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การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางสรางสรรคเพื่อพัฒนาผูเรียน
ในศตวรรษท่ี 21

 ตามท่ีรัฐบาลไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที ่11 โดยมุงเนนการการพฒันาเศรษฐกจิเชิงสรางสรรค (Creative Economy) 
ซ่ึงก็คือการดําเนนิการทางเศรษฐกิจท่ีเปนการเพิม่มลูคาเพิม่ (Value Added) ใหกบั
สินคาและบริการ โดยการบูรณการทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางปญญา 
และอัตลักษณทางสังคมเขาไปในสินคาและบริการ จะทําให ไดมูลคาของสินคา

เพิ่มขึ้นมากกวาเดิมหลายเทา ซ่ึงแนวคิดทางธุรกิจที่นาจะเขามาเกี่ยวของก็คือ เรื่องของความแตกตาง 
(Differentiate) ซ่ึงสอดคลองกับคําวาสรางสรรคก็คือสิ่งแปลกใหม ไมซ้ําใคร และมีแนวโนมเปนที่ยอมรับ
ทางสังคม ซ่ึงการดําเนนิการตามทางเศรษฐกจิอุตสาหกรรมในอดตีท่ีผานมา เริม่มาถงึจุดท่ีเปนทางตัน เนือ่งจาก
กระแสโลกาภิวัตน ไดทําใหมีการใชเทคโนโลยีช้ันสูงในกระบวนการผลิต ไมกอใหเกิดความแตกตางในดาน
ตนทนุและผลผลิต และแนนอนวาการผลิตตามแนวทางน้ียอมแขงขันกบัประเทศมหาอํานาจไมไดอยางแนนอน 
แตสิ่งท่ีจะทําใหสามารถแขงขันไดก็คือ “นวัตกรรม (Innovation)” ซ่ึงเปนกระบวนการหรือผลิตภัณฑที่ได
จากการสรางสรรค เพราะฉะนั้นการเรียนรูหรือการประกอบอาชีพของมนุษยยอมตองเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเทคโนโลยีนับวามีบทบาทสําคัญย่ิงในการสรางสรรคเศรษฐกิจปจจุบัน ซ่ึงอาจจะเรียกวาเปนเศรษฐกิจ
ยคุดิจิตอล (Digital Economy) โดยประเทศตนแบบทีส่ามารถเหน็ไดชัดเจนเกีย่วกบัการดาํเนนิตามแนวทาง
เศรษฐกิจแบบดังกลาว ไดแก ประเทศเกาหลี ประเทศญี่ปุน เปนตน ที่สามารถสรางรายไดเขาประเทศจาก
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค แตการจะผลิตสินคาและบริการเชิงสรางสรรคได ตัวทรัพยากรมนุษยถือเปนปจจัย
สําคัญท่ีจะกอใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบนั้นได โดยจะตองเปน “ทรัพยากรมนุษยที่สรางสรรค” 
ซ่ึงจะตองมีกระบวนการหลอหลอมและพัฒนาดวยเครื่องมือท่ีสําคัญอยางย่ิงก็คือ “การศึกษาอยางตอเนื่อง 
ทั้งในระบบและนอกระบบ” โดยการศึกษาจะตองเปนการศึกษาเชิงสรางสรรค ซ่ึงอาจจะตองมีหลักสูตรเชิง
สรางสรรคหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเชิงสรางสรรค ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีนับวาเปนหัวใจสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดังกลาว สําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเชิงสรางสรรคควรจะมีลักษณะ
สอดคลองกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงจะประกอบไปดวย ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซ่ึงมีองคประกอบ ดังน้ี ซ่ึง 3R ไดแก การอาน (Reading) การเขียน (Writing) 
และคณิตศาสตร (Arithmetic) สวน 4C ประกอบดวย การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) การสื่อสาร
(Communication) การรวมมือ (Collaboration) และความคิดสรางสรรค (Creativity) โดยมีทักษะชีวิต
และอาชีพและทกัษะทางดานดานสารสนเทศและเทคโนโลยเีปนทกัษะทีจํ่าเปนทีเ่ปนเครือ่งมอืสาํคัญของมนุษย
ในศตวรรษที่  21 หรืออาจจะเรียกวาเปนทักษะยุคดิจิตอล (Digital  Literacy) สําหรับการเรียนรู ในสังคม
ที่หลากหลาย ในสวนของการวิจัยเชิงสรางสรรคนั้นก็จะตองประกอบไปดวย 2 สวนคือ การวิจัยกับ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ
บรรณาธิการ

การสรางสรรค ซ่ึงคุณลักษณะการสรางสรรคควรจะตองประกอบไปดวย การคิดหรือทําอยางมีจินตนาการ 
(Imagination) ใชจินตนาการอยางมีจุดมุงหมาย (Purposeful) ทําใหเกิดส่ิงใหม (Originality) และผลลัพธ
มีคุณคา เมื่อนําไปใชในการเรียนการสอน ควรจะมีเปาหมายตอไปน้ี ไดแก Creative Teaching, Creative 
Learning, Creative Classroom และ Creative and Innovative in Teaching and Learning ซ่ึงสิง่เหลาน้ี
จะเปนกระบวนที่กอใหเกิด Creative Thinking ทําใหสามารถเกิดการพัฒนาประเทศไดอยางสรางสรรค 
เพื่อเตรียมพรอมทรัพยากรบุมนุษยเพื่อการเสริมสรางศักยภาพของการแขงขันของประเทศไทย ซ่ึงบทความ
วิจัยในวารสารฉบับนี้ส วนใหญเนื้อหาจะเปนการวิจัยเกี่ยวกับการสรางสรรคทางการเรียนการสอน 
กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู การพัฒนาสังคมชุมชนจากฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการสรางสรรค 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเปนสิ่งทาทายสําหรับสังคมไทยเปนอยางมาก
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บทนํา
การวิจัยแบบการทดลองกลุมเล็ก เปนการวิจัยอีกรูปแบบหนึ่งท่ีไดรับการนํามาใชอยางแพรหลาย

ในกลุมนักวิจัยที่เปนนักจิตวิทยา โดยเฉพาะนักจิตวิทยาคลินิค ครูการศึกษาพิเศษ นักสังคมสงเคราะห และ
บุคลากรทางสาธารณสุข ทั้งนี้เนื่องจากนักวิจัยเหลาน้ีตองทําการศึกษาวิจัยกับกลุมคนที่มีจํานวนนอยและ
หายาก หรือเปนกลุมที่มีความออนไหว กลุมคนดอยโอกาส รวมทั้งกลุมที่มีความตองการพิเศษ ซ่ึงบุคคล
เหลาน้ีจะมคีวามแตกตางระหวางบุคคลมาก กลาวคือ แมจะเปนคนกลุมเดยีวกนักต็ามแตแตละคนกจ็ะมคีวาม
แตกตางกันจนยากท่ีจะนาํขอมลูที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะหเปนคาเฉลีย่ของกลุมได เพราะคาเฉลีย่ที่ไดมา
จากขอสรปุนัน้ๆ ยอมเกดิความคลาดเคล่ือนจากความเปนจรงิและไมมคีวามหมายใดๆ ดังน้ันการใชการทดลอง
เปนกลุมซึง่นักวิจัยจะทาํการประเมนิผลของตัวแปรอสิระ ตอตัวแปรตาม ทีเ่ปนพฤติกรรมการตอบสนองตางๆ 
ของกลุมคนท่ีมีลักษณะดังกลาวขางตน โดยทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมกอนทดลองกับ
หลงัทดลอง ในกรณทีาํการทดลองกลุมเดยีวหรอืทําการเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่ระหวางกลุม 2 กลุมหรอืมากกวา 
2 กลุม โดยใชการวเิคราะหขอมลูของกลุม ยอมทาํใหขอมลูการตอบสนองของผูเขารวมการทดลองแตละคน
ถูกละเลย

คําสําคัญ: การวิจัยแบบการทดลองกลุมเล็ก
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Abstract
Small-n experimental research is another kind of research method which is widely used 

by psychologist, especially clinical psychologist, special education teacher, social welfare 
professional as well as public health practitioner. These researchers need to study small-n subject 
or even a single case study which often provide a more in-depth picture and also an excellent 
source of testable hypotheses. The researchers using this method need to study with sample that 
is rare and with small number of occurrence or prevalence, varies in individual difference 
eventhough they share characteristics with the group. This might lead to cause difficulty to 
analize information by using a group norm data because the gained data, that is-mean scores 
cannot be used to analog for the reliable conclusion. The experimental research design, on the 
other hand, with a group of sample, the research then evaluate the effect of independent variable 
on dependent variables which concern with behavioral responses of the sample as a whole by 
comparing between mean scores of behavior before and after the experiment. Also, in an  
experimental design which use one group of subject or comparing mean scores between 2 groups 
of subject or more, analyzing the group’s data must lead to negligence of individual’s response 
information.

Keyword: Small-n Experimental Research

บทนํา
การวจัิยแบบการทดลองกลุมเลก็มตีนกาํเนดิ

มาจากสาขาจิตวิทยา ต้ังแตยคุแรกเริม่เรือ่ยมาซ่ึงหาก
ศึกษาจากประวัติของจิตวิทยาการทดลองจะพบวา 
การทดลองทางจิตวิทยาสวนใหญมักจะเริ่มมาจาก
การศึกษากับคนหรอืสตัวเด่ียวๆ (Single Organism) 
ดังเชน Ebbinghaus ทําการทดลองเก่ียวกับความจํา 
Pavlov ทําการศึกษากับสุนัขเกี่ยวกับการวางเง่ือนไข
สิ่งเรา (Classical Conditioning) และที่สําคัญคือ 
Skinner ทําการศึกษากับหนูเกี่ยวกับการวางเง่ือนไข
การกระทํา (Operant Conditioning) โดย Skinner 
ได  พัฒนา วิ ธี ก า ร ศึกษาพฤ ติกร รมที่ เ รี ยกว  า 
การวิเคราะหพฤติกรรม (Analysis of Behavior) 
ซ่ึงทําการศึกษากับตัวอยางคนเดียวหรือกลุ มเล็ก
วธิกีารวเิคราะหพฤตกิรรมจงึถือไดวาเปนรากฐานของ

การทดลองกลุมเล็ก (Christensen, 2007: 355-
356) ดังท่ี Skinner (1966: 21) ไดกลาวไววา 
แทนท่ีจะทําการศึกษากับหนู 1,000 ตัวใน 1 ช่ัวโมง 
หรือทําการศึกษาหนู 100 ตัวใน 10 ช่ัวโมง ก็ควร
ที่จะศึกษากับหนูเพียงตัวเดียวโดยทําการศึกษา 
1,000 ช่ัวโมง จากคํากลาวขางตนของ Skinner 
แสดงใหเห็นถึงการสนับสนุนการทดลองรายบุคคล
มากกวาการทดลองท่ีมีกลุมตัวอยางขนาดใหญ

หลายคนอาจสงสัยวา แลวการทดลอง
กลุมเลก็กบัการทดลองกลุมใหญ (Large-n Designs) 
มีความแตกตางกันอยางไร ขอแตกตางท่ีชัดเจนท่ีสุด
ก็คือ 1) จํานวนผูเขารวมการทดลองในการทดลอง
กลุมเล็กจะทําการทดลองกับผูเขารวมการทดลอง
จํานวนนอยซ่ึงโดยท่ัวไปมักจะใช 3-8 คน หรือกับ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อประเมินผลการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พทุธศักราช 2551 และศึกษาแนวทางการพัฒนาความเขมแขง็ทางวิชาการของโรงเรียนตนแบบการใชหลกัสตูร 
ใชรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) กลุมตัวอยางเปนโรงเรียนตนแบบ
การใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดมาโดยการสุมแบบกลุม วิเคราะหขอมูล
โดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการ จุดหมายของหลักสูตร สมรรถนะสําคัญของ
ผูเรยีน วสิยัทศันและคณุลักษณะอันพงึประสงค มาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลักสตูรไมสะทอนคุณภาพผูเรยีน
ดานคนดี ผูบริหารและครูขาดความรูความเขาใจดานการบริหารจัดการหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู
อิงมาตรฐาน เทคนิคและวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้งการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน และพบวาแนวทางการพัฒนาความเขมแขง็ทางวิชาการของโรงเรียนตนแบบ และบคุลากร
ทางการศึกษา มีรูปแบบการพัฒนา 9 ขั้นไดแก 1) ประชาสัมพันธหลักสูตร 2) สรางเครือขาย 
3) พัฒนาเอกสารและสื่อ 4) ใหความชวยเหลือเปนพี่เลี้ยงและนิเทศ 5)วิจัยติดตามสภาพปญหา
การใชหลักสูตร 6) เสริมสรางใหสถานศึกษาและเขตพื้นที่ติดตามประเมินผล 7) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
8) เผยแพรผานเวทีและสื่อตางๆ และ 9) พัฒนาและปรับปรงุหลักสูตรอยางตอเนื่องและเปนระบบ
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Abstract
This research aimed to evaluate the results of the Basic Education Core Curriculum 2008 

and study the guideline to strengthen academic development for the leading schools This Research 
was Evaluation Research with Mixed Method Research. The samples are the leading schools of 
the Basic Education Core Curriculum 2008 were derived by cluster sampling from 19 inspection 
areas. This research was analyzed by basic statistic and content analysis. The research results 
were: 1) Principle and objectives of the basic education core curriculum 2008 according to 
standard based curriculum found that the details of mission and principles were too much in 
content. The competencies of students were very difficult to evaluation. The vision and desirable 
features are not covered the needs of schools, communities and local. The standard and indicators 
of the Basic Education Core Curriculum 2008 can not reflect the good quality of the students. 
The administrators and teachers were lack of knowledge and understanding on curriculum 
management administration, design process for the standard teaching, techniques and how to 
measure and evaluate based on authentic assessment and social and public activities assessment. 
2) Ways to strengthen academic development for leading schools and educational personnel 
founded that 9 steps to strengthen academic development: 1)public relation 2)networking 
3)develop documents and media 4) coach, mentor and supervise 5) research 6) enhance 
7) knowledge management 8) disseminate and 9) develop and improve curriculum 

Keywords: Evaluation of the Basic Education Core Curriculum/ Leading Schools for Curriculum 
Implementation 

บทนํา
หลักสูตรมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา 

และชวยทาํใหผูเรยีนเรยีนอยางมีเปาหมาย เนือ่งจาก
หลักสูตรเปนตัวกําหนดเปาหมายของผูเรียน ในการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมิน จึงต อง
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร (Jacobs, 
2009: 21) หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญ
ของการศึกษา (สุนีย ภูพันธุ, 2546: 16) และเปน
องคประกอบสาํคัญท่ีจะทาํใหสถานศึกษามคีวามเปน
ผูนํา เปนตัวแทนของชุดความตองการท่ีคาดหวัง
ที่ตองจัดประสบการณในการพัฒนาผูเรียน (Wiles, 
2009: 2) และนําไปสู ความสําเร็จของผู เรียน 

นอกจากน้ี ธํารง บัวศรี (2532: 9) และใจทิพย 
เช้ือรัตนพงษ (2539: 10) ไดกลาววา ในการจะทําให
หลักสูตรบรรลุเปาหมายที่กําหนด ควรตองใหความ
สําคัญกับการกําหนดนโยบายลงสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทั้งครูและผูเรียน รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของ และผูที่
มสีวนไดสวนเสยี ใหเขาใจกระบวนการของหลกัสตูร 
การนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ การประเมินผลการใช
หลกัสตูร เปนกระบวนการรวบรวมขอมลูสารสนเทศ
ตลอดจนกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนํามา
ตัดสิ น คุณค  าหรื อ คุณภาพของหลั กสู ต รนั้ น 
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ

ในสถานศึกษา สงักัดสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสพุรรณบรุ ีเขต 2 2) ศึกษากระบวนการบรหิาร
ทีส่งผลตอประสทิธผิลของโรงเรยีนขนาดเลก็ในสถานศกึษา สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา
สุพรรณบุรี เขต 2 3) ทดลองใชรูปแบบอรพรรณโมเดลในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในสถานศึกษา สังกัด
สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสุพรรณบรุ ีเขต 2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจัิยแบงออกเปน 4 กลุม
คือ 1) กลุมที่ตอบแบบสอบถาม คือ ผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานสอน ในอําเภออูทอง จํานวน 
306 คน 2) กลุมที่ตอบแบบสัมภาษณ จํานวน 6 คน 3) สนทนากลุม จํานวน 10 คน และ 4) กลุมทดลอง
โมเดลและพัฒนาเต็มรูปแบบ คือ นักเรียน ครู ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
วัดปทุมวนาราม จํานวน 210 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ กึ่งโครงสราง 
สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณแบบหลายข้ันตอน และ
การวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการบริหารโรงเรียนโดยใชอรพรรณโมเดลในภาพรวม
มคีาเฉลีย่อยูในระดบัมาก โดยการพัฒนาทรัพยากรมนษุย มกีระบวนการบรหิาร อยูระดบัมากท่ีสดุ รองลงมา
ไดแก ดานการจัดองคกร ดานการประเมินเพื่อพัฒนา ดานการปฏิบัติตามแผน ดานการบริหารความเสี่ยง 
ดานการสรางเครือขายและการมสีวนรวม และดานการนเิทศบคุลากรในสถานศกึษาตามลาํดับ 2) ประสทิธผิล
ของโรงเรียนโดยใชอรพรรณโมเดลภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย รองลงมาคือ กลุมสาระการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูวิชาพลศึกษา ตามลําดับ 3) กระบวนการบริหารโรงเรียนโดยใช
อรพรรณโมเดล สงผลตอประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยสามารถพยากรณไดรอยละ 46
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Abstract 
 This research purpose to 1) Development of an effective small school to academies 

under the Office of Suphan Buri Elementary District 2. 2) Factors and processes that affect the 
effectiveness of small schools to academies under the Office of Suphan Buri Elementary District 
2. 3) Try to develop a model ORAPHAN small school to academies under the Office of Suphan 
Buri Elementary District 2. The samples used in this study were divided into 4 groups. 1) Group 
respondents were administrators and teachers to practice teaching. U Thong District number 
306. 2) Of the reliability study was 6. 3) Focus group of 10 and 4) Experimental models and 
full development of students, teachers, parents and school board school Watpathumwanaram 
number 210. Tools used in the questionnaire and semi-structured interview. The statistics used 
in data analysis were frequency, percentage, arithmetic, Standard deviation, the correlation 
coefficient, the multiple regression analysis stage, and content analysis. The results showed that: 
1) the school board using model species, while their average levels. The Human Resource 
Development Process management is the highest level. followed by the organizing. financing 
for Development. the plan. the risk management. the networking and participation. and supervisory 
personnel in the respective studies. 2) The effectiveness of the school using the model ORAPHAN 
overall average was high. The side with the highest average achievement of students learning 
the language of Thailand. followed by the learning of science. and group learning, physical 
education, respectively. 3) The school administration using ORAPHAN model. Effectiveness of 
the school administration. Statistically significant at the .05 level. Could predict 46 percent.

