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บทคัดย่อ

การพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน (Prototype) ใหม่หรือนวัตกรรม ส�าหรับผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ก่อน

ท่ีจะน�าเป็นเผยแพร่หรือใช้จริง จ�าเป็นจะต้องผ่านกระบวนการควบคุมและประกันคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่า 

ต้นแบบช้ินงานของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่นั้นมีประสิทธิภาพจริง เรียกว่า การทดสอบประสิทธิภาพ 

(Developmental Testing) การผลติสือ่และชดุการสอนทีเ่ปน็ต้นแบบชิน้งานใหมก่เ็ช่นเดยีวกนั จ�าเปน็ทีต้่อง

ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพก่อนที่จะให้ครูน�าไปใช้กับนักเรียน โดยด�าเนินการตามกระบวนการ 2 ขั้นตอน 

คือการทดลองใช้เบื้องต้น (Tryout) และการทดลองใช้จริง (Trial Run) บทความนี้ เสนอแนวคิด วิธีการ

ทดสอบประสิทธิภาพ การใช้สูตร E
1
/ E

2
 ส�าหรับการทดสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process-E

1
) 

และทดสอบประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (Product-E
2
) ในขั้นทดลองใช้เบื้องต้น แบบเดี่ยว (1:1) แบบกลุ่ม 

(1:10) และแบบสนาม (1:100) และการน�าสื่อหรือชุดการสอนที่ทดสอบผ่านเกณฑ์ความก้าวหน้า 

ทางการเรียน เกณฑ์ประสิทธิภาพ E
1
/ E

2
 ตามเกณฑ์ 90/90, 85/85 ส�าหรับวิทยพิสัยหรือพุทธิพิสัย,  

80/80 และ 75/75 ส�าหรับทักษพิสัยและทักษพิสัยแล้ว แล้วไปทดลองใช้จริงในช่วงเวลาหนึ่งภาคการศึกษา 

สูตร E
1
/ E

2
ซ่ึงผู้เขียนพัฒนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นเพียงสูตรเดียวในการหาประสิทธิภาพสื่อและ 

ชุดการสอนที่เน้นความสัมพันธ์ของกระบวนการและผลลัพธ์ สูตรอ่ืนที่ใช้กันเน้นการหาประสิทธิภาพโดย 

อิงผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว สูตร E
1
/ E

2
 ใช้ได้กับการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อและชุดการสอน 

ทุกประเภททั้งในการสอนแบบเผชิญหน้า การสอนทางไกล และการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ 

บทความนี้ยังเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดสอบประสิทธิภาพท่ีไม่ถูกต้อง เพื่อช่วยนักการศึกษาและครู

สามารถทดสอบประสิทธิภาพสื่อและชุดการสอนก่อนน�าไปผลิตเป็นจ�านวนมากและเผยแพร่ต่อไป

ค�าส�าคัญ: E
1
/ E

2
 การทดสอบประสิทธิภาพ/ สื่อการสอน/ ชุดการสอน/ กระบวนการและผลลัพธ์

* ศาสตราจารย์ ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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Abstract

In developing an innovative prototype for new products and services, it is necessary to 

conduct quality assurance and quality control before mass production or mass distribution to 

ensure that such a product or service is efficient and serves the need of the customers. This 

process is called Developmental Testing (DT). In a similar manner, instructional media and 

instructional packages need to be developmentally tested to ensure their efficiency during the 

process and products before they are actually used with the students. Two stages of DT are 

required: Tryout and Trial Run. This article presents the concept and techniques for DT and 

explains the use of  the formula E
1
/ E

2
  needed for Try Out of the efficiency of the Process- E

1 

through three stages, i.e. : Individual Testing (1:1), Group Testing (1:10), and Field Testing 

(1:100), and also trying out the efficiency of the Product- E
2
 through posttests and summative 

evaluation. The instructional media and instructional packages, after being developmentally tested 

and meet the three set criteria, i.e. (1) significantly increase students learning achievement,  

(2) meeting the set efficiency, and (3) get students satisfaction, will be continued for the Trial 

Run stage by being implemented with the students in real classroom situation for a semester or 

an academic year. So far, the formula E
1
/ E

2
, developed since 1977 by this author, is the only 

existing process and product-based formula for determining the efficiency of instructional media 

and instructional packages. It is applicable for testing all forms of instructional media and 

instructional packages no matter what platforms, i.e. face-to-face, distance learning or eLearning. 

Finally, this article explains the problems found in the misuses of E
1
/ E

2
 in various educational 

context and levels.

Keywords: E
1
/ E

2
 , Developmental Testing/ Instructional Media/ Instructional Packages/ Process 

and Product, 
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การใช้สุนทรียสนทนาเพื่อพัฒนาความสามารถในการตั้งค�าถามของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการประถมศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

Using of Dialogue to Develop Question Abilities for 

Bachelor Degree Students in the Department of  Elementary Educaiton,

Faculty of Education Silpakorn University

วิสูตร	โพธิ์เงิน*

Wisud	Po	Ngern

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้	 จะเป็นการทดลองการใช้สุนทรียสนทนาพัฒนาการต้ังค�าถามของนักศึกษา	 เป็น 

การทดลองแบบวิจัยเบื้องต้น	(Pre	Experimental	Designs)	One	Group	Pretest–Posttest	Designs	มี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาความสามารถในการตั้งค�าถามของนักศึกษาโดยใช้วิธีสุนทรียสนทนา	และ

ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการสอนโดยใช้สุนทรียสนทนา	 เครื่องมือในการวิจัย	

ประกอบด้วย	 1)	 แผนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคสุนทรียสนทนา	 เรื่อง	 “การตั้งค�าถามในการจัดการเรียนการ

สอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา”	จ�านวน	4	แผนการเรียนรู้		2)	แบบประเมินระดับความสามารถในการ

ตัง้ค�าถาม	6	ระดบัในการจัดการเรยีนการสอนของนกัศกึษาตามแนวความคดิพทุธพิสิยั	(Cognitive	Domain)	

ของ	 Benjamin	 Bloom	 และ3)	 แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาในการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 

สุนทรียสนทนา	กลุ่มเป้าหมายได้แก่	นักศึกษาระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาการประถมศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยศิลปากร	จ�านวน	35	คน	ที่ลงทะเบียนรายวิชา	471402	การสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา	

ภาคเรียนที่	1	ในปีการศึกษา	2554	

ผลการวิจัยพบว่า

ผลการเปรียบเทียบความถี่ของการตั้งค�าถาม	 6	 ระดับก่อนและหลังการจัดการการจัดการเรียน 

การสอนโดยใช้วิธีสุนทรียสนทนาของนักศึกษา	 พบว่า	 หลังการจัดการใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา	 471	 402	 การสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 

มีจ�านวนความถี่ของข้อค�าถามสูงกว่าก่อนใช้กระบวนการสุนทรียสนทนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	

โดยที่การต้ังค�าถามเมื่อเทียบรายข้อ	 การตั้งค�าถามประเมินค่า	 มีค่าความถี่สูงที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 74.40		 

รองลงมาคือ	ค�าถามการน�าไปใช้	คิดเป็นร้อยละ	59.45	และค�าถามการคิดสร้างสรรค์คิดเป็นร้อยละ	57.15	

ตามล�าดับ

ผลการเปรียบเทียบคะแนนของการตั้งค�าถาม	6	ระดับของนักศึกษา	หลังการจัดการเรียนการสอนใช้

กระบวนการสุนทรียสนทนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา	 471	 402	 การสอนสังคมศึกษา

ระดับประถมศึกษาสูงกว่าก่อนใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการสอนโดยใช้สุนทรียสนทนา	

นักศึกษามีความคิดเห็นการสอนโดยวิธีสุนทรียสนทนาเปิดมุมมองให้กว้างขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 ( µ =4.68, 

	 =	0.47)	 รองลงคือ	การสอนโดยวิธีสุนทรียสนทนาเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น	 (µ =4.48, 

	 =	 0.63)	 และการสอนโดยวิธีสุนทรียสนทนาท�าให้นักศึกษารู ้สึกเข้าใจคนอื่นมากขึ้น	 ( µ =4.46, 

	=	0.5)	ตามล�าดับ	ส่วนความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	การสอนโดยวิธีสุนทรียสนทนา

เป็นกระบวนการที่น่าเบื่อ/ไม่น่าสนใจ	(µ =1.86, 	=	0.87)

ค�าส�าคัญ	:	สุนทรียสนทนา/	การตั้งค�าถาม	

Abstract

The	Research	is	experimental	to	use	Dialogue	design	to	develop	the	question	abilities	

in	students,	that	is	Pre	Experimental	Design	(one	group	pretest	-	posttest)	with	the	objectives	

to	Develop	question	abilities	 for	bachelor	degree	students	 in	 the	Department	of	Elementary	

Education,	Faculty	of	Education	Silpakorn	University	and	studying	attitude	of	students	in	Dialogue	

Method.	The	research	instruments	were	1)	lesson’s	Dialogue	methods	4	Plans	2)	the	evaluation	

of		ability	in	the	question	to	set	the	level	of	the	sixth	levels	students	in	the	teaching	of	the	

concept	 in	 Benjamin	 Bloom	 cognitive	 domain	 (Cognitive	 Domain)	 and	 3)	 the	 attitudinal	

questionnaire	entitled	An	Attitudinal	Questionnaire	Towards	Teaching	Methodology	by	Dialogue.	

Target	group	are	25	students,	they	are	the	students	of	Bachelor	Degree	have	been	studying	in	

the	 Department	 of	 Elementary	 Education,	 Faculty	 of	 Education	 Silpakorn	 University,	 who	

registration	the	first	semester	of	the	academic	year	2011.

Research	Result	:

The	Comparison	of	the	frequency	of	questions	6	levels	before	and	after	the	using	Dialogue	

of	teaching	with	the	students	found	that	after	the	teaching	in	course	471402	Teaching	of	Social	

Studies	in	Elementary	Education.	It	has	a	frequency	higher	than	before	the	using	Dialogue	of	

teaching.	The	comparison	of	each	the	question	from	the	article.	The	questions	of	evaluation	is	

the	most	frequency		74.40	percents,	followed	by	the	question	of	applying		59.45	percents	and	

the	question	of	creative	thinking	57.15	percents,	respectively.

The	comparison	of	the	scores	of	students	in	the	question	6	levels.	The	using	Dialogue	

of	teaching	for		the	subject	471402	The	Teaching	Social	Studies	in	elementary	is	higher	than	

before	teaching	by	the	using	Dialogue	Method.

The	result	of	analysis	of	the	opinions	of	undergraduate	students	with	after	the	using	

Dialogue	of	 teaching.	Student	opinion	of	after	 the	using	Dialogue	of	 teaching	on	a	broader	

perspective	to	the	highest	mean	(µ =4.68,	 	=	0.47)	followed	by	the	teaching	of	after	the	using	
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Dialogue	of	teaching	to	a	good	relationship	with	someone	(µ =4.48,	 	=	0.63)	and	after	the	

using	Dialogue	of	 teaching,	making	 students	 feel	 that	others	 are	more	 (µ =4.46,	 	=	0.5)	

respectively,	the	opinions	of	students	with	average	the	least	is	after	the	using	Dialogue	of	teaching	

boring	/	dull	(µ =1.86, 	=	0.87)

Keywords	:	Dialogue/	Question	Abilities

บทน�า

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 

ฉบับที่	 10	 (พ.ศ.	 2550–2554)	 ได้ชี้ให้เห็นถึง 

ความจ�าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนา

คุณภาพคนในสังคมไทยให้	 มีคุณธรรม	 และม ี

ความรอบรู ้อย่างเท่าทัน	 ให้มีความพร้อมทั้งด้าน 

ร่างกาย	สติปัญญา		อารมณ์	และศีลธรรม	สามารถ

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน�าไปสู่สังคมฐานความรู้

ได้อย่างมั่นคง	 แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียม

เดก็และเยาวชนให้มพีืน้ฐานจติใจทีด่งีาม	มจีติสาธารณะ	

พร้อมท้ังมสีมรรถนะ	ทกัษะและความรูพ้ืน้ฐานทีจ่�าเป็น

ในการด�ารงชีวิต	 อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ

แบบยั่งยืน	(สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	

2549)	ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคล้องกบันโยบายของ 

กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติ 

เข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่	 21	 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมี

คุณธรรม	รกัความเป็นไทย	ให้มทีกัษะการคดิวิเคราะห์		

สร้างสรรค์	 มีทักษะด้านเทคโนโลยี	 สามารถท�างาน 

ร่วมกับผู้อื่น	 และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 

โลกได้อย่างสันติ	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2552)	 

การจัดการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ	 

ตามมาตรฐาน	 การเรียนรู้	 สมรรถนะส�าคัญ	 และ

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามทีก่�าหนดไว้ในหลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	

โดยยึดหลักว่า	 ผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด	 เชื่อว่า	 

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้		 

ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน	 กระบวนการจัดการ 

เรียนรู ้ต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตาม 

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ	 ค�านึงถึงความ 

แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง	 

เน้นให้ความส�าคญัทัง้ความรู้	และคณุธรรม	(กระทรวง

ศึกษาธิการ,	2552)	ซึ่งเยาวชนในช่วงอายุ	7	-12	ปี	

หรือช ่วงวัยระดับช้ันประถมศึกษาซ่ึงเป ็นวัยม ี

ความส�าคัญที่ต้องได้รับการปลูกฝังเจตคติ	 ความรู้	

แสวงหาความรู้	 และทักษะการใช้ชีวิตเพื่อจะเติบโต

เป็นพลเมืองโลกที่ดีต่อไปในอนาคต	

จากความส�าคัญดังกล่าว	 ประเทศไทยได้ให้

ความส�าคัญของการจัดการศึกษา	 การพัฒนาศาสตร์

การจัดการเรียนการสอน	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 

ได้มีสถาบันอุดมศึกษาเปิดการเรียนการสอนทาง

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	 ในระดับปริญญาตรีสาขา 

วชิาทางด้านการศกึษาและการสอนมากมาย	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสาขาวิชาการประถมศึกษาในหลายแห่ง 

ท่ัวประเทศ	เพราะเป็นสาขาวชิาท่ีมคีวามต้องการและ

จ�าเป็นในปัจจุบัน	ดังนั้นในฐานะสาขาวิชาการประถม

ศกึษา	คณะศึกษาศาสตร	์มหาวิทยาลยัศิลปากรที่เปน็

สถาบันในการผลิตบุคลากรทางศึกษา	 ครู	 อาจารย์ 

ในระดับประถมศึกษา	จากวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ก�าหนดขึ้นอย่างสะท้อนกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา	

(Domains	 of	 Education)	 การคิดพัฒนาและแก้

ปัญหา	 รวมทั้งการเป็นครูผู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต	 (สาขาวิชาการประถมศึกษา,	2547)	ซึ่งการให้

ความรู	้และการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้นกัศกึษา

ทีต้่องไปเป็นครรูะดบัประถมศกึษาในอนาคต	นอกจาก
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 คือ	 1)	 เพ่ือศึกษาบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับดนตรีจีน 

ของชุมชนบางหลวง		2)	เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้	เรื่อง	ดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง	

3)	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย	 เรื่อง	 ดนตรีจีนของ 

ชุมชนบางหลวง	 และ	 4)	 เพื่อศึกษาความคิดห็นของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง	 ดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง	 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ได้แก่	ประธานชุมชน	ประธานวัฒนธรรม	ผู้ใหญ่

บ้านทีม่คีวามคุน้เคยในชมุชน	ปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรจีนี	ผูเ้ชีย่วชาญและผูม้ปีระสบการณ์ในการสอนดนตรี

จีนในชุมชนบางหลวง	 	 และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองสื่อได้แก่	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 

โรงเรียนเจี้ยนหัว	อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม	จ�านวน	32	คน	ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบยกชั้น	(Cluster	

Sampling)	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ชุมชนบางหลวงเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่	 

ณ	ต�าบลบางหลวงเมื่อ	100	กว่าปีที่ผ่านมา	วัฒนธรรมการเล่นดนตรีจีนน�ามาจากประเทศจีน,	การเล่นดนตรี

เกิดขึน้ในช่วงเวลาว่างจากการท�างาน	เป็นการรวมกลุ่มของสมาชกิในชมุชนกลางตลาด	รปูแบบวธิกีารถ่ายทอด

และการเล่นเป็นการเล่นสืบทอดต่อกันมา	 เครื่องดนตรีที่ใช้เล่นดนตรี	 ประกอบด้วย	 ขลุ่ย	 ซอ	 ล้อ	 

มีการรวมตัวกันจัดต้ังวงดนตรีจีน	 ชื่อคณะรวมมิตรบางหลวง	 	 โน้ตที่ใช้ในการสอนและการถ่ายทอดเป็น 

โน้ตจีนโบราณโดยน�าต้นแบบมาจากประเทศจีน	 2)	 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้	 เรื่อง	 ดนตรีจีนของชุมชน 

บางหลวงที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดียมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก	 โดยมีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ	4.50	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.29	และโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่ในระดับ	ดี	

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.33	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.36	 และประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเพื่อ 

การเรียนรู้	 เรื่อง	 ดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 81.14/80.06	 ซ่ึงผ่านตามเกณฑ์ 
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ที่ก�าหนด	3)		ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียพบว่าคะแนนหลังการเรียนรู้

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 4)	 ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อ 

มัลติมีเดียอยู่ในระดับดี	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.33	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.60

ค�าส�าคัญ :	มัลติมีเดีย/	ดนตรีจีน/	สื่อเพื่อการเรียนรู้/	เทคโนโลยีการศึกษา

Abstract

The	objectives	of	this	study	were:	1)	to	study	the	context	and	local	wisdom	of	Bang	

Luang’s	Chinese music;	2)	to	develop	the	multimedia	for	learning	on	Bang	Luang’s	Chinese	

music;	3)	to	compare	pretest	and	posttest	learning	achievements	of	students	who	learned	via	

multimedia	for	learning	on	Bang	Luang’s	Chinese	music;	and	4)	to	study	the	students’	opinion	

towards	the	multimedia	for	learning	on	Bang	Luang’s	Chinese	music.	The	subjects	were	community	

leaders,	cultural	leaders,	headmen,	local	wisdom	men,	experts	in	Chinese	music	and	32	secondary	

students	from	Jeanhua	School,	Bang	Luang’s,	Nakornpatom.	The	results	of	the	study	were	as	

follows:	1)	In	the	context	and	local	wisdom	of	Bang	Luang’s	Chinese	music,	the	study	found	

that	the	community	consisted	of	the	Thai-Chinese,	who	had	evacuated	and	settled	down	at	Bang	

Luang	about	a	hundred	years	ago.	They	brought	their	music	from	China.	Socializing	with	their	

neighbors	in	a	market	community.The	way	the	music	was	played	was	taught	among	the	community	

members	from	generation	to	generation.	The	instruments	were	Klui	(a	Thai	flute),	Sor	(a	Thai	

traditional	 stringed	 instrument)	 and	Lor	 (another	Thai	 stringed	 instrument).	The	music	was	

instructed	 through	 the	 ancient	notes,	whose	origin	was	 from	China.	2)	The	multimedia	 for	

learning	on	Bang	Luang’s	Chinese	music	had	the	efficiency	criterion	at	81.14/80.06	according	

to	the	set	criterion.	3)	The	posttest	of	the	learning	achievement	of	students	who	learned	via	the	

multimedia	of	Bang	Luang’s	Chinese	music	for	learning	was	higher	than	the	pretest	at	a	significant	

level	of	.05	and	4)	The	students	who	learned	via	the	multimedia	for	learning	on	Bang	Luang’s	

Chinese	music	showed	their	opinion	at	a	good	level.

Keywords :	Multimedia/	Chinese	Music/	Media	for	Learning/	Educational	Technology

บทน�า	

การศกึษาของประเทศไทยมคีวามเจรญิก้าวหน้า

และให้ความสนใจการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	

เพือ่การศกึษาเป็นอย่างมาก	เพือ่ให้สอดคล้องกบัความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	โดยเห็นได้จาก

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 ได้

ก�าหนดให้มกีารใช้เทคโนโลยเีพือ่การศกึษาเข้ามาช่วย

พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู ้	 มีความสามารถ 

ที่จะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างมีคุณภาพและ 

มีประสิทธิภาพ	 โดยได้ก�าหนดให้ผู้เรียนมีสิทธิ์ได้รับ
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A Study and Evaluation in Education Management in Nakhon Pathom Province
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษา	 รวบรวม	 วิเคราะห์	 และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ในจงัหวัดนครปฐมตามกรอบตวัชีว้ดัทีก่�าหนด	โดยจดัท�าแบบส�ารวจและด�าเนนิการประเมนิผลการจดัการศกึษา

ในจังหวัดนครปฐม	ปีการศึกษา	 2553-2554	ตามกรอบตัวชี้วัดที่ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาก�าหนด	

จ�านวน	17	ตัวช้ีวัด	โดยแบ่งเป็น	4	ด้าน	ครอบคลุมผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(รวมการศึกษาปฐมวัย)	

การอาชีวศึกษา	การอุดมศึกษา	และการศึกษานอกโรงเรียน

โดยมีผลการวิจัยดังนี้	 1)	 ด้านความครอบคลุม	 ทั่วถึงและเพียงพอ	 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก	 

ท้ังนีต้วัชีว้ดัการใช้บรกิารแหล่งการเรยีนรูแ้ละงบห้องสมดุทีส่ถานศกึษาได้รบัจดัสรรต่อจ�านวนผูเ้รยีนไม่สามารถ

ประเมินผลได้	2)	ด้านคุณภาพ	ในภาพรวม	อยู่ในระดับพอใช้	3)	ด้านประสิทธิภาพ	ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ดีมาก	 แต่ตัวชี้วัดร้อยละของงบประมาณอุดหนุนจากภาคเอกชนทุกระดับการศึกษา	 ผลประเมินของระดับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับปรับปรุง	และ4)	ด้านประสิทธิผล	ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก

ค�าส�าคัญ	:	การประเมินผลการจัดการศึกษา/	การจัดการศึกษาจังหวัดนครปฐม

Abstract

This	study	aimed	to	study,	collect,	analyze,	and	evaluate	the	education	management	in	

Nakhon	Pathom	Province	according	to	a	specified	framework.	The	 instruments	were	survey	
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forms	 based	 or	 the	 specified	 framework	 comprising	 17	 key	 research	 items	 from	Office	 of	

Education	Council.	The	data	were	collected	between	the	2011-2012	academic	year	and	covered	

4	 studied	area,	 i.e.	 basic	 education,	vocational	 education,	 tertiary	 education	and	non-formal	

education	levels.	

The	result	of	the	study	revealed		that:	1)	Coverage,	thorough,	and	sufficient	part	was	in	

the	excellent	level	but	the	key	research	item	on	learning	resources	and	budget	on	library	per	

student	could	not	be	assessed.	2)	Quality	was	at	the	fair	level,	3)	Efficiency	was	at	the	excellent	

level	but	key	research	item	on	percentage	of	budget	from	private	for	all	education	levels	needed		

improvement	and	4)	Effectiveness	was	at	the	excellent	level.	

Keywords	:	Evaluation	in	Education/	Education		Management	Nakhon	Pathom	Province

ความส�าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 ซึ่งม ี

ภารกจิในการตดิตามและประเมนิผลการจดัการศึกษา

ในภาพรวมของประเทศตามกรอบนโยบายการศึกษา

ของชาต	ิโดยในปีการศกึษา	2553-2554	นี	้ได้ด�าเนิน

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	 โดยได้

จดัท�ากรอบตวัชีว้ดัส�าหรบัตดิตามและประเมนิผลการ

จัดการศึกษาของประเทศใน	4	ด้าน	ได้แก่	1)	ความ

ครอบคลมุ	ทัว่ถงึ	เพยีงพอ		2)	คณุภาพ		3)	ประสทิธภิาพ		

และ		4)	ประสิทธิผล		

ในปีการศึกษา	 2552	 ที่ผ่านมาได้มีการ 

ด�าเนินการสร้างเครือข่ายหน่วยงานการศึกษาในระดบั

จังหวดัและภมูภิาค	ในการตดิตามและประเมนิผลการ

จัดการศึกษาของประเทศ	โดยมีการด�าเนินงานพัฒนา

เครือข่ายและประเมินผลการจัดการศึกษาในจังหวัด

นครปฐม	 โดยด�าเนินการศึกษาและพัฒนาเครือข่าย	

บริหารจัดการเครือข่าย	 และประเมินผลการจัดการ

ศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	 ครอบคลุมทุกระดับ

และประเภทการศึกษา		มีการน�าเสนอรายงานผลการ

จัดหาสมาชิกเครือข่าย	 ท�าเนียบเครือข่าย	 และแบบ

ส�ารวจข้อมลูการประเมนิ	ผลการจดัการศกึษาในจงัหวดั

นครปฐมตามกรอบตัวช้ีวัดให้ครอบคลุมทุกระดับ 

และประเภทการศึกษา	 ได้แก่	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

(รวมการศึกษานอกโรงเรียน)	 อาชีวศึกษา	 และ 

อุดมศึกษา	เป็นที่เรียบร้อย	ซึ่งในปีการศึกษา	2553-

2554	นี้	ได้อาศัยเครือข่ายดังกล่าวในการด�าเนินการ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของจังหวัด

นครปฐม		

คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 

ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแกนน�าของเครือข่าย 

ในปี	 2551	 -2552	 ที่ผ่านมา	 ดังนั้นในปีการศึกษา	

2553-2554	 จึงได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการจัดท�า

รายงานการพัฒนาเครือข่ายและการประเมินผลการ

จัดการศึกษาในจังหวัดนครปฐมประจ�าปีการศึกษา	

2553-2554	

1.	วัตถุประสงค์การวิจัย	

	 เพือ่ศกึษา	รวบรวม	วเิคราะห์	และประเมนิ

ผลการจัดการศึกษาในจังหวัดนครปฐมตามกรอบ 

ตัวชี้วัดที่ก�าหนด

2.	ขอบเขตการด�าเนินงาน

	 2.1	 จัดท�าแบบส�ารวจและด�าเนินการ

ประเมินผลการจัดการศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
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การวิจัยคร้ังนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพ

ระหว่างบุคคล	 ส�าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 ใช้วิธีด�าเนินการวิจัย

ลักษณะการวิจัยและพัฒนา	กลุ่มตัวอย่างคือ	นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 ชั้นปีที่	 3	 ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่	 2	 ปีการศึกษา	 2554	 จ�านวน	 30	 คน		 

เครื่องมือประเมินคุณภาพหลักสูตร	คือ	1.	แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล	

2.	 แบบประเมินความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล	 3.	 แบบสอบถามความคิดเห็นที่ม ี

ต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล	 และ	 4.	 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรประเมิน 

คุณภาพหลักสูตรท�าโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	 ด้วยค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 

การทดสอบค่าท	ีแบบ	dependent	การหาประสิทธภิาพ	E
1
/E

2
	และวเิคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพด้วยการวเิคราะห์

เนื้อหา	ผลการวิจัยพบว่า	ความรู้และความคิดเห็นที่มีต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล	ก่อนและหลัง

การทดลองใช้หลักสูตรแตกต่างกัน	 ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล	 อยู่ในระดับสูง	 

ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร	อยู่ในระดับสูงที่สุด	ประสิทธิภาพของหลักสูตรระหว่างและหลังการทดลองใช้

หลักสูตร	เท่ากับ	84.40/85.00	สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด
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Abstract

The	 objective	 of	 this	 research	 is	 to	 develope	 a	 curriculum	 to	 enhance	 interpersonal	

relationship	of	engineering	students	of	Rajamangala	University	of	Technology.	The	design	of	

this	research	is	research	and	development.	The	samples	were	30	third-year	bachelor	of	engineering	

program	 in	 computer	 engineering	 students	 of	 Rajamangala	 University	 of	 Technology	 Phra	

Nakhon,	who	enrolled	in	the	second	semester,	academic	year	2011.	The	research	tools	include	

:	a	test	to	measure	the	subjects’	knowledge	on	interpersonal	relationship	ability,	a	questionnaire							

to	find	out	the	subjects’opinions	on	the	interpersonal	relationship	ability	and	to	assess	interpersonal	

relationship	ability	of	the	subjects,	and	a	questionnaire	to	measure	the	subjects’	opinions	on	the	

curriculum	developed.	The	quantitative	data	analysis	used	the	methods	of	percentage,	average,	

standard	deviation,	independent	t-test,	and	E
1
/E

2
		efficiency.	The	qualitative	data	was	analyzed	

by	using	the	content	analysis.	The	results	of	the	research	are	as	follows	:	the	knowledge	and	

the	 opinions	 on	 interpersonal	 relationship	 before	 and	 after	 the	 curriculum	 implement	 were	

statistically	different,	 the	 interpersonal	 relationship	ability	 	 is	on	a	high	 level,	 the	 students’	

opinions	on	the	curriculum	is	on	the	highest	level,	the	efficiency	of	the	curriculum	after	the	

implementation	is	84.40/85.00	which	is	higher	than	the	determined	norm.

