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วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ โดยมีก าหนด    
ออกราย ๔ เดือน 

บทความที่น ามาตีพิมพ์ในแต่ละฉบับ กองบรรณาธิการจะตรวจสอบความสมบูรณ์ตามรูปแบบ
เป็นขั้นแรก แล้วจัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) จ านวน ๒ ท่าน  ประเมินบทความ
ตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่ก าหนดในลักษณะเป็น Double-Blind Peer Review คือ ปกปิดรายชื่อ
ผู้เขียนบทความและผู้เกี่ยวข้อง 

ทัศนะ แนวคิด และรูปแบบการน าเสนอบทความที่ในวารสารฉบับนี้เป็นความรับผิดชอบของ
ผู้เขียนบทความแต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบทความลงตีพิมพ์และจะแจ้งให้เจ้าของบทความ
ทราบหลังจากผู้ประเมินบทความตรวจอ่านบทความแล้ว 

 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเผยแผ่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและบูรณาการการศึกษากับ
ศาสตร์สมัยใหม ่
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บทบรรณาธิการ 
 
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ฉบับนี้เป็นปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๖๒ ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่ศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ท า
การประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ ทุกวารสารที่
อยู่ในฐานข้อมูล TCI จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพใหม่อีกครั้ง โดยภายหลังการประเมิน จะมี
ระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา ๕ ปี คือ ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเงื่อนไขเพ่ิมเติมว่า วารสารกลุ่มที่ ๒ และ กลุ่มที่ ๓ สามารถขอรับการ
ประเมินได้ใหม่เ พ่ือปรับกลุ่มคุณภาพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี (๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕) ดังนั้น  
กองบรรณาธิการได้ตระหนักถึงคุณภาพวารสารตามกรอบการประเมินคุณภาพวารสารเป็นอย่างดีจึง
ได้คดัเลือกกลั่นกรองบทความวิชาการและบทความวิจัย ที่มีผู้เขียนส่งมาอย่างเข้มข้น เพ่ือให้บทความ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพวารสารให้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ กองบรรณาธิการได้ปรับปรุงทั้งตัวรูปแบบและรายละเอียดของเนื้อหาภายในเล่มให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๖๒ ฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิชาการและ
บทความวิจัย จ านวน ๑๙ บทความ คือ (๑) การศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
โดย สมยศ เผือดจันทึก, เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์, สิทธิพร เอ่ียมเสน, พันพัชร ปิ่นจินดา (๒) แนว
ทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
โดย สินทัย ไชยเสริฐ, สิน งามประโคน, พระมหาญาณวัฒน์  ิตวฑฺฒโน (๓) ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมองค์การกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนทางเลือก
ในกรุงเทพมหานคร โดย ลลิตา จ าปาฤทธิ์, สนั่น ประจงจิตร, อัจฉรา นิยมาภา (๔) การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้  ส าหรับครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดย อรรถกร ชัยมูล, ส าราญ 
ก าจัดภัย, อุษา ปราบหงษ์ (๕) การพัฒนาอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดย วาสนา จันทร์ลา, เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จ าเริญกุล (๖) การศึกษา
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศของนักเรียนไทยในภาค
ตะวันออก โดย สุทธิพงษ์ คงธนะ, ธร สุนทรายุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ (๗) การพัฒนาชุดฝึกอบรม
ออนไลน์ เรื่อง การนวดคลายเครียดส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี โดย ภัทรานิษฐ์ เจษฎางค์กูร 
ณ อยุธยา, นฤมล เทพนวล  (๘) การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปล
วรรณกรรมเยาวชนชุดนาร์เนีย เรื่อง “ตู้พิศวง” โดย สมพิศ เครือโชติ (๙) การศึกษาความผูกพันต่อ
องค์กรของครูกับประสิทธิภาพการสอนของครูในกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  โดย  
พรนภา กิตติวิภาส, สุดารัตน์ สารสว่าง, พร้อมพิไล บัวสุวรรณ (๑๐) การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
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สื่อสารภาษาจีนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดย ZHONG BINGLING, ชูชาติ พิณพาทย์, 
ปริญญา ทองสอน (๑๑) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร โดย 
พระสมนึก ฐิตาจาโร (พันธุ์เพชร), พระมหาสุเมธ สุจิตฺโต (สามารถกิจ), พระมหาเอกชัย ฐิตปัญฺโญ 
(พลเดช), สุภกิจ โสทัด, พรสวรรค์ รอดคล้าย (๑๒) การศึกษาวิเคราะห์การสอนวิปัสสนากรรมฐาน
ของพระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ โดย สมทรง เอี่ยมจิตร์ (๑๓) การบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ ที่มีประสิทธิผล โดย พระรัฐวุฒิชัย เศรษฐนันท์  (๑๔) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 
๒ โดย อรทัย วงศ์เพ็ชร, คุณวุฒิ คนฉลาด, สุเมธ งามกนก (๑๕) การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการ
ตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทอง  โดย อภิศักดิ์ โอภาสบุตร, สุขมิตร กอมณี,  
พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ (๑๖) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาการออกแบบและน าเสนอ เรื่อง
การดราฟรูป โดยใช้โปรแกรม Illustrator ส าหรับนักเรียนโครงการนักกีฬาพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๕ โดย วันเพ็ญ กันสุทธิ, นคร ละลอกน้ า, ฐิติชัย รักบ ารุง (๑๗) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ
ผสมผสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โปรแกรม Flip album ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดย วาทินี สะกะมณี, นคร ละลอกน้ า
, วีระพันธ์ พานิชย์  (๑๘) การพัฒนาวัดให้เป็นสัปปายะ โดย ศิรดา ยะโอษฐ์ และ (๑๙) การศึกษา
เพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง โดย ศุจิพร เขียนด้วง 

สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังอย่างยิ่งว่า บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ใน
วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างตามสมควร และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับการศึกษาของประเทศไทย หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณและยินดีน้อมรับไว้เพ่ือปรับปรุงวารสารให้ดี
ยิ่งขึ้นไป 

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ 

บรรณาธิการ 
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สารบัญ 

 หน้า 
 

บทบรรณาธิการ  ฉ 
 
บทความวิชาการและบทความวิจัย :   

 
การศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   ๑ 
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
A study of the attitude toward the teaching profession of the  
Suan Dusit Rajabhat University students of the graduate diploma  
program in teaching profession 

สมยศ เผือดจันทึก  Somyot Phaudjantuk  
เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์  Benjawan Keesookpun  
สิทธิพร เอ่ียมเสน  Sittiporn iamsen  
พันพัชร ปิ่นจินดา  Panpachara Pinchinda 
 

แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย  ๑๕ 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ 
The Participation of Parents in the Academic Management of  
Elementary School, the Promote Effective Management of the 6  
in Area 1 from the Office of Primary Education, Pathumthani 

สินทัย ไชยเสริฐ  Sinthai Chaiyasert  
สิน งามประโคน  Sin Ngamprakhon  
พระมหาญาณวัฒน์  ิตวฑฺฒโน                                   

 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน  ๒๘ 
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนทางเลือกในกรุงเทพมหานคร 
Relationship between Organizational Culture and Creative Learning  
of Students at Alternative Secondary Schools in Bangkok Metropolis. 

ลลิตา จ าปาฤทธิ์  Lalita Champarit  
สนั่น ประจงจิตร  Sanan Prachongchit  
อัจฉรา นิยมาภา  Achara Niyamabha 
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้   ๔๑ 
ส าหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
Development of a Training Curriculum to Enhance Research Culture  
in Learning Management for Primary School Teachers Under Buengkan  
Primary Educational Service Area Office 

อรรถกร ชัยมูล  Attakorn Chaimoon  
ส าราญ ก าจัดภัย  Sumran Gumjudpai  
อุษา ปราบหงษ์  Usa Praphong 
 

การพัฒนาอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการของนักเรียน  ๕๕ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
The Development of E-Learning Courseware with the After  
Action Review of Secondary 2 Students  

วาสนา จันทร์ลา  Wasana Chanla  
เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จ าเริญกุล  Yaowaluk Pipatjumroenkul 
 

การศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะท่ีเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ  ๖๗ 
ของนักเรียนไทยในภาคตะวันออก 
A Study of Features Good Citizenship and Features Conducive to  
the Development of the Country of thai Student in Eastern Area 

สุทธิพงษ์ คงธนะ  Suttipong Kongthana  
ธร สุนทรายุทธ  Dhorn Suntrayuth  
สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์  Suwichai Kosaiyawat 

  
การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การนวดคลายเครียดส าหรับคนวัยท างาน  ๘๒ 
ในจังหวัดปทุมธานี 
The Development of Online Training Package on Relaxing Massage  
for Working People in Patum Thani province 

ภัทรานิษฐ์ เจษฎางค์กูร ณ อยุธยา Pattranid Jessadangkul na Ayutthaya   
นฤมล เทพนวล  Naruemon Thepnuan 
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การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชน  ๙๓ 
ชุดนาร์เนีย เรื่อง “ตู้พิศวง” 
An Analytical Study of Translation Editing and Translation Process  
of the Children’s Literature “The Lion the Witch and the Wardrobe” 

สมพิศ เครือโชติ  Sompit Khruachot 
 
การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของครูกับประสิทธิภาพการสอนของครู  ๑๐๓ 
ในกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
Organizational Commitment of Teachers and Teaching Efficiency  
of Teachers of the Triam Udom Suksa Pattanakarn School Cluster 

พรนภา กิตติวิภาส  Pornnapa Kittiwiphat  
สุดารัตน์ สารสว่าง  Sudarat Sarnswang   
พร้อมพิไล บัวสุวรรณ  Prompilail Buasuwan 

 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ๑๑๓ 
The Development of Chinese Communication-Based Learning Package  
for Thai Grade 8 Students 

ZHONG BINGLING  
ชูชาติ พิณพาทย์ Chuchart Pinpart  
ปริญญา ทองสอน  Parinya Tongsorn 

 
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  ๑๒๒ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร  
Development of the Instructional Process of Project Based Learning  
for Enhancing the Learners in the 21st Century of Phrapariyattidhamma  
School, General Education Section, Bangkok 

พระสมนึก ฐิตาจาโร (พันธุ์เพชร)  PhraSomnuk Titajaro (Phanpet)  
พระมหาสุเมธ  สุจิตฺโต (สามารถกิจ)  PhramahaSumet (Samartkit)  
พระมหาเอกชัย ฐิตปัญฺโญ (พลเดช) PhramahaEkachai Thitapanyo (Phondet)  
สุภกิจ โสทัด  Supakich  Sotat  
พรสวรรค์ รอดคล้าย  Pornsawan Rodklai 

 
การศึกษาวิเคราะห์การสอนวิปัสสนากรรมฐานของพระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์  ๑๓๘ 
An Analytical Study of Vipassana Teaching of Phrakrubhavanavisuddhaphorn 

สมทรง เอี่ยมจิตร์  somsong Iamchit 
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การบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ที่มีประสิทธิผล  ๑๔๕ 
The Effective Management of the Village of the Five Precepts Project 

พระรัฐวุฒิชัย  เศรษฐนันท์  PhraRatthawut Chaisetanan 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียน  ๑๕๒ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ 
Factors Affecting Job Involvement of Teachers Under the Office  
of Prachinburi Primary Educational Service Area 2 

อรทัย วงศ์เพ็ชร  Orathai Wongphech  
คุณวุฒิ คนฉลาด  Khunnawut Khonchalard  
สุเมธ งามกนก  Sumeth Ngamkanok 

 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทอง  ๑๖๗ 
The Development of Training Package on Counterfeit Gold Checking  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต และเพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ าแนก
ตามเพศ อายุ คะแนนเฉลี่ยสะสม ประสบการณ์การท างาน สถานที่ท างาน (ภาครัฐและเอกชน) 
สถานที่ท างาน (ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด) และต าแหน่งงาน กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 และก าลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของหลักสูตร จ านวน 170 คน โดยศึกษาจากกลุ่มประชากร และได้รับ
แบบสอบถามเจตคติต่อวิชาชีพครู ตอบกลับคืนมา จ านวน 148 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 87.06) 
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเจตคติต่อวิชาชีพครู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ

ครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า โดย
                                                           

๑คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต somyot1907@hotmail.com 
๒คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๓คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๔คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (M=4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู ่ในระดับมากทุก
ด้านูโดยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมความเป็นครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด 
(M=4.48) รองลงมา คือ ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และด้านปรัชญาของหลักสูตร (M=4.47 
และ M=4.44 ตามล าดับ) และน้อยที่สุด คอื ด้านโครงสร้างหลักสูตร (M=4.22) 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
พบว่า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มีเพศ อายุ คะแนนเฉลี่ยสะสม ประสบการณ์การท างาน 
สถานที่ท างาน (ภาครัฐและเอกชน) สถานที่ท างานที่อยู่ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และต าแหน่ง
ต่างกัน มีเจตคติต่อวิชาชีพครูโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ค าส าคัญ: เจตคติ, วิชาชีพครู, หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู. 
 
 

Abstract 
The purposes of this research were to identified the attitude of the 

teaching profession of the Suan Dusit Rajabhat University students who were study in 
the graduate diploma program in the teaching profession at the Suan Dusit 
University, and to compared the attitude of students who studied in the graduate 
diploma program in the teaching profession that was been classified by sex, age, 
grade point average, working experience, working place in public or private, working 
place in Bangkok or other provinces, and position. Population were 170 students who 
studied in the graduate diploma program in teaching profession at Suan Dusit 
University. The students who were registered in the semester 2 of the academic year 
2018 derived all of population. The instrument of this research was the attitude 
questionnaire which employed to use collecting data. The attitude questionnaires 
were distributed to those students and they return back (87.06 percentages). Data 
was analyzed by percentages, mean, standard deviation, t-test independent (t-test), 
and one-way analysis of variance (One-way ANOVA). 

The research results found that: 
1. The students’ attitudes toward the teaching profession found that it was 

very high level (M=4.39). When we considered in the detail, the research results 
show that the process of the instruction and teachers’ activities were the highest 
(M=4.48). Following was the objectives of curriculum and philosophy of curriculum 
(M=4.47 and M= 4.44 respectively). The lowest level was the curriculum structure (M-
4.22). 
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2. The results of comparison of the attitude toward the teaching profession 
of the Suan Dusit Rajabhat University found that there were no statistical differences 
in the students’ attitude toward the teaching profession which were classified by sex, 
age, grade point averages, working experience, working place, working place in public 
or private, working place in Bangkok or other province, and position. 
 
Keywords: Attitude, Graduate diploma program in teaching profession   
 
 
บทน า 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก าหนดหลักการและปรัชญาในการพัฒนาวิชาชีพ
ครูไว้ว่า “พัฒนาทักษะวิชาชีพคร ูสู่มาตรฐานวิชาชีพ” ซึ่งจุดเริ่มต้นในการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู คือ
การสร้างจิตส านึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูให้กับผู้ที่จะมาประกอบวิชาชีพครูก่อนเป็นอันดับแรก 
เนื่องจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ก าหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง  และให้ผู้ที่จะประกอบ
วิชาชีพครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การจัดการชั้นเรียน และการเป็นครูที่ดีตามจรรยาบรรณ 
รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะครุศาสตร์ไดด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างครู
ดีและครูมืออาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 
9 ตุลาคม 2557 โดยมีระยะเวลาด าเนินการมากว่า 4 ปี ซึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดให้สร้างคนให้เป็นครูที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ใช้
บังคับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี) ส าหรับหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
เก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ 
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาการต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง 
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  มีโครงสร้างตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกิต โดยการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่า 1 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค และรายวิชาปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิตในระบบทวิภาค รวมทั้งการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ไม่น้อย
กว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค (ราชกิจจานุเบกษา
, 2558: 12-24; มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2556: 50-51) รวมทั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้
มีการปรับกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ฉบับปรับปรุง) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัย
ของศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งต้องมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2548: 14)  
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ดังนั้น เจตคติจึงเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพครูและเป็นการสร้าง
จิตส านึกความเป็นครูให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ก าลังจะออกไปเป็นผู้
ที่จะประกอบวิชาชีพครูได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นครูต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2. เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ าแนก
ตามเพศ อายุ คะแนนผลการเรียน ประสบการณ์การสอน และต าแหน่ง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 และก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561 จ านวน 
170 คน โดยการวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยท าการศึกษาจากกลุ่มประชากร 

2. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามต่อวิชาชีพครูส าหรับนักศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 2 

ตอน คือ  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ คะแนนเฉลี่ย

ผลการเรียน ประสบการณ์ และต าแหน่ง 
ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก จ านวน 92 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   

2.2 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ดังนี้  ๑) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
สร้างแบบสอบถามเจตคต ิ๒) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๓) ก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ ๔) สร้างเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามเจตคติต่อวิชาชีพครู ๕) ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๓ ท่าน ๖) ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะคล้ายกลุ่ม
ประชากร ๗) จัดพิมพ์แบบสอบถามเจตคติต่อวิชาชีพครูและใช้เก็บข้อมูลวิจัย 

โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย 
คณะผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนจากแบบสอบถามเจตคติ

ต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาไว้ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายความว่า นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาชีพครูในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายความว่า นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาชีพครูในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความว่า นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาชีพครูในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความว่า นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาชีพครูในระดับน้อย 
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ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความว่า นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาชีพครูในระดับน้อยที่สุด 
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.3.1 คณะผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและวิธีการตอบแบบสอบถามเจต
คติต่อวิชาชีพครูให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูทราบ 

2.3.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-11 เมษายน 2561 
2.3.2 น าแบบสอบถามเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษามาตรวจสอบตามเกณฑ์ที่

ก าหนดเพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.4.1 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มประชากรโดยการจ าแนกตามสถานภาพและ
ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถามเจตคติ โดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ 

2.4.2 ท าการวิเคราะห์แบบสอบถามเจตคติของกลุ่มประชากร จากทั้ง 7 ด้าน คือ 
1) ด้านปรัชญาู2) ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรู3) ด้านวัตถุประสงค์ของรายวิชาู4) ด้าน
โครงสร้างหลักสูตรู5) ด้านเนื้อหาในแต่ละรายวิชาู6) ด้านสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนู7) 
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมความเป็นครููโดยท าการหาค่าเฉลี่ย (M) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และแปลค่าความหมายของค่าเฉลี่ย 

2.4.3 ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบเจตคติของกลุ่มประชากร จ าแนกตามตัวแปร 
คือ เพศ โดยการเปรียบเทียบค่าที (t-test) และเปรียบเทียบจ าแนกตามอายุ คะแนนเฉลี่ยผลการ
เรียน ประสบการณ์การสอน และต าแหน่ง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ในกรณีที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบภายหลังด้วยเชฟเฟ่ 
(Ccheffe) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (M=4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมความเป็นครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด (M=4.48) 
รองลงมา คือ ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และด้านปรัชญาของหลักสูตร (M=4.47 และ 
M=4.44 ตามล าดับ) และน้อยที่สุด คือ ด้านโครงสร้างหลักสูตร (M=4.22) 

ผลการวิเคราะห์เจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดังแสดงในตาราง 
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ตารางค่าเฉลี่ยู(M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานู(S.D.)ูเจตคติต่อวิชาชีพคร ู(n=148) 
 
ที ่ เจตคติต่อวิชาชีพคร  M S.D. ระดับ ล าดับที่ 

1 ด้านปรัชญา 4.44 0.46 มาก 3 
2 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.47 0.44 มาก 2 
3 ด้านวัตถุประสงค์ของรายวิชา 4.39 0.50 มาก  
4 ด้านโครงสร้างหลักสูตร 4.22 0.43 มาก  
5 ด้านเนื้อหาในแต่ละรายวิชา 4.38 0.48 มาก  
6 ด้านสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.34 0.48 มาก  
7 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม

เสริมความเป็นครู 
4.48 0.52 มาก 1 

 รวม 4.39 0.39 มาก  
 
จากตารางพบว่า กลุ่มประชากร มีเจตคติต่อวิชาชีพครู โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก (M=4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู ่ในระดับมากทุกด้านูโดยด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมความเป็นครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด (M=4.48) รองลงมา 
คือ ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และด้านปรัชญาของหลักสูตร (M=4.47 และ M=4.44 
ตามล าดับ) และน้อยที่สุด คือ ด้านโครงสร้างหลักสูตร (M=4.22) 

 
ตารางผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีพครู จ าแนกตามเพศ 
 

เจตคติต่อวิชาชีพคร  เพศชาย เพศหญิง t sig 
M S.D. M S.D. 