Keywords: Effectiveness of school Administration/ Oraphan modle

บทนํา
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

เปนหนวยงานทางการศึกษาหลกัทีม่ภีารกิจทีส่าํคัญใน
การจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานอยางท่ัวถงึและมคุีณภาพ
ตามเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานกระจายอยูทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ โรงเรียนซ่ึงเปนหนวยงานฝาย
ปฏิบติัมหีนาท่ีและความรบัผิดชอบโดยตรงในการจัด
และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของทุกคนท่ีอยูใน

ชวงการรับโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากมีจํานวน
โรงเรียนคอนขางมาก ทําใหความหลากหลายของ
ขนาดโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ยึด
เกณฑจํานวนนักเรียนไมเกิน 120 คน  มีจํานวนมาก
คิดเปนรอยละ 41.48 ของโรงเรียนทั้งหมด ดังนั้น
จะเหน็ไดวาโรงเรยีนขนาดเล็กสวนใหญ จะมคุีณภาพ
คอนขางต่ําเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสถานศึกษาขนาดอ่ืนๆ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 
2551: 1) อยางไรก็ตามโรงเรียนขนาดเล็กยังพบวา
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A Study on Child Rearing of Families with Deaf Children
Having High Level of Self-Directed Learning Readiness

อารี ภาวสุทธิไพศิฐ* 
Aree Pharvasutipaisit

รานี เสงี่ยม** 
 Renee Sa-ngiam

 เพ็ญพักตร แกวดี*** 
Penpark Keawdee 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดูลูกของครอบครัวที่มีลูกหูหนวกที่มี

ความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองสูง และอุปสรรคในการอบรมเลี้ยงดูลูกของครอบครัวที่มีลูก
หูหนวกที่มีความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองสูง กลุมตัวอยางในการศึกษาคือ ครอบครัวของ
นกัศึกษาหหูนวกทีม่คีวามพรอมในการเรยีนรูดวยการชีน้าํตนเองสูงของวิทยาลยัราชสดุา จํานวน 7 ครอบครวั  
คัดเลอืกโดยใชวธิกีารยดึจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลกั ใชระเบยีบวธิวีจัิยเชงิคณุภาพ โดยการสมัภาษณ
เชงิลกึ เครือ่งมือท่ีใชในการวจัิยคือแบบตรวจสอบรายการเก่ียวกบัความพรอมในการเรยีนรูดวยการช้ีนาํตนเอง
สําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  และแบบสัมภาษณการอบรมเลี้ยงดูบุตรที่มีความพรอมใน
การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองสูง การวิเคราะหขอมูลใช ความถ่ี คาเฉลี่ย และการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัย พบวา ผูปกครองของเด็กหูหนวกที่มีระดับความพรอมในการเรียนรูดวยการช้ีนํา
ตนเองสูง มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูบุตร 3 แบบคือ 1) แบบประชาธิปไตย 2) แบบรักถนอมมากเกินไป 
3) แบบการเปนแบบอยางใหกับเด็ก และผูปกครองไมไดมีจุดมุงหมายของการอบรมเลี้ยงดูลูกเพื่อตองการ
ใหลูกเปนผูที่มีความพรอมในการเรียนรูดวยตัวเองอยางชัดเจน แตจากรูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูลูกที่
พอแมใช ในชีวิตประจําวันเปนรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่เอ้ือใหลูกมีคุณลักษณะของผูที่มีความพรอมใน
การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเองบางประการ คือ ความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ และความรักในการ
เรียนรู สําหรับอุปสรรคในการอบรมเลี้ยงดูลูกของครอบครัวที่มีลูกหูหนวกที่มีความพรอมในการเรียนรูดวย
การช้ีนําตนเองสูง พบวาผูปกครองมีอุปสรรคในการอบรมเลี้ยงดูลูก 2 ประการคือ 1) อุปสรรคในสวนของ
ผูปกครอง 2) อุปสรรคในสวนของตัวลูก  

คําสําคัญ: การเลี้ยงดูบุตร/ การเรียนรูดวยการช้ีนําตนเอง/ คนหูหนวก
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Abstract 
This research aims to study methods of child rearing, and their obstacles of households 

with deaf children who have high level of self-directed learning readiness. The sample of this 
study are seven families of deaf students of Ratchasuda college who have high level of 
self-directed learning readiness. The sampling method is purposive sampling. A qualitative 
research is used with in-depth interviews. The instruments used in this research are a checklist 
of self-directed learning readiness for individuals who are hearing impaired, and an interview 
form for methods of child rearing of families with deaf children who have high level of 
self-directed learning readiness. Frequency, mean and content analysis are used in the analysis.

The results of this research found three methods of child rearing by parents of deaf 
children with high level of self-directed learning readiness as follows 1) Democracy 
2) Overprotectiveness 3) Model style. Moreover, parent does not aim to raise their children to 
have self-directed learning readiness but patterns of families raising that they use daily allow 
children to have some attributes of those with self-directed learning readiness such as creativity, 
responsibility and love of learning. In terms of methods of obstacles of child rearing, the study 
found that obstacles of child rearing for families with deaf children who have high level of 
self-directed learning readiness are obstacles on part of the parents and children. 

Keywords: Child Rearing/ Self-Directed Learning/ Deaf

บทนํา 
การเรียนรู ดวยการช้ีนําตนเองเปนวิธีการ

เรียนรู ที่ ได รับความสนใจและกล าวถึงมากใน
ยุคป จ จุบัน  ทั้ ง น้ี เนื่ องจากสภาพของสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดขอมูลขาวสาร และความรู
ใหมๆ เพิ่มขึ้นอยางมากมายและรวดเร็ว และ
การเรยีนรูดวยการช้ีนาํตนเองคือวิธกีารเรยีนรูทีส่าํคัญ
สําหรับการเรียนรูตลอดชีวิตในโลกที่เต็มไปดวยการ
เปลีย่นแปลงนี ้(Guglielmino, 2008: 2-4; Knowles, 
1975: 14-15) ทุกคนจึงควรไดรับการสงเสริมให
สามารถเรียนรู ดวยการช้ีนําตนเองไดอยางดีและ
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนรวมทั้งกลุ มคนหูหนวก 
การเรียนรูสิ่งตางๆดวยตนเองจะทําใหบุคคลเหลาน้ี
สามารถมีวิถีชีวิตอิสระ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ตนไดดียิ่งข้ึน ซ่ึงเง่ือนไขหนึ่งท่ีเอ้ือตอการเรียนรูดวย
การช้ีนําตนเองของบุคคลเหลาน้ีคือครอบครัว  
ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานของสังคมท่ีมีบทบาท
สําคัญในการสรางคานิยม เจตคติ อุปนิสัย และ
บคุลิกภาพของบุคคล การอบรมเลีย้งดูลกูนัน้มหีลาย
รูปแบบแตกตางกันไป ซ่ึงความพิการของลูกนับเปน
ปจจัยหนึง่ท่ีมผีลตอการอบรมเลีย้งดู มผูีทาํการศึกษา
และพบวาพอแมของเด็กที่บกพรองทางการไดยิน
สวนมากจะอบรมเลีย้งดูลกูแบบทอดท้ิงปฏิเสธเพราะ
ความเสียใจและผิดหวังท่ีมีลูกพิการ หรือไมก็ให
ความรักคุมครองจนเกนิไปเพราะมคีวามรักและสงสาร 
(Hallowell and Silverman, 1970 อางถึงใน อุรุดา   
สุดมี, 2533: 3)  เลี้ยงแบบใหอิสระเชิงควบคุม  
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2552 สํานักงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กลุมตัวอยางท่ีใช ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จํานวน 132 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือ
ที่ใช ในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตและคูมือคุณลักษณะบัณฑิต 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชการหาคาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 
1) สภาพคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก 2) รูปแบบคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2552 ประกอบดวยคุณลักษณะ
บัณฑิตใน 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม พบวา บัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาควรมีความ
เสียสละ และเคารพสิทธิและเห็นคุณคาของศักด์ิศรีความเปนมนุษย รวมทั้งมีวินัยและมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสงัคม เคารพจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพดวยความซ่ือสตัยสจุรติและจรงิใจ 2) ดานความ
รูพบวา สามารถประยุกตความรูและทักษะในการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก ไขปญหา วิเคราะหปญหา
ได และ มีทักษะในการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการของคอมพิวเตอรได 3) ดานทักษะ
ทางปญญา พบวา ควรมีความสามารถในศึกษาวิเคราะห และสรุปประเด็นของปญหาตางๆ ไดอยางดี มีทักษะ
ในการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ และประยุกตใชความรูและประเมินสารสนเทศในการแก ไขปญหาได
อยางเหมาะสมและสรางสรรค 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ พบวา ควรมี
การปฏิบัติงานกลุมหรือกิจกรรมของกลุมดวยความรับผิดชอบ และสามารถสื่อสารกับบุคคลท่ัวไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีทักษะในการติดตามการเปล่ียนแปลงในสาขาวิชาชีพของตนเองอยางสม่ําเสมอ รวมทั้ง
สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับบุคคลท่ัวไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
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ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวาควรมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษาและปฏิบติังานไดอยางดี รวมทัง้สามารถเลอืกใชรปูแบบของส่ือในการนําเสนอขอมลูไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ: รูปแบบ/ การพัฒนา/ คุณลักษณะบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา/ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552

Abstract
The objectives of this research were to study the development model characteristics of 

the educational administration graduate students Kanchanaburi Rajabhat University according 
to National Qualifications Framework for Higher Education in Thailand B.E. 2552;The population 
of the study were 199 graduate students and the samples were 132 graduate students selected 
by Simple Random Sampling. The instrument of the research was a questionnaire and the 
questions on the manual of the characteristics graduate students, Mean, standard deviation and 
t-test were applied to analysis the data.

The findings of the study revealed that: 1) The characteristics of the graduate students 
of the Educational Administration Program, Kanchanaburi Rajabhat University, was at a high 
level in overall and each aspect. 2) According to Thailand Qualifications Framework of High 
Education (TQF: Hed), 2009, the outcomes of characteristic framework generating in graduates 
from the Educational Administration Program comprise of 5 aspects. 1) Morality Aspect; Sacrifice, 
respect and human-rights appreciation are what one graduate should adhere to, as well as 
admitting others’ opinions. They should sincerely be disciplined, individual and social responsible, 
respectful in academic and professional ethics of the Educational Administration Program. 
2) Academic Aspect; In terms of academic aspect, applying those knowledge and skills in solving 
problems appropriately. The problem analysis processes and having abilities in following up the 
academic advancement and the evolution of computers. 3) Intellectual Aspect; Graduates should 
be able to collect, study, analyze, summarize the essential points or keystones out of any problems. 
Graduates of the program should have abilities in searching, interpreting, applying, and evaluating 
that information in both proper and creative ways of solving problem. 4) Interpersonal Relationships 
and Responsibility Aspect Graduates should be willing to do group works and activities as well 
as communicate with the others effectively. In terms of language usage, it is important for the 
graduates to use their native language appropriately, also, effectively using English in interpersonal 
communication. 5) Numbers, communication and information technology analyzing skills; It is 
found that graduates from the Educational Administration Program should have competencies 
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regarding: information technology usage both theoretically and practically; and appropriate format 
selection when it comes to present those information. 

Keywords:  Model/ Development/ Characteristics in Educational Administration Graduate 
Students/ National Qualifications Framework for Higher Education in Thailand B.E. 2552

บทนํา
ความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการหลั่ งไหลของ
วัฒนธรรมระหว างประเทศ สงผลให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตความเปนอยู โดยเฉพาะ
อยางย่ิงความเจรญิดานวัตถุทาํใหเกดิคานิยมของการ
ยกยองเงินทอง ความสะดวกสบายตางๆ ในชีวิต
มากกวาการยกยองบุคคลท่ีมีคุณงามความดี สังคม
เปนไปดวยความฟุงเฟอ แกงแยงแขงขัน ไมอดทน 
ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบและคํานึงถึง
ประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ทําใหเกิดการ
แกปญหาดวยวิธีการที่รุนแรงของประชาชน ซ่ึงอาจมี
ใหเห็นมากมายในสื่อตางๆ และอาจมีแนวโนมสูงข้ึน
ตามลาํดับ สิง่ท่ีกลาวมาน้ัน นบัเปนวกิฤตการณสาํคัญ
ที่จําเปนจะตองรวมกันแก ไขปญหา ซ่ึงรัฐไดตระหนัก 
และใหความสําคัญในกระบวนการจัดการศึกษา โดย
ใหหนวยงานของรัฐไดปรับปรุงและพัฒนาบุคคลใน
สังคมไทยใหมีความรู ความสามารถ เปนคนดีมี
คุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา ดังท่ี วิชัย ตันศิริ (2544: 163) กลาวไว
วา การศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาท่ีมีความ
สําคัญมาก เพราะบทบาทของอุดมศึกษาคือการสราง
ผูนําท้ังในดานผูนําทางวิชาชีพตางๆ ผูนําทางวิชาการ
ดานความคิด ผูนาํทางการเมืองและผูนาํในวงราชการ

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือวา
เปนการจดัการศึกษาในระดบัทีม่คีวามสําคัญ เนือ่งจาก
เปนการศึกษาท่ีเตรียมบุคคลเพ่ือไปประกอบอาชีพ
และผูที่จบการศึกษาในระดับนี้จะเขาสูการประกอบ

อาชีพตางๆ ตามความรูความสามารถ และความถนัด
ในสาขาวิชาท่ีเรยีนมา ดังน้ัน การสาํเรจ็การศึกษาและ
มีงานทําจึงเปนเปาหมายสําคัญของนักศึกษา ในสวน
ของรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษา จําเปนตองมี
ทศิทางและแนวทางท่ีชัดเจนในการพฒันาคุณลกัษณะ
ของนักศึกษาใหมีคุณภาพตามท่ีสถานประกอบการ
หรือผู ใชบัณฑิตยอมรับ (ภาวิช ทองโรจน, 2555: 
ออนไลน) ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหสถาบันอุดมศึกษา
ทกุแหงพยายามทุกวถิทีางทีจ่ะทาํใหนกัศึกษาของตน
มีคุณภาพซ่ึงเปนหัวใจสําคัญท่ีจะสามารถแขงขันกับ
สถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศ และสถาบัน
อุดมศึกษาของไทยก็ไดมกีารพฒันาการบรหิารจดัการ
มาอยางตอเนื่อง มีการขยายกิจการของสถาบัน
อุดมศึกษาหลายแหงมากมายโดยมีจุดประสงคเพื่อ
สงเสรมิและพฒันาผูเรยีนใหมกีารพฒันาความรูระดบั
สูงเพื่อนําไปใช ประโยชน ต อสังคมในอนาคต 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นยังรวมถึงการให
ผูเรียนคนควาหาความรูดวยตนเอง เพื่อใหผลผลิต
ของอุดมศึกษาซ่ึงเปนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
ออกไปนัน้ มคีวามสมบรูณทัง้ดานรางกาย จิตใจ และ
สติปญญาควบคูไปกับความรูทางวิชาการ อยางไร
กต็ามแมวาการพฒันาคุณภาพของการอุดมศึกษาไทย
มกีารดําเนนิการมาอยางตอเนือ่งก็ตาม แตในปจจุบนั
ก็ยังพบวามีปญหาเรื่องคุณภาพอุดมศึกษาท่ียังไมมี
คณุภาพเทาท่ีควรดังท่ี อัครนนัท เตชไกรชนะ (2555: 
ออนไลน) ไดสะทอนปญหาคุณภาพการจัดการศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษาท่ียงัไมมคุีณภาพเทาท่ีควรในหลาย
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A Development of Competencies, Indicators for Competencies 
of Bachelor’s Degree Students in Communication Disorders Program
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ตัวช้ีวัดสมรรถนะบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติ

ของการส่ือความหมาย เปนการวิจัยและพัฒนารวมกับวิจัยแบบผสมผสานวิธี กลุมตัวอยางเปนนักแก ไขการ
ไดยนิและผูบงัคับบญัชา เครือ่งมอืท่ีใชในการวิจัย คือแบบประเมนิตนเองเก่ียวกบัสมรรถนะนักแก ไขการไดยนิ 
และแบบประเมนิสมรรถนะนกัแก ไขการไดยนิสาํหรบัผูบงัคับบญัชา วเิคราะหขอมลูโดยใชสถติิบรรยาย ไดแก 
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ ทดสอบแบบอิสระ และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบวา สมรรถนะ ตัวช้ีวัดสมรรถนะบัณฑิต จําแนกไดเปน 2 กลุม ประกอบดวย 
1) สมรรถนะหลัก 6 องคประกอบ 68 ตัวช้ีวัด และ 2) สมรรถนะวิชาชีพ 4 องคประกอบ 144 ตัวช้ีวัด 
คาเฉลี่ยความสอดคลองอยูระหวาง 4.44-5.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.00-0.72 มีความ
ตรงเชิงสภาพ ผลการประเมินดานความเปนไปได ถูกตอง เปนประโยชนและเหมาะสมอยูในระดับดีมาก 
สามารถนํามาจัดทําเปนตนแบบสมรรถนะ ตัวช้ีวัดสมรรถนะนักแก ไขการไดยินและเปนประโยชนในการ
ประเมินตนเองและเปนเครื่องมือในการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป

คําสําคัญ : สมรรถนะนักแก ไขการไดยิน/ ตัวช้ีวัดสมรรถนะ/ สาขาวิชาความผิดปกติของการส่ือความหมาย                 
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Abstract
The purposes of this research were to develop competencies and indicator for competencies 

of Bachelor’s degree students in Communication Disorders Program. The research and development 
including mixed methodology were applied. The research samples were audiologists and 
supervisors, and the instrument was audiology competency assessment for audiologists and 
supervisors. Data were analyzed by using descriptive statistics including percentage, mean, 
standard deviation, independent t-test and content analysis. 

The results demonstrated that competencies and competency indicators of audiology 
graduates were classified into 2 groups which consisted of core competencies 6 minor elements 
68 indicators and professional competencies 4 minor elements 144 indicators. The mean of 
congruence between 4.44-5.00 and standard deviation between 0.00-0.72. There was a concurrent 
validity. In short, the evaluation of feasibility, the accuracy, utility and propriety were at highest 
level, and these competencies could be used as a model of competency and competency indicators 
of audiologist. They are useful for self-assessment and quality assurance. 

