามารถจดุประกาย

ได้จากสิ่งท่ีนักอ่านรู้อยู่แล้วเท่าน้ันและความรู้ท่ีได้รับมา

ไม่ได้มาจากตัวหนังสือ	(แมนเกล,	2546:	127)

	 -	 สุมาลี	 วีระวงศ์	 (2552:	 37)	 กล่าวว่า	 

การที่ผู ้หญิงจะไปสื่อชักผู้ชายมาบ้านเรือนของตัวเอง 

ทัง้ๆ	ทีเ่ขายงัไม่ได้มาสูข่อนัน้	เป็นเรือ่งผดิขนบธรรมเนยีม

จารีตประเพณี

	 หมายเหตุ:	 ทุกรายการที่อ้างอิงในเนื้อหา		

ต้องปรากฏในรายการบรรณานุกรมเสมอ

2.	 บรรณานุกรม	(Bibliography)			

	 -	การเขยีนบรรณานกุรมใช้รูปแบบของ	APA	

(American	Psychology	Association)		ดงัตวัอย่างตาม

ชนิดของเอกสารดังนี้

	 2.1	 หนังสือ

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

	 \\	เมืองที่พิมพ์:	\	ส�านักพิมพ์.			

  

ตัวอย่าง

แมนเกล,	อัลแบร์โต.	(2546).	โลกในมือนักอ่าน. พิมพ์ 
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