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บทคัดย่อ

การวจิยัเรือ่งนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาในสงัคมพหวัุฒนธรรม

ส�าหรับเด็กชนเผ่าโรงเรียนประถมศึกษา	 พื้นที่ชายขอบภาคเหนือ	 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่โรงเรียน 

ในชุมชนพื้นที่ชายขอบ	 คัดเลือกมาเป็นกรณีศึกษา	 จ�านวน	 6	 ชุมชน	 ในจังหวัดเชียงใหม่	 เชียงราย	 และ

แม่ฮ่องสอน	 จังหวัดละ	 2	 ชุมชน	 ผู้ให้ข้อมูล	 ได้แก่ผู้บริหาร	 ครู	 และผู้น�าชุมชนที่เป็นคณะกรรมการ 

สถานศึกษา	คัดเลือกมาชุมชนละ	12	คน	รวมทั้งสิ้น	72	คน	วิธีเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	แบบสัมภาษณ์

กึ่งโครงสร้าง	และการจัดท�าการสนทนากลุ่มย่อย		การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ

การวิเคราะห์เนื้อหา	

ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมส�าหรับเด็กชนเผ่า

โรงเรียนประถมศึกษา	 พื้นท่ีชายขอบภาคเหนืออยู่ในระดับน้อย	 มีปัจจัยที่เป็นปัญหาซ่ึงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 

ข้ออ่ืนๆ	 ได้แก่	 โรงเรียนจัดท�าเว็บเพื่อจัดสารสนเทศให้กับเด็กชนเผ่าและชุมชน	 โรงเรียนน�าข้อเสนอแนะ 

ต่างๆ	ไปปรบัปรงุพฒันาการจัดการศึกษา	คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามาประเมนิติดตามผลการศึกษาโรงเรยีน

ร่วมมือกับชุมชนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพครูท�าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อน�าผลการวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

และพฒันาใหส้อดคล้องกับเดก็ชนเผ่าโรงเรยีนน�านโยบายสูก่ารปฏบิตัสิอดคลอ้งกบัปัญหาและความต้องการ

ของชนเผ่า

ส่วนแนวทางการจัดการศึกษานั้นโรงเรียนต้องร่วมมือกับชุมชนในการด�าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ	 

ให้ประสบความส�าเรจ็และเป็นประโยชน์แก่เด็กชนเผ่าในชุมชน	การพฒันาครใูห้มคีวามรูค้วามเข้าใจวฒันธรรม

ท้องถิ่นให้สามารถน�าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนได้	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสนับสนุนงบประมาณให้

เพียงพอเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาส�าหรับเด็กชนเผ่าให้มีโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกับนักเรียน 

ที่อยู่ในชุมชนเมือง

ค�าส�าคัญ:	การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม/	เด็กชนเผ่า/	พื้นที่ชายขอบ

*	 รองศาสตราจารย์	ดร.	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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Abstract

The	study	aimed	to	study	the	problem	states	and	guideline	for	educational	management	

in	multicultural	society	for	primary	school	students	at	northern	marginal	areas,	Thailand.	The	

population	in	the	study	was	six	schools,	selected	from	Chiangmai,	Chiangrai,	and	Mahongsorn	

provinces.	The	respondents	were	the	administrators,	the	teachers,	the	community	leaders	who	

represent	 in	 the	 school	 board.	The	 research	was	 both	 quantitative	 and	 qualitative	 by	 using	

interview	and	focus	group	for	guidelines,	and	the	questionnaire	was	used	for	collecting	data	on	

the	problems	status.	The	arithmetic	mean,	standard	deviation,	and	content	analysis	were	used	

in	the	analysis	of	data.

The	results	were	found	that	the	problem	status	were	at	the	less	levels,	however,	there	

were	 the	problems	which	were	high	means;	 school	needs	on	using	website	 for	 information	

system,	school	did	not	implement	the	evaluation	results	to	develop	the	educational	management,	

the	school	board	did	not	follow	up	the	management	results	in	the	school,	the	school	could	not	

cooperate	with	the	community	to	be	quality	standard	of	education,	the	teachers	had	no	classroom	

research	and	data	for	sharing	and	developing	for	students,	the	school	could	not	implement	the	

policy	to	practice	as	their	problems	and	needs.

For	the	guidelines,	the	school	had	to	make	cooperation	with	the	community	to	plan	and	

process	all	activities	for	promoting	their	cultures.	The	teachers	should	have	a	seminar	or	training	

for	learning	the	local	culture	to	integrate	in	curriculum	development	and	instruction.	The	related	

organizations		should	support	enough	budget	to	develop	the	quality	of	multicultural	education.

Keywords:	Multicultural	Education	Management/	Mountain	Student/	Marginal	Area

บทน�า

การศึกษามุ่งพัฒนาคนให้เกิด	 ความสมดุล 

ทั้งด้านจิตใจ	อารมณ์และสังคม	ทั้งในระดับความคิด	

ค่านิยม	 พฤติกรรมให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย 

ดังระบุในมาตรา	 6	 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติคือ	การพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	

ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 ความรู้และคุณธรรม	 

โดยมีโรงเรียนเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาและเป็น 

ส่วนหนึ่งของสังคม	 ซ่ึงเกิดขึ้นกับความต้องการ 

ของสังคม	 รับใช้สังคมและบริการสังคมชุมชนสังคม

พหุวัฒนธรรมเป็นความหลากหลายของวิถีชีวิตที่มี

ความเป็นอยูแ่ตกต่างกนัตาม	ความเช่ือ	จารตีประเพณี	

โดยรวมเรียกว่า	“วัฒนธรรม”	ชุมชนประกอบไปด้วย

กลุม่บคุคลทีร่วมตวัอาศยัอยูใ่นพืน้ทีซ่ึง่มวีฒันธรรมที่

คล้ายคลงึกัน	โดยมผู้ีน�าชุมชน	ครอบครวัเป็นรากฐาน

ส�าคัญของการจัดการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้เป็น 

การศึกษากับชนเผ ่าที่อยู ่บริ เวณพื้นที่ชายขอบ 

ภาคเหนือของประเทศไทย

การจัดการศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม	

เป็นกระบวนการที่ครูได ้เตรียมผู ้เรียนที่มีความ 

แตกต่างทางวัฒนธรรมให้อยู่ด้วยความเข้าใจ	ร่วมมือ	

ร่วมใจ	 และมองเห็นประโยชน์ที่แท้จริงของการ 
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ปิยดา	ชัชวาลย์ปรีชา

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงฟ้อนสไบ ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดล�าปาง

The Development of Local Curriculum on Creative Art Fon-Sabai 

for the Upper Secondary School Students in Lampang Province 

ปิยดา	ชัชวาลย์ปรีชา*

	Piyada	Chatchawanprecha

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงฟ้อนสไบ	

ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 จังหวัดล�าปางและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร	 โดยมีขั้นตอน

ด�าเนินการ	 4	 ข้ันตอนคือ	 1.	 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร	 

2.	 การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 3.	 การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น 

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร	 4.การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร	 หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 

ในครั้งนี้เป็นหลักสูตรท่ีเน้นกระบวนการสร้างสรรค์ไม่เน้นการถ่ายทอดรูปแบบของการแสดงที่คงที่	 มีสาระ

ส�าคัญประกอบด้วย	 แนวคิดหลักการ	 วัตถุประสงค์	 โครงสร้างของหลักสูตร	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 

สื่อการเรียนรู้	 และการวัดและประเมินผล	 ประกอบด้วยโครงสร้างเน้ือหา	 6	 หน่วยการเรียนรู้	 ใช้เวลา	 

20	ชั่วโมง	

ค�าส�าคัญ:	การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น/	การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง/	ฟ้อนสไบ

Abstract

The	purposes	of	 this	 research	were	 to	develop	a	 local	curriculum	which	was	called	

FonSabai,	a	part	of	creative	art	for	the	upper	secondary	school	students	in	Lampang	province,	

and	to	evaluate	the	effectiveness	of	the	curriculum.	The	research	process	consisted	of	four	steps	

which	were	1)	studying	and	needs	assessment	for	the	planning	of	the	curriculum	development	

2)	local	curriculum	development	and	quality	evaluation	by	the	professors	in	the	subject	area	 

3)	curriculum	implementation	to	register	the	effectiveness	of	the	curriculum	and	4)	evaluation	

and	improvement.

*	 อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	
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This	course	development	aimed	to	emphasize	a	creative	process	which	had	no	means	to	

see	 the	 unflexibility	 of	 the	 performance	 result.	 The	 framework	 of	 curriculum	 development	

processes	had	components	included	the	curriculum	concepts,	objectives,	curriculum	structure,	

learning	activities	arrangement,	 learning	material	aids	and	measurement	and	evaluation.	The	

curriculum	structure	was	comprised	of	six	learning	units	which	took	totally	twenty	hours.

Keywords:	Develop	of	Local	Curriculum/	Creative	Art	“Fon-Sabai”

บทน�า

ในปี	พ.ศ.	2558	ประเทศไทยจะเข้าสู่ความ

เป็นประชาคมอาเซียนทีม่ปีระเทศสมาชิก	10	ประเทศ	

ซ่ึงเป็นจุดส�าคัญที่ประเทศสมาชิกต้องเตรียมพร้อม 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 การศึกษา	 สังคมและวัฒนธรรม	 

ขณะนี้ทุกภาคส่วนการศึกษา	 ทุกมหาวิทยาลัย 

ทุกโรงเรียนต่ืนตัวกันมาก	 โดยจัดหลักสูตรที่เน้น 

เรือ่งอาเซียนโดยเฉพาะและอาจแฝงไว้ในหลกัสตูรอ่ืน	

เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในอัตลักษณ์ของแต่ละ

ประเทศ	สิง่ส�าคัญประการแรกที่ประชาชนในประเทศ

สมาชิกควรเข้าใจคือ	การรับรู้ซึ่งกันและกัน	เพื่อน�าไป

สู่แนวคิดการยอมรับกันในประชาคมอาเซียน	 ทั้งใน

เรื่องของค่านิยมสังคมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ	 

ที่เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองและของ

ประเทศสมาชิก	ดังที	่สดีา	สอนศร	ีได้กล่าวไว้ว่า	“การ

ท�าหลักสูตรอาเซียนศึกษา	 หรือ	 ASEAN	 Studies	

ควรครอบคลุมเรื่องประวัติศาสตร์	 สังคมวัฒนธรรม

ของประเทศในอาเซียน	เพือ่ให้ตระหนกัถงึความส�าคัญ

ของความเป็นชาติแต่ละชาติ	”	(สีดา	สอนศรี,	2554:	7) 

ซึ่งหากพิจารณาวัฒนธรรมด้านการแต่งกายที่สามารถ

เหน็ได้อย่างชัดเจนในความเป็นตัวตนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

ของชาติให้เราได้ภาคภูมิใจแล้ว	ประเทศสมาชิกล้วน

มีวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยชุดประจ�าชาติที่แสดง

ความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจนในชีวติประจ�าวนั	ตัวอย่าง

เช่น	 ชาวลาวและพม่ายังคงนุ่งซ่ิน	 นุ่งโสร่ง	 สตร ี

ชาวอินเดียยังคงนุ ่งห ่มส ่าหรีในชีวิตประจ�าวัน	 

ชาวภูฏานยังคงสวมใส่ชุดประจ�าชาติอย่างภาคภูมิใจ	

และในหลายประเทศที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมการ 

แต่งกายที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไว้ได้	

เกาหลีและญี่ปุ่นยังคงสวมใส่ชุดประจ�าชาตใินพิธีการ 

ส�าคัญและเทศกาลต่างๆ	โดยไม่คิดว่าเป็นเรือ่งล้าหลงั

แม้แต่น้อย	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรม 

ที่เจริญรุ่งเรืองมาช้านาน	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยต้อง

แสดงความเป็นคนไทยผ่านการแต่งกายว่าชาติไทย 

มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่สวยงามและมีเอกลักษณ์

เป็นของตนเอง

ในลักษณะเดียวกันนี้ล�าปางเป็นหนึ่งใน	 14	

จงัหวดัของภาคเหนอืทีม่ปีระวติัศาสตร์มายาวนานเป็น

แหล่งอารยธรรมล้านนาไทย	 ชาวล�าปางมีวิถีชีวิตที่

เรียบง่ายและยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่

สืบทอดกันมาแต่โบราณ	 แต่จากความเจริญทาง

เทคโนโลยทีีเ่ข้ามาแทนทีใ่นกจิกรรมต่างๆ	และรปูแบบ

การด�าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่	 นับวันจะห่างไกลจาก

วิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คน	 รุ่นปู่ย่าตายาย	 การแต่งกาย

นุ่งซ่ิน	 ห่มสไบไปวัดด้วยกิริยาที่นอบน้อม	 อ่อนโยน	

ภาพและกิริยาเหล่านี้ในปัจจุบันหาดูได้ยากหรือแทบ

ไม่สามารถเห็นได้ในวิถีของผู้คนในยุคปัจจุบัน	ดังนั้น

หากไม่มีการบันทึกเหตุการณ์หรือถ่ายทอดความ 

ประทับใจในกิจกรรมต่างๆ	 เหล่านั้นไว้	 ชนรุ่นหลัง 

จะไม่สามารถเข้าใจสภาพสังคมด้ังเดิมและวิถีชีวิต 

ของบรรพบุรุษตนเองซ่ึงอาจส่งผลให้คนรุ ่นใหม่ 

หลงลืมวิถีชีวิตความดีความงาม	 ที่เป็นเอกลักษณ ์

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ 

ของวิทยาลัยพยาบาล	 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ	 2)	 ทราบปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐของวิทยาลัยพยาบาล	 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกจาก 

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	 และ	 3)	 สังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ 

ของวิทยาลัยพยาบาล	 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณคือ	 

แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบสอบถามความคิดเห็น	 ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยรองผู้อ�านวยการ	 

หัวหน้างาน	หัวหน้าภาควิชา	อาจารย์	ข้าราชการที่ไม่ท�าหน้าที่สอน	ลูกจ้างประจ�า	ลูกจ้างชั่วคราว	และพนักงาน

ราชการ	จากลุ่มตัวอย่าง	26	วิทยาลัย	รวม	234	คน	ระหว่างเดือนมิถุนายน	ถึง	เดือนกันยายน	2555	สถิติ

ที่ใช้	 คือค่าความถี่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	 

ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบ	 EDFR	 เครื่องมือที่ใช้คือ	 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบสอบถาม

ความคิดเห็น	 ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	 17	 คน	 สถิติที่ใช้คือ	 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล์	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 ปัจจัยจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณมี	 7	 ปัจจัยคือ	 (1)	 การบริหารจัดการ	 

(2)	 บรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	 (3)	 การเงินและทรัพย์สิน	 (4)	 การสนับสนุนการท�าและ 

เผยแพร่งานวิจัยและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (5)	 การสื่อสารและประเมินผลปรับปรุงการด�าเนินงาน	 

(6)	สมรรถนะของผู้บริหาร	(7)	ธรรมาภิบาล	2)	ปัจจัยจากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	มี	9	ปัจจัย	คือ	(1)	ภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร	 (2)	 สมรรถนะของบุคลากร	 (3)	 ธรรมาภิบาลและระบบบริหารจัดการ							

(4)	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์	 (5)	 โครงสร้างพื้นฐานและการแสวงหาเงินรายได้(6)	 เสรีภาพทางวิชาการ	 

(7)	การสื่อสารและประชาสัมพันธ์	(8)	อ�านาจนิติบัญญัติ	และ(9)	แรงสนับสนุน	3)	ปัจจัยจาก	การสังเคราะห์

มีความสอดคล้องกันคือ	 (1)	ด้านการบริหารจัดการ	 (2)	ด้านการเงิน	 (3)	ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

(4)	ด้านการสื่อสาร	(5)	ด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร	(6)	ด้านธรรมาภิบาล	และ	(7)	ด้านแรง

สนับสนุน	แต่แตกต่างกันคือ	ด้านอ�านาจนิติบัญญัติ

ค�าส�าคัญ:	วิทยาลัยพยาบาล/	สถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ
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Abstract

The	purposes	of	this	research	were	1)	to	determine	the	effect	factors	of	being	autonomous	

higher	education	institute	of	nursing	colleges	from	quantitative	analysis;	2)	to	determine	the	

effect	factors	of	being	autonomous	higher	education	institute	of	nursing	colleges	from	qualitative	

analysis;	and	3)	to	synthesize	those	the	effect	factors	of	being	autonomous	higher	education	

institute	of	nursing	colleges.	For	quantitative	analysis;	two	hundred	and	thirty-four	respondents	

including	deputy	directors,	heads	of	department,	heads	of	division,	instructors,	supportive	officers,	

permanent	employees,	temporary	employees	and	government	employees	were	recruited	from	 

26	colleges.		Data	were	collected	during	June	to	September	2012	and	they	were	analyzed	by	

using	frequencies,	percentage,	arithmetic	mean,	standard	deviation	and	exploratory	factor	analysis.	

Qualitative	analysis	based	on	EDFR.	Semi-structure	interview	and	opinionnaire	were	used	to	

interview	17	experts	while	median	and	inter-quartile	range	were	used	to	analyze	qualitative	data.	

The	findings	revealed	that:	1)	Seven	the	effect	factors	were	found	from	the	quantitative	analysis.	

They	 were	 (1)	 administration	 (2)	 encouraged	 change	 atmosphere	 (3)	 finance	 and	 assets	 

(4)	 conducting	 and	 publishing	 research	 support	 and	 information	 technology	 system	 

(5)	communication,	evaluation	and	work	improvement	(6)	leader’s	competencies	and	(7)	good	

governance.	2)	Nine	the	effect	factors	were	found	from	the	qualitative	analysis.	They	included	

(1)	transformational	leadership	(2)	personnel’s	competencies	(3)	good	governance	and	administration	

system	(4)	human	resource	management	(5)	infrastructure,	and	the	pursuit	of	income	(6)	academic	

freedom	(7)	communications	and	public	relations	(8)	legislative	power	and	(9)	supportive	force.	

3)	The	effect	factors	emerged	from	synthesizing	the	results	comprised	of	(1)	administration	 

(2)	finance	and	assets	(3)	information	technology	system	(4)	communications	(5)	transformational	

leadership	 (6)	good	governance	and	7)	 supportive.	However,	 experts	 indicated	 the	different	

opinions	on	legislative	power	factor.	

Keywords:	Nursing	College/	Autonomous	Higher	Education	Institute	

บทน�า

วิทยาลัยพยาบาล	 เป็นสถาบันอุดมศึกษา

เฉพาะทางที่อยู ่ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก	

ส�านักงานปลัดกระทรวง	 กระทรวงสาธารณสุข	 

มีหน้าที่ผลิตก�าลังคนด้านสาธารณสุขและพัฒนา

บุคลากรด้านสุขภาพตามนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข	 เพื่อสนองตอบความต้องการของ 

ประเทศ	 ต้องเผชิญกับผลกระทบที่เกิดจากการ

เปลีย่นแปลงทัง้ภายในองค์การ	และภายนอกองค์การ

ในหลายด้าน	 โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และแก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	3)	

พ.ศ.	2553

หมวด	 5	 มาตรา	 36	 ได้ก�าหนดให้สถาบัน

อุดมศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็น

นิติบุคคล	 ซ่ึงอาจเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

ในก�ากับของรัฐด�าเนินกิจการได้โดยอิสระ	 จึงต้อง 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)

28

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐของวิทยาลัยพยาบาล

พิชฌาย์วีร์	สินสวัสดิ์	-	นพดล	เจนอักษร



การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว

วีระกุล	อรัณยะนาค	-	คีรีบูน	จงวุฒิเวศย์

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว

Development of Learning  Activities to 

Enhance Life Quality of Foreign Labours

วีระกุล	อรัณยะนาค*

Weerakul	Aranyanak

คีรีบูน	จงวุฒิเวศย์**

Kiriboon	Jongwutiwes

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1.	 ศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว	

2.	 พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว	 ประกอบด้วย	 4	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 

1)	การศึกษาสภาพและความต้องการในการสร้างเสรมิคุณภาพชีวติแรงงานต่างด้าว	โดยการศึกษาเอกสารและ

การสัมภาษณ์		ผลการวิจัย		พบว่า	แรงงานต่างด้าวมีความต้องการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต	ด้านสุขภาพ		

ด้านการศึกษา	ด้านรายได้และเศรษฐกิจ	2)	การออกแบบและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยใช้

ทฤษฏี	Andragogy	ของ	Knowles	ปรัชญาคิดเป็นของโกวิท	วรพิพัฒน์		และขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

การศึกษานอกระบบของ	 Boyle	 3)	 การทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

ต่างด้าว	โดยใช้วิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว	จากการทดลอง	พบว่า	ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 81.27/81.40	 และ	 4)	 การประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว 

ทีผ่่านการเข้ารว่มกจิกรรมการเรยีนรู	้โดยการสมัภาษณ์แรงงานต่างด้าวทีผ่่านการเข้ารว่มกจิกรรม	และนายจ้าง	

ผลการวิจัย	 พบว่า	 ด้านสุขภาพ	 มีการพัฒนา	 คือ	 มีบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว	 ได้เข้ารับการตรวจ

สุขภาพประจ�าปี	 มีการเลือกใช้ยาตรงกับโรค	 มีการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์	 รู้จักการใช้เวลาว่าง 

ให้เป็นประโยชน์	และเข้าถึงบริการสาธารณสุข	 	ด้านการศึกษา	มีการพัฒนา	คือ	การฟังภาษาไทย	การพูด

ภาษาไทย	 การอ่านภาษาไทย	 การเขียนภาษาไทย	 ทราบถึงสิทธิในการเรียน	 มีช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร	 

ทราบถงึช่องทางในการศึกษาอบรมตามความสนใจ	และหารายได้เสรมิจากการท�างานล่วงเวลา	ด้านรายได้และ

เศรษฐกิจ	มีการพัฒนา	คือ	มีการออม	มีการจดบันทึกรายรับรายจ่าย	และประหยัด

ค�าส�าคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้/	คุณภาพชีวิต/	แรงงานต่างด้าว
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Abstract

The	research	on	Development	of	Learning	Activities	to	Enhance	Life	Quality	of	Foreign	

Labours	aims	(1)	to	study	the	conditions	and	needs	for	quality	of	life	improvement	of		foreign		

labours,	(2)	to	develop	a	learning	activity	plan	for	improving	their	quality	of	life.		The	research	

process	follows	into	4	steps:		1)	to	study	the	conditions	and	needs	of	foreign	labours		for	quality	

of	life	enhancement	through	documentary	research	and	interviews,	and	it	was	found	out	that	the	

foreign	labours	needed	to	improve	their	quality	of	life	in	4	aspects	namely:	health,	education,	

income	 and	 economic	 aspects,	 2)	 to	 design	 and	 develop	 a	 learning	 activity	 plan	 based	 on	

Knowles’andragogy	theory,	Kowit	Vorapiphat’s	Khit-pen	theory	and	Boyle’s	educational	program	

development		process,	3)	to	conduct	the	learning	activities	through	a	single	experimental	group.	