Keywords: Competency of Audiologist/ Competency Indicators/ Communication Disorders Program

บทนํา
สมรรถนะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหบุคคล

แสดงออกถึงพฤติกรรม อันจะนําไปสูผลงานท่ีดีและ
เกิดความพอใจกับผู มีส วนได ส วนเสีย ดัง ท่ี 
McClelland (1993) ใหคําจํากัดความของสมรรถนะ 
(Competency) ไววาเปนบุคลิกลักษณะที่ซอนอยู
ภายในปจเจกบุคคล สามารถผลักดันใหสรางผล
กา รป ฏิบั ติ ง าน ท่ี ดีห รื อต าม เกณฑ ที่ กํ า หนด 
ประกอบดวย 1. ทักษะ 2. ความรู 3. ทัศนคติ 
คานิยมและความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของตน 
4. บุคลิกลักษณะประจําของแตละบุคคล และ 
5. แรงจูงใจ ทางดานการศึกษาไดนําเอาหลักการ
ของสมรรถนะมาประยุกตใช เพื่อกําหนดเกณฑที่
ผู  เรียนพึงปฏิบัติได และเปนการประกันวาผู จบ
การศึกษาในระดบันัน้ๆ จะมคีวามรูและความ สามารถ
ในดานตางๆ ตามท่ีกําหนดและมีเจตคติ คานิยม 

อันจะมปีระโยชนตอการพฒันางานและการดําเนนิชีวติ 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความ

ผิดปกติของการส่ือความหมาย ผลิตบัณฑิตท่ีมีความ
สามารถในการดูแลผูมีความปญหาทางดานการไดยิน
และการพูด เปนทักษะเฉพาะเชิงวิชาชีพ ปจจุบันมี
เพียงหลักสูตรเดียวในประเทศไทยและยังไมมีการ
กําหนดผลการเรียนรู ของบัณฑิตในรูปแบบของ
สมรรถนะซึง่เปนเครือ่งช้ีวดัความสําเรจ็ของหลกัสตูร 
สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตไดตามสถานการณที่เปนจริง การพัฒนา
สมรรถนะ ตัวช้ีวัดสมรรถนะบัณฑิต สาขาวิชาความ
ผิดปกติของการส่ือความหมายคร้ังน้ี เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการประเมินคุณภาพของบัณฑิต โดย
บัณฑิตท่ีมีสมรรถนะผานเกณฑการประเมิน จะเปน
ผูมีสมรรถนะเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน สรางความ
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รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการสอนที่เนนความแตกตางระหวางบุคคล

The Professional Development Model to Enhance Teaching Competency of 
Teachers Through Differentiated Instruction
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะการสอนที่เนนความแตกตางระหวางบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของ
รปูแบบการพฒันาวิชาชีพครเูพือ่เสรมิสรางสมรรถนะการสอนทีเ่นนความแตกตางระหวางบุคคล เปนการวจัิย
และพฒันารวมกบัวจัิยแบบผสมผสานวิธกีลุมตัวอยางเปนครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนซับใหญวทิยาคม วเิคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ สถิติ ทดสอบ
แบบอิสระ และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบวา 1) รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการสอนที่เนนความ
แตกตางระหวางบุคคลท่ีพัฒนาข้ึนมี 9 ขั้นตอน และเปนรูปแบบท่ีมีหลักการ วัตถุประสงค เง่ือนไขสู
ความสําเร็จท่ีเสริมสรางใหครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนความแตกตางระหวางบุคคลไดอยาง
มีประสิทธิภาพมีความสอดคลองเชิงเนื้อหาและโครงสรางเชิงทฤษฎีที่คาเฉลี่ยระหวาง 4.00-5.00 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.00-0.58 อยูในระดับมากท่ีสุด 2) ผลการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือ่เสรมิสรางสมรรถนะการสอนทีเ่นนความแตกตางระหวางบุคคล พบวา ครมูคีวามรูความเขาใจในการจัดการ
เรยีนการสอนทีเ่นนความแตกตางระหวางบุคคลท้ัง 4 ดาน เพิม่ขึน้อยางมีนยัสาํคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 และ
สามารถพฒันาใหนกัเรยีนมคีวามสามารถทางดานทักษะการคดิและมคีวามสามารถในการนาํเสนอช้ินงานและ
ภาระงาน อยูในระดับดีมาก

 
คําสําคัญ: รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู/ สมรรถนะการสอน/ การเรียนการสอนท่ีเนนความแตกตาง
ระหวางบุคคล
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Abstract
The purposes of the research were to: (1) develop a professional development model to 

enhance teaching competency of teachers through differentiated instruction to be effectiveness. 
(2) evaluate the effectiveness of the professional development model to enhance teaching 
competency of teachers through differentiated instruction. The research and development including 
mixed methodology. The sample was 87 teachers and students in Subyaiwittayakhom school. 
Data were analyzed using descriptive statistics, including mean, standard deviation, percentage 
for quantitative data, t-test Dependent and content analysis for qualitative data.

The results of the study were as follows:
1 ) The professional development model to enhance teaching competency of teachers 

through differentiated instructioncalled “BOONSARIT Model”. The developed a nine-step process 
and consists principle of objective conditions for success.The mean of congruence between 
4.00-5.00 and standard deviation between 0.00-0.58 at the highest level. 2) The results of the 
professional development model to enhance teaching competency of teachers through differentiated 
instruction, were contributed teacher’s knowledge of teaching the differentiated instruction was 
at the highest level increased significantly (p.05) and the performance of talented students the 
thinking skills/work/workload was at the highest level. 

Keywords: Professional Development Model/ Teaching Competency of Teacher/ Differentiated  
Instruction  

บทนํา
“...การพฒันาใหประชาชนทัว่ไปมคีวามอยูดี

กนิดีมคีวามม่ันคงดวยการใหการศึกษาเปนเครือ่งมือ
สําคัญในการพัฒนาบุคคลให มี คุณภาพใหเป น
ทรัพยากรทางปญญาท่ีมีคาของชาติ...” (พระบรม-
ราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ, 2555) 
ดังนั้นการกําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพ
ควบคุมนับเป นความก าวหน าของวิชาชีพทาง
การศึกษาและเปนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให
สงูข้ึนอันจะเปนผลดีตอผูรบับรกิารทางการศึกษาท่ีจะ
ไดรบัการศึกษาอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐานท่ีสงูข้ึน
ดวยซ่ึงจะทําใหวิชาชีพและผูประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาไดรับความเช่ือถือศรัทธามีเกียรติและ

ศักด์ิศรใีนสงัคม (สาํนักงานเลขาธกิารคุรสุภา, 2548) 
ดังน้ัน สมรรถนะการสอนจึงเปนกรอบสําหรับใช
ดําเนนิงานในการพฒันาการเรยีนการสอนทีส่ะทอนถงึ
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของครูและนําผล
ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนมาใชเปนขอมูล
พื้นฐานสํ าหรับพัฒนาการเรียนการสอนด วย
กระบวนการวิจัยหรือวิจัยในช้ันเรียนเพื่อเสริมสราง
การเรียนรู  ใหกับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังน้ันสมรรถนะการสอนจึงเปนตัวบงช้ีที่สามารถ
กาํหนดระดบัความรูความสามารถของครูใหเปนครมูอื
อาชีพไดอยางแทจริง (Danielson, 2011: 1-18) 
ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของครูตอง
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The Development of Science Instructional Model by Using Research-Based to 
Enhance Research Skills, Creative Problem-Solving Skills and Scientific Minds 

of Secondary School Students

รุจิราพร รามศิริ*
Rujiraporn Ramsiri
มาเรียม นิลพันธุ**
Maream Nillapun

บทคัดยอ
การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชการวิจัยเปนฐาน เพือ่เสรมิสรางทักษะการวิจัย 

ทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค และจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค 
1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบ กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวจัิยเปนนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปที ่5/1 จํานวน 34 คน ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2556 โรงเรยีนสาธติ
แหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขตกาํแพงแสน ศูนยวจัิยและพฒันาการศึกษา ไดมาโดยการสุมหองเรยีน
ดวยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใช
การวิจัยเปนฐาน คูมอืการใชรปูแบบ หนวยและแผนการจัดการเรยีนรู แบบประเมนิทกัษะการวจัิย แบบทดสอบ
ทกัษะการแกปญหาอยางสรางสรรค และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร วเิคราะหขอมลูโดยการหาคาเฉลีย่ คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คาทีแบบไมอิสระ และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบวา 1) รปูแบบการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรโดยใชการวจัิยเปนฐาน ม ี5 องคประกอบ 
ไดแก หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และเงื่อนไขสําคัญในการ
นํารูปแบบไปใช ประสิทธิภาพของรูปแบบเทากับ 81.36/76.86 2) ประสิทธิผลการใชรูปแบบพบวา 
2.1) หลงัเรยีนนกัเรยีนมทีกัษะการแกปญหาอยางสรางสรรคสงูกวากอนเรยีน 2.2) นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถ
พื้นฐานและแบบการเรียนรูตางกันมีพัฒนาการดานทักษะการวิจัย และทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค
สูงข้ึน 2.3) มีความคงทนของทักษะการวิจัยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพ้ืนฐานสูงและต่ํา และนักเรียน
ที่มีแบบการเรียนรูแบบรวมมือและแบบพึ่งพา และนักเรียนทุกกลุมมีความคงทนของทักษะการแกปญหา
อยางสรางสรรคในระยะตดิตามผล และ 2.4) หลงัเรยีนนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพ้ืนฐาน และแบบการเรยีนรู
ตางกัน มีจิตวิทยาศาสตรอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร/ การวิจัยเปนฐาน/ ทักษะการวิจัย/ ทักษะการแกปญหา
อยางสรางสรรค/ จิตวิทยาศาสตร
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Abstract
The purposes of this research were to: 1) develop and determine the efficiency of science 

instructional model by using research-based, 2) evaluate the effectiveness of science instructional 
model by using research-based. The samples comprised 34 eleventh grade students during the 
second semester of the academic year 2013 at Kasetsart university laboratory school Kamphaeng 
Saen Campus Educational Research and Development Center. Research instruments consisted 
of the science instructional model by using research-based, a handbook for the model, units and 
lesson plans, research skills assessment forms, creative problem-solving skills tests and scientific 
minds assessment forms. The data was analyzed by mean, standard deviation, a t-test dependent 
and content analysis.  

The results found that: 1) the model called “RPSCSA” was consisted of five elements; 
These are (1) principles (2) objectiv (3) the learning process (4) the 3-part assessments and 
(5) the important conditions for using the RPSCSA The RPSCSA model met the efficiency of 
81.36/76.86 2) The effectiveness of the RPSCSA model indicated that 2.1) after using the 
RPSCSA model, the students’ creative problem-solving skills were significantly higher than 
before the instruction at .05 level, 2.2) the students who had different basic abilities and learning 
styles had higher development of research skills from a moderate level to a high level, and had 
higher development of creative problem-solving skills from a low level to a moderate level, 2.3) 
the retention of research skills were found only in the students that had high basic abilities and 
low basic abilities, the collaborative learning styles and dependent learning styles, all groups of  
the students had retention of creative problem-solving skills at the follow-up phase, and 2.4) 
after using the RPSCSA model, the students who had different basic abilities and learning styles 
had a high level of scientific minds.

Keywords: The science instructional model/ Research-Based/ Research Skills/ Creative Problem 
Solving Skills/ Scientific Minds
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแกปญหาอยาง

สรางสรรค เพื่อสงเสริมนวัตกรรมดานสุขภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร 
มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคและนวตักรรมดานสขุภาพ และศกึษาพฤติกรรมสขุภาพ ในชวงระหวางการเรยีนการ
สอนดวยรูปแบบการเรียนการสอน  และ 3) เพื่อศึกษาผลของการนํารูปแบบการเรียนการสอน ไปขยายผล
การใช

ผลการวิจัย พบวา 1) รูปแบบการเรียนการสอน มีองคประกอบสําคัญ 3 องคประกอบ คือ 
องคประกอบเชงิหลกัการและวตัถุประสงค องคประกอบเชงิกระบวนการการเรยีนการสอน และองคประกอบ
เชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช กระบวนการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การรวมกันคนหาปญหา 
ขั้นที่ 2 การรวมกันคนหาแนวคิด ขั้นที่ 3 การรวมกันสรางนวัตกรรม และขั้นที่ 4 การรวมกันสรางการยอมรับ 
2) ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคและนวัตกรรมดานสุขภาพของนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรในชวงระหวางการเรียนการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอน มีพัฒนาการข้ึนในชวง
ระหวางเรียน และมีพฤติกรรมสุขภาพ อยูในระดับดี และ 3) ผลการขยายผล พบวา หลังการจัดการเรียน
การสอน โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน นักเรียนกลุมขยายผลมีความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรคโดยภาพรวมอยูในระดบัดี มนีวตักรรมดานสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพ โดยภาพรวมอยูในระดบั
ดีเยี่ยม
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Abstract
The purposes of this research were to: 1) develop the instructional model using creative 

problem solving (CPS) process to enhance health innovation of science gifted students, 2) study 
the development of creative problem solving abilities and health innovation and explore health 
behaviors during the teaching learning period by using the developed instructional model to 
enhance health innovation of science gifted students and 3) study the effectiveness of the 
instructional model using creative problem solving process to enhance health innovation of 
science gifted students on expansion student group.

Results of the study revealed as follows:
1. The developed instructional model consisted of 3 important factors which were 

1) principle and objective factor, 2) teaching-learning factor, and 3) condition of implementation 
factor. Teaching-learning process included 4 steps (1) collaborative problem finding, 
(2) collaborative idea finding, (3) collaborative innovation building, and (4) collaborative 
acceptance building.

2. The students’ creative problem solving abilities and health innovation were improved 
during the teaching process.  The students’ health behaviors during the teaching learning period 
by using the developed instructional model were at good level.

3. The expansion of the instructional model using CPS process to enhance health innovation 
of science gifted students in an expansion student group were as follows: overall of creative 
problem solving abilities was at good level while overall of health innovation and health behaviors 
were at excellence level.

Keywords: Instructional Model/ Creative Problem Solving Process/ Health Innovation/ Science 
Gifted Students 

บทนํา
ในโลกยุคโลกาภิวัตนและยุคฐานความรู

เชนปจจุบัน การสรางองคความรูและนวัตกรรมเปน
สิ่งสําคัญและจําเปนตอความเจริญของประเทศ 
แตการพัฒนาความสามารถของประเทศดานน้ี 
นอกจากการจัดโครงสรางการบริหารทีเ่หมาะสม และ
ทรัพยากรดานการคนควาวิจัยที่ เพียงพอและมี
ประสิทธิผลแลว ยังจําเปนตองมีนักวิทยาศาสตรใน
สาขาวิชาตางๆ ตลอดจนนักประดษิฐคิดคนทีส่ามารถ

สรางความรู ใหมและนวัตกรรมในจํานวนท่ีมากพอ 
แตการสรางนักวิทยาศาสตรเหลาน้ีเปนเรื่องยากท่ีจะ
กระทาํใหเกดิผลสาํเรจ็โดยเฉพาะถาลกัษณะการเรยีน
การสอนในโรงเรียนต้ังแตช้ันอนุบาลจนถึงระดับ
มธัยมศกึษายังไมเอือ้อํานวยเทาท่ีควรตอการเสรมิสราง
คุณสมบัติพื้นฐาน การสรางจิตวิจัย ตลอดจนวิธีการ
ในการแสวงหาและสรางความรู ใหมใหนกัเรยีน แมวา
จะมีผูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรที่มี
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The Development of Teaching Model: Curriculum Development Course by 
Using Research Based Learning Approach for Pre-service Teachers.

        พิจิตรา  ทีสุกะ*
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สุเทพ  อวมเจริญ**
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บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน วิชาการ

พัฒนาหลักสูตรสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาวิชาชีพครูปที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ไดมาโดยการสุม
แบบหลายข้ันตอน จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดความรู 
2) แบบประเมินความสามารถ 3) แบบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ 
คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉลี่ยรอยละ สถิติทดสอบแบบไมอิสระ และการวิเคราะหเนื้อหา  

ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดการสรางองคความรู ดวยตนเอง 
คือ 1) การวิเคราะหความตองการจําเป นในการเรียนรู  2) การพัฒนาทักษะการเรียนรู  และ 
3) การตรวจสอบความเขาใจในการเรียนรู โดยมีสาระการสอน 4 ประเด็นคือ 1) การวางแผนหลักสูตร 
2) การออกแบบหลักสูตร 3) การจัดระบบหลักสูตร และ 4) การประเมินหลักสูตรโดยประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ไดคะแนนเฉลีย่รอยละ (E

1
) 80.00 และประสทิธภิาพของผลผลิต ไดคะแนนเฉลีย่รอยละ (E

2
) 

83.56 ประสทิธผิลของรปูแบบการเรยีนการสอน โดยใชวจัิยเปนฐาน  พบวา  1) ความรู ในการพฒันาหลกัสตูร
กอนและหลังการทดลอง แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังทดลองรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน นักศึกษาวิชาชีพครูมีความรูหลังสูงกวากอนการใชรูปแบบ 2) ความสามารถใน
การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาของนักศึกษาโดยรวมอยูในระดบัสงูมาก 3) ความคิดเหน็ของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากทุกดาน สวนสาระที่นักศึกษาเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด คือการใช
คําถามกระตุนผูเรียนเกิดองคความรูดวยตนเอง รองลงมาคือการสงเสริมใหวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง

คําสําคัญ:  รูปแบบการเรียนการสอน/ วิชาการพัฒนาหลักสูตร/ วิจัยเปนฐาน
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Abstract 
The research aimed to develop a teaching model: curriculum development course by 

using a research based learning approach for pre-service teachers. The research samples were 
30 English-major students in second-year students from the Faculty of Liberal Arts and Scicnce 
Nakhon Phanom University, while enrolled in the second semester of the  academic year 2013. 
who were selected using multistage random sampling. Research tools used in this study were: 
1) a curriculum development knowledge test; 2) an ability evaluation test on the performance 
of curriculum development and 3) a questionnaire to investigate students opinions towards 
teaching model. Data were analyzed using statistics, percentages, mean, standard deviation, 
dependent t-test, and content analysis.

The results of this research were as follows: The development of teaching model. The 
researcher used the Constructivist Learning Model as the guidelines, called NPU Model which 
comprised of 1) Need Analysis, 2) Praxis understanding of new information, and 3) Understanding 
by checking, reviewing and using new knowledge. The NPU Model consisted of four steps as 
follow: 1) planning, 2) designing,3) organization, and 4) evaluation. The result of the efficiency 
of learning was at 80/80. The result of the ability in curriculum engineering was 80.00 (E

1
) 

and the knowledge gained was 83.56 (E
2
). The differences of students learning outcomes of 

students  knowledge before and after being taught by this model were statistically significant 
at the .01 level. 1) The students learning outcomes after instruction were higher than before the 
instruction. 2) The ability of the students in project work as a whole were at a high level. 
3) The students opinions towards teaching model. Revealed that students agreed with all opinion 
statements at a high level. Students used questions to stimulate the attention and to gain highest 
in curriculum and to promote self planning respectively. 

Keywords: The Development of Teaching Model/ Curriculum Development/ Research Based  
Learning



วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)

148

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่บูรณาการกลยุทธการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

             จินตนา ศิริธัญญารัตน-วิสาข จัติวัตร

* นกัศึกษาปรญิญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลยัศิลปากร
** อาจารยทีป่รกึษา รองศาสตราจารย ดร. ภาควิชาหลักสตูรและวธิสีอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลยัศิลปากร

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่บูรณาการกลยุทธการพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูงเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 และจิตวิทยาศาสตร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
The Development of Science Instructional Model by Integrating Higher Order 
Thinking Strategies to Enhance Higher Order Thinking Skill in 21st Century 

and Scientific Mind of Secondary School Students 

จินตนา ศิริธัญญารัตน*
Chintana Sirithanyarat

วิสาข จัติวัตร**
Wisa Chattiwat

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่บูรณาการกลยุทธ 

การพฒันาทักษะการคิดข้ันสงูเพือ่สงเสรมิทกัษะการคิดข้ันสงูในศตวรรษท่ี 21 และจติวิทยาศาสตรของนักเรยีน
ระดับมัธยมศึกษา  2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลและขยายผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม กลุมตัวอยางท่ีใช ในการขยายผล
การวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนราชวินิตมัธยม เครื่องมือท่ีใชประกอบดวย คูมือการใช
รูปแบบการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบบันทึก แบบสังเกต และ
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบแบบไมอิสระ
และแบบอิสระ และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบวา 
1. รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่บูรณาการกลยุทธการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงเพื่อ

สงเสรมิทกัษะการคิดข้ันสงูในศตวรรษท่ี 21 และจติวิทยาศาสตรของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา มอีงคประกอบ 
คือ หลกัการ วัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอน และเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช กระบวนการเรียน
การสอนมี 7 ขั้นตอน คือ (1) เตรียมความพรอมดานความรูและทักษะที่จําเปน (2) รวมกันต้ังคําถามเพื่อ
การสบืเสาะและการแกปญหา (3) รวมกนัวเิคราะหเจาะลกึความรูและแนวทางการแกปญหา (4) ประเมนิผล
แนวทางการแกปญหาและระบุวิธีการแกปญหา (5) ดําเนินการสืบเสาะและแกปญหา (6) ขยายความรู 
(7) การพัฒนาและเผยแพรผลงาน มีคาประสิทธิภาพเทากับ  83.86/84.14  

2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบและผลการขยายผล พบวา หลังการเรียนการสอนโดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและจิตวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียนอยางมี
นยัสาํคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 ทกัษะการคดิข้ันสงูในศตวรรษท่ี 21 ดานการคิดเชงิวิพากษและจติวิทยาศาสตร
ของนักเรียนมีพัฒนาการสูงข้ึนในชวงเวลาระหวางเรียน ทักษะการคิดข้ันสูงดานการคิดแกปญหาอยาง
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สรางสรรคของนักเรยีนอยูในระดบัดี และความคิดเหน็ของนักเรยีนทีม่ตีอการใชรปูแบบการเรยีนการสอนอยู
ในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 

คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน/ การคิดข้ันสูง/ จิตวิทยาศาสตร

Abstract
The objectives of this research were 1) to develop the science instructional model that 

integrate higher order thinking strategies to enhance higher order thinking skill in 21st century 
and scientific mind of secondary school students.  2) to study the effectiveness  of  the science 
instructional model. The sample comprised of ninth grade secondary school students at Nakhon 
Pathom Rajabhat University Demonstration School. The sample used in research dissemination 
were ninth grade secondary school students who were studying at Rajvinit Mathayom School. 
The instruments consisted of the teaching model manual, lesson plan, scientific comprehension 
test, competency evaluation test, record form, observation form, questionnaire. The data were 
analyzed by mean, standard deviation, t-test dependent, t-test independent and content analysis. 