Keywords	:	The	Development	a	Curriculum	/	Interpersonal	Relationship/Engineering	Students

บทน�า

สังคมในปัจจุบันมีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรม	

คือเป็นสังคมที่ผู้คนมีความแตกต่าง	หลากหลาย	ทั้ง

ความคิด	ความเชื่อ	ทัศนคติ	ค่านิยม	ความประพฤติ	

การศึกษาในสังคม	พหุวัฒนธรรม	จึงควรเป็นไปเพื่อ	

“ให้ผูเ้รยีนเข้าใจวัฒนธรรมของตนเองพร้อมทัง้ยอมรบั

และเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นด้วย”	(Bank,	2001:	1) 

การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม	 จะต้อง 

เปลี่ยนระบบโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาให้

ยอมรบัและเคารพในความหลากหลายทางวฒันธรรม

ของผู้เรียน	 ตลอดจนค�านึงถึงความสอดคล้องกับ 

สิ่งแวดล้อมรอบๆ	 ตัวของผู้เรียนทั้งในและนอก 

สถานศึกษา	 เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนประสบความ 

ส�าเร็จในการเรียนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง

สร้างสรรค์และเป็นสุข	 (Bank,	 2001:	 77-78)	

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 

พ.ศ.	2542	ในมาตรา	6	ก�าหนดการจัดการศึกษาไว้

ว่าต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์

ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 ความรู้และคุณธรรม	 

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	 สามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 (ส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,	2548:	5)	

ในท�านองเดียวกัน	 ส�านักงานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา	ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาอดุมศกึษา

ไทย	ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ฉบับที่	

10	โดยมีมาตรการให้สถาบันอุดมศึกษา	จัดหลักสูตร

ที่เน้น	 การเรียนรู้เรื่อง	 สันติศึกษา	 คุณค่าของสังคม

พหลุกัษณ์และวฒันธรรม	เพือ่สร้างสงัคมทีอ่ยูร่่วมกนั	

พึง่พาซึง่กนัและกนั	และลดความขดัแย้ง	เพือ่ให้สังคม

ไทยเป็นสังคมที่พึงประสงค์	 เป็นสังคมที่เข็มแข็ง 
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์	เพือ่พฒันาหลักสตูรการฝึกประสบการณ์งานอตุสาหกรรมของนกัศกึษา

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 วิธีการด�าเนินการเป็นการวิจัยและพัฒนา			

ประชากรคือนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 ปีการศึกษา	 2553	 

กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Sampling)	ได้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิเป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ�านวน	 14	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 

1)	แบบสอบถาม		2)	แบบสัมภาษณ์	และ	3)หลักสูตรฝึกอบรม		วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยโดยใช้	ค่าร้อยละ	

(%)	 ค่าเฉลี่ย	 (X )	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 และการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 Analysis)	 

ผลการวิจัยพบว่า	 1.การฝึกประสบการณ์ควรมุ่งเน้น	 1)	 ด้านการทบทวนทฤษฎีและปฎิบัติ	 2)	 ด้าน 

บุคลิกภาพ	และมนุษย์สัมพันธ์	และ3)	ด้านคุณธรรม	จริยธรรมของนักศึกษา	2.	การวิจัยครั้งนี้ใช้หลักทฤษฎี 

การพัฒนาหลักสูตรแบบการออกแบบย้อนกลับและการประเมินหลักสูตรอาชีวศึกษา	(TECA)	โดยการแบ่ง

เนื้อหาของหลักสูตรออกมาเป็น	 11	 หน่วย	 ใช้เวลา	 270	 ชม.	 	 3.	 น�าหลักสูตรไปทดลองใช้กับนักศึกษา 

จ�านวน	 14	 คน	 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย	 2.67	 ผลการประเมินตามจุดประสงค์ทั้ง	 3	 ด้านพบว่ามีระดับ 

ความส�าคัญในระดับมาก	 ซึ่งได้แก่ด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ของนักศึกษา	 ค่าเฉลี่ย	 (X =	 4.34,	 

S.D	=	0.35)	รองลงมาคือด้านคุณธรรม	จริยธรรม	ค่าเฉลี่ย	(X =	4.30,	S.D.	=	0.23)	และด้านทบทวน

ทฤษฎีและปฎิบัติ	ค่าเฉลี่ย	(X =	4.26,	S.D.	=	0.25)	ตามล�าดับ	4.	ค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยของหลักสูตร	 

1)	ด้านทบทวนทฤษฎีและปฏิบัติเท่ากับ	85.20		2)	ด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์เท่ากับ	86.80	และ	

3)	ด้านคุณธรรม	จริยธรรมเท่ากับ	86.00	สรุปหลักสูตรมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80
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Abstract

	The	purpose	of	this	research	is	to	develop	professional	training	course	for	industry	of	

industrial	 technology	 students	 Rajamangala	 University	 of	 Technology.	 The	 research	 and	

development	and	how	to	do	research	are	forms	of	research	and		development.	The	steps	taken	

four	steps	:	1)	need	assessment	;	2)	design	and	development	;	3)	the	trial	program	;	and		4)	

evaluation	program.	Population	were	students	of	industrial	technology	Rajamangala	University	

of	Technology	academic	year	2010	were	derived	from	a	random	group	(cluster	sampling)	has	

Rajamangala	University	of	Technology	Suvarnabhumi	in	the	samples	collected.	Tools	used	in	

this	study	were	 :	1)	questionnairs	 ;	2)	 indept	 interview	;	and	3)	 training	course.	Data	were	

analyzed	using	percentage	(%),	mean	(X ),	standard	deviation	(S.D.)	and		analysis	of		content.		

The	results	of	the	research	were	as	follow	:1.	The	need	assessment	on	the	development	of	the	

curriculum	includes	the	following	features	:	1)	theory	revision	and	practice	;	2)	personality	and	

human	relations	;	and	3)	moral	and	ethics.	2.	The	designed	and	developed	of	the	curriculum	

consisted	of	 the	purpose	of	 these	3	areas	has	 led	 to	 	25	students,they	were	guided	by	 the	

theoretical	model	of	curriculum	development	and	design	of	the	backward	design	and	applying	

the	concept	of	career-based	assessment	(TECA).	The	new	syllabus	is	to	take	a	270	hour	11	unit	

of	bringing	to	trial	of	25	students	evaluate	the	effectiveness	of	the	program	was	as	follow	:	1)	

theory	revision	and	practice	of	87.20	percentage	mean	;	2)	personality	and	human	relations	of		

87.00	percentage	mean	;	and	3)	moral	and	ethics	are	87.20	percentage	mean.	Concluded	that	

the	average	value	of	 the	efficiency	of	not	 less	 than	80.00	percentage	mean	as	effective	as	

standard	courses. Information	from	interviews	with	the	problems	and	possibilities	of	the	program	

to	used	and	in	conclusion,	that	there	were	possible	to	be	used		in		the	enterprise.	3.	The	curriculum	

was	implemented	with	bring	to	trial	 the	program	for	14	students.The	mean	score	was	2.67	

points	out	of	3	points	and	assessment	of	the	five	most	critical	level	including	were	:	1)	personality	

and	human	relations,	the	average	(X =	4.37,	S.D.	=	0.34)	;	2)	moral	and	ethics	(X =	4.34,	 

S.D.	=	0.23)	;	and	3)	theory	revision	and	practice	of	(X =	4.07,	S.D.	=	0.24).		4.	The	assessments	

results	and	the	curriculum	improvement	show	that	there	were	the	effectiveness	of	the	program	

is	as	follows	:	1)		theory	revision	and	practice	at	85.20	percentage	mean;	2)	personality	and	

human	relations	at	86.80	percentage	mean	;	and	3)	moral	and	ethics	at	86.00	percentage	mean.

These	results	were	higher	than	the	efficiency	criteria	at	80	percentage	mean.		

Keywords	 :	 Industrial	 Professional	 Experience	 Training	 Program/	 Students	 of	 Industrial	

Technology/	TECA.
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูด้้านการฟังและดเูชงิคดิวเิคราะห์ก่อน

และหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน	 2)	 เพื่อศึกษาความสามารถในการท�าโครงงานของนักเรียนหลัง 

การจัดการเรียนรู้	 และ	 3)	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน	 กลุ่ม

ตัวอย่างได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย	ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2553	

จ�านวน	60	คน	ได้มาจากการสุ่มแบบอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก	โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม	ตัวแปรต้น	

คือ	 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน	 ตัวแปรตาม	 คือ	 ผลการเรียนรู้ด้านการฟังและดูเชิงคิดวิเคราะห์	 

ความสามารถในการท�าโครงงาน	และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน	เนื้อหา

เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ด้านการฟังและดู	 ใช้เวลาในการวิจัย	 17	 ช่ัวโมง	 เครื่องมือที่ใช้	 ได้แก	่

แผนการจัดการเรียนรู้	 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้	 แบบประเมินความสามารถในการท�าโครงงาน	 และ

แบบสอบถามความคิดเห็น	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 การทดสอบค่าทีแบบ 

ไม่อิสระ	 และการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 ผลการเรียนรู้ด้านการฟังและดูเชิงคิดวิเคราะห์	 

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน	แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	โดยคะแนน

หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน	 2)	 ความสามารถในการท�า 

โครงงานของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน	อยู่ในระดับสูงทุกด้าน	 โดยเรียงตามล�าดับคะแนน

เฉลี่ย	 ดังนี้	 ด้านการวางแผนการท�างาน	ด้านผลงานและน�าเสนอผลงาน	 และด้านกระบวนการท�างาน	 และ	 

3)	 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้แบบโครงงาน	 อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน	 

โดยเรียงตามล�าดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้	 ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงาน	 ด้านบรรยากาศ	 การจัด 

การเรียนรู้	และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

ค�าส�าคัญ	:	การฟังและดูเชิงคิดวิเคราะห์/	การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
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Abstract

The	purposes	of	the	research	were	to:	1)	compare	learning	outcomes	before		and	after	

using	project-based	learning	approach,	2)	study	the	students’	abilities	to		perform	a	project	work	

after	being	taught	by	the	approach,	and	3)	study	the	students		opinions	towards	project-based	

learning	approach.	The	sample	group	consisted	of	60		the	eighth	grade	students	from	Prapathom	

Wittayalai	School,	Nakhon	Pathom,	in	the	second	semester	of	the	2010	academic	year.	This	

research	was	conducted	by	using	the	one	group	pretest	-	posttest	design.	The	independent	variable	

was	the	instruction	using	project-based	learning	approach.	The	dependent	variables	were	learning		

outcomes:	analytical	skills	in	listening	and	viewing,	and	capabilities	in	performing	project	work,	

and	students’	opinions	towards	project-based	learning	approach.	The	content	of	the	learning	was	

Thai	Language	specifically	listening	and	viewing	skills.	The	experiment	times	were	17	hours.	

The	research	tools	were	lesson	plans,	assessment		test	and	evaluation	worksheets,	focusing	on	

capabilities	in	performing	project	work,	and	questionnaire.	The	statistical	analyses	used	were	

mean	 ( x ),	 standard	deviation	 (S.D.),	 t–test	 dependent,	 and	 content	 analysis.	The	 results	 of	 
this	research	were:	1)	the	differences	of	students’	learning	outcomes	on	analytical	listening	and	

viewing	before	 and	after	being	 taught	by	project	based	 learning	approach	were	 statistically	

significant	at	.05	level.	The	students	learning	outcomes	after	the	instruction	were	higher	than	

Defor.	2)	all	the	abilities	in	performing	project	work	of	the	students	were	at	a	high	level	namely	

planning,	work	and	presentation,	and	work	processing	respectively.	3)	the	students’	opinions	

towards	project-based	learning	approach	were	at	a	high	level	of	agreement	in	the	following	

aspects	respectively,	project-based	learning	activities,	learning	atmosphere,	and	benefits	from	

project-based	learning	approach.

Keywords	:	Analytical	Listening	and	Viewing/	Project-based	Learning	Approach.

บทน�า

การศกึษาเป็นหวัใจส�าคญัในการพฒันามนษุย์

ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของสังคมและประเทศ

ชาติ	 มนุษย์จ�าเป็นต้องอาศัยการศึกษาเป็นเครื่องมือ

พื้นฐานในการด�าเนินชีวิต	 คือ	 มีความรู้ที่ถูกต้อง	 

มีหลักการและเหตุผล	 และมีวิจารณญาณ	 ดังนั้น 

การจัดการศึกษาในประเทศไทย	 จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียน 

มีความรู ้	 ความสามารถ	 และทักษะกระบวนการ	 

ดังปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ	 (ฉบับปรับปรุง	

พ.ศ.	2552-2559)	ทีมุ่ง่เน้นพฒันาคนและสงัคมไทย	

ให้ผู้เรียนมีความรู้	ความสามารถ	มีสมรรถนะทั้งด้าน

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	การคิดค�านวณ	และ

คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา	 สอดคล้องกับนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติ 

ในโลกยุคศตวรรษที่	 21	 ที่มุ่งส่งเสริมให้มีคุณภาพ	 

รักความเป็นไทย	 และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์
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บทคัดย่อ

งานค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นการศกึษาวจิยัเชงิปฏบัิตกิารอย่างมส่ีวนร่วม	(Participatory	Action	Research-

PAR)	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาการพัฒนาสื่อการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม	2)	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาจากสื่อการศึกษาที่พัฒนาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 	 3)	 ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการศึกษาที่ 

พัฒนาขึ้น	ผลการวิจัยพบว่า	บุคคล	3	กลุ่ม	คือ	ผู้วิจัย		ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและเกษตรกรตัวอย่าง	

มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวิจัย	ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสื่อเกษตร	1	ไร่	ไม่ยาก	ไม่จน	แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ		.01	โดยค่าเฉลี่ยคะแนนจากการศึกษาสื่อ	พบว่า	หลังศึกษาสื่อสูงกว่าก่อนศึกษา

สื่อเกษตร	1	ไร่	ไม่ยาก	ไม่จน	(ก่อน	Χ 	=	13.32,	S.D.	=	1.92	หลัง	Χ 	=	18.08,	S.D.	=	1.34	)	และ

จากการค�านวณค่า	 t	 พบว่า	 มีค่ามากกว่า	 (t	 =	 27.70)	 กล่าวคือ	 คะแนนหลังการศึกษาสื่อเกษตร	 1	 ไร่	 

ไม่ยาก	ไม่จนสูงกว่าก่อนศึกษาสื่อ	ความพึงพอใจของผู้ศึกษาสื่ออยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยรวม	(Χ =	3.93,	

S.D.	=	0.27)	

ค�าส�าคัญ	:	การพัฒนาสื่อการศึกษา/	ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน							

Abstract 

	This	independent	research	was	conducted	in	the	form	of	Participatory	Action	Research	

(PAR)	aiming	to	1)	examine	the	process	of	developing	educational	media	by	using	collaborative	

approaches,	2)	examine	learning	achievement	from	the	educational	media	that	have	been	developed	

through	 the	collaborative	process	and	3)	examine	 learners’	 satisfaction	with	 the	educational	
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media	that	have	been	developed	through	the	collaborative	process.	Three	working	groups	i.e.	

the	researcher,	the	Local	Wisdom	Network	Center,	and	exemplary	farmers	jointly	participated	

in	every	step	of	the	research	process.	The	research		findings	indicated	that	the	difference	between	

before	and	after	learning	in	the	1-Rai	Mai	Yak	Mai	Jon	Agricultural	Field	Study	Program	was	

statistically	significant	at	the		.01	level	i.e.	the	average	achievement	score	of	the	learners	after	

learning	was	higher	than	before	learning	(Pre-test	Χ 	=	13.32,	S.D.	=	1.92	Post-test	Χ 	=	18.08,	

S.D.	 =	 1.34).	Additionally,	 the	 calculated	 t	 value	 was	 high	 (t	 =	 27.70)	 i.e.	 the	 average																																

achievement	score	after	learning	in	the	1-Rai	Mai	Yak	Mai	Jon	Agricultural	Field	Study	Program	

was	 higher	 than	 before	 learning.		 Last	 but	 not	 least,	 the	 research	 found	 that	 the	 learners’	

satisfaction	was	at	a	high	level	overall	mean	=	3.93	and	S.D.	=	0.27

Keywords	 :	 Local	 Wisdom	 Network	 Center/	 The	 Development	 of	 Educational	 

Media	

บทน�า	

ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและ

เกษตรกรรมยั่งยืนและส�านักงานเกษตรและสหกรณ์

จงัหวดัใน	75	จงัหวดั	ได้คดัเลอืกและเชญิปราชญ์ชาว

บ้านทัว่ประเทศ	ซึง่มศีนูย์การฝึกอบรมและด�าเนนิการ

เผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกรอยู่ก่อนแล้ว	 จ�านวน	

150	ศนูย์	ทีเ่ข้าร่วมโครงการ	โดยสนับสนุนงบประมาณ	

ผ่านส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	พร้อมมอบ

หมายภารกิจให้ปราชญ์ชาวบ้านท�าหน้าที่ฝึกอบรม

ถ่ายทอดความรูแ้นวคดิ	และประสบการณ์ให้เกษตรกร	

โดยมคีวามคาดหวงัให้ปราชญ์ชาวบ้านท�าหน้าทีใ่นการ

เปลีย่นวธิคีดิของเกษตรกร	ชีแ้นะให้เกษตรกรสามารถ

ค้นหาปัญหาเหล่านั้นตามประสบการณ์ของปราชญ์ 

ชาวบ้านแต่ละท่านทีไ่ด้ด�าเนนิการจนสามารถแก้ปัญหา

ของตนเองหลดุพน้จากความยากจนและพึง่ตนเองได้

อย่างยั่งยืน	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(2551:	7)	

ซึ่งศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	 (ประกาศในนาม	

พระมหาสุภาพ	พุทฺธวิริโย)	มีภารกิจพัฒนาครอบครัว

เกษตรกร	และสร้างเครอืข่ายเพือ่การพึง่พาตนเองและ

พึ่งพากันเองจนถึงปัจจุบัน	จากการสัมภาษณ์วิทยากร	

เกษตรกรผู้เข้าศึกษาภายในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ 

ชาวบ้าน	 พบว่าการให้ความรู้แก่เกษตรกรที่มาศึกษา

เรื่องเกษตร	1	ไร่	ไม่ยาก	ไม่จนนั้นเป็นเรื่องที่โดดเด่น

ส�าหรับศูนย์แห่งนี้ที่สุด	โดยวิทยากรพาคณะผู้เข้าชม

ไปยงัสถานทีจ่รงิและบรรยายไปตลอดทางการชมแปลง

ต้นแบบ	วิทยากรให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาที่พบบ่อยครั้ง

เมือ่มเีกษตรกรมาศกึษาดงูานเป็นจ�านวนมาก	บางครัง้

มีเกษตรกรจ�านวน	 60-200	 คน	 ท�าให้การชมแปลง

ต้นแบบไม่ทัว่ถึง	ในเบือ้งต้นผูว้จิยัได้สมัภาษณ์เกษตรกร

ทีเ่ข้ามาศกึษาดงูานพบว่า	เกษตรกรฟังวทิยากรบรรยาย

ไม่ทัน	 จึงประสงค์จะได้เอกสารแจก	 เพื่อน�ากลับไป

ทบทวนเม่ือลงมือปฏิบัติจริง	 ปัญหาดังกล่าวเกิดจาก

ผู้ส่งสาร	(ปราชญ์ชาวบ้าน	และวิทยากร)		ยังขาดการ

รวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นเอกภาพ	 และขาดวิธีการ

สื่อสาร	(องค์ความรู้	1	ไร่	ไม่ยาก	ไม่จน)เพื่อให้เข้าใจ

ง่าย	 เช่น	 ขาดสื่อเพื่อการสอน	 ส่งผลให้ผู้รับสาร	 

(ผู้เข้าศึกษา)ได้รับประโยชน์จากการเข้าศึกษาดูงาน 

ได้ไม่เต็มที่	ซึ่งฐาปนีย์	ธรรมเมธา	(2541:	21)	กล่าว

ถึงขัน้ตอนการเรียนรู้ดงันีป้ระสบการณ์	(Experiences)	
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับการพัฒนาและศึกษาแนวทางการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการแปรรูปและผลิตภัณฑ์	จังหวัดสมุทรสงคราม	กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน	

จังหวัดสมุทรสงคราม	จ�านวน	280	คนและผู้ให้ข้อมูลหลักในการสนทนากลุ่มจ�านวน	8	คน	ผลการวิจัยจาก

การวิจัยเชิงปริมาณ	พบว่า	ปัจจัยส่วนบุคคล	ซึ่งประกอบด้วย	อายุ	สถานภาพ	และระดับการศึกษาแตกต่าง

กันมีแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ปัจจัยการสนับสนุน

จากภายนอก	ปัจจยัภมูปัิญญาท้องถิน่	และปัจจยัการบรหิารองค์กร	สามารถท�านายแนวทางการพฒันาวสิาหกจิ

ชุมชนร่วมกันได้ร้อยละ	 76.70	 และจากการวิจัยเชิงคุณภาพ	พบว่า	 ควรสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง	

สร้างการเรียนรู้ให้คนในชุมชน	 และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนนอกชุมชน	 แล้วน�ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับ 

กลุม่ของตน	พฒันาช่องทางข้อมลูข่าวสาร	โดยการจดักจิกรรมเชือ่มโยง	เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูข้้อมลูระหว่างกลุม่

ค�าส�าคัญ	:	แนวทางการพัฒนา/	วิสาหกิจชุมชน

Abstract

The	purpose	of	this	research	were	to	study	factors	that	impact	development	level	and	

study	development	approach	of	small	and	micro	community	enterprise	processing	and	product	

group	 Samutsongkram	 Province.	 The	 sample	 group	were	 280	 small	 and	micro	 community	

enterprise	members	in	Samutnsongkram	Province	and	key	informant	were	8	in	Focus	Group	

Discussion.	The	results	showed	from	quantitative	research	that	personal	factors	including	age,	

status	and	degree	of	education	has	a	different	approach	to	the	development	of	community	groups,	

differences	were	statistically	significant	at	the	.05	level.	External	support	factors,	local	wisdom	

factors	and	organization	factors	could	be	able	to	predict	development	approach	of	small	and	

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพัฒนศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**		 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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micro	community	enterprise	with	76.70	%		and	from	qualitative	research	that	product	were	

different.	Create	a	learning	community	and	as	a	learning	community	to	outsiders.	It	was	developed	

and	applied	to	their	group.	Development	channels	of	information.	The	activities	are	linked	learn	

to	share	information	between	groups.

Keywords	:	Development	Approach/	Community	Enterprise

บทน�า

ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2531	 ประเทศไทยได้มีการ

เปิดเสรทีางการเงนิ	และมีการเข้ามาของเงนิลงทุนจาก

ต่างประเทศจ�านวนมาก	 ส่งผลให้มีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจในระดับสูง	 จนเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู	่

ที่น�าไปสู่วิกฤตทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจตกต�่า

ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2540	 ท�าให้สังคมไทยต้องทบทวน

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	โดยการกลับ

ไปหารากฐานเดิมที่คนจ�านวนมากยอมรับ	 คือ	 ภาค

เกษตรกรรมและชมุชน	(ณรงค์	เพช็รประเสริฐ,		2542:	

20-21)	 ซึ่งการพัฒนาความสมดุลของชุมชนใน

กระบวนการพฒันาชนบทของรฐั	จะต้องมอีงค์กรชมุชน	

มีฐานภูมิปัญญาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ทีป่ระยกุต์เข้ากบัสภาพสงัคม	มศีกัยภาพในการพฒันา

และพึ่งพาตนเอง	 สามารถเชื่อมโยงการพัฒนา 

ระหว่างชนบทและเมือง	 เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมให้เท่าเทียมกัน	 ด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร่วมกับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง	 ควบคู่ไปกับการ

ปรับตัวตามกระแสภูมิปัญญาท้องถ่ินให้มีการพัฒนา

อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชน	โดยอาศัย

องค์ความรูท้ีม่อียูเ่ดมิในท้องถิน่ของกลุม่ภาคเกษตรกรรม

มาผสมผสานกับการพัฒนาสมัยใหม่	 ด้วยเหตุนี้	 

จงึเกดิแนวคดิใหม่ทีเ่รยีกว่า	วิสาหกจิชุมชน	ทีส่ามารถ

ด�ารงอยู่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์	(พิทยา	ว่องกุล,	

2541:	 42-57)	 วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นกระบวนการ

สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน	 มีการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างรู้คณุค่า	เพื่อการพึ่งพา

ตนเองของครอบครัว	 ชุมชน	 และระหว่างชุมชน	 

(กรมส่งเสริมการเกษตร,	2548:	4)	ในปี	พ.ศ.	2548	

รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน	เพื่อให้ชุมชนเกิดความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ	

เกิดการพึ่งตนเอง	 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 

ในตลาดอย่างสมดุล	 เป็นทางเลือกที่ส�าคัญในการ

ประกอบอาชพีโดยเฉพาะชนบท	ทีผ่สมผสานการผลติ

ในภาคเกษตรกรรม	ภาคพาณชิยกรรม	ภาคอตุสาหกรรม	

และภาคบริการด้วยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชน 

และท้องถ่ิน	 ได้หล่อหลอมให้ทุกคนซึมซับถึงการ 

พึ่งพาตนเองและน�าองค์ความรู้น้ีไปใช้ในการผลิต	

ถ่ายทอดให้กับสังคม	 ตลอดจนให้เกิดการพัฒนาที่

ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน	 ก่อให้เกิดความสมดุล 

ในชีวิต	 ชุมชนสามารถจัดการความรู้ภายในชุมชน	 

รวมไปถึงการเรียนรู้	ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนา

วสิาหกจิชมุชน	เพราะการเรยีนรูท้�าให้ชมุชนได้รูศ้กัยภาพ

ของตนเอง	 ได้ค้นพบทุนที่มีอยู่ในชุมชน	 ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน	 เกิด

การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์	 และเจตคติที่ดีต่อ 

ชีวิตและสังคม	 (นรินทร์	 สังข์รักษา,	 2551:	 4)	

สมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีวิสาหกิจชุมชนประเภท

การผลติสนิค้าและการบรกิารอกีหลายชนดิทีป่ระกอบ

กจิกรรมเชือ่มโยงเครอืข่ายแบบธรรมชาต	ิตามวฒันธรรม

ของสังคมชนบทที่มีวิถีชีวิตของชุมชน	 ลักษณะ 

เอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านความรู	้ 

และเทคโนโลยี	ปัจจัยการผลิต	และการบริการ	โดย

มีหน่วยงานภาคีภาครัฐ	 เข้ามาส่งเสริมสนับสนุน 
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ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค	KWL	กับวิธีสอนแบบปกติ

A Comparison of Reading Comprehension Achievement of Prathomsuksa

Six	Students	Taught	by	Using	KWL	Technique	and	Conventional	Method
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	6	ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค	KWL	กับวิธีสอนแบบปกติ	 	2)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่าน

จับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ก่อนและหลังได้รับการสอนด้วยเทคนิค	KWL		3)	ศึกษาความ 

คิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่มีต่อการสอนด้วยเทคนิค	KWL	เครื่องมือในการวิจัย	ประกอบ

ด้วย	แผนจัดการเรียนรู้	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

ที่มีต่อการสอนด้วยเทคนิค	 KWL	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจับใจความของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค	 KWL	 กับที่ได้รับการสอนแบบปกติ	 แตกต่างกันอย่าง	 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยกลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค	 KWL	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ		2)	ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค	 KWL	 หลังการเรียนรู ้สูงกว่าก่อนการเรียนรู ้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	.05		3)	นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค	KWL	ในระดับเห็นด้วยมาก

ค�าส�าคัญ	: การอ่านจับใจความ/	เทคนิคการสอน	KWL

Abstract

The		purposes	of		this		research	were	to	:	1)	compare		the		reading	comprehension	

achievement	of		the		students		in		Prathomsuksa		6	who	were	taught	by	using	KWL	technique	

and		conventional		method.	2)		compare		the		reading	comprehension	achievement	of	Prathomsuksa	

6	students		before	and	after		being	taught		by		using		KWL	technique.	3)	study	the	students
,
 

opinions	towards	the		KWL	technique.	The	tools	used	in	this	research	consisted	of	lesson	plans,	
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an	achievement	test	and	a	questionnaire		inquiring			the		students
,
	opinion	towards	KWL	technique.

The	research	result	showed	that		1)	The	achievement	of	the	students	who	were	taught	by	using	

KWL	technique	and	the	students	who	were	taught	by	using	the	conventional	method	were	varied	

in	the	significant	statistics	at		.05	level.	The	group		which	were	taught	by	using	KWL	technique	

had	the	achievement	of	learning		higher	than	the	group	taught	by	using	the	conventional	method.		

2)	The		achievement	of		the	reading	comprehension	of		the	students	that		were	taught		by		using		

KWL	technique	showed	that	the	post-learning	was		more	valuable		than	the	pre-learning		in	the	

significant	statistics	at		.05		level.	3)	The	students	had	the	opinion	in		high	level		through	the		

learning	that	were	taught		by		using		KWL		technique.		

    

Keywords	:	Reading	Comprehension/	Using	KWL	Technique

บทน�า

ภาษามีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อ 

การด�ารงชีวิตของมนุษย์	เพราะภาษาเป็นเครื่องมือใน

การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์	 ท�าให้สามารถรู้เรื่อง

และเข้าใจกันได้	ดังที่	วรรณี	โสมประยูร	(2542:	16)	

ได้กล่าวถึงความส�าคัญของภาษาสรุปได้ว่า	ภาษาเป็น

เครื่องมือของสังคม	 ซ่ึงทักษะทางภาษาที่มนุษย์ชาติ

ต่างๆ	ใช้ติดต่อส่ือสารกัน	ก็คือ	การฟัง	การอ่าน		การ

พูดและการเขียน	มนุษย์อาศัยทักษะทั้ง	4	ประการนี้	

สร้างเสรมิสตปัิญญาและความรูส้กึนกึคิด	พฒันาอาชพี

และพัฒนาบุคลิกภาพรวมทั้งสิ่งอ่ืนๆ	 อีกมากให้กับ

ตนเองและสังคม	 ด้วยเหตุนี้ภาษาจึงมีบทบาทและ

ความส�าคัญส�าหรับบุคคลทุกชาติ

ความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในยุคข้อมูลข่าวสารท�าให้มีวิทยาการใหม่เกิดขึ้นอยู่

ตลอดเวลา	การรบัส่งข้อมลูข่าวสารเป็นไปอย่างง่ายดาย	

และรวดเร็วมากขึ้นส่งผลให้คนไทยในสังคมต้องปรับ

เปล่ียนกระบวนการเรยีนรูด้้วยการศกึษาค้นคว้าข้อมลู

จากแหล่งต่างๆ	 ซึ่งต้องอาศัยการอ่านเพื่อให้เข้าใจ	

และสื่อความกันได้ถูกต้อง	 ดังนั้นการอ่านจึงมีความ

ส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต	เป็นเครื่องมือช่วยให้แสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต	 สิ่งที่ได้จากการอ่าน 

ช่วยพัฒนาความคิด	 อารมณ์	 จิตใจ	 หรือแก้ปัญหา 

ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน		

การอ่านมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ในสังคมปัจจุบัน	 เพราะนอกจากอ่านเพื่อความ															

เพลิดเพลินแล้ว	 การอ่านยังเป็นการแสวงหาความรู้

เพื่อให้ทันเหตุการณ์	 ทั้งยังเพิ่มพูนสติปัญญาของตน		

บุคคลที่มีความเข้าใจในเรื่องที่อ่านอย่างแท้จริง	ย่อม

สามารถน�าความรู้	 ความคิดไปใช้	 ประโยชน์ทั้งแก่

ตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี	 มีหน่วยงานและ 

นักวิชาการได้กล่าวถึงความส�าคัญของการอ่านไว้

สอดคล้องกัน	เช่น	กรมวิชาการ	(2546:		1)	ได้กล่าว

ถึงความส�าคัญของการอ่านไว้ว่า	 การอ่านเป็นทักษะ 

ที่ส�าคัญ	 จ�าเป็นต้องเน้นและต้องฝึกฝนให้แก่ผู้เรียน

เป็นอย่างมาก	 เนื่องจากการอ่านเป็นกระบวนการ 

ส�าคัญที่ท�าให้ผู ้อ ่านสร้างความหมายหรือพัฒนา 

การวิเคราะห์	ตีความ	ในระหว่างอ่าน	ผู้อ่านจะต้องรู้

หวัเรือ่ง	รูจ้ดุประสงค์การอ่าน	มคีวามรูท้างภาษาทีใ่กล้

เคียงกับภาษาที่ใช้ในหนังสือที่อ่านและจะต้องใช้

ประสบการณ์เดมิทีเ่ป็นประสบการณ์พืน้ฐานของผู้อ่าน

ท�าความเข้าใจเรื่องที่อ่านด้วย	 พนิตนันท์	 บุญพาม	ี

(2542:	3)	ได้กล่าวถึงความส�าคัญของการอ่านไว้ว่า	

การอ่านช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์	 ความรู้	 ความคิด	
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดค�า 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1	ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค	TGT	กับ	การสอนแบบ

ปกติ	 2)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค�า	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 

ก่อนและหลังเรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค	 TGT	 	 3)	 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่	1	ที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค	TGT	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แผนการจัดการเรียน

รู้เรื่องการเขียนสะกดค�า	 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

ที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค	 TGT	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียน 

สะกดค�าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1	ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค	TGT	สูงกว่า

กลุ่มท่ีสอนแบบปกติ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 	 2)	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียน 

สะกดค�า	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ที่ได้รับการสอนโดย	 การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค	 TGT	 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 	 3)	 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค	TGT		อยู่ในระดับมาก		

ค�าส�าคัญ	:	การเขียนสะกดค�า/	การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค	TGT 

Abstract

The	purposes	of	 this	 research	were	 to	 :1)	 compare	 the	 learning	 achievement	of	 the	

Prathomsuksa	one	students	learning	word	spelling	abilities	of	Thai	language	between	the	groups	

instructed	by	the	cooperative	learning	of	TGT	technique	and	the	conventional	method.	2)	compare	

the	learning	achievement	of	the	Prathomsuksa	one	students	learning	word	spelling	abilities	of	

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการสอนภาษาไทย	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Thai	language	between	the	pretest	and	the	posttest	by	the	cooperative	learning	of	TGT	technique		

3)	study	the	students’	opinions	towards	the	cooperative	learning	of	TGT	technique.	The	instruments	

used	to	collect	data	were	comprised	of	a	lesson	plan,	on		word	spelling	abilities			an		achievement		

test		as		an		instrument	of	the	pretest	and	the	posttest,	and		a	questionnaire	inquiring	the		students’	

opinions		about	the	employment		of		the		cooperative	learning	of	TGT.		The	research	findings	

were	as	follows	:1)	With	regard	to	the	topic	concerning	word	spelling	abilities	of	the	Prathomsuksa	

one	students	taught	by	using	cooperative	learning	of	TGT	technique	were	significantly	higher	

than	the	conventional	method	at	 the	 .05	level	2)	With	regard	to	the	topic	concerning	word	

spelling	abilities	of	 the	Parthomsuksa	one	students	after	using	cooperative	 learning	of	TGT	

technique	were	significantly	higher	than	before	using	cooperative	learning	of	TGT		technique	

at	the	.05	level		3)	The	students’	opinions	toward	cooperative	learning	of		TGT		technique	were	

at	a	high	agreement	level.