1. ด้านปรัชญา 4.50 0.44 4.41 0.47 1.13 0.26 
2. ด้านวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

4.51 0.42 4.47 0.45 0.51 0.61 

3. ด้านวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 

4.43 0.47 4.38 0.51 0.52 0.51 

4. ด้านโครงสร้างหลักสูตร 4.29 0.39 4.20 0.44 1.22 0.22 
5. ด้านเนื้อหาในแต่ละรายวิชา 4.46 0.47 4.34 0.48 1.31 0.19 
6. ด้านสิ่งสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

4.46 0.47 4.30 0.48 1.94 0.05 

7. ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู 

4.53 0.46 4.67 0.55 0.70 0.49 

รวม 4.45 0.38 4.37 0.40 1.26 0.21 
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จากตารางพบว่า กลุ่มประชากรที่มีเพศต่างกัน มีเจตคติต่อวิชาชีพครูโดยภาพรวม และ
รายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีพครู จ าแนกตามสถานที่ท างาน 
 

เจตคติต่อวิชาชีพคร  ภาครัฐ ภาคเอกชน t sig 
M S.D. M S.D. 

1. ด้านปรัชญา 4.43 0.47 4.45 0.44 0.40 0.69 
2. ด้านวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

4.45 0.44 4.52 0.44 1.00 0.32 

3. ด้านวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 

4.39 0.49 4.41 0.52 0.23 0.81 

4. ด้านโครงสร้างหลักสูตร 4.21 0.44 4.26 0.41 0.84 0.40 
5. ด้านเนื้อหาในแต่ละรายวิชา 4.39 0.51 4.36 0.44 0.24 0.81 
6. ด้านสิ่งสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

4.36 0.49 4.32 0.45 0.51 0.61 

7. ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู 

4.49 0.56 4.48 0.45 0.04 0.96 

รวม 4.38 0.41 4.41 0.37 0.15 0.79 
 
จากตาราง พบว่า กลุ่มประชากรที่มีสถานที่ท างานต่างกัน (ภาครัฐและภาคเอกชน) มีเจต

คติต่อวิชาชีพครูโดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

๒. ผลการศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
พบว่า 

2.1 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มีเพศต่างกัน มีเจตคติต่อวิชาชีพครูโดย
ภาพรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

2.2 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มีสถานที่ท างานต่างกัน (ภาครัฐและ
ภาคเอกชน) มีเจตคติต่อวิชาชีพครูโดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

2.3 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มีสถานที่ท างานต่างกัน (ในกรุงเทพและใน
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ต่างจังหวัด) มีเจตคติต่อวิชาชีพครูโดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

2.4 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มีอายุต่างกัน มีเจตคติต่อวิชาชีพครูโดย
ภาพรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

2.5 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่างกัน มีเจตคติต่อวิชาชีพครู
โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

2.6 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีเจตคติ
ต่อวิชาชีพครูโดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

2.7 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มีต าแหน่งต่างกัน มีเจตคติต่อวิชาชีพครูโดย
ภาพรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีพครู จ าแนกตามสถานที่ท างานในกรุงเทพและ
ต่างจังหวัด 
 

เจตคติต่อวิชาชีพคร  กรุงเทพ ต่างจังหวัด t sig 
M S.D. M S.D. 

1. ด้านปรัชญา 4.41 0.47 4.45 0.45 0.51 0.61 
2. ด้านวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

4.44 0.45 4.52 0.43 1.20 0.23 

3. ด้านวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 

4.34 0.51 4.45 0.48 1.28 0.20 

4. ด้านโครงสร้างหลักสูตร 4.24 0.46 4.22 0.40 0.36 0.71 
5. ด้านเนื้อหาในแต่ละรายวิชา 4.33 0.49 4.42 0.48 1.13 0.26 
6. ด้านสิ่งสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

4.35 0.49 4.34 0.48 0.08 0.93 

7. ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู 

4.44 0.48 4.53 0.56 1.08 0.28 

รวม 4.37 0.40 4.42 0.38 0.84 0.40 
 
จากตาราง พบว่า กลุ่มประชากรที่มีสถานที่ท างานต่างกัน (ในกรุงเทพและในต่างจังหวัด) 

มีเจตคติต่อวิชาชีพครูโดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 



        วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ           - ๙ –  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ตารางผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษา จ าแนกตามอาย ุ
 
เจตคติต่อวิชาชีพคร  แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. ด้านปรัชญา ระหว่างกลุ่ม 3 0.06 0.02 0.09 .97 
ภายในกลุ่ม 144 31.67 0.22   
รวม 147 31.12    

2. ด้านวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.07 0.02 0.11 .95 
ภายในกลุ่ม 144 28.27 0.19   
รวม 147 28.34    

3. ด้านวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.18 0.06 0.24 .87 
ภายในกลุ่ม 144 36.29 0.25   
รวม 147 36.47    

4. ด้านโครงสร้าง
หลักสูตร 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.09 0.03 0.16 .92 
ภายในกลุ่ม 144 26.96 0.19   
รวม 147 27.05    

5. ด้านเนื้อหาในแต่ละ
รายวิชา 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.21 0.07 0.29 .83 
ภายในกลุ่ม 144 33.97 0.24   
รวม 147 34.18    

6. ด้านสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.19 0.07 0.27 .84 
ภายในกลุ่ม 144 33.96 0.23   
รวม 147 34.15    

7. ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.39 0.13 0.48 .69 
ภายในกลุ่ม 144 39.91 0.28   
รวม 147 40.31    

รวม ระหว่างกลุ่ม 3 .01 0.00 0.02 .99 
ภายในกลุ่ม 144 22.64 0.16   
รวม 147 22.65    

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มประชากร ที่มีอายุต่างกัน มีเจตคติต่อวิชาชีพครูโดยภาพรวม และ

รายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 



        วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ           - ๑๐ –  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ตารางผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษา จ าแนกตามคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 
เจตคติต่อวิชาชีพคร  แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. ด้านปรัชญา ระหว่างกลุ่ม 3 0.49 0.16 0.76 .52 
ภายในกลุ่ม 144 30.64 0.21   
รวม 147 31.12    

2. ด้านวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.31 0.10 0.53 .66 
ภายในกลุ่ม 144 28.03 0.19   
รวม 147 28.34    

3. ด้านวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 

ระหว่างกลุ่ม 3 1.50 0.50 2.05 .11 
ภายในกลุ่ม 144 34.98 0.24   
รวม 147 36.47    

4. ด้านโครงสร้าง
หลักสูตร 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.79 0.26 1.45 0.23 
ภายในกลุ่ม 144 26.26 0.18   
รวม 147 27.05    

5. ด้านเนื้อหาในแต่ละ
รายวิชา 

ระหว่างกลุ่ม 3 1.19 0.39 1.73 .16 
ภายในกลุ่ม 144 32.99 0.23   
รวม 147 34.18    

6. ด้านสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.92 0.31 1.33 .27 
ภายในกลุ่ม 144 33.23 0.23   
รวม 147 34.15    

7. ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ระหว่างกลุ่ม 3 1.40 0.47 1.73 .17 
ภายในกลุ่ม 144 38.91 0.27   
รวม 147 40.31    

รวม ระหว่างกลุ่ม 3 0.83 0.28 1.82 0.15 
ภายในกลุ่ม 144 21.83 0.15   
รวม 147 22.65    

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มประชากร ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่างกัน มีเจตคติต่อวิชาชีพครูโดย

ภาพรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 



        วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ           - ๑๑ –  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ตารางผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 
เจตคติต่อวิชาชีพคร  แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. ด้านปรัชญา ระหว่างกลุ่ม 3 0.57 0.19 0.90 .44 
ภายในกลุ่ม 144 30.55 0.21   
รวม 147 31.12    

2. ด้านวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.31 0.10 0.53 .66 
ภายในกลุ่ม 144 28.03 0.19   
รวม 147 28.34    

3. ด้านวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.28 0.09 0.38 0.77 
ภายในกลุ่ม 144 36.19 0.25   
รวม 147 36.47    

4. ด้านโครงสร้าง
หลักสูตร 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.10 0.03 0.18 .91 
ภายในกลุ่ม 144 26.95 0.19   
รวม 147 27.05    

5. ด้านเนื้อหาในแต่ละ
รายวิชา 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.32 0.11 0.46 0.71 
ภายในกลุ่ม 144 33.85 0.24   
รวม 147 34.18    

6. ด้านสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.29 0.09 0.41 .75 
ภายในกลุ่ม 144 33.86 0.24   
รวม 147 34.15    

7. ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมเสริมความเป็น
คร ู

ระหว่างกลุ่ม 3 0.27 0.09 0.32 .81 
ภายในกลุ่ม 144 40.04 0.28   
รวม 147 40.31    

รวม ระหว่างกลุ่ม 3 0.151 0.05 0.32 0.81 
ภายในกลุ่ม 144 22.50 0.16   
รวม 147 22.65    

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มประชากร ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีเจตคติต่อวิชาชีพ

ครูโดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 



        วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ           - ๑๒ –  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ตารางผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง 
 
เจตคติต่อวิชาชีพคร  แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. ด้านปรัชญา ระหว่างกลุ่ม 2 0.48 0.24 1.13 .33 
ภายในกลุ่ม 145 30.65 0.21   
รวม 147 31.12    

2. ด้านวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.31 0.15 0.79 .45 
ภายในกลุ่ม 145 28.04 0.19   
รวม 147 28.34    

3. ด้านวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.07 0.04 0.15 0.87 
ภายในกลุ่ม 145 36.39 0.25   
รวม 147 36.47    

4. ด้านโครงสร้าง
หลักสูตร 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.47 0.23 1.27 0.28 
ภายในกลุ่ม 145 26.59 0.18   
รวม 147 27.05    

5. ด้านเนื้อหาในแต่ละ
รายวิชา 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.01 0.00 0.13 .98 
ภายในกลุ่ม 145 34.17 0.24   
รวม 147 34.18    

6. ด้านสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.00 0.00 0.01 .99 
ภายในกลุ่ม 145 34.15 0.24   
รวม 147 34.15    

7. ด้ านการจั ด
กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.11 0.05 0.19 .83 
ภายในกลุ่ม 145 40.21 0.28   
รวม 147 40.31    

รวม ระหว่างกลุ่ม 2 0.05 0.03 0.17 .84 
ภายในกลุ่ม 145 22.60 0.16   
รวม 147 22.65    

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มประชากร ที่มีต าแหน่งต่างกัน มีเจตคติต่อวิชาชีพครูโดยภาพรวม 

และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 



        วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ           - ๑๓ –  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒ 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (M=4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู ่ในระดับมากทุกด้านูโดย
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมความเป็นครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด (M=4.48) 
ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และด้านปรัชญาของหลักสูตร (M=4.47 และ M=4.44 ตามล าดับ) 
และน้อยที่สุด คือ ด้านโครงสร้างหลักสูตร (M=4.22) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนววิช นวธีวินมัย  
สุประภา วิวัฒนิวงศ์ โยธิน ศรีโสภา สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล และจิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย (2560, 53-
66) ที่ศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการพัฒนาเจตคติต่อวิ ชาชีพครู 
คือ ความเป็นครู และกระบวนการเรียนการสอน  มีผลให้ค่าเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาชีพครู 4.62 และ 
4.15 ตามล าดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ก าหนดความเป็นครูผ่านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การคิดวิเคราะห์ และตระหนักและเห็นคุณค่าของการเป็น
ครูที่ดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2556: 35) นอกจากนี้ สุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัต อมรรัตน์ 
วัฒนาธร เทียมจันทร์ พาณิชผลินไชย และปกรณ์ ประจัญบาน (2558: 33-48) ได้ศึกษารูปแบบ
การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 พบว่า ครูต้องมี
ความสามารถในสาขาวิชาที่ตนเองสอน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูต้องมีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตร การจัดท าแผนการสอน การจัดกิจกรรม และการวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างผู้เรียน รวมทั้งต้องรักและศรัทธาในวิชาชีพครูด้วย 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
พบว่า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะ  
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มีเพศ อายุ คะแนนเฉลี่ยสะสม ประสบการณ์การท างาน 
สถานที่ท างาน (ภาครัฐและเอกชน) สถานที่ท างานที่อยู่ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และต าแหน่ง
ต่างกัน มีเจตคติต่อวิชาชีพครูโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย นววิช นวธีวินมัย สุประภา วิวัฒนิวงศ์ โยธิน ศรีโสภา สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล 
และจิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย (2560, 53-66) ที่ศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า ที่มีเพศต่างกัน มีเจตคติต่อ
วิชาชีพครูโดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ 
และ ๓) เพ่ือเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ผู้ปกครองของ
นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔  โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ 
จ านวน ๑๑ โรงเรียน จ านวน ๒๕๖ คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน Z-test F- test (One-way ANOVA) Fisher’s LSD 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ในภาพรวม
และรายด้านทั้ง ๗ ด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้  ๑) ด้านการพัฒนาหลักสูตร ๒) ด้านการวัดผล
ประเมินผล ๓) ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน ๔) ด้านการส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม ๕) ด้าน

                                                           
๑สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

mookongnoi@hotmail.com 
๒คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๓คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ๖) ด้านการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา และ ๗) ด้านการจัดการเรียน
การสอน ตามล าดับ 

๒. การเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน พิจารณาราย
ด้าน พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จ านวน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการศึกษา และด้านการวัดผลประเมินผล  

๓. แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คือ ๑) ด้านแหล่ง
เรียนรู้ ควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ๒) ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน จัดสถานที่เหมาะ
แก่การเรียนการสอนในสถานศึกษา ๓) ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรมีการสอนเพ่ิมเติมในเวลา
ว่างหรือหลังเลิกเรียน ๔) ด้านการวัดผลประเมินผล ควรให้ผู้ปกครองมีส่วนรับรู้ในกระบวนการวัดผล
ประเมินผล ๕) ด้านการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ควรให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมและ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ๖) ด้านการพัฒนาหลักสูตร ควรให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม และ ๗) ด้าน
การส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม ควรใช้สื่อการสอนทุกครั้งในกระบวนการเรียนการสอน 
 
ค าส าคัญ :  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง, การบริหารงานวิชาการ. 
 
 

Abstract 
This research’s objectives were 1) to study the participation of students’ 

parents in administrating the schools in the sixth group of network to promote the 
effectiveness of educational management in area 1 from the office of Primary 
Education, Pathumthani, 2) to compare it and 3) to present its ways. The sample was 
used to study in this research. There were the students’ parents at primary 4 in in 
the sixth group of network to promote the effectiveness of educational management 
in area 1 from the office of Primary Education Pathumthani. They were 256 persons 
in the eleven schools. The questionnaires were the standard and the statistic 
program was used as the frequency, the percentage, the means and the standard 
deviation Z-test, F-test (One-way ANOVA), Fisher’s LSD. 

Findings were as follows:  
1. Their participation was found that it was at high level both in the 

overview and issues that are 1) the item of curriculum development, 2) the item of 
measure and evaluation, 3) the item of learning atmosphere and 4) the item of 
innovational media promotion and development.  
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2. Its comparison was found that it was not difference in the overview. 
Each issue was found that it was significantly statistic difference with at 0.05. There 
were five numbers of issues that are the curriculum development, the learning 
management, the learning resource promotion, the educational quality promotion 
and the measure and evaluation.  

3. The suggestions would be presented in this title of research consisting of 
the issues. There are 1) the item of learning resources what would be made them 
ready and multiple, 2) the item of learning atmosphere which would be designed the 
classrooms or places properly to learn in the schools, 3) the item of learning would 
be added to teach in overtime or after completed learning, 4) the item of measure 
and evaluation would have the participation by their parents, 5) the item of an 
educational quality promotion would be supported and participated by their parents 
in many activities, 6) the item of curriculum development would be participated by 
their parents and 7) the item of an innovational media development would be used 
every time when teachers were teaching in the classroom. 

 
Keywords :  Participation of Parents, Academic Management 
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บทน า 
ระยะที่ผ่านมาการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจใน

ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะด้านปริมาณ ภายใต้บริบทหรือสภาวะแวดล้อมในขณะนั้น  แต่ก็มีปัญหาหลาย
ประการ และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนที่เริ่มพัฒนาในเวลาใกล้เคียงกันภายหลังพบว่า 
การศึกษาไทยมีการพัฒนาการที่ด้อยกว่าหลายประเทศทั้งปริมาณและคุณภาพ ปัญหาทางการศึกษา
ดังกล่าวจึงมีการบัญญัติพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเป็นต้นเหตุให้น ามาสู่การปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งได้ก าหนดปรัชญาและทิศทางการจัดการศึกษาท่ีต้องการเห็นความมีส่วนร่วมทุกส่วนของ
สังคมในการจัดการศึกษา เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างสูงสุด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียน
และทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสนับสนุนทั้งบุคคลและงบประมาณตามแนวคิดการบริหาร โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ส าหรับหัวใจส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ การบริหารจัดการตามความ
ต้องการและจ าเป็นของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้ปกครองและ
ชุมชนที่เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด 
ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาโดยตรง จึงต้องมีหน้าที่ร่วม
วางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมประเมิน โดยมุ่งหวังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้มากที่สุดผู้ปกครองมีบทบาท
ส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กทั้งที่บ้านและโรงเรียน โดยความส าคัญของผู้ปกครองและครู
ว่าสามารถมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างเด็กให้ประสบความส าเร็จในชีวิตและช่วยให้เด็กเป็นคนเรียน
เก่งและสุขภาพจิตด ีเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซ่ึงผู้ปกครองและครูต้องร่วมมือกันในหลายๆ ด้าน 

ส าหรับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองตามแนวคิดดังกล่าว ผู้ปกครองและโรงเรียนต้อง
ร่วมมือกันโดยผู้ปกครองจะเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่ครูและนักเรียน นอกจากนั้นยังต้องมีส่วนร่วมในการ
วางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนและงานบริหารโรงเรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหารด้าน
วิชาการ การบริหารด้านงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป และที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งคือ การสนับสนุนกิจกรรม ที่โรงเรียนจัดขึ้นโดยพยายามจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน กล่าวคือ พยายามส่งเสริมให้
ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้มากที่สุด แต่ความพยายาม
ดังกล่าว จัดขึ้นบนพ้ืนฐานความเชื่อของโรงเรียนฝ่ายเดียว ยังไม่ได้ศึกษาวิจัยความต้องการที่แท้จริง
ของผู้ปกครองนักเรียนว่าต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดของโรงเรียน ท าให้ไม่สามารถ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน
นั้นประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด หรือมีข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงในด้านใด กิจกรรมที่จัด
ขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองหรือไม่ การที่โรงเรียนยังขาดข้อมูลดังกล่าวจึงเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการวางแผนและปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียนเป็นอย่างมาก เพ่ือให้ได้ข้อมูล
พ้ืนฐานที่จะเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงการบริหารงานในด้านต่างๆ  รวมทั้งการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงและ
น ามาซึ่งประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาต่อไป 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ที่ ๖ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ในการบริหารการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

๑. เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ 

๒. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 

๓. เพ่ือเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน
ประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ประชากรทั้งหมดจ านวน ๗๘๓  คน จากโรงเรียน
กลุ่มเครื่อข่ายจ านวน ๑๑ โรงเรียน โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามระดับกลุ่มตัวอย่างตามตาราง ของ
แครซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๕๖ คน และท าการสุ่มตามล าดับชั้นภูมิ  

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการ
สร้างและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ๑) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา บทความ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ  และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับการบริหารงาน
วิชาการ เพ่ือสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือสังเคราะห์ใน
การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยต่อไป ๒) สร้างแบบสอบถามให้มีโครงสร้างให้ครอบคลุมเนื้อหา
ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ๓) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาปรึกษาอาจารย์ให้ท่านดูความถูกต้อง
ของเนื้อหา แล้วน ามาด าเนินการตรวจแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ๔) แบบสอบถามที่
แก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน าไปหาผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรง  ทั้งความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเที่ยงตรงตามโครงสร้างโดยการหาค่า IOC ที่ ๐.๘ – 
๑.๐ ๕) น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบ แก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายก่อน จ านวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงและสัมประสิทธิ์ของความเที่ยงตรง
เท่ากับ ๐.๘๙๗ 

๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ๑) ติดต่อประสานงานไปยังหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความ
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ร่วมมือจากผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ๒) ผู้วิจัยน าหนังสือพร้อมแบบสอบถามส่งถึงโรงเรียนที่ท าการ
วิจัยเพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ๓)  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามที่
ได้คืนมา แล้วน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายทางสังคมศาสตร์ 

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ น าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยาย  ๒) ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาที่  ๖ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าบรรยาย ๓) แบบสอบถามความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑  วิเคราะห์เนื้อหาสาระประเด็นส าคัญแล้ว
น าเสนอเป็นการเขียนแบบความเรียง 
 
สรุปผลการวิจัย 

๑. สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ 

ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มาก ๗ ด้าน และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ๑) ด้านการพัฒนาหลักสูตร ๒) ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ๓) ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน ๔) ด้านการส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม ๕) ด้าน
การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ๖) ด้านการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา และ ๗) ด้านการวัดผล
ประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑.๑ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ในภาพรวมสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ๑ ข้อ คือ มีส่วนร่วมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาการสอน และมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ๔ ข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีส่วนร่วมให้ค าแนะน าปรับปรุงด้าน
การสอนของบุตรหลาน รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมจัดหาวิทยากรให้ความรู้ใหม่ๆ แก่นักเรียน และ
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