It	revealed	that	the	efficiency	of	the	learning	activity	plan	was	81.27	/	81.40,	and	4)	to	assess	

the	quality	of	life	enhancement	of	the	experiment	group	and	the	employers	by	interviewing.	The	

findings	were	as	follows:	(a)	Health	aspect:	the	foreign	labours	got	health	insurance	cards	and	

annual	health	check	up,	enabled	to	access	the	appreciate	medicine	to	their	symptom,	take	the	

nutritious	meals,	and	spend	their	free	time		usefully,	as	well	as		access	the	public	health	care	

services.	(b)	Education	aspect:		the	foreign	labours	enabled	to	listen,	speak,	read	and	write	Thai.	

They	learned	about	the	rights	of	studying,	the	accessibility	to	information,	the	training	courses	

for	self-development	in	accordance	with	their	interests,	and	earned		the		additional	income	by	

working	more	overtime	hours.	(c)	Income	and	(d)	Economic	aspects:	the	foreign	labours	had	

saving,	kept	records	of	income	and	expenditures,	and	learned	to	be	economical.

Keywords:	Learning	Activities/	Life	Quality/	Foreign	Labour

บทน�า

บุคคลและครอบครัวที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ย่อมมีเป้าหมายในการด�าเนินชีวิตให้ดีขึ้นในทุกๆ	 

ด้านอยู่ตลอดเวลา	 ได้แก่	 การศึกษา	 อาชีพ	 รายได	้

สุขภาพอนามัย	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 การพักผ่อน 

หย่อนใจ	การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	การพึ่งตนเอง	และ

การมีส่วนร่วม	 ประเทศไทยเป็นทั้งประเทศผู้ส่งออก

และน�าเข้าแรงงานจากต่างประเทศ	การพจิารณาแรงงาน

ต่างด้าวในกรอบเศรษฐกจิ	หรอืการขาดแคลนแรงงาน 

เป็นมิติที่แคบ	 เพราะมองแรงงานเป็นเพียงปัจจัย 

การผลิตและไม่ใช่	“คน”	ในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัว	

หรือต้องเผชิญกับภาวการณ์แข่งขันสูง	 ก็จะเปิดให้มี

การน�าเข้าแรงงานต่างด้าว	เพราะ	“ขาดแคลนแรงงาน”	

หรือและ	 “ค่าแรงถูก”	 เพราะฉะนั้นแรงงานต่างด้าว 

ที่ถูกดูดซับเข้ามาสู่การผลิต	จะต้องประสบกับปัญหา

การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของสภาพการจ้าง	

ขาดสวัสดิการและความมั่นคงในงาน	 สิ่งที่รัฐไทย 

พึงท�าในการจัดการปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ 

ฝีมือในประเทศไทย	 ควรมุ่งประโยชน์สองด้านคือ	 

1)	 เพื่อส่งเสริมและเอ้ืออ�านวยประสิทธิภาพของ 

กลไกทางเศรษฐกิจของประเทศไทย	และ	2)	เพื่อน�า

ไปสู ่ความสามารถที่จะรักษาไว้ซ่ึงสิทธิมนุษยชน 

ของคนต่างด้าวเหล่านั้น	 โดยมิได้ละเลยความมั่นคง

แห่งรัฐ	 การรักษาดุลระหว่างแนวความคิดทั้งหมดนี้
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บทคัดย่อ

การวิจยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ทราบ		1)	องค์ประกอบการรกัษาบคุลากรทางการศึกษาสงักดัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	และ	2)	รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กลุ่มตัวอย่างได้แก่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จ�านวน	367	แห่ง	มีผู้ให้ข้อมูล

แห่งละ	2	คน	รวมจ�านวน	734	คน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่		ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	ค่าไค-สแควร์	ดัชนวีดัความกลมกลนื	ดัชนวีดัความกลมกลนืทีป่รบัแก้แล้ว	การวเิคราะห์องค์ประกอบ

เชิงส�ารวจ	การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น	และการวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัยพบว่า	1)	องค์ประกอบ

การรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ประกอบด้วย	 1)	 ผู้น�าองค์กร	 2)	 ความ 

พึงพอใจในงาน	 3)	 การสนับสนุน	 4)	 สัมพันธภาพ	 5)	 คุณภาพชีวิตการท�างาน	 6)	 คุณลักษณะเฉพาะ 

บุคคล	และ	7)	การได้รับการยอมรับ	2)องค์ประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา	สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	มคีวามสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างกนัทัง้ทางตรงและทางอ้อม	และรปูแบบนีม้ค่ีาไค-สแควร์	เท่ากบั	

6.72	(p-value	=	0.34)	ค่าดัชนี	GFI	เท่ากับ	0.99	ดัชนี	AGFI	เท่ากับ	0.97	และค่า	RMSEA	เท่ากับ	

0.019	จึงมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี	

ค�าส�าคัญ:	การรักษาบุคลากรทางการศึกษา/	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract

The		purposes	of	this		research	were	to	find	:	1)	components	of	the	educational	personnel	

retention	in	the	Local	Government	Organizations	2)	a	relationship	model	of	the	educational	

personnel	retention	in	the	local	government	organizations.	The	samples		used		in	this		research		

were	367		of	the	local	government	organizations	comprising	734	respondents.	The	statistics	for	

analyzing	the	data	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	Chi-square,	Goodness	of	fit	index	

(GFI),	Adjusted	Goodness	of	fit	index	(AGFI),	exploratory	factor	analysis,	path	analysis,	and	

content	analysis.	The	findings	of	 this	research	were	as	follows	 :	1)	The	components	of	 the	

educational	personnel	retention	in	the	local	government	organizations	consisted	of	1)	organizational	
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leader,	2)	 job	satisfaction,	3)	support,	4)	relationship,	5)	quality	of	work	life,	6)	 individual	

characteristics,	and	7)	recognition.	2)	The	components	of	educational	personnel	retention	in	the	

local	 government	 organizations	 causally	 related	 to	 each	 other	 directly	 and	 indirectly	 at	 the	

statistical	significance	of	.01	level.	This	model	was	c2	=1.12,	GFI	=	0.99,	AGFI=	0.97	and		

RMSEA=0.019,	it	was		well	fitted	with	the	empirical	data.	

Keywords:		Educational	Personnel	Retention/	Local	Government	Organization

บทน�า

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนท้องถิ่นให ้

เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์

ทั้งทางร่างกายและจิตใจนั้น	 ได้ด�าเนินการภายใต้

บทบัญญัติของกฎหมายที่ได้ให้อ�านาจไว้	คือ	พระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไข

เพิม่เติม	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2545	มาตรา	41	ได้ก�าหนด

ว่า	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษา 

ในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม	

ความเหมาะสม	และความต้องการภายในท้องถิ่นจาก

บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวนี้ถือเป็นการปฏิรูป

การศึกษาทั้งระบบของประเทศและเป็นการให้อ�านาจ

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีประกอบด้วยองค์การ

บรหิารส่วนจังหวดั	เทศบาล	องค์การบรหิารส่วนต�าบล	

เมืองพัทยา	และกรุงเทพมหานคร	ให้สามารถด�าเนิน

การจัดการศึกษาได้ตามศักยภาพและความพร้อม		

บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น	 ถือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทและมีหน้าที่

ส�าคัญในการขบัเคลือ่นงานการบรหิารและจัดการศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบผลส�าเร็จ

ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา	

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องบริหารจัดการงาน

บุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพจึงจะสามารถขับเคลื่อนและผลักดัน

งานการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ได้	 ปัจจุบัน	 การ

บริหารจัดการงานบุคลากรขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่นั้นยังมีปัญหาที่รอการแก้ไขอยู่

มาก	สอดคล้องกับการติดตามประเมินผลการบริหาร

งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ 

ส�านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคล

ส่วนท้องถิ่น	 (2544:	 5-9)	 พบว่า	 ข้าราชการมีการ 

โอนย้ายไปหน่วยงานอ่ืน	 ท�าให้เกิดปัญหาการขาด

บุคลากรมาปฏิบัติงานแทน	 ต้องใช้ระยะเวลาในการ

สรรหาบคุคลเพือ่ปฏิบติัหน้าทีแ่ทนท�าให้เกดิความเสยี

หายแก่งานในหน้าที่	 นอกจากนี้การจัดการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีปัญหาและเผชิญกับ

อุปสรรคอีกหลายประการ	 กล่าวคือ	 มีการพิจารณา

เหน็ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ส่วนหนึง่ยงัมปัีญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการจัดการศึกษา	เช่น	ผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีความรู้ความเข้าใจด้าน

การศึกษาไม่เพยีงพอ	ไม่เหน็ความส�าคัญของการศึกษา	

ขาดแคลนบคุลากรด้านการศึกษา	ขาดการนเิทศ	ก�ากบั

ติดตามและประเมินผลการศึกษา	 ขาดความชัดเจน	

ในเรือ่งความก้าวหน้าทางวชิาชีพของบคุลากรในส�านกั/

กองการศึกษา	 และขาดความคล่องตัวในการบริหาร

งบประมาณ	เป็นต้น	และที่เป็นจุดอ่อนคือ	ผู้บริหาร

องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่	สมาชกิสภาท้องถิน่	และ

บุคลากรท้องถิ่นส่วนหนึ่งยังไม่เห็นความส�าคัญของ

การศึกษา	และไม่เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีด้านการศึกษา	

และมักขาดความต่อเนื่องของนโยบายการศึกษา	 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร	 องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งที่รับถ่ายโอนสถานศึกษายังขาด

บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ	 และประสบการณ ์
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บทคัดย่อ

การวิจัยครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ศึกษาสภาพการด�าเนนิการ	วธิปีฏิบติัทีเ่ป็นเลศิ	และปัจจยัหรอืเง่ือนไข

ของการด�ารงอยู่ของการท่องเที่ยวตลาดน�้าภาคใต้	 ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวตลาดน�้าภาคใต้

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ซึ่งใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน	ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ		

โดยเป็นการวิจัยในลักษณะของพหุเทศะกรณี		

ผลการวิจัยพบว่า	 การเกิดขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวตลาดน�้าภาคใต้ส่วนใหญ่เกิดจากการจัดตั้งขึ้นใหม่

ภายใต้การด�าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการบริหารในรูปของคณะกรรมการ	 รวมทั้ง 

มีกฎระเบียบส�าหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติ	 ส�าหรับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของการท่องเที่ยวตลาดน�้าภาคใต้	 ได้แก	่ 

การบริหารจัดการ	 และการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นฐานในการพัฒนาตลาดน�้า	 ส่วนปัจจัยหรือเง่ือนไข 

ของการด�ารงอยู่ของการท่องเที่ยวตลาดน�้าภาคใต้	 ได้แก่	 1)	 การมีสินค้าและบริการที่ตอบสนองความ 

ต้องการของนักท่องเที่ยว	 2)	 การส่งเสริมและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 3)	 การร่วมมือ 

กับหน่วยงานต่างๆ	 4)	 อัตลักษณ์และความแตกต่าง	 5)	 การมีส่วนร่วม	 6)	 การบริหารจัดการ	 และ	 

7)	 การประชาสัมพันธ์	 	 ส�าหรับรูปแบบการท่องเที่ยวตลาดน�้าภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นต้องให้ความ

ส�าคัญกับการด�าเนินการ	10	ประการ	ได้แก่	1)	กิจกรรม	สินค้า	บริการ	และโครงสร้างพื้นฐาน	2)	เครือข่าย

การท่องเที่ยว	3)	ฐานทรัพยากร	4)	อัตลักษณ์	5)	การมีส่วนร่วม	6)		การประชาสัมพันธ์	7)	กระบวนการ

เรียนรู้	 8)	 การบริหารจัดการ	 9)	 วัฒนธรรมชุมชน	 และ	 10)	 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 โดยอาจเรียก 

รูปแบบนี้ว่า	 “A	 TRIP	 PLACE	MODEL”	 ซ่ึงเป็นรูปแบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้การประเมินและผ่าน 

การรับรองโดยเวทีประชาคมแล้ว

ค�าส�าคัญ: รูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน/	ตลาดน�้า

*		 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาพัฒนศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract

This	research	aims	to	explore	performance	condition,	best	practices,	factors	or	criterions	

that	effect	to	the	existing	of	floating	market	tourism	in	Southern	Thailand	as	well	as	to	develop	

the	model	of	floating	market	tourism	for	sustainable	development.	In	order	to	accomplish	the	

objectives	of	this	research,	a	mixed	methodology	design	is	adopt	which	consists	of	quantitative	

and	qualitative	methodologies	(Multisite	multi-case	technique).	

The	finding	of	this	research	demonstrates	that	most	of	new	floating	markets	in	Southern	

Thailand	are	found	and	managed	by	local	government	in	the	form	of	official	committee.	Besides,	

the	regulations	are	regarded	as	an	instrumental	performance.	Accordingly,	the	best	practices	of	

floating	market	tourism	in	Southern	Thailand	are	for	instance	an	inclusive	community’s	participation	

based-development.	The	factors	or	criterions	that	effect	to	the	existing	of	floating	market	tourism	

in	 Southern	 Thailand	 consist	 of	 1)	 product	 and	 service	 for	 responding	 tourists’	 need,	 2)	

encouragement	and	supportive	assistance	for	local	government	performance,	3)	cooperation	with	

other	organizations,	4)	identity	and	differences,	5)	participation,	6)	administrative	management,	

and	 7)	 public	 relation.	 Furthermore,	 the	 model	 of	 floating	 market	 tourism	 for	 sustainable	

development	 named	 “A	 TRIP	 PLACE	MODEL”	 which	 consists	 of	 10	 major	 significant	

performances;	1)	activities,	products,	services	and	infrastructure,	2)	tourism	network,	3)	resources	

based,	4)	identity,	5)	participation,	6)	public	relations,	7)	learning	process,	8)	administration	

management,	 9)	 community	 culture,	 and	 10)	 environmental	 conservation.	Additionally,	 this	

model	evaluation	is	expertized	and	certified	by	public	hearing.	

Keywords:		Model	of	Sustainable	Tourism/	Floating	Market

บทน�า

ประเทศไทยได้ ช่ือว ่าเป็นเมืองแห่งการ 

ท่องเที่ยว	 โดยมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ	 

เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง	

จากสถิตินักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางมา

ประเทศไทย	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2548-2553	 พบว่า	

จ�านวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จาก	 11,516,936	 คน	 ในปี	 พ.ศ.	 2548	 เป็น	

15,841,683	คน	ในปี	พ.ศ.	2553	โดยมีอัตราการ

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ปีละ	7.51%	ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้น

ของจ�านวนนักท่องเที่ยวโลก	 และความเข้มแข็ง 

ของปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของไทย	 เช่น	 

การเปิดให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิ	 และการ 

มีสินค้าทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย	 เป็นต้น	 

(กรมการท่องเที่ยว,	2554:	1)

ประเทศไทยให้ความส�าคัญต่อภาคการ 

ท่องเทีย่วมาตลอด	โดยเฉพาะภายหลงัวกิฤติเศรษฐกจิ

ในปี	พ.ศ.	2540	ทีร่ฐับาลก�าหนดให้ภาคการท่องเทีย่ว

เป็นส่วนหนึง่ของภาคการขบัเคลือ่นหลกัทางเศรษฐกจิ	

และได้ประกาศให้ปี	 พ.ศ.	 2541-2542	 เป็นปี 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย	(Amazing	Thailand)	ซึ่ง

ส่งผลให้จ�านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
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การพัฒนาชุดทักษะการเขียนโปรแกรมส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)		ศึกษาข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม			

2)	 พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม	 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 75/75	 

3)	ทดลองใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม	4)	ประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม	

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 คือ	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต	 

อ�าเภอไทรโยค	จังหวัดกาญจนบุรี		จ�านวน	34	คน	โดยทดลองใช้ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2555		ระยะ

เวลาที่ใช้	15	ชั่วโมง	แผนการทดลอง	คือ	One	Group	Pretest	–	Posttest	Design		การวิเคราะห์ข้อมูลใช้

ค่าสถิติ	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		ค่า	t-test	แบบ	Dependent	และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า	 ผลการเรียนรู ้การเขียนโปรแกรมของนักเรียนก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยหลังการใช้ชุดฝึกทักษะมีคะแนนสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึก

ทกัษะ	นกัเรยีนมคีวามคิดเหน็ว่าชุดฝึกทกัษะท�าให้นกัเรยีนพงึพอใจในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู	้ช่วยให้นกัเรยีน

สรุปเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น	 สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและนักเรียนมีความสามารถในการ 

ออกแบบเขียนโปรแกรมได้อยู่ในระดับดีมาก

ค�าส�าคัญ:	ชุดฝึกทักษะ/	การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล

Abstract

The	purpose	of	this	research	was	to	develop	the	development	of		instructional	package	

on	pascal	programming	for	eleventh	grade	students	with	consisted	4	stages	as	follow:	1)	to	

study	fundamental	data,	2)		to	develop		of	instructional	pascal	programming	to	meet	the	criterion	

of	 75/75,	 3)	 to	 implement	 the	 instructional	 package,	 and	 4)	 to	 evaluate	 and	 improve	 the		

instructional	package.	The	sample	of	research	comprisied	of	34	eleventh	grades	students	of	

Somdejphapiyamaharajrommaneeyakhet	School,	Kanchanaburi	Province.	The	experiment	conducted	
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during	 the	 first	 semester	of	academic	year	2012	and	within	 the	duration	of	15	hours.	The	

experimental	design	was	on	One	Group	Pretest	–	Posttest	Design.	The	collected	data	were	

analyzed	by	Percentage,	Mean,	Standard	Deviation,	t-test	dependent,	and	content	analysis.

The	results	showed	that.		The	students’	learning		outcome	before	and	after	the	implementation	

of		instructional	package	on	pascal	programming	were	statistically	significant	different	at	the	

level	.01,	whereas	the	scores	after	the	implementation	were	higher	than	before.	The	students	

revealed	their	opinions	toward	the		instructional	package	that,	besides	they	were	able	to	improve	

their	summary	skills	and	better	understanding	of	the	lesson.	Moreover,	the	students’	abilities	to	

create	and	design	program	were	at	the	excellent	level.

Keywords: Instructional	Package/	Pascal	Programming

บทน�า

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาม ี

บทบาทมากขึ้น	 ต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม

ยุคโลกาภิวัตน์	 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรากฐาน

ส�าคัญในการพฒันาทีม่บีทบาทต่อทุกสถาบนัการศึกษา	

ผู้เรยีนจ�าเป็นต้องแสวงหาความรูแ้ละเรยีนรูอ้ยูต่ลอด

เวลา	 ต้องรู้จักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพือ่ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและ

สังคมอย่างต่อเนื่อง	 ระบบการเรียนการสอนโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐานนั้น 

ช่วยพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

เรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น	ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผู้เรยีนในสงัคมปัจจุบนันอกจากนีบ้ทบาท

ของความรู้และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในยุคนี้	 ซ่ึงเรียกว่า 

ยคุเศรษฐกจิแหง่ความรู	้หรอื	knowledge	Economy	

เพราะเป็นความรูท้ัง้กลไกและผลติผลของการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ	(สันติ		วิจักขณาลัญฉ์,	2545:	35)		และ

ย่อมมคีวามจ�าเป็นในการรบัรูส้ารสนเทศมคีวามส�าคัญ	

และถอืเป็นสมรรถนะหลกัของบคุคลในศตวรรษที	่21	

ซึ่งมีข้อมูล	ข่าวสาร	หรือสารสนเทศ	เป็นหัวใจส�าคัญ

และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพลังขับเคลื่อนหรือ

ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนในสังคม	 

ทั้งสังคมโลกและสังคมไทย	 เป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให ้

เกิดผลกระทบต่อบุคคลและองค์กรทั้งทางบวกและ 

ทางลบ	ในประเทศพฒันา	เช่น	สหรฐัอเมรกิา	แคนาดา	

เนเธอร์แลนด์	 ฟินแลนด์	 ออสเตรเลีย	 สาธารณรัฐ

สิงคโปร์	 การรู้สารสนเทศได้รับความส�าคัญในระดับ

ชาติอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน	 มีความต่ืนตัวใน

การสอนการศึกษา	 ค้นคว้าวิจัยเรื่องการรู้สารสนเทศ

อย่างกว้างขวางในระดับสากล	 (ชุติมา	 สัจจานันท์,	

2550:	27)

หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	2551	

เน้นสมรรถนะของผู้เรียน	 ในการใช้เทคโนโลยี	 จึง 

มีความส�าคัญในการจัดการเรียนการสอน	 ในรายวิชา

คอมพิวเตอร์	ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียน

ได้ปฏิบัติและศึกษาการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น	 โดย

เฉพาะการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้อง	

สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนข้อที่	3		ความสามารถใน

การแก้ปัญหา	 และข้อที่	 5	 ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี	 ซึ่งสอดคล้องในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและคอมพวิเตอร์	รายวิชาการเขียนโปรแกรม		

ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที	่5	อยู่ในสาระที	่3	เทคโนโลยี
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การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

The Development of Science-problem Solving Ability and Avidity for Learning 

Characteristic of Tenth Grade Students Taught by Inquiry Approach
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Siripimol	Honghem

สุเทพ	อ่วมเจริญ**

Sutep	Uamcharoen

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง	 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตก่อน 

และหลังการจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้	 2)	 ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง 

วิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้	 3)	 ศึกษาคุณลักษณะใฝ่เรียนรู ้หลังการจัด 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 และ	 4)	 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 

สืบเสาะหาความรู้	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

จังหวัดเพชรบุรี	ปีการศึกษา	2555	จ�านวน	40	คน	ผลการวิจัยพบว่า	1)	ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู ้แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 2)	 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง 

วิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดี	 โดยมีคะแนนในขั้นวางแผนเป็นล�าดับที่หนึ่ง	 รองลงมาคือ 

ขั้นด�าเนินการขั้นท�าความเข้าใจและขั้นประเมินผลตามล�าดับ	3)	คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้

อยู่ในระดับดี	 โดยมีคะแนนในองค์ประกอบมีความต้ังใจเป็นล�าดับที่หนึ่ง	 รองลงมาคือแสวงหาความรู้	 

ช่างสังเกต	มีความคิดริเริ่ม	 มีเหตุผล	มีความพยายามและถ่ายทอดความรู้ตามล�าดับ	 4)	 ความคิดเห็นของ

นักเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรียนรูภ้าพรวมอยูใ่นระดบัเหน็ด้วยมาก	โดยนกัเรยีนเหน็ด้วยมากในด้านบรรยากาศ

ในการเรียนรู้เป็นล�าดับที่หนึ่ง	รองลงมาคือด้านประโยชน์ที่ได้รับและด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นล�าดับ

สุดท้าย

ค�าส�าคัญ:	 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้/	 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์/

คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้

Abstract

The	purposes	of	this	research	were	to	1)	compare	learning	achievement	on	nature	of	life	

before	and	after	learning	by	inquiry	approach,	2)	study	science-problem	solving	ability	after	
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learning	by		inquiry	approach,	3)	study	avidity	for	learning	characteristic	after	learning	by	inquiry	

approach,	and	4)	investigate	the	opinions	of	students	towards	the	instruction	by	inquiry	approach.	