Keywords	:	Word	Spelling	Abilities	/	Cooperative	Learning	TGT	Technique.

บทน�า

ภาษามีความส�าคัญหลายด้าน	 โดยเฉพาะ 

ภาษาไทยนอกจากจะเป็นภาษาประจ�าชาติที่บ่งบอก 

ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ	 เป็นสมบัติทาง

วัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ	 และ 

เสรมิสร้างบคุลกิภาพของคนในชาตใิห้มคีวามเป็นไทย

แล้ว	ยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร	เพื่อสร้าง

ความเข้าใจ	 ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 และเป็นสมบัติ

ล�้าค่าควรแก่การเรียนรู้	 อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่

คู ่ชาติตลอดไป	 ภาษาไทยจึงมีความส�าคัญส�าหรับ 

คนไทยเป็นอย่างยิง่	ซึง่จะเหน็ได้ว่ากระทรวงศกึษาธกิาร

ได้ก�าหนดวิชาภาษาไทยไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	โดยเน้นให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้ง	5		สาระ		คือ	การอ่าน		การเขียน		

การฟัง	การดู	และการพูด	หลักการใช้ภาษาไทยและ

วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างสัมพันธ์กัน	(กระทรวง

ศึกษาธิการ,	2551:	3)	

หลักการใช้ภาษาไทยถือเป็นสาระที่ส�าคัญ

สาระหนึง่ทีจ่ะท�าให้ผู้ใช้ภาษาเข้าใจกฎเกณฑ์ทางภาษา	

และใช้ได้ถูกต้อง	ดังที่	ปรีชา	ช้างขวัญยืน	(2525:	2)			

กล่าวถงึความส�าคญัของหลกัภาษาไว้ว่า	ผูท้ีจ่ะใช้ภาษา

ได้ดีต้องรู้หลักภาษาอย่างดี	การเรียนรู้ภาษาไทยและ

หลักเกณฑ์ในการใช้ภาษาไทย	จนสามารถใช้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพน้ัน	 นักเรียนจ�าเป็นต้องตระหนักถึง

ความส�าคญัของหลกัภาษาไทยเป็นอนัดบัแรก		เพราะ

ถ้าเห็นความส�าคัญแล้วย่อมท�าให้เกิดความกระตือ 

รือร้นที่จะเรียนรู้	 และจดจ�าหลักเกณฑ์ต่างๆ	 ของ 

หลักภาษาไทย	ซึ่งมีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นความรู้	และ

ต้องอาศัยการท่องจ�าและการฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง	 

ฐะปะนีย์	 นาครทรรพ	 (2541:	 5)	 ได้กล่าวไว้ว่า		 

“หลักภาษาไทย	 มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ 

ภาษาไทย	 หากขาดหลักภาษาไทยเสียแล้วก็เท่ากับ 

ขาดบรรทัดฐานของภาษาเป็นเหตุให้การใช้ภาษา 

บกพร่อง	ผดิพลาด	และไขว้เขว	นานไปกจ็ะท�าให้ภาษา

เสือ่มสลายไป”		การเขยีนสะกดค�าเป็นพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็น

ของการเขียนอย่างหนึ่ง	 เพราะนักเรียนจะต้องรู้จัก

สะกดค�าให้ถูกต้องก่อนจึงสามารถเขียนเป็นประโยค

และเรื่องราวได้	 ถ้านักเรียนสะกดค�าไม่ได้นักเรียน 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อส�าหรับการพัฒนาชุดการเรียนรู้สื่อ

ประสม	 เรื่อง	 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 	 (2)	 พัฒนาและ 

หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สื่อประสมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 80/80	 (3)	 เปรียบเทียบ 

ผลการเรียนรู้	เรื่อง	การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สื่อประสม	และ	

(4)	 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลและศึกษาความคิดเห็น 

ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้ชดุการเรยีนรูส้ือ่ประสม		กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	6	ของโรงเรียนวัดเจริญธรรม	อ�าเภอบ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2553	จ�านวน	 

12	คน	เป็นการวิจัยและพัฒนา

ผลการวิจัยพบว่า	 (1)	 ครูและนักเรียนต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู ้

สื่อประสม	โดยมีสื่อประสมได้แก่	ซีดีรอม	โปรแกรมน�าเสนอ	รูปภาพประกอบ	(2)	ชุดการเรียนรู้สื่อประสม 

มีประสิทธภิาพเท่ากับ	82.17	/84.17	(3)		ผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรยีนรู้สื่อประสม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 และ	 (4)	 ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการใช ้

คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลอยู่ในระดับดี	 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช ้

ชุดการเรียนรู้สื่อประสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

ค�าส�าคัญ	:		ชุดการเรียนรู้สื่อประสม/	การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร
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Abstract

The	purposes	of	this	research	were	:	(1)	to	study	the	fundamental	data	on	developing	

of	multimedia	learning	package	on	using	internet	for	communication	of	the	sixth	grade	students.														

(2)	to	develop	and	find	the	efficiency	of	multimedia	learning	package	at	the	standard	criterion	

of	80/80	(3)	Compare	learning	outcome	on	adding	subtracting	before	and	after		learning	by	

multimedia	learning	package	(4)	to	evaluate	the	ability	of	working,	the	students’	opinions	toward	

the	integrated	learning	by	multimedia	learning	package.	The	samples	of	this	research	were	12	

the	sixth	grade	students	of	Watjaroentham	School,	Banpong,	Ratchaburi	province	in	the	first	

semester	of	the	academic	year	2011.	This	Research	was	Research	and	Development.

The	results	of	this	research	were	as	follows	:	(1)	The	study	showed	that	teachers	and	

students	want	to	teach	and	study	by	using	multimedia	learning	package	with	other	media	that		

presented	by	CD-ROM,	powerpoint	and	picture.		(2)	Multimedia	learning		package	with	the	

efficient	standard	criterion	at	82.17/84.17.	(3)	The	achievement	before	and	after	to	study	with	

the	learning	package	were	statistically	the	significant	different	at	.05	level.	(4)	The	ability	of	

working	was	at	good		level.	The	opinions	of	the	students	towards	the	learning	by	multimedia	

learning	package	as	a	whole	were	at	high	agreement	level.

Keywords	:	Multimedia	Learning	Package/	Using	Internet	For	Communication	

บทน�า		

ปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็วทั้งทางด้าน

วิชาการ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และด้านอื่นๆ	สิ่งหนึ่ง

ทีช่่วยให้เพิม่คุณภาพของมนษุย์คอื	การศกึษา		ซึง่การ

ศกึษาเป็นรากฐานส�าคัญในการสร้างความเจรญิก้าวหน้า

และแก้ปัญหาต่างๆ	 ในสังคมเนื่องจากการศึกษาเป็น 

กระบวนการที่ช่วยให้มนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพ

และความสามารถด้านต่างๆ	ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	10	(พ.ศ.	2550-2554)	

ชี้ให้เห็นถึงความจ�าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นใน

การพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและ

มีความรอบรู้อย่าง	 เท่าทันให้มีความพร้อมทั้งด้าน

ร่างกาย	สติปัญญา	อารมณ์และศีลธรรม	สามารถก้าว

ทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน�าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้

อย่างมั่นคง	แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็ก

และเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม	 มีจิตสาธารณะ

พร้อมทัง้มสีมรรถนะ	ทกัษะและความรูพ้ืน้ฐานทีจ่�าเป็น

ในการด�ารงชีวิต	 อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ

แบบยั่งยืน	(สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 

2549:	 ความน�า)	 ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ

นโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารในการพฒันาเยาวชน

ของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่	 21	 โดยมุ่งส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม	 รักความเป็นไทย	 ให้มีทักษะ 

การคิดวิเคราะห์	สร้างสรรค์	 มีทักษะด้านเทคโนโลยี	

(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551:	ความน�า)			

จากรายงานผลการประเมินของส�านักงาน

รับรองมาตรฐานการศึกษา	ปีการศึกษา	2551	พบว่า	

ด้านผลผลิตมาตรฐานที่	 6	 ผู้เรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	รักการเรียนรู้		และพัฒนา
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนส่ือประสม	 

เรื่อง	การเขียนสะกดค�า	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	2)	พัฒนาบทเรียนสื่อประสม	เรื่อง	การเขียน

สะกดค�า	และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80		3)	ทดลองใช้บทเรียน	สื่อประสม	เรื่อง	การเขียนสะกดค�า	 

4)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง	 การเขียนสะกดค�า	 ก่อนและหลังการใช้บทเรียนสื่อประสม	 

และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม	 เครื่องมือท่ีใช้ 

ในการวิจัยประกอบด้วย	บทเรียนสื่อประสม	เรื่อง	การเขียนสะกดค�า	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

เรือ่ง	การเขยีนสะกดค�า	และ	แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใช้บทเรยีนสือ่ประสม	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และการวิเคราะห์เนื้อหา	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 

1)	 ครูและนักเรียนต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม	 ที่ประกอบด้วย	 เกม	 

หนังสือสามมิติ	บัตรค�า	รูปภาพ	และ	สื่อผ่านคอมพิวเตอร์	2)	บทเรียนสื่อประสม	เรื่อง	การเขียนสะกดค�า	 

มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ	82.66/84.44	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	80/80	ที่ตั้งไว้	3)	การทดลองใช้บทเรียนสื่อประสม	

พบว่า	นักเรียนมีความกระตือรือร้น	สนใจในการเรียน	ร่วมมือกันท�ากิจกรรม	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	และ 

มีความสุขในการเรียนเป็นอย่างมาก	 ส่วนครูผู้สอนคอยช่วยเหลือ	 และแนะน�าเมื่อนักเรียนมีปัญหาเวลา 

ใช้สื่อผ่านคอมพิวเตอร์	 4)	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสื่อประสมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน	 ส่ือประสม

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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Abstract

The	purposes	of	this	research	were:	1)	to	study	of	fundamental	data	about	the	development	

of	the	multimedia	on	Thai	spelling	writing	for	fourth	grade	students,	2)	to	develop	the	multimedia	

on	Thai	spelling	writing,	3)	to	implement	the	multimedia	on	Thai	spelling	writing,	4)	to	compare	

students’	achievement	before	and	after	learning	by	using	the	multimedia	on	Thai	spelling	wieting		 

for	fourth	grade	students	and	to	study	students’	opinions	about	the	multimedia	on	Thai	spelling	

writing.	The	 research	 instruments	were:	1)	 the	multimedia	on	Thai	 spelling	wieting,	2)	 the	

achievement	test,		and	3)	the	students’	opinions	about	the	multimedia	from	questionnaires.	The	

t-test	was	used	to	analyze	the	data	in	order	to	assess	the	students’	achievement	in	learning	Thai	

spelling	writing.	In	addition,	the	percentage,	mean,	standard	deviation	and	content	analysis.	Were	

used	to	analysis	data.

The	results	of	the	study	were:	

1.	 The	teachers	and	the	students	need	to	use	multimedia	that	contains	games,	pop-up	

books,	word	cards,	pictures	and	multimedia	that	using	computer.

2.	 The	analyze	result	of	development	and	the	efficiency	of	multimedia	was	showed	an	

efficiency	of	82.66/84.44	higher	than	the	criteria	standard	of	80/80	

3.	 The	implementation	of	multimedia	on	Thai	spelling	writing,	it	was	found	that	students	

were	enthusiastic	about	lessons,	paid	more	attention,	were	cooperative,	engaged	in	team	work	

and	were	happy	with	these	lessons.	The	teachers	were	helping	students	and	guiding	when	students	

had	problems	using	multimedia	from	the	computer.

4.	 The	students’	achievements	both	pre-test	and	post-test	were	significantly	different	at	

the	.05	level	and	also	the	students	satisfied	to	use	multimedia	method.	

Keywords	:	The	Development	of	Multimedia/	Thai	Spelling

บทน�า

ภาษานบัว่าเป็นเครือ่งมอืในการตดิต่อสือ่สาร	

ซึ่งสามารถกระท�าได้โดย	 การฟัง	 การพูด	 การอ่าน	 

การเขียน	 หรือแสดงท่าทาง	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกัน	 ดังนั้น	 ภาษาไทยจึงเป็นภาษาที่ส�าคัญที่สุด	

ส�าหรับนักเรียนในทุกระดับชั้นปีที่จ�าเป็นต้องเรียน

ภาษาไทย	 และฝึกฝนจนเกิดความช�านาญในการใช้

ภาษาในการสื่อสาร	 สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องทั้งใน

การอ่าน	การเขียน	

การเขียน	 นับได้ว่าเป็นทักษะการสื่อสารที่

ส�าคัญอย่างหนึ่ง	การสื่อสารด้วยการเขียน	จะประสบ

ผลส�าเร็จหรือไม่นั้น	 ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถ 

และประสิทธิภาพในการใช้ภาษาของผู้เขียนเป็นหลัก	

การทีผู่เ้ขยีนจะใช้ภาษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพจะต้อง

อาศัยความรู้	 และความเข้าใจในระบบภาษา	 ระบบ

เสียงไวยากรณ์	และต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม	

(ทวีศิลป์	 อัยวรรณ,	 2549:	 1)	 หากเขียนสะกดค�า 

ไม่ถูกต้อง	 และข้อความผิดก็จะท�าให้การสื่อ 
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ด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นภาระงาน

The Development of Learning Outcomes on Geometric Transformation of Eighth 

Grade Students Taught by Task-Based Learning

นุสรา			ดาราพงษ*์ 

Nusara		Darapong

สุเทพ		อ่วมเจริญ** 

Sutep		Uamcharoen

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	มีวัตถุประสงค์	1.	 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้	 เรื่อง	การ

แปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้น 

ภาระงาน	 2.	 เพ่ือศึกษาความสามารถในการปฏิบัติภาระงานเรื่อง	 การแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน	 3.	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน 

ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	 ปีการศึกษา	 2554	 จ�านวน	 40	 คน	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ 

ค่าเฉล่ีย	 (X )	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 การทดสอบค่าที	 (t-test)	 แบบ	 Dependent	 ผลการวิจัย 

พบว่า	 1)	 ผลการเรียนรู้	 เรื่อง	 การแปลงทางเรขาคณิต	 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้น 

ภาระงาน	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 

2)	 ความสามารถในการปฏิบัติภาระงานของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานโดยภาพรวมและ 

รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 3)	 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน	 

โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านเห็นด้วยในระดับมาก		

ค�าส�าคัญ	:	ผลการเรียนรู้/	การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน

Abstract

This	research	was	an	experimental	research	which	aimed	to	1.	compare	between	before	

and	after	learning	outcome	on	geometric	transformation	of	eighth	grade	students	taught	by	task-

based	2.	study	students’	task-based	operation	competence	on	geometric	transformation	of	eighth	

grade	students	taught	by	task-based	3.	study	students’	opinions	toward	task-based	learning.The	

*		 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**		 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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sample	group	in	this	research	is	40	eighth	grade	students	on	academic	year	of	2011	from	the	

Demonstration	School	of	Nakhonpathom	Rajabhat	University.	Data	analysis	employed	by	mean	

(X );	Standard	Deviation	 (S.D.);	Dependent	 t-test.	The	 results	 showed	 that	1)	The	 learning	

consequence	on	geometric	transformation	between	before	and	after	the	operation	in	task-based	

learning	 illustrated	 that	 there	was	 a	 difference	 in	 statistical	 significance	 at	 .05	 level	which	

learning	outcome	of	after	operation	was	higher.	2)	Students’	task-based	operation	competence	

in	overall	was	in	high	level;	arranging	mean	score	in	order	which	were	the	ability	to	understand	

other	people’s	feeling;	having	self	knowledge;	the	effective	and	appropriate	aptitude	of	knowledge	

application	in	nowadays	situation;	the	capability	to	interpret	self	understanding;	ability	in	lesson	

description;	and	the	last	one,	capacity	of	attitude	expression	toward	any	phenomenon	in	broad	

and	various	facets.	3)	Students’	opinion	toward	task-based	learning	in	overall	feature	was	high	

level	of	agreement.	Focusing	on	each	aspect	showed	that	students	notably	agree	in	every	facet	

according	to	logical	order	which	were	learning	aspect;	learning	managing	environment	aspect;	

learning	evaluation	aspect;	and	advantage	of	learning	activities	aspect.

Keywords	:	Development	of	Learning	Outcomes/	Task-Based	Learning

บทน�า

คณิตศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งในการพัฒนา

ความคดิของมนษุย์	ท�าใหม้นษุย์มีความคดิสร้างสรรค์	

คิดอย่างมีเหตุผล	 เป็นระบบ	 มีแบบแผน	 สามารถ

วเิคราะห์ปัญหาหรอืสถานการณ์ได้อย่างถีถ้่วน	รอบคอบ	

ช่วยให้คาดการณ์	วางแผน	ตัดสินใจ	แก้ปัญหา	และ

น�าไปใช้ในชวีติประจ�าวันได้อย่างถกูต้องเหมาะสม	และ

ยงัเป็นเครือ่งมือในการศกึษาวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี

และศาสตร์อื่นๆ	 คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการ

ด�ารงชีวิต	 ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	 การเป็น

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

มีความสขุ	(กระทรวงศกึษาธิการ,	2551:	47)	มคีวาม

สมดลุระหว่างสาระทางด้านความรู	้ทักษะ/กระบวนการ	

ควบคู่กับคุณธรรม	จริยธรรมและค่านิยม	

การเรียนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	

นัน้	ในเนือ้หาเรือ่ง	การแปลงทางเรขาคณติเป็นเนือ้หา

ทางเรขาคณิต	ศึกษาเกีย่วกบัสมบตัขิองรูปและต�าแหน่ง

ในปริภูมิ	 เป็นวิชาที่ฝึกทักษะในด้านมิติสัมพันธ์และ

การให้เหตผุลแบบต่างๆ	สามารถน�าไปใช้ในชวีติประจ�า

วันและเป็นพื้นฐานของหลายสาขาวิชา	 เกี่ยวข้องกับ

การเลือ่นขนาน	การสะท้อน	และการหมนุ	ซึง่มลีกัษณะ

เป็นนามธรรม	เข้าใจได้ยาก	(อัมพร	ม้าคนอง,	2547	

อ้างถึงใน	เสาวรัตน์	นามแก้ว,	2552:	2)	ดังนั้นการ

จัดการเรียนรู้โดยแสดงให้นักเรียนเห็นเป็นรูปธรรม 

จึงมีความส�าคัญ	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ของนักเรียน	 แนวทางหน่ึงที่สามารถน�า

มาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว	คือ	การจัดการเรียนรู้เพื่อให้

นักเรียนเกิดความเข้าใจ	 โดยการออกแบบการเรียน

การสอนของคร	ูโดยใช้แนวคดิและการปฏบัิตติามหลกั

การของการออกแบบการสอนแบบย้อนกลบั		(Backward	

Design)		การน�าการออกแบบการสอนแบบย้อนกลบั	

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนน้ัน	 จะต้องก�าหนด

เป้าหมายที่ชัดเจน	 หรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดกับ 

ผู้เรียนก่อนเป็นล�าดับแรก	ตามด้วยการระบุหลักฐาน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน(Evaluation	 Research)โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน

ซิปป์	(CIPP	Model)	ของสตัฟเฟิลบีม	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ประเมินความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม		

2)	ประเมนิปัจจยัน�าเข้า	3)	ประเมนิกระบวนการการด�าเนนิงาน	และ	4)	ประเมนิผลผลติของโครงการโรงเรยีน

มาตรฐานสากลของโรงเรียนอนุบาลนครปฐม		ผู้ให้ข้อมูล	ได้แก่	ผู้บริหาร	ครูผู้สอน	นักเรียนและผู้ปกครอง		

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์		วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติและ

การวิเคราะห์สรุปประเด็นส�าคัญ	ผลการศึกษา	พบว่าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความเหมาะสมด้าน

บริบท	คือมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม		ด้านปัจจัยน�าเข้า	คือ	มีวัตถุประสงค์	หลักสูตร	งบประมาณ	บุคลากร	

สื่อ	วัสดุ	อุปกรณ์	อาคารสถานท่ี	ด้านกระบวนการ	คือ	มีการปฏิบัติด้านการบริหารจัดการ	กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน	วัดและประเมินผล	และด้านผลผลิต	คือ	นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนครปฐม	มีศักยภาพ

เป็นพลโลก	เป็นเลิศทางวิชาการ	สื่อสาร	2	ภาษา	ล�้าหน้าทางความคิด	ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกัน

รับผิดชอบต่อสังคมโลก	อยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ	:	รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม/	โรงเรียนมาตรฐานสากล

Abstract

This	research	is	an	evaluative	research	(Evaluation	Research)	applying	the	Stufflebeam	

method	of	evaluation	CIPP	Model.	The	research	aims	1)	 to	evaluate	 the	appropriateness	of	

environment	2)	to	evaluate	input	3)	to	evaluate	the	operation	process	and	4)	to	evaluate	the	

project’s	product	of	World-Class	Standard	School	Project	in	Anuban	Nakhonpathom	School.	

The	 Data	 are	 from	 provided	 and	 administrators,	 teachers,	 students	 and	 parents.	 Research	

instruments	 are	 questionnaires	 and	 interviews.	To	Analyze	data	 using	 statistic	methods	 and	
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summary	of	important	points.	The	research	were	found	that	the	World	Class	Standard	School	

Project	has	progressed	appropriately	in	the	following	aspects;	the	environment,	aims,	curriculum,	

budget,	personnel,	materials,	equipments,	buildings	and	location	as	well	as	the	management,	

teaching	and	learning	processes,	measurement	and	evaluation.	Students	in	AnubanNakhonpathom	

School	have	a	high	potential	to	become	members	of	global	society.	Their	scores	in	academic	

that	 are	 excellent,	 bilingual	 communication,	 advanced	 thinking,	 creative	 production	 and	

responsibilities	for	global	society	are	in	the	‘high’	level.	

Keywords	:		Stufflebeam	Method	of	Evaluation/	World	Class	Standard	School

บทน�า

การจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ

เป็นเรือ่งทีส่�าคญัยิง่	โดยเฉพาะประเทศไทยทีต้่องการ

พัฒนาและแข่งขันกับนานาประเทศในทุกๆ	ด้าน	 ดัง

น้ันหลกัการจดัการศกึษาจะยกระดบัคณุภาพการศกึษา

ในประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ	 และสามารถ

แข่งขันในระดบันานาชาตไิด้	จงึเป็นภารกจิส�าคญัทีต้่อง

ปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาทั้งระบบด้วยการ

ปฏิรูปการศึกษา	 นั่นคือ	 การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ		

ด้วยจดุมุง่หมายหลกัของการปฏริปูการศกึษาโรงเรยีน

ซึ่งเป็นองค์กรหลัก	จึงจ�าเป็นต้องเร่งพัฒนามาตรฐาน

การศกึษา		การจดัการศกึษาของสถานศกึษาให้ก้าวทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่	 การบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนสิ่งส�าคัญคือมีระบบ 

การบรหิารและการจดัการทีด่เีพือ่	เป้าหมายส�าคญัของ

การท�าให้การศึกษา	 มีคุณภาพ	 มาตรฐาน	 และมี

ประสิทธิผลที่จะน�าไปสู่การพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ 

สูงขึ้น	 เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับนานาชาติ	 ดังนั้น

โรงเรียนจึงจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ของตนทั้งระบบ		

โรงเรียนมาตรฐานสากล	 เป็นโรงเรียนใน

โครงการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียง

มาตรฐานสากล	 	 มีโรงเรียนทั้งส้ิน	 500	 โรง	 เป็น

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	 381	 โรง	 และโรงเรียน	

ระดับประถมศึกษา	119	โรง	โดยมีความคาดหวังให้

นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก	โดยมีวัตถุประสงค์ที่

ก�าหนดไว้	 คือ	 1)เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ 

เป็นพลโลก	 เป็นเลิศทางวิชาการ	 ส่ือสาร	 2	 ภาษา	 

ล�า้หน้าทางความคิด	ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์	ร่วมกัน

รับผิดชอบต่อสังคมโลก	2)	ยกระดับการจัดการเรียน

การสอนเทยีบเคียงมาตรฐานสากลโดยก�าหนดรายวิชา

เพิ่มเติมที่มีความเป็นสากล	ได้แก่	ทฤษฎีองค์ความรู้	

การเขียนความเรียงขั้นสูง	 กิจกรรมโครงงานเพื่อ

สาธารณประโยชน์และโลกศึกษา	และ	3)	ยกระดับ

การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ	 ซึ่งการก�าหนด

แนวทางการด�าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล	 ทาง

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย	สพฐ.	ได้

ก�าหนดกรอบแนวทางขัน้ตอนการด�าเนนิงานไว้	(ส�านกั

บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย,	2553:	67-68)	

จากกรอบแนวคิดและมาตรฐานโรงเรียน

มาตรฐานสากล	ตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร	

โรงเรียนอนุบาลนครปฐมเป็นโรงเรียนระดับประถม

ศึกษาทีม่กีารจดัการศึกษาระดับปฐมวยัถงึระดับประถม

ศกึษาปีที	่6	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศกึษานครปฐม	เขต	1		ทีไ่ด้รับการคดัเลอืกให้เข้าร่วม

โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากลและเริม่จดัการศกึษา

ตามแนวทางโรงเรยีนมาตรฐานสากลตัง้แต่ปีการศกึษา	

2553	โดยการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและ
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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาอัตลักษณ์และการด�ารงอยู่	2)	การสืบทอด	อัตลักษณ์	

และ	 3)	 เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ในการรักษาอัตลักษณ์ชาวเลมอแกน	 ประชากรที่ใช้ 

ในการวิจัย	ประกอบด้วย	1)	กลุ่มชาวเลมอแกน	จังหวัดระนอง	พังงา	และภูเก็ต	จ�านวน	1,274	คน	2)	กลุ่ม

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชาวเลมอแกน	จ�านวน	39	คน	และ	3)	กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	คน	รวบรวม

ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์	และสังเคราะห์เอกสาร	ส�ารวจชุมชน	สังเกต	สนทนากลุ่ม	และสัมภาษณ์	ผลการวิจัย

พบว่า	อัตลักษณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต	คือ	การตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยู่อาศัย	วิถีชีวิต	สังคม	

และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาวเลมอแกนด้วยกันและกลุ่มชนอื่นๆ	รวมทั้งวัฒนธรรมการแต่งกาย	อาหาร

การกิน	ส่วนอัตลักษณ์ด้านการประกอบอาชีพและการท�ามาหากิน	วัฒนธรรมภาษา	ศิลปะ	ความเชื่อ	พิธีกรรม	

และระเบียบประเพณีนั้นก�าลังอยู่ในสภาวะที่ใกล้จะสูญหาย	 	 ด้านการสืบทอดอัตลักษณ์	 ใช้วิธีการท�าให้ดู	 

ฝึกให้ท�าตาม	ชี้แนะ	พูดคุยบอกเล่ากันเป็นภาษามอแกน	ไม่มีการจดบันทึกความรู้ใดๆ	เป็นลายลักษณ์อักษร	

ความเชื่อและพิธีกรรมถ่ายทอดผ่านผู้น�าพิธีกรรม	 หรือ	 โต๊ะหมอ	 และผู้อาวุโส	 ส่วนแนวทางการส่งเสริม 

การเรียนรู้เพื่อรักษาอัตลักษณ์ชาวเลมอแกนที่เหมาะสมควร	คือ	1)	ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน	2)	ร่วมงานกัน

หลากหลายฝ่าย	3)	มากมายด้วยกิจกรรม		4)	ท�าเชิงบูรณาการ	และ	5)	ประสานเพื่อให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ค�าส�าคัญ	:	แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้/	อัตลักษณ์/	ชาวเลมอแกน

Abstract

The	 purposes	 of	 this	 research	were	 to	 1)	 study	 the	 unique	 identity	 and	 the	 current	

maintenance	2)	study	the	transmission	and	3)	study	the	approach	to	enhance	learning	on	the	

preservation	of	Moken	Gypsies’	identity.	The	population	is	composed	1)	the	Moken	Sea	Gypsies	

in	Ranong	Phangnga	and	Phuket	Province	(1,274	persons)	2)	the	persons	who	are	involved	with	

the	Moken	Sea	Gypsies	(39	persons)	and	3)	the	experts	in	the	field	(5	persons).	Collected	data	

*		 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต		สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**		 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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by	 synthesis	 of	 documents,	 surveys,	 observation,	 group	 conversations,	 and	 interviews.	 The	

research	findings	are	1)	The	identity	has	changed	especially	the	locations	which	they	live,	way	

of	life,	social	structure,	relationships	in	their	group	and	the	community	at	large.	In	addition	

changes	have	occurred	with	cultural,	especially	apparel	and	diet.	Furthermore,	occupational	and	

cultural	especially	language,	art	forms,	beliefs,	rituals,	customs,	and	traditions	are	still	extant	

but	are	close	to	extinction.	2)	The	skills	are	passed	on	through	observation	and	following	the	

actions	and	advice	of	the	father	or	mother	by	oral	in	the	Moken	language.	Writing	is	not	used	

to	record.	They	still	passing	on	of	beliefs,	traditions,	and	rituals	by	ceremonial	leaders	or	“to	

moh”	or	elders.	3)	The	approach	to	enhance	learning	on	the	preservation	of	Moken	Gypsies’	

identity	should	be	organized	as	follows	1)	Gather	basic	information	2)	Arrange	for	a	number	

of	organizations	to	work	together	3)	Create	a	number	of	activities	4)	Integrate	these	activities	

and	5)	Provide	a	process	for	continuous	coordination	and	implementation.