๑.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณารายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ๒ ข้อ  ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ร่วมวางแผนและด าเนินการจัด
กิจกรรมของโครงการของศูนย์ รองลงมาคือ ร่วมประสานงานและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
วิชาการกับกลุ่มโรงเรียนในเครือข่าย และมีค่าเฉลี่ยปานกลาง ๓ ข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ร่วมจัดให้มีการ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการการจัดการเรียนการสอน การจัดท าและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการ
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เรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รองลงมาคือ ร่วมสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วม เป็น
สมาชิกเครือข่าย สถาบัน สมาคม องค์การต่างๆ เพ่ือการพัฒนาวิชาชี  และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๑.๓ ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน ในภาพรวมสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ๕ ข้อ  ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ร่วมสนับสนุนทุนให้กับ
นักเรียนเพ่ือน าไปใช้ในการตกแต่งห้องเรียน  รองลงมา คือ ร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
สื่อการเรียนการส   รองลงมาคือ ร่วมเป็นกรรมการให้ค าปรึกษาและการแนะแนวนักเรียน รองลงมา
คือ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในชั้นเรียนและค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ร่วมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพ่ือ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๑.๔ ด้านการส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม ในภาพรวมสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ๔ ข้อ  ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  ร่วมจัดหา/บริจาคเงินทุนเพ่ือ
ปรับปรุง ซ่อมแซมสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  รองลงมาคือ ร่วมพัฒนาครู นักเรียน 
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใช้สื่อ อุปกรณ์และโสตทัศนศึกษา รองลงมาคือ ร่วมก าหนด
หลักเกณฑ์ให้บริการ คัดสรร นวัตกรรมต้นแบบ ยกย่อง มอบรางวัล และเผยแพร่ผลงานเพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาสนับสนุนการท า
ผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของครูและผู้บริหาร และมีค่าเฉลี่ยปานกลาง คือ ร่วมจัดหาโสตทัศน
อุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนการ 

๑.๕ ด้านการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ในภาพรวมสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ๕ ข้อ  ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  สนับสนุนโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่ชุมชนในท้องถิ่น รองลงมาคือ ร่วมก าหนดนโยบายสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและ
โรงเรียนหรือชุมชน รองลงมาคือ ร่วมเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้
ชุมชนทราบ รองลงมาคือ ร่วมจัดกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ ให้ความร่วมมือกับสมาคมผู้ปกครองและครูในโรงเรียน 

๑.๖ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ในภาพรวมสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ร่วมพัฒนาคุณภาพการ
สอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
รองลงมาคือ ร่วมสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและทดสอบความรู้ทางวิชาการของ
สถาบันอ่ืนทางวิชาการในทุกระดับ รองลงมาคือ ร่วมประชุมวางแผนจัดท างบประมานประจ าปีของ
โรงเรียน และมีค่าเฉลี่ยปานกลาง ๒ ข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ร่วมประสานงานผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครู
แนะแนว ครูประจ าวิชา เพ่ือติดตามแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียน  รองลงมาคือ มีส่วนร่วม
ประสานความร่วมมือกลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อวิจัยและเผยแพร่ผลงานการวิจัย 

๑.๗ ด้านการวัดผลประเมินผล ในภาพรวมสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ๔ ข้อ  ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีส่วนร่วมในการติดตาม ควบคุม
และก ากับให้ครูด าเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง  รองลงมาคือ มีส่วน
ร่วมพัฒนาเครื่องมือวัดผล ประเมินผลให้ได้มาตรฐาน รองลงมาคือ มีส่วนร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหา
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การเรียนของนักเรียน ทั้งระหว่างเรียนและหลังการประเมินผลร่วมกับผู้สอน รองลงมาคือ  มีส่วนร่วม
ตรวจสอบผลการศึกษา กรณีนักเรียนย้ายออกจากสถานศึกษา  และมีค่าเฉลี่ยปานกลาง ๑ ข้อ 
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีส่วนร่วม วางระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลร่วมกับ
สถานศึกษา 

๒. การเปรียบเทียบระดับสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ 

ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ดังนี้ 

๒.๑ สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ 
จ าแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลจึงสอดคล้อง
กับสมมุติฐาน ส่วนอีก ๒ ด้าน ไม่แตกต่างกันคือ ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริม
พัฒนาสื่อนวัตกรรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน 

๒.๒ สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ 
จ าแนกตามอายุไม่มีความแตกต่างทุกรายการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน 

๒.๓ สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ 
จ าแนกตามระดับการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่ง ๓ ด้าน จาก 
๗ ด้าน พบว่า สอดคล้องกับสมมุติฐาน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และด้านการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ส่วนอีก ๔ ด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน 
ด้านแหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดผลประเมินผล 

๒.๔ สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ 
จ าแนกตามอาชีพ ไม่มีความแตกต่างทุกรายการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน 

๒.๕ สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ 
จ าแนกตามสถานภาพด้านรายได้ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน 

๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ 
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ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต ดังนี้ 

๓.๑ ด้านแหล่งเรียนรู้ ควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และควรจัดให้มีห้องสมุดที่ดี
และเปิดใช้ตลอดไม่เว้นวัดหยุดราชการ  

๓.๒ ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน จัดสถานที่เหมาะแก่การเรียนการสอนใน
สถานศึกษา และควรให้ผู้เรียนมีโอกาสจัดรูปแบบบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

๓.๓ ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรมีการสอนเพ่ิมเติมในเวลาว่างหรือหลังเลิกเรียน  
และ ควรให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนด้วย 

๓.๔ ด้านการวัดผลประเมินผล ให้ผู้ปกครองมีส่วนรับรู้ในกระบวนการวัดผลประเมินผล 
๓.๕ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมและ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้วย 
๓.๖ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ควรให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
๓.๗ ด้านการส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม ควรใช้สื่อการสอนทุกครั้งในกระบวนการเรียน

การสอน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบประเด็นส าคัญที่จะน ามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ 
เป็นรายด้าน มีผลที่น ามาอภิปรายได้ดังนี้ 

๑. ด้านการพัฒนาหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการสอนในยุคของ
การปฏิรูปการศึกษา ต่างก็เร่งพัฒนาการศึกษาให้การศึกษาไปพัฒนาคุณภาพของคน เพ่ือให้คนไป
ช่วยพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงในการช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น ช่วยน าการศึกษาให้เข้าถึงประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้
ต่อเนื่องนอกระบบโรงเรียน และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ช่วยจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และจัดการ ช่วยเพ่ิมความรวดเร็วและแม่นย าในการจัดท าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บ
รกัษา และการเรียกใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในงานจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ช่วยการเรียนการสอน แต่การให้ความสนใจกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Carter V.Good (1973) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีการศึกษา เป็นการน าหลักการทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพ่ือการออกแบบและส่งเสริมระบบการเรียนการสอน โดยเน้นที่
วัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่สามารถวัดได้อย่างถูกต้องแน่นอน มีการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ
เรียน มากกว่าที่จะยึดเนื้อหาวิชา มีการใช้การศึกษาเชิงปฏิบัติ โดยผ่านการวิเคราะห์และการใช้
เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงเทคนิคการสอนโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการ
สอนต่างๆ ในลักษณะของสื่อประสมและการศึกษาด้วยตนเอง รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมให้
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ค าแนะน าปรับปรุงด้านการสอนของบุตรหลานซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของงานวิชาการคือเรื่องของ
สัมฤทธิผลของผู้เรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริณัฐ  ปิยะมิ่ง (๒๕๔๗ : ๒๐๗-๒๑๘) ที่
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมดูแลอบรมสั่งสอนด้านความประพฤติ การเรียนและผลสัมฤทธิ์ 
การดูแลสุขภาพให้ความรักความอบอุ่นและการสอนคุณธรรมให้แก่นักเรียนในส่วนของการพัฒนา
โรงเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่ส าคัญของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู แต่ก็ยังมีหลายประการที่ผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมคือ การ
ก าหนดนโยบาย หลักสูตร การวางแผน ติดตามผลและประเมินผล หลายกิจกรรมที่ผู้ปกครองไม่
ต้องการมีส่วนร่วม เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเวลาให้กับนักเรียน ดังนั้น การพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง คือ การสร้างความเข้มแข็งโดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับ
ชุมชน 

๒. ด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ร่วมวางแผนและด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการของศูนย์ฯ
โครงการในภาพรวม สามารถแยกได้หลายประเภททั้งแบ่งตามลักษณะความจ าเป็นเร่งด่วน ขนาดของ
โครงการ หรือระยะเวลาด าเนินการ รองลงมาล าดับที่ ๒ คือ ร่วมประสานงานและจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับกลุ่มโรงเรียนในเครือข่าย มีการร่วมประสานงานและจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของผู้ปกครอง สอดคล้องกับงานวิจัยของอุดร อาษาสุข (๒๕๔๗) ที่
ผลการวิจัยพบว่า งานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญ เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทุกชนิดของสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายหลักของการจัดการศึกษา เป็นภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสนใจเป็น
พิเศษ ซึ่งผู้บริหารต้องเข้าโดยขอบข่ายของงานวิชาการไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ 
การจัดด าเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน การส่งเสริมการจัดหลักสูตรการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงการวัดและประเมินผล ส าหรับแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงาน
โรงเรียนด้านวิชาการที่ผู้ปกครองต้องการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ มีส่วนร่วมเป็นตัวแทนผู้ปกครองใน
ระดับชั้นร่วมนิเทศการสอนเป็นครั้งคราว และร่วมวางแผนพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดังนั้น
โรงเรียนจึงควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมดังกล่าวมากขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารงานวิชาการมากยิ่งข้ึน 

๓. ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ร่วมสนับสนุนทุนให้กับนักเรียนเพ่ือน าไปใช้ในการ
ตกแต่งห้องเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรินทร์ จูแวน (๒๕๔๙ : ๔๙-๖๐) ที่ผลการวิจัยพบว่า 
ข้อมูลสภาพปัจจุบันของโรงเรียนวางแผนส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสานงาน
กับชุมชน ในการพัฒนาโรงเรียนช่วยเหลือด้านแรงงานในการพัฒนาการศึกษาระดมทุนในรูปแบต่างๆ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียน แนะน าให้นักเรียนไปศึกษาต่อ ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม  

๔. ด้านการส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ร่วมจัดหาบริจาคเงินทุนเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
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สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา กอบนิลพรรณ (๒๕๔๘)  ที่
ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ปกครองมีสภาพการมีส่วนร่วมไม่มาก ในด้านการวางแผนนโยบาย ด้านการ
ปฏิบัติและด าเนินกิจกรรม ด้านสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร มีทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ปกครอง
ไม่มีเวลา ไม่ทราบว่าโรงเรียนต้องการให้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านใดบ้าง และผู้ปกครองบางส่วนอาจจะ
ไม่มีความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่โรงเรียนก าหนดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แต่ด้านการติดตาม 
ประเมินผล และด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับบ้านผู้ปกครองมีส่วนร่วมในด้านนี้มาก 
อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานของตนเองมีผลการเรียนที่ดี และมีความประพฤติที่
ดีทั้งอยู่ที่บ้านและที่โรงเรียนดูแลนักเรียนในเรื่องการมาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอจึงให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี 

๕. ด้านการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สนับสนุนโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในท้องถิ่น  
สอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ อภัยใจ (๒๕๔๙ : ๔๘-๕๘) ที่ผลการวิจัยพบว่า  มีส่วนร่วมเกือบทุก
ด้านที่เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผล แต่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามบางส่วน เห็นว่าไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนระยะ ๕ ปี การ
อนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี และการประสานงานกับผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญมาช่วยสอนใน
โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในท้องถิ่น โดยได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน  

๖. ด้านการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ร่วมพัฒนาคุณภาพการสอน และงานวิชาการ
กับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พัชรินทร์ จูแวน (๒๕๔๙ : ๔๙-๖๐) ที่ผลการวิจัยพบว่า มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสนอ
ข้อมลูสภาพปัจจุบันของโรงเรียน วางแผนส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสานงาน
กับชุมชน ในการพัฒนาโรงเรียน ช่วยเหลือด้านแรงงานในการพัฒนาการศึกษาระดมทุนในรูปแบต่างๆ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียน แนะน าให้นักเรียนไปศึกษาต่อ ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม ส าหรับข้อเสนอแนะนั้น อยากให้ทางโรงเรียนมีการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการ
วางแผน และการประเมินผล พร้อมทั้งสร้างสัมพันธ์ชุมชนที่ดี 

๗. ด้านการวัดและประเมินผลในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการติดตาม ควบคุมและก ากับให้ครูด าเนินการ
วัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการ
ตัดสินความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ของผู้เรียนในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้
เรื่องราว เหตุการณ์ สภาพจริงหรือคล้ายจริงที่ประสบในชีวิตประจ าวัน เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนตอบสนอง
โดยการแสดงออก ลงมือกระท า หรือผลิต จากกระบวนการท างานตามที่คาดหวังและผลผลิตที่มี
คุณภาพ จะเป็นการสะท้อนภาพเพ่ือลงข้อสรุปถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ของผู้เรียน
ว่ามีมากน้อยเพียงใด น่าพอใจหรือไม่ อยู่ในระดับความส าเร็จใด  รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมพัฒนา
เครื่องมือวัดผลประเมินผลให้ได้มาตรฐาน เพราะงานวิชาการนั้นเป็นภารส าคัญของสถานศึกษาที่มุ่ง
ให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้
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สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท า
ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น
ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑.๑ โรงเรียนหรือผู้บริหารควรสร้างความตระหนักให้กับครูผู้สอน ด้วยการน าผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพ่ือหาจุดที่ต้องปรับปรุงแล้วแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

๑.๒ โรงเรียนหรือผู้บริหารควรสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เรียน  ด้วยการแจ้งผลการเรียน
ทุกครั้งที่ประเมินและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเมื่อมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 

๑.๓ โรงเรียนหรือผู้บริหารควรจัดให้มีตัวแทนผู้ปกครองมาร่วมนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน โดยเน้นการเรียนการสอนให้ตรงตามตัวชีวัดที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือพัฒนาร่วมกัน 

๒. ข้อเสนอแนะการน าไปปฏิบัต ิ
๒.๑ โรงเรียนควรจัดประชุมสัมมนาวิชาการ โดยการให้ผู้ปกครองร่วมสัมมนาด้วย เพ่ือ

ก าหนดทิศทางและพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
๒.๒ โรงเรียนควรกิจกรรมนันทนาการร่วมกับผู้ปกครอง เพ่ือเป็นการดึงเอาผู้ปกครองเข้า

มาเป็นฐานและก าลังสนับสนุนในการสรรหางบประมาณภายนอกมาใช้ในการสนับสนุนงานวิชาการ
ของโรงเรียนในด้านต่างๆ ได้ง่าย 

๒.๓ โรงเรียนควรน ากิจกรรมของชุมชนที่อยู่รอบๆ เข้าสู่โรงเรียนด้วยการออกไปร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่ส าคัญกับชุมชน เพ่ือสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ ได้ด้วย
ประสบการณ์ตรง 

๓. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
๓.๑ ควรน าผลการวิจัยนี้ไปศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการนิเทศการ

เรียนการสอนของครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ ๖ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เพ่ือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

๓.๒ ควรน าผลการวิจัยนี้ไปต่อยอดหรือพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
วิชาการในสถานศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียน

ทางเลือกในกรุงเทพมหานคร ๒) เพ่ือศึกษาระดับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนทางเลือก ในกรุงเทพมหานคร ๓) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนทางเลือกใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนทางเลือกใน
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๔ โรงเรียน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๑๔ คน เลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ๘๘ คน มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า  
๑. วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนทางเลือกในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า วัฒนธรรมองค์การด้านความเชื่อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
วัฒนธรรมองค์การด้านค่านิยม  

๒. การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนทางเลือกใน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นส าคัญ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้ด้านการลงมือท า  
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๓. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนทางเลือกในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวก 
ระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

 
ค าส าคัญ: วัฒนธรรมองค์การ, การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์, โรงเรียนทางเลือก 
 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study: 1) levels of organizational 

culture of alternative schools in Bangkok Metropolis, 2) levels of creative learning of 
these students, and 3) relationship between organizational culture and creative 
learning of the students. A sample of 88 teachers from these secondary alternative 
schools was selected by a proportional stratified random sampling. The instrument 
for data collection was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics 
used for data analyses were percentage, means, standard deviation, level, and 
Person’s product moment correlation coefficient. 

The research results were as follows:  
1. Organizational culture of all aspects was rated at the high level; from 

which the aspect of beliefs had the highest means, followed by that of 
organizational culture of values. 

2. All aspect of student creative learning was also rated at the high level; 
from which the aspect of child–centered creative learning was ranked at the top, 
followed by that of life-long creative learning. 

3. The relationship between organizational culture and creative learning of 
these students was at the highest level with the statistically significant level of 0.01. 
 
Keywords: Organizational Culture, Creative Learning, Alternative School 
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บทน า 
ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังอยู่ในทิศทางของการพัฒนาประเทศเพ่ือก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรรมนั้นเป็นอีกหนึ่งความจ าเป็นที่จะช่วยให้ประเทศมี
ความเจริญก้าวหน้า มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลกได้ นวัตกรรมเกิดจากการ
น าความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดให้เป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ เช่น สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการใหม่ๆ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า (value creation) และมีประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ศศิมา  สุขสว่าง, ๒๕๖๑) เราจึงจ าเป็นจะต้องมีบุคลกรที่มีความรู้ ความสามารถ 
มีความคิดสร้างสรรค์ การจัดเตรียมบุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญในอนาคตถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่ง ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  
ถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะเป็นการเตรียมบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อม มีการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาจะต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการ เป็นขั้น
เป็นตอน เพ่ือปลูกฝังแนวคิด ค่านิยม ตั้งแต่วัยเด็ก 

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันนั้น  คือ ระบบ
การศึกษายังไม่สามารถตอบสนองต่อการเป็นประเทศแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างแท้จริง 
ปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้โรงเรียนไม่สามารถพัฒนาหรือบรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็น
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ได้ คือ วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน เนื่องจากวัฒนธรรม
องค์การเป็นเสมือนบุคลิกภาพ (personality) หรือจิตวิญญาณ (spirit) ขององค์การ (วิรัช สงวนวงศ์วาน, 
๒๕๔๖) เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมและจูงใจให้บุคลากรมีการร่วมมือร่วมใจในการท างาน ช่วยลดความ
ขัดแย้ง และช่วยน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การได้ ปัญหาที่เกิดจากวัฒนธรรมองค์การ 
เช่น ค่านิยมท่ีไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของครู ครูไม่มีความเชื่อ ความศรัทธาในระบบการท างาน
ของโรงเรียน ครูไม่เห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นตัวที่สะท้อนถึง ความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐานและมาตรฐานการปฏิบัติตน
และการปฏิบัติงานของครู ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานต่างๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนที่เป็นก าลังของชาติในอนาคตโดยตรง 

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรงเรียนทางเลือก พบว่า  
ในปัจจุบันโรงเรียนทางเลือกได้รับการยอมรับว่าสามารถพัฒนาผู้ เรียนได้จริง ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ และค่านิยมที่พึงประสงค์ ผลจากการประกันคุณภาพโรงเรียนทางเลือกที่ได้รับการ
ประเมินจากรัฐ ส่วนมากได้รับการรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
โรงเรียนทางเลือกท่ีอิงกับระบบของรัฐที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ มีการบริหารงานในระดับ
พอใช้จนถึงระดับดีมาก (จรีพร นาคสัมฤทธิ์, ๒๕๕๕) มีนวัตกรรมในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวัฒนธรรมองค์การ ศึกษาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนทางเลือกในกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษาในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เป็นวัฒนธรรมองค์การที่มี
คุณภาพเป็นแนวทางที่ท าให้เกิดบรรทัดฐานมาตรฐาน และเกิดรูปแบบพฤติกรรมของบุคลากรที่เอ้ือ
ต่อการบริหารสถานศึกษา และการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในตัวนักเรียน เพ่ือพัฒนา
เยาวชนของชาติ ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นก าลังที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

๑.เพ่ือศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนทางเลือกในกรุงเทพมหานคร 
๒. เพ่ือศึกษาระดับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียน

ทางเลือก ในกรุงเทพมหานคร 
๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนทางเลือกในกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้มีวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  
๑. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๑.๑ ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยครูกลุ่มโรงเรียนทางเลือก ระดับมัธยมศึกษา 