The	sample	were	40	tenth	grade	students	of	Benchamatheputit	school,	Phetchaburi	province	in	

the	academic	year	2012.	The	results	of	this	research	were	as	follow:	1)	The	learning	achievement	

before	and	after	learning	was	statistically	significant	difference	at	.05	level.	2)	The	level	of	

science-problem	solving	ability	after	learning	was	at	good	level	whereas	the	scores	were	at	a	

high	level	towards	the	ability	to	plan,	the	ability	to	conduct	the	problem	solving	process,	the	

ability	to	define	the	problem	and	the	evaluation.	3)The	level	of	avidity	for	learning	characteristic	

after	learning	was	at	good	level	whereas	the	scores	were	at	a	high	level	towards	the	intention,	

the	 knowledge	 discovery,	 the	 observation,	 the	 initiation,	 the	 reasoning,	 the	 effortand	 the	

communication	characteristics.	4)	The	opinions	of	the	students	towards	the	instruction	as	a	whole	

were	at	high	agreement	level,	the	students	opinions	were	at	a	high	agreement	level	towards	the	

learning	environments	aspect,	the	usefulness	aspect	and	the	learning	activities	aspect.

Keywords:	Inquiry	Approach/	Science-Problem	Solving	Ability/	Avidity	for	Learning	Characteristic

บทน�า

สังคม	 เป็นการจัดระบบของการอยู่ร่วมกัน

ของมนุษย์	 บุคคลในฐานะสมาชิกของสังคมจะต้อง 

ได้รบัการพฒันาทัง้ด้านความรู	้ร่างกาย	อารมณ์	คุณธรรม	

และคุณลักษณะเพื่อให้มีความสามารถในการด�าเนิน

ชีวิตอย่างมีความสุข	 ดังจะเห็นความส�าคัญของการ

พัฒนาคนได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ	ฉบับที่	11	ซึ่งมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

ในประเด็นการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม

เรียนรู ้ตลอดชีวิตมีทักษะและการด�ารงชีวิตอย่าง 

เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถปรับตัวรู ้เท่าทัน 

กับการเปลี่ยนแปลง	 ผ่านทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

คนสู ่สังคมแห่งการเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน	

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ,	2555:	8)	สอดคล้องกบัแผนการศึกษา

แห่งชาติ	ฉบับที่	9	(พ.ศ.	2545-2559)	ซึ่งก�าหนดให้

ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองตาม

ศักยภาพให้มคีวามสมดุลท้ังทางด้านร่างกาย	สติปัญญา	

จติใจและสงัคม	สามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง	สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม	มีทักษะที่จ�าเป็น

ต่อการพัฒนาคน	 พัฒนาอาชีพและด�ารงชีวิตอยู่ใน

สงัคมอย่างเป็นสขุ	(ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ,	2545:	70)	โดยการพัฒนาคนนั้นจะเกิดขึ้น

ได้จากการจัดการศึกษาดังที่พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ	พ.ศ.	2542	ฉบับแก้ไข	พ.ศ.	2545	ได้กล่าว

ถึงความส�าคัญของการจัดการศึกษาไว้ว่าเพื่อพัฒนา

คนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ	 สติ

ปัญญาความรูแ้ละคุณธรรมมจีรยิธรรมและวัฒนธรรม

ในการด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้

อย่างมีความสุข	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ,	2542:	8)	ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	พ.ศ.	2551	ในด้านการ

มุง่เน้นพฒันาผูเ้รยีนอย่างเตม็ศกัยภาพเพือ่ใหผู้เ้รยีน

มีความรู้	ทักษะกระบวนการ	สมรรถนะ	คุณลักษณะ	

สามารถน�าความรู ้ไปใช้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสมรรถนะที่ส�าคัญและ

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)

92

การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้

ศิริพิมล	หงษ์เหม	-	สุเทพ	อ่วมเจริญ



การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ 

โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้	 เรื่อง	 ศีลศักด์ิสิทธิ์	 7	 ประการ	 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิคกลุ่ม 

แข่งขัน	 (TGT)	 ร ่วมกับเทคนิค	 KWL-Plus	 2)	 ศึกษาพฤติกรรมการท�างานกลุ ่มของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิคกลุ่มแข่งขัน	 (TGT)	 ร่วมกับเทคนิค	 

KWL-Plus	3)	ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน

โดยใช้เทคนิคกลุ่มแข่งขัน	 (TGT)	 ร่วมกับเทคนิค	 KWL-Plus	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือนักเรีย 

นช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 2/1	 โรงเรียนอันนาลัยที่ก�าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2555	 จ�านวน	 

35	คน	ผลการวิจัย	พบว่า

1.	 ผลการเรียนรู้	 เรื่อง	 ศีลศักด์ิสิทธิ์	 7	 ประการโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค 

กลุ่มแข่งขัน	 (TGT)	 ร่วมกับเทคนิค	KWL-Plus	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ		.01

2.	 ผลการประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มพบว่า	 นักเรียนมีพฤติกรรมการท�างานกลุ่มโดย 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยพฤติกรรมที่ปฏิบัติในระดับมากที่สุดคือการร่วมมือกันระบุประเด็นและ 

สาระส�าคัญ	และพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสุดท้ายคือการยกย่องให้ก�าลังใจ

3.	 ความคิดเหน็ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที	่2	ทีม่ต่ีอการจัดการเรยีนแบบร่วมมอืกนัโดยใช้เทคนคิ

กลุ่มแข่งขัน	 (TGT)	 ร่วมกับเทคนิค	 KWL-Plus	 โดยภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก	 ด้านที ่

นักเรียนเห็นด้วยมากที่สุด	คือด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม			

ค�าส�าคัญ:	ผลการเรียนรู้	เรื่อง	ศีลศักดิ์สิทธิ์	7	ประการ/	การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิคกลุ่มแข่งขัน	

(TGT)/	เทคนิคKWL-Plus

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร						
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Abstract

The	purposes	of	this	research	were	to	1)	compare	students’	learning	outcomes	in		7	

sacraments	before	and	after	being	taught	by	team	game	tournament	(TGT)	together	with	KWL-

Plus,	2)	study	students’	group	work	behaviors,	and	3)	investigate	the	students’	opinions	toward	

the	instruction	with		team	game	tournament		together		with	KWL-Plus.	The	sample	consisted	

of	35	eighth-grade	students	at	Annalai	School	during	the	academic	year	2012.				

The	research	findings		were	as	follow	:

1.	 The	learning	outcomes	in	7	sacraments	of	the	eighth-grade	students	before	and	after	

being	 taught	 by	 team	 game	 tournament	 (TGT)dtogetherdwith	 KWL-Plus	 techniqued	 were	

statistically	significant	higher	than	before		being		taught		at	.01	level.	

2.	 The	student’s	group	work		behaviors	taught		by	team	game	tournament	together	with	

KWL-Plus	technique	were	at	a	high	performance	level.	

3.	 The	student’s	opinions	toward	the	instruction	with	team	game	tournament	together		

with	KWL-Plus	technique	were	at	a	high	agreement	level.	

Keywords:	Learning	Outcomes	in	Sacraments/	Team	Game	Tournament/	KWL-Plus	Technique

บทน�า

ตามนโยบายปฏิบัติงานของแผนแม่บท	 

ทิศทางงานอภิบาลคริสตศักราช	 2010-2015	 ของ

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย		ข้อ	42	(สภา 

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย,	 2553:	 39)	

ได้กล่าวเน้นว่า	 สถานศึกษาคาทอลิกได้รับการปฏิรูป	

จริงจังและเปิดใจให้เป็นสนามแห่งการอบรมและ 

เป็นฐานแห่งการประกาศข่าวดีในบรบิทของสงัคมไทย	

โดยการสร้างอัตลักษณ์ของการศึกษาอบรมในสถาน

ศึกษาคาทอลิกให้เด่นชัด	 และมีเอกภาพ	 จนกระทั่ง

ทุกคนที่เข้ามามีส่วนในการศึกษาอบรมแบบคาทอลิก	

ได้ซึมซับคุณค่าของพระวรสารจนปรากฏในการด�าเนนิ

ชีวติ	ต้องท�าให้คุณค่าของพระวรสาร	ศีลธรรม	คุณธรรม	

จริยธรรม	จิตอาสาและชีวิตภาวนา	อยู่ในบรรยากาศ									

การเรียนการสอนในทุกกิจกรรม	 โดยมุ่งให้ผู้เรียน 

รู้จักรักและรับใช้	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น	เสริมสร้าง

สังคมที่ดีงาม	 และเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน		ศาสนาครสิต์		นกิายโรมนัคาทอลกิ		

มีการจัดการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาเด็ก	 และเยาวชน	

มาช้านาน	 เพื่อให้เป็นอนาคตที่ดีมีคุณภาพ	 ด้วย 

การอบรมหล่อหลอมคุณธรรมในหลักศาสนา	 โดย

ตระหนักถึงสภาพการพัฒนาในสังคมยุคปัจจุบัน	 

ท�านองเดียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ได้กล่าวไว้ในวิสัยทัศน์

ว่ามุ ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน	 ซ่ึงเป็นก�าลังของชาติ 

ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย	 ความรู	้

คุณธรรม	 มีจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ 

เป ็นพลโลก	 ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 

มีความรู้และทักษะพื้นฐาน	 รวมทั้งเจตคติที่จ�าเป็น 

ต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา 

ตลอดชีวิต	 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญบนพื้นฐาน

ความเชื่อว่า	 ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ได้เต็มตามศักยภาพในโครงสร้างของหลักสูตรได้

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
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การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสาร

โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

The Development of English Reading Skill Exercises Accoring to Communicative 

Language Teaching Approach Using Local Information Nakhon Pathom 

Province for Tenth Grade Students

ทัศนีย์	ชาวปากน�้า*

Tasanee	Chaopaknam

มาเรียม	นิลพันธุ์**

Maream	Nillapun

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอน	 เพื่อการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 

2)	พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75	3)	ทดลองใช้แบบฝึก	และ	

4)	 ประเมินและปรับปรุงแก้ไขแบบฝึก	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4/1	 โรงเรียนนักบุญ 

เปโตร	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	จ�านวน	30	คน	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง	จ�านวน	16	ชั่วโมง	 

ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 ข้อมูลพื้นฐานที่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องต้องการคือ	 แบบฝึกมีรูปแบบที่หลากหลาย	

เนื้อหาในบทเรียนเป็นข้อมูลท้องถ่ินนครปฐม	 มีรูปภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม	 การจัดกิจกรรมมีหลาย 

รูปแบบ	 2)	 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสารประกอบด้วยแบบฝึก	 

7	หน่วยการเรียนรู้	มีประสิทธิภาพ	79.92/82.58	3)	ผลการทดลอง	พบว่า	นักเรียนสนใจอ่านเรื่องเกี่ยวกับ

จังหวัดนครปฐม	 สนุกกับการร่วมกิจกรรมและตอบค�าถามได้	 4)	 นักเรียนมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตาม

แนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสารคะแนนของนักเรียนและจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึก 

แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และนักเรียนเห็นด้วยต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกอยู่ใน

ระดับมาก

ค�าส�าคัญ: แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ/	 การสอนอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนอ่านเพื่อการ

สื่อสาร/ข้อมูลท้องถิ่นนครปฐม/ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

Abstract

The	purposes	of	this	research	were	to:	1)	to	study	the	fundamental	data	and	analyze	

concering	 the	 development	 of	 English	 reading	 eaercises	 based	 on	 communicative	 language	

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์		ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร						
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teaching	 approach	 using	 local	 information	 for	 Nakhon	 Pathom	 province	 needs	 assessment	 

2)	develop	and	test	the	efficiency	of	the	English	reading	exercises	whether	it	met	the	eapected	

efficiency	criterion	of	75/75;	3)	implement	English	reading	exercises	based	on	communicative		

language	teaching	approach	using	local	information	for	Nakhon	Pathom	Province	and	4)	evaluate	

and	improve	English	reading	exercises.	The	samples	consisted	of	30	tenth	grade	students	studying	

at	during	the	second	semester	in	the	aca	emic	year	2012	of	St.	Peter’s	School,	Nakhon	Pathom.	

The	duration	of	the	implementation	covered	16	hours.	The	results	of	this	research	were:	1)	The	

students	and	stakeholders	revealed	the	needs	for	the	development	of		skills	exercises	with	varieties	

of	formats,	content	concerning	local	information	for	Nakhon	Pathom	Province,	beautiful	illustrations	

and	 varieties	 of	 learning	 activities;	 2)	 The	 English	 reading	 skill	 exercises	 based	 on	 the	

communicative	 language	 teaching	approach	consisted	of	7	units	and	the	efficient	scure	was	

79.92/82.58;		3)	The	results	of	the	implementation	of	the	English	reading	exercises	approach	

showed	that	 the	students	were	enthusiastic	to	read	about	Nakhon	Pathom	Province,	enjoyed	

doing	 activities	 and	 answer	 the	 questions	 and	 4)	 The	 students’	 pretest	 and	 posttest	 scores	

significantly	different	at	.05	level	and	the	students	highly	agreed	with	learning	through.

Keywors:	English	Reading	Exercises/	Communicative	Language	Teaching	Approach/	Local	

Information	for	Nakhon	Pathom	Province/	English	Reading	Skills		

บทน�า

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช ้ติดต่อ 

สื่อสารกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก	 รวมทั้ง	 ภาษา 

อังกฤษมีความส�าคัญต่อคนไทยทั้งในด้านการศึกษา	

การประกอบอาชีพและการสือ่สาร	รฐับาลจึงตระหนกั

ถึงความส�าคัญและก�าหนดให้มีวิชาภาษาอังกฤษ 

พื้นฐานในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พทุธศักราช	2551	ในสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ

ทุกระดับช้ัน	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อการสื่อสาร	 

คือ	 มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารทาง 

ภาษาครบทั้ง	 4	 ทักษะ	คือ	ฟัง	 พูด	 อ่านและเขียน	

สถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการ 

ฝึกทักษะตามสภาพจริงเพื่อการสื่อสาร		ดังที่	สุมิตรา		

อังวัฒนกุล	(2537:	108)	กล่าวว่า	วิธีการสอนตาม

แนวการสอนเพื่อการสื่อสารมีพื้นฐานมาจากแนวคิด

ที่ว่าภาษาคือเครื่องมือในการสื่อสาร	 และเป้าหมาย

ของการสอนภาษาคือพฒันาผู้เรยีนให้มคีวามสามารถ

ในการสื่อสาร	 สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	

2551	 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ที่ก�าหนด	พัฒนาสมรรถนะที่ส�าคัญด้านความสามารถ

ในการสื่อสาร	 ซ่ึงเป็นความสามารถในการรับและ 

ส่งสาร		มวัีฒนธรรมในการใช้ภาษา	ถ่ายทอดความคิด	

ความรู้ความเข้าใจ	ความรู้สึก	และทัศนะของตนเอง

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ ์

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม	

ทกัษะการอ่านเป็นเครือ่งมอืแสวงหาความรูด้้วยตนเอง	

สุมิตรา	อังวัฒนกุล	(2537:	15)	กล่าวว่า	การเรียน

การสอนภาษาอังกฤษนั้น	 ทักษะการอ่านเป็นทักษะ 

ที่ควรส่งเสริมเป็นอย่างมากเพราะเป็นทักษะที่คงอยู่

ในตัวผู้เรียนมากที่สุด	ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้มากแม้ว่า

จะส�าเร็จการศึกษาไปแล้ว	 เพราะเป็นทักษะท่ีช่วยให้
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การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล

ของครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

Peer Coaching for Developing of Individual Instructional Competency of 

Teachers Teaching Intellectual Disabilities Students

ศิริรัตน์	ชาติเชยแดง*		

Sirirat	Chatcheydang

ศิริวรรณ	วณิชวัฒนวรชัย**

Siriwan	Vanichwatanavorachai

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการนิเทศแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อน	 2)	 เปรียบเทียบสมรรถภาพของครูด้านความสามารถในการจัดท�าแผนการจัดการศึกษา 

เฉพาะบุคคล	 แผนการสอนเฉพาะบุคคล	 และศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู ้เฉพาะบุคคล	 

3)	 ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล	 และการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน	 

4)	 ศึกษาผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล	 และ	 5)	 ศึกษาพฤติกรรมขณะเรียนของ 

นักเรียน	การวิจัยนี้กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ครูผู้สอนจ�านวน	5	คน	และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4-5	โรงเรียน

สุพรรณบุรีปัญญานุกูล	จงัหวัดสพุรรณบุรี	48	คน	เครื่องมือที่ใช้	ได้แก่	แบบทดสอบ	แบบประเมนิ	แบบสังเกต	

และแบบสัมภาษณ์	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้	ค่าเฉลี่ย	(Χ 	),	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.),	ค่า		t-test	แบบ	

dependent	และการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)

ผลการวิจัย	 พบว่า	 ครูผู้สอน	 1)	 มีความรู้ความเข้าใจการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนหลังได้รับ 

ความรู้สูงขึ้น	 2)	 มีความสามารถในการจัดท�าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล	 แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

สูงขึ้น	และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลอยู่ในระดับดี	3)	การจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล

เป็นวิธีที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	และการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ได้ดีย่ิงขึ้น	 ด้านนักเรียนพบว่าผลการเรียนรู้ของทุกคนผ่านเกณฑ์ประเมินและมีพฤติกรรม

อยู่ในระดับพอใช้

ค�าส�าคัญ:	การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน/	สมรรถภาพการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล

 

Abstract

The	purposes	of	this	research	were;	1)	to	compare	teachers’	knowledge	and	comprehension	

in	peer	coaching;	2)	to	compare	an	instructional	competency	on	Individualized	Education	Program,	

Individual	Implementation	Plan	at	teacher	before	and	after	receiving	peer	coaching,	and	to	study	

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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individual	instruction	ability	after	received	peer	coaching;	3)	to	study	opinions	of	the	teacher	

on	 Individual	 Implementation	Plan	 and	peer	 coaching;	4)	 to	 study	 learning	 achievement	of	

intellectual	disability	students	by	Individual	Implementation	Plan,	and	5)	to	study	behaviors	of	

the	 intellectual	disabilities	students	during	 the	 instruction.	The	sample	of	 this	study	were	5	

teachers	teaching	intellectual	disabilities	student,	and	48	students	grade	4-5	at	Suphanburipanyanukul	

School,	Suphanburi	province.	The	instruments	were	test	forms,	evaluation	forms,	observation	

forms,	and	interview	forms.	The	data	were	analyzed	by	using	mean,	standard	deviation,dt-test	

dependent,	and	content	analysis.	The	results	were;	1)	The	teachers’	knowledge	and	comprehension	

in	peer	coaching	were	higher;	2)	The	teachers’	knowledge	and	comprehension	about	the	ability	

to	write	Individualized	Education	Program,	Individual	Implementation	Plan,	were	higher	after	

peer	coaching	and	the	technique	of	Individual	Implementation	Plan	was	in	a	good	level	after	

peer	coaching;	3)	Teachers	think	that	Individual	instructional	ability	was	appropriate	for	intellectual	

disabilities	students,	and	peer	coaching	could	be	used	to	facilitate	teachers	in	improving	students’	

learning	ability.	For	students,	the	results	show	that	the	students’	learning	outcomes	were	pass	

evaluation	criteria,	and	students’	behaviors	were	in	fair	level.