Keywords	:	Approach	to	Enhance	Learning/	Identity/	The	Moken	Sea	Gypsies

บทน�า

กว่า	300	ปีมาแล้วที่ชาวเลเผ่ามอแกนมีวิถี

ชีวติผกูพนักบัท้องทะเล		ถิน่ฐานเดมิและกลุม่ชาตพินัธุ์

เดียวกันอย่างเหนียวแน่น	 มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่

เรียบง่าย	 ใช้เรือเป็นพาหนะเร่ร่อน	 โยกย้ายข้าม	 ไป

มาระหว่างเกาะแก่งต่างๆ	 และจะข้ึนมาสร้างเพิงพัก

เพื่อหลบลมฝนในช่วงฤดูฝน	 ไม่มีการเก็บออมหรือ

สะสมวัตถุใดๆ	สามารถพึ่งพิงอัตลักษณ์ต่างๆ	ที่เกิด

จากการสั่งสมมาเป็นระยะเวลานานและถ่ายทอดสืบ

ต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น	 สามารถด�ารงเผ่าพันธุ์มาได้จน

กระทั่งถึงปัจจุบัน	 ไม่ว่าจะเป็นความรู้	 ความช�านาญ

ทางทะเล		เช่น	การใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ท่ามกลางทะเล

และพายุต่างๆ	 หรือแม้แต่กรณีการเกิดธรณีพิบัติภัย

คล่ืนยักษ์สึนามิใน	6	จงัหวดัอนัดามนั	ในปี	พ.ศ.	2547	

ซึง่ในเหตกุารณ์ดงักล่าวชาวเล	เผ่ามอแกนสามารถใช้

ความรู้	 ความช�านาญในด้านทะเล	 ช่วยเหลือกลุ่ม

ตนเองและนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ 

ดังกล่าวได้เป็นจ�านวนมาก	 หรือแม้แต่ความรู้	 และ

ทักษะในการท�ามาหากินในท้องทะเล	 ไม่ว่าจะเป็น 

การใช้เครื่องมือต่างๆ	อย่างช�านิช�านาญ	การมีความรู้	

ความช�านาญในการดูทิศ	ดูทางลม	ฟ้า	อากาศ	หรือ

แหล่งอาหารทีอ่ดุมสมบรูณ์ในท้องทะเล	การรกัษาโรค

ภัยไข้เจ็บด้วยสมุนไพร	 เป็นต้น	 แต่อย่างไรก็ตามใน

ปัจจุบันวิถีชีวิต	วัฒนธรรม	ประเพณี	ความเชื่อ	และ

อัตลักษณ์ต่างๆ	 ที่โดดเด่นของชาวเลเผ่ามอแกนบาง

อย่างนีก้�าลงัอยูใ่นสภาวะวกิฤต	ิวฒันธรรม	และประเพณี

ตลอดจนความเชือ่บางอย่างก�าลงัจะสญูหายไปเพราะ

ขาดการถ่ายทอด	เยาวชนรุน่ใหม่หนัไปประกอบอาชพี

รับจ้างมากขึ้น	ขาดการเรียนรู้	สืบทอดอัตลักษณ์ของ

ตนเอง	ประกอบกบัชาวเลมอแกนก�าลงัเผชญิกบัปัญหา

ต่างๆ	 ที่ถาโถมเข้ามาจนยากที่จะหยุดยั้งไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาด้านการท�ามาหากนิ	ด้านวถิชีวีติ	ทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป	ซึ่งสาเหตุส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ

ชาวเลมอแกนประการหนึง่	คอื	นโยบายในการพฒันา

ชมุชนมอแกนยงัไม่ชดัเจน	ไม่มแีบบแผนการพฒันาการ

ด�ารงชีวิตของชาวเล	มอแกนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต	

ความเป็นอยู่และอัตลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นกลุ่ม

ชาติพันธุ์	การแสวงหาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์	 เรื่อง	 การจัดองค์ประกอบภาพถ่าย	 

2)	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์	 เรื่อง	 

การจัดองค์ประกอบรูปภาพ	3)	เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติการรูปภาพหลังการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์		เรื่อง	

การจัดองค์ประกอบรูปภาพ	 และ	 4)	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนวีดิทัศน์	 เรื่อง	 

การจัดองค์ประกอบภาพถ่าย	กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย	คือ	นักศึกษาชั้นปีที่	 2	สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสาร

การศึกษา	คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 จ�านวน	30	คน	 	 โดยวิธีการสุ่มแบบ 

แบ่งกลุ่ม	(Cluster	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	1)	แบบสัมภาษณ์ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเนื้อหาและด้านบทเรียนวีดิทัศน์	 2)	 บทเรียนวีดิทัศน์	 เรื่อง	 การจัดองค์ประกอบรูปภาพ	 3)	 แบบ 

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง	 การจัดองค์ประกอบรูปภาพ	 4)	 แบบประเมินคุณภาพบทเรียน 

วีดิทัศน์	 5)	 แบบวัดผลการปฏิบัติการถ่ายภาพ	 6)	 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ 

บทเรียนวีดิทัศน์	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	(Χ )	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และ
การทดสอบค่าที	(t-test)

ผลการวิจัยพบว่า	

1)	ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศน์	 เรื่อง	 การจัดองค์ประกอบรูปภาพ	 มีความเหมาะสม 

ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.07	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.15	 2)	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของผู้เรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์	 เรื่อง	 การจัดองค์ประกอบรูปภาพ	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 	 3)	 ผลการปฏิบัติการบันทึกภาพหลังการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์	

เรื่อง	 การจัดองค์ประกอบรูปภาพอยู่ในระดับดี	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.57	 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	

0.11	 	 4)	 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์	 เรื่อง	 การจัดองค์ประกอบ 

ภาพถ่ายอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.41	และค่าส่วนเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.39	

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ค�าส�าคัญ	:	บทเรียนวีดิทัศน์/	การจัดองค์ประกอบรูปภาพ

Abstract

The	purpose	of	 this	 research	were	1)	 to	developed	 the	video	 lesson	of	photography	

composition.		2)	to	compare	in	before	and	after	the	student’s	achievement	that	study	the	video	

lesson	of	photography	composition.		3)	to	studied	the	practice	of	student	when	study	in	video	

lesson	of	the	photography	composition	was	finished.	4)	to	studied	student’s	satisfaction	towards	

the	video	lesson	of	the	photography	composition.	The	sample	of	this	research	were	30	second	

year	undergraduate	students	who	studied	in	Educational	Communication	Technology	Program	

of	Bansomdejchaopraya	Rajabhat	University.	The	statistics	used	for	data	analysis	were		mean	

(Χ ),	standard	deviation	(S.D.)	and	t-test
The	results	of	this	research	revealed	as	follows	:	1.	The	mean	scores	of	the	quality	video	

lesson	on	the	photography	composition		is	4.07	with	a	standard	deviation	of	0.15		which	is	at	

good	 level.	 2.	 There	 was	 a	 statistical	 significant	 difference	 at	 the	 0.05	 level	 between	 the	

achievement	scores	of	the	students	before	and	after	study	by	the	video	lesson.	3.	The	mean	

scores	of	practical	after	study	by	the	video	lesson	of	the	photography		composition		is	3.57	with	

a	standard	deviation	of	0.11	which	is	at	good	level.	4.	The	student’s	satisfaction	towards	the	

video	lesson	is	4.41	which	at	good	level.

Keywords	:	Video		lesson/	Composition	of	photography	

บทน�า

ในปัจจุบันรูปภาพได้เข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิต

ประจ�าวันของมนุษย์เรามากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้เพราะรูปภาพ

เป็นสื่อ	 (Media)	 ที่ส�าคัญที่จะถ่ายทอด	 เรื่องราว	

เหตุการณ์ต่างๆ	ตลอดจนแนวคิด	ความรู้สึกเผยแพร่

ไปยังบุคคลอื่นๆ	 ให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันและ

กันได้	 แม้เป็นบุคคลต่างชาติ	 ต่างภาษา	 ทั้งนี้เพราะ

รูปภาพเป็นภาษาสากล	นอกจากนี้ภาพถ่ายยังเป็นสื่อ

สร้างสรรค์ความงามจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นศิลปะ 

แขนงหนึ่งด้วย	(สมาน	เฉตระการ,	2536	:	21)	โดย

การถ่ายภาพนั้นเป็นการสร้างผลงานทางศิลปะที่จะ

ต้องใช้ความสามารถทัง้ทางด้านเทคนคิและจนิตนาการ	 

ซึ่งสองสิ่งนี้จะต้องคู ่ กัน	 หากมีจินตนาการท่ีสูง	 

มีแนวความคิดสร้างสรรค์แต่ขาดทักษะการใช้กล้อง 

ก็ย่อมไม่สามารถถ่ายทอดความคิดออกมาได้และ 

ในทางกลับกันถึงแม้จะรู้เทคนิคล�้าลึกมากมายแต่ถ้า

ขาดความสุนทรีไร้ซึ่งจินตนาการ	ความคิดสร้างสรรค์	

รูปภาพที่ออกมาก็คงจะเบาบางทางด้านแก่นสาร	 

(วรวุฒิ	วีระชิงไชย,	2538	:	37)	แต่ส�าหรับวิชาการ

ถ่ายภาพแล้วการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายถือว่ามี 

ความส�าคัญซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สนใจในด้านการถ่ายภาพ

จ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้	 แต่เนื่องจากวิชาการถ่ายภาพ

เป็นวิชาที่เรียนในทางปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี	 ผู้วิจัย 

จึงจ�าเป็นต้องน�าสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพเข้ามา

เป็นสือ่กลางในเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและช่วยให้การสือ่สาร

ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเป็นไปอย่างสมบูรณ์			

วีดิทัศน์เป็นสื่อกลางระหว่างผู ้สอนและ 

ผู ้เรียนในห้องเรียนห้องบรรยายขนาดใหญ่ได้ดี	 
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Factors Affecting The Teacher’s Desirable Characteristics of Pre-Service 
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Model Analysis 
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บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อลกัษณะครทูีพ่งึประสงค์ของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ตัวแปรต้นประกอบด้วยระดับนักศึกษา	 ได้แก่	 การรับรู้ความสามารถในการ

สอนของตน	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 คุณภาพของครูพี่เล้ียง	 ระดับช้ันที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 ระดับ

อาจารย์นิเทศก์	 ได้แก่	 คุณภาพของอาจารย์นิเทศก์	 จ�านวนครั้งในการนิเทศ	 และประสบการณ์ในการนิเทศ	

ตัวแปรตามคือลักษณะครูที่พึงประสงค์	 เครื่องมือเก็บข้อมูลคือ	 1	 แบบวัดลักษณะครูที่พึงประสงค	์ 

2	 แบบสอบถามนักศึกษา	 เก็บข้อมูลกับนักศึกษา	 ครูพี่เลี้ยง	 โดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้างพหุระดับ	 

พบว่า	 โมเดลเชิงสาเหตุมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามระดับ

นักศกึษา	คอืตวัแปรการรับรู้ความสามารถในการสอนของตน	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และคุณภาพครูพี่เลี้ยง	

ระดับอาจารย์นิเทศก์	ตัวแปรคุณภาพของอาจารย์นิเทศก์	และประสบการณ์ในการนิเทศ	

ค�าส�าคัญ	:	ลักษณะครูที่พึงประสงค์/	นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/	สมการโครงสร้างพหุระดับ

Abstract

The	 purpose	 of	 this	 research	 was	 to	 study	 factors	 affecting	 the	 teacher’s	 desirable	

characteristics	of	pre-service	teacher	at	Rajabhat	University.	The	dependent	variable	was	the	

teacher’s	desirable	characteristics.	The	independent	variables	were	student	leve	teacher	efficacy	

perceptions,	achievement,	quality	of	mentor	and	grade	level.	The	supervisor	level	independent	

variables	were	quality	of	supervisor,	number	of	supervising	and	experience	of	supervisor.	The	

instruments	were	mentor’s	perception	on	the	teacher’s	desirable	characteristics	and	questionnaires	

*		 นิสิตปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**		 อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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for	pre-service	 teacher. The	data	was	collected	 from	pre-service	 teachers	and	mentors.	The	

multilevel	data	analysis	was	implied.	The	results	indicated	that	multilevel	causal	model	was	

significantly	consistent	with	the	empirical	data	at	level	.05.	For	student	level,	the	independent	

variables	effected	on	the	teacher’s	desirable	characteristics	were	teacher	efficacy	perceptions,	

achievement	and	quality	of	mentor.	For	supervisor	level,	the	independent	variables	effected	on	

the	teacher’s	desirable	characteristics	were	quality	of	supervisor	and	supervisor	experience.

Keywords	 :	 Teacher’s	 Desirable/	 Pre-	 Service	 Teacher/	A	Multilevel	 Structural	 Equation	 

Model	Analysis

บทน�า

แผนการศึกษาแห่งชาติ	 (2545-2559)	 

(2545:	 23)	 ได้กล่าวว่า	 ครูมีปัญหาด้านคุณภาพ	 

การสอน	 ครูบางคนไร้ศีลธรรม	 จริยธรรม	 ซ่ึงมีผล 

ต่อการศึกษาของเด็กอย่างมาก	 และจากการศึกษา 

ของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2552:	15) 

ได้ศึกษาปัญหาการผลิตและการพัฒนาครูในระหว่าง

ปี	พ.ศ.	2542-2550	สรุปได้ว่า	หลักสูตรการผลิตครู

ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง	 ขาดการประสานงาน

ระหว่างหน่วยผลิตและหน่วยใช้ครู	 คุณภาพบัณฑิต

ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ	ความศรัทธาในวิชาชีพครูมีน้อย

ท�าให้ขาดคนดี	 คนเก่งมาเรียนครู	 ท�าให้ขาดครูที่มี

คุณภาพ		ครูบางส่วนขาดจิตส�านึกในการเป็นครู	โดย

เปรื่อง	 กิจรัตน์ภร	 (2554:	 1)	 ได้กล่าวในที่ประชุม

อธกิารบดมีหาวทิยาลยั		ราชภฏัว่าการพฒันาหลกัสตูร

การผลิตครูและการจัดการเรียนการสอนส�าหรับ 

นักศึกษาครูยังไม่สอดรับกับการพัฒนาการศึกษา 

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคน	 (เยาวชน)	 ในสังคมและ

ประเทศชาติ	ซึ่งสอดคล้องกับรุ่ง	แก้วแดง	(2546:	2)	

ที่กล่าวว่า	“การผลิตครู	 จ�าเป็นต้องสร้างครูยุคใหม่	
ซึ่งไม่ใช่ครูที่มายืนสอนหน้าชั้นเรียนโดยใช้ชอล์กกับ

กระดานด�าเพียงอย่างเดียว	และสอนโดยการบอกให้

จดหรือท่องจ�าอย่างในอดีต	 แต่จะต้องเป็นครูที่คอย

ช่วยเหลืออ�านวยการในการเรียน	 การจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน	โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	คอย

กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู	้

ด้วยตนเอง	 เพื่อวางรากฐานส�าหรับการศึกษาตลอด

ชีวิต”	 ซึ่งการจะสร้างครูยุคใหม่น้ี	 จ�าเป็นอย่างยิ่ง	 
ที่จะต้องปรับปรุงกระบวนการผลิต	พัฒนา	และสร้าง

แรงจูงใจเพื่อให้อาชีพครูเป็นวิชาชีพครูชั้นสูง	

แผนการศึกษาแห่งชาติ	 (2545-2559)	 

(2545:		47-48)	ได้ก�าหนดนโยบายการพฒันาวชิาชพี

ครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง	 เน้นการฝึกปฏิบัติงานจริง 

ในสถานศึกษามากขึ้น	 โดยสถาบันผลิตครูต้อง 

ปรบัปรงุหลกัสตูร	กระบวนการผลติ	การบรหิารจดัการ

เพื่อให้สามารถผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่มี คุณภาพ	 ซึ่ งสอดคล ้องกับพระราชบัญญัต ิ

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	หมวด	7	มาตรา	52	

ก�าหนดให้มีระบบกระบวนการผลิต	 การพัฒนาครู	

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 

และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง	

โดยการก�ากับและประสานงานกับสถาบันที่ท�าหน้าที่

ผลิตและพัฒนาครู	คณาจารย์	บุคลากรทางการศึกษา

ให้มคีวามพร้อม	มคีวามเข้มแขง็ในการเตรยีมบคุลากร

ใหม่	 รวมทั้งพัฒนาบุคลากรประจ�าการให้มีความรู้ 

ความสามารถอย่างต่อเนื่อง	และมาตรา	53		ก�าหนด

ให้มีองค์กรวิชาชีพครู	 ผู ้บริหารสถานศึกษาและ 

ผู้บริหารการศึกษา	 โดยมีฐานะเป็นองค์กรอิสระ 
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ	การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	การติดตามและประเมิน

ผลตามแนวแผนทีผ่ลลพัธ์ใน	2	กจิกรรมหลกั	คือ	การเตรยีมการอบรมและการด�าเนนิการอบรม	โดยใช้แนวคดิ

การประเมินของสเตกและแนวคิดการประเมินแบบซิปป์ของสตัฟเฟิลบีม	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

ครั้งนี้รวม	24	คน	เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและบริหารจัดการโครงการ	

ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	 แบบสอบถาม	 สถิติที่ใช ้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่		ค่าร้อยละเพื่อใช้ในการตัดสินคุณค่าของโครงการ

ผลการวิจัย	พบว่า	ปัจจัยน�าเข้า	กระบวนการ	และผลผลิตของโครงการตามที่คาดหวังกับตามที่เกิด

ขึ้นจริงมีความสัมพันธ์กันในระดับมากและมีความสอดคล้องกัน	รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับโครงการอบรมมีการใช้

ข้อมูลในการตัดสินใจในการวางแผนและด�าเนินโครงการ

ค�าส�าคัญ	:	การอบรมเชิงปฏิบัติการ/	การติดตามและประเมินผล/	แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์

Abstract

This	study	aimed	 to	evaluate	 the	workshop	project	on	monitoring	and	evaluation	of	

Outcome	Mapping	in	2	activities,	namely	workshop	preparation	and	workshop	operation	by	

applying	Stake’s	Concept	and	Model	of	Evaluation	and	Stufflebeam’s	CIPP	Model.	The	24	

research	samples	were	project	involving	persons	and	experts	on	project	planning	and	management,	

selected	by	using	purposive	sampling	method.	The	tool	for	collecting	data	was	the	questionnaire.	

The	data	were	analyzed	and	showed	in	the	form	of	percentage	for	judgment.

*	 นักศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	ภาควิชายุทธศาสตร์การพัฒนา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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The	 research	 results	 revealed	 that	 the	 contingencies	 of	 expected	 and	 actual	 inputs,	

processes,	and	outputs	of	the	project	were	at	a	high	level,	that	the	expected	and	actual	inputs,	

processes,	and	outputs	were	also	congruent,	and	that	the	project	staff	used	information	in	making	

decision	in	each	step	of	project	planning	and	management.

Keywords	:	Workshop/	Monitoring	and	Evaluation/	Outcome	Mapping

บทน�า

ในช่วงปี	 2551-2553	 ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ได้จัดท�า	

โครงการพัฒนางานบูรณาการต�าบลสุขภาวะ	 ภาค 

ตะวนัตก	ทีม่แีนวทางการด�าเนนิงานเพือ่สร้าง	สขุภาวะ

ระดับต�าบล	4	มิติ	ทั้ง	กาย	จิต	ปัญญา	และสังคม	

เน้นกระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชน	การเป็นหุน้ส่วน

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และประสานงาน 

กับองค์กรภาคีต่างๆ	 เพื่อให้เกิดการบูรณาการสร้าง 

สุขภาวะต�าบล	 โดยผ่านกระบวนกิจกรรมเกษตร

ธรรมชาติพึ่งตนเอง	 กิจกรรมองค์กรการเงินเพื่อ

สวัสดิการและกิจกรรมการเมืองภาคประชาชน	

กระบวนการสร้างแผนชุมชน	 การพัฒนาเยาวชน 

คนรุ ่นใหม่	 การจัดการเวทีสาธารณะ	 การพัฒนา 

ตัวชี้วัด	 และการพัฒนาสื่อเพื่อ	 การเรียนรู ้และ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 โดยมีชมรมนักพัฒนา 

ภาคตะวนัตกเป็นผูร้บัผดิชอบโครงการและด�าเนนิงาน

ในพื้นที่ภาคตะวันตก	ได้แก่	กาญจนบุรี	สมุทรสาคร	

สมุทรสงคราม	 ราชบุรี	 นครปฐม	 เพชรบุรี	 และ

ประจวบครีขีนัธ์	เพ่ือเสรมิสร้างศักยภาพให้แก่แกนน�า

ชุมชนของต�าบลต่างๆ	จังหวัดละ	3	ต�าบล	แบ่งเป็น

ต�าบลต้นแบบ	ต�าบลขยายผล	และต�าบลร่วมเรียนรู้	

และชมรมนักพัฒนาภาคตะวันตกได ้ติดต ่อขอ 

ให้นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก

ช่วยเหลือในการติดตามและประเมินผล	

ส�าหรบัปี	2552-2553	สสส.	เน้นการวางแผน

โดยใช้แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์เป็นเครื่องมือที่ใช ้ 

ในการตดิตามและประเมนิผลความก้าวหน้าอย่างเป็น

ระบบ	และต้องการให้มีนักประเมินผลประจ�าท้องถิ่น

เพื่อให้เกิด	 “การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม”	 แต่ 

งบประมาณมจี�ากดั	จงัหวดัละ	30,000	บาทต่อปี	เพือ่

ใช้ในการด�าเนินงานการจัดเวทีประจ�าเดือนในระดับ

จังหวัดและการเข้าร่วมเวทีระดับภาค	 จึงไม่เพียงพอ

ต่อการพัฒนาบุคลากรส�าหรับการใช้แนวคิดแผนที่

ผลลพัธ์ในการวางแผนและตดิตามประเมนิผล	นอกจาก

นีแ้นวคดิแผนทีผ่ลลพัธ์ยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย	

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุจีงึจ�าเป็นต้องจดัโครงการ	

การอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง	การตดิตามและประเมนิ

ผลตามแนวแผนที่ผลลัพธ์โดยมีกิจกรรมหลักหรือ

หน่วยระบบท�างาน	3	หน่วยระบบ	คือ	1)	การเตรียม

การอบรม	2)	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	3)	การติดตาม

ประเมินผล	รายละเอียดตารางที่	1-2			
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนาคตภาพขององค์การบริหารส่วนต�าบล	(อบต.)	ในประเทศ

ไทยในพ.ศ.	 2561โดยใช้เทคนิคเดลฟาย	 และการวิเคราะห์ผลกระทบภาคตัด	 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

โดยแยกเป็น	 3	 ฝ่าย	 คือ	 นักวิชาการ	 นักวิจัย	 และผู้ปฏิบัติงาน.	 เป็นตัวอย่างในการวิจัย	 จ�านวน	 18	 คน	 

โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยวิธีการสัมภาษณ์และแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล																																																																															

	 ผลการวิจัยที่ส�าคัญสรุปได้ดังนี้	อนาคตภาพที่	1	ด้านสังคม	อบต.ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความ

รู้	ความสามารถสอดคล้องบริบทของพื้นที่	และสร้างแรงงานความสามารถสูงเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน	

และสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อไม่ให้คนในชุมชนเคลื่อนย้าย	 อนาคตภาพที่	 2	 ด้านเทคโนโลยี	 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	และการสื่อสารให้มีความทันสมัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงาน	และเพิ่ม

ประสิทธิภาพงานบริการให้กับประชาชน	 และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 อนาคตภาพที่	 3	 ด้านเศรษฐกิจ		

ผู้บริหารอบต.และผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ในระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับเศรษฐกิจชุมชน	และระดับที่สูงขึ้น

เพื่อจะได้เปน็ข้อมลูในการวางแผนพฒันา	และใหทุ้กภาคสว่นน�าแนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต์

ใช้ในการด�าเนินชีวิต	อนาคตภาพที่	4	ด้านสิ่งแวดล้อม	ให้ทุกภาคส่วนผลิตพลังงานเพื่อการพึ่งพาตนเอง	ใช้

พลงังานอย่างประหยดัและใช้พลงังานทางเลอืก	วางแผนโดยค�านงึถงึภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศทีแ่ปรปรวน			

อนาคตภาพที่	 5	 ด้านการเมืองการปกครอง	 มีการร่วมมือระหว่างท้องถิ่นในการบริหารจัดการแบบเครือข่าย	

และรัฐจะกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดสรรเงินงบประมาณที่เพียงพอ	มีการปรับโครงสร้างองค์กรและ

การวางแผนพัฒนาให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับบริบทของแต่ละอบต.

             

ค�าส�าคัญ	:	องค์การบริหารส่วนต�าบล/	อนาคตภาพ

Abstract

	 The	 purpose	 of	 this	 research	 was	 to	 study	 the	 Future	 Scenario	 of	 Sub-District	

Administrative	Organization	in	Thailand	in	2561	B.E.,	by	using	the	Delphi	Technique	and	the	

*	 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ	กลุ่มวิชาเอกการจัดการภาครัฐและเอกชน	มหาวิทยาลัยคริสเตียน

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.	สาขาวิชาการจัดการ	กลุ่มวิชาเอกการจัดการภาครัฐและเอกชน	มหาวิทยาลัยคริสเตียน
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Cross-Impact	Analysis.	The	sampling	population	was	composed	of	18	people	from	academic	

scholars,	researchers,	and	practioners.	In	the	collection	of	data	the	researcher	used	interview	and	

questionnaires.				 	

The	results	of	this	study	revealed	the	following:	Scenario	1:	Social	future;	It	must	focus	

on	the	development	of	knowledge	workers.Worker’s	move	to	the	area	to	create	a	highly	talented	

workforce	to	replace	workers	who	lack	both	domestical	and	international	competency.	Scenario	

2:	The	future	of	technology;	The	development	of	information	technology	and	communications	

must	be	kept	up	to	date	as	a	tool	in	the	underwriting	on	corporate	management	in	a	systematic	

manner,	and	to	improve	services	to	the	public.	Furthermore,	it	must	continue	to	develop	together.	

Scenario	3:	The	economic	future;	In	order	to	develop	planning	district,	the	management	must	

focus	on	the	organization	and	other	relevant	knowledge	and	understanding	of	 the	economic	

system.	Both	the	economic	community	and	a	higher	level	must	also	encourage	all	sectors	to	

bring	the	concept	of	the	sufficiency	economy	philosophy	to	new	applications	in	life.	Scenario	

4:	The	environment;	Widely	used	energy	conservation	methods	and	alternative	energy	sources	

should	be	promoted	in	all	sectors	of	energy	for	self-	reliance.	Regional	cooperation,	natural	

resource	conservation	and	manufactured	goods,	must	take	into	account	the	environmental	impact	

and	planning,	climate	change,	and	climate	variability.	Scenario	5:	In	the	areas	of	politics;	It	is	

found	out	that	there	would	be	cooperation	between	the	local	and	network	management,	and	

decentralized	management.	Furthermore,	the	government	must	allocate	sufficient	budget	for	this.	

The	need	for	restructuring	and	district	development	planning	is	flexible	according	to	the	context	

of	the	organization.