ในกรุงเทพมหานคร ๔ โรงเรียน จ านวน๑๑๔ คน เป็นครูผู้สอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จาก ๔ 
โรงเรียน คือ ๑) โรงเรียนรุ่งอรุณ ๒) โรงเรียนอมาตยกุล ๓) โรงเรียนเพลินพัฒนา และ ๔) โรงเรียน
ดรุณสิกขาลัย 

๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน
ทางเลือกในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๘๘ คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยแยกตามจ านวนของ
ครูผู้สอน ในแต่ละโรงเรียนและค านวณจ านวนครูแต่ละโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งตาม
สัดส่วนประชากรในแต่ละโรงเรียน 

๒. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
๒.๑ ตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์การประกอบด้วย องค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การ ๕ ด้าน 

ได้แก่ ๑) ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา ๒) ความเชื่อ ๓) ค่านิยม ๔) บรรทัดฐานและมาตรฐาน 
๕) รูปแบบของพฤติกรรม 

๒.๒ ตัวแปรด้านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ประกอบด้วย การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ๔ 
ด้าน คือ ๑) การเรียนรู้ด้วยการลงมือท า ๒) การเรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน ๓) การเรียนรู้ที่มีผู้เรียน
เป็นส าคัญ และ ๔) การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๑ วิเคราะห์ข้อมูลและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่  

(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) และน าเสนอในรูปตาราง ประกอบความเรียง  
๓.๒ วิเคราะห์ระดับวัฒนธรรมองค์การ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
๓.๓ วิเคราะห์ระดับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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๓.๔ วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (correlation coefficient) ของ 
Pearson (Dunn, 2001: 222 อ้างใน เพียงใจ  ศุขโรจน์, ๒๕๕๐: ๑๙๘)  

 
สรุปผลการวิจัย 

๑. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน
ทางเลือก ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ไม่เกิน ๓๐ ปี 
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระดับชั้นเรียนที่สอนส่วนใหญ่สอนในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ และมีประสบการณ์ในการท างานไม่เกนิ ๕ ปี  

๒. ระดับวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนทางเลือก ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเชื่อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากอย่างยิ่ง เป็น
อันดับสูงสุด รองลงมาคือด้านค่านิยม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านประวัติความเป็นมาของ
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับต่ าสุด ส่วนระดับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนทางเลือก ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นส าคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ
สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการเรียนรู้ผ่านการ
ท าโครงงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับต่ าสุด 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนทางเลือก ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ใน
ระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า วัฒนธรรม
องค์การด้านบรรทัดฐานและมาตรฐานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกในระดับสูงกับการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียน มากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๑ รองลงมา พบว่า วัฒนธรรม
องค์การด้านรูปแบบของพฤติกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๑ ส่วนวัฒนธรรมองค์การด้านความเชื่อมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกในระดับสูงกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน น้อยที่สุดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๑ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนทางเลือก ในกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๑. วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนทางเลือกในกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า วัฒนธรรมองค์การด้านความเชื่อมีค่าเฉลี่ยในระดับสูงสุด 
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนทางเลือกในกรุงเทพมหานครมีสมมติฐาน มีความเข้าใจและมี
ความเชื่อที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยพบว่า บุคลากรในโรงเรียนมีความรักและความเชื่อมั่นใน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน พร้อมที่จะเสียสละร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานในหน้าที่ในการพัฒนา
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โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเชื่อที่ว่านักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันและเชื่อมั่นว่า
นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ได้ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ
สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ (๒๕๔๐) ที่ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
องค์การใดๆ เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่จะหลอมรวมสมาชิกทุกคนให้เกิดความเชื่อมั่นใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ จนท าให้สมาชิกทุ่มเทพลังกาย พลังใจในการที่จะน าพาความเป็นเลิศมาสู่
องค์การ ส่วนวัฒนธรรมองค์การด้านค่านิยม ที่มีอันดับรองลงมา พบว่า ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนทางเลือกเห็นคุณค่าและให้ความส าคัญกับสิ่งต่างๆ ที่จะท าให้การด าเนินงานต่างๆ ของ
โรงเรียนประสบความส าเร็จ โดยที่จุดเน้นของโรงเรียน คือ การให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ทุกๆ ด้าน เพ่ือให้นักเรียนเป็นคน เก่ง ดี และมีความสุข และโรงเรียนมีนโยบายที่ยกย่องบุคลากรและ
นักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติดี นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความพร้อมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Robbins 
(1995: 751-752) ที่ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การคล้ายกับวัฒนธรรมในสังคม ซึ่งลักษณะของ
วัฒนธรรมองค์การเป็นค่านิยมเด่น ที่องค์การคาดหวังและสนับสนุนให้สมาชิกในองค์การมีร่วมกัน 
เช่น ความรับผิดชอบในการท างาน ความตรงต่อเวลา เป็นต้น และสอดคล้องกับ Arroba and Kim 
(1992) ที่ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นหัวใจของการท างานเป็น
การรวมค่านิยมหลัก ซึ่งจะส่งผลไปยังโครงสร้างการด าเนินงานและการออกแบบงานขององค์การ 
รวมถึงแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติตนของสมาชิกในองค์การ วัฒนธรรมองค์การเป็นการบ่งบอก
ถึงการรับรู้ร่วมกันของสมาชิกในองค์การและความชัดเจนในการด าเนินงานรวมไปถึงบรรทัดฐานใน
การปฏิบัติงานและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกภายในองค์การ ส่วนวัฒนธรรมองค์การ
ด้านรูปแบบของพฤติกรรม พบว่า ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนทางเลือก มีการประพฤติ
ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีเป็นแนวเดียวกันอย่างสม่ าเสมอ ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนในทุกๆ 
ด้าน ได้ทุ่มเทก าลังกายก าลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ เกิดการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ โดยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในกิจกรรมเพ่ือช่วยในการพัฒนานักเรียน โดยมี
ลักษณะของการท างานร่วมกับผู้ปกครองในการช่วยกันท าให้นักเรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมี
ความสุข ซึ่งสอดคล้องกับวัชรพล ศุภจักรวัฒนา (๒๕๔๙) ที่กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่ช่วย
ก าหนดกรอบ ระเบียบ แบบแผนต่างๆ ในการการที่สมาชิกในองค์การจะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และการที่สมาชิกภายในองค์การมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับรูปแบบของวัฒนธรรม
องค์การที่ตนท างานอยู่ ก็จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการท างานอีกด้วย วัฒนธรรม
องค์การด้านบรรทัดฐานและมาตรฐาน พบว่า ในโรงเรียนทางเลือกในกรุงเทพมหานคร ได้มีการ
ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้เป็นบรรทัดฐานและมาตรฐาน
เดียวกันในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผู้บริหารมีการใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรในโรงเรียน อยู่เป็นระยะ อย่างสม่ าเสมอ โดยโรงเรียนมี
ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสิ่งนี้ท าให้
บุคลากรมีความเข้าใจที่ชัดเจนถึงแนวทางในการปฏิบัติตน และปฏิบัติงานได้ เป็นอย่างดี ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ Robbins (1995: 751-752) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรมองค์การว่า คล้ายกับ
วัฒนธรรมในสังคม ซึ่งวัฒนธรรมถือว่าเป็นบรรทัดฐานหรือมาตรฐานของพฤติกรรม ที่จะเป็นสิ่งที่ช่วย
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ชี้น าแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของสมาชิก ว่าควรจะท าอย่างไร ท าอะไร และควรแสดงออก
แค่ไหน และสอดคล้องกับ Hellriegel และคณะ (1995: 479) ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของวัฒนธรรม
องค์การว่า วัฒนธรรมองค์การ คือการก าหนดมาตรฐานควบคุมพฤติกรรมและแนวทางการปฏิบัติของ
สมาชิกในองค์การให้เกิดขึ้นในแนวทางที่พึงประสงค์วัฒนธรรมองค์การด้านประวัติความเป็นมาของ
สถานศึกษา พบว่า โรงเรียนทางเลือกในกรุงเทพมหานครได้มีการสืบทอดแนวปฏิบัติที่ดีงามที่สืบทอด
มาจากอดีตในการจัดกิจกรรมต่างๆ และโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมในการร าลึก ยกย่องเชิดชู
บุคลากรที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน เพ่ือให้สมาชิกในโรงเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจใน
โรงเรียน และนอกจากนี้ บุคลากรยังมีความภาคภูมิใจในความเป็นมาของโรงเรียน บุคลากรส่วนใหญ่
ยังทราบและสามารถเล่าถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนตนเองได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Pheysey (1993) ที่ได้สรุปถึงความส าคัญของวัฒนธรรมองค์การว่า วัฒนธรรมมีคุณค่าเนื่องจาก
เป็นสิ่งที่ผูกรวมสมาชิกในองค์การไว้ด้วยกัน ท าให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นจนท าให้ทุ่มเทพลังใจพลัง
กายอย่างเต็มที่ในการท างาน ลักษณะดังกล่าวจะเกิดการสั่งสมต่อเนื่องมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง
กระบวนการเกิดของวัฒนธรรมนี้เริ่มต้นจากบุคคล อาจจะเป็นบุคคลใดคนหนึ่งในองค์การ หรือเป็น
ผู้น าในองค์การที่มีอิทธิพลต่อคนอ่ืนๆ ได้คิดค้นถึงแนวทางวิธีการหรือวัฒนธรรมใหม่ๆ จากนั้นก็เกิด
การรับรู้ร่วมกันภายในองค์การ จนกลายเป็นความเชื่อ ค่านิยมกลุ่มที่สมาชิกได้ร่วมกันสร้างขึ้น และ
เผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับและเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดภายในองค์การ ซึ่งวัฒนธรรมจะกลายเป็นเงื่อนไขที่
ส าคัญในการก าหนดแนวทางกลยุทธ์และประสิทธิภาพในการท างานของสมาชิกภายในองค์การ เพ่ือ
การเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ 

๒. ระดับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนทางเลือกใน
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นส าคัญ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เป็นอันดับสูงสุด พบว่า 
โรงเรียนได้มีการจัดท าหลักสูตรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน จึงท าให้รูปแบบการเรียนรู้ในโรงเรียนเกิดขึ้นในลักษณะที่นักเรียนได้เป็นผู้เลือกกิจกรรม 
ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะ ประสบการณ์ต่างๆ ทีมีอยู่แล้วของตนเอง
ในการเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้จากกิจกรรมใหม่ๆ ที่ตนเองสนใจ ท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน 
และสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาได้ด้วยตนเอง มีความสอดคล้องกับสุชิน เพ็ชรักษ์ (๒๕๔๘) ที่ได้
กล่าวถึงหลักการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ตามหลักการ Constructivism ไว้ว่า ผู้สอน
ต้องจัดบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง โดยให้ผู้เรียนได้เลือกกิจกรรมจากทางเลือกที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนมีความความสุขในการ
เรียนรู้ และสามารถน าความรู้เก่ามาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันกับความรู้ใหม่ ส่วนผู้สอนเป็นเพียงผู้คอย
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนรองลงมาคือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
นักเรียน พบว่า เกิดจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้ใช้ประสบการณ์ของตนเองเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รอบตัวตามความสนใจ ภายใต้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนในการหาค าตอบจากค าถามที่ตนเองได้สร้างขึ้น กระบวนการนี้ท าให้นักเรียน
สามารถเชื่อมโยง ผสมผสานความรู้ใหม่และความรู้เก่าเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างให้
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการหาค าตอบในสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง วิธีการเช่นนี้จะท าให้นักเรียนมีความสุขและ
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กระตือรือร้นในการเรียนรู้เพ่ือหาค าตอบด้วยตนเอง ท าให้เกิดพฤติกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของนักเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ Papert (1999 อ้างใน กมลวรรณ ตังธนากานนท์ , 
๒๕๔๗) ที่ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) ว่าเป็นการเรียนรู้จากการที่ผู้เรียนได้
สร้างสิ่งต่างๆ จากการเรียนรู้ขึ้นด้วยตนเอง และสามารถใช้สิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นเป็นจุดเริ่มต้นการ
สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆหรือสร้างสิ่งต่างๆ ต่อไปอีกเรื่อยๆ ท าให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความคิดใหม่
จากสิ่งที่สร้างขึ้นมาและพิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์ ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้นในการอยากเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ส่วนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า พบว่า
นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมการส ารวจ การลงมือทดลอง ฝึกปฏิบัติจากการท ากิจกรรมภายใน
ห้องเรียน และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายนอกห้องเรียน ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติ
รอบตัว ได้พัฒนาประสาทสัมผัสด้านต่างๆ มีความสามารถในการสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็นของ
คนอ่ืนและท างานร่วมกันเพ่ือการแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสมในการท ากิจกรรมกลุ่ม ครูท าหน้าที่
เป็นผู้สนับสนุนในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ คอยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ จัดเตรียมสถานที่  ที่มีความ
เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียน และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้ผ่านการท า
โครงงาน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย พบว่า นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการท า
โครงงาน โดยที่นักเรียนได้เป็นผู้คิดริเริ่มโครงงานที่ตนเองสนใจด้วยตนเอง และเป็นผู้บริหารจัดการใน
การท าโครงงานของตนเอง ครูมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา คอยสนับสนุน ช่วยเหลือในการท าโครงงาน จาก
ลักษณะการเรียนรู้ดังกล่าว ท าให้นักเรียนได้น าความรู้ต่างๆ มาเชื่อมโยงบูรณาการ เพ่ือบริหารจัดการ
โครงงานของตนเอง ดังนั้นนักเรียนจึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากการได้ลงมือท าโครงงานที่ตนเองคิด
ขึ้นมาดว้ยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ (๒๕๕๕) ที่ได้ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑-๓ ท าโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องร่อนกระดาษ จากการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวท าให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์การบินและเป็น
การฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ เพ่ือ
น ามาท าโครงงานให้ประสบความส าเร็จ น าไปสู่การเรียนรู้ผ่านการคิด การปฏิบัติ การทดลอง การ
สะท้อนความคิด การน าเสนอ การสรุปและเขียนรายงานโครงงานของตนเอง จากลักษณะดังกล่าวจึง
ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้นด้วยตนเองในทุกขั้นตอน 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนทางเลือกในกรุงเทพมหานคร โดยการทดสอบสมมติฐานการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ในภาพรวมมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับสูงมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .๐๑ ทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การเป็นเหมือนรูปแบบวิถี
ชีวิตของบุคลากรในองค์การ ที่จะเป็นสิ่งที่ก าหนดรูปแบบพฤติกรรม การประพฤติ ปฏิบัติตน การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีการแสดงออกในรูปแบบที่คล้ายคลึง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นสิ่ง
ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา จากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นนิสัย ความเคยชิน จนเกิดเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี
ขององค์การ จากรูปแบบดังกล่าวท าให้บุคลากรในโรงเรียนทางเลือก มีทัศนคติ รูปแบบความคิด 
ความเชื่อ ค่านิยมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินกิจกรรม โครงการ
ต่างๆ ภายในโรงเรียน วัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถผูกรวมสมาชิกใน
โรงเรียนให้มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ท าให้ครูเกิดความเชื่อมั่นในนโยบาย รูปแบบการด าเนินงาน
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ของโรงเรียน จนท าให้เกิดความเชื่อม่ัน ทุ่มเทพลังใจพลังกายอย่างเต็มที่ในการด าเนินงานต่างๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ได้วางไว้  เป้าหมายส าคัญ
ที่สุดในการในการด าเนินงานของโรงเรียนคือ การท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดสอดคล้อง
กับการด าเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนทางเลือกในกรุงเทพมหานคร ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มี
ความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เข้ากับธรรมชาติของนักเรียนทุกๆ คน ที่มีความแตกต่างกัน 
โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนได้ฝึกการคิด ได้ค้นคว้า 
ส ารวจ ได้ลงมือท างานด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมโครงงาน หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในหลากหลายรูปแบบ 
เป็นการบ่มเพาะให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยในการใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จนท าให้เกิดรูปแบบการ
เรียนรู้ในลักษณะการที่นักเรียนอยากจะเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองขึ้นไป
ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา จนเป็นมนุษย์ที่มีความพร้อมสมบูรณ์ ดังที่ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. (๒๕๕๓ อ้างใน จรีพร นาค
สัมฤทธิ์, ๒๕๕๕) ได้กล่าวไว้ว่า โรงเรียนทางเลือกมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือการดึงศักยภาพของมนุษย์ และพัฒนาศักยภาพของ
เด็กแต่ละคนออกมาอย่างเต็มศักยภาพ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นจึงสรุป
ได้ว่าวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนทางเลือกในกรุงเทพมหานคร เป็นพ้ืนฐานที่ก่อให้เกิดรูปแบบการ
ด าเนินงาน การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิต รูปแบบ
พฤติกรรมที่ก าหนด ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมของคนในองค์การ ดังนั้นวัตถุประสงค์ นโยบายในการ
ด าเนินงาน หรือการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนานักเรียน ได้ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา จนเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบนั้น ล้วนมีพ้ืนฐานมาจากความคิด ค่านิยม 
ความเชื่อที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีความแตกต่าง และสามารถพัฒนาได้ จนก่อเกิดเป็นบรรทัดฐานและ
มาตรฐานในการด าเนินงาน ผ่านรูปแบบพฤติกรรม ที่มีการสืบทอดต่อๆ กันมาจากในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของ สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ (๒๕๔๐) ที่กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่จะหลอมรวมสมาชิกทุกคนให้เกิดความ
เชื่อมั่นในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จนท าให้สมาชิกทุ่มเทพลังกาย พลังใจในการที่จะน าพาความเป็น
เลิศมาสู่องค์การ 

 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
๑.๑ ด้านวัฒนธรรมองค์การ  
๑) วัฒนธรรมองค์การด้านประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก เป็นอันดับต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรตระหนักถึงความส าคัญในการที่จะท าให้
บุคลากรภายในโรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้และท าความเข้าใจกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนของ
ตนเอง ยกตัวอย่างเช่น ความเป็นมาในการก่อตั้งโรงเรียน บุคคลที่เป็นวีรบุรุษ บุคคลที่น่ายกย่อง
ชมเชย ที่ได้สร้างความดีงามไว้ในอดีต ที่มาที่ไปของงานพิธีการ พิธีกรรมต่างๆ หรือเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่ดีที่สืบต่อเนื่องมาจากอดีต โดยโรงเรียนอาจจะจัดให้มีกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนประจ าปี 
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กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรที่เป็นขวัญใจของคนรุ่นหลังที่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในด้านต่างๆ 
หรือการให้ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับประวัติความเป็นของสถานศึกษาในการปฐมนิเทศครูใหม่ เป็นต้น 
เพราะว่าการที่บุคลากรได้เรียนรู้ ศึกษาถึงความเป็นมาของโรงเรียน จะท าให้เกิดความเข้าใจถึงเหตุผล 
และความเป็นมาเป็นไปของโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ท าให้บุคลกรเห็น
ความส าคัญ และเกิดความเชื่อในสิ่งที่ท า เชื่อในแนวทางการบริหารโรงเรียน  

๒) วัฒนธรรมองค์การด้านบรรทัดฐานและมาตรฐาน เนื่องจากบรรทัดฐานและมาตรฐาน
เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมความประพฤติของบุคลากรทุกคนในองค์การ ให้มีการ
ประพฤติ ปฏิบัติที่เหมาะสม ดังนั้นผู้บริหารควรตระหนักถึงความส าคัญในการก าหนดและรวบรวม
แนวปฏิบัติ กฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และท าให้บุคลากรได้มี การ
ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ อาจจะเป็นวิธีการบังคับ หรือใช้เทคนิคในการชักชวนให้บุคลากร
ปฏิบัติตาม จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการก าหนดนโยบายด้านการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เป็นเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันนั้น อยู่ในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ดังนั้น ผู้บริหารควรให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การก าหนด
นโยบาย การวางแผนการด าเนินงาน โครงการต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งในการก าหนดบรรทัดฐานและมาตรฐานของโรงเรียน จะท าให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ภาคภูมิใจในโรงเรียน จนท าให้เกิดการทุ่มเทความรู้ความสามารถในการที่จะพัฒนาโรงเรียนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในที่สุด 