Keyword:	Peer	Coaching/	Individual	Instructional	Competency	

บทน�า

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	

(ส�านักนายกรัฐมนตรี,	2545:	3)	หมวด	1	บททั่วไป	

ความมุ่งหมายและหลักการ	มาตรา	6	กล่าวว่า		“การ

จดัการศึกษาต้องเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์

ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	ความรู้	 และ

คุณธรรม	มีจริยธรรมและวัฒนธรรม	ในการด�ารงชีวิต	

สามารถอยูร่่วมกบัผู้อ่ืนได้อย่างมคีวามสขุ	และหมวด	

2	สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา	มาตรา	10	วรรค	2	

กล่าวถึง	 การจัดการศึกษาส�าหรับบุคคลซ่ึงมีความ

บกพร่องทางร่างกายกจติใจ	สติปัญญา		อารมณ์	สงัคม	

การสื่อสารและการเรียนรู้	 หรือมีร่างกายทุพพลภาพ	

หรอืบคุคลซ่ึงไม่สามารถพึง่	ตนเองได้		หรอืไม่มผู้ีดูแล

หรือด้อยโอกาส	ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและ

โอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ”		

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล	 จังหวัด

สพุรรณบรุ	ีเป็นโรงเรยีนทีเ่ปดิท�าการสอนนกัเรยีนทีม่ี

ความบกพร่องทางสติปัญญาและออทสิติก	การจัดการ

เรียนการสอนใช้หลักสูตรเฉพาะความพิการ	 โดยครู

จัดการเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง	ค�านงึถงึระดับ

ความสามารถทางการเรยีนรูต้ามสภาพระดับสติปัญญา

และความสามารถของผู้เรยีนทีแ่ตกต่างกัน		ครผูู้สอน

จะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการจัดการ

เรียนรู้ให้เหมาะกบัสภาพความบกพร่องของเด็ก	และ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาศักยภาพมากที่สุด		 

ดังนั้นจึงต้องมีการจัดท�าแผนการเรียนรู้แบบเฉพาะ

เจาะจงตรงกับความต้องการจ�าเป็นของผู้เรียนมาก

ที่สุดdโดยก�าหนดให้มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล	 (Individualized	 Education	 Program:	 

IEP)	 และแผนการสอนเฉพาะบุคคล	 (Individual		

Implementation		Plan:	IIP)	ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่ง

ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส�าหรับคนที่มีความ

บกพร่องหรือพิการ
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การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

The Development of Mathematics Problem Solving Ability of Ninth Grade 

Students Taught by Problem Based Learning Approach

วิไล	โพธิ์ชื่น*

Wilai	Phochen

ศิริวรรณ	วณิชวัฒนวรชัย**

Siriwan	Vanichwatanavorachai

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิว 

และปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	2)	ศึกษา

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	และ	3)	ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/5	โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศล

กิจพิทยาคม	อ�าเภอบ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี	จ�านวน	40	คน	ผลการวิจัยพบว่า	1)	ผลการเรียนรู้ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร	หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 2)	 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิว

และปริมาตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับดี	 

และ	 3)	 ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

ค�าส�าคัญ:	การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน/	ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

Abstract

The	purpose	of	this	research	were	1)	to	compare	ninth	grade	students’	learning	outcomes		

on	mathematics	before	and	after	the	instruction	with	problem	based	learning	approach	2)	to	

study	ninth	grade	students’	problem	solving	abilities	after	the	instruction	with	problem	based	

learning	approach	and	3)	to	study	ninth	grade	students’	opinions	towards	the	instruction	with	

problem	based	learning	approach.	The	sample	consisted	of	40	ninth	grade	students	from	3/5	

class	of	Krabyaiwongkusonkitphitthayakhom	School,	Banpong,	Ratchaburi	Province.	The		research		
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results	were	1)	The	learning	outcomes	on	mathematics	after	being	taught	by	problem	based	

learning	approach	were	higher	than	before	the	instruction	were	statistically	significant	at	the	.01	

level	2)	The	ninth	grade	students’	problem	solving	abilities	on	mathematics	after	the	instruction	

with	problem	based	learning	approach	were	good	and	3)	The	opinion	of	ninth	grade	students’	

towards	the	instruction	with	problem	based	solving	approach	were	at	a	high	agreement	level.	

On	the	aspects	of	learning	environment,	learning	activities	and	learning	usefulness	were	perceived	

at	a	high	agreement	level	respectively.

Keywords:	Problem	Bbased	Learning/	Mathematics	Problem	Solving	Ability

บทน�า

การศึกษาช่วยพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู ้ที่ม ี

ความรู ้ความสามารถ	 รู ้จักติดตามข้อมูลข่าวสาร	 

วิทยาการใหม่ๆ	รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ที่เกิด

ข้ึนอย่างรวดเร็วและหลากหลาย	 รู้จักคิดวิเคราะห์	

ตัดสินใจให้เหตุผลและแก้ปัญหาได้	 มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์และใฝ่เรยีนใฝ่รู	้มคีวามสามารถและทักษะ

ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน	 ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	ฉบบัที	่11	(พ.ศ.	2555-

2559)	(กรมวิชาการ,	2551)	ได้ชี้ให้เห็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาคนสู ่สังคมแห่งการเรียนรู ้ตลอดชีวิต 

อย่างยั่งยืน	 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้คนไทย 

ทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ	มีอนามัย

การเจริญพันธุ ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย	 มีความรู ้

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 มีนิสัย

ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต	 มีความคิดสร้างสรรค์	 มีวินัย	 

มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีค่านิยมความเป็นไทย	 รู้จัก

สิทธิหน้าที่ของตนเองและของผู้ อ่ืน	 มีจิตส�านึก 

รับผิดชอบต่อสังคม	 ซ่ึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้อง

กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา

เยาวชนของชาติเข้าสู ่โลกยุคศตวรรษที่	 21	 โดย 

มุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม	 รักความเป็นไทย	 ให้มี

ทักษะการคิดวิเคราะห์	 สร้างสรรค์	 มีทักษะด้าน

เทคโนโลยี	 สามารถท�างานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พุทธศักราช	 2551	 (กรมวิชาการ,	 2551)	 ได้ให ้

ความส�าคัญต่อความสามารถด้านการคิดของผู้เรียน

มาก		จงึได้ก�าหนดความสามารถในการคิดเป็นสมรรถนะ

ส�าคัญหนึง่ท่ีต้องพฒันาและส่งเสรมิให้ผู้เรยีนสามารถ

ใช้กระบวนการคิดในการพฒันาตนเอง	และกระบวนการ

เรียน	 จะเห็นได้ว่า	 การศึกษาไทยได้ให้ความสนใจ 

และความส�าคัญของการคิดเป็นอย่างมาก	 สาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีเน้นให้ผู้เรียน 

หาวิธีและกระบวนการคิด	 เพื่อให้มีองค์ความรู้และ

หลักการต่างๆ	 ทางคณิตศาสตร์	 แล้วน�าความรู้และ

หลักการไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงจน 

ท�าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ	 มีความริเริ่มสร้างสรรค	์

และมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชีวิตมนุษย์	

ท�าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์	 คิดอย่างมีเหตุผล	

เป็นระเบียบ	มีแบบแผน	สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา	

และสถานการณ์ได้อย่างถีถ้่วนรอบคอบ	ท�าให้สามารถ

คาดการณ์	วางแผน	ตัดสินใจ	และแก้ปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม	 คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ 

การด�าเนินชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ทั้งยัง 

ช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 มีความสมดุล	

ทั้งทางร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	และอารมณ์	สามารถ

คิดเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	 และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

ได้อย่างมีความสุข	(สิริพร	ทิพย์คง,	2545:	1)	ดังนั้น	

กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียน 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน MARCE

The Development of Learning Outcomes of Mathematics on Statistics 

of Ninth Grade Students Taught by MARCE Model

บุณยานุช	นุชสาย*

Boonyanuch	Nuchsai

สุเทพ	อ่วมเจริญ**

Sutep	Uamcharoen

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องสถิติของ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน	MARCE		 

2)	ศึกษาความความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอน	MARCE	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3/1	 โรงเรียนเทศบาล	 1	 

วัดพระงาม	(สามัคคีพิทยา)	ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555	จ�านวน	32	คน	ผลการวิจัย

พบว่า	1)	ผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่อง	สถิติ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ก่อนและหลังจัดการ

เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน	MARCE	 โดยนักเรียนมีผลการเรียนรู้หลังจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อน

การจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 	2)	ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 

ทีม่ต่ีอการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบการเรยีนการสอน	MARCE	ในภาพรวมนกัเรยีนเหน็ด้วยมาก		พจิารณา

เป็นรายด้านพบว่า	 นักเรียนเห็นด้วยมากเป็นอันดับแรกคือด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมปฏิบัติกิจกรรม

การเรียนรู้รองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	และอันดับสุดท้าย	คือ	ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้

ค�าส�าคัญ:		ผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์/	รูปแบบการเรียนการสอน	MARCE

Abstract

The	purposes	of	this	research	were	1)	to	study	of	mathematics	learning	outcomes	on	

statistics	of	the	ninth	grade	students	before	and	after	being	taught	by	MARCE	Model	2)	to	study	

of	the	ninth	grade	students’	opinions	towards	the	instruction	by	MARCE	Model.	The	sample	

consisted	of	32	students	in	ninth	grade	during	the	academic	year	2012	of	Tassaban	1	Watprangam	

Samakkepittaya	School.The	results	of	the	research	were	1)	the	mathematics	learning	outcomes	

on	statistics	of	ninth	grade	students	after	being	taught	by	MARCE	Model	were	higher	than	
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before	the	instruction	were	statistically	significant	at	.05	level	and	2)	the	students’	opinions	

towards	the	instruction	with	MARCE	Model	of	ninth	grade	students	overall	were	at	a	high	level	

of	agreement.	On	the	aspects	of	learning	usefulness,	learning	activities	and	learning	environments	

were	revealed	at	a	high	level	of	agreement	respectively.

Keywords:	Mathematics	Learning	Outcomes/	MARCE	Model

บทน�า

คณิตศาสตร์ถือเป็นวิชาที่มีความส�าคัญมาก

ในการพัฒนาประเทศเพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มี

บทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย ์

ท�าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล

เป็นระบบระเบียบสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ 

สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบท�าให้คาดการณ์

วางแผนตัดสินใจและแก้ป ัญหาได้ถูกต ้องและ 

เหมาะสม	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2544:	1)	นอกจาก

นี้แล้ววิชาคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษา

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์ 

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องดังที่	 ยุพิน	 พิพิธกุล	 (2545:	 1)	 ที่ 

กล่าวว่า	 “คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เก่ียวกับความคิด	

พิสูจน์อย่างมีเหตุผลสามารถน�าคณิตสาสตร์ไปแก้ไข 

ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้	 ช่วยให้คนมีเหตุผล	 ใฝ่รู้	

ตลอดจนพยายามคิดสิ่งที่แปลกใหม่	 คณิตศาสตร ์

จึงเป็นรากฐานแห่งความเจริญของเทคโนโลยีต่างๆ”	

ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของ	 สิริพร	 ทิพย์คง	

(2545:	 106)	 ที่กล่าวว่า	 “คณิตศาสตร์ช่วยพัฒนา 

ให้แต่ละบุคคลเป็นคนที่สมบูรณ์	 เป็นพลเมืองดี	 

เพราะคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผล		 

ความเป็นคนช่างคิด	 ช่างริเริ่มสร้างสรรค์	 มีระบบ

ระเบียบในการคิด	 มีการวางแผนในการท�างาน	 ม ี

ความสามารถในการตัดสินใจมีความรับผิดชอบต่อ 

กิจการงานที่ได้รับมอบหมาย	ตลอดจนมีลักษณะเป็น

ผู้น�าในสงัคม”		คณิตศาสตร์จงึมปีระโยชน์ต่อการด�ารง

ชีวิต	และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สมบูรณ์		

จากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	ปีการศึกษา		2554	ของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนเทศบาล	1	วัดพระงาม		

(สามัคคีพิทยา)	 พบว่า	 ผลการเรียนรู ้กลุ ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์		อยู่ในอันดับ		7	

จาก	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้	และจากรายงานผลการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที	่3	โรงเรยีนเทศบาล	1	วดัพระงาม	(สามคัคีพทิยา)	

ภาคเรยีนที	่2	ปีการศึกษา	2554	พบว่า	จ�านวนนกัเรยีน

ที่มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์อยู ่ในระดับดี 

ถึงดีเยี่ยม	 (เกรด	 3-4)	 คิดเป็นร้อยละ	 27.47	 

นักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับขั้นต�่าถึงค่อนข้าง

ดี	 (เกรด	 1-2.5)	 คิดเป็นร้อยละ	 72.53	 และจาก 

การสอบถามครูผู้สอนคณิตศาสตร์	 พบว่าสาระท่ี	 5	

การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น	 เป็นสาระ 

ที่มีปัญหาในการเรียนการสอนและมีผลการประเมิน

ต�่าสุด	 สาเหตุที่ท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรยีนคณิตศาสตร์ต�า่กว่าเกณฑ์ทีโ่รงเรยีนก�าหนด	และ

ปัญหาของครใูนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู	้คือ	นักเรยีน

ส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ดีมีความพร้อม

ในการเรียนต่างกัน	 ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห	์ 

การคิดค�านวณ	กระบวนการแก้ปัญหา		และมีเจตคติ

ไม่ดีต่อสาระการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์		

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์	(Constructivist	Theory)	เป็นวิธี

การหนึ่งที่เหมาะสมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

เนื่องจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์หรือทฤษฎีการสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเอง	 เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เช่ือ
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การพัฒนาความสามารถการฟังภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของนักเรียนต่างชาติ 

โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียตามแนวคิดของ Williams Littlewood

The Development of Thai Communicative Listening Ability for Foreign Student 

by Using Multimedia Following Williams Littlewood’s Idea.
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บทคัดย่อ

การวจัิยครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่	1.	พฒันาบทเรยีนมลัติมเีดีย	ตามแนวคิดของ	Williams	Littlewood	

2.	 เปรียบเทียบความสามารถการฟังของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียและ	 3.	 ศึกษา 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ

นักเรียนต่างชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3–6	โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา	ห้วยมงคล	ที่มีความรู้ภาษาไทยอยู่ใน

ระดับเบื้องต้น	จ�านวน	12	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	1.	แผนการจัดการเรียนรู้	2.	บทเรียนมัลติมีเดีย	

ตามแนวคิดของ	Williams	 Littlewood	 3.	 แบบทดสอบความสามารถในการฟัง	 และ	 4.	 แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของนักเรียน	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ	 (%)	ค่าเฉลี่ย	 (X )	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(S.D.)	และการทดสอบค่าที	(t-	test)	แบบ	dependent	

ผลการวิจัย	 พบว่า	 1.	 บทเรียนมัลติมีเดีย	 ตามแนวคิดของ	Williams	 มีค่าประสิทธิภาพ	 เท่ากับ	

76.16/77.50	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้		2.	นักเรียนมีความสามารถในการฟังภาษาไทย	ก่อนและหลัง

เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย	 นักเรียน 

มีความสามารถในการฟังสูงกว่าก่อนเรียน	 3.	 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน

มัลติมีเดีย	อยู่ในระดับมาก	(X =	3.79,	S.D.	=	0.74)

ค�าส�าคญั:	บทเรียนมัลติมีเดียตามแนวคิดของ	Williams	Littlewood/	ภาษาไทยเพือ่การสื่อสารของนักเรียน

ต่างชาติ

Abstract

The	purposes	 of	 this	 research	were:	 1.	To	develope	multimedia	 following	Williams	

Littlewood’s	 idea.	 2.	 To	 compare	 students’	 listening	 ability	 after	 using	 multimedia.	 and	 

3.	To	study	students’	opinions		toward	learning	by	using	multimedia.The	samples	of	this	research	
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**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)

168

การพัฒนาความสามารถการฟังภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของนักเรียนต่างชาติ

นุชจรี	สังข์ทอง	-	สุเทพ	อ่วมเจริญ



were	12	foreign	students	from	grade	9	-12,	who	were	in	the	begining	level	for	Thai	language	

ability.The	 research	 instruments	 were	 1.	 Lesson	 plans.	 2.	Multimedia	 following	Williams	

Littlewood’s	idea.	3.	Listening	ability	test.	and	4.	Questionaires	for	students’	opinion	toward	

learning	by	using	multimedia.The	data	was	analyzed	by	percentage	(%),	mean	(X ),	standard	

deviation	(S.D.)	and	One	Sample	t-Test.		

The	results	of	the	study	showed	that	:1.The	efficiency	of	multimedia	following	Williams	

Littlewood’s	idea	was	76.16/77.50.	2.	Students’listening	ability	for	Thai	both	before		and		after	

the	experiment	were	different	by	.05	significantly.	After	learning	by	using	multimedia,	students’	

listening	ability	was	higher	than	before	learning.	3.	Students’	opinions	toward	learning	by	using	

multimedia	were	at	a	very	good	level.	(X =	3.79,	S.D.	=	0.74)

Keywords:	Multimedia	Following	Williams	Littlewood’s	idea/	Thai	Communicative	for	Foreign	

Students

บทน�า

ภาษาเป็นสัญลักษณ์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นแทน

ความคิด	เพื่อใช้สื่อความหมาย	ท�าความเข้าใจซึ่งกัน

และกัน	 ดังนั้นภาษาจึงเป็นเครื่องสื่อความหมาย 

ของคนในสังคม	 สามารถท�าให้คนที่อยู่ร่วมกันเป็น 

หมู่คณะเข้าใจกันได้	 แม้ว่าในสังคมที่ต่างเช้ือชาติก็

สามารถติดต่อกันได้	 โดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งเป็น 

สื่อกลาง	(ศรีวิไล	พลมณี,	2545:	14)	ซึ่งนอกจาก 

ภาษาไทยจะใช้เป็นภาษาราชการเพื่อติดต่อสื่อสารกัน

ในประเทศแล้ว	 ภาษาไทยยังเป็นที่สนใจของชาว 

ต่างชาติท่ีต่างต้องการเรยีนภาษาไทยด้วยวัตถปุระสงค์

ต่างกนัออกไป	เช่น	เพือ่ใช้ในการท�างานในประเทศไทย	

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับศึกษาต่อในประเทศไทย

หรือเพียงแค่ต้องการใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับคนไทย

ในระยะเวลาที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย

โรงเรยีนสมถวลิวเิทศศึกษา	ห้วยมงคล	สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต	 2	 ประจวบคีรีขันธ์	

ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร	 

English	 Program	 และด�าเนินการจัดการเรียน 

การสอนตาม	นโยบาย	หลักเกณฑ์	และวิธีการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตร	 English	 Program	 มี

นักเรียนทั้งหมด	 230	 คน	 ในจ�านวนนี้เป็นนักเรียน

ต่างชาติจ�านวน	150	คน		ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	60	ของ

นกัเรยีนทัง้หมด	ซ่ึงการจดัการเรยีนการสอนจะใช้ภาษา

อังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารในทุกวิชา	 ได้แก	่

วชิาคณิตศาสตร์		ภาษาอังกฤษ	สงัคมศึกษา	พลศึกษา	

การงานและเทคโนโลยี		ยกเว้นวิชาภาษาไทย	ส�าหรับ

การจัดการเรยีนการสอนในวชิาภาษาไทย	นัน้	นกัเรยีน

แต่ละช้ันจะถูกแบ่งออกเป็น	 2	 ห้องเรียน	 ได้แก	่

ห้องเรียนภาษาไทยส�าหรับนักเรียนไทยปกติ	 และ

ห้องเรียนภาษาไทยส�าหรับนักเรียนต่างชาติ	 โดย

ห้องเรียนส�าหรับนักเรียนต่างชาติน้ี	 ทางโรงเรียนได ้

มุ่งหวังให้ผู้เรียนต่างชาติได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ 

การติดต่อสื่อสารโดยการใช้ภาษาไทยในทั้ง	4	ทักษะ	

ได้แก่	การฟัง	การพดู	การอ่าน	และการเขยีน	ส่งเสรมิ

ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะดังกล่าวได้เต็มความ

สามารถและความต้องการของแต่ละบุคล	 จึงแบ่ง

นักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยอีก	 ช้ันเรียนละ	 2	 กลุ่ม	

ได้แก่	 กลุ่มที่	 1.	 ภาษาไทยเพื่อการฟังและพูด	 ซ่ึง 

เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางด้านการออกเสียงภาษา

ไทยและความเข้าใจภาษาไทย	 เพื่อให้สามารถติดต่อ

สื่อสารกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ	 ได้อย่างถูกต้อง	
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การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

The Development of Reading Exercises for Main Idea Comprehension

Using Local Information for Fourth Grade Students
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Siriwan	Vanichatanavorachai	

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความ		 

2)	พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกการอ่านจับใจความให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	3)	ทดลองใช้

แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน	 และ	 4)	 ประเมินผลการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความ 

และความคิดเหน็ของนกัเรยีนต่อแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้ข้อมลูท้องถิน่	กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	

คือ	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนเทศบาล	5	วัดศรีส�าราญ	อ�าเภอสองพี่น้อง	จังหวัดสุพรรณบุรี	

จ�านวน	22	คน	ภาคเรยีนที	่2	ปีการศึกษา	2555	ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองรวมท้ังหมด	18	ช่ัวโมง		แบบแผน

การทดลอง	 คือ	 One	Group	 Pretest-Posttest	 Design	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 1)	 แบบสอบถาม	 

2)	 แบบสัมภาษณ์	 3)	 แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น	 และ	 4)	 แบบทดสอบวัดผล 

การเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความ	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ	(%)	ค่าเฉลี่ย	(X )	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(S.D.)	การทดสอบค่าที	(t-test)	และการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)		

ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 นักเรียน	 ครู	 และปราชญ์ผู้รู้ในท้องถ่ิน	 ต้องการให้แบบฝึกมีหลายรูปแบบ	

เนื้อหาน่าสนใจ	 เข้าใจง่าย	 เป็นเรื่องราวใกล้ตัวเด็กหรือข้อมูลท้องถ่ินซ่ึงประกอบด้วย	 ช่ือแบบฝึก	 ค�าน�า	 

ตัวชี้วัด	ค�าชี้แจง	บทอ่านข้อมูลท้องถิ่น	แบบทดสอบก่อนเรียน	แบบทดสอบหลังเรียน	แบบฝึก		2)	แบบฝึก

การอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น	มีประสิทธิภาพ	81.81/82.70		3)	การทดลองใช้แบบฝึก

การอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น	นักเรียนมีความสนใจในการเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดย

ใช้ข้อมูลท้องถิ่น	นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม	มีความตั้งใจในการเรียนรู้	และเรียนรู้อย่างมี

ความสุข	4)	ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 และนักเรียนมีความคิดว่า 

แบบฝึกการอ่านจับใจความ	ท�าให้นักเรียนเกิดความสนใจ	กระตือรือร้น	และเกิดความสนุกสนานในการเรียน	

ช่วยให้รักและเข้าใจเรื่องราวในท้องถิ่น	ช่วยให้อ่านและเขียนภาษาไทยได้ดีขึ้น

ค�าส�าคัญ: แบบฝึก/	การอ่านจับใจความ/	ข้อมูลท้องถิ่น
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Abstract

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

of	 reading	comprehension	drill	exercises	2)	 to	develop	and	assess	 the	efficiency	of	 reading	

comprehension	drill	exercises	to	meet	the	selected	efficient	standard	criterion	of	80/80	3)	to	

implement	the	reading	comprehension	drill	exercises	using	local	information	and	4)	to	evaluate	

the	learning	outcomes	of	reading	comprehension	and	the	students’	opinions	towards	in	reading	

comprehension	drill	exercises	using	local	information.	The	sample	consisted	of	22	fourth	grade	

students,	Thetsaban	5	School	Watsisamran,	Songphinong	District,	Suphanburi	Province.	The	

experiment	was	conducted	during	the	second	semester	of	the	academic	year	2012	and	within	

the	duration	of	the	implementation	covered	18	hours.	The	research	design	was	one	group	pretest-

posttest	design.	