Keywords	:	Sub-District	Administrative	Organization/	Scenario								

บทน�า

ประเทศไทยได้รบักระแสโลกาภิวตัน์เช่นเดียว

กับประเทศอื่นทั่วโลก	 โดยเปิดรับการไหล่บ่าของ

เทคโนโลยสีารสนเทศ	วฒันธรรม	และองค์ความรูต่้างๆ 

โดยเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกทั้งในด้านการ

ติดต่อสื่อสาร	การถ่ายเทสินค้า	บริการ	ข้อมูลข่าวสาร	

และวัฒนธรรม	ฯลฯ	ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถหลีก

เลี่ยงจากกระแสโลกาภิวัตน์นี้ได้	 ยิ่งกว่านั้นกระแส

โลกาภิวัตน์มิได้ส่งผลกระทบเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง

เท่านัน้	แต่ได้ส่งผลกระทบในทกุด้าน	ไม่ว่าจะเป็นด้าน

สังคมและประชากร	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยี	 สิ่งแวดล้อม	 และด้านการเมือง	 สภาพ

การณ์เช่นน้ี	ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของประเทศไทย

ในอนาคต	 ซึ่งหากประเทศไทยสามารถตั้งรับได้เป็น

อย่างดี	 ประเทศไทยจะสามารถป้องกันปัญหาที่มา

พร้อมกบักระแสโลกาภวิตัน์	สามารถพฒันาและแข่งขนั

กับนานาประเทศได้	 ในทางตรงข้ามหากประเทศไทย

ไม่ตระหนัก	 และไม่ได้ตั้งรับกระแสโลกาภิวัตน์อย่าง

เท่าทันจะเกิดปัญหาตามมาอย่างมาก	 เช่น	 ปัญหา

คุณธรรมจริยธรรม	 ปัญหาสิ่งแวดล้อม	 ปัญหาความ
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อิทธิพลของการเรียนการสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ในบทความวิจัยภาษาอังกฤษ

ที่มีต่อแรงจูงใจในการอ่าน	กลวิธีการอ่าน	และผลลัพธ์การอ่านของนักเรียนนายร้อยต�ารวจ

Effects of Using Concept-Oriented Reading Instruction of English Research Articles

on Police Cadets’ Reading Motivation, Reading Strategies and Reading Outcomes

อโนมา		โรจนาพงษ*์

ANOMA		ROJANAPHONG

สิริพันธุ์		สุวรรณมรรคา**

SIRIPAARN	SUWANMONKHA

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเรียนการสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ในบทความ

วิจัยที่มีต่อตัวแปรผลลัพธ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อยต�ารวจ	แรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษ	

และกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ	 ด�าเนินการวิจัยแบบการวิจัยเชิงทดลองศึกษากลุ่มเดียววัดสองครั้ง	 กลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัย	คือ	นักเรียนนายร้อยต�ารวจชั้นปีที่	3	จ�านวน	42	คน	ได้มาจากการอาสาสมัคร	เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	แบบสอบถามและแบบทดสอบ	จ�านวน	4	ฉบับ	เก็บข้อมูลก่อนและหลังเรียน	วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติ	t-test	dependent	และการวิเคราะห์อิทธิพล	(Path	Analysis)	ผลการวิจัย	พบว่า	(1)	กลุ่ม

ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่ผลลพัธ์การอ่าน	แรงจงูใจในการอ่านและกลวธิกีารอ่านหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	(2)	อิทธิพลการเรียนการสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ต่อผลลัพธ์การอ่าน	พบ

ว่า	โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	มีค่าไค-สแควร์	=	33.72,	df	=	23,	p	=	0.069	

โดยมีอิทธิพลรวมส่งต่อความผูกพันกับการอ่านสูงที่สุด	

ค�าส�าคัญ	:	การเรียนการสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์/	บทความวิจัย/	ผลลัพธ์การอ่าน/	แรงจูงใจในการอ่าน/	

กลวิธีการอ่าน

Abstract

The	objective	of	this	research	was	to	study	the	effect	of	using	Concept-Oriented	Reading	

Instruction	 (CORI)	of	English	 research	articles	on	police	cadets’	 reading	outcomes,	 reading	

motivation	and	reading	strategies.	The	study	was	conducted	using	experiment	 research	with	

one-group	pretest	and	posttest	design.	The	samples	were	42	police	cadets	in	3rd	year	of	Royal	

Police	Cadet	Academy	derived	by	volunteer.	The	research	tools	comprised	3	questionnaires	and	

*	 นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	ดร.ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณมหาิทยาลัย
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a	test.	The	data	were	collected	before	and	after	the	experiment.	The	data	were	analyzed	using	

t-test	dependent	and	path	analysis.	The	results	showed	that	the	effects	of	using	CORI	on	cadets’	

reading	outcomes,	reading	motivation	and	reading	strategies	showed	that	post-test	scores	were	

significantly	higher	than	pretest	scores	with	statistical	level	at	.05	and	the	path	analysis	model	

fit	well	with	the	empirical	data	set	(
2χ =	33.72,	df	=	23,	p	=	0.069)	mentioned	the	total	effect	

of	CORI	on	engagement	reading	outcome	was	the	highest.	

Keywords	 :	Concept-Oriented	Reading	 Instruction/	Research	 	Articles/	Reading	Outcomes/	

Reading	Motivation,	Reading	Strategies

บทน�า

การอ่าน	 เป็นกระบวนการที่ใช้ส�าหรับสร้าง

ความรู้ด้วยตนเองที่ส�าคัญ	 และยังเป็นเคร่ืองมือใน

การหาความรูเ้พิม่เตมิ	ดงันัน้การพฒันาทกัษะการอ่าน

จึงเป็นพันธกิจหลักของการศึกษาในทุกระดับชั้น	

(กระทรวงศึกษาธิการ,	2543)	นอกจากนี้หากผู้เรียน

มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก็จะช่วยให้

นักศึกษาสามารถหาความรู้จากแหล่งความรู้ในระดับ

สากลได้	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2551)	

ส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	 จ�าเป็นต้องได้รับ 

การเสริมทักษะการอ่านให้สามารถพัฒนาวิชาการ	

วิชาชีพชั้นสูงและการค ้นคว ้าวิจัย	 เพื่อเพิ่ม 

องค์ความรูใ้นสาขาวชิาทีศ่กึษา	(กระทรวงศกึษาธกิาร,	

2543)	 แหล่งความรู ้ส�าหรับการอ่านที่สามารถ 

ให้ความรู	้กระตุน้ทกัษะในการคดิ	แก้ปัญหาและเสรมิ

ประสบการณ์วิจัยให้แก่นักศึกษาได้น้ัน	 พบว่ามาจาก

แหล่งความรูป้ระเภทบทความวจิยั	(Research	Articles)	

(Tan,	2007;	Beyea	and	Nicoll,	1997;	Scheel,	

2002)	โดย	Wenk	and	Tronsky	(2011)	กล่าวว่า	

การอ่านบทความวจิยัจะเพิม่ทกัษะการสบืเสาะหาความ

รู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์	 (Scientific	 Inquiry	 Skills)	

โดยผ่านการอภิปรายถึงความเป็นมาของปัญหาวิจัย	

สมมติฐานการวิจัย	การออกแบบการทดลอง	การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 การสรุปผล	 และสามารถกระตุ้น 

การคิดของนักศึกษาเพื่อวิเคราะห์	 ประเมิน	 และ

สร้างสรรค์การวิจัยอื่นๆที่แตกต่างจากเรื่องที่อ่านได้	

และหากนักศึกษาสามารถอ่านบทความวิจัยที่เป็น 

ภาษาอังกฤษได้ก็จะยิ่งสามารถขยายขอบเขตความรู้

ให้กว้างขวางมากขึ้น	มีโอกาสเรียนรู้แนวคิด	เทคนิค	

วิธีการ	และวิทยาการที่เป็นองค์ความรู้ในระดับสากล

ได้ทันทีไม่ต้องรอการแปลภาษาแล้วจึงจะสามารถ 

เข้าถงึความรูจ้ากบทความวจิยัน้ันๆ	ได้	(Dhieb-Henia,	

2003,	2006)	

โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	 เป็นสถานศึกษาที่

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีวิสัยทัศน์เพ่ือผลิต

บัณฑิตเป็นนายต�ารวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	

ให้มคีวามเป็นเลศิในเชงิวชิาการต�ารวจ	มคีวามเชีย่วชาญ

ในวิชาชีพต�ารวจ	 (โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ,	 2549) 

ดังนั้นหากนักเรียนนายร้อยต�ารวจมีความสามารถใน

การอ่านบทความวจิยัภาษาองักฤษทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาชพี

ต�ารวจ	จะช่วยให้นกัเรยีนนายร้อยต�ารวจสามารถพฒันา

ขอบเขตความรู้ในวิชาชีพได้กว้างไกลมากขึ้น	 เรียนรู้

เทคนคิ	วธิกีารใหม่ๆทีไ่ด้รบัการพสิจูน์ด้วยกระบวนการ

วิจัยเพื่อเป็นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ต�ารวจ	 อีกทั้ง 

ยงัเป็นการเรียนรู้กระบวนการวิจยัในประเด็นเกีย่วกบั

สาขาวิชาที่เรียนได้ด้วย	(McNeal,	2011)	

ส�าหรบัการเรยีนการสอนอ่านภาษาองักฤษใน

ฐานะภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองนั้น	 จะจัด
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ	 1)	 เพื่อประเมินความต้องการจ�าเป็นในการเสริมสร้างความสามารถ 

ในการเขยีนรายงานวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนของครู	2)	เพ่ือพัฒนาหลกัสูตรและวธีิการเสริมสร้างความสามารถ

ในการเขียนรายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู	 และ	 3)	 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร 

และวิธีการปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู		กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง	คือ	ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา

จ�านวน	9	โรงเรียน	ได้จากการเลือกแบบเจาะจง	เครื่องมือที่ใช้คือ	แบบทดสอบความรู้ในการเขียนรายงานฯ

และแบบประเมินทักษะการเขียนรายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู	วิเคราะห์ข้อมูลใช้ทดสอบค่าทีและ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้	ครูแต่ละกลุ่มมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถ

ในการเขียนรายงานวิจัยปฏบิัตกิารในชั้นเรียนของครู	หลังการใช้หลักสูตร	สูงกว่าก่อนการใช้	อย่างมีนัยส�าคญั

ทางสถิตทิี่ระดับ	.05	และครูที่ได้รับการเสริมสร้างความสามารถในการเขียนรายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

ของครู	ด้วยวิธีการฝึกอบรม	วิธีการเป็นพี่เลี้ยง		และวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถ

ในการเขียนรายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนหลังการใช้หลักสูตรแตกต่างกัน	

ค�าส�าคัญ	:	การพัฒนาหลักสูตร/	การเขียนรายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

Abstract

The	objectives	of	this	research	were	to	1)	assess	teachers’	needs	to	enhance	their	ability	

in	writing	classroom	action	 research	 report;	2)	develop	a	curriculum	and	methods	 for	 such	

enhancement;	and	3)		validate	suitability	of	the	developed	curriculum	and	methods.	The	subjects	

included	teachers	from	9	primary	schools	selected	by	using	purposive	sampling,	and	then	divided	

into	 three	 groups.	The	 research	 tools	were	 the	 test	 of	 the	 classroom	action	 research	 report	

knowledge	and	the	evaluation	of	classroom	action	research	report	writing	skills.	After	the	quasi-

experiment,	each	of	the	sample	groups	showed	a	statistically	significantly	higher	average	score	

*	 นสิติปรญิญาดษุฎบีณัฑติ	สาขาวชิาวธิวีทิยาการวจิยัการศกึษา		คณะครศุาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทน�า

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญที่จะช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

และแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้	 ดังที่	 สุวัฒนา	

สุวรรณเขตนิคม	 (2538)	 กล่าวถึงการท�าวิจัยปฏิบัติ

การในชั้นเรียนว่า	ช่วยให้ครูมีวิธีของการท�างานอย่าง

เป็นระบบ		เหน็ภาพรวมของการงานตลอดแนว	มกีาร

ตดัสนิใจทีม่คีณุภาพเพราะมองเหน็ทางเลอืกต่างๆ	ได้

กว้างขวางและลึกซึ้ง	 มีการตัดสินใจที่มีเหตุผล 

และสร้างสรรค์	 มีโอกาสคิดมากขึ้นในการใคร่ครวญ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและครูสามารถบอกได้ว่า	 

งานการจัดการเรียนการสอนที่ปฏิบัติไปนั้นได้ผล 

หรือไม่	 เพราะอะไร	 นอกจากนี้ยังสามารถควบคุม	

ก�ากับ	และพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างดี	

ผลจากการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจะช่วยให้ครู

ได้ตวับ่งชีท้ีเ่ป็นรปูธรรม	และครมูคีวามสขุในการท�างาน	

ดังนั้น	 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจึงอาจกล่าว 

ได้ว ่าเป็นเครื่องมือส�าคัญของครูในการพัฒนา 

การปฏิบัติงานของตน	 รวมถึงใช้เป็นเคร่ืองมือใน 

การพัฒนานักเรียนด้วย	 ดังน้ัน	 ถ้ามีการพัฒนา 

การท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูให้มีคุณภาพ

มากขึ้นก็เท่ากับว่าเป็นการพัฒนาครูด้วย

เครื่องมือส�าคัญที่ช่วยให้ครูพัฒนาการจัด 

การเรียนการสอนได้คอืการวิจยั	แต่ครกูย็งัคงมปัีญหา

เกี่ยวกับการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	 การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท�าวิจัย

ที่ไม่ถูกต้อง	จนไม่สามารถเริ่มต้นท�าวิจัยปฏิบัติการใน

ชั้นเรียนของครู	 หรือท�าวิจัยอย่างมั่นใจว่าถูกต้อง	

นอกจากนั้น	ครูที่ท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู		

แล้วยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงาน 

การวิจัย	 จึงท�าให้การน�าเสนอรายงานวิจัยปฏิบัติการ

ในชัน้เรยีนของคร	ูของครยูงัมข้ีอบกพร่องอยู	่สอดคล้อง

กับการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการ

ในชั้นเรียนพบว่า	 งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

ที่ท�าขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง	(สุนา	ณ	สุโหลง 

2545;	นวรัตน์	พูนใย	2545	และจินตนา	ศรีราตรี,	

2549)	 การเขียนเชิงวิชาการถือเป็นทักษะส�าคัญ 

ทักษะหนึ่งของการรายงานผลการวิจัย	 เพราะเป็น 

การเรยีบเรยีงข้อมูลสารสนเทศ	เพือ่น�าเสนอกระบวนการ	

ขั้นตอน	และผลของการวิจัย	ซึ่งหากน�าเสนอได้ไม่ดี	

แล้ว	 ก็ส่งผลให้คุณภาพของรายงานวิจัยไม่ดีไปด้วย	

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการใน

ชั้นเรียนในช่วง	10	ปี	ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบว่า	 งานวิจัยส่วนมากเป็นการส�ารวจสภาพการท�า

วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน	 ผลที่เกิดจากการท�าวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียน	 และผลของการท�าวิจัยใน 

ช้ันเรียนแต่ไม่มีการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้

และพัฒนาทกัษะการวจิยัของครู	ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจ

ท�าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการวิจัยของครู	โดย

พฒันาหลกัสตูรและวธิกีารเสรมิสร้างความสามารถใน

การเขียนรายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู	 

ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการท�าวิจัย

ปฏบิตักิารในชัน้เรยีนและการเขยีนรายงานผลการวจิยั

อย่างเป็นระบบด้วยภาษาที่ถูกต้อง		

(0.5)	of	classroom	action	research	report	writing	ability	than	that	of	the	pre-experiment.	And	

the	3	groups	showed	varied	average	scores	of	the	classroom	action	research	report	writing	ability.

Keywords:	Development	of	Curriculum/	Classroom	Action	Research	Report	Writing.
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บทคัดย่อ

วตัถปุระสงค์ของงานวจิยันีเ้พือ่สร้างโปรแกรมการเรยีนรูค้�าศพัท์โดยยดึหลกัตามหวัข้อค�าศพัท์ส�าหรบั

นกัเรยีนมธัยมศกึษาปทีี่	1	เพือ่หาประสทิธภิาพของโปรแกรมการเรยีนรูค้�าศพัท์โดยยดึหลกัตามหวัข้อค�าศพัท์

และเพือ่ศกึษาทัศนคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอโปรแกรมการเรยีนรูค้�าศพัท์กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในงานวจิยันีค้อืนกัเรยีน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โรงเรียนมัธยมบ้านพรานเหมือน	จังหวัดอุดรธานี	จ�านวน	14	คน	เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยประกอบด้วย	 แบบทดสอบก่อนเรียน	 แบบทดสอบหลังเรียน	 แบบสอบถาม	 และแบบสัมภาษณ์	

ผลของการศกึษาวจัิยพบว่าโปรแกรมการเรยีนรูค้�าศพัท์โดยยดึหลกัตามหวัข้อค�าศพัท์มีค่าประสิทธภิาพ	80/89	

มีประสิทธิผล	 0.73	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้	 และผลคะแนนการทดสอบหลังเรียน	 มีค่าสูงกว่า 

ผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .001	 ผลการวิจัยยังพบอีกว่าหัวข้อค�าศัพท ์

ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจ�าค�าศัพท์และเข้าใจความหมายของค�าศัพท์ได้ง่ายและดีขึ้นหัวข้อค�าศัพท์ยังช่วย 

ให้ค�าศัพท์มีความน่าสนใจมากขึ้นและทั้งยังกระตุ้นให้ผู ้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนค�าศัพท์ 

นอกจากนี้การเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู ้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนค�าศัพท์นอกเหนือ 

จากการเรียนจากหนังสือเพียงอย่างเดียว	 และยังพบว่าผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโปรแกรมการเรียนรู้ค�าศัพท์นี้	

ซึ่งได้ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ค�าศัพท์ด้วยตนเองอีกด้วย

ค�าส�าคัญ	:	หัวข้อค�าศัพท์/	การเรียนรู้ค�าศัพท์/	การเรียนการสอนผ่านเว็บ

Abstract 

The	purposes	of	the	study	were	to	1)	design	a	theme-based	vocabulary	learning	program	

(TVLP)	for	Mathayomsuksa	1	students;	2)	determine	its	effectiveness	and	3)	study	the	students’	

attitudes	 towards	 the	 program.	 The	 participants	 in	 this	 study	 were	 comprised	 of	 fourteen	
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Mathayomsuksa	1	students	from	Ban	Pranmuan	Secondary	School	in	Udonthani	Province	and	

the	research	instruments	included	a	pre	and	post	vocabulary	test,	a	questionnaire	and	an	interview.	

The	results	of	the	study	revealed	that	the	effectiveness	and	efficiency	of	the	constructed	TVLP	

were	80/89	and	0.73	respectively,	which	were	higher	than	the	standard	criteria.	The	pre	and	

post-test	scores	were	significantly	different	at	the	level	.001.	The	results	additionally	showed	

that	the	theme-based	instruction	helped	the	students	recognize	the	words	and	understand	their	

meaning	more	easily.	The	results	also	demonstrated	that	learning	through	the	web	helped	motivate	

the	students	in	learning	vocabulary	instead	of	learning	by	only	using	the	textbook.	Furthermore,	

the	participants	had	positive	attitudes	towards	learning	the	TVLP	which	is	able	to	assist	their	

autonomous	learning.

Keywords:	Theme-based/	Vocabulary	learning/	Web-based	instruction

Introduction

At	 present,	 English	 is	 widely	 used	

worldwide	as	a	major	language	to	communicate	

(Kachruland	and	Nelson,	2006).	English	is	used	

not	only	in	the	business	and	political	community	

but	also	as	the	working	language	of	international	

organizations.	Moreover,	 English	 is	 used	 at	

conferences,	in	the	international	banking	sector	

and	 for	 economic	 affairs	 and	 trade,	 such	 as	

advertising	for	global	brands,	 in	audio-visual	

products.	In	addition,	tourism,	international	law,	

technology	transfers	and	internet	communication	

and	 education	 all	 use	 English	 as	 a	 primary	

language	(Foley,	2005). Vocabulary,	therefore,	

has	become	increasingly	identified	as	vital	to	

language	use	and	the	lack	of	a	good	vocabulary	

may	lead	to	difficulties	in	language	reception	

and	 production	 (Wei,	 2007).	 According	 to	

research,	 scholars	Hayes	 (1991);	Kinzer	 and	

Leu	(1995)	have	claimed	that	a	strong	knowledge	

of	vocabulary	is	necessary	for	helping	students	

to	understand	the	text	and	the	vocabulary	that	

is	contained	within.	Akbari	(2008)	stated	that	

communication	breaks	down	when	people	do	

not	use	the	right	words.	In	fact,	the	main	problem	

that	 most	 EFL	 students	 have	 is	 a	 limited	

vocabulary,	 especially	 in	 reading	 (Gunning,	

2002).	The	inability	to	recognize	words	or	not	

know	 their	 meaning	 may	 decrease	 reading	

comprehension	skills	(Nation,	2001).	According	

to	the	preliminary	study	conducted	via	a	survey	

of	Mathayomsuksa	1	students	on	September,	

2011,	five	teachers	and	thirty	Mathayomsuksa	

1	 students	 from	 Ban	 Pranmuan	 Secondary	

School,	 Udonthani	 were	 asked	 to	 complete	

questionnaire	 in	 order	 to	 compile	 a	 list	 of	

problems	they	had	when	teaching	and	learning	

English.	The	findings	of	the	survey	showed	that	

the	main	problem	students’	faced	when	learning	

English	 resulted	 from	 a	 lack	 of	 essential	

vocabulary.	The	 study	 revealed	 that	 students	

did	not	know	their	proper	level	of	vocabulary.	
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)	 ศึกษาระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ 

บริหารส่วนต�าบล	และ	2)	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนสมรรถนะกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	คือ	พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 จ�านวน	 306	 คน	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม	 สถิติที่ใช้ในการ 

วิจัย	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 

ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต�าบล	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 โดย	 

สมรรถนะด้านความร่วมแรงร่วมใจ	 อยู่ในอับแรก	 รองลงมาคือ	 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์	 และด้านจริยธรรม 

และ	 2)	 ปัจจัยสนับสนุนสมรรถนะกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล	 

โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ		.01	

ค�าส�าคัญ :	สมรรถนะการปฏิบัติงาน

Abstract

This	research	aimed	to:	1)	study	the	level	of	work	performance	competency	of	personnel	

in	Subdistrict	Administrative	Organizations,	and	2)	examine	the	relationship	between	competency	

supporting	factors	and	work	performance	competencies	of	personnel	in	Subdistrict	Administrative	

Organizations.	The	research	samples	consists	of	306	personnel	in	Subdistrict	Administrative	

Organizations	 located	 in	Prachuap	Khiri	Khan	Province.	The	 tool	 for	collecting	data	was	a	

questionnaire.	The	data	wes	analyzed	by	using	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	Pearson’s	
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correlation	coefficient.	The	research	results	were:	1)	Work	performance	competency	of	personnel	

in	Subdistrict	Administrative	Organizations	was	overall	at	a	high	level.	The	first	of	performance	

competency,	ranked	in	descending	order	of	their	mean	scores,	were	collaborative	competency,	

achievement	oriented	competency,	and	interity	competency,	and	2)	There	was	relationship	at	 

a	high	level	with	statistical	significance	at		.01	level	between	competency	supporting	factors	

and	work	performance	 competency	of	personnel	 in	Subdistrict	Administrative	Organization.	

These	two	findings	were	was	congruent	with	the	set	hypothesis.

Keywords :	The	Work	Performance	Competency

บทน�า

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า	 คนเป็นทรัพยากร 

ที่มีคุณค่าในองค์การเพราะว่าทรัพยากรมนุษย์เป็น

รากฐานในการผลตินวตักรรมขององค์การ	การพฒันา

สมรรถนะ	 (Competency)	 ของทรัพยากรมนุษย์ 

ไม่ได้จ�ากดัเฉพาะภาคธุรกิจเท่าน้ัน	ในภาคราชการโดย

เฉพาะแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

ในปี	พ.ศ.	2546-2550	ได้รับการรับรองเป็นมติคณะ

รัฐมนตรี	 โดยก�าหนดไว้ชัดเจนว่าหน่วยงานราชการ

ต้องพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถรองรับ

การบริหารภาคราชการ	และภารกิจใหม่ได้	สอดคล้อง

กับสุรพงษ์	 มาลี	 (2546:	 25)	 เสนอว่าองค์การ 

มีการจัดระเบียบบุคคลเพื่อให้ด�าเนินงานบรรลุตาม 

จุดมุ่งหมาย	 โดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้

เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบคุคลก่อให้เกดิ

ความสมัพันธ์เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานและผูป้ฏบิตัิ

งานเพือ่ให้การท�างานร่วมกนัส�าเรจ็	โดยมคีวามขดัแย้ง

น้อยที่สุดและก่อเกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่จึงได้ให้

ความส�าคัญกับสมรรถนะ	 โดยมองว่าสมรรถนะน้ัน

เป็นปัจจัยหรือเกณฑ์ในการวัดศักยภาพหรือความ

สามารถของบุคลากร	 รวมทั้งใช้เป็นองค์ประกอบใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมองว่าเป็นโอกาส 

ในการปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ม ี

คุณภาพหรือศักยภาพทันต ่อการเปลี่ยนแปลง	 

สมรรถนะ	เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์การ

ที่มีประโยชน์อย่างมากในการบริหารทรัพยากรมนุษย์	

(Human	 Resource	 Management)	 ทั้งนี้เพราะ

สมรรถนะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ในองค์การให้ท�างานหรอืผลติผลงานทีอ่งค์การต้องการ

ได้และจะท�าให้สนับสนุนวิสัยทัศน์หรือเป้าหมาย 

ระยะยาวขององค์การได้	 สมรรถนะสามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ในการบรหิารงานทรพัยากรมนษุย์ในองค์การ

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลให้องค์การ

สามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และกลยุทธ์ที่

ก�าหนดไว้ได้อย่างรวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งขึ้น	 ซึ่งปัจจุบันทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สมัยใหม่จะต้องมีเครื่องมือที่สามารถแปลงปัจจัย 

ทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ในการน�ากรอบ	(Competency	

Model)	 หรือสรรถนะมาใช้ในองค์การจะเกิดขึ้นได	้ 

ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง	ได้

รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของบุคลากร	

(Commitment)	และเหน็ความส�าคัญของการน�ากรอบ

สมรรถนะมาใช้	

องค์การบรหิารส่วนต�าบลในจังหวดัประจวบ- 

คีรีขันธ์	 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน

รากหญ้ามากที่สุด	 ซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนา

ประเทศไทย	 คุณค่าและความส�าคัญ	 คือ	 เป็น 

หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน	 สามารถรับรู้หรือ 

รับทราบปัญหาของท้องถิ่นที่แท้จริงและสามารถหา
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)	 ศึกษาระดับการรับบริการสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาล 

ต�าบลปากน�้าปราณ	 และ	 2)	 ศึกษาความสัมพันธ์ของหลักการให้บริการของเทศบาลต�าบลปากน�้าปราณ 

กับความต้องการรับบริการสาธารณะของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต�าบลปากน�้าปราณ	 กลุ่มตัวอย่าง	 

ได้แก่	ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลปากน�้าปราณ	อ�าเภอปราณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	จ�านวน	381	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 การรับบริการสาธารณะของ

เทศบาลต�าบลปากน�้าปราณ	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ได้แก่	 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ	 ด้านการศึกษา	 ศาสนา	 ศิลปวัฒนธรรม	 ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี	 และ 

ด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	 และ	 2)	 หลักการให้บริการของเทศบาลต�าบลปากน�้าปราณ 

มีความสัมพันธ์กับความต้องการรับบริการสาธารณะของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต�าบลปากน�้าปราณ	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ		.01	

ค�าส�าคัญ :	การรับบริการสาธารณะ

Abstract

This	research	aimed	to:	1)	study	the	level	of	reception	of	public	service	of		Paknam	

Pran	Municipality,	 and	2)	 examine	 the	 relationship	 between	 service	 provision	 principles	 of		

Paknam	Pran	Municipality	and	need	for	public	service	reception	of	people	in	the	area	under	the	

responsibility	of		Paknam	Pran	Municipality.	The	research	samples	were	381	people	in	the	area	
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under	the	responsibility	of	Paknam	Pran	Municipality,	Pran	Buri	District,	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	Moment	Correlation	Coefficient.	