๑.๒ ด้านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  
๑) การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนในด้านการเรียนรู้ผ่านการท าโครงงานเป็นด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารควรมีการด าเนินนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบการท าโครงงานให้มากขึ้น โดยผู้บริหารอาจจะเริ่มต้นด้วยการพัฒนาครูให้มีความเข้าใจ และ
เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการท าโครงงานของนักเรียน หลังจากนั้นก็
พัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถจนครูสามารถที่จะเป็นผู้ก ากับและดูแลนักเรียนในการท ากิจกรรม
โครงงาน ในฐานะผู้ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า คอยให้ผลสะท้อนกลับในการท าโครงงานของนักเรียน
อย่างเช่น ในโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ที่ได้น าทฤษฏี Constructionism ของ Prof. Seymour Papert 
มาใช้อย่างเต็มรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอย่างเต็มศักยภาพ ท าให้
นักเรียนคิดที่จะคิดต่อไปด้วยตนเองได้ ในช่วงปลายภาคการศึกษาโรงเรียนดรุณสิกขาลัยจะมีการจัด
กิจกรรม  “Exhibition” งานนิทรรศการน าเสนอโครงงานของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ที่นักเรียน
จะมีโอกาสได้น าเสนอผลงานจากการท าโครงงานด้วยตนเอง เป็นต้น นอกจากนี้ และจากผลการวิจัย
ในรายข้อของการเรียนรู้ผ่านการท าโครงงานพบว่านักเรียนมีความเข้าใจลึกซึ้งจากการลงมือท า
โครงงานด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เป็นอันดับต่ าสุด ดังนั้นในแนวทางการแก้ไข ครูผู้จัด
กิจกรรมและโรงเรียนควรจะมีการจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
จัดท าโครงงานของนักเรียน เช่น การจัดเตรียมสถานที่ให้มีความเหมาะสม หรือการที่โรงเรียน
สนับสนุนและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ในการที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าที่
ดี สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิด เชื่อมโยงบูรณาการความรู้ต่างๆ เพ่ือการบริหารจัดการ



        วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ           - ๓๘ –  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

 

โครงงานของตนเอง ก็จะช่วยท าให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ในทุกๆ ขั้นตอนได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง
ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากการท าโครงงาน จนเกิดเป็นลักษณะการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียนในที่สุด 

๒) การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ด้านนักเรียนแสดงบทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสมในการท ากิจกรรมกลุ่ม  มีค่าเฉลี่ยใน
อันดับต่ าสุดและด้านนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อ่ืนในการท างานร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยใน
อันดับต่ า ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือท านี้ ครูควรจะตระหนักถึงความส าคัญ
ของการแสดงออกในการปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนที่มีต่อกันให้มากยิ่งขึ้น ปัญหานี้อาจจะเกิดเนื่องจาก
นักเรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐานจากครอบครัวที่แตกต่างกัน ครูควรมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการละลาย
พฤติกรรมของนักเรียนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง ให้ความส าคัญกับเพ่ือนร่วมชั้นและเพ่ือนร่วม
กิจกรรมทุกคน ก็จะช่วยให้นักเรียนให้ความส าคัญกับตนเอง กับเพ่ือนมนุษย์และธรรมชาติรอบๆ ตัว 
ซึ่งความสามารถในการสื่อสารกับผู้อ่ืน เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาใน
การฝึกฝน ดังนั้นหากนักเรียนคนใดมีปัญหาในเรื่องการสื่อสาร ครูอาจจะร่วมมือกับครอบครัวของ
นักเรียนในการดูแลและพัฒนาเป็นรายบุคคล เพ่ือที่จะค่อยๆ ฝึกฝน เสริมทักษะและปรับเปลี่ยนให้มี
การสื่อสารที่ดีขึ้น อาจจะมีการใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวก (positive reinforcement) ของ 
Burrhus Skinnerมาใช้ เช่น การให้ค าชมเชย หรือให้รางวัล ถ้าหากนักเรียนมีการพัฒนาการที่ดีขึ้น ก็
จะท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาเพ่ือช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี  เช่น ใน
โรงเรียนอมาตยกุล มีจุดเน้นอย่างชัดเจนในการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีและมีคุณภาพในเรื่องต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจ การเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม การเป็นผู้มีความรู้ โดยมีแนวทางนีโอฮิวแมน
นิสในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะท าให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นคนอารมณ์ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
เห็นคุณค่าในตนเอง และเห็นคุณค่าของคนอ่ืน เติบโตเป็นคน เก่ง ดี และมีความสุขต่อไป 

๑.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน  
๑) วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน ระดับ

มัธยมศึกษาในโรงเรียนทางเลือกในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญที่สถิติระดับ 
.๐๑ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมภายองค์การให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมที่ดี มีคุณภาพ เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การเป็นรากฐาน เป็นความคิด ความเชื่อ ค่านิยมที่
อยู่ภายในจิตใจของบุคลากรในโรงเรียน วัฒนธรรมองค์การเป็นพ้ืนฐานในการแสดงออกถึงการปฏิบัติ
ตน ปฏิบัติงาน หากผู้บริหารมีการส่งเสริมวัฒนธรรมภายในองค์การให้เป็นวัฒนธรรมที่ดีและมี
คุณภาพเกิดข้ึนภายในโรงเรียนแล้ว ก็จะส่งผลไปถึงการด าเนินงาน ด าเนินโครงการ และรวมไปถึงการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพให้แก่นักเรียน ครูควรจัดกิจกรรมที่เอ้ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ในแนวทางสร้างสรรค์โดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงผ่านรูปแบบการท ากิจกรรมโดยนักเรียนลงมือท าด้วยตนเองและการท าโครงงานที่มีนักเรียนเป็น
เจ้าของโครงงานด้วยตนเอง ผู้บริหารและครูควรจะมีการวางแผนการจัดกิจกรรม จัดเตรียม
สภาพแวดล้อม อุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการเรียนรู้ของนักเรียน ตัวอย่างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น 
โรงเรียนรุ่งอรุณ มีการจัดกิจกรรม The Sound of Roong Aroon ๒๑ ปีแห่งการเรียนรู้ ที่จัดขึ้น
ในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นเวทีสะท้อน การจัดการเรียนรู้ของชาวรุ่งอรุณ เพ่ือให้นักเรียน 
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ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ได้แสดงศักยภาพ และเป็นเวทีสื่อสารคุณค่าจากการเรียนรู้
สังคม ส่วนโรงเรียนเพลินพัฒนา มีหลักสูตรและแนวการสอนที่มุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงาม 
มีพ้ืนฐานความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ได้ดี มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้ตาม
ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมีความสุข ตัวอย่างกิจกรรมสร้างสรรค์
ของโรงเรียนเพลินพัฒนา เช่น กิจกรรมเปิดโลกธุรกิจพ่ีมัธยม ที่ท าให้เด็กๆ สามารถเข้าถึ งเรื่องธุรกิจ
ผ่านคอร์สเกมจ าลอง โดยให้นักเรียนได้คิดและลงมือท าจริง ท าให้นักเรียนได้เข้าใจกลไกของการท า
ธุรกิจอย่างชัดเจนและแท้จริง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสามารถจุดประกายให้กับนักเรียนเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้หรือต่อยอดในอนาคตได้เป็นอย่างดี กิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะนี้จะท าให้นักเรียนเกิด
การบูรณาการเชื่อมโยงความรู้เพ่ือให้เป็นความรู้ของตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ไม่มีที่สิ้นสุดเกิดเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

๒) วัฒนธรรมองค์การด้านบรรทัดฐานและมาตรฐานมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียนอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญที่สถิติระดับ .๐๑ เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ใน
อันดับสูงสุด ดังนั้นผู้บริหารควรมีการก าหนดแนวปฏิบัติ กฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นบรรทัดฐานและ
มาตรฐานเดียวกันเกี่ยวกับการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใน
นักเรียน เพ่ือให้ครูได้มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยที่ผู้บริหารควร
เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนร่วมก าหนดนโยบาย เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ เนื่องจากครูเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดนักเรียนครูจะเข้าใจในตัวนักเรียนและรู้ถึงพ้ืนฐานของ
นักเรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี และผู้บริหารก็จ าเป็นจะต้องมีมาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของครู ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ ก็จะท าให้ครูเกิดการตื่นตัว และทุ่มเทในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ได้โดย
แท้จริง 

๒. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
๒.๑ วัฒนธรรมองค์การด้านความเชื่อมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการ

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านการท าโครงงานของนักเรียน แสดงให้เห็นว่า ควรมีการศึกษาปัจจัยที่จะท า
ให้ครูมีความเชื่อในการที่จะใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการท าโครงงานของนักเรียน ในการพัฒนา
นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการท าโครงงานของตนเอง 

๒.๒ ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ภายในโรงเรียนทางเลือก เช่น ความผูกพันธ์องค์การ 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของครู เป็นต้น ที่ส่งผลต่อเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของ
นักเรียน 

๒.๓ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ควรจะมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ 
โดยเฉพาะการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมองค์การ ให้ได้ข้อมูล
ในเชิงลึก เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ดีมี
แนวความคิด ความเชื่อ รูปแบบพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนด้านการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค ์ควรจะสัมภาษณ์ความคิดเห็น ของผู้บริหาร ครู รวมถึงนักเรียนที่เป็นผู้เรียนรู้โดยตรงด้วย 
เพ่ือเป็นแนวทางส่งเสริมสนับสนุนองค์การให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ในแนวทางสร้างสรรค์ขึ้นภายใน
โรงเรียนเพ่ือการพัฒนานักเรียนทุกคนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ ๑) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของวัฒนธรรมการ

วิจัยในการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา ๒) ศึกษาสภาพ ความคาดหวังและความ
ต้องการจ าเป็น ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูโรงเรียน
ประถมศึกษา ๓) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับครูโรง ๓ เรียนประถมศึกษา และ ๔) ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสภาพ และความคาดหวังเกี่ยวกับวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ คือ 
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ จ านวน ๓๒๗ คน ได้มาจากการสุ่ม แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Samplings) 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางเครจซี่และมอร์แกน และกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้หลักสูตร 
คือ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนโนนสว่างโป่งเปือยไคสี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑๔ คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพและความคาดหวังเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรม
การวิจัยในการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการวิจัยใน
การจัดการเรียนรู้ แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความเชื่อที่มีต่อการวิจัย แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
การใช้การวิจัยในการจัดการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อหลักสูตร สถิติที่ใช้ใน
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การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ Wilcoxon 
signed-ranks test  

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. วัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้มี  ๓ องค์ประกอบ ๔๕ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

องค์ประกอบที ่๑ ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ มี ๑๓ ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ ๒ ความ
เชื่อที่มีต่อการวิจัย มี ๑๘ ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ ๓ การใช้การวิจัยในการจัดการเรียนรู้  อย่าง
สม่ าเสมอ มี ๑๔ ตัวชี้วัด 

๒. ผลการศึกษาสภาพ ความคาดหวัง และความต้องการจ าเป็น พบว่า สภาพโดยรวมอยู่
ในระดับน้อย ( X = ๑.๘๑, S.D.=๐.๑๗) ความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๕๕, 
S.D.=๐.๐๙) และความต้องการจ าเป็นทุกองค์ประกอบมีค่า PNImodified เกิน ๐.๓๐ 

๓. หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น มี ๘ องค์ประกอบ คือ ๑) ความเป็นมา ๒) หลักการ ๓) 
จุดมุ่งหมาย ๔) องค์ประกอบวัฒนธรรมการวิจัย ๕) โครงสร้างเนื้อหา ๖) กิจกรรม ๗) สื่อและ แหล่ง
เรียนรู้ และ ๘) การวัดและประเมินผล ส่วนโครงสร้างเนื้อหา มี ๗ หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ 
“ครูผู้มีวัฒนธรรมการวิจัยเป็นอย่างไร” หน่วยที่ ๒ การวิจัยกับการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๓ เริ่มต้น
อย่างไรกับการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๔ ด าเนินการอย่างไรให้การวิจัยประสบความส าเร็จ 
หน่วยที่ ๕ ร้อยเรียงและน าเสนอความส าเร็จของการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๖ น าความรู้สู่
ปฏิบัติการวิจัยในสถานการณ์จริง และหน่วยที่ ๗ การสัมมนาประเมินผลและสรุปผลการฝึกอบรม 
โดยมีการอบรมท่ีห้องอบรม ๓ วัน (๑๘ ชั่วโมง) และปฏิบัติงานวิจัยที่โรงเรียน ๔ สัปดาห์ ใช้กิจกรรม
การฝึกอบรมตามแนวทางโรงเรียนเป็นฐาน การคิดสะท้อน และการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่  

๔. ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า 
๔.๑ วัฒนธรรมการวิจัยด้านความรู้ของครู  หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
๔.๒ วัฒนธรรมการวิจัยด้านความเชื่อที่มีต่อการวิจัยของครู หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการ

อบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
๔.๓ วัฒนธรรมการวิจัยด้านการใช้การวิจัยในการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอของครู หลัง

การอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๕๔, S.D.=๐.๑๘) และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ที่ ๓.๕๑ 
๔.๔ ความพึงพอใจของครูต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๕๕, 

S.D.=๐.๐๘)  
 
ค าส าคัญ: หลักสูตรฝึกอบรม, วัฒนธรรมการวิจัย, การจัดการเรียนรู้ 
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Abstract 
The purposes of this research were: 1) to study the components and 

indicators of the research culture in the learning management of primary school 
teachers, 2) to study the state, expectations and needs of enhancing the research 
culture in the learning management of primary school teachers, 3) to develop a 
training curriculum to enhance the research culture in the learning management of 
primary school teachers, and 4) to study the results of experiment in using the 
developed curriculum. A sample used in the study of state and expectations of the 
research culture in the learning management was 327 primary school teachers under 
the Office of Bueng Kan Primary Education Service area in academic years 2017, who 
were selected by multi-stage random sampling and whose size was determined using 
Krejcie and Morgan Table. The sample used in experiment of using the curriculum 
was 14 primary school teachers in the Non Sawang Pong Pueai Khaisi School Group 
under the Office of Bueng Kan Primary Education Service Area in academic year 2017, 
which were derived from purposive selection on a voluntary basis. The instruments 
used in the study were a questionnaire of state and expectations of the research 
culture, a curriculum, a manual for the use of the curriculum, a test of the research 
culture in the management of learning on research knowledge, an assessment form 
of beliefs about research, an assessment form of the use of research in learning 
management, and an assessment form of teachers’ satisfaction with the curriculum. 
Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, and 
Wilcoxon signed-ranks test. 

Findings of the study were as follows: 
1. The research culture in the learning management had 3 components 

and 45 indicators. Component 1 – knowledge about research in the learning 
management comprising 13 indicators; component 2 – beliefs about research 
comprising 18 indicators; component 3 – use of research in the management of 
learning regularly comprising 14 indicators. 

2. The results of studying the state, expectations and needs showed that 
the overall state was at low level ( X = 1.81, S.D. = 0.17), the overall expectation was 
at the highest level ( = 4.55, S.D. = 0.09), and the needs of all the components had 
the values of PNImodified higher than 0.30.  

3. The developed training curriculum had 8 components: 1) background, 2) 
principles, 3) objectives, 4) research culture components, 5) content structure, 6) 
activities, 7) media and sources of learning, and 8) measurement and evaluation. The 
content structure consisted of 7 units. Unit 1 – orientation of ‘how are the teachers 

X
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who have a culture of research’; unit 2 – research and management of learning; unit 
3 – how to get started with research in learning management; unit 4 – how to make 
research successful; unit 5 – composing and presenting the success of research in 
learning management; unit 6 – putting knowledge into research practice in real 
situations; unit 7 – seminar on evaluation and conclusion of training by training at the 
3-day training room (18 hours) and practicing doing research at the school for 4 
weeks. Use training activities as a basis for school-based, reflection and adult 
learning. 

4. The results of experiment in using the curriculum found the following: 
4.1 The research culture on teacher knowledge after the training was 

significantly higher than that before the training at the .05 level. 
4.2 The research culture on beliefs about teacher research after the 

training was significantly higher than that before the training at the .05 level. 
4.3 The research culture on the use of research in the regular learning 

management of teachers after the training was at the highest level ( = 4.54, S.D. = 
0.18) and higher than the criterion set at 3.51 

4.4 The teachers’ satisfaction with the use of the training curriculum was at 
the highest level ( = 4.55, S.D. = 0.08). 
 
Keywords: Training Curriculum, Research Culture, Learning Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X

X
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บทน า 
การวิจัยเป็นเครื่องมือและวิธีการที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหาและพัฒนาวิชาการให้

เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยขยายความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์
ต่างๆ ของสังคมได้อย่างกว้างขวางและเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ท าให้มนุษย์สามารถเอาชนะ
ธรรมชาติได้อย่างมีหลักเกณฑ์และมีเหตุผล ฉะนั้น การเรียนรู้และท าวิจัยจึงก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ยิ่งทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, ๒๕๕๑: ๓) การวิจัยในหน่วยงานปฏิบัติ
อย่างสถานศึกษา เป็นเรื่องที่ได้รับความตระหนักและความสนใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก
ในปัจจุบัน เพราะในยุคโลกาภิวัตน์จ าเป็นต้องด าเนินการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศมาก จึงจะน าไปสู่
ความส าเร็จ ในระดับโรงเรียนจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรฝ่ายต่างๆ 
จะต้องแสวงหาแนวทางและวิธีการ เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ การสอนและการเรียน ซึ่งจ าต้อง
อาศัยแนวทางการวิจัยเป็นหลัก (ธีระ รุญเจริญ, ๒๕๕๕: ๓๗๔)  

องค์ประกอบที่มีส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพการวิจัยให้กับบุคคลองค์ประกอบ
หนึ่ง ก็คือ วัฒนธรรมการวิจัย เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นแบบแผนของความเชื่อ และความคาดหวังที่มี
ร่วมกันภายในระยะเวลาต่างๆ ผลผลิตของแบบแผน ความเชื่อ และความคาดหวังเหล่านี้จะมีอิทธิพล
ต่อทัศนคติและกิจกรรมการประเมินที่ด าเนินการร่วมกันของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์กร 
นอกจากนั้นวัฒนธรรมการวิจัยยังเป็นค ามั่นสัญญาที่บุคคลมีร่วมกันในกระบวนการวิจัย  การสร้าง
วัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในงานใดๆ ย่อมจะท าให้งานนั้นส าเร็จและยั่งยืนได้  เพราะวัฒนธรรม คือ สิ่งที่
มนุษย์เปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีแห่งชีวิต (ปวีกรณ์ คลังข้อง, ๒๕๕๖: ๓๗)  

แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมในการท างานนั้น วิษณุ ทรัพย์สมบัติ (๒๕๔๙: ๒๑๓) ได้ศึกษา
องค์ประกอบของวัฒนธรรมการประเมินการเรียนการสอน พบว่า ได้องค์ประกอบของวัฒนธรรมการ
ประเมินการเรียนการสอน ที่มีลักษณะร่วมกัน ทั้งจากแหล่งเอกสาร งานวิจัย  และความคิดเห็นจาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินการเรียนการสอน ๒) องค์ประกอบด้านการมีความเชื่อต่อการประเมินการเรียนการสอน และ 
๓) องค์ประกอบด้านการใช้การประเมินในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยนั้นมีวิธีการสร้างที่หลากหลาย แต่ละวิธีก็มีข้อดีและ
ข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยวิเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า การฝึกอบรม
เป็นวิธีที่เหมาะสม โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในหลายๆ แนวทาง จะเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมกับการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการวิจัยคือ การเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประกอบการคิดสะท้อน เพราะการฝึกอบรม
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นกระบวนการฝึกอบรมที่มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งให้ครูเกิดการพัฒนาตนเองอย่าง
ยั่งยืนและต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียน และเป็นการฝึกอบรมที่ต้องการให้ครูเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ โดยมีครูพ่ีเลี้ยงที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องที่
อบรม และมีความสามารถด้านการคิดสะท้อนในการปฏิบัติงาน มาท าหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยงถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาการปฏิบัติงานของครูที่เข้ารับการอบรม ตาม
ความต้องการจ าเป็นของครูแต่ละคน(สุวิมล ว่องวาณิช, ๒๕๔๗: ๑๑) ส่วนการคิดสะท้อนเป็น
กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ของบุคคลเพ่ือให้พิจารณาใคร่ครวญถึงจุดเด่นและจุดด้อยของ
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กระบวนการ และผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ ในเชิงคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนและลึกซึ้ง เพ่ือ
น าผลที่ได้ไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคิดสะท้อน 
ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Kolb (Kolb’s Experiential Learning Theory) ซึ่ง 
Kolb ได้เสนอว่า การเรียนรู้คือกระบวนการที่ความรู้ถูกสร้างขึ้นด้วยการถ่ายโอนจากประสบการณ์
ของบุคคล ประกอบด้วยขั้นตอน ๔ ขั้นตอน คือ การสร้างประสบการณ์ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม การ
สังเกตเชิงการคิดสะท้อน การสร้างมโนทัศน์เชิงนามธรรม และการด าเนินงานจากประสบการณ์อย่าง
คล่องแคล่ว (Leitch & Day, ๒๐๐๑; Yaffe, ๒๐๐๓; Henning & Keune, ๒๐๐๔, Sharianova, 
๒๐๐๔ อ้างถึงใน วิษณุ ทรัพย์สมบัติ, ๒๕๔๙, หน้า ๕) ดังนั้น การผนวกเอาวิธีการเรียนรู้จากทั้งสอง
แนวคิดดังกล่าวมาเข้าด้วยกันก็น่าจะท าให้ครูเกิดการเรียนรู้และช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยใน
การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี และมีความต่อเนื่องและยั่งยืนในสิ่งที่
เรียนรู้  

ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัย ส าหรับครู
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยการประยุกต์ใช้
แนวคิดการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการคิดสะท้อนที่เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการฝึกอบรม
และเกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของครู ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ และตัวชี้วัดของวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ครูโรงเรียนเรียนประถมศึกษา  

๒. เพ่ือศึกษาสภาพ ความคาดหวัง และความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
การวิจัยในการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูโรงเรียนเรียนประถมศึกษา  

๓. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา  

๔. เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีความมุ่งหมายย่อยดังนี้ 

๔.๑ เพ่ือเปรียบเทียบวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
ด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

๔.๒ เพ่ือเปรียบเทียบวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
ด้านความเชื่อที่มีต่อการวิจัย ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

๔.๓ เพ่ือเปรียบเทียบวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
ด้านการใช้การวิจัยในการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ กับเกณฑ์ที่ก าหนด 

๔.๔ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูโรงเรียนประถมศึกษาที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยส าหรับครู

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบการวิจัยและพัฒนา (research and development) แบ่งการด าเนินการออกเป็น ๔ ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ ๑ การศึกษาองค์ประกอบของวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ส าหรับครู
โรงเรียนประถมศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 

๑. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการ
จัดการเรียนรู้ โดยศึกษาแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมการประเมินการเรียนการสอนของวิษณุ  
ทรัพย์สมบัติ (๒๕๔๙: ๒๑๓) ซึ่งจ าแนกองค์ประกอบของวัฒนธรรมการประเมินการเรียนการสอน 
เป็น ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) องค์ประกอบ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการเรียน
การสอน ๒) องค์ประกอบด้านการมีความเชื่อต่อการประเมินการเรียนการสอน และ ๓) องค์ประกอบ
ด้านการใช้การประเมินในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แล้วศึกษาเกี่ยวกับนิยามวัฒนธรรมการวิจัย
ของพงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ (๒๕๕๐: ๓) ที่ระบุว่าวัฒนธรรมการวิจัยเป็นวิถีชีวิตการวิจัยที่
ประกอบด้วยความเชื่อ ทัศนคติและค่านิยมที่อาจารย์มีต่อการวิจัย สะท้อนออกมาในรูปของการ
ปฏิบัติงานวิจัย เป็นลักษณะเฉพาะอย่างยาวนานจนกลายเป็นวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังได้ศึกษา
เกี่ยวกับนิยามวัฒนธรรมการวิจัยของ ปวีณ์กร คลังข้อง (๒๕๕๖: ๒๙) ที่ระบุว่า วัฒนธรรมวิจัยของครู 
หมายถึง วิถีชีวิตของครูที่สัมพันธ์ผูกโยงกับการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยความเชื่อ เจตคติ และค่านิยม
ของครูที่มีต่อการวิจัย สะท้อนออกมาในรูปการด าเนินงานทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

๒. สังเคราะห์และยกร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดของวัฒนธรรมการ วิจัยจากผล
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้องค์ประกอบของวัฒนธรรมการวิจัย ๓ องค์ประกอบ 
๔๕ ตัวชี้วัด 

๓. ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดของ
วัฒนธรรมการวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๗ คน ด้วยแบบประเมินที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ผลการประเมิน
พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งโดยรวมและแต่ละองค์ประกอบ 

ระยะที่ ๒ การศึกษาสภาพ ความคาดหวัง และความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา  

ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาสภาพ ความคาดหวังและความต้องการจ าเป็น โดยก าหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๒๗ คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามสภาพและความคาดหวังในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพและความคาดหวังออกเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดย
ผู้วิจัยใช้องค์ประกอบและตัวชี้วัดของวัฒนธรรมการวิจัย ในการสร้างข้อค าถาม ซึ่งมีทั้งหมด ๔๕ 
รายการข้อค าถาม  

ระยะที่ ๓ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 



        วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ           - ๔๘ –  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

 

๑) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ
การคิดสะท้อน ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ การพัฒนาหลักสูตร และองค์ประกอบของหลักสูตร แล้ว
สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม 

๒) ยกร่างหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรม โดยร่างหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น 
มี ๘ องค์ประกอบ คือ ๑) ความเป็นมา ๒) หลักการ ๓) จุดมุ่งหมาย ๔) องค์ประกอบวัฒนธรรมการ
วิจัย ๕) โครงสร้างเนื้อหา ๖) กิจกรรม ๗) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ ๘) การวัดและประเมินผล ส่วน
โครงสร้างเนื้อหา มี ๗ หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ “ครูผู้มีวัฒนธรรมการวิจัยเป็นอย่างไร” 
หน่วยที่ ๒ การวิจัยกับการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๓ เริ่มต้นอย่างไรกับการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๔ ด าเนินการอย่างไรให้การวิจัยประสบความส าเร็จ หน่วยที่ ๕ ร้อยเรียงและน าเสนอ
ความส าเร็จของการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๖ น าความรู้สู่ปฏิบัติการวิจัยในสถานการณ์จริง 
และหน่วยที่ ๗ การสัมมนาประเมินผลและสรุปผลการฝึกอบรม โดยอบรมที่ห้องอบรม ๓ วัน (๑๘ 
ชั่วโมง) และปฏิบัติงานวิจัยที่โรงเรียน ๔ สัปดาห์ ใช้กิจกรรมการฝึกอบรมตามแนวทางโรงเรียนเป็น
ฐาน การคิดสะท้อน และการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่ 

๓) ตรวจสอบคุณภาพของร่างหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรม โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๗ คน ประเมินความเหมาะสม ด้วยแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร ซึ่ง
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งระดับความเหมาะสมออกเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด หาคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง (IOC) แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

๔) ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรมในรายการที่ไม่ผ่านเกณฑ์
และตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ระยะที่ ๔ การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 

๑) เตรียมการก่อนการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม มีการประชุมครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือ
นัดหมายและเตรียมความพร้อม กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนโนน
สว่างโป่งเปือยไคสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
จ านวน ๑๔ คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  

๒) ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบแผนการทดลองชนิดกลุ่มเดียว
มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง โดยผู้วิจัยเป็นวิทยากร และเป็นผู้นิเทศติดตาม ให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือเป็นระยะ โดยอบรมที่ห้องอบรม ๓ วัน (๑๘ ชั่วโมง) และปฏิบัติงานวิจัยที่โรงเรียน ๔ 
สัปดาห์ 

๓) ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ในประเด็นดังนี ้
(๑) วิเคราะห์เปรียบเทียบวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน

ประถมศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในการจัดการเรียนรู้  ก่อนและหลังการฝึกอบรม ด้วยการ
ทดสอบ Wilcoxon signed-ranks test 
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(๒) วิเคราะห์เปรียบเทียบวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา ความเชื่อที่มีต่อการวิจัย ก่อนและหลังการฝึกอบรม ด้วยการทดสอบ Wilcoxon 
signed-ranks test 

(๓) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนประเมินด้านการใช้การวิจัย
ในการจัดการเรียนรู้ หลังการฝึกอบรม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ คือ ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป  

(๔) วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม  
 
สรุปผลการวิจัย 

๑. วัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้มี  ๓ องค์ประกอบ ๔๕ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
องค์ประกอบที ่๑ ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ มี ๑๓ ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ ๒ ความ
เชื่อที่มีต่อการวิจัย มี ๑๘ ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ ๓ การใช้การวิจัยในการจัดการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ มี ๑๔ ตัวชี้วัด 

๒. ผลการศึกษาสภาพ ความคาดหวัง และความต้องการจ าเป็น พบว่า สภาพโดยรวมอยู่
ในระดับน้อย ( X = ๑.๘๑, S.D.=๐.๑๗) ความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๕๕, 
S.D.=๐.๐๙) และความต้องการจ าเป็นทุกองค์ประกอบมีค่า PNImodified เกิน ๐.๓๐ 

๓. หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น มี ๘ องค์ประกอบ คือ ๑) ความเป็นมา ๒) หลักการ ๓) 
จุดมุ่งหมาย ๔) องค์ประกอบวัฒนธรรมการวิจัย ๕) โครงสร้างเนื้อหา ๖) กิจกรรม ๗) สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ และ ๘) การวัดและประเมินผล ส่วนโครงสร้างเนื้อหา มี ๗ หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ 
“ครูผู้มีวัฒนธรรมการวิจัยเป็นอย่างไร” หน่วยที่ ๒ การวิจัยกับการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๓ เริ่มต้น
อย่างไรกับการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๔ ด าเนินการอย่างไรให้การวิจัยประสบความส าเร็จ 
หน่วยที่ ๕ ร้อยเรียงและน าเสนอความส าเร็จของการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๖ น าความรู้ สู่
ปฏิบัติการวิจัยในสถานการณ์จริง และหน่วยที่ ๗ การสัมมนาประเมินผลและสรุปผลการฝึกอบรม 
โดยมีการอบรมที่ห้องอบรม ๓ วัน (๑๘ ชั่วโมง) และปฏิบัติงานวิจัยที่โรงเรียน ๔ สัปดาห์  

๔. ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า 
๔.๑ วัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้  ด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในการจัดการ

เรียนรู้ของครู หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
๔.๒ วัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ ด้านความเชื่อที่มีต่อการวิจัยของครู หลังการ

อบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
๔.๓ วัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ ด้านการใช้การวิจัยในการจัดการเรียนรู้ อย่าง

สม่ าเสมอของครู หลังการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๕๔, S.D.=๐.๑๘) และสูงกว่าเกณฑ์ ที่
ก าหนดไว้ที่ ๓.๕๑ 

๔.๔ ความพึงพอใจของครูต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๕๕, 
S.D.=๐.๐๘)  
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อภิปรายผลการวิจัย 
๑. ผลการศึกษาวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา 

พบว่า ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ ความเชื่อที่มีต่อการวิจัย และการใช้
การวิจัยในการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิษณุ ทรัพย์สมบัติ 
(๒๕๔๙: ๒๑๓) ที่ได้ศึกษาองค์ประกอบของวัฒนธรรมการประเมินการเรียนการสอน พบว่า ได้
องค์ประกอบของวัฒนธรรมการประเมินการเรียนการสอนที่มีลักษณะร่วมกันทั้งจากแหล่งเอกสาร  
งานวิจัย และความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) องค์ประกอบด้าน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการเรียนการสอน ๒) องค์ประกอบด้านการมีความเชื่อต่อการ
ประเมินการเรียนการสอน และ ๓) องค์ประกอบด้านการใช้การประเมินในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง และนอกจากนี้สอดคล้องกับนิยามของวัฒนธรรมการวิจัยที่  พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ 
(๒๕๕๐: ๓) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นวิถีชีวิตการวิจัยที่ประกอบด้วยความเชื่อ ทัศนคติและค่านิยมที่อาจารย์
มีต่อการวิจัย สะท้อนออกมาในรูปของการปฏิบัติงานวิจัยเป็นลักษณะเฉพาะอย่างยาวนานจน
กลายเป็นวัฒนธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับความเห็นของ ปวีณ์กร คลังข้อง (๒๕๕๖: ๒๙) ที่ได้กล่าวไว้
ว่า วัฒนธรรมวิจัยของครู หมายถึง วิถีชีวิตของครูที่สัมพันธ์ผูกโยงกับการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย
ความเชื่อ เจตคติ และค่านิยมของครูที่มีต่อการวิจัย สะท้อนออกมาในรูปการด าเนินงานทุกอย่างที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย และก าหนดองค์ประกอบของวัฒนธรรมวิจัยของครูไว้ดังนี้ ๑) สภาพการวิจัย ๒) 
ความเชื่อ เจตคติและค่านิยมด้านการวิจัย และ ๓) ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ใน
การศึกษาองค์ประกอบและมาตรฐานตัวชี้วัดของวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ส าหรับครู
โรงเรียนประถมศึกษานั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการวิจัย ทั้งใน
เรื่องของวัฒนธรรม เรื่องของการวิจัย เรื่องของการจัดการเรียนรู้ และเรื่องวัฒนธรรมการวิจัยในการ
จัดการเรียนรู้ รวมทั้งได้ศึกษาแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมการท างานในด้านอ่ืนที่มีนักวิชาการได้
ท าการศึกษาวิจัยประสบความส าเร็จมาแล้ว เช่น แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมการประเมินการเรียน
การสอน แล้วใช้วิธีการสังเคราะห์เนื้อหา (Content Synthesis) โดยการสังเคราะห์ข้อมูลและสาระ
รายประเด็น ก าหนดประเด็นเป็นองค์ประกอบและตัวชี้วัด ท าให้สามารถสังเคราะห์ออกมาเป็น
วัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ได้ ๓ องค์ประกอบ ๔๕ ตัวชี้วัดดังกล่าว 

๒. ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็น ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการ
เรียนรู้ ของครูโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ครูมีความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการวิจัยทุกองค์ประกอบ สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ (๒๕๕๕: ๓๗๔) ที่ได้
กล่าวว่า การวิจัยในหน่วยงานปฏิบัติอย่างสถานศึกษาเป็นเรื่องที่ได้รับความตระหนักและความสนใจ
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะในยุคโลกาภิวัตน์จ าเป็นต้องด าเนินการโดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศมาก จึงจะน าไปสู่ความส าเร็จ ในระดับโรงเรียนจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียน 
คร ูนักเรียน และบุคลากรฝ่ายต่างๆ จะต้องแสวงหาแนวทางและวิธีการ เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ 
การสอนและการเรียน ซึ่งจ าต้องอาศัยแนวทางการวิจัยเป็นหลัก และความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยของครู ยังสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (๒๕๕๓: ๖) ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินโครงการสร้างวัฒนธรรมการ
วิจัย เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด ส่งเสริม ให้ความรู้และเทคนิคแก่ครูในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนใช้
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กระบวนการวิจัย เพ่ือยกระดับความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้
กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการวิจัยของนักเรียนขึ้น ในขณะเดียวกันครูก็เกิด
วัฒนธรรมการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยไปพร้อมกัน ดังนั้นจึงท าให้ครูเห็น
ความส าคัญจ าเป็นและมีความต้องการพัฒนาตนเองด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการ
จัดการเรียนรู้ดังกล่าว 

๓. หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น มี ๘ องค์ประกอบ คือ ๑) ความเป็นมา ๒) หลักการ ๓) 
จุดมุ่งหมาย ๔) องค์ประกอบวัฒนธรรมการวิจัย ๕) โครงสร้างเนื้อหา ๖) กิจกรรม ๗) สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ และ ๘) การวัดและประเมินผล ส่วนโครงสร้างเนื้อหา มี ๗ หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ 
“ครูผู้มีวัฒนธรรมการวิจัยเป็นอย่างไร” หน่วยที่ ๒ การวิจัยกับการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๓ เริ่มต้น
อย่างไรกับการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๔ ด าเนินการอย่างไรให้การวิจัยประสบความส าเร็จ 
หน่วยที่ ๕ ร้อยเรียงและน าเสนอความส าเร็จของการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๖ น าความรู้ สู่
ปฏิบัติการวิจัยในสถานการณ์จริง และหน่วยที่ ๗ การสัมมนาประเมินผลและสรุปผลการฝึกอบรม 
โดยอบรมที่ห้องอบรม ๓ วัน (๑๘ ชั่วโมง) และปฏิบัติงานวิจัยที่โรงเรียน ๔ สัปดาห์ ซึ่งข้อค้นพบนี้มี
ความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เรืองยศ เพชรสุก (๒๕๕๔: ๖๒) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านการวิจัยของครู ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๕ ผลการวิจัยพบว่า ๑) หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านการวิจัยของครู 
ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง แนว
ด าเนินการ และการประเมินผลหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ วิชัย วงศ์
ใหญ ่(๒๕๕๔: ๑๑) จันทร์จารี เกตุมาโร (๒๕๕๕: ๒๑) และชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (๒๕๕๖: ๕-๘) ที่เสนอ
ไว้สอดคล้องกันว่า องค์ประกอบของหลักสูตรโดยทั่วไปนั้นจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ ได้แก่ 
ความเป็นมา หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา โครงสร้างหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ก่อนด าเนินการสร้างหลักสูตร ผู้วิจัย
ได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรประกอบกับได้ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ท าให้สามารถพัฒนาหลักสูตรได้องค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ 

๔. ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า วัฒนธรรมการวิจัยด้านความรู้ของครู หลังการอบรม
สูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ วัฒนธรรมการวิจัยด้านความเชื่อที่มีต่อ
การวิจัยของครู หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ วัฒนธรรม
การวิจัยด้านการใช้การวิจัยในการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอของครู หลังการอบรมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ ๓.๕๑ รวมทั้งความพึงพอใจของครูต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรม
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการทดลองใช้หลักสูตรถือว่าประสบความส าเร็จและเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้พัฒนาหลักสูตรโดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือให้ครูภายในโรงเรียนได้เรียนรู้
ร่วมกันในปัญหาตามบริบทของโรงเรียน การคิดสะท้อน ซึ่งเป็นแนวทางเรียนรู้การท างานของบุคคล
ได้โดยการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองข้อดีข้อเสียและลงมือปฏิบัติอย่างตั้งใจ และการจัดการฝึกอบรมโดย
ออกแบบกิจกรรมและจัดบรรยากาศการฝึกอบรมให้สอดคล้องการทฤษฎีการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่ 
สอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัยของ เรืองยศ เพชรสุก (๒๕๕๔: ๖๒) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิจัยและ
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พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านการวิจัยของครู ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๕ ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความรู้ด้านการวิจัยหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชุติมา โชคมาเสริมกุล 
(๒๕๕๒ : ๑๓๒-๑๓๖) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการสร้างสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส าหรับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  ผลการวิจัยพบว่า 
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครูหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมสูงกว่าก่อนใช้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ทักษะการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้ารับการอบรมโดยภาพรวมมี
ทักษะการสร้างในระดับมาก เจตคติของครูที่มีต่อการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิษณุ ทรัพย์สมบัติ (๒๕๔๙: ๒๑๓) ได้ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาวัฒนธรรมการประเมินการเรียนการสอนของครู: การฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ด้วยการสร้างเครือข่ายและการคิดสะท้อนอภิมาน มีผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมการประเมินการ
เรียนการสอนระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า ครูกลุ่มทดลองมีระดับวัฒนธรรมการประเมิน
การเรียนการสอนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่าครูกลุ่มควบคุม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การคิดสะท้อน และการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรม ท าให้การฝึกอบรม
ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่ที่ จันทร์จารี เกตุ
มาโร (๒๕๕๕: ๕๘-๖๐) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ต้องค านึงถึงความต้องการและความสนใจ 
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต การวิเคราะห์ประสบการณ์ และความต้องการเป็นผู้น าตนเอง 
ตลอดจนความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ใหญ่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับผู้ใหญ่ วิทยากรท าหน้าที่เป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เท่านั้น  
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ข้อเสนอแนะในการน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ 
๑.๑ ควรศึกษาหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

ตลอดจนต้องตระหนักและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง ในการน าไปใช้อาจมีการปรับ
กระบวนการฝึกอบรมและเนื้อหาในหลักสูตรบางส่วน เพ่ือให้การด าเนินการฝึกอบรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

๑.๒ ควรจัดบรรยากาศให้เป็นกัลยาณมิตร โดยวิทยากรต้องมีความกระตือรือร้น เป็น
แบบอย่างที่ดี ฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เหมาะสมกับศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ให้การช่วยเหลือ ชี้แนะ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดเวลา ครู
จึงจะสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้  

๑.๓ สถานศึกษาอาจน าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาหรือครูในวิทยาลัยอาชีวศึกษาก็ได้ 

๒. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
๒.๑ ควรน าน าแนวทางการวิจัยนี้ไปศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรหรือรูปแบบการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้ฝึกอบรมในกลุ่มครูผู้สอนในโรงเรียนระดับ
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ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ ที่มีบริบทแตกต่างกัน เพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบ ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมนี้ 

๒.๒ งานวิจัยนี้มีข้อค้นพบว่า หลักสูตรที่ พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพท าให้เกิด
วัฒนธรรมในการท างานได้ และการท างานอย่างมีวัฒนธรรมนั้นเป็นวิถีการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นควรมีการพัฒนาหลักสูตรส าหรับฝึกอบรมครูเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานด้านอ่ืนๆ เช่น 
วัฒนธรรมการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การพัฒนาวัฒนธรรมการจัดการเรียนรู้ของครู  
การพัฒนาวัฒนธรรมการท างานของครู การพัฒนาวัฒนธรรมขององค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เป็นต้น 

๒.๓ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรส าหรับฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐาน
ทฤษฎีอ่ืนในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้มีความแตกต่างหลากหลาย เช่น ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ 
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) พัฒนาอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลัง

ปฏิบัติการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ๒) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ 
๓) ศึกษาวิธีปฏิบัติที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ ๔) เปรียบเทียบคะแนนผลงาน
สร้างสรรค์ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์
ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ ๕) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ต่ออีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ านวน ๓๐ คน ได้มาโดยการโดยการสุ่มอย่าง
ง่าย จาก ๖ ห้องเรียน โดยวิธีการจับสลาก เพ่ือเข้ากลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยได้แก่  
๑) อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓) แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์  ๔) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า  
t-test แบบ dependent ผลการวิจัยพบว่า ๑) อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลัง
ปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ ๘๘.๗๒ /๘๗.๑๗  ๒) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  ๓) วิธีปฏิบัติที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการท าผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้ ศึกษาบทเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
โปรแกรมอย่างชัดเจน การฝึกฝนเพ่ือให้ทราบวิธีการท างานหรือข้อจ ากัด ท า ให้ท างานได้อย่าง
คล่องแคล่ว สนับสนุนคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือสะดวกในการเรียนรู้  ๔) นักเรียนมีผลงาน

                                                           
๑สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี wasana_c@mail.rmutt.ac.th 
๒คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 
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สร้างสรรค์ด้วยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  ๕) ผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ  ผลงานสร้างสรรค์ 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to develop the e-learning 

courseware with the after action review of secondary 2 students, 2) to compare the 
learning achievement of secondary 2 students before and after studying the e-
learning courseware with the after action review, 3) to study the practical methods 
affecting the success of creative products of secondary 2 students studying the e-
learning courseware with the after action review, 4) to compare learner's creative 
products before and after studying the e-learning courseware with the after action 
review of secondary 2 students, and 5) to study the satisfaction of secondary 2 
students towards studying the e-learning courseware with the after action review. 
The samples of this research were ๓๐ secondary 2 students at Saraburiwitthayakhom 
School. They were selected by simple random sampling. The research instruments 
were the e-learning courseware with the after action review of secondary ๒ students, 
achievement test, creative product evaluation form, and questionnaire. The statistics 
used to analyze data were mean, standard deviation and  t-test for dependent 
samples. The research results showed that 1) the efficiency of e-learning courseware 
with the after action review was higher than the efficiency criteria E1/E2 = 
88.72/87.17, respectively. 2) The learning achievement of students after studying the 
e-learning courseware was significantly higher than before studying the e-learning 
courseware at the .05 level. 3) The practical methods affecting the success of 
creative products were: to study the e-learning courseware instruction and 
instruments clearly, to practice frequently in order to know the limitation of program 
and instruments, to plan and manage the time, and to provide computers and 
internet connection in order to facilitate students in learning and working. 4) The 
creative products of students after studying the e-learning courseware were 
significantly higher than before studying at the .05 level. 5) The satisfaction of 
learners towards the e-learning courseware with the after action review was at the 
high level. 
 