The	 research	 instruments	 were:	 1)	 questionnaires	 2)	 interview	 forms	 3)	 reading	

comprehension	drill	exercises	using	local	information	and	4)	reading	comprehension	learning	

outcomes	test.	The	data	were	analyzed	by	percentage	(%),	mean	(X ),	standard	deviation	(S.D.),	

t-test	dependent	and	content	analysis.		The	results	of	this	research	were	as	follow:	1)The	students,	

teachers	and	involved	persons	required	the	development	of	drill	exercises	with	variety	of	formats,	

interesting	contents	and	self-related	contents	of	 local	 information	were	consisted	of	preface,	

objectives,	 explanation	of	 using	 the	drill	 exercises,	 reading	 comprehension	 test	 and	 reading	

comprehension	drill	exercises.		2)	The	efficiency	of	reading	comprehension	drill	exercises	met	

the	criterion	of	81.81/82.70		3)	The	implementation	of	reading	comprehension	drill	exercises	

using	local	information.	The	students	were	interested	in	reading	comprehension	drill	exercises	

using	 local	 information,	 participate	 in	 the	 activities,	 enthusiastic	 and	 happiness	 in	 learning.	 

4)	The	 students’	 learning	 outcomes	 in	 reading	 comprehension	were	 higher	 than	 before	 the	

instruction	were	statistically	significant	at	 .01	 level.	The	students’	opinions	 toward	 the	drill	

exercises	revealed	that	the	content	of	the	drill	exercises	were	interesting	and	understandable.	

The	drill	exercises	could	enhance	their	love	and	pride	of	their	community.									

Keywords: Drill	Exercises/	Reading	Comprehension/	Local	Information

บทน�า

สภาพของสังคมปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูล

ข่าวสาร	 มีเอกสารสิ่งพิมพ์	 และสื่อต่างๆ	 เกิดขึ้น 

จ�านวนมาก	 รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 ความรู้ใหม่ๆ	

แนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ที่จะต้องติดตาม

ให้ทันต่อเหตุการณ์	 ท�าให้เราต้องอ่านอยู่ตลอดเวลา		

การอ่านเป็นสิง่ส�าคัญในการด�าเนนิชีวติ	เพราะการอ่าน

จะมีส่วนช่วยสร้างความส�าเร็จในการด�าเนินชีวิต	ผู้ใด

มีความสามารถในการอ่านเป็นพิเศษ	 มักจะมีโอกาส

เจริญก้าวหน้าในอาชีพและในชีวิต	 โลกปัจจุบันเป็น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร	์ 

2)	 ศึกษาความคิดเห็นของครูคณิตศาสตร์ที่มีต่อการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน	 3)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1-3	 จากการสอนของครูที่ได้รับการนิเทศและ 

การปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ครูคณิตศาสตร	์

ระดับชั้นละ	2	คน	จ�านวน	6	คน	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-3	ระดับชั้นละ	2	ห้อง	จ�านวน	6	ห้อง	จ�านวน		

237	คน	โรงเรียนคงทองวิทยา	อ�าเภอดอนตูม	จังหวัดนครปฐม	และศึกษานิเทศก์		จ�านวน	1	คน	การวิจัย

ครั้งนี้ด�าเนินการในภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2555	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แผนการนิเทศ	 

แบบประเมิน	 แบบสอบถาม	 แบบทดสอบ	 แบบสัมภาษณ์	 และประเด็นการสนทนากลุ่ม	 วิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้ค่าร้อยละ	(%)	ค่าเฉลี่ย	(Χ )	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ค่าที	(t-test)	แบบ	Dependent	และ 

การวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 Analysis)	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ความสามารถการจัดการเรียนรู้ของคร ู

ที่ได้รับการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสูงขึ้นในระดับมากทุกด้าน	 2)	 ครูมีความคิดเห็นต่อการนิเทศแบบ 

เพื่อนช่วยเพื่อนอยู่ในระดับมากที่สุด	 และ	 3)	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น 

หลังจากการจัดการเรียนรู้ของครูที่ได้รับการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน	

ค�าส�าคัญ:	การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน/	ความสามารถการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์											

Abstract

The	purposes	of	this	research	were:	1)	to	develop	Instructional	capabilities	of	mathematics	

teachers,	2)	to	study	the	opinions	of	mathematics	teachers	towards	peer	coaching		3)	to	study	

the	mathematics	learning	achievement	of	7th-9th	grade	students.	The	sample	was	consisted	of			

6	mathematics	 teachers,	 237	7
th
-9

th
	 grade	 students	 in	Kongthong	Wittaya	School	Don-Tum	
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District,	Nakhon	Pathom,	supervisor	who	participated		in		project	of	peer	coaching,	semester	 

2,	 academic	year	2012.	The	 instruments	used	 for	 this	 research	were	plans	 for	 supervision,	

evaluation	forms,	questionnaires,	testing	forms,	interviewing	forms	and	focus	group.	The	statistics	

used	for	analysis	were	percentage	(%)	mean	(Χ )	standard	deviation	(S.D.)	t-test	dependent	and	

content	analysis.

The	result	of	the	study	was	as	follow:

1)	The	teachers’	Instructional	capabilities	who	were	supervised	by	peer	coaching	were	

at	the	high	level.	2)	The	mathematics	teachers	had	good	opinions	towards	peer	coaching	at	the	

highest	level.	3)	After	the	mathematics	teachers	participated	in	peer	coaching,	the	7th-9th	grade	

students’	learning	achievement	were	increased	higher	than	before.

Keywords: Peer	Coaching/	Instructional	Capabilities	Development

บทน�า

สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกในปี	 พ.ศ.	

2555	 ที่นานาประเทศทั่วโลกต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ	 

ทั้งในด้านความร่วมมือและการแข่งขันด้านคุณภาพ

ของสนิค้าและบรกิาร	เพือ่ความอยูร่อดและผลประโยชน์

ของประเทศ	โดยเฉพาะการก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน		

ในปี		พ.ศ.	2558	ทีม่กีารเปิดเสรด้ีานการค้าและบรกิาร	

เป็นเหตุผลส�าคัญประการหนึ่งที่ประเทศท่ัวโลกต้อง

เร่งพัฒนาก�าลังคนให้มีคุณภาพเทียบมาตรฐานสากล		

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2554:	1)

ส�าหรับด้านการศึกษาของประเทศไทยได้มี

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง	 (พุทธศักราช		

2552-2561)	 ก�าหนดประเด็นส�าคัญของระบบ 

การศึกษาและการเรียนรู้ที่ต้องปฏิรูป	อย่างเร่งด่วนไว้	

4	ประการ	คือ	1)	พัฒนาคนไทยยุคใหม่	2)	พัฒนา

คุณภาพครูยุคใหม่	 3)	 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่	 และ	 4)	 พัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการยุคใหม่	 ซ่ึงการพัฒนาครูยุคใหม	่ 

มีมาตรการหลัก	 	 คือ	 1)	 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ

และหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะครูให้เชื่อมโยง

กบัความสามารถในการจดัการเรยีนการสอนและเรยีน

รู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 2)	 เร่งจัดต้ังกองทุน

พฒันาและกองทนุส่งเสรมิคร	ูคณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา	3)	พัฒนาครู	อาจารย์	โดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ	โดยเฉพาะการพัฒนาครูประจ�าการที่สอน

ไม่ตรงวิชาเอก	 ให้สามารถจัดการเรียนการสอน	 

ได้อย่างมีคุณภาพ	 รวมทั้งให้มีระบบและมาตรฐาน 

จูงใจให้ครู	 คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 และ	 4)	 พัฒนาคณาจารย์	 

ผู้บรหิาร	และบคุลากรด้านอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา	

ให้สามารถจัดการเรียนการสอน	 วิจัย	 และพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 และการใช้ครู	 คณาจารย์	

และบุคลากรทางการศึกษา	(ส�านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา,	2554:	14-32)		

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐานของส�านักทดสอบทางการศึกษา	 (สทศ.)	

ผลคะแนน	O-NET		กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์		

ปีการศึกษา	2553-2555	ของนกัเรยีน	ช้ันมธัยมศึกษา

ปีที่	 3	 พบว่า	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ	

ปีการศึกษา	 2553-2555	 คิดเป็นร้อยละ	 24.18,		

32.08	 และ	 26.95	 ตามล�าดับ	 ระดับเขตพื้นที่	 

ปีการศึกษา	 2553-2555	 คิดเป็นร้อยละ	 22.95,	
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	สร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ	SQ4R	บนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน		2)	ศึกษาผลการใช้รูปแบบ	SQ4R	บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ

ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	 และ	 3)	 ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ	 

SQ4R	บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นิสิตระดับปริญญาตรี	

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จ�านวน	38	คน	

ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 รูปแบบ	 SQ4R	 บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	 

อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม	มี	4	องค์ประกอบ	ประกอบด้วย	(1)	ที่มาของรูปแบบ	(2)	การจัดกระบวนการเรียน

การสอน	(3)	การน�ารูปแบบไปใช้	และ	(4)	ผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบ	2)	นิสิตมีวัฒนธรรมการอ่านหลังเรียน

ด้วยรูปแบบ	SQ4R	บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และ	 3)	 นิสิตมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ	 SQ4R	 

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ:	SQ4R/	เครือข่ายสังคมออนไลน์/	วัฒนธรรมการอ่าน

Abstract

The	purpose	of	this	research	was:	1)	construct	and	examining	the	quality	of	SQ4R	Model	

on	Online	Social	Network	to	the	Reading	Culture	Promotion	2)	to	study	the	results	of	SQ4R	

Model	on	Online	Social	Network	to	the	Reading	Culture	Promotion,	and	3)	to	study	the	satisfaction	

of	the	students	learning	with	of	SQ4R	Model	on	Online	Social	Network	to	the	Reading	Culture	

Promotion.	The	sample	group	consisted	of	38	undergraduate	students	of	Technology	Education	

and	Computer	Education,	the	Faculty	of	Education,	Naresuan	University.	The	results	were	as	

follows:	1)	A	Development	of	SQ4R	Model	on	Online	Social	Networks	to	the	Reading	Culture	

*	 นิสิตปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
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Promotion	 composed	 four	 parts	 were	 presented	 as	 follows:	 (1)	 Orientation	 of	 the	Model	 

(2)	The	Process	of	Learning	Model	(3)	Application	and	(4)	Instructional	and	Nurturant	Effects.	

2)	The	students	had	posttest	of	Culture	Reading	through	SQ4R	Model	on	Online	Social	Networks	

to	 the	Reading	Culture	 Promotion	was	 higher	 than	 pretest	 at	 the	 	 .05	 level	 of	 significant.	 

3)		The	students	were	very	satisfied	with	learning	from	SQ4R	Model	on	Online	Social	Networks	

to	the	Reading	Culture	Promotion.

Keywords: SQ4R/	Online	Social	Network/	Reading	Culture	

บทน�า

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 

2542	แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2545	(2546)	หมวด	4	

มาตรา	24	(3)	ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษา

ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองได ้	 โดยให ้สถานศึกษาและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

จากประสบการณ์จริง	ฝึกการปฏิบัติ	คิดเป็น	ท�าเป็น	

รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งการอ่าน

ถือเป็นพื้นฐานส�าคัญ	 ที่จ�าเป็นและส�าคัญอย่างย่ิงใน

ชีวิตประจ�าวัน	แต่สถิติการอ่านของคนไทยในปัจจุบัน

ยงัน้อยมาก	ส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกบัการเล่นคอมพวิเตอร์

และดูโทรทศัน์	สอดคล้องกบัผลส�ารวจของส�านกังาน

วิจัยเอแบคโพลล์	 (2549)	 พบว่า	 เด็กไทยไม่อ่าน

หนงัสอื	แต่ช่ืนชอบการคุยโทรศัพท์	การเล่นอินเทอร์เนต็	

ซ่ึงเป็นเทคโนโลยทีีม่อิีทธพิลในการดึงดูดมากกว่าการ

อ่านหนังสือ	และอิทธิพลของสื่อบนอินเทอร์เน็ตเข้า

มามบีทบาทอย่างมากในการอ่าน		ดังนัน้จึงจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้ถูกวิธี

และสอดคล้องกบัสภาพสงัคมปัจจุบัน	กอปรกบักระแส

ความนิยมของเครือข่ายสังคมออนไลน์	 (Online	 

Social	Network)	โดยเฉพาะ	Facebook	ที่เข้ามามี

บทบาททางการอ่านเป็นอย่างมาก	 มีการน�ามาใช้ใน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	 เช่น	 แผนงานสร้างเสริม

วฒันธรรมการอ่าน	(2553)	เกดิขึน้เพือ่เป็นพืน้ทีก่ลาง

ของการส่งผ่านข้อมูลความรู้เก่ียวกับการอ่าน	 เพื่อ 

การสร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านสู ่สังคม 

สุขภาวะร่วมกันในสังคมไทย	เป็นต้น	

จากความส�า คัญของการอ ่ านและการ 

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทส�าคัญ

ในการอ่าน	 จึงเป็นอย่างยิ่งต้องมีการส่งเสริมและ

สนับสนุนการอ่านให้นิสิตเข้าใจและสนใจในการอ่าน

มากขึ้น	 ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการ

และเหมาะสมกบัสภาพสงัคมในปัจจุบัน	ดังน้ันยทุธวธิี

ในการสอนอ่านทีจ่ะช่วยให้ผู้เรยีนเข้าใจการอ่านได้ง่าย

และรวดเร็ว	คือ	เทคนิควิธีการสอนอ่านแบบ	SQ4R	

ของวอลเตอร์	พอค	 (Walter	Pauk)	ประกอบด้วย	

S-Survey,	 Q-Question,	 R-Read,	 R-Record,	

R-Recite,	 R-Reflect)	 ซ่ึงเทคนิควิธีการสอนอ่านนี้

พัฒนามาจากการสอนแบบเอสคิวทรีอาร์	 (SQ3R	 :	

Survey,	Question,	Read,	Recite,	Review)	ของ

ฟรานซิส	(Francis	P.	Robinson,	1970)	ที่กล่าวว่า

สามารถช่วยให้ผู้เรยีนเลอืกสิง่ทีค่าดว่าจะรูจ้ากเรือ่งที่

อ่าน	 และเข้าใจแนวคิดของเรื่องที่อ่านได้อย่างอย่าง

รวดเร็ว	 อีกทั้งช่วยสร้างนิสัยรักการอ่านที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ	(ศศิธร	ไชยเทศ,	2554)	

จากค�ากล่าวข้างต้นเหน็ได้ว่า	เทคนคิการสอน

อ่านแบบ	SQ4R	ช่วยส่งเสรมิความรู	้ความเข้าใจและ

ความสามารถในการอ่านได้	 จนสามารถน�าไปสู่การ 

มีวัฒนธรรมการอ่าน	 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยได้น�าแนวคิด 

ที่ส�าคัญ	 มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าของการจัดการเรียน

การสอน	โดยการพัฒนารูปแบบ	SQ4R	บนเครือข่าย
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ส�าหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

The Development of a Weblog-Based English Writing Instructional Model 

for University Students

ลักษณ์มุนินทร์	สุระคาย*

Lakmunin	Surakhai

ธีรวิทย์	ภิญโญณัฐกานต์**

Dhirawit	Pinyonatthagarn	

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	(1)	พัฒนาแบบจ�าลองการสอนการเขียนภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บ

บล็อกให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 75/75	 (2)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการ

ทดลองและ	 (3)	 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา	ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบจ�าลองการสอนการเขียนภาษา

อังกฤษผ่านทางเว็บบล็อก	กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่	1	จ�านวน	30	คน	ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพือ่พฒันาทกัษะการเรยีน	ในภาคเรยีนที	่2	ปีการศึกษา	2554	มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์	

โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	(1)	แบบจ�าลองการสอนการเขียนภาษาอังกฤษผ่าน 

ทางเว็บบล็อก	 ช่ือ	 Surakhai	WEWI	Model	 (2)	 แบบทดสอบก่อนเรียน	 (3)	 แบบทดสอบหลังเรียน	 

(4)	แนวค�าถามส�าหรับการเขียนบันทึกแสดงความคิดเห็น	(5)	แบบสอบถาม	วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ	ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยสถิติ	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สถิติ

ทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระกันและการวิเคราะห์ความแปรปรวน	 ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์

ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า	 (1)	 การสอนด้วยแบบจ�าลองการสอนการเขียนภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บบล็อกที่

พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ	77.03/75.53	ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	(E1/E2	=	75/75)	(2)	นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	(3)	ความพึงพอใจ

ของนักศึกษา	 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบจ�าลองการสอนเขียนการภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บบล็อกที่พัฒนาขึ้น	

อยู่ในระดับสูง

ค�าส�าคัญ:	แบบจ�าลองการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ/	การเขียนผ่านเว็บบล็อก
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Abstract

This	study	aimed	to	(1)	develop	a	weblog-based	English	writing	instructional	model	

based	on	the	efficiency	criterion	determined	at	75/75,	(2)	compare	students’	learning	achievements	

after	using	the	weblog-based	English	writing	instructional	model	and	(3)	study	students’	satisfaction	

towards	 learning	with	 the	developed	weblog-based	English	writing	 instructional	model.	The	

samples,	who	were	purposively	selected,	were	30	first-year	students	enrolled	in	the	“English	

for	Study	Skills	Development”	course	during	the	second	semester	of	the	academic	year	2011	

at	Valaya	Alongkorn	Rajabhat	University.	The	 research	 instruments	were.	 1)	The	Surakhai	

WEWI	Model,	2)	a	pretest,	3)	a	posttest,	4)	guided	 for	 reflective	 journal	writing	and	5)	a	

questionnaire.	The	data	were	analyzed	quantitatively	and	qualitatively.	The	guantitative	data	

were	analyzed	by	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation	(S.D.),	independent	sample	

t-test	and	analysis	of	varion	The	qualitative	data	were	analyzed	using	content	analysis.

It	was	found	that	the	efficiency	of	the	Surakhai	WEWI	model	was	77.03/75.53,	which	

corresponded	to	the	efficiency	criterion	determined	at	E1/E2	=	75/75.	The	students’	learning	

achievement	after	the	treatment	was	significantly	higher	than	their	learning	achievement	before	

the	 treatment	 at	 the	 .05	 significance	 level.	And	 the	 students	 expressed	 satisfaction	 towards	

learning	with	the	Surakhai	WEWI	model	at	the	high	level.

Keywords:	Surakhai	WEWI	Model/	Weblog-Based	Writing

1. Introduction

In	the	Thai	educational	context,	English	

writing	is	a	difficult	and	complicated	skill	since	

it	 takes	place	 in	 the	context	of	English	as	a	

foreign	 language	 (EFL)	where	 students	 have	

limited	 opportunities	 to	 use	 English	 in	 their	

daily	lives	(Kitjaroonchai,	2006).	In	teaching	

writing,	Ferris	and	Hedgcock	(2005)	recommend	

that	teachers	should	allocate	adequate	time	in	

writing	classes	to	allow	for	multi-draft	assignments	

and	revisions	of	papers.	Extra	class	periods	are	

necessary	 for	 discussing	 preliminary	 drafts,	

demonstrating	 and	 practicing	 peer	 response	

techniques,	and	revising	assignments	in	class	

or	 in	 computer	 labs.	They	 also	propose	 that	

teachers	 should	 create	 timetables	 that	 offer	

sufficient	time	for	both	teachers	and	students	

to	read	assigned	texts,	practice	pre-writing	and	

drafting	techniques	and	employ	peer	response	

tasks.	Moreover,	 the	teacher	should	allow	as	

much	 time	 between	 sessions	 as	 practical	 to	

make	a	multi-draft	approach	worthwhile.	

One	way	to	provide	students	with	more	

opportunities	 to	 practice	 writing	 is	 to	 use	 a	

weblog	 for	 writing	 activities.	 Jones	 (2006)	

found	that	the	use	of	a	weblog	could	be	employed	

in	 a	 process	 writing	 approach	 with	 positive	

results	in	both	students’	and	teachers’	perceptions.		