The	research	findings	were:	1)	The	reception	of	public	service	of	Paknam	Pran	Municipality	

was	overall	at	a	moderate	level.	The	first	three	aspects	of	public	service	with	a	high	level	of	

reception	were,	ranked	in	descending	order	of	their	mean	scores,	infrastructure	and	public	utilities,	

education-religion-arts-culture-tradition-local	wisdom-technology,	and	efficient	management,	and	

2)	There	was	relationship	with	statistical	significance	at	.01	level		between	service	provision	

principles	of	Paknam	Pran	Municipality	and	need	for	public	service	reception	of	people	in	the	

area	under	the	responsibility	of	Paknam	Pran	Municipality

Keywords :	The	Reception	of	Public	Service

บทน�า

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ		

สงัคม	การเมอืง	ได้ส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม

ต่อวิถีชีวิตการด�ารงชีวิตของประชาชน	 โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงภายหลังการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 ซ่ึง 

ก�าหนดให้มีการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น	 โดยองค์กร

ในท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ

ของท้องถิ่นได้	 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ	

ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช	 2550	ก�าหนดว่ารัฐจะต้องให้ความเป็น

อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่ง 

การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน 

ในท้องถิ่น	 และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิน่เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท�าบรกิารสาธารณะ	

และมีส่วนร่วมตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

เทศบาล	 (Municipality)	 คือ	 หน่วยการ

ปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบหนึง่ของไทยได้รับผลจาก

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	เช่นกัน	กล่าวคือ	ภายหลัง

จากที่มีการออกพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและ 

ขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2542	 ได้ส่งผลให้มีการก�าหนด

ภารกิจและอ�านาจหน้าที่ในการจัดท�าบริการสาธารณะ	

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองไว้

อย่างชัดเจน	 โดยแบ่งภารกิจและอ�านาจหน้าที ่

ออกเปน็	2	ลักษณะ	คือ	ภารกิจและอ�านาจหน้าที่ตาม

กฎหมายเฉพาะ	ซึ่งหมายถึง	พระราชบัญญัติเทศบาล	

พ.ศ.	2496	แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่	13	พ.ศ.	2552		

โดยแบ่งออกเป็นหน้าท่ีท่ีต้องกระท�าและหน้าท่ี 

ที่อาจกระท�าได้	เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละแห่งมีสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่าง

กันไป	 และภารกิจอ�านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

ก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2542	 (โกวิทย์		 

พวงงาม,	2546:	19)	ภารกิจและอ�านาจหน้าที่ต่างๆ	

ท่ีทางเทศบาลต�าบลต้องกระท�า	 และอาจกระท�าได	้

รวมทั้งภารกิจและอ�านาจหน้าที่ต่างๆ	ที่ได้รับจากการ

ถ่ายโอนกระจายอ�านาจมาน้ัน	 เรียกได้ว่าเป็นการให้

บริการสาธารณะแก่ประชาชน	
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ความรู้และท�าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญส�าหรับ 

นักวิจัยครูและนักศึกษาในการพัฒนาการปฏิบัต ิ

ในด้านการจัดการความรู้

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยม

และถูกดาวน์โหลดไปใช้ในประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	ถึง	

1289	ครั้ง	โดย	5	ประเทศ	ที่มีการดาวน์โหลดไปใช้

มากที่สุด	 ตามล�าดับ	 คือ	 สหรัฐอเมริกา	 146	 ครั้ง	

อินเดีย	70	ครั้ง	จีน	61	ครั้ง	บราซิล	46	ครั้ง	เมื่อ

พิจารณาจากประเทศในประชาคมอาเซียน	 พบว่า	

ประเทศที่ดาวน์โหลดข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ 

มากที่สุด	คอื	อินโดนีเซีย	จ�านวน	37	ครั้ง	ซึ่งมากกว่า

สหราชอาณาจกัรที่มีการโหลดเพยีง	36	ครั้ง	แคนาดา	

33	ครั้ง	เยอรมันนี	28	ครั้ง	ส่วนประเทศไทยของเรา	

เป็นอันดับสองของอาเซียนครับ	คือมีการดาวน์โหลด	

26	ครั้ง	เวียดนาม	9	ครั้ง	และสิงคโปร์	เพียง	2	ครั้ง	

ส�าหรับเนื้อหาสาระที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุด	 คือ	

บทที่	16	การบริหารคนเก่งในองค์การ	ถูกดาวน์โหลด	

566	ครั้ง	รองลงมาคือบทที่	9	การจัดการความรู้เป็น

ฐานกรอบแนวคิดขององค์การ:	 มุมมองการควบคุม

ทางการบริหารถูกดาวน์โหลด	480	ครั้ง	

ลองมาสัมผัสเนื้อหาสาระ	 19	 บท	 จาก 

ผู้เขียนที่เป็นนักวิชาการและนักวิจัย	 19	 คน	 ของ

หนังสือออนไลน์เล่มนี้ดู

*	 อาจารย์	ดร.	ภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทที	่1	สามสมมตุฐิานทีเ่ปลีย่นกระบวนทศัน์

การจัดการความรู้

Three	Postulates	That	Change	Knowledge	

Management	Paradigm

โดย	Michel	 GrundsteinMG	 Conseil,	

Nogentsur	Marne,	LAMSADE	Paris	Dauphine	

University,	ParisFrance

ในบทนี้น�าเสนอเป็น	9	ตอนด้วยกันซึ่งแต่ละ

ตอนนัน้มคีวามสมัพันธ์เชือ่มโยงกนัเป็นความรูพ้ืน้ฐาน

เกีย่วกบัการจดัการความรู้	การวจัิย	โดยมกีารน�าเสนอ

เนื้อหาสาระประกอบแบบจ�าลอง	 (model)	 ท่ีท�าให้

อ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้น	 แต่อย่างไรก็ตามแม้เป็นเพียง

บทแรกท่ีน�าเสนอความรูพ้ืน้ฐานแต่กเ็ตม็ไปด้วยเนือ้หา

สาระผกูโยงกบัความรูด้้านเทคโนโลยีเข้ากับการจดัการ

ความรู้ตอนที่	 1	 บทน�า	 ผู้เขียนจะเกริ่นน�าเกี่ยวกับ

กระบวนทัศน์ที่แน่นอนชัดเจนของ	 KM	 วิธีการที่จะ

ได้มาประมวลเกบ็และเผยแพร่ความรู,้	และแบบจ�าลอง

เชงิประจักษ์	DITEK,	MGKME	และระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการความรู้ขององค์การ	 EIKS	 ตอนที่	 2	

ทฤษฎพีืน้ฐานและการตัง้สมมตุฐิาน	น�าเสนอเกีย่วกบั	

1)	 แรงจูงใจของการวิจัย	 วิธีการและวัตถุประสงค	์

เป็นการพูดถึงการสร้างกระบวนทัศน์ด้วยตนเอง	การ

จัดการใช้งานของนวตักรรมงานวจิยัใหม่ในรปูแบบการ

จัดการความรู้และเทคโนโลยีวิธีการใช้คอมพิวเตอร์

ช่วยออกแบบ	ระบบฐานความรู	้เป็นการสร้างประสบการณ์

ปฏิบัติจริงในสนามวิจัย	ในบริษัทใหญ่ๆ	2)	กระบวน

ทัศน์ที่โดดเด่นและชัดเจนของ	KM	3)	ความเหมาะ

สมของการแปลความหมาย	กล่าวถึง	การสร้างความ

รูท้ีไ่ม่ชดัเจน	(tacit	knowledge)	ของแต่ละคนเงือ่นไข

ส�าหรับการพิจารณาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความรู้		

ตอนที่	3	จากข้อมูลสู่สารสนเทศ	ความรู้ในตน(tacit	

knowledge)	 และความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง	 (explicit	

knowledge)	แบบจ�าลองกระบวนการ	DITEK	(data	

information	tacit	and	explicit	knowledge)	ตอนที ่

4	 การสร้างกระบวนทัศน์ด้วยตนเอง	 น�าเสนอเกี่ยว

กบั	1)	สามสมมตุฐิานทีเ่ปลีย่นกระบวนทศัน์การจดัการ

ความรู้	ซึ่งเป็นสาระหลักของบทนี้	ซึ่งสามสมมุติฐาน

นี้ได้แก่	1.1)	ความรู้ไม่ใช่วัตถุ	1.2)	ความรู้เชื่อมโยง

กับการปฏิบัติ	และ	1.3)	ความรู้ของบริษัทประกอบ

ด้วยความรู้หลักสองประเภท	 คือ	 ความรู้ที่ปรากฏ 

ชัดแจ้ง	 (explicit	 knowledge)	 และความรู้ที่ในตน	

(tacit	 knowledge)	 ซึ่งเป็นทักษะของแต่ละบุคคล	 

2)	มุมมองของการจัดการความรู้	ตอนที่	5	การก�ากับ

ดแูลการจดัการความรู้	กล่าวถงึ	หน่วยงานทีก่�ากบัดแูล

การจัดการความรู้และองค์กรหลักในการก�ากับดูแล

ด้านIT	ได้แก่	OECD,	The	COBIT®	ตอนที	่6	แบบ

จ�าลอง	MGKME	 ส�าหรับการจัดการความรู้ทั่วไป

ภายในบริษัท	 1)	 KM	 เชิงประจักษ์กับระบบ	 KM	 

2)	 สภาพแวดล้อมด้านเทคนิคสังคมขององค์การ	 

3)	 กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การ	 

4)	 หลักการบริหารจัดการที่เฉพาะเจาะจงเพื่อ	 KM	

และโครงสร้างพ้ืนฐาน	5)	กระบวนการทัว่ไปของ	KM		

6)	กระบวนการเรียนรูข้ององค์การ	7)	ค�าอธบิายแบบ

จ�าลอง	 MGKME	 ซ่ึงเป็นแบบจ�าลองการจัดการ 

ความรู้ในองค์การระดับโลก	 (Model	 for	 Global	

Knowledge	Management	within	the	Enterprise)	

ตอนที่	 7	 สารสนเทศและระบบความรู้ขององค์การ	

(EIKS)	 ตอนที่	 8	 กลยุทธ์ริเริ่มที่มีความสมดุลของ	

KM	 ในองค์การน�าเสนอเกี่ยวกับการปฐมนิเทศเชิง 

กลยุทธ์	และตอนที่	9	เป็นบทสรุปและมุมมอง

บทท่ี	2	การวเิคราะห์แบบจ�าลองเพ่ือการศกึษา

ระดับอุดมศึกษาโดยวงจรการศึกษาเบื้องต้นประยุกต์

จากวิศวกรรมความรู้และการจัดการความรู้

Analytical	Models	for	Tertiary	Education	

by	Propaedeutic	Cycles	Applying	Knowledge	

Engineering	and	Knowledge	Management
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โดย	Alfonso	Perez	GamaFundacion	de	

Educacion	Superior	San	Jose	FESSANJOSE*	

–	BogotaColombia	

ในบทนี้แบ่งเน้ืหาสาระเป็น	 6	 ตอน	 และ 

แต่ละตอนจะมีรายละเอียดขยายความเกี่ยวกับสาระ

ตาม	 concept	 ของการวิเคราะห์แบบจ�าลองเพื่อการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาที่บูรณาการจากวิศวกรรม 

ความรู้และการจัดการความรู้	ตอนที่	1	บทน�า	กล่าว

ถึงระบบความรู ้เป็นพื้นฐานเป็นรูปแบบที่น�าไปสู ่ 

กลยุทธ์ใหม่ของวิธีการวิจัยของการจัดการศึกษาใน

โคลอมเบยี	มกีารเชือ่มโยงในแต่ละขัน้ตอนในลกัษณะ

การบรูณาการองค์ความรู	้มกีารบรูณาการและน�าเสนอ

ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จากรูปแบบเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมนานาชาติเพื่อสร้างความรู ้ใหม่และ

สารสนเทศทางเศรษฐกจิแล้วน�ามาสร้างนวตักรรมใหม่

ด้วยกระบวนการวิศวกรรมความรู	้ปัญญาประดิษฐ์และ

การค�านวณ	 ตรรกศาสตร์และทฤษฎีระบบท่ัวไปเพื่อ

การเผชญิปัญหาการจดัการศกึษาทีด่กีว่าในโคลอมเบยี	

เช่ือมโยงสมรรถนะและการจดัการความรูใ้นหลกัสตูร	

การพฒันาสือ่	การฝึกอบรม	และการเพิม่ประสทิธภิาพ

ปัจจัยและเป้าประสงค์	 ที่ส�าคัญคือรูปแบบการผลิต

นกัเรยีนเป็นรายคนโดยการบรูณาการด้านเทคนคิและ

เทคโนโลยีเพื่อการเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

เป็นต้นแบบซอฟท์แวร์	 FESSAJOSE	 ที่ชาญฉลาด

ส�าหรับภารกิจการประกันคุณภาพ	 และสร้างความ

ส�าคญักับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการทดลองกับการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ของสถาปัตยกรรม	 ICT	 มีการ

สังเคราะห์รปูแบบเพ่ือการด�าเนินการทีด่สีามารถน�าไป

แก้ปัญหาที่พบบ่อยในโลกที่สามได้	ตอนที่	2	การเตรี

ยม	เนื้อหาสาระที่น�าเสนอ	เช่น	1)	เหตุผลการพัฒนา

งานวิจัย	2)	การทอดทิ้งนักศึกษา	และปัญหาซ�้าซ้อน	

3)	คณุภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษาและการแข่งขนั	

4)ความสามารถของภาครัฐและการพฒันาอย่างยัง่ยนื

ปัญหา	 5)	 ระบบไฮบริดจ์ที่จะเผชิญปัญหาภาคการ

ศึกษาทีดี่กว่า	:	แบบจ�าลองทางคอมพิวเตอร์การค�านวณ

และทางคณิตศาสตร์การบูรณาการรูปแบบ	 FESSJ-

PROP	 และ	 iCOACH6)	 วงจรการจัดการศึกษา 

เบ้ืองต้นและการจัดศกึษาระดบัอุดมศกึษาส�าหรบัสังคม

ความรู	้7)	ความจ�าเป็นในการยดืหยุน่ส�าหรบัการจดัการ

ศกึษาระดับพื้นฐานวงจรต่อเนื่อง	:	ความยืดหยุ่นและ

การเสริมตามล�าดับ

ตอนที	่3	หลกัสตูรบ่อเกดิแห่งความเช่ือมโยง	

สาระคือ	 1)	 Leontiefนวัตกรรมรูปแบบการป้อน 

ข้อมูล	 วัตถุประสงค์ของ	 	 FESSJ-PROP	model	 

2)	 การอธิบายของความสัมพันธ์และสถาปัตยกรรม	

3)	การใช้งานเมทริกซ์และเมทริกซ์ย่อยในการวเิคราะห์

หลักสูตร	กล่าวถึง	ภูมิหลัง:	รูปแบบ	Leontief	ทาง

คณิตศาสตร์ส�าหรับการวิเคราะห์ระบบแนวคิดของ 

การวิเคราะห์โดยวิธี	 Input-Output	 Analysis	 

4)		ปริมาณความรู้ของหลักสูตร	5)	ตัวชี้วัดอื่นๆ	ที่

ได้รบัจากเมทรกิซ์:	การผลติ	6)	Input/output	matrix

ตอนที่	4	สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระดับการ

ศกึษา:	การเผชญิหน้าไปทีก่ารทอดทิง้นกัศกึษาในะดบั

อุดมศึกษาของโคลอมเบีย	 น�าเสนอเกี่ยวกับ	 

1)	การวนิจิฉยัและการให้เหตผุล	2)	วธิกีาร	anti-drop	

การตรวจสอบส�าหรับนักเรียนภาคการศึกษาแรก 

จะใช้ระบบโค้ชอัจฉริยะ	 iCOACH	 3)	 ปัญหาวัตถุ 

ประสงค์ทั่วไปส�าหรับการแก้ปัญหาด้วย	 iCOACH	 

4)	รายละเอยีดโครงการการค�านวณ	5)	สร้างคอมพวิเตอร์

เพื่อการทดสอบและการตรวจสอบความรู้	 5)	 การ 

บูรณาการของรูปแบบน�าเข้าส่งออกและการเขียน

โปรแกรมเชิงเส้น:	 การเขียนโปรแกรมเชิงเส้นแบบ	

Leontiefoutput	input	6)	ประเด็นระเบียบวิธี	เช่น	

วิธีการส�ารวจงานภาคสนาม	 ใช้หลักการวิศวกรรม 

ความรู	้:	ไปยงัวศิวกรรมความรูว้ธิกีาร	:	ความพยายาม

ทีจ่ะเป็นทางการ/	(ระเบียบแบบแผน)	Formalization	

ท่ีมาของวิธีการ	 ข้อเสนอต่อหลักการวิศวกรรม 

ความรู้ผลกระทบบางส่วนของทางออกด้านวิศวกรรม
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ที่มีความคิดสร้างสรรค์	 3)	 วิศวกรรมความรู้	 (KE)	

รายละเอียด	คือ	การวางแผนการเรียนรู้	การก�าหนด

ระบบการก�าหนดระบบย่อยเพือ่รวมความรูก้ารก�าหนด

โมดูลเฉพาะส่วนผลส่วนการครอบครองความรู้:	การ

เรียนรู้ขั้นตอนการเป็นตัวแทนความรู้:	อภิปรัชญา	วิธี

การครอบครองความรูก้ารออกแบบการแก้ปัญหาส่วน

ของผลผลิตการตรวจสอบความรู ้และความชอบ

ธรรมการยอมรับระบบสุดท้ายและวิวัฒนาการการ

สังเคราะห์	:	วิศวกรรมความรู้กับการจัดการความรู้

บทที่	3	รีไซเคิลความรู้และการเปลี่ยนแปลง

การออกแบบ

ZKnowledge	Recycling	and	Transformation	

in	Design)	

โดย	ButhaynaHasanEiloutiPrince	Sultan	

UniversitySaudi	Arabia

	 นักวิชาการชาวซาอุดิอารเบีย	 ท่านนี้	 ตอน

แรกเป็นการเกริน่น�า	โดยน�าเสนอเกีย่วกบัการน�าความ

รูม้าใช้ใหม่และการออกแบบการเปลีย่นแปลง	ตอนที	่2 

ความรู้ในการออกแบบ	 ตอนที่	 3	 การหมุนเวียน 

ความรู้ในการออกแบบ	 ตอนที่	 4	 การออกแบบ

กระบวนการความรู้	รายละเอียดคือ	1)การวิเคราะห์

ความรู้	 2)	 การจัดองค์กรความรู้	 3)	 การสร้างแบบ

จ�าลองความรู้	4)	รากศัพท์ความรู้	5)	การด�าเนินการ

ตามความรู้	6)	การสื่อสารความรู้	7)	เอกสารความรู้	

8)	ประเมนิด้านความรู	้ทีน่่าสนใจคอืมรีปูแบบน�าเสนอ

หลายรูปแบบ	 เช่น	 รูปแบบห้าเหล่ียมการรีไซเคิล 

ความรู้

ภาพที่	1	ห้าเหลี่ยมรีไซเคิลความรู้

ระบบยอยเพ่ือรวมความรูการกําหนดโมดูลเฉพาะสวนผลสวนการครอบครองความรู : การเรียนรูขั้นตอนการ

เปนตัวแทนความรู: อภิปรัชญา วิธีการครอบครองความรูการออกแบบการแกปญหาสวนของผลผลติการ

ตรวจสอบความรูและความชอบธรรมการยอมรับระบบสุดทายและวิวัฒนาการการสังเคราะห: วิศวกรรม

ความรูกับการจัดการความรู 

 

บทที่ 3 รีไซเคลิความรูและการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ (Knowledge Recycling and 

Transformation in Design) โดย ButhaynaHasanEiloutiPrince Sultan UniversitySaudi Arabia 

 นักวิชาการชาวซาอุดิอารเบีย ทานน้ี ตอนแรกเปนการเกริ่นนํา โดยนําเสนอเกี่ยวกับการนําความรูมาใชใหม

และการออกแบบการเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 2 ความรูในการออกแบบ ตอนที่ 3 การหมนุเวียนความรูในการ

ออกแบบ  ตอนที่4การออกแบบกระบวนการความรู รายละเอียดคือ 1)การวิเคราะหความรู2)การจัดองคกร

ความรู3) การสรางแบบจําลองความรู4) รากศัพทความรู5) การดําเนินการตามความรู6) การสื่อสารความรู7) 

เอกสารความรู  8) ประเมินดานความรู  ที่นาสนใจคือมีรูปแบบนําเสนอหลายรูปแบบ เชน รูปแบบหาเหลี่ยม

การรีไซเคิลความรู 

 

 

รูปที่   หาเหลีย่มรีไซเคลิความรู 
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ตอนที่	5	การสร้างแบบจ�าลองความรู้	น�าเสนอแบบจ�าลองหรือรูปแบบไว้อย่างหลากหลาย	ครับ	เช่น

แปดเหลี่ยมการจัดการความรู้

ภาพที่	2	แปดเหลี่ยมการจัดการความรู้

มีการวิจัยการพัฒนารูปแบบที่สามารถให้บริการเป็นข้อมูลอ้างอิง	 และเชิงเปรียบเทียบเช่นเดียวกับ

การอนุมานแบบอุปนัยและนิรนัยแหล่งข้อมูลส�าหรับการสร้างการออกแบบมีการพัฒนาบนพื้นฐานการศึกษา

ที่เกี่ยวข้องกัน	และน�าเสนอแบบอย่างตามแบบการออกแบบ	(PBD)	รุ่น	PBD	จะแบ่งออกเป็นเจ็ดขั้น	คือ

1	รุ่นสถานการณ์จ�าลองเป็นฐาน	Scenario-Based	Models	(SCBM)

2.	รุ่นต้นแบบที่ใช้เป็นฐาน	Prototype-Based	Models	(PTBM)

3.	รุ่นใช้ระบบเป็นฐาน	System-Based	Models	(SYBM)

4.	รุ่นใช้ความคิดรวบยอดเป็นฐาน	Concept-Based	Models	(CNBM)

5.	รุ่นใช้องค์ประกอบเป็นฐาน	Component-Based	Models	(CMBM)

6.	รุ่นใช้หลักการเป็นฐาน	Principle-Based	Models	(PRBM)

7.	 รุ่นใช้กฎ	 กติกาเป็นฐาน	 Rule-Based	Models	 (RLBM)	 โมเดลทั้งหมดเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับ 

การศึกษาตัวอย่างที่มีอยู่และการวิเคราะห์ตามแนวทางทั้งปัจจุบันหรือในอนาคต

ตอนที่ 5การสรางแบบจําลองความรู นําเสนอแบบจําลองหรือรูปแบบไวอยางหลากหลาย ครับ เชนแปด

เหลี่ยมการจัดการความรู 

 

 
 

รูปที่  แปดเหลีย่มการจัดการความรู 

มีการวิจัยการพัฒนารูปแบบที่สามารถใหบริการเปนขอมูลอางอิง และเชิงเปรียบเทียบเชนเดียวกับการอนุมาน

แบบอุปนัยและนิรนัยแหลงขอมูลสําหรับการสรางการออกแบบมีการพัฒนาบนพ้ืนฐานการศึกษาที่เกี่ยวของ

กัน และนําเสนอแบบอยางตามแบบการออกแบบ (PBD)รุน PBD จะแบงออกเปนเจ็ดขัน้ คือ 

1 รุนสถานการณจําลองเปนฐาน Scenario-Based Models (SCBM) 

2. รุนตนแบบที่ใชเปนฐาน Prototype-Based Models (PTBM) 

3. รุนใชระบบเปนฐาน System-Based Models (SYBM) 

4. รุนใชความคิดรวบยอดเปนฐาน Concept-Based Models (CNBM) 

5. รุนใชองคประกอบเปนฐาน Component-Based Models (CMBM) 

6. รุนใชหลักการเปนฐาน Principle-Based Models (PRBM) 

7. รุนใชกฏ กติกาเปนฐาน Rule-Based Models (RLBM) 

โมเดลทั้งหมดเหลาน้ีจะขึ้นอยูกับการศึกษาตัวอยางที่มีอยูและการวิเคราะหตามแนวทางทั้งปจจุบันหรือใน

อนาคต 

ตอนที่ 6การเปลี่ยนแปลงความรู   ตอนที ่7การใชวิธีการเชิง biomimeticในการออกแบบ มีขั้นตอน คือ 

1)วิธีการออกแบบโดยใชการสรางเปนฐาน (Building-based design method)2) วิธีการออกแบบตามอินทรีย

Organism-based design method3) วิธีการออกแบบโดยใชการปฏิบัติงานเปนฐานApplication-based design 

method   ตอนที่ 8 โครงการ Biotecture 

สรุป 
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ตอนที่	6	การเปลี่ยนแปลงความรู้	ตอนที่	7 

การใช้วิธีการเชิง	 biomimeticในการออกแบบ	 ม ี

ขั้นตอน	คือ

1)	วิธีการออกแบบโดยใช้การสร้างเป็นฐาน	

(Building-based	design	method)	2)	วธิกีารออกแบบ

ตามอินทรีย์Organism-based	 design	 method	 

3)	 วิธีการออกแบบโดยใช้การปฏิบัติงานเป็นฐาน	

Application-based	design	method	ตอนที	่8	โครงการ	

Biotecture

สรุป

บทที่	 4	 รูปแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

จัดการสินทรัพย์ความรู้ในองค์กร

A	 Stakeholder	Model	 for	Managing	

Knowledge	Assets	in	Organizations

โดย	 Constantine	 Imafidon	 Tongo	

Department	of	Human	Resource	Management	

and	Organizational	Behaviour,	LagosBusiness	

School,	Pan	African	University,	Ajah,	Victoria	

Island,	LagosNigeria

นักวิชาการจากในจีเรียท่านนี้น�าเสนอเนื้อหา

เป็น	6	ตอนครับ	ตอนที่	1	เกริ่นน�า	ตอนที่	2	อนุกรม

วธิานดัง้เดมิส�าหรบัสนิทรพัย์ความรูข้ององค์กร		ตอน

ท่ี	 3	 การเชื่อมโยงการจัดการความรู้กับกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจ:	อดีตปัจจุบันและในอนาคต	ตอนที่	4	รูปแบบ

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของสนิทรพัย์ความรูข้ององค์กร		

ตอนที่	 5	 ความแตกต่างและการบูรณาการสินทรัพย์

ความรูต้ามรปูแบบของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมห้ีาแนวคดิ

ใหม่เก่ียวกับการแตกต่างจากความรู้ของมนุษย์จะถูก

น�าเสนอเหล่านี้คือ	1)	ความรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับการ

ตลาดผลิตภัณฑ์	 Human	 Knowledge	 about	 

Product	Market	(HKPM)	(HKPM)	2)	ความรูข้อง

มนษุย์เก่ียวกับตลาดแรงงาน	Human	knowledgeabout	

Labour	Market	 (HKLM)	 3)	 ความรู้ของมนุษย์ 

เกี่ยวกับตลาดเงิน	 Human	 Knowledge	 about	

Financial	Market	(HKFM)	4)	ความรู้ของมนุษย์

เกีย่วกบักระบวนการเทคโนโลย	ีHuman	knowledge	

about	Technological	Process	(HKTP)	5)	ความรู้

ของมนุษย์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอก	Human	

knowledge	aboutExternal	Environment	(HKEE)

ตอนที่	 6	 ทฤษฎีและการปฏิบัติการบริหาร 

ผลกระทบรูปแบบของผู้มีส่วนได้เสียและตอนที่	 7	

สรุป

บทที่	 5	 นวัตกรรมการปฏิบัติงานผ่านการ

ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้	 :	 ความเป็นผู้น�าความ

คิดในองค์กร

Performance	Innovation	Through	Applied	

Knowledge	Management:	Thought	Leadership	

in	Organizations

โดย	Michel	 Soto	 ChalhoubChairman,	

ISIS	 GroupEngineering	 and	 Management	

Consulting	Lebanon

นักวิชาการจากเลบานอน	น�าเสนอสาระออก

เป็น	7	ตอน	ตอนแรกบทน�า	ตอนที่	 2	การจ�าแนก

ประเภทแห่งความรู้	 :	 ทางเลือกการบริหาร	 ตอนท่ี	

3กรอบการวิเคราะห์ในการจัดการความรู้	 ตอนที่	 4	

การใช้งานเชงิประจกัษ์		ตอนที	่5	บทบาทของวฒันธรรม

ในการบริหารการตัดสินใจ	 และตอนที่	 6	 ความเป็น

ผู้น�าความคิดขององค์กร	-	เส้นทางของการเปลีย่นแปลง

และตอนที่	 7	 สรุปและข้อเสนอแนะมิเชล 

โซโต้	 ได้น�าเสนอ	model	 ผู้น�าการแลกเปลี่ยนและ

การเรียนรู้
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ภาพที่	3	ผู้บริหารในฐานะผู้น�า:	ผู้อุปถัมภ์วัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้

บทที่	6	การจัดการความรู้ที่ฝังอยู่ในคนใน	ยุทธศาสตร์ของผู้รับเหมาช่วง	Outsourcing	Managing	

Tacit	Knowledge	in	Strategic	Outsourcing

โดย	Karin	Širecเจาะ	Rebernikและบาร์บาร่า	BradačHojnik	University	of	Maribor,	Faculty	
of	Economics	and	BusinessSlovenia

เป็นนักวิชาการจากสโลเวเนีย	น�าเสนอเนื้อหาพร้อม	Model	ที่น่าสนใจดังนี้	ครับ	ตอนที่	1	เกริ่นน�า	

ตอนที่	2	ความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ของ	Outsourcing

 

ภาพที่	4	กรอบยุทธศาสตร์การบริหารความสัมพันธ์	Outsourcing

 

Fig  ผูบริหารในฐานะผูนํา: ผูอุปถัมภวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู 

 

บทที่ 6 การจัดการความรูทีฝ่งอยูในคนใน ยุทธศาสตรของผูรับเหมาชวงOutsourcing  

Managing Tacit Knowledge in Strategic Outsourcing 

โดย Karin Širecเจาะ RebernikและบารบาราBradačHojnik 

University of Maribor, Faculty of Economics and BusinessSlovenia 
 
 เป็นนกัวชิาการจากสโลเวเนีย นาํเสนอเนื้อหาพรอ้ม Model ทีน่่าสนใจดงันี้ ครบั ตอนที ่1 เกริ่นนาํ ตอนที ่2 ความสมัพนัธ์

เชงิยุทธศาสตรข์อง Outsourcing 

 

 

Fig  ผูบริหารในฐานะผูนํา: ผูอุปถัมภวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู 

 

บทที่ 6 การจัดการความรูทีฝ่งอยูในคนใน ยุทธศาสตรของผูรับเหมาชวงOutsourcing  

Managing Tacit Knowledge in Strategic Outsourcing 

โดย Karin Širecเจาะ RebernikและบารบาราBradačHojnik 

University of Maribor, Faculty of Economics and BusinessSlovenia 
 
 เป็นนกัวชิาการจากสโลเวเนีย นาํเสนอเนื้อหาพรอ้ม Model ทีน่่าสนใจดงันี้ ครบั ตอนที ่1 เกริ่นนาํ ตอนที ่2 ความสมัพนัธ์

เชงิยุทธศาสตรข์อง Outsourcing 
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ตอนที่	3	ประเภทของความรู้ที่ส�าคัญในการเอาท์ซอร์สเชิงกลยุทธ์

ความรู้ในตนส่ีประเภท	 1)	 ทักษะที่ยากต่อการบันทึกถ่ายทอด	 ต้องฝึกทักษะซ�้าๆ	 2)	 รูปแบบ 

ด้านจิตใจ		3)	วิธีการเข้าถึงปัญหา	4)	งานประจ�าขององค์กร

ภาพที่	5	คุณสมบัติการจัดการความรู้ในความสัมพันธ์ของการเอาท์ซอร์สเชิงกลยุทธ์

Fig  กรอบยุทธศาสตรการบริหารความสัมพันธ Outsourcing 

 

ตอนที ่3 ประเภทของความรูที่สําคัญในการเอาทซอรสเชิงกลยุทธ 

ความรูในตนสีป่ระเภท1) ทักษะที่ยากตอการบันทึกถายทอด ตองฝกทักษะซ้ํา ๆ 2) รปูแบบดานจิตใจ   

3) วิธีการเขาถงึปญหา4)งานประจําขององคกร 

 

 

Fig  2 คุณสมบัติการจัดการความรูในความสัมพันธของการเอาทซอรสเชิงกลยุทธ 

 

ตอนที ่4 การเรียนรูและความรูด้ังเดิมของความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge)และความรูที่ฝงตัวในคน

(Tacit Knowledge)ตอนที ่5 ปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการฉวยโอกาสตอนที ่6 การบริหารความรูในตนใน

ความสัมพันธการเอาทซอรสเชิงกลยุทธ  โดยมีองคประกอบที่สําคัญที่สุดของความรูในการบริหารความรูในตน

ในการเอาทซอรสเชิงกลยุทธคือ1) เวลาสําหรับการเขาถึงความรูในตน2) ความออนแอ3) อารมณ ความผูกพัน 

และการมีสวนรวมอยางลึกซึ้ง 

4) ขั้นตอนในการตัดสินใจอยางยุติธรรม5)การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาวัฒนธรรมรวม6) 

ระยะทางเทียบกับการติดตอสวนบุคคล7)ระบบผลตอบแทนที่เหมาะสม  และตอนที่ 7 สรุปผล 

 

บทท่ี 7 การประเมินประสบการณการดําเนินงานเปนกลยุทธเพื่อการไดมาซึ่งความรูและการเรียนรูใน

องคกร 

Assessment of Operational Experience as Strategy for Knowledge Acquisition and 

Learning in Organizations 

โดยPedro Solana González and Daniel Pérez GonzálezUniversity of CantabriaSpain 

 