Keywords:  e-learning courseware, after action review, creative products 
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บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่าเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พัฒนานักเรียน

เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
นักเรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท า
ได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียน  (กระทรวงศึกษาธิการ
,๒๕๔๕) สื่อการเรียนรู้จึงเป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้นักเรียน
เข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี การเลือกใช้สื่อควร
เลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลาย ของนักเรียน นักเรียน
และผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่
รอบตัวเพ่ือน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียงเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่ างแท้จริง 
สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึง
ด าเนินการจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์สื่อการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่าย
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ในการ
จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ควรเลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลาย สอดคล้อง กับวิธีการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของนักเรียน จัดประเมินคุณภาพของสื่อท่ีเลือกใช้อย่างเป็นระบบ 

การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน การ
ก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อการเรียนรู้เป็นระยะๆ และ
สม่ าเสมอ ในการจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา ต้องค านึงถึงหลักการส าคัญของสื่อการเรียนรู้ 
เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การจัด
ประสบการณ์ให้นักเรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย การใช้ภาษาถูกต้อง มีรูปแบบการ
น าเสนอเข้าใจง่าย  และน่าสนใจ กระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ก าหนดสาระที่ ๒ การ
ออกแบบและเทคโนโลยี  มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยีออกแบบและ
สร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เลือกใช้
เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิตและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ,๒๕๕๑)  

การจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อในการเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรและความ
เปลี่ยนแปลงของนักเรียน สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและทันที ไม่จ ากัดสถานที่และเวลา เป็น
วิธีการเรียนที่ทันยุคทันสมัย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ และควร
ออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักการและทฤษฎีทางการศึกษา โดยยึดหลักการออกแบบ
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ตามกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน มีความเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความแตกต่างให้เรียนรู้
ได้อย่างเท่าเทียบกัน  

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมีหลาย
รูปแบบ ได้แก่ การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web Based Instruction : WBI) การจัดการเรียนการ
สอนระบบอีเลิร์นนิง  (e-Learning) ซึ่งเป็นการสร้างบทเรียนหรือคอร์สแวร์ (Courseware) (ศิริชัย 
นามบุรี, ๒๕๕๐) อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ (e-Learning Courseware) เป็นสื่อที่สามารถช่วยให้การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะมีการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านมัลติมีเดียนักเรียน
สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนจากสื่อข้อความเพียงอย่างเดียว อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ (e-
Learning Courseware) ที่ได้รับการออกแบบและสร้างอย่างเป็นระบบ ช่วยท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ในเวลาที่เร็วกว่า และยังเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ เนื่องจากการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบ Hypermadia เปิดโอกาสให้นักเรียน
ควบคุมการเรียนรู้ของตนในด้านการล าดับการเรียนได้ตามพ้ืนฐานความรู้ ความถนัด และความสนใจ 
(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, ๒๕๕๔)  

จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญการท าสื่อการสอนอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์  
(e-Learning Courseware) จึงสื่อทางเลือกหนึ่งที่จะน าไปใช้จัดการเรียนการสอน เป็นสื่อที่สามารถ
ตอบสนองด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหา
หลักสูตรจึงมีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างงานโมเดลสามมิติ นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ การเรียนผ่านอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ (e-Learning 
Courseware) นั้น นักเรียนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ ในปัจจุบันและอนาคตจึงมีการใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์นั้นเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจึงน า
วิธีการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review:AAR) มาช่วยส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
เป็นวิธีการรวบรวมบทเรียนที่ได้หลังจากการปฏิบัติงาน หลักการส าคัญคือการให้และรับข้อมูล
ป้อนกลับในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยพูดเชิงบวก เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็น การเปิดใจชื่นชมความส าเร็จและยอมรับปัญหาที่เกิดจากการท างาน เป็นการสกัด
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) นักเรียนมี
สามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ เกิดเป็นแนวทางพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ให้
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเป็นการสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

๑. เพื่อพัฒนาอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วย 

อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ 
๓. เพ่ือศึกษาวิธีปฏิบัติที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนที่

เรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ  
๔. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลงานสร้างสรรค์ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน 

ด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ 
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๕. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอด
บทเรียนหลังปฏิบัติการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการทดลองครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยใช้
รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design 

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ๒ 
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียน
สระบุรีวิทยาคม จ านวน ๓๐ คน ได้มาโดยการโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
จาก ๖ ห้องเรียน โดยวิธีการจับสลาก เพื่อเข้ากลุ่มตัวอย่าง 

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
๑) บทเรียนอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนปฏิบัติการของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปีที่ ๒ เรื่อง การสร้างงานโมเดลสามมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีโดยใช้สูตร E1/E2  

๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์ส
แวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๒ เป็นแบบทดสอบปรนัย 
จ านวน ๔ ตัวเลือก จ านวน ๒๐ ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent 

๓) แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring 
Rubric) โดยก าหนดองค์ประกอบการประเมินและค าอธิบายระดับคุณภาพ ทั้งนี้เกณฑ์การให้คะแนน
จะแบ่งออกเป็น ๔ องค์ประกอบตามหลักการวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ คิดคล่องแคล่ว คิด
ยืดหยุ่น คิดริเริ่ม คิดละเอียดลออ มี ๔ ระดับคะแนน คือ ๑,๒,๓,๔ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent) 

๔) แบบสอบถามความพึงพอใจ ส าหรับนักเรียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่มีต่อการใช้ 
อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Rating Scale) ๕ ระดับ โดยใช้สถิติ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

เกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 
คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง มีความพอใจมากที่สุด 
คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง มีความพอใจมาก 
คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง มีความพอใจปานกลาง 
คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง มีความพอใจน้อย 
คะแนน ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง มีความพอใจน้อยที่สุด 
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ตารางผลการหาประสิทธิภาพของอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ 

รายการ n คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ๓๐ ๖๐ ๕๓.๒๓ ๒.๓๒๙ ๘๘.๗๒ 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ๓๐ ๒๐ ๑๗.๔๓ ๑.๑๖๕ ๘๗.๑๗ 

 
จากตาราง พบว่า ประสิทธิภาพของอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลัง

ปฏิบัติการ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๐ คน ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 
๘๘.๗๒ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๗  อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอด
บทเรียนหลังปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ ๘๘.๗๒ /๘๗.๑๗  
 
ตารางผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน
ที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ    

การทดสอบ n X  S.D. ผลตา่งของ
ค่าเฉลี่ย 

t Sig 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

๓๐ 
๓๐ 

๑๒.๙๐ 
๑๗.๔๓ 

๑.๒๔ 
๑.๑๗ ๔.๕๓ ๑๓.๖๙ ๐.๐๐๐* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ 
 
จากตาราง พบว่า หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียน

หลังปฏิบัติการ  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 
๑๒.๙๐ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ ๑๗.๔๓ แสดงให้เห็นว่า การเรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วย
การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการนั้น ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๕ 
 
ตารางคะแนนผลงานสร้างสรรค์ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์
ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ 

การทดสอบ n X  S.D. ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย 

t Sig 

คะแนนก่อนเรียน 
คะแนนหลังเรียน 

๓๐ 
๓๐ 

๒๕.๔๗ 
๓๗.๓๗ 

๒.๗๓ 
๒.๐๓ ๑๑.๙๐ ๓๖.๘๖ ๐.๐๐๐* 

 
จากตาราง พบว่า คะแนนผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนเรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์

ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๒๕.๔๗ กับคะแนนผลงานสร้างสรรค์หลังเรียน
ด้วยอเีลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓๗.๓๗ เมื่อเปรียบเทียบ
ผลคะแนนผลงานสร้างสรรค์ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลัง
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ปฏิบัติการ พบว่าหลังจากที่นักเรียนได้เรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลัง
ปฏิบัติการมีคะแนนงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕   

 
ตารางความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ 

รายการ X  S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

๑. ความสะดวกในการเข้าถึงอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ ๔.๕๗ .๕๐ มากที่สุด 
๒. ค าแนะน าในการอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์มีความชัดเจน ๔.๑๐ .๔๐ มาก 
๓. ขนาดตัวอักษรสีตัวอักษร ชัดเจน สวยงาม อ่านง่าย ๔.๒๐ .๔๘ มาก 
๔. เนื้อหา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ๔.๖๐ .๕๐ มากที่สุด 
๕. การอธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย ๔.๖๓ .๔๙ มากที่สุด 
๖. ภาพประกอบ กราฟิกเหมาะสมชัดเจน และมีความสวยงาม ๔.๕๐ .๕๑ มากที่สุด 
๗. ภาพประกอบ กราฟิกมีความสอดคล้องกับเนื้อหา ๔.๓๐ .๔๗ มาก 
๘. ภาพวิดีโอความชัดเจน เข้าใจง่าย ๔.๓๗ .๔๙ มาก 
๙. ภาพวิดีโอความชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหา ๔.๕๓ .๕๑ มากที่สุด 
๑๐. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา
ในการเรียนรู้ 

๔.๒๗ .๔๕ มาก 

๑๑. มีค าแนะน าในการแก้ปัญหาของกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง
ชัดเจน 

๔.๐๗ .๕๘ มาก 

๑๒. สามารถน าความรู้จากการใช้อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๔.๓๓ .๔๘ มาก 

๑๓. อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้
มากขึ้น 

๔.๕๓ .๕๑ มากที่สุด 

เฉลี่ย ๔.๓๘ .๑๘ มาก 
 
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์

ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = ๔.๓๘,  S.D. = .๑๘)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การอธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย ( X = ๔.๖๓, S.D. = .๔๙) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา ได้แก่ เนื้อหา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ( X = ๔.๖๐, S.D. = .๕๐) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่ าที่สุดได้แก่ ค าแนะน าในการแก้ปัญหาของกิจกรรมต่างๆ ( X = 
๔.๐๗, S.D. = .๕๘) อยู่ในระดับมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 

๑. ผลการหาประสิทธิภาพของอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ พบว่า ประสิทธิภาพของอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียน
หลังปฏิบัติการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๐ คน ประสิทธิภาพ
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ของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๒ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 
๘๗.๑๗  อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ ๘๘.๗๒ /๘๗.๑๗  

๒. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ พบว่า หลังจากเรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์ส
แวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ ได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน โดย
มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ ๑๒.๙๐ และคะแนนมีเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ ๑๗.๔๓ ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการนั้น ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

๓. ผลการถอดบทเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์
ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ พบว่า วิธีปฏิบัติที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการท าผลงาน
สร้างสรรค์สร้างสรรค์ มีดังนี้ นักเรียนต้องศึกษาบทเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม 
ด้วยค าสั่งและเครื่องมือของโปรแกรมได้อย่างชัดเจน การทดลองปฏิบัติซ้ าๆ เพ่ือให้ทราบวิธีการ
ท างานหรือข้อจ ากัดของการท างานด้วยค าสั่งและเครื่องมือของโปรแกรม ท าให้ท างานได้อย่าง
คล่องแคล่วมีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อก าหนดระยะเวลาการท างาน วิธีการท าผลงานในรูปแบบ
ที่หลากหลาย การสนับสนุนทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือสะดวกในการเรียนรู้ 

๔. ผลเปรียบเทียบคะแนนผลงานสร้างสรรค์ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วย อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ พบว่า ผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนที่
เรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ ได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ ๒๕.๔๗ และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ
๓๗.๓๗ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการนั้น ท าให้นักเรียนมี
คะแนนผลงานสร้างสรรค์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๕. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอด
บทเรียนหลังปฏิบัติการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอด
บทเรียนหลังปฏิบัติการอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๓๘ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .๑๘ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ได้อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ
สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้  

๑. การหาประสิทธิภาพของอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ 
พบว่า ประสิทธิภาพของอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๓๐ คน ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๒ และ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๗  อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลัง
ปฏิบัติการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ ๘๘.๗๒ /๘๗.๑๗  

อาจเนื่องมาจากในการพัฒนาอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ
ผู้วิจัยได้น าหลักการออกแบบการเรียนการสอนรูปแบบ ADDIE Model ๕ ขั้น ได้แก่ ๑.) ขั้นตอน การ
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วิเคราะห์  ๒) ขั้นตอนการออกแบบ ๓) ขั้นตอนการพัฒนา ๔) ขั้นตอนการทดลองใช้ ๕) ขั้นตอนการ
ประเมิน ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นระบบ ในการพัฒนามีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านเนื้อหาและด้านสื่อ มีการทดลองใช้ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพสื่อก่อนน าไปใช้จริง โดย
อาศัยโปรแกรมระบบบริหารจัดการเรียนรู้ Moodle บทเรียนมีวิธีการน าเสนอ โดยการก าหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เข้าถึงเนื้อหาบทเรียนได้ง่าย ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
วิชาคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาได้อย่างอิสระโดยสามารถเข้าเรียนเนื้อหาใด
ก่อนหลังได้ตามต้องการ และเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งท าให้มีการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนได้อย่างไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ การน าเสนอถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย รูปภาพ ตัวอักษร เสียง วิดีโอ ช่วยกระตุ้นความสนใจสร้างความกระตือรือร้นให้นักเรียน
อยากเรียนรู้มากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี เล็กสวัสดิ์ (๒๕๕๔) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องวัฒนธรรมองค์การ พบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บน
เครือข่ายมีประสิทธิภาพเท่ากับ ๙๑.๖๗/๘๗.๘๔ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ได้ตั้งไว้ 

๒. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการสูงกว่าก่อนเรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์
ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์ (๒๕๔๖) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา e-Learning วิชาการสื่อสารข้อมูล 
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล ผลของการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .๐๑ 

๓. การถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติการ พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๐ คน 
สามารถสร้างผลงานได้ดีขึ้นหลังการถอดบทเรียนในห้องเรียน โดยมีวิธีปฏิบัติที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการท าผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้ นักเรียนต้องศึกษาบทเรียนให้มีความรู้ และความเข้าใจในการใช้
โปรแกรมด้วยค าสั่งและเครื่องมือของโปรแกรมได้อย่างชัดเจน การทดลองปฏิบัติซ้ าๆ เพ่ือให้ทราบ
วิธีการท างาน หรือข้อจ ากัดของการท างานด้วยค าสั่งและเครื่องมือของโปรแกรม ท าให้ท างานได้อย่าง
คล่องแคล่ว การวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบระยะเวลาการท างาน วิธีการท าผลงานใน
รูปแบบที่แตกต่างและหลากหลาย การสนับสนุนทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์ เน็ต เพ่ือ
สะดวกในการเรียนรู้ วรางคณา จันทร์คง (๒๕๕๗) ซึ่งการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการเป็นวิธีการที่
นักเรียนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น
อีก โดยการทบทวนวิธีการท างานทั้งด้านความส าเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่ง
วิธีการที่ดีอยู่แล้ว จึงเป็นส่วนที่ส่งเสริมนักเรียนให้ปรับวิธีคิด และเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานที่
สร้างสรรค์และมีคุณภาพยิ่งข้ึน  

๔. การประเมินผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอด
บทเรียนหลังปฏิบัติการ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลัง
ปฏิบัติการมีคะแนนผลงานสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยก่อน
เรียนจากอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการนักเรียนต้องท าผลงานสร้างสรรค์  
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คนละ ๑ ชิ้นงานผลปรากฏว่านักเรียนท าผลงานสร้างสรรค์ได้คะแนนไม่ดีเท่าที่ควร อาจเพราะ
นักเรียนยังไม่เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วไม่สามารถกลับมาศึกษาเพ่ือทบทวนเนื้อหา
ได้จึงท าผลงานอย่างมีข้อจ ากัดไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ หลังจากนักเรียนได้เรียนด้วยอีเลิร์นนิ ง
คอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการแล้ว นักเรียนสามารถพัฒนาผลงานเดิมได้ดีขึ้น อาจ
เป็นเพราะอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ถูกออกแบบให้นักเรียนสามารถใช้งานได้ง่าย นักเรียนศึกษาบทเรียน
ด้วยตนเองอย่างอิสระผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดเวลา และมีการน าวิธีการ
ถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการมาใช้ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการท างาน
เป็นการทบทวนข้อผิดพลาด และความส าเร็จของการท างาน เพ่ือน าข้อส าเร็จมาใช้ และแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการท าผลงานไม่ให้เกิดขึ้นอีก ท าให้นักเรียนที่ได้ศึกษาจากสื่ออี เลิร์นนิงคอร์ส
แวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการได้คะแนนผลงานสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน Davis 
(1971) การสร้างผลงานด้วยตนเอง โดยเปิดกว้างรับประสบการณ์ จะผลักดันให้บุคคลดึงศักยภาพเชิง
สร้างสรรค์ของตนเองออกมาใช้ได้ เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่มีในตัวบุคคลทุกคน และ
สามารถพัฒนาให้สูงได้โดยอาศัยการเรียนรู้ 

๕. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนอีเลิ ร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอด
บทเรียนหลังปฏิบัติการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = ๔.๓๘, S.D. = .๑๘)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า การอธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย ( X  = ๔.๖๓, S.D.= .๔๙) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา 
ได้แก่ เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ( X  = ๔.๖๐, S.D. = .๕๐) อยู่ในระดับมากที่สุด 
และความพึงพอใจต่ าที่สุดได้แก่ ค าแนะน าในการแก้ปัญหาของกิจกรรมต่างๆ ( X  = ๔.๐๗, S.D. = .
๕๘) อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนาอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วย
การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ ตามความต้องการของนักเรียนโดยมีรูปแบบการเรียนที่เน้นความ
เข้าใจง่ายของภาษาใช้ รูปภาพ และวิดีโอประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา จัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเครือข่ายนักเรียนสามารถเข้าใช้ได้ตามความต้องการทุกที่ทุกเวลา เป็นการเปิดโอกาสทางการ
เรียนรู้  นอกห้องเรียนน าวิธีการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการมาใช้เพ่ือให้นักเรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์การท างาน สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ท า
ให้มองเห็นปัญหา และความส าเร็จ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการปฏิบัติผลงานให้ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ลดปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยฐิติยา 
อินตะนา (๒๕๕๘) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรี ยนหลังปฏิบัติการ ควรเพ่ิมวิดีโอ หรือ
สถานการณ์ กิจกรรมเพิ่มเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหามากข้ึน 

๒. จากงานวิจัยผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการประเมินผลงานตาม
สภาพจริง ดังนั้นผู้ที่สนใจ จ าเป็นต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจกับวิธีการใช้แบบแบบประเมินผลงาน
สร้างสรรค์อย่างดีก่อนน าไปใช้ 
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๓. ควรจัดท าคู่มือการใช้บทเรียน แนะน าให้ศึกษาคู่มือการใช้งาน เพ่ือจะได้ทราบขั้นตอน
วิธีใช้งานบทเรียนได้ง่ายขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีเพศต่างกัน เพ่ือเปรียบเทียบ
คุณลักษณะที่เ อ้ือต่อการพัฒนาประเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและนักเรียนระดั บชั้น
มัธยมศึกษาที่มีเพศต่างกัน เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีผลต่อคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ จากปัจจัยด้านตัวแปรอิสระ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2560 จ านวน 384 คน จากนั้นด าเนินการโดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi - stage sampling) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way ANOVA) 

ผลการศึกษา พบว่า  
นักเรียนไทยในภาคตะวันออกมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อ

การพัฒนาประเทศ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีเพศต่างกัน พบว่า นักเรียนชายกับหญิงมีคุณลักษณะด้านความเอ้ือเฟ้ือ  
ด้านความเกรงใจ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ความ
แปรปรวนของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศโดยใช้ตัว
แปรอิสระ 2 ตัว คือ เพศ และระดับช่วงชั้นการศึกษา พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับช่วงชั้นไม่
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ส่งผลต่อคุณลักษณะดังกล่าว แต่ความแตกต่างของช่วงชั้นส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี
และคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ และความแตกต่างระหว่างเพศส่งผลต่อคุณลักษณะด้าน
ความความเกรงใจ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง และความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดีและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศของนักเรียนไทยในภาคตะวันออก พบว่า ทุกตัว
แปรมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี, คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ, นักเรียนไทยใน

ภาคตะวันออก. 
 