In	this	study,	a	weblog	was	used	in	four	specific	

aspects	of	the	process	writing	approach;	peer	
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ผลของการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อเจตคติ

ในการเรียนพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

The Results of Participatory Learning Management on the Attitude in

Physical Education of Matthayomsuksa 5 Students
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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อเจตคติ

ในการเรียนพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	และ	2)	เปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อการเรียนพลศึกษา

ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม	ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยัในครัง้นี	้คือ	นกัเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษา

ปีที่	 5	 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตก�าแพงแสน	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา	

จ�านวน	120	คน	กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัยในครัง้น้ี	ได้จากการสุม่อย่างง่าย	โดยการจับสลาก	จ�านวนนักเรยีน	

40	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	1)	แผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมวิชาซอฟท์บอล	ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	5		2)	แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาพลศึกษา	3)	แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนพลศึกษา	สถิติที่ใช้

ในการวิจัย	คือ		1)	สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	คะแนนเฉลี่ย	และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	2)	สถิติเชิงสรุปอ้างอิง 

ที่ใช้ในการทดลอง	เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง	ใช้สถิติ	 	 t-test	 for	dependent	ผลการวิจัยสรุป 

ได้ว่า	1)	ผลการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท�าให้นักเรียนมีเจตคติในการเรียนพลศึกษาอยู่ในระดับสูง	และ

พฤติกรรมของนักเรียนอยู่ในระดับดี	2)	นักเรียนมีเจตคติก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แตกต่างกัน	อย่างมี

นัยส�าคัญที่ระดับ		.05

ค�าส�าคัญ:	การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม/	เจตคติในการเรียนพลศึกษา

Abstract

This	study	aimed	1)	to	examine	result	of	Participatory	Learning	Management	on	attitudes	

towards	Physical	Education	learning	among	Matthayomsuksa	5	students	and	2)	to	compare	the	

students’	attitudes	towards	Physical	Education	learning	before	and	after	Participatory	Learning	

Management.	The	population	of	this	research	is	120	Matthayomsuksa	5	students	of	Kasetsart	

*	 นิสิตปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้	คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา	คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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University	Laboratory	School	Kamphaeng	Saen	Campus	Center	for	Educational	Research	and	

Development.	The	study	sample	which	was	selected	by	Simple	Ramdom	Sampling	 through	

method	of	drawing	lots	consisted	of	40	Matthayomsuksa	5	students.	The	research	instruments	

were	1)	the	Participatory	Learning	Management	of	Softball	Class	for	Matthayomsuksa	5	students,	

2)	the	test	of	attitudes	towards	Physical	Education	learning,	and	3)	the	observatory	form	of	

Physical	 Education	 learning.	 The	 statistical	 techniques	 used	 were	 1)	 descriptive	 statistics:	

arithmetic	mean	and	standard	deviation,	and	2)	inferential	statistics	for	comparison	before	and	

after	 the	experiment:	 t-test	 	 for	 	 the	dependents.	The	study	 findings	can	be	summarized	as	

follows:	1)	Result	of	Participatory	Learning	Management	on	attitudes	towards	Physical	Education	

learning,	they	were	found	at	the	high	levels	both	before	and	after	the	Participatory	Learning	

Management.	The	students’	learning	behaviors	were	all	at	the	good	level.	2)	When	the	attitudes	

before	and	after	were	compared,	they	were	significantly	different	from	each	other	at	the	statistical	

level	0.05.

Keywords: Participatory	Learning	Management/	Attitude	in	Physical	Education

บทน�า

วิชาพลศึกษาเป็นรายวิชาที่ช่วยส่งเสริมให้

มนุษย์มีพัฒนาทางด้านสติปัญญา	 ร่างกาย	 อารมณ	์

และสงัคม	ดังที	่วาสนา	คุณาอภิสทิธิ	์(2539:	26-27)		

กล่าวว่า	 จุดมุ่งหมายของการเรียนวิชาพลศึกษาม	ี 

5	ประการ	ได้แก่	1)	พฒันาทางด้านร่างกาย		2)	พฒันา 

การ	 ทางด้านจิตใจ	 3)	 พัฒนาการทางด้านอารมณ	์

4)	พัฒนาการทางด้านสังคม	และ	5)	พัฒนาการทาง

ด้านทักษะ	 ซ่ึงจะเห็นได้ว่า	 รายวิชาพลศึกษามีจุดมุ่ง

หมายเพื่อพัฒนามนุษย์ในด้านต่างๆ	 ให้เป็นบุคคลที่

สมบรูณ์เช่นเดียวกนักบัการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนๆ	แต่

เมื่อพิจารณาลักษณะธรรมชาติของรายวิชาพลศึกษา

พบว่า	 รายวิชาพลศึกษาเป็นรายวิชาที่เน้นทักษะ 

ทางด้านร่างกาย	 เป็นการศึกษาที่เน้นการเล่นการ 

ออกก�าลังกาย	 หรือกิจกรรมทางกายที่ได้คัดสรรมา

อย่างเหมาะสมแล้ว	 ยังเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้	 

ดังนั้น	 พลศึกษาจึงเป็นเครื่องมือท่ีมีความส�าคัญยิ่ง

ทางการศึกษาแต่ทั้งนี้ต้องอาศัยผู้น�าที่สามารถช่วย 

จัดกิจกรรมต่างๆ	และแนะน�านักเรียนให้มีส่วนร่วม

อย่างมีแบบแผนถูกต้องตามหลักวิชาการ	 ตามความ

ต้องการและความสนใจของนักเรียน	 จึงจะเกิด 

ผลอย่างแท้จริง		

การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 

ในปัจจุบัน	 พบว่าครูผู้สอนพลศึกษาศึกษาส่วนใหญ ่

มุ่งเน้นการสอนทักษะทางด้านกีฬาให้แก่ผู้เรียน	เน้น

การพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬาชนิดต่างๆ	 คร ู

ผู้สอนมกัละเลยความสนใจในกลุม่นกัเรยีนทีม่ทีกัษะ

ทางด้านกีฬาน้อย	 ท�าให้รายวิชาพลศึกษาเป็นวิชา 

ทีน่่าเบือ่ส�าหรบันกัเรยีนบางกลุม่	และการจัดการเรยีน

การสอนพลศึกษามักไม่ประสบความส�าเร็จ	 ดังที่	 

จตุพร	สุทธิรัตน์	(2550:	152)	กล่าวว่า	ปัญหาหนึ่ง

ของการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา	 ที่ผ่านมา

คือ	นกัเรยีนไม่สามารถน�าทกัษะพลศึกษาไปใช้ในชีวติ

ประจ�าวนัได้	ท�าให้ไม่เหน็ประโยชน์และคุณค่าของวชิา

พลศึกษา	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 ฮิลด์เรสท์	 (Hilldreth,	

1966	อ้างถึงใน	ไฉน	รัตนภักดี,	2544:	4)	กล่าวว่า	

สาเหตุท่ีท�าให้เด็กฉลาดจ�านวนหนึ่งไม่ประสบความ

ส�าเร็จในการเรียนวิชาพลศึกษา	 เพราะมีความสนใจ
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การพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การอนุรักษ์พรรณไม้ในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี

The Curriculum Development on  the Local Plants Conservation,  

Science Subject Area for Prathomsuksa 6 Students, Suphanburi Province.
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บทคัดย่อ

การวิจยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายทัว่ไปเพือ่พฒันาหลกัสตูรเรือ่งการอนรุกัษ์พรรณไม้ในท้องถิน่	กลุม่สาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 และมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ

เพื่อ	 1)	 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร	 2)	 พัฒนาหลักสูตรฉบับร่าง	 3)	 ทดลองใช้หลักสูตร	 

4)	 ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร	 กลุ่มตัวอย่างได้แก่	 นักเรียน	 ช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 ภาคเรียนท่ี	 2	 

ปีการศึกษา	 2555	 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร	 อ�าเภออู่ทอง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 จ�านวน	 36	 คน	 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 1)	 แบบสัมภาษณ์	 2)	 แบบสอบถาม	 3)	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน	 4)	 แบบวัดทักษะการปฏิบัติ	 5)	 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตร	 วิเคราะห์ข้อมูลโดย 

ใช้สถิติพื้นฐานและการทดสอบที		

ผลการวิจัยพบว่า	1)	สถานศึกษาควรจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น	เพื่อให้

นกัเรยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงอันก่อให้เกดิความรูค้วามเข้าใจท่ีแท้จรงิ	2)	หลกัสตูรมคีวามสอดคล้อง

และเหมาะสมตามองค์ประกอบของหลักสูตร	 3)	 นักเรียนมีความต้ังใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม	 

สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นอย่างดี	4)	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ทักษะการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก	 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ: พัฒนาหลักสูตร/	การอนุรักษ์พรรณไม้ในท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี/	สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์			

 

Abstract

This	study	aimed	at	developing	a	science	curriculum	on	the	Local	Plants	Conservation,	

for	Prathomsuksa	6	students,	Suphanburi	Province.	The	specific	purposes	were	to	1)	collect	the	

basic	information	2)	develop	the	curriculum	3)	try	out	the	curriculum	4)	evaluate	and	improve	

*	 นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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the	curriculum.	The	samples	were	36	students	studying	in	Prathomsuksa	6	at	AnubanBanthaprayajuk	

school	in	academic	year	2012.	The	instruments	used	to	collect	data	were	1)	an	interview	form	

2)a	questionnaire	3)an	achievement	test	4)	a	practical	skills	assessment	5)	a	measurement	of	

satisfaction.	The	data	were	analyzed	by	descriptive	statistics	and	t-test.	

The	results	were:	1)	the	basic	information	showed	that	schools	should	provide	education	

in	accordant	to	local	needs	to	allow	students	to	learn	from	direct	experience	for	true	understanding.	

2)	 the	 curriculum	 try	 out	 showed	 that	 all	 components	 were	 determined	 to	 be	 appropriate.	 

3)	students	had	high	intention	and	interests	and	were	able	to	practice	well	with	the	activities.	

4)	the	students		had	a	higher	achievement	after	learning,	the	overall	practical	skills	and	satisfaction	

were		at		the	very	high	level.	

Keywords: Curriculum	 development/	 Local	 Plants	 Conservation	 Suphanburi	 Province/	 

Science	Subject	Area.

บทน�า

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ	พทุธศักราช		

2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม		(ฉบับที่	2)		พุทธศักราช		

2545	หมวด	4	มาตรา	22	การจัดการศึกษาต้องยึด

หลกัว่าผู้เรยีนทกุคนมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละ

พัฒนาตนเองได้	 และถือว่าผู้เรียนนั้นส�าคัญที่สุด	

กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสรมิให้ผู้เรยีนสามารถ

พฒันาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ	และมาตรา	27	

วรรคหนึ่ง	ซึ่งได้ก�าหนดว่า	ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีหน้าที่จัดท�าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค ์

ในวรรคหนึง่	ได้ก�าหนดในส่วนทีเ่กีย่วกบัสภาพปัญหา

ในชุมชนและสังคม	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และให  ้

สถานศึกษาร่วมกับชุมชน	 องค์กรต่างๆ	 ส่งเสริม 

ความเข้มแข็งของชุมชน	โดยการจัดการเรยีนการสอน

ภายในชุมชนให้ผู้เรียน	 โดยใช้กระบวนการในการ

แสวงหาความรู้	 ข้อมูล	 ข่าวสาร	 และรู้จักเลือกสรร	

ภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ	 ในชุมชน	 (กระทรวง

ศึกษาธิการ,	2545:	13)	สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศักราช	

2551	 มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้น

การเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ	 มีทักษะส�าคัญ 

ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรูโ้ดยใช้กระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้	 และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย	 

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน	มีการท�า

กิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย

เหมาะสมกับระดับชั้น	นอกจากนี้วิทยาศาสตร์ยังช่วย

ใหม้นุษย์ได้พัฒนาวิธคีิด		ทัง้ความคดิเป็นเหตุเป็นผล	

คิดสร้างสรรค์		คิดวิเคราะห์วิจารณ์		มีทักษะที่ส�าคัญ

ในการค้นคว้าหาความรู	้มคีวามสามารถในการแก้ปัญหา

อย่างเป็นระบบ		สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลาก

หลายและประจกัษ์พยานทีต่รวจสอบได้	วทิยาศาสตร์

เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่ง 

ความรู้	(Knowledge	Based	Society)	ดังนั้นทุกคน

จึงจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์	 เพื่อ 

ทีจ่ะมคีวามรูค้วามเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยี

ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นสามารถน�าความรู้ไปใช้อย่างมี

เหตุผล	สร้างสรรค์	และมคุีณธรรม	(กระทรวงศึกษาธกิาร,	

2552:	 92)	 และในสาระที่	 2	 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	

มาตรฐาน	ว	2.2	ระบุให้ผู้เรียนเข้าใจความส�าคัญของ

ทรพัยากรธรรมชาติ	การใช้ทรพัยากรธรรมชาติในระดับ
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ให้มีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	

2)	สร้างเกณฑ์ปกติส�าหรับแปลความหมาย	และได้เครื่องมือเป็นแบบวัดทักษะชีวิต	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัย	 คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร	ี 

เขต	 1	 จ�านวน	 370	 คน	 ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 เครื่องมือที่ใช้วิจัย	 เป็นแบบวัดทักษะชีวิตแบบ 

เลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 จ�านวน	 40	 ข้อ	 สถิติที่ใช้ส�าหรับการวิจัยได้แก่	 สถิติ	 t–test	 Independent,	 

สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัค,	วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสถิติ	Factor	Analysis	โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป	และใช้เกณฑ์ปกติแบบเปอร์เซ็นไทล์

ผลการวิจัยพบว่า

1.	 แบบวัดทักษะชีวิตมีคุณภาพ	ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	เชิงโครงสร้าง	ค่าอ�านาจจ�าแนก	และ

ค่าความเชื่อมั่น	มีความเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

2.	 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 มีทักษะชีวิตที่ดีขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที ่

สถานศึกษาก�าหนด	

3.	 โดยภาพรวม	พบว่าองค์ประกอบทกุด้านมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดับมาก	และสงูกว่าเกณฑ์อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

ค�าส�าคัญ:	ทักษะชีวิต	พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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Abstract

The	objectives	of	this	research	are	as	follows:	1)	The	develop	to	measure	life	skills	

following	the	focus	point	on	improving	the	quality	of	Pratom	6	students	according	to	the	Basic	

Education	 Curriculum	 2001.	 2)	 To	 generate	 normal	 for	 interpretation	 and	 to	 get	 life-skill	

assessment.	The	population	in	this	research	was	370	Pratom	6	students	in		Kanchanaburi	Primary	

Education	Service	Area	Office	1	which	was	derived	from	multistage	random.	Tools	used	to	

research	to	get	the	multiple	choice	questions	for	life-skill	assessment	40	items	with	four	options.	

Statistics	 that	 are	 used	 for	 research	 T-test	 Independent	 statistics	 are	 as	 follows;	 The	 alpha	

coefficient	formula	Alfa		Cronbach;	

Factor	Analysis	statistics	using	the	finished	program	and	use	a	regular	tile	percent	criteria.

The	results	are:	

1.	 The	developed	tool	to	measure	life	skills	the	focus	points	of	quality	is	appropriate	

for	Pratom	6	students

2.	 The	good	life	have	skills	and	desirable	characteristics	Pratom	6	students	according	

to	the	Academy.

3.	 Overall	it	was	found	that	all	of	the	elements.	When	they	were	compared	with	the	

criteria,	it	was	found	that	all	appropriate	aspects	had	the	statistically	significant	at	0.5	higher	

than	the	criteria.		

Keywords:	Develop	Focus	Life	Skills		

บทน�า 

สภาพสังคมในปัจจุบันเป็นยุคของความ 

รวดเร็วและก้าวหน้าของเทคโนโลยี	 การสื่อสาร	 

ความหลากหลายทางเช้ือชาติ	 และวัฒนธรรม	 

จากสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงอย่างมากได้ส ่ง 

ผลกระทบต่อเด็กวัยเรียน	 ทั้งการเปลี่ยนแปลงและ

ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษาต่อของ 

บุตรหลานตลอดจนการเผชิญสิ่งย่ัวยุหรือตัวแบบ 

ที่ไม่เหมาะสมต่างๆ	 รอบตัว	 ก่อให้เกิดปัญหากับ 

นกัเรยีนอย่างมากทัง้ปัญหาด้านการปรบัตัว	ด้านอารมณ์

และจิตใจ	ด้านสุขภาพ	สถานศึกษาได้น�ากระบวนการ

สอนทักษะชีวิตเข้าไปสอนให้กับนักเรียนโดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	เรื่องเพศสัมพันธ์	เอดส์	และสารเสพติด	ใน

เด็กและเยาวชนท่ีมีทักษะชีวิตต�่า	 ขาดภูมิคุ้มกันทาง

สงัคมทีดี่	เมือ่จบการศึกษาขัน้พืน้ฐานไปแล้ว	อาจเป็น

คนไม่ประสบความส�าเร็จในชีวิต	 มีปัญหาทางด้าน

อารมณ์และจติใจ	และยงัมคีวามขดัแย้งในชีวติได้ง่าย	

ครจูงึจ�าเป็นต้องจดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ

ให้ผู้เรียนมีและใช้ทักษะชีวิตสามารถเผชิญปัญหา 

ต่างๆ	รอบตัวได้เหมาะสมกบัช่วงวยั	รูจั้กตัดสนิใจและ

แก้ไขสถานการณ์ให้นกัเรยีนสามารถอยูร่อดปลอดภัย

จากปัญหาต่างๆ	และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมี

ความสุข	 สอดคล้องกับสมรรถนะด้านทักษะชีวิตใน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	

2551	 ที่เน้นให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทั้ง 

ด้านความรู้	 ความรู้สึกนึกคิด	 ให้รู้จักสร้างสัมพันธ ์

อันดีระหว่างบุคคล	 จัดการปัญหาและความขัดแย้ง

ต่างๆ	อย่างเหมาะสม	ปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง
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การประเมินนักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้บริหารและครูโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
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บทคัดย่อ

การวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิผลผู้บรหิารและครดู้านการคิดวิเคราะห์ของนกัเรยีนโรงเรยีน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี	เขต	3	ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง	กลุ่ม

ตัวอย่างในระยะที่	1	คือ	ผู้บริหารและครูโรงเรียนในเขตสุพรรณบุรี		จ�านวน	370	คน	ระยะที่	2	ผู้บริหาร

และครูโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี	 เขต	3	จ�านวน	335	คน	ระยะ 

ที่	3	และ	4	คือ	ครูผู้รับผิดชอบโครงการการคิดวิเคราะห์ของโรงเรียนบ้านพุน�้าร้อน	จ�านวน	12	คน	การเก็บ

รวบรวมข้อมลูใช้การสอบถาม	และการวเิคราะห์เอกสาร		การวเิคราะห์ข้อมลูเชิงปรมิาณใช้สถติิบรรยาย	ได้แก่	

การแจกแจงความถี่	ค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สถิติอนุมาน	ได้แก่	การทดสอบด้วยค่าที

ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ผู้บริหารและครู	 ด�าเนินการประเมินผลด้านการคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง 

ในเรือ่งการประเมนิคุณลกัษณะด้านความคิดวเิคราะห์สงูทีส่ดุ	และไม่ได้ด�าเนนิการในเรือ่งการก�าหนดมาตรฐาน/

ตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ด้านการคิดวิเคราะห์สูงที่สุด	 2)	 ผู้บริหารและครูมีความต้องการด้านการรายงานคุณภาพ 

การประเมิน/การจัดหาเอกสารที่รายงานความก้าวหน้ามากท่ีสุด	 3)	 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การเขียนรายงานคุณภาพการประเมินโครงการการคิดวิเคราะห์	 หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่าง 

มนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	0.01	และ	4)	ทกัษะการเขยีนรายงานคุณภาพการประเมนิโครงการการคิดวเิคราะห์

ของบุคลากรอยู่ในระดับดีมาก

ค�าส�าคัญ:	การคิดวิเคราะห์/	การประเมินแบบเสริมพลัง/	โครงการการคิดวิเคราะห์

Abstract 

The	objective	of	this	research	was	to	evaluate	the	directors	and	teachers	on	students’	

analytical	thinking	in	Suphanburi	Primary	Educational	Service	Area	3	based	on	empowerment	

*		 นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

**	 อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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evaluation.	The	samples	of	this	research	were	divided	four	stages.	The	first	stage	was	the	370	

directors	and	teachers	 in	Suphanburi	province.	The	second	stage	was	 the	335	directors	and	

teachers	in	Suphanburi	Primary	Educational	Service	Area	3.	The	third	and	the	fourth	stages	

were	the	12	teachers	who	were	owner	the	analytical	thinking	project.	The	research	instruments	

were	a	questionnaire	and	content	analysis.	The	statistics	used	for	analysis	the	data	were	frequency,	

percentage,	and	standard	deviation.	The	inference	statistics	was	t-test.	

The	results	of	this	research	found	that:	1)	The	directors	and	teachers	always	managed	

to	evaluate	on	analytical	thinking	and	didn’t	manage	on	analytical	thinking	standard,	2)	The	

directors	and	teachers	needed	to	report	the	quality	of	the	evaluation,	3)	In	the	writing	the	report	

evaluation	on	analytical	thinking	project,	the	pose	personals’	development	were	significantly	

higher	than	the	pre	personals’	development	at	the	level	of	.01,	and	4)	The	skill	of	the	writing	

the	report	evaluation	on	analytical	thinking	project	was	at	the	very	good	level.