ตอนที่	 4	 การเรียนรู้และความรู้ดั้งเดิมของ

ความรู้ที่ชัดแจ้ง	(Explicit	Knowledge)	และความรู้

ที่ฝังตัวในคน	Tacit	Knowledge)	ตอนที่	5	ปัญหา

เกีย่วกบัพฤตกิรรมการฉวยโอกาสตอนที่	6	การบรหิาร

ความรู้ในตนในความสัมพันธ์การเอาท์ซอร์สเชิงกล

ยุทธ์	 โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดของความรู้ใน

การบริหารความรู้ในตนในการเอาท์ซอร์สเชิงกลยุทธ์

คือ	1)	เวลาส�าหรับการเข้าถึงความรู้ในตน	2)	ความ

อ่อนแอ	3)	อารมณ์	ความผูกพัน	และการมีส่วนร่วม

อย่างลึกซึ้ง	4)	ขั้นตอนในการตัดสินใจอย่างยุติธรรม	

5)	การสือ่สารท่ีมปีระสทิธภิาพและการพฒันาวฒันธรรม

ร่วม	 6)	 ระยะทางเทียบกับการติดต่อส่วนบุคคล	 

7)	ระบบผลตอบแทนที่เหมาะสม	และตอนที่	7	สรุปผล

บทที่	7	การประเมินประสบการณ์การด�าเนิน

งานเป็นกลยุทธ์เพื่อการได้มาซึ่งความรู้และการ 

เรียนรู้ในองค์กร

Assessment	of	Operational	Experience	

as	 Strategy	 for	 Knowledge	 Acquisition	 and	

Learning	in	Organizations

โดย	Pedro	Solana	González	and	Daniel	
Pérez	GonzálezUniversity	of	CantabriaSpain

นกัวชิาการท่านนีเ้ป็นชาวสเปน	ครบั	น�าเสนอ

เนื้อหาสาระดังนี้ครับ	 ตอนที่	 1	 เกริ่นน�า	 ตอนที่	 2	 

น�าเสนอการทบทวนวรรณกรรมส�าหรบัการจดัการความ

รู้และการเรียนรู้ขององค์กร	 ทฤษฎีต่างๆและวิธีการ

เกี่ยวกับวิธีที่องค์กรได้รับความรู้และมีความสัมพันธ์

กับการเรียนรู้ขององค์กร	 แบ่งเป็น	 1)	 การจัดการ 

ความรู	้2)	การเรยีนรูข้ององค์การน�าเสนอแนวคดิของ

นักวิชาการต่างๆ	ด้านการจัดการความรู้ตลอดจนการ

เปลีย่นแปลงองค์การ	เช่น	Durand	et	al.1996;	Von	

Krogh,	 1998;	 Easterby-Smith	 et	 al.	 1998;	

Gherardi,	 1999):	 Spender	 (1996	 a),	 Backler	

(1995),	Cook	andBrown	(1999)Cyert	and	March,	

1963;	Daft	and	Weick,	1984;	Levitt	and	March,	

1988;	Weick,1991),	Simon,	1991;	March	and	

Olsen,	 1976;	 Shrivastava,	 1983).	 Huysman,	
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1999	 (Lave	 and	Wenger,	 1991;	Brown	 and	

Duguid,	 1991;	 Blackler,	 1993;	Weick	 and	

Roberts,	1993;	Weick	and	Westley,	1996;	Cook	

and	Yanow,	1996;	Spender,	1996	b;	Sánchez	
and	Heene,	1997;	Dixon,	1994;	Gherardi	and	

Nicolini,	2000	ตอนที่	3	ข้อก�าหนดกระบวนการ:	

Workflow	 และ	 Petrinet	 ตอนที่	 4	 ความรู้ของ 

องค์กรและรูปแบบการเรียนรู ้	 รายละเอียด	 คือ	 

1)	 ความเป็นมาและบริบทขององค์กร	 2	 )บทบาท

องค์กรของกระบวนการ	 3)	 กิจกรรมของการได้มา 

ซึ่งความรู้และการเรียนรู้	 4)	 รูปแบบเฉพาะของการ

เรียนรู้ขององค์กร	ส�าหรับตอนที่	5	เป็นบทสรุป

บทที่	8	อะไรเป็นสิ่งที่ผิดปกติกับการจัดการ

ความรู้	และวิวัฒนาการของอภิปรัชญา

What’s	 Wrong	 with	 Knowledge	

Management?	And	the	Emergence	of	Ontology

โดย	Mark	Burgess	CTO	CF	Engine	Norway

ท่านนักวิชาการท่านนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติ

การและเทคโนโลยีของ	 CFEngineในNorway	 น�า

เสนอส่ิงทีไ่ม่ปรกตขิองการจดัการความรู้กบัววิฒันาการ

ของอภิปรัชญา	 โดยน�าเสนอเชิงวิจัยที่น่าสนใจยิ่ง 

มี	6	สมมติฐาน	และ	20	นิยาม	ครับ	คุณเบอร์เกส 

น�าเสนอ	15	ตอน	ครับ	ตอนแรกเป็น	บทน�า	ตอนที่	

2	 ภูมิหลังตอนที่	 3	 ข้อบกพร่องของฐานข้อมูลและ

การค้นหาตอนที	่4	เป็นตวัแทน(การรบัรอง)ความรูค้อื	

หวัข้อ	แผนที	่และกรอบการอธบิายทรพัยากร	Resource	

Description	Framework	RDF	ตอนที่	 5	สัญญา

เป็นรูปแบบส�าหรับความรู ้ซึ่งมีรายละเอียด	 คือ	 

1)	รูปแบบของสัญญา	2)	หลักการพื้นฐานของสัญญา	

3)	 ประยุกต์สัญญาเป็นดัชนีความรู้	 4)	 การรับรอง

กราฟิก-แผนที่ความรู้	5)	ข้อตกลงและฉันทามติตอน

ที่	6แผนที่ความรู้		รายละเอียด	คือ	1)	ค�าจ�ากัดความ

บางค�า	2)	ทางรอดของอภปิรชัญาตอนที	่7	เศรษฐศาสตร์

ของความรู้	มีข้อที่น่าสนใจ	คือ	1)	คุณค่าของความรู้

สัญญา	 2)	 ค่าใช้จ่ายของ	 categories	 (หมวดหมู่)	 

3)ค่าใช้จ่ายของการเพิม่หมวดหมู	่:	เสรภีาพทีข่าดหาย

ไป	 4)ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาความรู้:	 หน่วย 

ความจ�าและการท�าซ�้า5)ตัวเลขดันบาร์	 ตอนที่	 8	 

จากชนดิของล�าดบัชัน้สู่บรบิททีท่บัซ้อนกนั	-	แก้ปัญหา

ทีถ่กูกว่าเพือ่ส่งเสรมิให้มส่ีวนร่วมตอนที	่9	บรรทดัฐาน

เฉพาะกิจและความรู้ทั่วไป	-	มุมมองของผู้รับตอนที่	

10	กฎทีเ่ป็นมติรส�าหรบัอภปิรชัญา	ตอนที	่11	บทบาท

และการเลือกสัญญา	 ผู้ใช้-การรับรู้กล่องด�า	 ตอนที	่

12การใช้ความรู้เป็นตัวช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี

พลังตอนที่	 13	 เราจะทราบความหมายที่แน่นอนได้

อย่างไร	 ตอนที่	 14	 ความอยากรู้อยากเห็นเป็นแรง

บันดาลใจในการเรียนรู้และความเข้าใจ	 -	 เร่ืองเล่า 

15.บทสรุปและท้าทาย

บทที	่9	กรอบแนวคดิขององค์การ	การจัดการ

ความรู้เป็นฐาน	:	มุมมองการควบคุมทางการบริหาร

Knowledge-Based	Enterprise	Framework:	

A	Management	Control	View

โดย	Saulius	Gudasby	Saulius	GudasSaulius	

Gudas	Vilnius	University	Kaunas	Faculty	 of	

Humanities,	KaunasLithuania

เป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในลิทัวเนีย	

กล่าวถงึการจดัการความรูเ้ป็นฐานในองค์กร	ตอนแรก	

เป็นบทน�า	 ตอนท่ี	 2	 ความคิดรวบยอดของรูปแบบ 

การจัดการความรู้ขององค์การ	 น�าเสนอในแง่มุมของ	

1)	ระบบขององค์กร	2)	การบริหารและการควบคุม

ซึง่มกีารด�าเนนิการชดุทีช่ดัเจนของฟงัก์ชัน่การจดัการ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมกระบวนการขององค์กร 

มีฟังก์ชั่นการบริหารประกอบด้วยสองส่วนคือข้อมูล 

การประมวลผลกจิกรรม	การตดัสนิใจ	และข้อมลูหว่ง

ความคิดเห็นตอนที่	 3	 สี่โดเมนของการจัดต�าแหน่ง

เชิงกลยุทธ์ขององค์กร	ตอนที่	4	สองโลกขององค์กร

ที่ใช้ความรู้เป็นฐาน	 คือโลกของความจริง	 และ 

ความจรงิเสมอืน
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13 เราจะทราบความหมายที่แนนอนไดอยางไร  ตอนที่ 14ความอยากรูอยากเห็นเปนแรงบันดาลใจในการ

เรียนรูและความเขาใจ – เรื่องเลา15.บทสรปุและทาทาย 

 

บทที ่9 กรอบแนวคิดขององคการ การจัดการความรูเปนฐาน : มุมมองการควบคุมทางการบริหาร 

Knowledge-Based Enterprise Framework: A Management Control View 

โดย SauliusGudasbySauliusGudasSauliusGudasVilnius UniversityKaunas Faculty of Humanities, 

KaunasLithuania 

 เปนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในลิทัวเนีย กลาวถึงการจัดการความรูเปนฐานในองคกร ตอนแรก 

เปนบทนํา ตอนที่ 2 ความคดิรวบยอดของรูปแบบการจัดการความรูขององคการ นําเสนอในแงมุมของ 1)

ระบบขององคกร 2) การบรหิารและการควบคุมซึ่งมีการดําเนินการชุดที่ชัดเจนของฟงกช่ันการจัดการ  มี

วัตถุประสงคเพ่ือควบคุมกระบวนการขององคกร มีฟงกช่ันการบริหารประกอบดวยสองสวนคือขอมูล 

การประมวลผลกิจกรรม การตัดสินใจ และขอมูลหวงความคิดเห็นตอนที่3สี่โดเมนของการจัดตําแหนงเชิงกล

ยุทธขององคกร  ตอนที่ 4สองโลกขององคกรที่ใชความรูเปนฐาน คือโลกของความจริง และความจริงเสมือน  

 

 

Fig  สองโลกขององคกรที่ใชความรูเปนฐาน 

 

ตอนที่ 5 โครงสรางขององคกรที่ใชความรูเปนฐาน  ตอนที่ 6โดเมนขององคกรและลักษณะของความรู 

ตอนที่  7 รูปแบบโครงสรางหวงโซแหงคุณคาตอนที่ 8องคประกอบความรูขององคกร ตอนที่ 9 ชองวางความรู

ขององคกร  ตอนที่ 10ช้ันการบริหารองคกรและความรู  ตอนที่ 11กรอบแนวคิดองคการความรูเปนฐาน ตอน

ที่ 12การเปลี่ยนสภาพการบริหารองคการความรูเปนฐาน  ตอนที่ 13องคประกอบระบบการจัดการความรู  

ตอนที่ 14 บทสรุป 

 

บทที่ 10 ภาพอนาคตการจัดการความรูการสรางรูปการกํากับความรู  

Transcending Knowledge Management, Shaping Knowledge Governance 

ตอนที่	 5	 โครงสร้างขององค์กรที่ใช้ความรู้

เป็นฐาน	ตอนที	่6	โดเมนขององค์กรและลกัษณะของ

ความรู้	ตอนที่		7	รูปแบบโครงสร้างห่วงโซ่แห่งคุณค่า

ตอนที่	8	องค์ประกอบความรู้ขององค์กร	ตอนที่	9	

ช่องว่างความรู้ขององค์กร	ตอนที่	10	ชั้นการบริหาร

องค์กรและความรู้	ตอนที่	11	กรอบแนวคิดองค์การ

ความรู้เป็นฐาน	ตอนที	่12	การเปล่ียนสภาพการบรหิาร

องค์การความรู้เป็นฐาน	 ตอนที่	 13	 องค์ประกอบ 

ระบบการจัดการความรู้	ตอนที่	14	บทสรุป

บทที่	 10	ภาพอนาคตการจัดการความรู้การ

สร้างรูปการก�ากับความรู้	

Transcending	Knowledge	Management,	

Shaping	Knowledge	Governance

โดย	László Z.	KarvalicsUniversity	of	
Szeged,	 Department	 of	 Library	 and	 Human	

Information	ScienceHungary

คณุคาวาลกิส์จากฮงัการนี�าเสนอภาพอนาคต

ของการจดัการความรูจ้ากการจดัการความรูถ้งึการสร้าง

รปูการก�ากบัดแูลความรู	้ให้แนวคดิว่าการจดัการความ

รู ้เป็นวินัยทางวิชาการสามารถเจริญเติบโตสร้าง

ปรากฏการณ์ที่ต่างประเทศให้การยอมรับการก�ากับ

ดูแล	ความรู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างและ

กลไกในการสนบัสนนุกระบวนการของการแบ่งปันและ

สร้างองค์ความรู้ในกรอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์	

คาวาลิกส์	 น�าเสนอดังน้ีครับ	 ตอนที่	 1	 บทน�า	 

จากการจัดการความรู้สู่การก�ากับดูแลความรู้	 ตอนที	่

2	อาณาจักรของการก�ากับดูแลความรู้	1)	การบริหาร

จัดการระบบควบคุมอัตโนมัติ	 (ไซเบอร์เนติกส์)	 

2)	 องค์การแห่งการเรียนรู ้และชุมชนการปฏิบัติ	 

3)	 ชุมชนความรู้และนิเวศวิทยาความรู้	 4)	 ความรู้ 

และเครือข่ายนโยบาย	5)การจัดการสินทรัพย์ความรู้

และตลาดความรู้	6)	การจัดการภูมิปัญญา	7)	หัวหน้า

พนักงานเจ้าหน้าที่ความรู ้ตอนที่	 3	 ก�าเนิดการ 

เล่าเรื่อง	:	การสร้างและการก�าหนดการก�ากับความรู้	

ตอนที่	 4	 การก�ากับความรู้ในสภาพแวดล้อมของ 

บริษัท	 น�าเสนอเกี่ยวกับ1)	 การจัดการความรู้ด้วย 

วิธีตัวต่อตัว	 2)	 การก�ากับความรู ้ในการปฏิบัต	ิ 

3)	รูปแบบการก�ากับความรู้ของจิตใจขององค์กร

ภาพที่	6	สองโลกขององค์กรที่ใช้ความรู้เป็นฐาน
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โดย László Z. KarvalicsUniversity of Szeged, Department of Library and Human Information 

ScienceHungary 

คุณคาวาลิกสจากฮังการีนําเสนอภาพอนาคตของการจัดการความรูจากการจัดการความรูถึงการสราง

รูปการกํากับดูแลความรู ใหแนวคิดวาการจัดการความรูเปนวินัยทางวิชาการสามารถเจริญเติบโตสราง

ปรากฏการณที่ตางประเทศใหการยอมรับการกํากับดูแล ความรูเกี่ยวของกับการออกแบบโครงสรางและกลไก

ในการสนับสนุนกระบวนการของการแบงปนและสรางองคความรูในกรอบของการจัดการเชิงกลยุทธ คาวา

ลิกส นําเสนอดังน้ีครับ ตอนที่ 1 บทนํา จากการจัดการความรูสูการกํากับดูแลความรู  ตอนที่ 2.อาณาจักรของ

การกํากับดูแลความรู1)การบริหารจัดการระบบควบคุมอัตโนมัติ (ไซเบอรเนติกส)2) องคการแหงการเรียนรู

และชุมชนการปฏิบัติ3)ชุมชนความรูและนิเวศวิทยาความรู4) ความรูและเครือขายนโยบาย5)การจัดการสินทรัพย

ความรูและตลาดความรู6)การจัดการภูมิปญญา7) หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ความรูตอนที่ 3  กําเนิดการเลา

เรื่อง: การสรางและการกําหนดการกํากับความรู  ตอนที่  4การกํากับความรูในสภาพแวดลอมของบริษัท 

นําเสนอเก่ียวกับ  1) การจัดการความรูดวยวิธีตัวตอตัว2)การกํากับความรูในการปฏิบัติ3)รูปแบบการกํากับ

ความรูของจิตใจขององคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig รูปแบบการกํากับความรูของจิตใจขององคกร 

 

ตอนที่ 5สวนขยายของกรอบการกํากับความรู นําเสนอเกีย่วกับ 1)การกาํกับดูแลความรูสวนบุคคล Personal 

Knowledge Governance (PKG)(PKG)2)การกํากับดูแลความรูระดับชาติ 5.2 National Knowledge 

Governance (NKG)3)การกํากับดูแลความรูระดับโลก 5.3 Global knowledge governance 

(GKG)ตอนที่ 6 บทสรุปและแนวทางการวิจัยครั้งตอไป 

 

 

ตอนที่	 5	 ส่วนขยายของกรอบการก�ากับ 

ความรู้	 น�าเสนอเกี่ยวกับ	 1)	 การก�ากับดูแลความรู้

ส่วนบุคคล	 Personal	 Knowledge	 Governance	

(PKG)(PKG)	 2)	 การก�ากับดูแลความรู้ระดับชาติ	 

5.2	National	Knowledge	Governance	 (NKG)	

3)	 การก�ากับดูแลความรู้ระดับโลก	 5.3	 Global	

knowledge	governance	(GKG)	ตอนที่	6	บทสรุป

และแนวทางการวิจัยครั้งต่อไป

บทที่	11	การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้

และการแบ่งปันความรู้ในห้องสมุดและบริการข้อมูล

สารสนเทศ

Creating	 a	 Culture	 of	 Learning	 and	

Knowledge	Sharing	in	Libraries	and	Information	

Services	

โดย	 Octavia-Luciana	 Porumbeanu	

MadgeUniversity	of	BucharestRomania

นักวิชาการจากโรมาเนียน�าเสนอสาระได ้

น่าสนใจมาก	ตอนที่	1	เกริ่นน�า	ตอนที่	2	การบริหาร

ความรูแ้ละวฒันธรรมองค์การ		ซึง่มขีอบข่ายเกีย่วกบั	

1)	 การเรียนและการแบ่งปันความรู ้ในองค์การ 

2)	 วัฒนธรรมองค์การตอนที่	 3	 ห้องสมุดและ 

การบริการข้อมูลสารสนเทศในองค์การตอนที่	 4	 

การด�าเนินการวิจัย	 ตอนที่	 5	 รูปแบบเชิงกลยุทธ์ 

ส�าหรับการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติในห้องสมุดและ

การบริการข้อมูลสารสนเทศ

ภาพที่	7	รูปแบบการก�ากับความรู้ของจิตใจขององค์กร
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บทที่ 11 การสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูและการแบงปนความรูในหองสมุดและบริการขอมูล

สารสนเทศ 

Creating a Culture of Learning and Knowledge Sharing in Libraries and Information 

Services 

โดย Octavia-Luciana Porumbeanu MadgeUniversity of BucharestRomania 

 นักวิชาการจากโรมาเนียนําเสนอสาระไดนาสนใจมาก ตอนที่ 1 เกริ่นนํา ตอนที่ 2 การบริหารความรู

และวัฒนธรรมองคการ  ซึ่งมขีอบขายเกี่ยวกับ 1) การเรียนและการแบงปนความรูในองคการ2) วัฒนธรรม

องคการตอนที่ 3 หองสมุดและการบริการขอมูลสารสนเทศในองคการตอนที่ 4 การดําเนินการวิจัย 

ตอนที่ 5รูปแบบเชิงกลยุทธสําหรับการจัดการความรูสูการปฏิบัติในหองสมุดและการบรกิารขอมูลสารสนเทศ 

 

 

Figรูปแบบเชิงกลยุทธสําหรับการจัดการความรูสูการปฏิบัติในหองสมุดและการบริการขอมูลสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

	 ภาพที	่8	รปูแบบเชงิกลยทุธ์ส�าหรบัการจดัการความรูสู้ก่ารปฏบิตัใินห้องสมดุและการบรกิารข้อมลู

สารสนเทศ

ภาพที่	9	บทบาทของผู้จัดการความรู้

บทที่ 11 การสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูและการแบงปนความรูในหองสมุดและบริการขอมูล

สารสนเทศ 

Creating a Culture of Learning and Knowledge Sharing in Libraries and Information 

Services 

โดย Octavia-Luciana Porumbeanu MadgeUniversity of BucharestRomania 

 นักวิชาการจากโรมาเนียนําเสนอสาระไดนาสนใจมาก ตอนที่ 1 เกริ่นนํา ตอนที่ 2 การบริหารความรู

และวัฒนธรรมองคการ  ซึ่งมขีอบขายเกี่ยวกับ 1) การเรียนและการแบงปนความรูในองคการ2) วัฒนธรรม

องคการตอนที่ 3 หองสมุดและการบริการขอมูลสารสนเทศในองคการตอนที่ 4 การดําเนินการวิจัย 

ตอนที่ 5รูปแบบเชิงกลยุทธสําหรับการจัดการความรูสูการปฏิบัติในหองสมุดและการบรกิารขอมูลสารสนเทศ 

 

 

Figรูปแบบเชิงกลยุทธสําหรับการจัดการความรูสูการปฏิบัติในหองสมุดและการบริการขอมูลสารสนเทศ 
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ตอนที่	6	กรอบแนวคิดส�าหรับการสร้างการ

เรียนรู้และวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ในห้องสมุด

และการบริการข้อมูลสารสนเทศ	และตอนที่	7	การ

วิจัยครั้งต่อไป

บทที	่12	การส�ารวจความเสีย่งของการรัว่ไหล

ความรู้:	ระบบสารสนเทศวิธีกรณีศึกษา

Exploring	 the	 Risks	 of	 Knowledge	

Leakage:	An	Information	Systems	Case	Study	

Approach

โดย	Fenio	Annansingh	Plymouth	University	

United	Kingdom

คุณแอนนันซายห์จากสหราชอาณาจักร	 น�า

เสนอ	ตอนที่	1	บทน�า	ตอนที่	2	การจัดการความรู้

ขององค์กร	มขีอบเขตด้านคณุลกัษณะของการจดัการ

ความรูต้อนท่ี	3การจัดการความรู้และแนวคดิการบริหาร

ความเสีย่งตอนที	่4	บรษิทัตอนที	่5	วธิดี�าเนนิการวจิยั	

มีขอบเขตน�าเสนอเกี่ยวกับ	การออกแบบวิจัย

ค�าถามการวิจยัการวิจยักรณศีกึษา	การสมัภาษณ์	

แบบสอบถาม	ตอนที	่6การน�าเสนอ	และการอภปิราย

ข้อค้นพบ		น�าเสนอเกี่ยวกับ	1)		การรั่วไหลของความรู้ 

2)	การรั่วไหลของความรู้จากกระบวนการจัดการความรู ้

3)	การรั่วไหลของความรู้เทคโนโลยีตอนที่	7	บทสรุป	

ซึ่งในบทนี้คุณแอนนันซายห์	น�าเสนอผลการวิจัยเป็น	

model	ได้น่าสนใจมากทีเดียวครับ

บทที่	13	รูปแบบวุฒิภาวะการจัดการความรู้

ในมมุมองคตินยิมการตคีวาม	(นยันยิม)	Interpretativist 

Knowledge	Management	Maturity	Model	in	the	

Interpretativist	Perspective

โดยเอ็ดการ์แซร์เอ็ม	 Edgar	 Serna	 M. 

University	 of	 San	 Buenaventura	 Medellín	
Medellín	Colombia

คุณเอ็ดการ์	จากโคลอมเบีย	น�าเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับวุฒิภาวะของการจัดการความรู้ในแนวทาง 

นัยนยิม	โดยน�าเสนอ	ตอนที	่1	บทน�า		ตอนที	่2	ความ

รู้ความรู้ในตนและความรู้ท่ีแจ้งชัดตอนท่ี	 3	 มุมมอง

ของการจัดการความรู้	มีรายละเอียด	1)	มุมมองของ

นักปฏิบัติงาน	หลักการปฏิบัติของเลียวตาร์ด	2)	มุม

มองด้านนยันยิมรปูแบบวฒุภิาวะการจดัการความรูใ้น

มุมมองคตินิยมการตีความ	(นัยนิยม)	ตอนที่	4	การ

ปฏบัิตกิารรูปแบบการจดัการความรู้การแสดงคณุลกัษณะ

นัยนิยมตอนที่	5	อภิปรายผลและสรุปผล

บทที	่14	กระบวนการด�าเนนิงานการรเิริม่การ

จัดการความรู้:	สมุดหน้าเหลือง

mplementation	Process	of	a	Knowledge	

Management	Initiative:	Yellow	Pages

โดย	 StéphanieGretsch,	 Heinz	Mandl	
and	RaphaelaSchätzLudwig-Maximilian-University	
Germany

นักวิชาการทั้งสามคนของเยอรมันน�าเสนอ

กระบวนการจดัการความรูโ้ดยมกีารรเิริม่จากหน้าเหลอืง	

ซึง่จะเป็นศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ	หรือเป็นทุกอย่างของ

องค์การ	 สมุดหน้าเหลืองขององค์กรมุ่งมั่นที่จะช่วย

ให้ผู้ใช้ในการค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะขีด

ความสามารถหรือประสบการณ์ภายใน	บริษัท	ซึ่งจะ

ครอบคลมุความรูท้ีเ่ฉพาะเจาะจงของสมาชกิในองค์กร

ที่เกี่ยวข้องทุกคน	 เป็นอิสระจากต�าแหน่ง	 เป้าหมาย

ของสมดุหน้าเหลอืงเป็นการส่งเสรมิให้เกดิการสือ่สาร

ความรู้ระหว่างพนักงานผ่านการค้นพบกลยุทธ์ของ 

ผู้เชี่ยวชาญ	การสื่อสารระหว่างผู้ที่ก�าลังค้นหาความรู้

และเจ้าของความรู้ท�าได้ง่ายข้ึนด้วยการท�าให้โปร่งใส

ที่รู้สิ่งที่	ระบบจะไม่เก็บความรู้เอง	แต่เพียงความรู้เม

ตาดาต้าทีเ่กีย่วข้องกบัความรูท้ีม่อียูข่องพนกังานข้อมลู

เกี่ยวกับพนักงานจะถูกบันทึกไว้ในไดเรกทอรีที่ระบุ

ความเช่ียวชาญเช่นขีดความสามารถประสบการณ์และ

ข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับคุคล	จะช่วยสมาชิกของขนาด

ใหญ่มกัจะแยกย้ายกนัไปอย่างกว้างขวางในทางภมูศิาสตร์

ขององค์กรในการค้นหาออกทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะ

ในพื้นที่ที่มีปัญหา	 นี้เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการค้นหา
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การสนับสนุนในท่ีซับซ้อนการแก้ปัญหาสถานการณ์

หรือได้รับความรู้ที่ส�าคัญในการตัดสินใจ	 ช�านาญหา

ระบบสามารถกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้และการ 

แลกเปลี่ยนในองค์กร		ข้อดีที่มีศักยภาพอื่นๆ	ท�าให้

พนักงานสามารถหาการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่

เกี่ยวข้องมากขึ้นอย่างรวดเร็วระบบจะปรับปรุงการ

ค้นหาข้อมลูส�าหรบักระบวนการท�างานและการพฒันา

ความรู้ของพนักงาน	 ในบทนี้	 น�าเสนอเป็น	 7	 ตอน	

ตอนที่	1	บทน�า

ตอนที่	 2	 การจัดการความรู้ในองค์การ	 มี

ขอบเขตด้านรูปแบบการจัดการความรู ้	 เอกสาร 

ความรู	้การสือ่สารความรู	้ความรูท้ัว่ไป	การใช้ประโยชน์

จากความรู้	 ตอนที่	 3	 กระบวนการน�าสู่การปฏิบัต ิ

การจัดการความรู้	 น�าเสนอเป็น	 3	 เฟส	 โดยเฟส	1	

การวินิจฉัยการจัดการความรู้		เฟส	2	การออกแบบ

การแทรกแซง	 เฟส	 3	 ก่อให้เกิดการแทรกแซง	 

เฟส	4	เปิดตัวการแทรกแซง

 

Fig	กระบวนการด�าเนินงานการแทรกแซงการจัดการความรู้

 

ตอนที่	 4	 กรณีศึกษา	 ส่วนที่	 1	 การวินิจฉัยองค์การ	 	 ตอนที่	 5	 สมุดหน้าเหลือง	 ประเด็นทั่วไป	 

1)	 	 นิยามของสมุดหน้าเหลือง	 2)	 ลักษณะที่ปรากฏ	 	 ฟังก์ชันการท�างานและการสร้างสมุดหน้าเหลือง	 

3)	 ความแตกต่างจากเครื่องมืออื่นๆ	 4)	 ความคิดรวบยอดของสมุดหน้าเหลือง	 ด้านบุคคล	 ด้านองค์การ	 

ด้านเทคนิค	5)	การสื่อสารความรู้สู่หน้าเหลือง

 นักวิชาการทั้งสามคนของเยอรมันนําเสนอกระบวนการจัดการความรูโดยมีการริเริ่มจากหนาเหลือง 

ซึ่งจะเปนศูนยขอมูลสารสนเทศ หรือเปนทกุอยางขององคการ สมุดหนาเหลืองขององคกรมุงมั่นที่จะชวยให

ผูใชในการคนหาผูเช่ียวชาญที่มีความรูเฉพาะขีดความสามารถหรือประสบการณภายใน บริษัท ซึ่งจะ

ครอบคลุมความรูที่เฉพาะเจาะจงของสมาชิกในองคกรที่เกี่ยวของทุกคน เปนอิสระจากตําแหนง เปาหมายของ

สมุดหนาเหลืองเปนการสงเสริมใหเกิดการสือ่สารความรูระหวางพนักงานผานการคนพบกลยุทธของ

ผูเช่ียวชาญ  การสื่อสารระหวางผูที่กําลังคนหาความรูและเจาของความรูทําไดงายขึ้นดวยการทําใหโปรงใสที่รู

สิ่งที่ ระบบจะไมเก็บความรูเอง แตเพียงความรูเมตาดาตาที่เกี่ยวของกับความรูที่มีอยูของพนักงานขอมูล

เกี่ยวกับพนักงานจะถูกบันทึกไวในไดเรกทอรีที่ระบุความเช่ียวชาญเชนขีดความสามารถประสบการณและ

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบุคคล จะชวยสมาชิกของขนาดใหญมักจะแยกยายกันไปอยางกวางขวางในทาง

ภูมิศาสตรขององคกรในการคนหาออกที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีปญหา น้ีเปนสิ่งจําเปนสําหรับการ

คนหาการสนับสนุนในทีซ่ับซอนการแกปญหาสถานการณหรือไดรับความรูที่สําคญัในการตัดสินใจ ชํานาญหา

ระบบสามารถกระตุนกระบวนการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนในองคกร  ขอดีที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ ทําใหพนักงาน

สามารถหาการสนับสนุนจากผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของมากขึ้นอยางรวดเร็วระบบจะปรับปรุงการคนหาขอมูล