The results were shown as follows: 
1) The science instructional model, PIAEIED Model, consisted of principle, objective, 

learning process and condition of application. The teaching model processes were divided into 
7 steps included (1) Preparing  Essential Knowledge and Skills, (2) Identifying Enquiry Questions 
and Problem Solving, (3) Analyzing and Examining Deeper Knowledge and Solutions, 
(4) Evaluating and Identifying Solutions Methodology, (5) Investigating and Problem solving, 
(6) Extending of New Knowledge, and (7) Developing and Distributing the Results. The science 
instructional model by integrating higher order thinking strategies to enhance higher order 
thinking skill in 21st century and scientific mind, PIAEIED Model, met the criterion of 
83.86/84.14. 

2) The result of effectiveness of scientific comprehension and the scientific mind after 
using PIAEIED Model were significantly higher than before the instruction at .05 level. The 
higher order thinking skill in 21st century, critical thinking domain, and the scientific mind of 
the students were gradually increased during the study period. Students who were taught by 
PIAEIED Model were positively increased in the higher order thinking skill in 21st century, 
creative problem-solving thinking domain. The opinion of the students toward the instruction 
with the developed science instructional model (PIAEIED Model) were at the highest agreement 
level.
Keywords: Instructional Model/ Higher Order Thinking/ Scientific Mind
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for Pre-Service Teachers Professional Experience Practices

วทัญู ขลิบเงิน*
Wathanyu Khlib-ngoen

มาเรียม นิลพันธุ**
Maream Nillapun

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือ เพื่อพัฒนาแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี

สื่อสังคมเพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู และเพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของแบบจําลอง ดําเนินการวิจัยดวยการวิจัยและพัฒนา กลุมตัวอยางเปนอาจารยนิเทศจาก
มหาวทิยาลยั  ครพูีเ่ลีย้ง  และนกัศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพคร ูเครือ่งมือท่ีใชในการวจัิย คือ  แบบประเมนิ
ตนเองดานความรู ความเขาใจ และความสามารถในการดแูลใหคําปรกึษา แบบประเมนิคุณลกัษณะความเปน
ครขูองนกัศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพคร ูและแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ตีอแบบจําลอง วเิคราะหขอมลู 
โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบวา แบบจําลอง มีช่ือวา แบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยี
สื่อสังคม ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพรอม 2) การวางแผนการดูแลใหคําปรึกษา 
3) การดําเนินการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม และ 4) การประเมินผล คุณลักษณะ
ความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู คือ 1) การวางแผนและการเตรียมความพรอมในการ
จัดการเรียนการสอน 2) การจัดการช้ันเรียน 3) ความรับผิดชอบในหนาท่ีครู และ 4) การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูมีความพึงพอใจระดับมาก

คําสําคัญ: แบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษา/ การผสมผสานเทคโนโลยี
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การพัฒนาแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีส อสังคม

            วทัญู ขลิบเงิน-มาเรียม นิลพันธุ

Abstract
This study aimed to develop a mentoring social media technology blended model for 

pre-service teachers professional experience practices, and to evaluate effectiveness of the model.  
This research and development study was carried out employing mixed methods with the 
embedded design. The samples were university supervisors, cooperating teachers, and teacher 
professional training students. The research instruments used in this study were a self evaluation 
of mentoring competencies, an evaluation of teachers’ characteristics of training students, and 
a satisfaction questionnaire of the model. The statistical devices employed for data analysis were 
arithmetic mean, standard deviation and content analysis. 

The results were as follows. The mentoring social media technology blended model of 
pre-service teachers for professional experience practices, called Wathanyu MTB Model, The 
developed model introduces 4 mentoring stages including 1: preparing (P), 2: planning (P),         
3: implementing blended mentoring technology (I), and 4: assessing (A). Teachers’ characteristics 
for the training students were comprised of 4 domains of teaching: 1) planning and preparation, 
2) classroom management, 3) responsibility and 4) the use of information technology. Regarding 
the model effectiveness, the study found that the university supervisors and cooperating teachers 
possessed mentoring competencies at a high level. The results also showed that the training 
students attained better teachers’ characteristics. Furthermore, the samples were satisfied with 
the model at a high level.

Keywords: Blended Mentoring/ Social Media Technology

บทนํา
เจตนารมณของการศึกษาคือการวางรากฐาน

ทีถ่กูตองดีงามของบุคคล เปนการเตรยีมความพรอม
ทั้งดานรางกาย จิตใจ และความรูทั้งปวงอยางสมดุล 
อีกทั้งการศึกษายังเปนเครื่องมือ ในการพัฒนาคนให
มีความรูความสามารถท่ีจะพัฒนาประเทศในดาน
เศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง ซ่ึงผลผลิตท่ีสาํคัญของ
ระบบการศึกษาคือ พลเมืองของประเทศที่รูเทาทัน
สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู 
ตลอดเวลา และสามารถพัฒนาตนเอง ชุมชนและ
สังคมประเทศชาติเจริญรุงเรืองอยางย่ังยืนได บุคคล
ที่มีบทบาทสําคัญในการสรางและพัฒนาผลผลิต

ทางการศึกษา ใหมีคุณภาพ คือ ครู
กระบวนการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพ

จึงมีความสําคัญ การปฏิรูปการศึกษาทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตครูจากหลักสูตร 4 ป 
ในปจจุบันสถาบันที่ผลิตครูใชหลักสูตร การผลิตครู 
5  ป ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ (2547: 6) ไดใหมีการ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครู จากหลักสูตร 4 ป 
เปนหลักสูตรการผลิตครู 5 ป ซ่ึงเปนหลักสูตรที่เนน
การปฏิบัติงานในหนาท่ีครู 1 ป ภายใตการนิเทศของ
อาจารยจากสถาบันอดุมศึกษาและอาจารยพีเ่ลีย้งของ
โรงเรียน ฝกประสบการณวิชาชีพครู ซ่ึงจะมุงเนนให
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รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ เพ อเสริมสรางสมรรถภาพครูดานการจัดประสบการณ 

           เกษศิรินทร ศรีสัมฤทธิ์-มาเรียม นิลพันธุ

* นกัศึกษาปรญิญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากร
** อาจารยทีป่รกึษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาหลักสตูรและวธิสีอน คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากร

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพครูดานการจัดประสบการณ 
ที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย

The Professional Development Model for Enhancing Instructional Competency 
of Teacher to Encourage  Science Process Skills  and  

Scientific Minds of Early Childhood

เกษศิรินทร ศรีสัมฤทธิ์*
Kessirin Srisamrith
มาเรียม นิลพันธุ**
Maream Nillapun

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ  

เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพครู ดานการจัดประสบการณที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
จิตวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 2) ประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบ และผลการขยายผลรูปแบบ 
ดําเนินการวิจัยดวยการวิจัยและพัฒนา รวมกับวิจัยแบบผสมผสานวิธี กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนปฐมวัย  
ผูบริหาร และเด็กปฐมวัย  เครื่องมือท่ีใช คือ แบบทดสอบ แบบประเมินแผนการจัดประสบการณและ
คุณลักษณะครู แบบสังเกตพฤติกรรมครูและเด็ก แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบ วิเคราะหขอมูล
โดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาซี และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 
1) รูปแบบช่ือวา “ACTAR Model” มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การวิเคราะหความตองการจําเปน ขั้นที่ 2 
ออกแบบการพัฒนาวิชาชีพ ขั้นที่ 3 ดําเนินการพัฒนาวิชาชีพ ขั้นที่ 4 ประเมินผล และขั้นที่ 5 รายงานผล 
2) ประสิทธิผลของรูปแบบ พบวา หลังการใชรูปแบบครูมีความรูเกี่ยวกับการจัดประสบการณสูงกวากอน
การใชรูปแบบ ครูมีพัฒนาการในการออกแบบแผนและการจัดประสบการณสูงข้ึนอยางตอเนื่อง คุณลักษณะ
ครูอยูในระดับดีมาก เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร
สูงข้ึนอยางตอเนื่อง และความพึงพอใจท่ีมีตอการใชรูปแบบอยูในระดับมากท่ีสุด และหลังการขยายผล
การใชรูปแบบฯ สามารถทําใหครูมีสมรรถภาพในการจัดประสบการณ และทําใหเด็กปฐมวัยเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร

คําสําคัญ: รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ/ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร/จิตวิทยาศาสตร
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Abstract 
This research satisfied two objectives: 1) creating the development model for increasing 

instructional competency of teachers to encourage science process skills and scientific minds of 
early childhood  2) evaluating the effectiveness of the model and applying the model in school 
situation. It was a research and development project applying the mixed methods. Sample groups 
included the following: teachers, administrator,  and students. The following research instruments 
were achievement test,  an evaluation record, a form for behavioral observations, and 
questionnaire’satisfaction. The research analysis were percentages, means, standard deviations, 
Z test and content analysis. The research results were 1) The model is called “ACTAR Model”. 
Five operational actions were sequentially involved in the development process: Analyzing Needs 
(A), Creating Program (C), Taking Action (T), Assessing Program (A), and Reporting Program 
(R). 2) The following results were: (1) Teachers’competence on encouraging science process 
skills and scientific minds was higher than before (2) Teachers’ ability on the task had been 
continuously increasing; (3) Personal qualification of the teachers were at an excellent level; (4)
The students showed continuously improvement of their science process skills and scientific 
minds; (5)The satisfaction on the program were at highest level; and (6) The disseminating of 
the program revealed that teachers increased instructional competency, and the early childhood 
also improved science process skills and scientific minds.

Keywords: The Professional Development Model/ Science Process  Skills/ Scientific Minds

บทนํา
ประเทศไทยในฐานะที่เปนสมาชิกหนึ่งของ

สังคมโลก คงหลีกเลี่ยงไมไดที่ตองไดรับผลกระทบ
จากกระแสโลกาภิวัตน  ในยุคสังคม เศรษฐกิจ
ฐานความรู ที่หลั่งไหลเขามา และเปนปจจัยเรง
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรุนแรงในทุกดาน และในป 
พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเขาสูการเปนสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงผูเรียนจําเปนตองไดรับการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานสําหรับอนาคต ไดแก ทักษะ
การคิดวิเคราะห ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ทักษะทางสังคม ทักษะการคิดสรางสรรค และทักษะ
การแกปญหา ตามท่ีทริฟฟนเกอรและไอซัคเคน 
(Treffinger D. J. and Isaksen, S. G. (2008: 1) 

กลาวไว ซ่ึงการท่ีผูเรียนจะเกิดทักษะเหลาน้ี ควรได
รับการพัฒนาต้ังแตระดับปฐมวัย ดังท่ี ออเบรย และ
คณะ (Aubrey, C. and others., 2000: 24), 
เทพกัญญา พรหมขัติแกว (2554: 33) เกรียงศักด์ิ 
เจริญวงศ  ศักด์ิ (2551: 12) และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552: 29) 
กลาววา เด็กปฐมวัยเปนชวงท่ีสําคัญ เนื่องจากเด็ก
ชวง 0-6 ป สมองจะฉลาดข้ึนถาไดผานกระบวนการ
เรียนรูที่สอดคลองกับอายุและชวงวัย เพราะเด็ก
ชวงน้ีมีการพัฒนาสูงสุด เซลลสมองในชวงน้ีจะแตก
เพิม่เสนใยในสมองเชือ่มโยงระหวางเซลลสมองดวย
กันอยางมากมาย รวดเร็ว และสมองเด็กจะมีความ 

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ เพ อเสริมสรางสมรรถภาพครูดานการจัดประสบการณ 

           เกษศิรินทร ศรีสัมฤทธิ์-มาเรียม นิลพันธุ
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การพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลปสรางสรรค

           ฉวีวรรณ ตาลสุก-มาเรียม นิลพันธุ
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การพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลปสรางสรรค  
ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค  สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา

The Development of Creative Dramatic Arts Curriculum 
According to Creative Education for Primary School Students

ฉวีวรรณ  ตาลสุก*
Chaweewan  Tansuk

มาเรียม นิลพันธุ**
Maream Nillapun

บทคัดยอ
การวิจัยครัง้น้ีมวีตัถุประสงค 1) เพือ่พฒันาหลกัสตูรนาฏศิลปสรางสรรค ตามแนวทางการจัดการศึกษา

เชงิสรางสรรค สาํหรบันกัเรยีนระดบัช้ันประถมศกึษา 2) เพือ่ประเมนิประสทิธผิลของหลกัสตูรฯ กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จํานวน 24 คน เครื่องมือท่ีใช ใน
การวิจัย ประกอบดวย หลักสูตรฯ แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์วิชานาฏศิลป 
แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติทารํา แบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคงานดานนาฏศิลป 
แบบบันทึกของนักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา 1) หลักสูตรฯ ที่พัฒนาข้ึนมีคุณภาพ 2) ผลการใชหลักสูตร พบวา 
2.1 ผลสัมฤทธิ์วิชานาฏศิลปของนักเรียนที่มีความสามารถพ้ืนฐานตางกันโดยรวมอยู ในระดับดี 
2.2 ความสามารถในการปฏิบัติทารําของนักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานตางกันมีพัฒนาการสูงข้ึน 
2.3 ความสามารถในการสรางสรรคงานดานนาฏศิลปของนักเรยีนทีม่คีวามสามารถพ้ืนฐานตางกันมพีฒันาการ
สูงข้ึน และ 2.4 นักเรียน มีความพึงพอใจตอหลักสูตร

คําสําคัญ:  การพัฒนาหลักสูตร/ นาฏศิลปสรางสรรค/ การศึกษาเชิงสรางสรรค
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การพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลปสรางสรรค

           ฉวีวรรณ ตาลสุก-มาเรียม นิลพันธุ

Abstract
 The purposes of this research were to: 1) develop the creative dramatic arts curriculum 

according to creative education for primary school students; 2) evaluate the effectiveness of the 
curriculum (2.1) study the learning achievement of the dramatic arts, (2.2) study the development 
of the dancing performance, (2.3) study the development of creative dancing posture and 
(2.4) study the satisfaction of the students toward the curriculum. The sample comprised 
24 fifth grade students at Wat Uppanantharam Municipal School. The research instruments 
consisted of the curriculum, lesson plans, creative dramatic arts test, dance evaluation form, 
creative dance evaluation form, and journal writing. Percentage, mean, standard deviation, and 
content analysis used to analyze data. The results of the study were as follows : 1) The curriculum 
which was developed has been proved effective. 2) The study of an effectiveness of the curriculum 
were: 2.1 The learning achievement in the dramatic arts of students with different abilities were 
at a good level. 2.2 The development of the dancing performance of students with different 
abilities in overall were at a high level. 2.3 The development of the creative dancing posture 
abilities in the dramatic arts of students with different abilities in overall were at a high level. 
2.4 The students had satisfaction to the curriculum. 

Keywords: The Curriculum Development/ Creative Dramatic Arts/ Creative Education

บทนํา
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเพื่อ

กาวเขาสูศตวรรษที่ 21 ที่ประชาคมโลกตองปรับตัว
ไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใหสามารถกาวทัน
กบัสภาพแหงการเปลีย่นแปลงและสามารถแขงขันกับ
นานาอารยประเทศได การศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะ
ชวยใหเราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ี 
แตละประเทศหวงัใหการศึกษาเปนเครือ่งชวยเตรยีม
เยาวชนสูโลกที่มีการแขงขันทางเศรษฐกิจและสังคม
คอนขางสูง เพื่อใหเยาวชนเหลาน้ันสามารถดําเนิน
ชีวิตอยูได และยังเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศใหกาวหนา ดังท่ี โทนี่ แบลร นายกรัฐมนตรี
ของประเทศอังกฤษไดจุดประกายความคิดดานการ
ศึกษาของเขาไววา “เปาหมายของเราคือการสรางชาติ
ทีม่กีารใชความสามารถในการสรางสรรคของทุกๆ คน 

เพื่อสรางเศรษฐกิจแบบใหมสําหรับศตวรรษท่ี 21 
อยางแทจริง ซ่ึงเราจะแขงขันกันดวยสมอง มิใชดวย
กําลัง” (National Advisory Committee on  
Creative and Cultural Education, 1999) การ
ศึกษาจะตองเปนไปเพื่อการสรางส่ิงใหมๆ ใหกับตัว
ผูเรียนใหกับสังคมอยูตลอดเวลากระบวนการของ
การศึกษาจึงตองเนนไปท่ีการสรางและพัฒนาความคิด
สรางสรรค (ไพฑรูย สนิลารตัน, 2549: 15) การศึกษา
แบบด้ังเดิมที่อยูบนขอเท็จจริง การจดจํา ทักษะพื้น
ฐานและการทดสอบ ยงัไมเพยีงพอสาํหรบัการพฒันา
ความคิดสรางสรรคในศตวรรษที ่21 นอกจากน้ีระบบ
การศึกษาของฟนแลนดและสิงคโปรกําลังใหความ
สาํคัญกับความคิดสรางสรรคและนวตักรรมทีต่องการ
ใหเกิดกับนักเรียนในประเทศของตน (Bernie 
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โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

           ธนานันต ดียิ่ง-สุเทพ อวมเจริญ

* นกัศึกษาปรญิญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลยัศิลปากร
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โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

Teacher Development : A Development of Program for the Basic Education 
Teacher’s Competencies on Classroom Assessment 

ธนานันต  ดียิ่ง*
Thananan Deeying
สุเทพ อวมเจริญ**

Sutep Uamcharoen

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครู และศึกษาผลการใช

โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเปนการวิจัย
และพัฒนารวมกับวิจัยแบบผสมผสาน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบวา โปรแกรมมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด และผลการประเมินสมรรถนะครู 
พบวา ดานความรูเกีย่วกับการวัดและประเมนิผลผานเกณฑ ผลการประเมนิสมรรถนะดานทักษะความสามารถ
ในการสรางและพัฒนาเครื่องมืออยูในระดับดี ดานความสามารถในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
ผานเกณฑ และความพึงพอใจของครูที่มีตอโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ดานการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนอยูในระดับมากที่สุด 

 
คําสําคัญ: โปรแกรม/ การพัฒนาสมรรถนะครู/ การวัดและประเมินผลในช้ันเรียน
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โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

           ธนานันต ดียิ่ง-สุเทพ อวมเจริญ

Abstract
The purposes of this research were to develop the Teacher’s Competencies and to verify 

the results of using the Teacher Development : program for basic education teacher’s competencies 
on classroom Assessment. The research and development including mixed methodology were 
applied.  Data were analyzed by using descriptive statistics including percentage, mean, standard 
deviation and content analysis.