Keywords:	Analytical	Thinking/	Empowerment	Evaluation/	Analytical	Thinking	Project

บทน�า

แผนการศึกษา	ศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรม

แห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2549-2559)	 ระบุว่าพัฒนาการ 

ทางสังคมซ่ึงก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่เรียกว่า	 “สังคมฐาน

ความรู ้”	 ท�าให้เห็นกระแสหลักของการพัฒนาที ่

ก้าวเข้าสูยุ่คสงัคมข่าวสารข้อมลู	เหน็ได้ชัดถงึบทบาท

หน้าท่ีที่ส�าคัญยิ่งขึ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สารในการแพร่กระจายข่าวสารความรูเ้รือ่งทัว่ไป	

อย่างกว้างขวางรวดเร็วยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา	 ข้อมูล

ข่าวสารที่แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางรวดเร็วน้ี

หลอมรวมเรื่องซ่ึงเป็นประโยชน์และสิ่งอันไม่พึง 

ประสงค์ที่อาจครอบง�าความคิด	 ความเช่ือและการ

ประพฤติปฏิบติัทีแ่ปลกไปจากวฒันธรรมอันดีงามของ

สงัคมได้	(ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	

2544:	 25–26)	 จึงจ�าเป็นที่เด็กและเยาวชนไทยใน

สถานศึกษาจะต้องได ้รับการพัฒนาฝึกฝนด้าน 

การคดิวิเคราะหเ์พื่อให้สามารถพจิารณาความถูกต้อง

ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งต่างๆ	

ปัจจุบันนักการศึกษาได้หันมาให้ความสนใจ

และเห็นความ	 ส�าคัญต่อการพัฒนาการคิดของเด็ก

และเยาวชนอย่างแพร่หลาย	 โดยเช่ือว่าการคิดเป็น

คุณสมบัติเบื้องต้นที่ส�าคัญที่เป็นพื้นฐาน	 ท�าให้เด็ก

และเยาวชนเป็นผู้มีความสามารถทางสติปัญญาสูง		

ซ่ึงความสามารถในการคิดเป็น	สมรรถนะส�าคัญทีร่ะบุ

ไว้ในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศักราช	

2551	 โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์	 การคิดอย่างสร้างสรรค์	 การคิดอย่างมี

วิจารณญาณและ	 การคิดเป็นระบบ	 เพื่อน�าไปสู่การ

สร้างองค์ความรู ้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

เกีย่วกบัตนเอง	และสงัคมได้อย่างเหมาะสม	แนวทาง

ดังกล่าวสอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร

ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษ 

ที่	 21	 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม	 รักความ

เป็นไทย	 มีทักษะการคิดวิเคราะห์	 คิดสร้างสรรค์	 มี

ทักษะด้านเทคโนโลยี	 สามารถท�างานร่วมกับ	 ผู้อ่ืน	

และสามารถอยูร่่วมกบัผู้อ่ืนในสงัคมโลกได้อย่างสนัติ	

(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551:		5-6)

จากผลการประเมิน คุณภาพภายนอก 

สถานศึกษา	 โดยส�านักงานรับรองมาตรฐาน	 และ

ประเมนิคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)	หลงัจาก
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รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของปราชญ์ชาวบ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน

A Technology Management Model of Local Scholar by the Philosophy of

Sufficiency Economy for the Sustainable Agro-Tourism

สุคนธ์	บุญมาก*

Sukon	Boonmark

เชิดชัย	ธุระแพง**

Cherdchai	Thurapang

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของปราชญ์ชาวบ้านตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรที่ย่ังยืน	 ขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหา	 มุ่งศึกษารูปแบบ 

การจัดการเทคโนโลยีของปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้	 กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม

ปราชญ์ชาวบ้านเพือ่หาสภาพการณ์การจัดการเทคโนโลย	ีจ�านวน	23	คน	และเพือ่การพฒันารปูแบบการจัดการ

เทคโนโลยี	จ�านวน	10	คน	เครื่องมือวิจัยใช้แบบสังเกต	แบบสัมภาษณ์	แบบสอบถาม	และแบบประเมินการ

รับรู้	สถิติที่ใช้	ค่ามัธยฐานและพิสัยระหว่างควอไทล์	วิเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ	การสนทนากลุ่ม

วิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพมี	6	ขั้นตอน	

ผลการวิจัยมีดังนี้	 1.	 การวิเคราะห์แนวคิดในการจัดการเทคโนโลยีตามความคิดเห็นของปราชญ ์

ชาวบ้านเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเทคโนโลยี	มี	3	แนวคิดหลัก	คือ	1)	การจัดการเทคโนโลยี	2)	ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบ้าน	 และ	 3)	 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน	 2.	 การพัฒนารูปแบบการ

จดัการเทคโนโลยขีองปราชญ์ชาวบ้านประกอบด้วย	3	องค์ประกอบหลกั		1)	การจดัการเทคโนโลยขีองปราชญ์

ชาวบ้าน	2)	ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของปราชญ์ชาวบ้าน	3)	การท่องเทีย่วเชิงเกษตรทีย่ัง่ยนื		3.	การถ่ายทอด

รูปแบบการจัดการเทคโนโลยี	 พบว่า	 รายได้	 จ�านวน	 และกลุ่มผู้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

เพิ่มขึ้น	ผลการประเมินผู้มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้มีความพึงพอใจ	อยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ:	 การจัดการเทคโนโลยี/	 ปราชญ์ชาวบ้าน/	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

	 ที่ยั่งยืน

Abstract:	

The	purpose	of	this	research	was	to	create	a	technology	management	model	of	local	

scholars’	following	the	philosophy	of	Sufficiency	Economy	for	the	sustainable	agro-tourism.	

*	 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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The	scope	of	 the	 research	was	 to	study	a	model	of	 local	scholars’	 technology	management	

following	 the	concept	of	Sufficiency	Economy,	which	was	suitable	and	feasible.	The	 target	

group	used	in	the	research	were	a		group	of	the	23	local	scholars	to	find	out	the	situation	of	

technology	management	and	a	group	of	the	10	local	scholars	for	the	development	of	technology	

management.	The	instruments	used	in	the	research	were	observations,	interviews,	questionnaires	

and	evaluation	forms.	The	statistical	analysis	were	median	and	inter-quartile	range,	the	analysis	

of	opinions	from	the	experts,	group	conversations	were	analyzed	by	analysis.	There	were	6	steps	

of	the	research	process.	The	results	of	the	research	indicated	that:

	 1.	The	analysis	of	 the	concept	 in	 technology	management	according	 to	 the	 local	

scholars’	 opinions	 toward	 technology	 management,	 which	 consisted	 of	 3	 main	 concepts:	 

1)	the	technology	management,	2)	the	Sufficiency	Economy	philosophy,	and	3)	the	sustainable	

agro-tourism.	2.	The	development	of	Technology	Management	Model	of	Local	Scholar	was	

comprised	 of	 3	 key	 elements:	 1)	 the	 technology	 management	 of	 the	 Local	 Scholar.	 

2)	the	philosophy	of	Sufficiency	Economy	of	the	Local	Scholar.		3)	the	sustainable	agro-tourism.			

3.	 The	 transfer	 of	 technology	 management	 model	 showed	 that	 incomes,	 numbers	 and	 the	

participants	who	came	and	shared	the	knowledge	with	the	local	scholars	increased.	The	results	

of	the	evaluation	in	satisfaction	of	users	who	get	service	form	of	the	local	scholar’s	learning	

center	were	at	high	level.

Keywords:	 Technology	Management/	 Local	 Scholars/	 Philosophy	 of	 Sufficiency	 Economy/

Sustainable	Agro-tourism

บทน�า 

ความนิยมของคนไทย	 ในปัจจุบันที่ต้องการ

ท่องเที่ยว	พักผ่อน	ซื้อสินค้า	และใช้บริการที่ไม่เป็น

ภัยต่อสขุภาพและสิง่แวดล้อม	จ�าเป็นต้องมกีารจัดการ

เทคโนโลยขีองปราชญ์ชาวบ้านท่ีมอียูใ่นชุมชนท้องถิน่

ของประเทศที่เหมาะสม	 ซ่ึงองค์ความรู้ของปราชญ์

ชาวบ้าน	 มีอยู่เกิดจากการตกผลึกทางความคิดมาก

กว่าการท่องจากต�ารา	 ที่เป็นกระบวนการที่แยบคาย

และเหนือช้ันกว่า	 ท�าให้เกิดความรู้ที่เป็นจริงในทาง

ปฏิบัติ	 มีประโยชน์จริงเข้ากันได้	 อย่างร่วมสมัยต่อ 

ชีวิต	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	คุณลักษณะเฉพาะของ

ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรมแผนใหม่เป็นปราชญ์

ชาวบ้านที่ไม่ยอมหยุดเรียนรู้	 ท�าการเกษตรกรรม 

แผนใหม่	 โดยการท�าเกษตรผสมผสานผ่านปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีใหม่ของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(ธวัชชัย	เพ็งพินิจ,	2549:	1-2)	

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	 เป็นการอนุรักษ ์

ที่ใช้ทรัพยากรอย่างพอดีลดของเสีย	 ลดการบริโภค 

ที่เกินความจ�าเป็นเน้น	 การรักษาและส่งเสริมความ

หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยว	 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินด้วยวิธีการถ่ายทอด

ความรูข้องปราชญ์ชาวบ้านทีห่ลากหลายสามารถสร้าง

รายได้ในรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	 ให้แก่ชุมชน 

ในท้องถิ่นนั้นโดยมีรูปแบบการจัดการที่ดี	 เหมาะสม	

ซ่ึงประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการ 

ท่องเที่ยว	 และมีองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านใน
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ	SSAPA	เพื่อพัฒนาการก�ากับ

ตนเองของเด็กปฐมวัย		2)	ประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการจัดการเรยีนรูแ้บบ	SSAPA	เพือ่พฒันาการ

ก�ากับตนเองของเด็กปฐมวัย	ขั้นตอนด�าเนินการวิจัยมีดังนี้	1)	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการสร้าง

รูปแบบจากเอกสาร	 ต�ารา	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 และการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ	 2)	 ประเมินความเหมาะสม 

ของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ	ผู้ให้ข้อมูล	ได้แก่	ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย	ด้านจิตวิทยา	ครูที่ปฏิบัติการ

สอนในระดับชั้นปฐมวัย	และผู้ปกครองในระดับชั้นปฐมวัย	จ�านวน	19	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบ

ด้วย	 แบบวิเคราะห์เอกสาร	 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 และแบบสอบถาม	 วิเคราะห์ข้อมูล 

โดยการวิเคราะห์เนื้อหา	และใช้สถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

ผลการวิจัยมีดังนี้	

1.	 ผลการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ	SSAPA	เพื่อพัฒนาการก�ากับตนเองของเด็กปฐมวัย	

ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนรู้	5	ขั้นตอน	ได้แก่	ขั้นตอนที่	1	การกระตุ้นความสนใจใคร่รู้	(S	=	Stimulus)		

ขั้นตอนที่	2	การสร้างวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้	(S	=	Set	up	Objectives)	ขั้นตอนที่	3	การลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้		(A	=	Active	Learning)	ขั้นตอนที่	4	การน�าเสนอการเรียนรู้	(P	=	Presentation)		

และขั้นตอนที่	5	การประเมินผลการเรียนรู้	(A	=	Assessment)

2.	 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ	SSAPA	เพื่อพัฒนาการก�ากับ

ตนเองของเด็กปฐมวัย	 ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ	 มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด	 ซ่ึงม ี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	4.20	–	4.80	

ค�าส�าคัญ:	รูปแบบการจัดการเรียนรู้/	การก�ากับตนเอง/	เด็กปฐมวัย
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Abstract

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

self–regulation	of	young	children.	2)	to	evaluate	appropriateness	of	a	SSAPA	Instructional	model	

to	 improve	 self–regulation	 of	 young	 children.	 The	 research	 methodology	 followed	 several	

procedures:	1)	The	SSAPA	Instructional	Model	to	improve	self–regulation	of	young	children	

was	 developed	 by	 studying	 and	 analyzing	 documents,	 textbooks	 and	 related	 research	 and,	

interviewing	the	experts.	2)	The	model	was	then	evaluated	by	experts	for	its	appropriateness.	

The	participants	were	19	experts	including	early	childhood	education	experts,	psychology	experts,	

early	childhood	teachers	and	early	childhood	parents.	The	research	tools	consist	of	a	documentary	

analysis	form,	a	semi-	structured	interview	form,	and	a	questionnaire.	The	data	were	analyzed	

by	using	content	analysis,	means	(Χ )	and	standard	deviations	(S.D.).
The	research	results	revealed	as	follows:	

1.	The	model	comprised	five	learning	stages:	Stage	1:	S	(Stimulus),	Stage	2:	S	(Set	up	

Objectives),	Stage	3	A:	(Active	Learning),	Stage	4	P:	(Presentation),	and	stage	5	A:	(Assessment).	

2.	The	appropriateness	of	the	SSAPA	Instructional	Model	according	to	the	experts	was	

at	the	high	to	highest	levels	with	the	mean	(Χ )	of	4.20-4.80.

Keywords: Instructional	Model/Self–Regulation/	Early	Childhood

บทน�า

สภาพสังคมในศตวรรษที่	 21	 เป็นยุคที่

สารสนเทศและเทคโนโลยีขั้นสูงมีความส�าคัญในการ

ด�ารงชีวิตเป็นอย่างมาก	 ดังนั้นการศึกษาจึงต้องสร้าง

คนที่สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง	 รู้จักคิด	

รูจ้กัปรบัตนเอง	สามารถสือ่สารให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิด

ของตนได้	 ท�างานร่วมกับผู้อ่ืนได้	 และปรับแก้ข้อ 

ผิดพลาดด้วยตนเอง	(Self	-	Regulated	Learners)	

(พวงแก้ว	ปุณยกนก,	2546:	172)	ซึ่งคุณลักษณะ

ของบุคคลเหล่านี้	 จ�าเป ็นต้องได้รับการพัฒนา 

ผ่านกระบวนการต่างๆ	 ทั้งในด้านของกระบวนการ

ทางการศึกษาและกระบวนการทางสังคม	 โดยการ

พัฒนาต้องด�าเนินการให้สัมพันธ์กับธรรมชาติและ

พัฒนาการแต่ละระยะในช่วงวัยต่างๆ	 ของชีวิต	 

ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย

การก�ากับตนเอง	(Self	-	Regulation)	เป็น 

กระบวนการหนึ่งในการท�าให้บุคคลมีลักษณะและ 

รูปแบบพฤติกรรมที่แสดงออก	 พฤติกรรมการก�ากับ

ตนเองมอียูห่ลายลกัษณะทัง้ในด้านอารมณ์ความรูส้กึ	

พฤติกรรม	และการรู้คิด	(Cognitive)	(Jarhomi	and	

Stiffer,	2008:	125)	การก�ากบัตนเองเป็นพฤตกิรรม

ของบคุคลทีก่่อให้เกดิพฤติกรรมทีส่มัพนัธ์กนัระหว่าง

ความคาดหวงักบัความเป็นจรงิ	พฤติกรรมในการก�ากบั

ตนเองเป็นพืน้ฐานทีม่ัน่คงภายในจิตใจ	บคุคลทีส่ามารถ

ก�ากับตนเองได้ในชีวิตประจ�าวันจะท�าให้มีพฤติกรรม

อย่างคงที่สม�่าเสมอและมีความสามารถจัดการการ 

รับรู้ของตนหรือการรับรู้ความสามารถจากบุคคลอ่ืน	

พฤติกรรมเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นเป้าหมายที่เด่นชัด

และการปรับตัวสู่พฤติกรรมที่เป็นมาตรฐาน	(Hoyle,	

2010:	1)	และนักจิตวิทยาการศึกษาหลายคนมีความ

การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSAPA เพื่อพัฒนาการก�ากับตนเองของเด็กปฐมวัย
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เชิงคุณภาพ		:	แนวทางการปฏิบติั	(Grounded	Theory	

for	Qualitative	Research	:	A	Practical	Guide)	

เป็นหนังสือใหม่แห่งปี	2013	ของส�านักพิมพ์	SAGE	

Publication	ที่โดดเด่น	น่าอ่าน	น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง	

ซึ่ง	Urquhart	ได้เขียนค�าอุทิศ	(Dedication)	ในหน้า	

ix	 ให้กับ	Glaser	 and	Strauss	 (1916-1996)	ซึ่ง 

ถือเป็นผู้บุกเบิกและสร้างทฤษฎีฐานราก	(Grounded	

Theory)	[ส�าหรบัผูใ้หค้�าแปล	Grounded	Theory	ว่า	

ทฤษฎีฐานราก	 คือ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.นภาภรณ	์

หะวานนท์	 ซ่ึงเป็น	Major	 Advisor	 ของผู้ปริทัศน์

หนังสือ]	 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยทฤษฎีฐานราก 

ส�าหรบันกัวิจัยทางสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์	

โดยเฉพาะทางการศึกษา	ในอดีตมุง่เน้นแต่เพยีงกระบวน

ทัศน์	 (Paradigm)	 แบบฐานคิดเชิงปฏิฐานนิยม	

(Postivism)	อันเป็นการวิจัยเชิงปรมิาณ	(Quantitative	

Research)	 แต่ต่อมาได้ให้ความสนใจกระบวนทัศน์

แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	

และน�ามาสูก่ระบวนทศัน์การศึกษาแบบผสมผสานวธิี	

(Mixed	Method	 Research)	 รวมถึงการแยกย่อย

เป็นการวิจัยที่หลากหลาย	ดั่งเช่น	การวิจัยเชิงปฏิบัติ

การ	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (PAR)	 

การวจิยัแบบวจิยัและพฒันา	(R&D)	การวจิยัอนาคต	

(Future	Research)	ฯลฯ	

ส�าหรบัทฤษฎีฐานรากของการวจัิยเชิงคุณภาพ

เล่มนี้จะท�าให้ผู้วิจัย	นิสิต/นักศึกษาทางสังคมศาสตร์

และพฤติกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการวิจัยในลักษณะน้ี	

จะเป็นหนังสือที่ช่วยท�าความเข้าใจและน�าไปเป็น

แนวทาง	 ในการวิเคราะห์ทฤษฎีฐานรากของการวิจัย

เชิงคุณภาพ	ได้อย่าง	“ลุม่ลกึ”	และสามารถฝึกปฏิบติั

จนมคีวามช�านาญได้	ในหนงัสอืผู้เขียนได้แนะน�าตนเอง

ว่าเป็นศาสตราจารย์ด้าน	Digital	and	Sustainable	

Enterprise	ของมหาวทิยาลยั	Manchester	Metropolitan	

University	Business	School	ประเทศสหราชอาณาจักร		

ซ่ึงเป็นผู้สอนการวิจัยเชิงคุณภาพหลายแห่ง	 เช่น	

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์	รวมถึง
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ประเทศสหราชอาณาจักร	 นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิก

อาวุโสของกองบรรณาธิการวารสาร	MIS	Quarterly		

ซึง่วารสารเลม่นี	้มี	Impact	Factor	สงูสดุในทางธรุกจิ	

[Impact	Factor	เป็นการวัดค่าความถี่ของการอ้างอิง

บทความวารสาร	 ในแต่ละปี	 (A	measure	 of	 the	

frequency	with	which	the	“average	article”	in	

a	journal	has	been	cited	in	a	particular	year	or	

period)	 หรือหมายถึง	 ความถี่ที่บทความในวารสาร

นั้น	จะได้รับการอ้างถึง	หรือถูกน�าไปใช้]

จุดมุ่งหมาย

หนังสือทฤษฎีฐานรากส�าหรับการวิจัยเชิง

คุณภาพเล่มนี้	เป็นหนังสือการวิจัยที่เหมาะส�าหรับวิธี

วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย	 “ทฤษฎี

ฐานราก	 (Grounded	 Theory)”	 โดยมีเป้าหมายใน

การเสนอแนวคิด	 หลักการและการปฏิบัติ	 รวมถึง

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงคุณภาพ	 ทั้งยัง 

เสนอแนะ	Web	 Resources	 ที่น่าสนใจซ่ึงจะช่วย

สนับสนุนให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความสมบูรณ์	 

นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและ

วิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการต่างๆ		

สาระส�าคัญ

หนังสือเล่มนี้ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่	 (New	

World	View)	ของวิธีวิทยา	 (Methodology)	การ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยทฤษฎีฐานราก	 ส�าหรับ	 “วงการ

ธรุกจิ	(Business)”	โดยเฉพาะงานทีจ่ะช่วยเสรมิสร้าง

แนวคิด	หลักการ	และการปฏิบัติ	การวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงคุณภาพทีม่คีวามลุม่ลกึในเนือ้หาสาระทางวิชาการ	

อันเป็นการช่วยให้นักวิจัย	ผู้สอนและผู้เรียนในระดับ

บัณฑิตศึกษา	 ได้เข้าใจสาระส�าคัญของการวิเคราะห์

ทฤษฎีฐานราก	 ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ	ตัวอย่าง

กรณีศึกษา	วิธีปฏิบัติ	(Methods)	วิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ	ที่ให้ความส�าคัญกับตัวผู้วิจัยที่เป็นเครื่องมือ	

(Tool)	จากปรากฏการณ์ของสงัคม	(Social	Phenomena)	

ในการอธิบาย	 (Explanation)	 และการตีความ	

(Interpretation)	ดังนั้นผู้วิจัยจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ในการได้มาของข้อมลู	การจัดกระท�ากบัข้อมลู	(Acting	

for	Data)	เพื่อท�าความเข้าใจปรากฏการณ์	วิเคราะห์	

ตรวจสอบ	ตีความข้อมูลที่ได้	กระบวนการวิจัยในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย	ได้แก่	การสัมภาษณ์

ระดับลึก	 (In-depth	 Interview)	 การสนทนากลุ่ม	

(Focus	Group	Discussion)	การสงัเกต	(Observation)	

การบันทกึภาคสนาม	(Field	Note)	จึงต้องมกีารบันทกึ	

(Record)	 พร้อมกับการตรวจสอบแบบสามเส้า	

(Triangulation)		การถอดเทป	MP3	และการวเิคราะห์

ข้อมูลที่ต้องท�าพร้อมกันไป	

ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	ด้วย

ทฤษฎีฐานราก]	นับว่าส�าคัญมาก	การวิเคราะห์ข้อมูล

ที่ต้องท�าพร้อมกับการเก็บข้อมูลและจัดกระท�าข้อมูล	

หนังสือเล่มนี้ยังได้กล่าวถึง	วิธีการใช้หนังสือ	ในหน้า	

xii	 เริ่มด้วยการออกแบบการใช้ตามความต้องการที่

พร้อมสรรพ	 ซ่ึงไม่ได้เสนอเป็นครั้งแรก	 [มีหนังสือ

หลายเล่มทีก่ล่าวถงึวิธกีารวเิคราะห์มาแล้ว]	แต่ผู้เขียน

พยายามอธิบายตัวอย่างประสบการณ์ที่หลากหลาย

ในวงการธรุกจิ	แต่ละบทจะมจุีดเน้นทีส่�าคัญ	(Focuses	

on	Particular	Aspects)	การฝึกปฏิบัติในตอนท้าย		

และการเสนอ	 Website	 ที่น่าสนใจเพิ่มเติมและ 

ได้ก�าหนด	3	ประเด็นหลัก	คือ	

ส่วนแรก	บทที่	1-2	จะเป็นการปูพื้น	เกริ่นน�า	

(Background)	และหลกัการของวิธกีารวิเคราะห์แบบ

ทฤษฎีฐานราก	(Grounded	Theory	Method	:	GTM)

ส่วนที่	2	บทที่	3-6	เป็นการฝึกปฏิบัติกรณี

ตัวอย่างทางธุรกิจจากการกระท�า	 โดยเริ่มด้วย														

การ	Coding	(บทที่	3)	การศึกษาการออกแบบวิธีการ

วเิคราะห์ทฤษฎีฐานราก	(บทที	่4)	และสดุท้าย	ก�าหนด

รายละเอียดการปฏิบติั	ตัวอย่างของการ	Coding	และ

การใช้ทฤษฎีฐานราก	 (Theorizing	 Using	 GTM)	