สําหรับกระบวนการทํางานและการพัฒนาความรูของพนักงาน ในบทน้ี นําเสนอเปน 7 ตอน ตอนที่ 1 บทนํา 

ตอนที่ 2การจัดการความรูในองคการ  มีขอบเขตดานรูปแบบการจัดการความรู เอกสารความรู การสื่อสาร

ความรู ความรูทั่วไป การใชประโยชนจากความรู   ตอนที ่3 กระบวนการนําสูการปฏิบัติการจัดการความรู 

นําเสนอเปน 3 เฟส โดยเฟส1 การวินิจฉัยการจัดการความรู  เฟส2 การออกแบบการแทรกแซง เฟส3 

กอใหเกิดการแทรกแซง เฟส4 เปดตัวการแทรกแซง 

 

 
Fig  กระบวนการดําเนินงานการแทรกแซงการจัดการความรู 

 

ตอนที่ 4กรณีศึกษา สวนที่ 1  การวินิจฉัยองคการ  ตอนที่ 5 สมุดหนาเหลือง ประเด็นทั่วไป1)  นิยามของสมุด

หนาเหลือง2) ลักษณะที่ปรากฏ  ฟงกชันการทํางานและการสรางสมุดหนาเหลือง3) ความแตกตางจาก

เครื่องมืออ่ืนๆ4)  ความคิดรวบยอดของสมุดหนาเหลือง ดานบุคคล ดานองคการ ดานเทคนิค 5) การสื่อสาร

ความรูสูหนาเหลือง 
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ภาพที่	10	กระบวนการสื่อสารกับหน้าเหลือง

ตอนที่	 6	 กรณีศึกษา	ส่วนที่	 2	น�าเสนอเกี่ยวกับ	 1)	 เฟส	2	การออกแบบการแทรกแซงองค์การ	 

2)	เฟส	3	การแทรกแซงอย่างแท้จริง	3)	เฟส	4	การเปิดตัวการแทรกแซง	และตอนที่	7	บทสรุป

บทที่	15	ตัวแทนและกระบวนการในการสร้างความรู้และการบริหารในองค์กรทางการศึกษา

Agents	and	Processes	in	Knowledge	Creation	and	Management	in	Educational	Organisations

โดย	JoaquínGairínDavid	Rodríguez-Gómezและ	CarmeArmengol
Department	of	Applied	Pedagogy,	UniversitatAutonòma	de	BarcelonaSpain
	 นกัวชิาการทัง้สามคนของสเปนท�าการวจิยัเกีย่วกบัตวัแทน	กระบวนการสร้างความรูแ้ละการบรหิาร

หน่วยงานทางการศึกษา	โดยน�าเสนอตอนแรกเป็นบทน�า	ตอนที่	2	การท�างานร่วมกันในหมู่ผู้เชี่ยวชาญ

ขึ้นอยู่กับชนิดขององค์การ	เป้าประสงค์	สมาชิก	ระยะเวลาตอนที่	3	ตัวแทนและกระบวนการในการ

สร้างและการจัดการความรู้	 ในด้าน	 1)	 กระบวนการสร้างและการจัดการความรู้กระบวนการทางสังคม		

กระบวนการจากภายนอก	การรวม	กระบวนการภายใน	2)	บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนที่เกี่ยวข้อง

เป็นบทบาทของทุกคนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ความรู้ในองค์การ	 Knowledge	 Creation	 and	

Management	:	KCM	ได้แก่	บุคลากรที่เป็นผู้มีความรู้		ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการความรู้	-	ผู้เชี่ยวชาญ	–	หรือ

วิศวกรความรู้		ผู้บรีหารโครงการความรู้		นักวิเคราะห์ความรู้		ผู้จัดการความรู้		หัวหน้าเจ้าหน้าที่ความรู้	Chief	

Knowledge	Officer	(CKO):	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเรียนรู้	Chief	Learning	Officer	(CLO)	ซึ่งมีหน้าที่ต่าง

กันออกไป

 
Fig  กระบวนการสื่อสารกับหนาเหลือง 

 

ตอนที่ 6กรณีศึกษา สวนที่ 2   นําเสนอเกี่ยวกับ 1) เฟส 2การออกแบบการแทรกแซงองคการ2)เฟส 3การ

แทรกแซงอยางแทจริง  3) เฟส 4 การเปดตัวการแทรกแซง  และ ตอนที่ 7 บทสรุป 

 

 

บทท่ี 15 ตัวแทนและกระบวนการในการสรางความรูและการบริหารในองคกรทางการศึกษา 

Agents and Processes in Knowledge Creation and Management in Educational 

Organisations 

โดย JoaquínGairínDavid Rodríguez-Gómezและ CarmeArmengol 

Department of Applied Pedagogy, UniversitatAutonòma de BarcelonaSpain 

 นักวิชาการทั้งสามคนของสเปนทําการวิจัยเกี่ยวกับตัวแทน กระบวนการสรางความรูและการบริหาร

หนวยงานทางการศึกษา โดยนําเสนอตอนแรกเปนบทนํา ตอนที่ 2  การทํางานรวมกันในหมูผูเช่ียวชาญ 

ขึ้นอยูกับชนิดขององคการ เปาประสงค สมาชิก ระยะเวลาตอนที่ 3 ตัวแทนและกระบวนการในการสรางและ

การจัดการความรู ในดาน 1) กระบวนการสรางและการจดัการความรูกระบวนการทางสังคม  กระบวนการ

จากภายนอก  การรวม กระบวนการภายใน2) บทบาทและหนาที่ของตัวแทนที่เกี่ยวของ 

เปนบทบาทของทุกคนเกี่ยวกับการสรางสรรคความรูในองคการ Knowledge Creation and Management 

: KCM ไดแก บุคลากรที่เปนผูมีความรู  ผูปฏิบัติหนาที่การจัดการความรู - ผูเช่ียวชาญ – หรือวิศวกรความรู  

ผูบรีหารโครงการความรู  นักวิเคราะหความรู  ผูจัดการความรู  หัวหนาเจาหนาที่ความรู Chief Knowledge 

Officer (CKO):หัวหนาเจาหนาที่การเรียนรู Chief Learning Officer (CLO)  ซึ่งมีหนาที่ตางกันออกไป 
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ภาพที่	11	เกลียวการสร้างความรู้ขององค์กร	(Nonaka	&	Takeuchi,	1999:	p.	81)

 

 
Fig เกลียวการสรางความรูขององคกร (Nonaka&Takeuchi, 1999, p. 81) 

 

ตอนที่ 4วิธีการ เปนการวิเคราะหบทบาทของตัวแทนและกระบวนการที่เกี่ยวของและมีสวนรวมใน KCM ใน

สภาพแวดลอมเสมือน วัตถปุระสงคสองอยางคือ 1) เพ่ืออธิบายและวิเคราะหลักษณะของตัวแทนที่แตกตางที่มี

สวนรวมใน KCMเครือขาย  2) เพ่ือวิเคราะหบางสวนของกระบวนการพ้ืนฐานและปจจยัในการพัฒนาที่

เหมาะสมของออนไลน KCM รวมทั้งการมีสวนรวมแรงจูงใจกลุมพลวัต (การทํางานรวมกัน, ผลผลิต ฯลฯ ) 

จริยธรรมกระบวนการสื่อสารและการวิเคราะหเน้ือหา กลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน 343 คน (14 ผูดูแล 

CoP, 28 ผูจัดการสถาบันและผูเขารวม 301 CoP)เลือกแบบจงใจจาก 3 เกณฑ 1) รวมพัฒนากระบวนการ 

KCM ใน socio-educational/trainingสภาพแวดลอม  2) KCM ของพวกเขาจะขึ้นอยูกับชุมชนออนไลนและ 

/ หรือในคนของการปฏิบัติ  3) เขารวมมีการเขาถึงการใชขอมูลในCoPตอนที่5ผลการวิจัย 

 

บทที่ 16  การบริหารผูมีความสามารถพิเศษในองคกรอุดมความรู 

Talent Management in Knowledge-Intensive Organizations 

โดย Melissa Schroevers and Paul Hendriks 

Radboud University Nijmegen, Nijmegen School of ManagementThe Netherlands 

 ทั้งสโคเวอรและเฮนดริคส ซึ่งเปนนักวิจัยของโรงเรียนการบริหารในเนเธอรแลนดนําเสนอขอมูลของ

การบริหารบุคคลผูมคีวามสามารถพิเศษ ซึ่งนาสนใจมากและมีผูดาวนโหลดเขามาศึกษามากที่สุด ทั้งสองทาน

นําเสนอบทนําเปนตอนแรก ตอนที่ 2 สูความหมายของการจัดการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษตอนที่3 ทําไม

ถึงมองหาความเช่ือมโยงระหวางการบริหารบุคคลที่มคีวามสามารถพิเศษและการจัดการความรูตอนที่4 

เกี่ยวกับวิธีการบริหารบุคคลที่มีความสามารถพิเศษใหเหมือนการจัดการความรู ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับ การ

ตอนที่	 4	 วิธีการ	 เป็นการวิเคราะห์บทบาท

ของตัวแทนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องและมีส่วน

ร่วมใน	KCM	ในสภาพแวดล้อมเสมอืน	วตัถปุระสงค์

สองอย่างคือ	 1)	 เพื่ออธิบายและวิเคราะห์ลักษณะ

ของตวัแทนทีแ่ตกต่างทีม่ส่ีวนร่วมใน	KCM	เครอืข่าย		

2)	เพือ่วเิคราะห์บางส่วนของกระบวนการพืน้ฐานและ

ปัจจัยในการพัฒนาที่เหมาะสมของออนไลน์	 KCM	

รวมทั้งการมีส่วนร่วมแรงจงูใจกลุ่มพลวัต	(การท�างาน

รว่มกัน,	ผลผลติ	ฯลฯ	)	จรยิธรรมกระบวนการสือ่สาร

และการวิเคราะห์เนื้อหา	 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา	

จ�านวน	343	คน	(14	ผูด้แูล	CoP,	28	ผูจ้ดัการสถาบนั

และผูเ้ข้าร่วม	301	CoP)เลอืกแบบจงใจจาก	3	เกณฑ์	

1)	ร่วมพฒันากระบวนการ	KCM	ใน	socio-educational/

trainingสภาพแวดล้อม	2)	KCM	ของพวกเขาจะขึ้น

อยู่กับชุมชนออนไลน์และ/หรือในคนของการปฏิบัติ		

3)	เข้าร่วมมีการเข้าถึงการใช้ข้อมูลใน	CoP	ตอนที่	5	

ผลการวิจัย

บทที่	16		การบริหารผู้มีความสามารถพิเศษ

ในองค์กรอุดมความรู้

Talent	 Management	 in	 Knowledge-

Intensive	Organizations

โดย	Melissa	Schroevers	and	Paul	Hendriks

Radboud	University	Nijmegen,	Nijmegen	

School	of	ManagementThe	Netherlands

ทัง้สโคเวอร์และเฮนดรคิส์	ซึง่เป็นนกัวจิยัของ

โรงเรียนการบริหารในเนเธอร์แลนด์น�าเสนอข้อมูล

ของการบริหารบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ	 ซึ่งน่า

สนใจมากและมีผู้ดาวน์โหลดเข้ามาศึกษามากที่สุด 

ทั้งสองท่านน�าเสนอบทน�าเป็นตอนแรก	ตอนที่	2	สู่

ความหมายของการจัดการบุคคลที่มีความสามารถ

พิเศษตอนที่3	ท�าไมถึงมองหาความเชื่อมโยงระหว่าง

การบริหารบคุคลทีม่คีวามสามารถพเิศษและการจดัการ

ความรู้ตอนที่4	เกี่ยวกับวิธีการบริหารบุคคลที่มีความ

สามารถพเิศษให้เหมอืนการจดัการความรู	้ซึง่เป็นเรือ่ง

เกี่ยวกับ	 การบริหารบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ 

ในด้าน	 1)	 การค้นพบ:	 การสรรหาและการคัดเลือก	
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2)	ผกูพนั	:	สญัญานดัหมาย/การเตรยีมการและความ

เชื่อมั่นสร้างแรงบันดาลใจ	3)	น่ารัก:	ให้มุมมองความ

เป็นมอือาชพีและ	collegiality	4)	เฟ่ืองฟ	ู:	ประสทิธภิาพ

การเรียนรู้นวัตกรรมและ	 excel	 มุ่งเน้นการพัฒนา

ความสามารถ	5)	การพัฒนา:	กระตุ้นการเรียนรู้และ

การพัฒนา	 (พัฒนาอาชีพ)	 ส�าหรับวัตถุประสงค ์

ของการจัดการความสามารถพิเศษถูกน�ามาใช้ให้ 

เหมาะสมที่สุดกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในด้าน	

1)	การสรรหาและการเลอืก	2)	สญัญาการจดัและจ่าย	

3)	 ให้มุมมองความเป็นมืออาชีพและ	 collegiality	 

4)	การพัฒนาความสามารถ	5)	การพัฒนาอาชีพ

บทที่	17	ภูมิทัศน์ทางวิชาการบนพื้นฐานของ

เครือข่ายการวิเคราะห์พิจารณาการวิเคราะห์จากการ

เปลี่ยนแปลงในรอบปีของส่ิงพิมพ์ที่เขียนด้วยความ

ขยันหมั่นเพียร

Academic	Landscape	Based	on	Network	

Analysis	Considering	Analysis	of	Variation	in	

the	Years	of	Lucubration	Publishing

โดย	Akira	Otsuki	and	Ayumi	Kawakami	

Ochanomizu	University,	TokyoJapan

เป็นนักวิชาการสองคนจากมหาวิทยาลัย 

ในญ่ีปุ่นน�าเสนอเกี่ยวกับเครือข่ายและการจัดการ 

ความรู้บนสื่อสิ่งพิมพ์	โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์รายปี	น�ามา

จดัการวจิยัด้วยวธิกีารทีห่ลากหลาย	หลงัจากน�าเสนอ

บทน�าเป็นตอนแรก	ในตอนที	่2	การศกึษาความสัมพนัธ์

ตอนที3่วธีิการศกึษา	โดยมขีอบข่าย	คอื	1)	ฐานข้อมลู 

สิ่งพิมพ์และการค้นหา	2)	การวิเคราะห์สิ่งพิมพ์รายปี

ของความแปรปรวนและน�้าหนักของเอกสารที่อ้างถึง

ในแต่ละฉบบั	3)	การค�านวณความรนุแรงของเอกสาร

ที่อ้างถึงในแต่ละ	 4)	 การแสดงตามความรุนแรง 

ตอนที่	4	การประเมินผลการทดลอง

บทที่	 18	 วิธีการเชิงระบบความร่วมมือ 

บางประการในสภาพแวดล้อมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน

Some	Collaborative	Systems	Approaches	

in	Knowledge-Based	Environments

โดย	Mihaela	I.	MunteanWest	University	

of	Timisoara,	Faculty	of	Economics	and	Business	

AdministrationRomania

	 คุณมันทีน	(Muntean)	เป็นอาจารย์ด้าน

บริหารธุรกิจของโรมาเนียสนใจศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ

เชิงระบบเข้ากับสภาพแวดล้อม	 โดยน�าเสนอข้อมูล

ทางธรุกจิมาผสมผสานด้วยในตอนแรกมนัทนี	(Muntean)

น�าเสนอสภาพแวดล้อมและความร่วมมือ	

กลยุทธ์ทางธุรกิจ	ตอนที่	2	สภาพแวดล้อมการท�างาน

ร่วมกัน

บริหารบุคคลผูมีความสามารถพิเศษ ในดาน 1) การคนพบ: การสรรหาและการคัดเลอืก 2) ผูกพัน: สัญญานัด

หมาย / การเตรียมการและความเช่ือมั่นสรางแรงบันดาลใจ 3) นารัก: ใหมุมมองความเปนมืออาชีพและ 

collegiality  4) เฟองฟู: ประสิทธิภาพการเรียนรูนวัตกรรมและ excel มุงเนนการพัฒนาความสามารถ 

5)  การพัฒนา: กระตุนการเรียนรูและการพัฒนา (พัฒนาอาชีพ) สําหรับวัตถุประสงคของการจัดการ

ความสามารถพิเศษถูกนํามาใชใหเหมาะสมที่สุดกับการจัดการทรัพยากรมนุษยในดาน 1) การสรรหาและการ

เลือก  2) สัญญาการจัดและจาย 3) ใหมมุมองความเปนมืออาชีพและ collegiality  4) การพัฒนา

ความสามารถ  5) การพัฒนาอาชีพ 

บทที่ 17 ภูมิทัศนทางวิชาการบนพื้นฐานของเครือขายการวิเคราะหพจิารณาการวิเคราะหจากการ

เปลีย่นแปลงในรอบปของสิง่พิมพทีเ่ขียนดวยความขยนัหม่ันเพียร 

Academic Landscape Based on Network Analysis Considering Analysis of Variation in 

the Years of Lucubration Publishing 

by Akira Otsuki and Ayumi KawakamiOchanomizu University, TokyoJapan 

 เปนนักวิชาการสองคนจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุนนําเสนอเกี่ยวกับเครือขายและการจัดการความรูบน

สื่อสิ่งพิมพ โดยเฉพาะสิ่งพิมพรายป นํามาจัดการวิจัยดวยวิธีการที่หลากหลาย หลังจากนําเสนอบทนําเปนตอน

แรก ในตอนที่2 การศึกษาความสัมพันธตอนที่3วิธีการศึกษา โดยมีขอบขาย คือ 1)ฐานขอมูลสิ่งพิมพและการ

คนหา2)การวิเคราะหสิ่งพิมพรายปของความแปรปรวนและนํ้าหนักของเอกสารที่อางถึงในแตละฉบับ3)การ

คํานวณความรุนแรงของเอกสารที่อางถึงในแตละ4) การแสดงตามความรุนแรงตอนที่4การประเมินผลการ

ทดลอง 

บทที่ 18 วิธีการเชิงระบบความรวมมือบางประการในสภาพแวดลอมที่ใชความรูเปนฐาน 

Some Collaborative Systems Approaches in Knowledge-Based Environments 

โดย Mihaela I. MunteanWest University of Timisoara, Faculty of Economics and Business 

AdministrationRomania 

 คุณมันทีน (Muntean) เปนอาจารยดานบริหารธุรกิจของโรมาเนียสนใจศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเชิง

ระบบเขากับสภาพแวดลอม โดยนําเสนอขอมูลทางธุรกิจมาผสมผสานดวย ในตอนแรกมันทีน(Muntean) 

นําเสนอสภาพแวดลอมและความรวมมือ กลยุทธทางธุรกิจ ตอนที่2สภาพแวดลอมการทํางานรวมกัน 

ภาพที่	12	ความร่วมมือ	กลยุทธ์ทางธุรกิจ



การวิจัยใหม่ในการจัดการความรู้รูปแบบและวิธีการ

อาจารย์	ดร.ส�าเริง		อ่อนสัมพันธุ์
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ตอนที่	3	ระบบความร่วมมือบางประการ	น�า

เสนอในด้าน	1)	พจิารณาเกีย่วกบัระบบหลายตวัแทน	

Multi-agent	systems	(MAS)	2)		พิจารณาเกี่ยวกับ

เครือ่งมือความร่วมมือ	3)	พจิารณาเกีย่วกบัเทคโนโลยี

พอร์ทัล	 (Portal)	 ตอนที่	 4	 พัฒนาระบบพอร์ทัล 

ตอนที่	 5	 วิธีการด้านการจัดการความรู้	 1)	 รูปแบบ

ส�าหรับวงจรชีวิตการจัดการความรู้	 คือ	 การสร้าง 

ความรู้การจัดการความรู้/การจัดเก็บ	 การเผยแพร่ 

ความรูก้ารตรวจสอบความรู้	2)	การกระจายการจดัการ 

ความรู้ตอนที่	 6	 ความร่วมมือและการจัดการความรู้

ตอนที	่7	สถานทีข่องการอภปิรายภายในโครงการวจิยั

ยุโรปตอนที่	8	บทสรุป

บทที่19	 การปลดปล่อยจากทุนทางปัญญา

ผ่านวิวัฒนาการธรรมชาติของระบบการจัดการความรู้

he	 Liberation	 of	 Intellectual	 Capital	

Through	the	Natural	Evolution	of	Knowledge	

Management	Systems

Harold	M.	Campbell*

Vaal	 University	 of	 TechnologySouth	

Africa

บทนี้น�าเสนอโดยแคมเบลล์	 (Campbell)	

จากแอฟริกาใต้	 ใช้มุมมองว่าแบ่งปันความรู้ร่วมกัน

ระหว่างสมาชิกในองค์กรเพราะจะมีการเชื่อมต่อ 

กับประวัติศาสตร์ของบริษัท	 และประสบการณ์และ 

ในไม่ช้าก็จะกลายเป็นการทดแทนที่ดีที่สุดของ 

ทรัพยากรอื่นๆ	น�าเสนอบทน�าเป็นตอนแรก	ตอนที่	2	

การวิจัยการจัดการความรู้

วรรณกรรมท่ีสนับสนุนมุมมองของความรู้ 

ที่มีในตน	มีความรู้เกี่ยวกับ	1)	ความฉลาดทางธุรกิจ	

2)	 ความหลากหลายของกลุ่ม	 3)	 การเรียนรู้ของ

โครงการ	4)	ทุนทางโครงสร้าง	5)	ความรู้ของมนุษย์

ตอนที่	3	เป้าหมายของการวิจัยคุณค่าในกระบวนการ

ทีมุ่ง่เน้นนวตักรรมตอนท่ี	4	ดรูปัล	ซึง่	ดรูปัลเป็นเฟรม

เวร์ิกส�าหรบัมอจลูในการสร้างเวบ็ไซต์และระบบจดัการ

เนือ้หาเวบ็ในลกัษณะโอเพนซอร์ซ	เขยีนขึน้ด้วยภาษา

พีเอชพี	เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ	ดรูปัลถูกใช้งาน

เป็นระบบเบือ้งหลงัของเวบ็ไซต์หลายเวบ็ทัว่โลก	ตัง้แต่

เว็บไซต์ขนาดเล็กจนถึงเว็บไซต์หน่วยงานขนาดใหญ่	

ระบบศูนย์กลางของดรูปัลที่รู้จักในช่ือ	 “ดรูปัลคอร์”	

(Drupal	core)	เป็นส่วนที่รวมการท�างานพื้นฐานของ

ระบบจัดการเนื้อหาเว็บ	 ซึ่งได้แก่การลงทะเบียนผู้ใช้	

การบริหารระบบ	การจัดการเมนู	 เทคโนโลยีทั้งหมด

เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะและขอบเขตของ

ความต้องการของการก�าหนดโครงการระบบสารสนเทศ

ของคณะกรรมการในแง่ของความรู้แบบบูรณาการ 

กระบวนการท�างานการจัดการและห่วงโซ่มูลค่า	

วรรณกรรมสนบัสนนุมุมมองท่ีว่าเครือข่ายความรู้ของ

องค์กรแบบบูรณาการคือแหล่งนวัตกรรมในปัจจุบัน

ตอนที่5คณะกรรมการของบริษัท	 เป็นส่วนที่มีหน้าที่

พิเศษในแต่ละส�านักงาน	เช่น	1)	ความต้องการของ

ระบบและการออกแบบ	2)	การวินิจฉัย	3)	รายการ

ของกระบวนการหลัก	 4)	 รูปแบบองค์กรระดับสูง 

ตอนที่	 6	 การวางแผนด�าเนินการตอนที่	 7	 ปฏิบัติ	 

แยกออกเป็นกลุ่ม	คือ	1)	กลุ่มการจัดการความรู้หลัก	

2)	กลุ่มการจดัการความรูท้้องถิน่ตอนที	่8	การประเมิน

ผลตอนที่	9	บทสรุป	น�าเสนอ	2	ประเด็น	1)	ทิศทาง

การวิจัยครั้งต่อไป	2)	การท�างานในอนาคตกับระบบ

การเรียนรู้	การจัดการความรู้
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มหาวิทยาลัยศิลปากร

นโยบายการจัดพิมพ์

วารสารศลิปากรศกึษาศาสตร์วจิยั	มหาวทิยาลยั

ศิลปากร	 เป็นวารสารวิจัย	 โดยก�าหนดพิมพ์เผยแพร่ 

ปีละ	2	ฉบับ	(มกราคม	–	มิถุนายน	และกรกฎาคม	–	

ธันวาคม)	คณะศึกษาศาสตร์จัดพิมพ์ขั้นเพื่อรองรับการตี

พิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/

นักศึกษา	 ระดับปริญญามหาบัณฑิต	 และระดับดุษฎี

บัณฑิต	(ทั้งในและนอกสถาบัน)	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพ	 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	 

พ.ศ.	2548	

เรื่องเสนอเพื่อตีพิมพ์

ผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/

นักศึกษา	 ที่รับตีพิมพ์	 อาจเป็นบทความวิจัย	 บทความ

ปริทัศน์หนังสือ	และบทความวิจัย	บทความที่เสนอเพื่อ

ตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน	

และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาของวารสารอื่น	 บทความ 

ที่น�าเสนอเพื่อตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองและ

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	 “ชื่อผู้เขียน	ปีพิมพ์	 :	 เลขหน้าที่ปรากฏ”		

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 

	 คร้ังที่	 4.	 กรุงเทพฯ:	 พิฆเณศ	 พร้ินต้ิง	 

	 เซ็นเตอร์.
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สุมาลี	 วีระวงศ์.	 (2552).	 วิถีชีวิตไทยในลิลิตพระลอ.  

	 พิมพ์ครั้งที่	3.	กรุงเทพฯ:	สถาพรบุ๊คส์.

Tidd,	 J.,	 Bessant,	 J.	 and	 Pavitt,	 K.	 (2001).		 

 Managing innovation.	 2nd	 ed.		 

	 Chichester:	John	Wiley	and	Sons.

	 2.2	 บทความวารสาร

ชื่อ-สกุลผู้เขียน.	\\	(ปี)	\\	“ชื่อบทความ”	\\	ชื่อวารสาร\ 

		 ปีที่,	(ฉบับที่)	:	\	หน้าที่ปรากฏบทความ.				

ตัวอย่าง

ผ่อง	 เซ่งกิ่ง.	 (2528).	 “ศิลปกรรมอันเนื่องกับไตรภูมิ”	 

 ปาจารยสาร	12(2):	113-122.

Shani,	A.,	Sena,	J.	and	Olin,	T.		(2003).	“Knowledge	 

	 management	 and	 new	 product	 

	 development:	a	study	of	two	companies”		 

 European Journal of Innovation  

 Management 6(3):	137-149.

	 2.3	 วิทยานิพนธ์

ชือ่ผู้เขยีนวทิยานพินธ์.	\\	(ปีการศกึษา).\\	ชือ่วิทยานิพนธ์.	 

	 \\	ระดับปริญญา	\	สาขาวิชาหรือภาควิชา	\	 

	 คณะ	\	มหาวิทยาลัย.	

ตัวอย่าง

ปณิธิ	อมาตยกุล.	(2547).	การย้ายถิ่นของชาวไทใหญ่ 

	 เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่.	 วิทยานิพนธ์ 

	 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชา 

	 ภูมิภาคศึกษา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.	

วนัด	ีสนตวุิฒิเมธ.ี	(2545).	กระบวนการสร้างอตัลักษณ์ 

	 ทางชาตพินัธุข์องชาวไทใหญ่ชายแดนไทย- 

	 พม่า	กรณศึีกษา	หมูบ้่านเปียงหลวง	อ�าเภอ 

 เวยีงแหง	จงัหวดัเชยีงใหม่.	วทิยานพินธ์ปรญิญา 

 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 มหาบัณฑิต	 

 สาขาวชิามานษุยวทิยา	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.	

	 2.4	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  

	 	 2.4.1	หนงัสอืออนไลน์	(online	/	e-Book)

ชื่อผู้เขียน.\\	ปีที่พิมพ์	 \\	ชื่อเรื่อง.	 \\	 [ประเภทของสื่อ 

	 ที่เข้าถึง].	 \\	 สืบค้นเมื่อ	 \\	 วัน	 \	 เดือน	 \ 

 ปี.	\\	จาก	\\	แหล่งข้อมูลหรือ	URL

สรรชัต์	ห่อไพศาล.	(2552).	นวตักรรมและการประยกุต์ 

	 ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในสหัสวรรษ 

 ใหม่	:	กรณกีารจดัการเรยีนการสอนผ่านเวบ็	 

	 (Web-Based	 Instruction	 :	 WBI).	 

	 [ออนไลน์].	สบืค้นเมือ่	1		พฤษภาคม	2553.		 

	 จาก	http://ftp.spu.ac.th/hum111/main1_files.

De	Huff,	E.W.	(2009).	Taytay’s	tales:	Traditional	 

 Pueblo Indian tales. [Online].	Retrieved	 

	 January	 8,	 2010.	 from	 http://digital. 

	 library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/ 

	 taytay.html

	 2.4.2	บทความจากวารสารออนไลน์	(online	/ 

	e-journal)	

Author,	 A.	 A.,	 and	 Author,	 B.	 B.	 \\	 (Date	 of	 

	 publication).	\\	Title	of	article.	\\	Title  

 of Journal		volume	(number)	:	pages.	 

	 \\	[Online].	\\	Retrieved	…month	date,	 

	 year.	\\	from….source	or	URL….

ตัวอย่าง

Kenneth,	I.	A.	(2000).	A	Buddhist	response	to	the	 

	 nature	 of	 human	 rights.	 Journal of  

 Buddhist Ethics 8	(3)	:	13-15.		[Online].		 

	 Retrieved	March	2,	2009.	from	http:// 

	 www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html.				

Webb,	S.L.	(1998).	Dealing	with	sexual	harassment.		 

 Small Business Reports	17	(5)	:	11-14.		 

	 [Online].		Retrieved	January	15,	2005.		 

	 from	BRS,	File:	ABI/INFORM	Item:	 

	 00591201.

	 2.4.3		ฐานข้อมูล

ธนาคารแห่งประเทศไทย.	 (2550).	แรงงานต่างด้าวใน 

	 ภาคเหนือ.	 [ออนไลน์].	 สืบค้นเมื่อ	 2	 

	 กันยายน	2550.	จาก	http://www.Bot. 

	 or . th/BotHomepage/databank/ 

	 RegionEcon/northern/public/Econ/ 

	 ch7/42BOX04.	HTM.

Beckenbach,	 F.	 and	 Daskalakis,	 M.	 (2009).	 

 Invention and innovation as creative  

	 problem	 solving	 activities:	 A	 

 contribution to evolutionary  

 microeconomics.		[Online].		Retrieved	 

	 September	12,	2009,	from	http:www. 

	 wiwi.uni-augsburg.de/vwl/hanusch/ 

	 emaee/	papers/Beckenbach_neu.pdf.
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