The research of the study were  as follows. The program which implement the regulated 
quality. The results of the basic education teacher’s competencies on classroom assessment study 
revealed as follow.  The result of the basic education teachers’ competencies on classroom 
assessment study pointed out that: the teachers’ competencies on classroom assessment on 
knowledge of classroom achievement measurement and evaluation was passed the regulated 
criterion. The teachers’ competencies on classroom assessment on the skill to create and develop 
the measurement and evaluation tools was passed the regulated criterion. The teachers’ 
competencies on classroom assessment on the ability to conduct the classroom assessment was 
passed the regulated criterion. And The teachers’ satisfaction toward the teacher development: 
A development  of  program for basic education teacher’s competencies on classroom assessment 
was in highest level.

Keywords: Program/ Teacher’s Competencies Development/ Classroom Assessments

บทนํา
สิ่ ง ท่ีสํ า คัญ ท่ีสุดของการ จัดการ ศึกษา

ทุกระดับ คือเปรียบเทียบผูเรียนตองประสบความ
สาํเรจ็ตามเปาหมายการเรยีนทีก่าํหนด ผูจัดการศึกษา
จะรู ไดอยางไรหรือมีวิธีการใดท่ีจะรูวาผูเรียนบรรลุ
เปาหมายการเรียนรูซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ 
Tyler ที่กลาววา “เราจะรู ไดอยางไรวาผูเรียนบรรลุ
เปาหมายการเรยีนรู” (Tyler, Ralph W., 1949: 99)
โดยมุงการเปรยีบเทยีบวตัถุประสงค เชงิพฤติกรรมที่
คาดหวังและผลสมัฤทธิเ์ชงิพฤติกรรมของผูเรยีนตาม
ที่เกิดข้ึนจริง จึงเปนเนนการวัดผลและการประเมิน
การเปลีย่นแปลงทางการเรียนรูของผูเรยีนทีเ่กดิข้ึนจรงิ 
เพือ่เปรยีบเทยีบกบัเปาหมายของการเรียนรูทีต่องการ
ใหเกิดข้ึนซ่ึงวิเคราะหไดจากเนื้อหาวิชาในหลักสูตร

ป จ จุบันประเทศไทยได  เปลี่ยนการใช 
หลักสูตรมาเปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน ผนวกกับขอ
คนพบใหมๆ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน
ใหมของการวัดและประเมนิผลการศึกษา  ตองเปลีย่น
มาเปนการประเมินตามหลักสูตรซ่ึงเปนการประเมิน
ประสทิธผิลของการเรยีนการสอนในระบบโรงเรยีนที่
สําคัญย่ิงก็คือการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
ดังน้ันเมื่อหลักสูตรเปลี่ยน การเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผลในเรียนรูก็ตองเปลี่ยน เพราะ
การวัดและประเมนิผลเปนสวนหนึง่ของกระบวนการ
เรียนการสอน (โชติมา หนูพริก, 2553: 1) ซ่ึง
สอดคลองกับแนวทางการประเมินผลการเรียนรูตาม
แนวการปฏริปูการศกึษาตามพระราชบญัญัติการศกึษา
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ทฤษฎีบารมี

ชยพล พชรพิมล-นพดล เจนอักษร
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ทฤษฎีบารมี
Charismatic Theory

ชยพล เพชรพิมล  
Chayapol Petpimol
นพดล เจนอักษร**

Nopadol Chenaksara

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาองคประกอบของทฤษฎีบารมี 2. ศึกษาความสัมพันธของ

องคประกอบทฤษฎีบารมี 3. ศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอทฤษฎีบารมี สมมติฐานการวิจัย              
1.ทฤษฎีบารมีเปนพหุองคประกอบ 2. ทฤษฎีบารมีมีความสัมพันธกันเปนพหุองคประกอบ 3. ทฤษฎีบารมี
เปนพหอุงคประกอบทีม่คีวามสมัพนัธกนั ซ่ึงมคีวามเหมาะสมเปนไปได เปนประโยชนและถกูตองครอบคลุม  
ประชากร ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาท่ัวประเทศไทย จํานวน 
2,420 โรงเรียน กลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาท้ัง 42 เขตพื้นที่ๆ 
ละ 8 โรงเรียน ผู ใหขอมูลในแตละโรงเรียนคือผูบริหารโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 336 คน การวิจัยประกอบดวย 
ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาตัวแปรเกีย่วกับองคประกอบของทฤษฎีบารม ีใชแบบสมัภาษณกึง่มโีครงสราง สมัภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะหองคประกอบของทฤษฎีบารมี เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
1. แบบสัมภาษณไมมีโครงสราง 2. แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช ในการวิจัยคือ คาความถ่ี คารอยละ 
คามัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ โดยใชวิธีสกัดปจจัย 
การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล วิเคราะหทฤษฎีบารมีตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ โดยใชเทคนิค
การวิจัยแบบ EDFR ผลการวิจัย พบวา 1. องคประกอบของทฤษฎีบารมี ประกอบดวย 6 องคประกอบคอื 
1) การบําเพ็ญส่ังสม (บารมี) 2) ความเท่ียงธรรมโปรงใส 3) ความสามารถในการส่ือสาร 4) ความมีสวนรวม 
5) ความเอ้ืออาทร และ 6) ความอดทน 2. ความสัมพันธทฤษฎีบารมี เปนความสัมพันธดานปจจัยแวดลอม
ซ่ึงประกอบดวย ความสามารถในการสือ่สาร ความมสีวนรวม ความเอือ้อาทร และความอดทน กบัดานทักษะ
การสรางบารมีของผูบริหารซึ่งประกอบดวยการบําเพ็ญส่ังสม (บารมี) และความเที่ยงธรรมโปรงใส 3. ทฤษฎี
บารมีความเหมาะสมเชิงทฤษฎีมีความเปนไปได เปนประโยชนและถูกตองครอบคลุม สอดคลองกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ

คําสําคัญ: ทฤษฎีบารมี
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Abstract
The purposes of this research were: 1) To determine The components of the Charismatic 

Theory, 2) To determine The relationship among components of the Charismatic Theory, and 
3) To present the Charismatic Theory. The populations of the study were 2,420 secondary 
schools under The Secondary Educational Service Area Office in Thailand which divided into 
42 areas. The samples were 336 schools,and the respondent in each schools was the administrator. 
The study consisted of,: Phrase 1, studying the variables on components of the Charismatic 
Theory. used the semi-structured interviews., Phrase 2, analyzing the components of the Charismatic 
Theory. The instruments used were unstructured-interview form, and the questionnaires. The 
data were analyzed by frequencies, percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratoryfactor 
analysis canonical correlation analysis,and EDFR technique.The research  findings were as 
follows:1. The components of the Charismatic Theory included of 6 components items as follows; 
1) collective-charisma  practice, 2) fairness and transparency, 3) ability to communicate, 
4) participation, 5) generosity, and 6) patience 2. The relationship among components of the 
Charismatic Theory was the relationship of components which the surrounding factors included 
participation, generosity and patience, to the components of administrators’ charisma-practice 
skills included of collective-charisma practice and fairness and transparency. 3. The Charismatic 
Theory as multiple components correlated with theoretical appropriation, possibility, usage and 
comprehensive, accurate harmony with empirical data and theoretical concepts within the given 
research. 

Keyword: Chariamatic Theory

บทนํา
ทฤษฎีบารมเีปนแนวทางการสรางคุณความดี

ในการบริหารซึ่ งเป นคุณลักษณะพิเศษที่ ดี เลิศ          
อยางหนึง่ เปนการสัง่สมความดีใหผูประพฤตดีิปฏิบติั
ชอบไดมีบันไดการสรางท่ีดีงาม สงผลใหมีวาสนาได
เปนเจาคนนายคน ผูนาํบารมีจะเปนผูทีม่คีวามเช่ือมัน่
ในตนเองสูง ยึดมั่นในความเช่ือ และอุดมคติของ
ตนเอง และตองการท่ีจะใชอิทธิพล อํานาจตอผูอ่ืน  
มคีวามสามารถ และประสบความสาํเรจ็ในชีวติ  และ
ผูตามจะไววางใจในการตัดสินใจของผูนําพรอมทั้ง
เต็มใจที่จะปฏิบัติตาม ผู นําบารมีจะมีพฤติกรรม

ประทับใจผูตาม มีความสามารถและประสบความ
สําเร็จในชีวิต อันเปนสิ่งสงเสริมความเช่ือถือจาก
ผูตาม สรางจุดมุงหมายทางอุดมการณ ช้ีใหเหน็ความ
สัมพันธของการทํางานกับภารกิจของกลุม คานิยม 
อุดมคติ และความประทับใจในกลุม ผูนําชนิดน้ีอยู
กับความหวัง จึงจําเปนตองมีอิทธิพลในการกําหนด
บทบาทของผูตามเชิงอุดมคติ ผูนําบารมีจะตองเปน
แบบอยางแกผูติดตามในดานพฤติกรรม ทัศนคติ  
คานิยม พรอมทัง้มคีวามคาดหวังในการปฏิบติังานของ
ผูตามสูง ขณะเดียวกันก็แสดงความเช่ือมั่นในตัว

ทฤษฎีบารมี

ชยพล พชรพิมล-นพดล เจนอักษร
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The Efficient Performance Dictionary of School Administrators 
in the Secondary Educational Service Area Office

ขนิษฐา พลายเพ็ชร*
Khanittha Phlaiphet
ประเสริฐ อินทรรักษ**

Prasert Intarak

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทราบองคประกอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา 2) ทราบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษา และ 3) สรางพจนานุกรมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร กลุมตัวอยางประกอบดวย 
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 331 โรง ผู ใหขอมูลโรงละ 3 คน 
รวมทั้งสิ้น 993 คน ผลการวิจัยพบวา 1) องคประกอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 
ประกอบดวย 8 องคประกอบ 2) ความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผูบรหิาร มอิีทธพิลตอกันทัง้ทางตรงและทางออม และ 3) ผลจากการสรางพจนานุกรมประสทิธภิาพการปฏิบติั
งานของผูบริหารสถานศึกษา พบวา มี 8 หมวดหมู ประกอบดวยตัวช้ีวัดผลงาน 75 ตัวช้ีวัด

คําสําคัญ: พจนานุกรม/ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were to 1) know the elements of efficient performance of 

school administrators, 2) know the causal correlation of elements efficient performance of school 
administrators and 3) construct the dictionary of efficient performance of school administrators. 
The samples consisted of 331 schools in the secondary educational service area office; the 
respondents were a school director, a president of primary educational school board, and 
a teacher, totally 993 persons. The research findings revealed that: 1) Elements of efficient 
performance of school administrators in the secondary educational service area office were 
composed of 8 elements, 2) The research of causal correlation of elements of efficient performance 
of school administrators they affect directly and indirectly each other, and 3) The construction’s 
result of efficient performance of school administrators in the secondary educational service area 
office found that the dictionary of efficient performance of school administrators. From the 
8 elements of efficient performance of school administrators totally 75 KPIs.

Keywords: Dictionary/ Efficient Performance of School Administrators

บทนํา
จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว

ในสังคมแหงการแขงขัน กลายเปนปจจัยที่ทาทายให
องคกรตางๆ ตองปรับตัวเขาสูองคกรแหงการเรียนรู  
เพือ่สรางนวัตกรรมใหมๆ  บคุลากรและแรงงานตองมี
ความรูและทักษะหลายดาน ตองเปนผู ใฝรู รูจักเพิ่ม
เติมความรู และทักษะใหมๆ ใหแกตนเอง สามารถ
ปรบัตัวและรูเทาทันการเปลีย่นแปลงของกระแสตางๆ 
ที่เกิดข้ึน (สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 
2550: 1) ทั้งน้ีเพื่อกาวตามใหทันตอกระแสความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  ดังน้ันองคกร
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซ่ึงถึงแมจะมีเปาหมายใน
การดําเนินงานท่ีแตกต างกันก็ตาม แต ก็มิ ได 
หมายความวา องคกรเหลาน้ันไมตองใหความสําคัญ
ตอกระแสท่ีเกิดข้ึนดังกลาว เพราะถาหากองคกร
หยุดน่ิงอยู กับที่ก็ถือได ว  าเป นการตกยุคสมัย 
เปนองคกรทีล่าหลงัทันท ี ซ่ึงเหตผุลไมวาจะเปนธรุกจิ
และอุตสาหกรรมใดรวมทั้งภาครัฐก็ตองเปลี่ยน

บทบาทการปฏิบัติงาน เพื่อสรางศักยภาพท้ังในเรื่อง
การแขงขันที่เกิดข้ึนอยางรุนแรง และการสราง
ประสิทธิภาพในทุกๆ ดาน อันจะสงผลใหองคกรอยู
รอดและกาวไปขางหนาอยางม่ันคง (ณัฐพันธ 
เขจรนันทร, 2552: 28)

การศึกษาเปนรากฐานสําคัญท่ีสุดประการ
หนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแก ไข
ปญหาตางๆ ในสังคมได เนื่องจากการศึกษาเปน
กระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองดานตางๆ 
ตลอดชีวิต ต้ังแตการวางรากฐานพัฒนาการต้ังแต
แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและความสามารถตางๆ 
ที่จะดํารงชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข 
รูทันการเปลี่ยนแปลง รวมเปนพลังสรางสรรคการ
พัฒนาประเทศอยางย่ังยืน (สมเดช สีแสง, 2549: 
155) ในการพฒันาคนดังกลาว สถานศึกษาตองมีการ
บรหิารจดัการคุณภาพอยางเปนระบบตอเน่ือง เริม่จาก
การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ มาตรฐานการศึกษาของ
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The Development of Knowledge Management Model for Shadow Puppet
(Nang Talung) Local Wisdom to Strengthen Local Culture

สุพัตรา คงขํา*
Supattra Kongkhum
นรินทร สังขรักษา**

         Narin Sungrugsa

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการณการจัดการความรู คุณคาและการอนุรักษ 

การพัฒนารูปแบบ การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาพ้ืนบานหนังตะลุงเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรมทองถ่ิน ซ่ึงใชวิธีการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนารวมกับการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและการวิจัยแบบพหุเทศะกรณีศึกษา 

ผลการวิจัย พบวา คณะหนังตะลุงมีความตองการจําเปนในดานการแสวงหาความรูและดานการจัด
เก็บความรูเปนขั้นตอนท่ีมีปญหามากท่ีสุดและยังเปนลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงสุด 
สวนคุณคาของหนังตะลงุจําแนกออกเปน 2 ดานหลกัคือดานการพฒันาบุคคล และดานการพฒันาสงัคม และ
แนวทางในการอนุรักษหนังตะลุงจําเปนตองเสริมสรางและพัฒนาบุคคลท่ีเกี่ยวของ ไดแก ผูเปนนาย
หนังตะลุง ลูกคูหรือนักดนตรี ผูรับหนังตะลุง ผูดูหรือผูชม และผูสงเสริมหนังตะลุง การพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู ประกอบดวยหลักการ วัตถุประสงค องคประกอบของการจัดการความรูและองคประกอบรวม 
โดยองคประกอบของการจัดการความรู มีองคประกอบยอย 8 ประการ คือ 1) ภาวะผูนํา 2) โอกาสของ
การเรียนรู 3) สรางเครือขายในการทํางาน 4) กิจกรรมตอเนื่อง 5) การจัดการ 6) คานิยมรวมกัน 7) การใช
เทคโนโลยี และ 8) อยูในความดูแลของภาครัฐ สวนผลการประเมินรูปแบบการจัดการความรู ในภาพรวมอยู
ในระดับมากที่สุด 

คําสําคัญ: การจัดการความรู/ หนังตะลุง/ วัฒนธรรมทองถ่ิน
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Abstract
The research aims to study the situation of Knowledge Management, values, conservation, 

model development, the evaluation and the improvement of Knowledge Management Model for 
shadow puppet (Nang Talung) local wisdom to strengthen local culture. The study was conducted 
by using the Research and Development Method and developed with the Participation Action 
Research and the Multisite Multi-case Research approaches. 

The results of the research show that the Nang Talung bands require the need of 
Knowledge Acquisition and the stowage of knowledge which is the most problematic and also 
the highest priority need. The value of Nang Talung is classified into two main aspects consisting 
of personnel and social development and the ways to conserve Nang Talung which has to 
reinforce and develop personnel involving namely puppeteers, musicians, audiences, and supporters. 
The development of a KM model consists of the principles, purposes, Knowledge Management 
elements, and co-elements. The Knowledge Management elements of BONAMSUB model 
consists of eight sub-elements; 1) leadership 2) learning opportunities 3) building work connection 
4) continual activities 5) management 6) shared values 7) using of technology and  8) government 
support. The overall evaluation of Knowledge Management model is at the highest level.

Keywords: Knowledge Management/ Shadow Puppet/ Local Culture

บทนํา
หนังตะลุงเป นศิลปะการแสดงพื้นบ าน

ของภาคใตที่มีความสําคัญตอสังคมภาคใต ซ่ึง
เปรียบเสมือนเปนสถาบันหนึ่งในสังคมคือสถาบัน
ศิลปะและนันทนาการที่มีหนาท่ีหลักคือใหความ
บันเทิงเริงรมย การพักผอนหยอนใจของสมาชิกใน
สังคมน้ัน และยังมีสวนสนับสนุนสถาบันอ่ืนไดอยาง
หลากหลาย เชน เปนสือ่กลางสรางความสัมพนัธของ
ประชาชนในทองถ่ินไดเปนอยางดี มีการสื่อสารท่ีมี
ประสทิธภิาพถายทอดความคิด คานิยมทางวัฒนธรรม 
และเปนเครื่องมือบูรณาการทางสังคมท่ีสงเสริม
ความสามัคคี สรางความเขาใจระหวางกลุมชนและ
คนในชุมชน 

หนงัตะลุงไดรบัความนิยมอยางแพรหลายใน
ชุมชนทองถ่ินภาคใต โดยเฉพาะภาคใตฝ งทะเล

ตะวันออกซ่ึงเปนพื้นที่ที่มีหนังตะลุงมากท่ีสุดและ
เปนตนแบบหนังตะลุงของภาคใต อีกทั้งชาวบาน
ยงัคงนิยมหนงัตะลงุอยางกวางขวางโดยเฉพาะจังหวดั
นครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา (สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2550: 29) และ
ในอดีตบริเวณน้ีเคยมีการเผยแพรของหนังตะลุง
มาแลวอยางหนาแนนและมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง 
โดยเปนแหลงกําเนิดของบรมครูหนงัตะลุงท่ีมช่ืีอเสยีง
และศิลปนแหงชาติหลายทานและเปนทีย่อมรบักนัวา
ในบรรดาหนงัตะลงุท่ีมช่ืีอเสยีงของ ชาวภาคใตจะตอง
มีช่ือของหนังตะลุงจากสามจังหวัดดังกลาว 

หนั งตะลุ ง ใน ชุมชนท อง ถ่ินภาคใต  มี
กระบวนการถายทอดภูมิปญญาพ้ืนบานจากตนแบบ      
สูคนรุ นใหมยังไมเปนระบบที่ชัดเจน (ฉิ้น จาโร, 
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 โดยการจัดกิจกรรมการละเลนไทยสําหรับเด็กปฐมวัย

The Study of Childhood’s Progress According to the Desirable Characteristies 
Standard by Using the Thai Folk Amusement Activities

ปยะนุช  สุวรรณเทพ*  
Piyanuch  Suwannatep

สุเทพ  อวมเจริญ**
Sutep  Uamcharoen

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคโดยผานกิจกรรมการละเลนไทยสําหรับเด็กปฐมวัย 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางพัฒนาการ
ตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของเด็กปฐมวัยกับการจัดกิจกรรมการละเลนไทยสําหรับเด็กปฐมวัย  
กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชาย-หญิง อายุ 4-5 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันอนุบาลปที่ 1 ปการศึกษา  
2556 โรงเรียนวัดไผสามเกาะ (ปญญาประชาสามัคคี) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษา
ราชบุร ีเขต 2 จํานวน 10 คน ที่ไดจากการสุมอยางงาย โดยวิธกีารจบัฉลากแบบไมใสคืนใชเวลาจดัประสบการณ 
12 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 30 นาที เครื่องมืองานวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดกิจกรรม
การละเลนของไทยสําหรับเด็กปฐมวัย 2) แบบสังเกตพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานคุณลักษณะที่
พึ่งประสงค ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา 1) กิจกรรม
การละเลนไทยสําหรับเด็กปฐมวัยสามารถสงเสริมพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 ไดใน
ระดับรอยละ 51.85 (8  มาตรฐาน 14 ตัวบงช้ี) 2) พัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
เด็กปฐมวัยกับการจัดกิจกรรมการละเลนไทยสําหรับเด็กปฐมวัยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01

  
คําสําคัญ: การละเลนไทยสําหรับเด็กปฐมวัย/ พัฒนาการเด็กปฐมวัย/ มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study child development according to the 

standards of desirable  characteristics using Thai folk amusement activities; and 2) to study the 
relations between child development according to the standards of desirable characteristics and 
Thai folk amusement activities.The sample of the study consists of 10 boys and girls, ages 4-5 
at Watpaisamkoh School, Ratchaburi, during the 2013 academic year. They were chosen using 
random sampling without replacement. The experiment was carried out in 12 weeks, two days 
a week, and 30 minutes a day.The research instruments were Thai folk activity program and 
the standards of desirable characteristics observation form. The data were analyzed using 
percentage, mean, standard deviation, and Chi-square testThe research results are as follows: 
1) Thai folk amusement activities for early childhood are capable of promoting child development 
according to the standards of desirable characteristics, yielding a 51.85 percent result. (8 standards 
and 14 indicaters) 2) Child development according to the standards of desirable characteristics 
and Thai folk amusement activities have a .01 statistically significant relation.