(บทที่	5-6)	

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
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ส่วนที่	3	เป็นการสรุปประเด็นที่เกิดขึ้นของ

ทฤษฎี	 (บทที่	 7)	 เนื้อหาการเขียนและการน�าเสนอ

การศึกษาทฤษฎีฐานราก	(บทที่		8)	และสรุปโดยการ

ทบทวนการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีฐานราก	 กล่าวถึง	 

จุดแข็งของวิธีการวิจัย	 (Strengths	 as	 a	 research	

method)	 และความต่อเนื่องของวิธีการประเมินของ

ทฤษฎีฐานราก	(the	continuing	evaluation	of	GTM)	

(บทที่	9)	

โครงสร้างของหนังสือที่ประกอบด้วย	9	บท	

ดังนี้	1)	บทที่	1	Introduction	2)	บทที่	2	Grounded	

theory	method	(GTM)		3)	บทที	่3	Getting	started	

with	coding	4)	บทที่	4	Research	design	using	

GTM	5)	บทที่	 5	Coding	and	conceptualizing	 

6)	บทที่	6	Building	the	theory	7)	บทที่	7	Scaling	

up	the	theory	8)	บทที่	8	Writing	up	a	grounded	

theory	study	และ	9)	บทที่	9	The	contribution	

of	GTM-some	reflections

นอกจากนี้ ยั งมีการจัดท� าอภิธานศัพท ์	 

(Glossary)	 ในหน้า	 191-194	 	 รวมถึงการจัดท�า 

ดัชนีค�า	(Index)	ในหน้า	201-205	นับว่าเป็นหนังสือ

ประเภทการวิจัยที่ครบถ้วนและสมบูรณ์เล่มหนึ่ง

การต่อเติมเสริมฐานเพื่อสะท้อนคุณค่า

1. การสร้างทฤษฎีฐานราก	 เป็นวิธีวิทยา 

ท่ีศึกษาปรากฏการณ์สังคม	 เพื่อท�าความเข้าใจจาก 

มุมมองของคนในสังคม	 จากนั้นจึงน�าข้อมูลที่ได้มา 

สร้างมโนทัศน์	 หาความเช่ือมโยงระหว่างมโนทัศน ์

ต่างๆ	 เพื่อให้ได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎีของปรากฏการณ์ 

ทางสงัคมท่ีต้องการหาค�าอธบิาย	ทฤษฎีจงึเป็นผลผลติ

ของปรบัเปลีย่นปรากฏการณ์ทางสงัคม	หรอืความจรงิ

ที่มีอยู่ในสังคม	 ประเด็นส�าคัญของการสร้างทฤษฎี

ฐานราก	คือ	ทฤษฎีที่สร้างขึ้นจะต้องสะท้อนความจริง	

และตรงกับเรื่องที่ต้องการศึกษา	รวมทั้งต้องน�าเสนอ

เง่ือนไขที่มีความส�าคัญต่อข้อสรุปเชิงทฤษฎีอย่าง 

ชัดเจน	 ทฤษฎีจะถูกสร้าง	 (Construct)	 และได้รับ 

การตรวจสอบ	 (Verify)	 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล

และวิเคราะห์ข้อมูล	 ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ ์

ทางสังคมอย่างเป็นระบบ	

2. หลักการสร้างทฤษฎีฐานราก	 ต้องมี 

ความไวเชิงทฤษฎี	(Theoretical	Sensitivity)	ต่อการ

คิดและศึกษาข้อมูลในลักษณะที่น�าไปสู ่การสร้าง 

มโนทัศน์	 อันเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู่การสร้าง

ทฤษฎี	 ความไวนี้อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยเป็นการ

เลือกตัวอย่างเชิงทฤษฎี	 (Theoretical	 Sampling)	

การสร้างกรอบมโนทัศน์เชิงทฤษฎี	 (Theoretical		

Coding)	และการหาข้อเสนอเชิงทฤษฎี	(Theoretical	

Generation)	 ทฤษฎีฐานรากจึงเป ็นทฤษฎีที่มี 

ลักษณะเฉพาะ	คือเป็นทฤษฎีที่สะท้อนปรากฏการณ์

จริงมากที่สุด

3. การสร ้างมโนทัศน์เชิงทฤษฎี	 เป ็น 

การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลกับทฤษฎี	เป็น

ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อสร้างมโนทัศน์	

จากข้อมลูทีม่อียูเ่ป็นจ�านวนมาก	จะถกูน�ามาจดัหมวด

หมู่ตามคุณสมบัติ	 (Properties)	 โดยการวิเคราะห์

ข้อมูลต้องอาศัยการตีความ	 (Interpretation)	 ของ 

ผู ้วิจัย	 ดังนั้นมโนทัศน์ที่ได้จึงมิใช่ปรากฏเห็นใน

ปรากฏการณ์จริง	แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูล	

4. กระบวนการสร้างทฤษฎีฐานราก	 ต้อง

ใกล้ชิดกับการวิจัยทุกขั้นตอน	 ในการวิจัยไม่สามารถ

ก�าหนดล่วงหน้าได้ว่าจะเก็บข้อมูลจากใคร	 จ�านวน

ข้อมูลมากเท่าใด	ขั้นตอนการวิจัยไม่อาจแยกขั้นตอน

ของการเก็บข้อมูล	 การสร้างมโนทัศน์	 การเชื่อมโยง

มโนทัศน์	 และการหาข้อสรุปเชิงทฤษฎีเบ้ืองต้น	 ได้

อย่างเด็ดขาด	ขั้นตอนต่างๆ	จึงต้องท�าไปพร้อมๆ	กัน

5. การเลือกตัวอย ่างเชิงทฤษฎี เป ็น 

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน�าไปสู่การสร้าง

ทฤษฎี	 โดยต้องเก็บรวบรวมข้อมูล	 สร้างมโนทัศน	์ 

รวมทัง้วเิคราะห์ข้อมลูเบ้ืองต้นเพือ่ตัดสนิใจว่า	ต้องการ

ข้อมูลใดอีก	 และต้องเก็บจากใคร	 ที่ไหน	 เพื่อจะน�า

มาสร้างทฤษฎีที่สมบูรณ์	 กระบวนการเก็บข้อมูล 
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จงึถกูก�าหนด	และควบคุมโดยข้อเสนอ	(Theoretical	

Proposition)	 มโนทัศน์ที่สร้างขึ้นจากข้อมูล	 และ 

การเช่ือมโยงระหว่างมโนทัศน์เป็นหลักในการสร้าง

ทฤษฎี	 เรียกว่า	 “ข้อเสนอช่ัวคราว	 (Temporary	

Proposition)”	 ไปจนถึงได้ข้อเสนอเชิงทฤษฎีที่มีอยู่	

เรียกว ่ า	 “ทฤษฎีถึงจุด อ่ิมตัว	 (Theoret ical	 

Saturation)”	 กระบวนการวิจัยจึงยุ ติ	 ดังนั้น 

ความสมบูรณ์ของมโนทัศน์และทฤษฎีท่ีถูกสร้างขึ้น

จากข้อมูลที่เป็นปรากฏการณ์ของสังคม	 คือ	 หัวใจ

ส�าคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูล

สรุปท้าย 

หนงัสอื	Grounded	Theory	for	Qualitative	

Research	:	A	Practical	Guide	ของ	Cathy	Urquhart	

เล่มนี้	เป็นหนังสือที่ท�าให้ผู้อ่านได้เข้าใจการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ด้วยทฤษฎีฐานราก	 ส่วนใหญ่มัก

ใช้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์	

รวมถงึการศึกษา	แต่ในวงการธรุกิจ	กลบัแผ่ซ่าน/ซึมซับ	

(Absorb)	 เข้าไปในวงการธุรกิจ	 ที่นับเป็นเรื่องใหม่	

ความจริงการศึกษาหรือวิจัยเชิงคุณภาพ	 หากมีการ

วเิคราะห์ข้อมลูทีลุ่ม่ลกึเพยีงพอ	จะก่อให้เกดิอรรถรส

ทางวิชาการ	(Anesthetics	of	Academic)	ดังนั้นการ

วิจัยเชิงคุณภาพในการท�าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิต 

ที่ส่วนใหญ่มักมีปัญหาในการวิเคราะห์และการเขียน

รายงานการวิจัย	 บางคนถึงบอกกว่า	 “ไม่รู้จะเขียน

อย่างไร	(Don’t	way	to	write)”	วิเคราะห์และเขียน

แบบผิวเผิน	 หนังสือเล่มน้ีสามารถช้ีให้เห็นแนวทาง	

(Guideline)	 และตัวอย่าง	 แต่สิ่งส�าคัญต้องลงมือ

ปฏิบัติ	 (Practice)	 เพื่อให้เกิดทักษะการวิเคราะห ์

และเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ	 อาจต้องใช้ 

เวลานานในการเขยีน	และเป็นศาสตร์และศิลป์ในการ

วิจัยเชิงคุณภาพที่ต้องมี	GTM	อย่างรอบด้าน	ผิดกับ

การวิจัยเชิงปฏิฐานนิยมที่เก็บข้อมูลเสร็จ	 วิเคราะห์

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 จัดท�าตาราง	

Dummy	 รอผลการวิจัยได้เลย	 หากแต่วิธีการวิจัย 

เชิงคุณภาพต้องผ่านการจัด	Categories	สร้างข้อเสนอ

เชิงทฤษฎี	 รวมถึงการใช้ลีลา	 (Style)	 ในการเขียน	

อย่างไรก็ตามผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งผู้สอน	ผู้เรียน	

และบณัฑติศึกษาต้องท�าความเข้าใจ	แนวคิด	หลกัการ	

วธิกีาร	เพือ่ช่วยให้การวเิคราะห์และเขยีนรายงานการ

วิจัยเชิงคุณภาพ	แบบองค์รวม	(Holistic)	ครบวงจร

การวิจัยและลงมือท�าทันที	นับเป็นเหตุผลที่ต้องอ่าน

หนังสอื	Grounded	Theory	for	Qualitative	Research	

:	A	Practical	Guide

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
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บทปริทัศน์หนังสือเชิงวิพากษ์

นรินทร์	สังข์รักษา
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review)

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2557)

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะศึกษาศาสตร์

 1.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ณรงค์ชัย	 ปิฎกรัชต์	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	มหาวิทยาลัยมหิดล																														

	 2.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประกอบ			 คุณารักษ์	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

	 3.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ปราโมทย์			 จันทร์เรือง	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

	 4.	 รองศาสตราจารย์	ดร.พงศ์ประเสริฐ	 หกสุวรรณ	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

	 5.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิชิต			 สุรัตน์เรืองชัย	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

	 6.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิไลรัตน์			 คีรินทร์	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		 	 	

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

	 7.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมหมาย			 แจ่มกระจ่าง	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

	 8.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมัครสมร			 ภักดีเทวา	 ส�านกัเทคโนโลยกีารศกึษา	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

	 9.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กิตติคม			 คาวีรัตน์	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

	10.	 ผู้ช่วยอาจารย์	ดร.เขมณัฏฐ์			 มิ่งศิริธรรม	 ส�านกัเทคโนโลยกีารศกึษา	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

	11.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชัยฤทธิ์			 ศิลาเดช	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

	12.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทองสุข		 วันแสน	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์		

	13.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปัญญา			 ธีระวิทยเลิศ	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม

	14.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พลณภัทร				ทองสอน	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

	15.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พัชรา	 พุ่มชาติ	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

	16.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิวรรธน์	 จันทร์เทพย์	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

	17.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไสว			 ฟักขาว	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ทรงคุณวุฒิเกษียณราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 
1.	 อาจารย์	ดร.ประเสริฐ	 มงคล
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะศึกษาศาสตร์

	18.	 อาจารย์	ดร.กนิษฐา			 เชาว์วัฒนกุล	 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน

	19.	 อาจารย์	ดร.ปุณยนุช			 พิมใจใส	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยคริสเตียน

	20.	 อาจารย์	ดร.พนอ			 สงวนแก้ว	 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา	จังหวัดราชบุรี

	21.	 อาจารย์	ดร.พรภิรมย์			 หลงทรัพย์	 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล

	22.	 อาจารย์	ดร.พลวัต			 วุฒิประจักษ์	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

	23.	 อาจารย์	ดร.มารุต			 พัฒผล	 บณัฑติวทิยาลยั		มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ประสานมติร

	24.	 อาจารย์	ดร.เมธี			 ดิสวัสดิ์	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ

	25.	 อาจารย์	ดร.ยุพิน			 ยืนยง	 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์	จังหวัดนครปฐม

	26.	 อาจารย์	ดร.วรากร			 หงษ์โต	 โรงเรียนบางลี่วิทยา	จังหวัดสุพรรณบุรี

	27.	 อาจารย์	ดร.ศุภวรรณ			 สัจจพิบูลย์	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ประสานมติร

	28.	 อาจารย์	ว่าที่เรือตรี	ดร.พัศรเบศวร์		แย้มทองค�า	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ

	29.	 อาจารย์	ดร.อาดัม	 นีละไพจิตร	 วิทยาลัยราชสุดา	มหาวิทยาลัยมหิดล

	30.	 อาจารย์	ดร.อารีย์	 พรหมเล็ก	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	ศูนย์สุพรรณบุรี

	31.	 ดร.กมล			 ตราช	ู ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ	กองการศึกษาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม

	32.	 ดร.เกรียงศักดิ์	 สังข์ชัย	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม	เขต	1	

	33.	 ดร.โชติมา			 หนูพริก	 ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

	 	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	34.	 ดร.เฉลิมชัย		 พันธุ์เลิศ	 ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	

	 	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	35.	 ดร.นิรันดร์			 จงวุฒิเวศย์	 ข้าราชการบ�านาญ	อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

	36.	 ดร.	ศรีสว่าง		 เลี้ยววาริณ	 ศึกษานเิทศก์	กรมการศึกษานอกโรงเรยีน	กระทรวงศึกษาธกิาร

	37.	 ดร.สุจิตรา			 คงจินดา	 อดีตศึกษานิเทศก์	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

	 	 	 	 นครปฐม	เขต	1
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รายละเอียดสถานที่ติดต่อกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส

	1.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.กาญจนา   เงารังษี	 ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยนเรศวร

	2.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.กาญจนา	 คุณารักษ์	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

	3.	 ศาสตราจารย์	กิตติคุณ	ดร.นงลักษณ์	 วิรัชชัย	 ภาควชิาวิจัยและจติวทิยาการศึกษา		คณะครศุาสตร์		

	 	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	4.	 ศาสตราจารย์	ดร.ชัยยงค์	 พรหมวงศ์	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

	5.	 ศาสตราจารย์	ดร.ประวิต	 เอราวรรณ์	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	6.	 ศาสตราจารย์	ดร.รัตนะ	 บัวสนธ์	 สาขาวิจัยและวัดผลภาควิชาการศึกษา																		

	 	 	 	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร

	7.	 ศาสตราจารย์	ดร.ศิริชัย	 กาญจนวาสี	 ภาควชิาวจิยัและจติวทิยาการศึกษา	คณะครุศาสตร์		

	 	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	8.	 ศาสตราจารย	์ดร.สิริวรรณ	 ศรีพหล	 สาขาวชิาศึกษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

	9.	 ศาสตราจารย์	ดร.สุวิมล	 ว่องวาณิช	 ภาควชิาวจิยัและจติวทิยาการศึกษา	คณะครุศาสตร์		

	 	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	10.	รองศาสตราจารย์	ดร.จิตรลดา	 แสงปัญญา	 คณะวิเทศศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

	 	 	 	 วิทยาเขตภูเก็ต

11.	รองศาสตราจารย์	ดร.ประกอบ	 คุณารักษ์	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

	12.	รองศาสตราจารย์	ดร.วิชัย	 วงษ์ใหญ่	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

	13.	รองศาสตราจารย์	ดร.สมถวิล	 ธนโสภณ	 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	14.	รองศาสตราจารย์	ดร.สมหมาย	 แจ่มกระจ่าง	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

	15.	รองศาสตราจารย์	ดร.ส�าลี	 ทองธิว	 คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	16.	รองศาสตราจารย์	ดร.องอาจ	 นัยพัฒน์	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	17.	รองศาสตราจารย์ประทิน	 คล้ายนาค	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

	18.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทศพร	 ประเสริฐสุข	 สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการบริหารและจิตวิทยา

	19.	อาจารย์	ดร.อธิปัตย์	 คลี่สุนทร	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



การเสนอบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากรวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)

316

การเสนอบทความเพ่ือพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นโยบายการจัดพิมพ์

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วจิยั	มหาวิทยาลยั

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	

และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาของวารสารอ่ืน	 บทความ 

ที่น�าเสนอเพื่อตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองและ

พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อ

ของบทความนั้น	 ๆ	 ในลักษณะ	 Peer	 Review	 ผู้ทรง

คุณวุฒินี้ ได ้รับการแต ่ง ต้ังโดยคณะศึกษาศาสตร ์	

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	

ต้องมบีทคัดย่อ	(abstract)	ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	

ความยาวรวมกันประมาณ	 250	 ค�า	 โดยโครงสร้างของ

บทความวิจัย	 ควรประกอบด้วย	 บทน�า	 วัตถุประสงค์	 

วิธกีารศึกษา	ผลการศึกษา	อภิปรายผลสรปุ/ข้อเสนอแนะ	

และเอกสารอ้างอิง

บทปริทัศน์หนังสือ	 มีความยาวรวมประมาณ	 

5	–	10	หน้า	ส่วนโครงสร้างของบทความให้เหมาะสม

กับบทปริทัศน์หนังสือและตอนท้ายให้มีเอกสารอ้างอิง

เช่นกัน	

กรณีที่มีตารางหรือรูปประกอบ	 ต้องแยกออก

จากเนือ้เรือ่ง	รปูถ่ายอาจเป็นภาพส	ีขาว	–	ด�า	สไลด์	ภาพ

วาด	 ควรวาดด้วยหมึกอินเดียอิงค์	 หรือเป็นไฟล์

คอมพิวเตอร์	 (JPEG,	 GIF)	 หรือภาพที่	 พรินต์จาก

เครื่องพิมพ์เลเซอร์

การอ้างอิง

1.	 การอ้างอิงในเนือ้หาใช้ระบบนาม-ปี	(Name-

year	Reference)		

	 1.1	การอ้างอิงในเนื้อหาจากสื่อทุกประเภท	

ลงในรูปแบบ	 “ชื่อผู้เขียน	ปีพิมพ์	 :	 เลขหน้าที่ปรากฏ”		

อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก

	 1.2	 ผู้เขยีนคนไทยลงช่ือ-สกลุ	ส่วนผู้เขยีน

ชาวต่างชาติลงเฉพาะนามสกุล			ดังตัวอย่าง

	 -		โสเกรติสย�า้ว่าการอ่านสามารถจุดประกาย

ได้จากสิ่งท่ีนักอ่านรู้อยู่แล้วเท่านั้นและความรู้ท่ีได้รับมา

ไม่ได้มาจากตัวหนังสือ	(แมนเกล	2546	:	127)

	 -	 สุมาลี	 วีระวงศ์	 (2552	 :	 37)	 กล่าวว่า	 

การที่ผู้หญิงจะไปสื่อชักผู้ชายมาบ้านเรือนของตัวเอง 

ทัง้ๆ	ทีเ่ขายงัไม่ได้มาสูข่อนัน้	เป็นเรือ่งผิดขนบธรรมเนยีม

จารีตประเพณี

	 หมายเหตุ:	 ทุกรายการที่อ้างอิงในเนื้อหา		

ต้องปรากฏในรายการบรรณานุกรมเสมอ

2.	 บรรณานุกรม	(Bibliography)			

	 -	การเขยีนบรรณานกุรมใช้รปูแบบของ	APA	

(American	Psychology	Association)		ดังตัวอย่างตาม

ชนิดของเอกสารดังนี้

	 2.1	 หนังสือ

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

	 \\	เมืองที่พิมพ์:	\	ส�านักพิมพ์.			

  

ตัวอย่าง

แมนเกล,	อัลแบร์โต.	(2546).	โลกในมือนักอ่าน. พิมพ์ 

	 ครั้งที่	 4.	 กรุงเทพฯ:	 พิฆเณศ	 พริ้นต้ิง	 

	 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

ช่ือผู้เขียนวทิยานพินธ์.	\\	(ปีการศึกษา).\\	ช่ือวทิยานิพนธ์.  

	 \\	ระดับปริญญา	\	สาขาวิชาหรือภาควิชา	\	 

	 คณะ	\	มหาวิทยาลัย.	

ตัวอย่าง

ปณิธิ	อมาตยกุล.	(2547).	การย้ายถิ่นของชาวไทใหญ่ 

 เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่.	 วิทยานิพนธ์ 

	 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชา 

	 ภูมิภาคศึกษา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.	

วนัดี	สนติวุฒิเมธ.ี	(2545).	กระบวนการสร้างอตัลักษณ์ 

 ทางชาติพันธ์ุของชาวไทใหญ่ชายแดนไทย- 

 พม่า กรณีศึกษา หมู่บ้านเปียงหลวง อ�าเภอ 

 เวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่.	วิทยานพินธ์ปรญิญา 

 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).	นวตักรรมและการประยุกต์ 

 ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในสหัสวรรษ 

 ใหม่ : กรณีการจดัการเรยีนการสอนผ่านเวบ็  

 (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. 

	 o r . t h /Bo tHomepage / d a t a b ank / 

	 RegionEcon/northern/public/Econ/ 

	 ch7/42BOX04.	HTM.

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

 Invention and innovation as creative  

 problem solving act ivi t ies: A  

 contr ibut ion to evo lu t ionary  

 microeconomics.		[Online].		Retrieved	 

	 September	12,	2009,	from	http:www. 

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

	 emaee/	papers/Beckenbach_neu.pdf.
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ใบบอกรับเป็นสมาชิก

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้าพเจ้า...........................................................................................................................................

ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ก�าหนด.......................ปี

ตั้งแต่ปี...............................ฉบับที่..............................ถึงปีที่.........................ฉบับที่..........................

โดยจัดส่งที่.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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