Keyword: Thai Folk Amusement Activity/ Childhood’s Progress/ The Desirable Characteristics 
Standard

บทนํา
การศึกษาปฐมวยัเปนการจดัการศึกษาท่ีมกีาร

พัฒนาขึ้นโดยลําดับตามยุคสมัยขึ้นอยูกับปรัชญา 
แนวคิด ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
และวัฒนธรรม ดังนั้นทุกประเทศทั่วโลกจึงมุ ง
พัฒนาการศึกษา ตรงกับพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานไววา 
“การใหการศึกษาแกเดก็ตองเริม่ตัง้แตแรกเกดิ ขึน้ตน
ตองก็ตองสอนใหรูจักอวัยวะและประสาทสมัผสัตางๆ 
ตองคอยควบคุมฝกหัด จนสามารถใชอวัยวะและ
ประสาทสวนนัน้ๆทาํกิจวัตรท้ังปวงของตนเองได เมือ่
สามารถทาํกิจวัตรของตัวไดแลวถัดมาตองสอนใหรูจัก
ทาํการตางๆ ใหรูจักแสวงหาสิง่ตางๆตามท่ีตองการให
ไดมากข้ึน เพื่อทําชีวิตมีความสะดวกมีความสบาย 
การใหการศึกษาข้ันนี้ ไดแก การฝกกายใหมีความ
คลองแคลวชํานิชํานาญและสามารถในการปฏิบัติ
ประกอบกับการสอนวิชาความรูตางๆ อันเปนพื้นฐาน

สําหรับการประกอบอาชีพเลี้ยงตัว การใหการศึกษา
อีกครัง้หนึง่ คือการสอนและฝกฝนเรยีนรูวทิยาการท่ี
กาวหนาข้ึนไป พรอมท้ังการฝกฝนใหรูจักใชเหตุผล
สติปญญาและหากหลักการของชีวิต เพื่อใหสามารถ
สรางสรรคความเจริญงอกงามท้ังทางกาย และ
ทางความคิด” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา วันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน 2514 (อุดมพร 
อมรธรรม, 2549: 29) จากพระบรมราชโอวาท
ที่พระราชทานสะทอนใหเห็นวาการเรียนรูของเด็ก
ในปฐมวัยเปนสิ่งจําเปน เปนพื้นฐานของความเจริญ
เติบโต การเกิดพัฒนาการท้ัง 4 ดาน คือ ดานรางกาย 
ดานอารมณ ดานจิตใจ สังคม และดานสติปญญา
ที่สมบูรณตามวัย เด็กปฐมวัยจะเติบโตไปเปนบุคคล
ที่มีคุณภาพตอไป (พัชรี ผลโยธิน, 2551: 16) 
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The Development of Problem Solving Ability and Scientific Mind of 
Earlychildhood Students Taught by Inquiry Method

Provision of experiences 5E

กนกวรรณ พิทยะภัทร*
Kanokwan Pitthayaphat
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย**  
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บทคัดยอ
การวจัิยครัง้น้ีมวีตัถุประสงค  เพือ่ศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาพรอมศึกษาจิตวิทยาศาสตร

ของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปที่ 2 หลังไดรับการจัดประสบการณดวยการสืบเสาะหาความรู แบบ 5E 
กลุมตัวอยางท่ีใช ในการวิจัยเปนเด็กปฐมวัย จํานวน 23 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 โรงเรียน
บานลาดใหญสามัคคี เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดประสบการณดวยการสืบเสาะหา
ความรูแบบ 5E จํานวน 8 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวยั แบบสงัเกต
พฤติกรรมตามคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติแบบไมเปนอิสระ

ผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปที่ 2 หลังการ
จัดประสบการณดวยการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E มีคาเฉลี่ยเทากับ 22.13 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแกปญหาของผูอ่ืนสูงกวาปญหาของตนเองท่ีไมเกี่ยวของกับ
ผูอ่ืน สวนจิตวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดประสบการณดวยการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E 
ภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความซ่ือสัตยมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

คําสําคัญ: ความสามารถในการคิดแกปญหา/ กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E/ จิตวิทยาศาสตร
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Abstract
The purpose of this research were  to study the ability to solve problems of early childhood 

students after learning taught by inquiry method provision of experiences 5E and study the 
scientific minds of early childhood students the research samples were 23 early childhood students 
at Banladyaisamakki School, Samutsongkhram Primary Educational Service Area Office who 
were studying in the second semester academic year 2013. The instruments of this research were 
experiential plan taught by inquiry method provision of experiences 5E, a problems solving 
ability test, 3) scientific minds observation form a data were analysed by percentage (%), mean 
(X), Standard Deviation (S.D.) and t-test Dependent.

The results on findings were as follow  The ability problem solving of early childhood 
students after learning taught by inquiry method provision of experiences: 5E was 22.13 statistically 
significance at .05 level The scientific mind of early childhood students after learning taught by 
inquiry method provision of experiences: 5E as a whole was at good level. Considering each 
aspect mean of honest was the highest mean.

Keywords: Problem Solving Ability/ Inquiry Method Provision of Experiences 5E/ Scientific  
Mind

บทนํา
การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา

ของเด็กปฐมวัยซ่ึงความสามารถน้ีเปนสวนหนึ่งของ
องคประกอบทางสติปญญาอันเปนกระบวนการทาํงาน
ของสมองท่ีตองอาศัยความรูและประสบการณเปน
พื้นฐานสําคัญ  การเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออก
และใชความคิดอยางเสรีรวมกับกลุมเพื่อน และ             
คร ูนบัเปนวธิกีารทีส่าํคัญตอบสนองตอความตองการ
และธรรมชาติของเด็ก โดยเฉพาะการสงเสริมการ
ปฏิสมัพนัธและการใชภาษาอันนาํไปสูการแลกเปลีย่น
ประสบการณและความคิดท่ีหลากหลายกับกลุ ม
เพื่อน ดังน้ันการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานสติปญญาโดยเฉพาะความสามารถในการคดิ
แกปญหาน้ัน ครูควรใหความสําคัญและคํานึงถึง
ธรรมชาติของเด็กทั้งในดานพัฒนาการเรียนรู และ
ความแตกตางระหว างบุคคลโดยจัดกิจกรรมที่

หลากหลายใหเด็กพัฒนาทักษะพื้นฐานทุกดาน 
โดยผานรูปแบบกิจกรรมที่เด็กไดลงมือกระทําและ
ปฏิบัติจริงดวยตนเองดังท่ี ดิวอ้ี (Dewey) เพียเจท 
(Piaget) และ บรูเนอร (Bruner) เห็นสอดคลอง
กนัวา กระบวนการพฒันาทางสติปญญาน้ันควรใหเด็ก
ไดเรียนรู โดยการกระทํา (Learning by Doing) 
มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและคนพบองคความรู
ดวยตนเอง ซ่ึงวิธีการเรียนรูดังกลาว นําไปสูการ
พัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็ก
ปฐมวัยได ในท่ีสุด สําหรับการจัดประสบการณเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดแก ป ญหาของ
เด็กปฐมวัย วิธีหนึ่งคือการจัดประสบการณดวย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู แบบ 5E การมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและคนพบองคความรู 
ดวยตนเอง ซ่ึงวิธีการเรียนรูดังกลาว นําไปสูการ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) พัฒนาหลักสูตร 3) ทดลองใช

หลักสูตรดวยวิธีการทางประวัติศาสตร และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ในดานผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน สมรรถนะสําคัญของผูเรียนดานความสามารถในการส่ือสาร คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
ดานรักความเปนไทย และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสตูรรายวิชาประวัติศาสตร ผลการวิจัย พบวา 
1) ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา นักเรียนและผูเกี่ยวของเห็นความสําคัญและตองการใหมีการจัด
การเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรเมืองกาญจนบุรี โดยมีผูรู  ในทองถ่ินรวมจัดการเรียนรูและประเมิลผล 
2) ผลการพัฒนาหลักสูตร พบวาหลักสูตรประกอบดวย มาตรฐาน ตัวช้ีวัด คําอธิบายรายวิชา โครงสราง
รายวิชา เวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู
จํานวน 5 แผน การวัดและประเมินผล 3) ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
ประวติัศาสตรเมอืงกาญจนบุรเีพิม่มากขึน้ 4) ผลการประเมนิและปรบัปรงุหลกัสตูร พบวานักเรยีนมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องประวัติศาสตรเมืองกาญจนบุรีหลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญดานความสามารถในการส่ือสาร อยูในระดับ ดีมาก 
นกัเรยีนมคุีณลกัษณะอันพงึประสงคดานรกัความเปนไทย อยูในระดบั ดีมาก และนกัเรยีนมคีวามคิดเหน็ตอ
หลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด

คําสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตร/ ประวัติศาสตรเมืองกาญจนบุรี

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร เร อง ประวัติศาสตรเมืองกาญจนบุรี 
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Abstract
The  purposes of this research were to 1) study the fundamental data 2) develop the 

curriculum the history 3) implement the curriculum on the history 4) evaluate and improve the 
curriculum on the history related to learning achievement  of  the history, learner’s key competency 
considering communication capacity, learner’s desired characteristics considering  the cherishing 
Thai nationalism and the learner’s opinions towards the  curriculum on the history.

The research results were as follow: 1) the fundamental data revealed that the students 
and involved persons realized the importance of the history of Kanchanaburi province and would 
like to invite them of participating in planning the learning program and evaluation 2) the 
developed curriculum were consisted of learning standards, course description, learning content, 
learning schedule, instructional guideline, instructional media, measurement and assessment 
process and lesson plans 3) The course of the trial Found that students are knowledgeable about 
the history of Kanchanaburi increase 4) The results of curriculum evaluation and improvement 
indicated that the students’ pretest-posttest learning outcome scores were statistically significant 
different at the .05 level, students had learner’s key competency considering communication 
capacity at excellence level. The students agreed that they were satisfied with the developed 
curriculum which made them knowledgeable and useful while giving their local information to 
others.

Keywords: Curriculum Development/ History of Kanchanaburi

บทนํา
สภาพสั งคม ไทย ในป  จ จุ บั น ได  มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม การศึกษา และเทคโนโลยี ขอมูล
ขาวสารในยคุโลกาภิวตัน สงัคมมคีวามเจรญิกาวหนา
ทําใหการจัดกระบวนการเรียนรูปรับเปลี่ยนไปตาม
ยคุสมยั การศึกษาประวติัศาสตรทีม่ผีลตอการพฒันา
ทางดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมือง
การปกครอง เพื่อใหคนไทยมีคุณลักษณะตามท่ี
พึงประสงค จึงมีการกําหนดความมุงหมายและ
การจัดการศึกษา ไวในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 หมวด 1 มาตรา 7 เพื่อพัฒนา

คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรูแลคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการดาํรงชีวติใหสามารถอยูรวมกบัผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข 

จากการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรและ
เรื่องราวของท องถ่ิน พอสรุปได ว  าการศึกษา
ประวัติศาสตรและเรื่องราวของทองถ่ิน ชวยให
เยาวชนได เรยีนรูและเขาใจความเปนมาของประเทศชาติ
และภาคภูมใิจในบรรพบรุษุของตนท่ีได รวมกนัพทิกัษ
พืน้แผนดินดวยเลอืดเน้ือของตน แตเปนทีน่าเสยีดาย
วาการศึกษาของประเทศไมได ใหความสําคัญกับ

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร เร อง ประวัติศาสตรเมืองกาญจนบุรี 

พัชรี มาละออเพชร-ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
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The Quality Management System Development of Private Bilingual Schools 
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มณฑา วิญญโสภิต*
Monta Winyasopit
ประกอบ คุณารักษ**

Pragob Kunarak

บทคัดยอ
การวจัิยครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาสภาพขอเท็จจรงิของการบริหารคณุภาพโรงเรียนสองภาษา

เอกชนตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 2) วเิคราะหอิทธพิลเชงิสาเหตุขององคประกอบระบบบรหิารคณุภาพ
โรงเรยีนสองภาษาเอกชนตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติทีม่ตีอหมวดผลลัพธ  3) ตรวจสอบความสอดคลอง
ของโมเดลระบบบริหารคุณภาพโรงเรียนสองภาษาเอกชนตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติที่มีตอหมวด
ผลลัพธกับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครูไทยและครูตางชาติ มีจํานวน
ทั้งสิ้น 432 คน มีผูตอบกลับคิดเปนรอยละ 92.7 เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามขอเท็จจริง ที่มี 6 ระดับ
และมีคําถามปลายเปดเก่ียวกับสมรรถนะหลักของโรงเรียน ในการวิเคราะหขอมูล ใชคารอยละ คาเฉลี่ย 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหเนื้อหา และการวิเคราะหโมเดล
สมการโครงสราง ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการปฏบิติัทีม่อียูขององคประกอบระบบทัง้หกกระบวนการ ไดแก 
หมวดการนําองคกร หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ หมวดการมุงเนนนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
หมวดการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู หมวดการมุงเนนบุคลากร หมวดการมุงเนนปฏิบัติการ และ
ระดับที่มีอยูในหมวดผลลัพธอยูในระดับดี 2) ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุพบวา องคประกอบ
ระบบดังกลาวท้ังหกกระบวนการตางมีอิทธิพลเชิงสาเหตุเชิงบวกตอหมวดผลลัพธทั้งทางตรงและทางออม
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมวดการนําองคกรเปนตัวขับเคลื่อนระบบไปสูความสําเร็จในหมวด
ผลลพัธ และโมเดลระบบบรหิารฯ มคีวามเท่ียงตรง ในการทํานายผลลัพธระบบบรหิารคุณภาพฯ 3) การตรวจ
สอบโมเดลพบวามีความกลมกลืนและสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

คําสําคัญ: ระบบบริหารคุณภาพ/ เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ/ โรงเรียนสองภาษาเอกชน
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Abstract
The purposes of this study were to 1) study the existing status of the quality management 

of private bilingual schools according to the Thailand Quality Award Criteria, 2) analyze the 
causal influence among the quality management processes according to the criteria and their 
impact on the result component, and 3) validate the quality management system model with the 
sample data.  The total sample was 432, and 92.7% returned the answers. The 6-rubric-scaled 
questionnaire with some open-ended questions on core competencies was used to collect data. 
Content analysis, percentage, mean, standard deviation, One Way ANOVA and structural equation 
modeling were used to analyze the data.  

The research findings were as follows.  1) The existing status of the quality management 
processes and that of the result component of private bilingual schools were at a good level.  
2) The causal influence analysis revealed that the six management processes positively impacted 
on the result both directly and indirectly with statistical significance at .05. Leadership was the 
driver of all processes to achieve successful results. In addition, the coefficient of validation 
indicated that the model possessed validity in predicting the system result. 3) The model very 
well fitted the sample variance-covariance data. 

Keywords: Quality Management System/ Thailand Quality Award Criteria/ Private Bilingual 
Schools 

บทนํา
นักบริหารการศึกษาสวนใหญพยายามคนหา

แนวคิด วิธีการ วิธีปฏิบัติและกรอบงานท่ีจะทําให
โรงเรียนที่ตนบริหารอยูมีความเจริญกาวหนา มีการ
ดําเนนิงานท่ีสงผลตอการเรยีนรูของนักเรยีนเปนอยาง
สูงและองคกรมีความเจริญกาวหนาในทุกๆ ดานเปน
อยางดี แตความเปนจริงประเด็นหนึ่งของโรงเรียน
สองภาษาเอกชนก็คือ ผลการสอบภาษาอังกฤษ
แหงชาติ (O-NET) ประจําป 2554 ของนักเรียน
ในโรงเรยีนสองภาษาเอกชนยังไมเปนทีน่าพึงพอใจ ทัง้
ที่โรงเรียนสองภาษาเอกชนเปนสถานที่ที่ทุกภาคสวน
มีความคาดหวังวาจะชวยใหนักเรียนมีความรูความ
สามารถดานภาษาอังกฤษสงูกวาโรงเรยีนในสงักัดอ่ืนๆ 
ซ่ึงปญหาน้ีอาจสืบเนื่องมาจากการบริหารงานท่ียังไม
สามารถบรรลุผลลัพธ  จึงเปนที่มาของการศึกษาวิจัย

เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพโรงเรียนสอง
ภาษาเอกชนตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ เพื่อ
คนหาขอความรูอันอาจเปนประโยชนใหกับผูบริหาร
สถานศึกษาไดใชทําความเขาใจกับสภาพปญหา และ
นําผลการวิจัยครั้งน้ีไปประยุกตใช ในโรงเรียน เพราะ
ผลการวิจัยของ ฮาโลแรนเมื่อป 2551 พบวา เกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติ Baldrige เปนกรอบคุณภาพ
เพื่อการพัฒนาโรงเรียนที่สามารถนําไปปฏิบัติไดและ
สงผลตอความสําเรจ็ได (Halloran, 2008: abstract) 
อีกทั้งงานวิจัยของ เลอรอย (LeRoy) ก็มีขอคนพบ
ที่นาสนใจวา เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาตินี้ เปน
ระบบบริหารคุณภาพท่ีมีผลกระทบเชิงบวกตอความ
สามารถของครูในภาพรวม (LeRoy, 2004: abstract)  
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บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา 

2) เปรียบเทียบการบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ขนาดสถาน
ศึกษา และรปูแบบโรงเรยีนตามนโยบาย และ 3) แนวทางการพัฒนาการบรหิารจดัการคุณภาพหลักสตูรสถาน
ศึกษา กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จํานวน 346 คนไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวนของอําเภอเคร่ืองมือท่ีใช ในการวิจัย ไดแก 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณการวิเคราะหขอมูลใชความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมากท้ังใน
ภาพรวมและรายดาน 2) การเปรียบเทียบการบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาจําแนกตามเพศ 
ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน ตําแหนงหนาท่ี วิทยฐานะและรูปแบบโรงเรียนตามนโยบายท่ีตางกัน 
มีระดับการบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาไมแตกตางกัน มีเพียงอายุและขนาดของสถานศึกษา
ทีต่างกันในดานการกํากับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษาอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 และ 3) แนวทาง
การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา คือ สถานศึกษาควรจัดอบรมใหความรูหรือ
มีผูเช่ียวชาญชวยแนะนําวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับเนื้อหา มีการวิเคราะหหลักสูตร 
จัดหาวิทยากรภายนอกท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและครูควรรวมกันกํากับ นิเทศติดตาม ประเมินการใชหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรูอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง

คําสําคัญ: การบริหารจัดการคุณภาพ/ หลักสูตรสถานศึกษา
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Abstract
This research aimed to study: 1) The level of school’s curriculum management; 

2) The comparison of school’s curriculum management by personal status, size of school and 
Aschoolbased policies and 3) The guideline of school’s curriculum development. The research 
sample, derived by proportional stratified random sampling, was 346 administrators and teachers 
of schools under the Jurisdiction of Secondary Education Service Area Office 9. The research 
tool is questionaires and interview.The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test independent, one-way analysisof variance and content analysis.

The findings of this research were as follows: 1) The school’s curriculum management 
is at the level both the overall and each side. 2) The comparison of school’s curriculum 
management on opinions of the director of school and teachers by sex, educational level, working 
experience, ranking position and type of school on different policies have opinions both the 
overall and each side are not different but age and size of school are different, with statistical 
significance at .05 3) The Guideline of school’s curriculum management development that is, 
schools should held training courses or have specialists introduce the method of writing lesson 
plans are relevant with the content, curriculum analysis, outside educators with indigenous 
knowledges are suitable for the context of schools and the committee should execute, follow 
and evaluate on using curriculum all departments systematically and continuously cooperate 
with all teachers. 

Keywords: Quality Management/ Curriculum Basic School

บทนํา
การศึกษาเปนกระบวนการอยางเปนทางการ

ซ่ึงสังคมสงผานความรู ทักษะ จารีตประเพณีและ
คานิยมที่สั่งสมมาจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งนั่นคือ
การสอนในสถานศึกษาสถานศึกษาเปนหนวยงานท่ี
จัดการศึกษาเปนแหลงของการแสวงหาความรูจึงตอง
มีหลักสูตรเปนของตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: คํานํา) เพื่อใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับ
การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และความเจรญิ
กาวหนาทางวิทยาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพใน

การแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก
ปลูกฝ งให  ผู  เรียนมี จิตสํานึกในความเป นไทย 
มรีะเบยีบวนิยั คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยดึมัน่
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยทรงเปนประมุขเปนไปตามเจตนารมณมาตรา 
80 ของรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 
2542 และที่แก ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554: 10) 
มาตรา 27 กลาววาใหคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

การบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา

ขนิษฐา วรฮาด-ดวงใจ ชนะสิทธิ์
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1. ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการจัดการศึกษา

ทางไกลบนเครือขายคอมพิวเตอร 2. พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลบนเครือขายคอมพิวเตอร และ                       
3. ประเมินระบบการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือขาย กลุมตัวอยางท่ีใช ในการวิจัย ไดแก ผูบริหารของ
สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผูอํานวยการสถานศึกษา  หวัหนางานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี  และ
ครูผูสอนในระบบทวิภาคี จํานวน 355 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง และกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาใน
ระบบทวภิาคี จํานวน 405 คน ใชวธิกีารสุมอยางงาย เครือ่งมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสมัภาษณ  แบบสอบถาม  
ระบบการจดัการศึกษาทางไกล  แบบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบวดัความพึงพอใจ และแบบบนัทกึขอมลู 
สถิติที่ใช ในการวิเคราะห คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบแบบไมอิสระ

ผลการศึกษา พบวา 1) ผูบริหาร ผูสอน และนักศึกษามีความตองการใหนําระบบการศึกษาทางไกล
บนเครือขายคอมพิวเตอรมาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับมาก 2) ระบบการจัดการศึกษาทางไกล
บนเครือขายคอมพิวเตอร ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1. กําหนดปรัชญา ปณิธาน 2. วางแผน
การจัดการศึกษาทางไกล 3. การพฒันาสือ่การเรยีนการสอนทางไกล 4. การจดัการเรยีนการสอนทางไกล และ 
5. การประเมินระบบการศึกษาทางไกล 3) สื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 92.11/92.40 4) นักศึกษา
มผีลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนสงูกวากอนการเรยีนอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01  5) นกัศึกษามีความพึงพอใจ
ตอระบบการจดัการศึกษาทางไกลบนเครือขายคอมพิวเตอรอยูในระดบัมาก และ 6) ครผููสอนมคีวามคิดเหน็วา
ระบบการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือขายคอมพิวเตอร ที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมสําหรับนักศึกษา
ระบบทวิภาคี

คําสําคัญ: ระบบการศึกษาทางไกล/ เครอืขายคอมพิวเตอร/ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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Abstract
The purposes of this research were (1) to study the states, the problems and needs of 

distance education system on web-base for dual vocational education students under Office of 
Vocational Education Commission; (2) to develop a distance education system on web-base for 
dual vocational education students under Office of Vocational Education Commission; and (3) 
to evaluate the developed distance education system on web-base for dual vocational education 
students under Office of Vocational Education Commission. The research sample for the field 
study are purposively selected totaling 355 person from Vocational Colleges under the Office 
of Vocational Education Commission throughout the country, Secretary Generals of the Vocational 
Education Commission, Directors of College, Heads of dual vocational education, and Dual 
vocational education teachers, and 405 person from Diploma students in dual vocational education 
system by using simple random sampling. Data collection instruments were interview schedule, 
questionnaire, distance education system, learning achievement test, a measure of satisfaction 
and data entry form. Statistics used to analyze the collected data were percentage, mean, standard 
deviation, and t-test.

Research findings were as follows: 1) The needs for distance education system on web-
base for dual vocational education students under Office of Vocational Education Commission 
was found that the average rate of heads of dual vocational education, teachers and students for 
the state of distance education system was high level for all parts. 2) The distance education 
system on web-base for dual vocational education students under Office of Vocational Education 
Commission was composed of five elements: the philosophy, planning, teaching materials, 
teaching on a computer network and evaluation. 3) The value of efficacy of teaching materials 
on a computer network through distance education system in the actual experiment were 
91.70/92.05 against the criterion of 90/90. 4) The post-learning achievement of the students 
was significantly higher than their pre-learning achievement at the .01 level. 5) The students 
were satisfied with the developed distance education system on web-base for dual vocational 
education students at the high level. 5) In teachers’ opinions, the development of distance 
education system on web-base for dual vocational education students was appropriate.

Keywords: Distance Education System/ Computer Network/ Dual Vocational Education
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเพิ่มเติมหนาท่ี

พลเมืองและพฤติกรรมกลุมของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ดวยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู จากปญหาท่ีใชการสืบคนแบบ KWHLAQ กลุมตัวอยางที่ใช ในการวิจัยครั้งน้ี 
เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเมืองสุราษฎรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 
35 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการกิจกรรมการเรียนรูจากปญหาท่ีใช
การสืบคนแบบ KWHLAQ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง แบบประเมิน
พฤติกรรมกลุม การวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดยีววัดกอนและหลงัการทดลองการวิเคราะหขอมลู
ใชวิธีทางสถิติ ทดสอบแบบไมอิสระ

ผลการวิจัย พบวา 1) ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาเพ่ิมเตมิหนาท่ีพลเมอืงของนักเรยีนหลงัจัดกิจกรรม
การเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีเยี่ยม จํานวน 26 คน รอยละ 74.28  ระดับดีมาก จํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 8.57 ระดับดี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ17.15 ของนักเรียนท้ังหมด โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ระดับ รอยละ 78.84 อยูในระดับ ดีมาก 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังจัดกิจกรรม
การเรียนรูสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 3) พฤติกรรมกลุมของนักเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรูมี
คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีเยี่ยม จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 28.57 ระดับดีมาก จํานวน 8 คน  คิดเปน
รอยละ 26 ระดับดี จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 21.72 ระดับคอนขางดี จํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 23.71 ของนักเรียนทั้งหมดโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยูที่ระดับรอยละ 73.8 สามารถแปลผลอยูใน
ระดบัดี  4) พฤติกรรมกลุมของนักเรยีนกอนและหลงัจัดการเรยีนรูเพิม่สงูข้ึนอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที ่.01 
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Abstract
The study aims to investigate and compare learning achievement in the selective course 

in the civic duty and group behavior who participated in a program for students who are gifted 
in science-mathematics based on problem-based learning activities with the KWHLAQ strategy. 
The samples were 35 students who were in grade 12 in the academic year of 2014 at Muang 
Surathani School. A simple random sampling method was used.  Instruments for data collection 
were lesson plan on problem-based learning activities, learning  achievement  evaluation  form 
for the selective course in the civic duty , and group behavior evaluation form experimental 
design was one group pretest- posttest design.   The dependent  t-test was used for the data 
analysis. Research findings revealed that: 1) After providing problem-based learning activities 
with KWHLAQ strategy, the mean score of learning of the sample was at the excellent level 
accounted for 78.84 percent. Further analyses showed that were excellent level for 26 students, 
accounted for percent, very well level for 3 students , accounted for 8.57 percent, good level 
for 26 students , accounted for 17.15 percent. 2)The post test score of learning achievement in 
the selective course in the civic duty increased significantly at the 0.01 level. 3) After providing 
problem-based learning activities with KWHLAQ strategy, the mean score of group behavior 
of the sample was at the good level accounted for 73.8 percent. Further analyses showed that 
excellent level for 10 students, accounted for 28.57 percent, very well level for 8 students, 
accounted for 26 percent, good level for 8 students, accounted for 21.72percent and quite good 
level for 9 students, accounted for 23.71 percent. 4) The post test score of group behavior 
increased significantly at the 0.01 level.

Keywords: Selective Course in the Civic Duty/ Group Behavior/ Problem-Based Learning 
Activities with the KWHLAQ 

บทนํา
การศึกษาของประเทศไทยใหความสําคัญ

กับการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย โดยสะทอน 
จากพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง กระทรวง
ศึกษาธิการเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อใหนําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงข้ึน โดยเฉพาะ
การปฏิรูปครู โรงเรียน และระบบบริหารจัดการศึกษา 
ทั้งน้ี ในประเด็นของหลักสูตรไดเนนการพัฒนา
หลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อใหคนรุ นใหม

เกิดกระบวนการคิดอยางมีระบบ แกปญหาอยาง
เปนเหต ุเปนผล รวมทัง้การพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม 
สรางระเบียบวินัย มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ
ตอสังคม ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนายกระดับคุณภาพ
ของสังคมไทยในอนาคต แนวคิดดังกล าวคือ
การพัฒนาความเปนพลเมืองไทยและพลโลกใน
ระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเปนวิสัยทัศนของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
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บทปริทัศนหนังสือ (Book Review)

เกริ่นนํา
หนังสือการวิจัยปฏิบัติการ นวัตกรรมและ

การเปลี่ยนแปลง: มุมมองนานาชาติข ามสาขา 
(Action Research, Innovation and Change: 
International Perspectives Across Disciplines) นี้ 
เปนหนังสือรวมบทความวิจัยปฏิบัติการและการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ไดรับการคัดสรรมาจาก
บทความท่ีนําเสนอในการประชุมนานาชาติเครือขาย
ความรวมมือการวิจัยปฏิบัติการ (Collaborative 
Action Research  Network: CARN) เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2011 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  
สาระสําคัญของหนังสือครอบคลุม 3 ประเด็นใหญ 
ไดแก การวจัิยปฏิบติัการ (Action Research) สามารถ
นํามาใชเพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางไร 
การนาํวิจัยปฏิบติัการมาใชกบัสาขาวิชาและประเทศที่
แตกตางกันทําไดอยางไร และการวิจัยปฏิบัติการที่
ดําเนินการในบริบทตางๆ ที่มีความหลากหลายทําให
เกดิการเรยีนรูอะไรบาง ซ่ึงผูอานจะสามารถหาคําตอบ

นวลฉวี ประเสริฐสุข* 
Nuanchavee Prasertsuk

ได ในหนังสือเลมนี้จากตัวอยางงานวิจัยปฏิบัติการที่
ดําเนินการในหลายประเทศและหลายสาขาวิชา ไดแก 
การศึกษา สขุภาพ สงัคมสงเคราะห และพฒันาชุมชน 
งานวิจัยแตละเรื่องจะทําใหมองเห็นแนวทางในการ
ปฏิบัติวาการวิจัยปฏิบัติการสามารถทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในบุคคลและสังคมไดอยางไร ทั้งน้ี
ผูเขียนได ใหขอสังเกตของการนําการวิจัยปฏิบัติการ
ไปใช ในกลุมประเทศตางๆ วาจะมีความแตกตางกัน
อยูบาง กลาวคือ ทางอังกฤษ ยุโรป และออสเตรเลีย 
มกัมกีารนําวิจัยเชงิปฏิบติัการไปใชอยางกวางขวางใน
การสงเสรมิพฒันาดานวิชาชีพซึง่สวนใหญจะเปนดาน
การศึกษา เชน การพัฒนาหลักสูตร การปฏิบัติงาน 
เปนตน เพื่อใหสอดคลองกับหลักการปฏิบัติที่วา 
“Teachers as Researchers” ในขณะท่ีทาง
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และลาตินอเมริกา สวนใหญ
จะนําการวิจัยปฏิบัติการไปใช ในการขับเคลื่อนทาง
สังคมและการพัฒนาชุมชน ที่ส งผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมไปในทางท่ีดีขึ้น ทั้งน้ีถึงแมจะ

ช่ือเรื่อง : Action Research, Innovation and Change

Change  : International perspectives across disciplines

บรรณาธิการ : Thomas Stern, Andrew Townsend, 

  Franz  Rauch and Angela Schuster

ปที่พิมพ  : 2014

สํานักพิมพ : Routledge
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มกีารนาํการวิจัยปฏิบติัการไปใชในลกัษณะทีแ่ตกตาง
กนั แตการวิจัยปฏิบติัการจะมจุีดรวมกนักคื็อการทําให
ผู  ที่ เ กี่ ย ว ข  อ ง อ ยู  ใ นสั ง คมแห  ง ก า ร เ รี ย น รู  
(Communities of Learning) เนื่องจากดวย
กระบวนการของการวิจัยปฏิบัติการ ทําใหผูเขารวม
เกดิการเรยีนรูเกีย่วกับสภาพการณ ตลอดจนไดแสดง
ความคิดเห็นและเกิดพลังอํานาจ (Empowerment) 
ที่จะพัฒนาปรับปรุงแก ไขสภาพการณที่เปนปญหา

เนื้อหาในหนังสือเลมนี้แบงเปน 4 ตอน 
เปนการจัดกลุมตามผลท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยปฏิบัติ
การ ดังจะขอกลาวถึงเนือ้หาของแตละตอนและแตละ
บทโดยสรุป ดังน้ี

ตอนที่ 1 From Micro-to Macro-Politics: AR 
as a Driving Force for Change

ตอนท่ี 1  เปนตอนท่ีวาดวยเรือ่งพลงัของการ
วิ จั ยป ฏิบั ติ ก า ร ในการ ขับ เคลื่ อน ให  เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆ ไปสูสวนใหญ ตอนท่ี 1 
ประกอบดวย 3 บท ไดแก บทที่ 1-3  ดังน้ี

บทที ่1 Innovation in Education Through 
Action Research โดย Herbert Altrichter and 
Peter Posch เปนงานวิจัยที่ทําการวิเคราะหเปรียบ
เทียบผลสําเร็จจากการวิจัยปฏิบัติการในออสเตรีย
และญี่ปุ น ที่สามารถขับเคลื่อนความสําเร็จในการ
ปฏิรูปโรงเรียนผลักดันไปสูนโยบายระดับประเทศได 
โดยใหความสําคัญกับความเปนมืออาชีพของครู 
รวมทั้งสนับสนุนให ครูในชุมชนสร างเครือข าย
ความรวมมือกัน

บทที่ 2 Thirty Years of Educational 
Reform Through Action Research: Traces in 
the Austrian School System โดย Franz Rauch, 
Stefan Zehetmeier& Willibald Erlacher เปนงาน
วจัิยเกีย่วกบัการใชโปรแกรมการพฒันาวิชาชีพสาํหรบั
ครมูธัยมศกึษาในออสเตรีย ทีเ่ริม่ตนเมือ่ 30 ปทีแ่ลว 

โดยพบวามีหลายโปรแกรมทีย่งัคงดําเนนิการอยูจนถงึ
ปจจุบัน ในขณะที่บางโปรแกรมมีการปรับเปลี่ยนไป 
รวมทัง้มกีารพฒันาโปรแกรมใหมๆ  ขึน้มาดวย ผลการ
วิจัยแสดงใหเห็นวาดวยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: 
PAR) ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับการสอน
และการพัฒนาช้ันเรียน โรงเรียน และเขตพื้นที่
การศึกษา จากจุดเล็กๆ ไปสู ระบบการศึกษาท่ัว
ประเทศได

บทที่ 3 Addressing End-of-life Issues 
Through Peer Education and Action Research 
โดย Katherine Froggatt และคณะเปนการศึกษา
การทํางานของกลุมผู สูงอายุรวมกับนักวิจัยเพื่อ
ปลุกจิตสํานึกเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมสู 
บั้นปลายของชีวิต โดยสงเสริมใหผูสูงอายุชวยเหลือ
ผูสูงอายุดวยกันเองในการจัดระบบและวางแผน
การดําเนินชีวิตในอนาคต โดยมีวงจรการวิ จัย
ปฏิบัติการ คือ Problem Identification, Action, 
Evaluation and Reassessment

ตอนที่ 2 Act ion Research for 
Participation and Empowerment

ตอนท่ี 2 เปนตอนท่ีแสดงใหเห็นวาใน
กระบวนการของการวิจัยปฏิบัติการท่ีผูเกี่ยวของตอง
เขาไปมีสวนรวมในการวิจัยดวยจึงทําใหบคุคลเกิดการ
เรียนรูเกี่ยวกับศักยภาพของตนในการดําเนินชีวิต
ทั้งชีวิตสวนตัว อาชีพ และการเมือง ตอนท่ี 2 
ประกอบไปดวย 4 บท ไดแก บทที่ 4-7 ดังน้ี

บทที่ 4 The International Collaboration 
for Participatory Health Research: Legitimating 
the Science and Ensuring Quality โดย Michael 
T. Wright และคณะในบทน้ีกลาวถึงบทบาทของ 
International Collaboration for Participatory 
Healthy Research (ICPHR) ซ่ึงเริ่มกอต้ังข้ึน
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ในป 2009 มีบทบาทหนาท่ีในการประสานงานกับ
ผูที่สนใจในการวิจัยแบบมีสวนรวมในสาขาสุขภาพ 
(Participatory Health Research: PHR) จาก
ประเทศตางๆ ใหมาทาํงานและเรยีนรูรวมกนั ระหวาง
ตัวแทนจากองคกรตางๆ และนักวิจัยในทุกขั้นตอน 
เปนการนําพลังความรูของทุกคนมารวมกันเพื่อสราง
ใหทุกคนมีโอกาสท่ีจะมีชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง

ในบทความมกีารเสนอตวัอยางของ PHR ใน
เยอรมนั อังกฤษ และแคนาดา ทีแ่สดงใหเหน็ผลกระ
ทบของ PHR ตอการดําเนินชีวิตของผูเขารวม
โครงการใหมีชีวิตยืนยาวและแข็งแรง

บทท่ี 5 Research as Empowerment: 
Blending PAR with Community Development 
โดย Karen Mcardle ในบทความแสดงใหเห็นถึง
กระบวนการและผลของการวิจัยแบบมีสวนรวม 
(Collaborative Research) โดยผูวจัิยไดทาํการศึกษา
ในชุมชนชาวสกอตท่ีแตกตางกัน 2 ชุมชน พบวา การ
ที่สมาชิกในชุมชนไดเขามารวมในกระบวนการวิจัย 
ทําใหคําถามการวิจัยตอบสนองตอความตองการของ
ชุมชนไดมากกวา ชุมชนจึงใหความสนใจ รวมทั้งมี
การนาํขอเสนอจากผลการวิจัยไปใชมากกวา แสดงให
เห็นวา PAR สามารถเสริมสรางพลังอํานาจใหกับ
ชุมชน ทาํใหชุมชนเขมแขง็ ผูคนอยูกนัอยางเปนมติร 
มีบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีดี ไมมีการกอ
ความวุนวาย มีการจัดโครงการตางๆ ที่เปนประโยชน
ตอคนในชุมชน

บทที่ 6 Empowering Young Care 
Leavers Through Peer Research โดย 
RalucaVerweijen-Slamnescu และคณะในบทนี้
เปนการสรุปการเรียนรูจากการวิจัยโดยเพื่อน (Peer 
Research) เปนการรวมมือกันของ 4 ประเทศ ไดแก 
Albania, Czech Republic, Poland และ Finland 
ในบทความมีการนําเสนอกระบวนการของการวิจัย

โดยเพือ่นท่ีทาํการศึกษากับเพือ่นท่ีอยูในสถานเลีย้งดู
เด็ก เปนการสรางพลังอํานาจเพ่ือเตรียมความพรอม
ที่จะออกไปใชชีวิตในชุมชนไดอยางประสบความ
สําเร็จ และกระบวนการของการวิจัยโดยเพื่อน ทําให
ไดขอคนพบทีน่าสนใจวาผู ใหขอมลูรูสกึผอนคลายใน
การใหขอมูลกับเพื่อนมากกวากับผู ใหญ รวมทั้งเกิด
บรรยากาศของความเขาใจและเห็นอกเห็นใจกัน

บทที ่7 Powerful Partnership in a School-
University Research Collaboration โดย Joanne 
Waterhouse และคณะ บทน้ีมีการนําเสนอผลการ
ศึกษาของโครงการ SUPER (The School-University 
Partnership for Educational Research Network) 
ในประเทศอังกฤษ โครงการ SUPER เปนโครงการท่ี
มุงสรางใหเกิดความรวมมือกันระหวางบุคคลจาก
ตางวัฒนธรรมโดยนํา Bourdieu’s Concepts และ 
Bhabha’s third Space Theory มาประยุกตใชกับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 8 แหง และคณะศึกษาศาสตร 
มหาวทิยาลยัแคมบรดิจ ครทูีเ่ขารวมโครงการจะไดรบั
ความรูจากการแบงปนประสบการณกับสมาชิกอ่ืนๆ 
ในกลุ ม ในฐานะเปนหุ นสวน SUPER ดวยกัน 
ครูเหลาน้ีจะนําความรูเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการไป
เผยแพรในโรงเรียน โดยมีบทบาทเปนผูประสานงาน
วิ จัยของครูในโรงเรียน (Teacher Research 
Coordinator) เพื่อนําโรงเรียนไปสูโรงเรียนวิจัย 
(Research School)

ตอนที่ 3  Evidence-Based Reflection 
as a Key to Creative Action

ตอนท่ี 3  ม ี5 บท ไดแกบทที ่8-12 นาํเสนอ
เกี่ยวกับนวัตกรรมที่มีความเปนไปไดจากการวิจัย
ปฏิบัติการดังน้ี

บทที่ 8 Camera, Action! Teaching 
Documentary Video as a Tool for Empowering 
Weak Students โดย Amir Har-Gil
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางพลัง
อํานาจใหกับนักเรียนที่ดอยสัมฤทธิ์และปรับตัวไมได 
ในโรงเรยีนในประเทศอสิราเอล โดยครูจะทาํการสอน
ใหนักเรียนผลิตวิดิทัศนสารคดีเกี่ยวกับความหลาก
หลายทางสังคมและมนษุย เพือ่ใชเปนแนวทางในการ
สรางโอกาสใหนักเรียนเหลาน้ีไดประสบความสําเร็จ
ในงานท่ีทํา และการไดรับการช่ืนชมจากเพื่อนักเรียน
โดยคาดวาจะสงผลใหนักเรียนเกิดความเช่ือมั่นใน
ความสามารถของตนในการท่ีจะเรียน เปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงตนเอง ในกระบวนการวิจัยนอกจากจะ
เปนการเสริมสรางพลังอํานาจใหกับนักเรียนที่ดอย
สัมฤทธิ์และปรับตัวไมไดแลว จากการสะทอนภาพ
ความสําเรจ็และความลมเหลวของงานทีท่าํ ยงัใชเปน
ขอมลูสาํหรบัครใูนการประเมนิการสอนและนวตักรรม
ของครูไดอีกดวย

บทที่ 9 Reflective Processes in Action 
Research and in  Psychoanalytic Observational 
Studies: Two Approaches for Teaching 
Professionals โดย Angela Schuster and Agnes 
Turner งานวิจัยครั้งน้ีทําการเปรียบเทียบผลของ
กระบวนการสะทอนภาพ/ความรูสึก ของสองแนวคิด
คือ การวิจัยปฏิบัติการ และจิตวิเคราะห ที่มีการนํามา
ใช ในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยทําการศึกษากับ
นักศึกษาท่ีเรียนที่ Institute of Instructional and 
School Development, University of Klagenfurt 
ประเทศออสเตรยี  ทีเ่รยีนในรายวชิาฝกสอน เปนการ
ศึกษาเปรยีบเทยีบกระบวนการสะทอนภาพในการวิจัย
ปฏิบัติการท่ีใชกระบวนการทางปญญาและหลัก
เหตุผลจากขอมูลเชิงประจักษ และกระบวนการ
สะทอนความรูสึกในจิตวิเคราะหที่ใชกระบวนการ
สังเกตตนเอง (Self-Observation) วาจะสามารถ
พัฒนาความเปนครูมืออาชีพไดเหมือนหรือแตกตาง
กันอยางไร ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวาท้ังสองแนวคิด 
แมจะเปนแนวทางท่ีมีความแตกตางกันแตก็มีผลตอ

อัตลักษณความเปนครูไดเชนเดียวกัน โดยเปนไปใน
ลักษณะเติมเต็มใหกันและกัน กลาวคือ การสะทอน
ความรูสึกของตน (Self-Reflection) จะมีผลตอ
บุคลิกภาพรวมท้ังการเปลี่ยนแปลงความเช่ือและ
ทศันคติ สวนการสะทอนภาพในการวิจัยปฏิบติัการจะ
มีผลตอรูปแบบพฤติกรรม ความรู ทักษะการสอน 
และการสรางสรรคนวัตกรรม ดังน้ันจึงเปนที่นาสนใจ
ที่จะนําท้ังสองวิธีการมาใชรวมกันในกระบวนการ
พัฒนาวิชาชีพครูตอไป

บทที ่10 Learning to Guide Open Inquiry 
: from Self-Experience to Transfer into Teaching 
โดย Erika Keller & Sandra Puddu การวิจัยนี้มี
จุดมุ งหมายเพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตรด วยการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทของครูจากผูสอนไปเปนโคช 
โดยใชการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรู เปนฐาน 
(Inquiry-Base Learning) เพื่อศึกษาผลดานความรู
และการปฏิบัติงานสอนของครู ผลการวิจัยพบวา
การสอนวทิยาศาสตรโดยใชการเรยีนรู โดยครเูปนโคช 
สามารถสงเสริมใหผู เรียนเกิดความรูความเขาใจ
ในธรรมชาติของวิทยาศาสตร ตลอดจนมีทักษะใน
การคนควาหาความรูดวย

บทท่ี 11 Action Research in Science 
Education: From General Justifications to 
a Specific Model in Practice โดย Ingo Eilks 
Eilks และ Kalle (2002) ไดพัฒนาโมเดลเฉพาะ
ของการวจัิยปฏิบติัการแบบมสีวนรวม (Participatory 
Action Research : PAR) สําหรับการจัดการศึกษา
ทางวิทยาศาสตรขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยมีวงจรเริ่มจาก
การพฒันาวิธกีารสอนและสือ่การสอน (Development 
of Teaching Strategies and Materials) การทดสอบ
ในทางปฏิบัติ (Testing in Practice) การประเมินผล 
(Evaluation) และการสะทอนภาพและปรับปรุง 
(Reflection and Revision) ในการดําเนินการจะนํา
ทกุภาคสวนเขามามสีวนรวม ไดแก นกัวจัิย นกัพฒันา
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หลักสูตร ครู และนักเรียน เพื่อรวมกันพัฒนาการ
จัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัยในปที่ 4 
ของการดําเนินการวิจัย พบวา มีความชัดเจนของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของครู ในการ
ปฏิบัติการสอนและการสรางนวัตกรรม นอกจากน้ัน
ในบทความยังมีการนําเสนอบทบาทของนักวิจัย
ภายในท่ีเปนผูปฏิบติังาน (Practitioner Researcher) 
และนกัวจัิยภายนอก (External Researcher) ไวดวย 
เนือ่งจากในการดําเนนิการวจัิยมผูีเกีย่วของหลายฝาย 
จึงตองมีการกําหนดบทบาทไวอยางชัดเจน

บทที ่12 Action Research with Chemistry 
Teachers in Israel โดย Rachel Mamlok-Naaman 

การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหกับครูที่
สอนวิชาเคมีในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ประเทศอิสราเอล ในดานการปฏิบัติงาน โดยใชการ
วิจัยปฏิบัติการท่ีประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก 
1. การระบุปญหาและคําถาม (Identification of the 
Problem and Questions) 2. การวางแผน (Planning)  
3. การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล (Collecting 
and Analysis of Data) 4. การนําไปปฏิบัติ 
(Implementing)  5. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูล (Collecting and Analysis of Data) 6. การ
ประเมินผลและสะทอนภาพ (Evaluating and 
Reflecting)  ดังภาพ

1
Identification of the

Problem and the Questions

6
Evaluating

and Reflecting

2

Planning

5
Collecting and 

Analysis of Data

3
Collecting and 

Analysis of Data

4
 

Implementing
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ผลการศึกษาพบวาครูมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการ
สรางเครือขาย การทํางานรวมกับกลุมเพื่อนครูและ
ชุมชน

ตอนที ่4 Epistemological Considerations
ตอนท่ี 4 มี 2 บท ไดแก บทที่ 13 และ 14 

นาํเสนอเกีย่วกบัความรูพืน้ฐานและความทาทายของ
การวิจัยปฏิบัติการ

บทที่ 13 Critical Action Research and 
the Challenge of Postmodernism : Perspectives 
and Limitations โดย Eleni Katsarou ในบทนีก้ลาว
ถึงจุดเปลี่ยนสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการในยุค
แนวคิดหลงัสมยัใหม (Postmodern) เปนการนาํเสนอ
มุมมองท่ีหลากหลายตอการวิจัยปฏิบัติการดังเชน
แนวคิดของ Carr และ Kemmis ทีเ่สนอวาจุดเปลีย่น
สําคัญของการวิจัยปฏิบัติการคือมีจุดมุงหมายเพื่อให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดวยการแทรกแซง
ผานกระบวนการในชีวิตประจําวันดานวัฒนธรรม 
สังคม และประวัติศาสตร เปนการสรางแนวปฏิบัติ
ใหมและบรบิทใหม ทาํใหผูเกีย่วของจะตองมีการปรบั
เปลี่ยนและพัฒนาตนเองอยางเหมาะสมกับสภาพ
การณ ในขณะท่ี Frydaki เสนอวายุคแนวคิดหลัง
สมยัใหมสงเสรมิใหมกีารพฒันาและการใชระเบยีบวธิี
วจัิยอยางเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของสภาพการณ 
ซ่ึงวิธีการวิจัยจะใชการสะทอนภาพและทําการศึกษา
เพือ่ให ไดขอมลูเชงิลกึตามบรบิททางสังคมวัฒนธรรม
และไดมีการเสนอวิธีการ Critical Discourse 
Analysis (CDA) ในการวิจัยปฏิบัติโดยเนนการ
วเิคราะหบทสนทนาหรอืการเลาเรือ่งของผูเขารวมการ
วิจัย เพื่อทําใหเขาใจความหมายของเหตุการณและ
การกระทําในบริบททางสังคมน้ันๆ โดยวิธีการ CDA 
จะเปนการเพิม่ความสมบรูณใหกบัการวจัิยปฏิบติัการ

ได เนื่องจากมีการนําเทคนิคหลายอยางมาใชเพื่อ
ทําให ไดขอมูลที่มีความสมบูรณและเชื่อถือได

บทที่ 14 What is Good AR? Reflections 
about Quality Criteria โดย Thomas Stern ในบท
นี้มีการนําเสนอเกณฑการพิจารณาคุณภาพของการ
วิจัยปฏิบัติการไว 4 ประการ ไดแก

1. การวจัิยปฏิบติัการทีดี่ควรสามารถนําไปสู
การปฏิบัติไดอยางกวางขวาง

2. การวจัิยปฏิบติัการทีดี่ควรมคีวามรวมมอื/
การมีสวนรวม

3. การวิจัยปฏิบัติการที่ดีควรมีความรับผิด
ชอบและเกิดการพัฒนา

4. การวิจัยปฏิบัติการท่ีดีควรมีการเช่ือมโยง
กับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ทั้ ง น้ี ในบทความได มีการยกตัวอย าง
คุณลักษณะตางๆ ของการวิจัยปฏิบติัการทีดี่ไวเพือ่ให
ผูอานไดเกิดความเขาใจไดอยางชัดเจนมากย่ิงข้ึน

จุดเดนของหนังสือเลมน้ี
 หนงัสอืเลมนีเ้ปนการรวบรวมผลงานวิจัย

ปฏิบัติการและงานวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ได
รบัการคัดสรรมาจากงานวิจัยจํานวนมาก โดยเปนงาน
วิจัยที่มีความหลากหลายทางบริบทและสาขาวิชา
ดําเนนิการวจัิยโดยนักวจัิยจากหลายประเทศ งานวิจัย
ทีร่วบรวมมานาํเสนอสามารถเปนตัวอยางและเปนบท
เรียนที่ดีสําหรับนักวิจัยที่สนใจศึกษาหรือทําวิจัยโดย
ใชการวิจัยปฏิบัติการ และการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการใน
หนังสือสวนใหญใชแนวคิดของ Lewin ที่เสนอเปน
วงจรโดยเริ่มจากการวางแผน (Planning) การปฏิบัติ
การ (Action) การสังเกต (Observation) และการ
สะทอนภาพ (Reflection) แตในขณะเดียวกันกม็กีาร
วิจัยบางเรื่องท่ีมีการนําเสนอวงจรขั้นตอนท่ีมีราย
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ละเอียดแตกตางกันไปบางตามบริบทของการวิจัย
แตละเรื่อง ทําใหผูอานไดเรียนรูกระบวนการทําวิจัย
ปฏิบัติการไดอยางชัดเจนเขาใจงาย

จุดเดนอีกประการหนึ่งของหนังสือเลมนี้คือ 
ทําใหผูอานมองเห็นรูปแบบความรวมมือหรือการมี
สวนรวมที่เกิดขึ้นในการดําเนินการวิจัย รวมทั้งไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับเครือขายวิจัยปฏิบัติการ เชน CARN, 
PHR, ICPHR  และ SUPER เปนตน
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 17. รองศาสตราจารยประทิน   คลายนาค คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพร ประเสริฐสุข สถาบันฝกอบรมและวิจัยการบริหารและจิตวิทยา

 19. อาจารย ดร.อธิปตย   คลี่สุนทร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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นโยบายการจัดพิมพ

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวจัิย มหาวทิยาลัย
ศิลปากร เปนวารสารวิจัย โดยกําหนดพิมพเผยแพร
ปละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – 
ธันวาคม) คณะศึกษาศาสตรจัดพิมพขั้นเพื่อรองรับการ
ตีพมิพเผยแพรผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธของนิสติ/
นักศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับดุษฎี
บัณฑิต (ทั้งในและนอกสถาบัน) ใหเปนไปตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 

เร่ืองเสนอเพ่ือตีพิมพ
ผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธของนิสิต/

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

การเตรียมตนฉบับ
บทความวิจัย หรอืบทปรทิศัน หนงัสอื บทความ

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

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

บทปริทัศนหนังสือ มีความยาวรวมประมาณ 
5 – 10 หนา สวนโครงสรางของบทความใหเหมาะสม
กับบทปริทัศนหนังสือและตอนทายใหมีเอกสารอางอิง
เชนกัน 

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

การอางอิง
1. การอางอิงในเนือ้หาใชระบบนาม-ป (Name-

year Reference)  
 1.1 การอางอิงในเนื้อหาจากส่ือทุกประเภท 

ลงในรปูแบบ “ช่ือผูเขยีน, \ ปพมิพ: \ เลขหนาท่ีปรากฏ”  
อยูในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก

 1.2 ผูเขยีนคนไทยลงช่ือ-สกลุ สวนผูเขยีน
ชาวตางชาติลงเฉพาะนามสกุล   ดังตัวอยาง

 -  โสเกรตสิยํา้วาการอานสามารถจดุประกาย
ไดจากส่ิงท่ีนักอานรูอยูแลวเทาน้ันและความรูที่ไดรับมา
ไมไดมาจากตัวหนังสือ (แมนเกล, 2546: 127)

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

 หมายเหตุ: ทุกรายการที่อางอิงในเนื้อหา  
ตองปรากฏในรายการบรรณานุกรมเสมอ

2. บรรณานุกรม (Bibliography)   
 - การเขยีนบรรณานกุรมใชรปูแบบของ APA 

(American Psychology Association)  ดังตัวอยางตาม
ชนิดของเอกสารดังน้ี

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

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

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

 2.4 ส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆ  
  2.4.1 หนงัสอืออนไลน (online / e-Book)

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

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

 2.4.2 บทความจากวารสารออนไลน (online /
 e-journal) 
Author, A. A., and Author, B. B. \\ (Date of 
 publication). \\ “Title of article.” \\ Title 
 of Journal  volume(number): pages. 
 \\ [Online]. \\ Retrieved …month date, 
 year. \\ from….source or URL….
ตัวอยาง
Kenneth, I. A. (2000). “A Buddhist Response to The 
 Nature of Human Rights.” Journal of 
 Buddhist Ethics 8(3): 13-15.  [Online].  
 Retrieved March 2, 2009. from http://
 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  ฐานขอมูล
ธนาคารแหงประเทศไทย. (2550). แรงงานตางดาวใน
 ภาคเหนือ. [ออนไลน]. สืบคนเมื่อ 2 
 กันยายน 2550. จาก http://www.Bot.
 or . th/BotHomepage/databank/
 RegionEcon/northern/public/Econ/
 ch7/42BOX04. HTM.
Beckenbach, F. and Daskalakis, M. (2009). 
 Invention and Innovation as Creative 
 Problem Solving Activities: A 
 Contribution to Evolutionary 
 Microeconomics.  [Online].  Retrieved 
 September 12, 2009, from http:www.
 wiwi.uni-augsburg.de/vwl/hanusch/
 emaee/ papers/Beckenbach_neu.pdf.
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