Abstract 
This research aimed to compare the features good citizenship of primary and 

secondary students with different gender., compare the features conducive to the development 
of the country of primary and secondary students with different gender, Study the interaction 
between gender of primary and secondry students has a positive effect on the features good 
citizenship and features conducive to the development of the country. and study the 
relationship between of  the features good citizenship and features conducive to the 
development of the country based on independent variables. The samples consist of 384 
students in the primary and secondary school. The instrument was questionnaire. And the 
statistics used analyze the data were Mean, Standard Deviation, Pearson’s Product – Moment 
correlation coefficient and two-way analysis of variance. 

The results were as follows : 
Thai student in eastern area have the features good citizenship and features 

conducive to the development of the country were found as a total and each aspect were at a 
high level. Primary and secondary students with different gender. There are generosity , krengchai 
and high achievement motivation with significant difference at .05 level. The variance of features 
good citizenship and features conducive to the development of the country using two 
independent variance gender and grade level that two independent variance did not interact. But 
the different in the grade level affect the features good citizenship and features conducive to the 
development of the country and the krengchai and high achievement motivation. And The 
correlation between features good citizenship and features conducive to the development of the 
country of thai student in eastern area with statistically significant at .01 level 
 
Keywords: Features Good Citizenship, Features Conducite to the Development of the 

Country, Thai Student In Eastern Area. 
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บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา ๖ กล่าวว่า  “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” ดังนั้น โรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่
ท าหน้าที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ถึงแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนก็ยังคงมีหน้าที่ที่จะคอยดูแล
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
เป็นคนดีของสังคมนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถน าสิ่งใดมาวัดได้ นอกจากการแสดงออกด้วยคุณลักษณะ
หลายคุณลักษณะประกอบกัน 

คุณลักษณะที่ดีของพลเมืองไทย โดยจะกระท าผ่านคุณลักษณะที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
1) ความรู้สึกรับผิดชอบต่อตนเอง การรับรู้ฐานะบทบาทของตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จะต้อง
ด ารงให้อยู่ในฐานะที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักว่าอะไรผิดอะไรถูกยอมรับผลกระท าของตนเอง 
ทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสีย ซึ่งนอกจากนี้ยังต้องมีรับผิดชอบต่อสังคม 2) วินัยทางสังคมเป็นสิ่งที่ก าหนด
มาตรฐานภายนอกขึ้นเพ่ือควบคุมการกระท าหรือความประพฤติของบุคคล ดังนั้นวินัยทางสังคมจึง
เป็นสิ่งที่จ าเป็นในสังคมทุกระดับ (วนิช บรรจงและคณะ, 2521:24) 3) ความเอ้ือเฟ้ือ หมายถึง การ
กระท าที่มีแนวโน้มในการให้ความช่วยเหลือผู้สร้างประโยชน์ต่อผู้อ่ืนหรือกลุ่มบุคคล โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน และจะปรากฏให้เห็นตั้งแต่วัยก่อนเรียน (Berns, 1985:393) และ 4) ความเกรงใจ เป็น
เครื่องบ่งบอกว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ดีมีมารยาทงามมีการศึกษาและมีสัมมาคาราวะ เป็นที่ชื่นชอบของ
ผู้ใหญ่ใกล้ชิดและเป็นที่รักของมิตรสหาย ความเกรงใจเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป (สุจินต์ ปรีชามารถ, 2515: 16) 

คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งมี
คุณลักษณะ 2 คุณลักษณะที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ 1) แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์เป็นความต้องการที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีความกล้าเผชิญและฝ่า
ฟันกับความยากล าบากต่างๆ เพ่ือให้ถึงจุดหมาย (พสิษฐ์ สรรพเจริญกิจ, 2555: 26) 2) ลักษณะ
ความเป็นผู้น าเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยการเปลี่ยนแปลงความ
พยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวังไว้ พัฒนาความสามารถของ
ผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงข้ึนและมีศักยภาพมากขึ้น 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนไทยใน
ภาคตะวันออก โดยศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของพลเมืองไทยและ
คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุผลที่ว่า คุณลักษณะที่ดีของนักเรียนไทยในภาค
ตะวันออกจะเป็นส่วนสะท้อนความจริงของสังคมที่อยู่รอบตัวนักเรียนว่า คนดีที่นักเรียนชื่นชมเป็น
อย่างไร ซึ่งผลที่ได้สามารถเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้โรงเรียนใช้ปรับพฤติกรรมและความคิดของนักเรียน 
ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ประพฤติตนเพ่ือเป็นคนดีตามที่สังคมปรารถนา 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน 
2. เ พ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะที่ เ อ้ือต่อการพัฒนาประเทศนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีเพศต่างกัน 
3. เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษามีผลต่อคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะที่เอ้ือ

ต่อการพัฒนาประเทศ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออก ปี

การศึกษา 2560 จ านวน 141,989 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie& 
Morgan, 1970:608) โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - stage sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 384 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม เป็นแบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 4 ระดับ 
ได้แก่ แบบสอบถามจ านวน 1 ชุด แบ่งเป็น 3 ตอน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ 
จ านวน 384 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนมาท้ังหมด 384 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกระท า
ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการค านวณทาง
คอมพิวเตอร์ 

4.1 การตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการหาค่า
แบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Objective Congruence : IOC) โดยหาค่ารวมของ
แบบสอบถามแต่ละข้อของผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน อยู่ระหว่าง .80 ถึง 1.00  

๔.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-Total Correlation) เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามส าหรับ
การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธิอัลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธีการของ 
ครอนบาค (Cronbach, 1990:202-204) 

๕. การวิเคราะห์ผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบแบบสอบถาม 1) การวิเคราะห์
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ ของนักเรียนไทยในภาคะ
วันออกสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ ของนักเรียนไทย
ในภาคะวันออกใช้การวิเคราะห์แบบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s 
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Product-Moment Correlation Coefficient) ในการหาค่าความสัมพันธ์ 3) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way Analysis of Variance) เพ่ือวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ ที่มีผลต่อคุณลักษณะที่ดี
ของนักเรียนไทยในภาคตะวันออก 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศของ
นักเรียนไทยในภาคตะวันออกปรากฏผลดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้สึกรับผิดชอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษามีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี
อยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกได้แก่นักเรียนสามารถยอมรับ
ผลการกระท าของตนทั้งในด้านที่ดีและไม่ดีได้ความเพียรพยายามเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายและความ
ตั้งใจของนักเรียนในการปฏิบัติงาน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีอยู่
ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกได้แก่ความตั้งใจของนักเรียนใน
การปฏิบัติงานความเพียรพยายามเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายและนักเรียนสามารถยอมรับผลการกระท า
ของตนทั้งในด้านที่ดีและไม่ดีได ้

1.2 ด้านวินัยทางสังคม นักเรียนชั้นประถมศึกษามีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีอยู่ใน
ระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกได้แก่นักเรียนให้ความสนใจข้อมูล
เกี่ยวกับกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนแจ้งให้ทราบนักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียนและนักเรียนท าผิดและถูกลงโทษนักเรียนจะรู้สึกว่าความผิดได้ถูกชดเชยไปกับการลงโทษ
หมดแล้ว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกได้แก่นักเรียนรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ของตนเอง
นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนและนักเรียนให้ความสนใจข้อมูล
เกี่ยวกับกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนแจ้งให้ทราบ 

1.3 ด้านความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ นักเรียนชั้นประถมศึกษามีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี
อยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกได้แก่เมื่อมีประกาศรับ
อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนักเรียนจะอาสาท างานดังกล่าวด้วยความเต็มใจนักเรียนช่วยเหลือ
คนอ่ืนเพราะสงสารหรือต้องการแสดงน้ าใจที่ดีไม่ใช่เพราะต้องการรางวัลหรือสิ่งตอบแทนใดๆและเมื่อ
มีคนเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือนักเรียนไม่สามารถช่วยได้แต่รู้ว่าเพ่ือนหรือคนที่ใกล้ชิดกับ
นักเรียนสามารถช่วยได้นักเรียนจะไปขอร้องให้เขาช่วยผู้ที่เดือดร้อนคนนั้น  และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษามีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยสามอันดับแรกได้แก่แม้บคุคลที่ต้องการความช่วยเหลือจะเป็นคนอ่ืนที่ไม่ใช่ญาติพ่อแม่พ่ีน้องหรือ
เพ่ือนนักเรียนก็เต็มใจให้ความช่วยเหลือนักเรียนเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือคนอ่ืนๆรอบตัวนักเรียน
แม้นักเรียนจะพบกับความล าบากบ้างก็ตามและนักเรียนช่วยเหลือคนอ่ืนเพราะสงสารหรือต้องการ
แสดงน้ าใจที่ดีไม่ใช่เพราะต้องการรางวัลหรือสิ่งตอบแทนใดๆ 

1.4 ด้านความเกรงใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษามีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีอยู่ใน
ระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกได้แก่นักเรียนรู้สึกเห็นใจผู้อ่ืน
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นักเรียนประพฤติตัวเหมาะสมกับกาลเทศะเช่นไม่ส่งเสียงดังในที่สาธารณะจนท าให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเกิด
ความร าคาญและนักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรู้จักยอมรับนับถือผู้อ่ืน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับ
แรกได้แก่นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรู้จักยอมรับนับถือผู้อ่ืนนักเรียนรู้สึกเห็นใจผู้อ่ืนและเมื่อเกิด
ปัญหาขึ้นนักเรียนมักแก้ไขด้วยตนเองก่อนเสมอเนื่องจากไม่อยากรบกวนให้ผู้อ่ืนล าบาก 

1.5 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง นักเรียนชั้นประถมศึกษามีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกได้แก่นักเรียนมีความ
พยายามในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดนักเรียนมีความพอใจที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ
ท างานอย่างเต็มที่และนักเรียนมีเป้าหมายในการท างานชัดเจนเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ  และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกได้แก่นักเรียนมีความพยายามในงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ดีที่สุดนักเรียนมีความพอใจที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่และนักเรียนมี
เป้าหมายในการท างานชัดเจนเพื่อให้ประสบความส าเร็จ 

1.6 ด้านความเป็นผู้น า นักเรียนชั้นประถมศึกษามีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกได้แก่นักเรียนมีความ
กล้าคิดกล้าท าเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้นักเรียนใช้ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในการ
ท างานให้ส าเร็จและนักเรียนจะเป็นคนที่คอยช่วยให้สมาชิกในกลุ่มบรรลุเป้าหมายของกลุ่มเสมอ และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกได้แก่นักเรียนจะเป็นคนที่คอยช่วยให้สมาชิกในกลุ่มบรรลุ
เป้าหมายของกลุ่มเสมอนักเรียนใช้ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในการท างานให้ส าเร็จและนักเรียนมี
ความกล้าคิดกล้าท าเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

2. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีเพศ
ต่างกันพบว่า นักเรียนชายกับหญิงมีคุณลักษณะด้านความเอ้ือเฟ้ือ , ด้านความเกรงใจและด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะที่
เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศโดยใช้ตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ เพศ และระดับช่วงชั้นการศึกษา 

3.1 ด้านความรู้สึกรับผิดชอบ พบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับชั้นไม่ส่งผลต่อ
คุณลักษณะด้านความรู้สึกรับผิดชอบแต่ความแตกต่างของระดับช่วงชั้นส่งผลต่อคุณลักษณะด้าน
ความรู้สึกรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนัยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.2 ด้านวินัยทางสังคม พบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับชั้นไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะ
ด้านวินัยทางสังคมแต่ความแตกต่างของระดับช่วงชั้นส่งผลต่อคุณลักษณะด้านวินัยทางสังคมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.3 ด้านความเอ้ือเฟ้ือ พบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับชั้นไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะ
ด้านความเอ้ือเฟ้ือแต่ความแตกต่างของระดับช่วงชั้นส่งผลต่อคุณลักษณะด้านความเอ้ือเฟ้ือแตกต่าง
กันอย่างมีนัยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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3.4 ด้านความเกรงใจ พบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับชั้นไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะ
ด้านความเกรงใจแต่ความแตกต่างของระดับช่วงชั้นส่งผลต่อคุณลักษณะด้านความเกรงใจแตกต่างกัน
อย่างมีนัยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความแตกต่างของเพศส่งผลต่อคุณลักษณะด้านความ
เกรงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.5 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับชั้นไม่ส่งผลต่อ
คุณลักษณะด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แต่ความแตกต่างของระดับช่วงชั้นส่งผลต่อคุณลักษณะด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความแตกต่างของเพศ
ส่งผลต่อคุณลักษณะด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.6 ด้านความเป็นผู้น าพบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับชั้นไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะ
ด้านความเป็นผู้น าแต่ความแตกต่างของระดับช่วงชั้นส่งผลต่อคุณลักษณะด้านความเป็นผู้น าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศของนักเรียนไทยในภาคตะวันออก พบว่า ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาการศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศของนักเรียนไทยในภาคตะวันออกผู้วิจัยขออภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าแยกตาม
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

1. คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศของ
นักเรียนไทยในภาคตะวันออก 

1.1 ด้านความรู้สึกรับผิดชอบโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดีอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความรับผิดชอบเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญของ
ความเป็นพลเมือง และเป็นการช่วยให้สังคมมีความเป็นระเบียบ สงบสุข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุจิตรา ธนะสูตร (2552) ได้ท าการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความมี
วินัยในตนเอง ตัวแปรที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ 
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนและการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย โดยสามารถ
พยากรณ์ได้ร้อยละ 70.20 

1.2 ด้านวินัยทางสังคมโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดีอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวินัยทางสังคมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับบุคคลที่อยู่
ร่วมกันในสังคม โดยวินัยเป็นการฝึกกาย วาจาให้อยู่ในกรอบท่ีดีเพ่ือให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรีย์ จึงเจริญรัตน์ (2556) ได้ท าการวิจัย พบว่า นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระยอง ดังนี้ การมีวินัยในตนเอง คุณ
ลักษณ์การเคารพและปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ (เข้าแถวซื้อของ เดินแถวเปลี่ยนชั่ วโมง การขึ้นลง
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บันได) พบว่า นักเรียนมีวินัยในตนเองเพ่ิมขึ้นระดับมาก นักเรียนมีการใฝ่เรียนรู้ในระดับมาก และ
นักเรียนมีมารยาทในสังคมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนในระดับมาก 

1.3 ด้านความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดีอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความเอ้ือเฟ้ือเป็นการกระท าหรือพฤติกรรม
ด้วยความสมัครใจ การแสดงพฤติกรรมทางบวกที่สังคมยอมรับและเห็นคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจรินทิพย์ โคธีรานุรักษ์ (2551) ได้ท าการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
พบว่า  จากการเรียนรู้ประสบการณ์กลุ่มของสมาชิก จะช่วยขยายภาวะจิตใจให้สมาชิกเข้าใจ ยอมรับ 
ตระหนักถึงคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้สึกพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนอันเป็นปัจจัยที่ช่วยให้มีความ
เอ้ือเฟ้ือสูงขึ้น สัมพันธภาพที่อบอุ่น เป็นมิตร มีการยอมรับและความเข้าใจ ที่เอ้ือโดยผู้น ากลุ่ม น่าจะ
เป็นปัจจัยเบื้องต้นที่น าไปสู่การพัฒนาความเอ้ือเฟ้ือของสมาชิกในกลุ่ม 

1.4 ด้านความเกรงใจโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดีอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความเกรงใจเป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์
ของสังคมไทย ว่าบุคคลนั้นเป็นคนมีสัมมาคารวะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่อยากท าให้ผู้อ่ืนล าบาก 
เดือดร้อน หรือร าคาญใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิการ์ พันทอง (2550) ได้ท าการวิจัย 
พบว่า นักเรียนหญิงมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนสูงกว่านักเรียนชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นที่แตกต่างกัน มีความเห็นอกเห็นใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

1.5 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง  โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษามี
คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์คือ
ลักษณะของบุคคลที่มีความต้องการประสบความส าเร็จโดยไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก มีความ
ทะเยอทะยาน มุ่งมั่นในการท างาน  มีเป้าหมายชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติมา ปานยงค์ 
(2559) ได้ท าการวิจัย พบว่า นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกันหลังเรียนปฏิบัติการ มีการรับรู้
สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการชีววิทยาโดยรวมและรายด้าน และมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ราย
ด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันแต่นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง มีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์โดยรวม
มากกว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า (p<0.05) 

1.6 ด้านความเป็นผู้น า โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีคุณลักษณะที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคคลที่มีความเป็นผู้น าจะเป็นผู้ที่ได้รับ
ความยกย่องหรือการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม เป็นผู้ที่ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมาย
ของกลุ่มได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของถวิล แสนสิทธิสกุลเลิศ (2556) ได้ท าการวิจัย พบว่า ปัจจัย
ด้านลักษณะความเป็นผู้น าของนักเรียนโดยภาพรวมของนักเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

2. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีเพศ
ต่างกันพบว่า นักเรียนชายกับหญิงมีคุณลักษณะด้านความเอ้ือเฟ้ือ ด้านความเกรงใจและด้านแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความเอ้ือเฟ้ือเป็นการ
กระท าท่ีท าด้วยความสมัครใจ และเป็นพฤติกรรมที่สังคมยอมรับและให้คุณค่า ด้านความเกรงใจเป็น
พฤติกรรมที่รู้สึกระมัดระวังที่จะไม่ให้การกระท าใดๆของตนไปท าให้คนอ่ืนรู้สึกถึงความล าบากและ
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เดือนร้อน และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นลักษณะของบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการท างาน ไม่ย่อท้อ
ต่อความยากล าบาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิการ์ พันทอง (2550) ได้ท าการวิจัย พบว่า 
นักเรียนหญิงมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนสูงกว่านักเรียนชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นที่แตกต่างกัน มีความเห็นอกเห็นใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะที่
เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศโดยใช้ตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ เพศ และระดับช่วงชั้นการศึกษา 

3.1 ด้านความรู้สึกรับผิดชอบ พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับชั้นไม่ส่งผลต่อ
คุณลักษณะด้านความรู้สึกรับผิดชอบแต่ความแตกต่างของระดับช่วงชั้นส่งผลต่อคุณลักษณะด้าน
ความรู้สึกรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ลักษณะ
นิสัยและทัศนคติของบุคคล ซึ่งเป็นเครื่องผลักดันให้ปฏิบัติตามระเบียบ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ท าตาม
หน้าที่ของตน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิตรา ธนะสูตร (2552) ได้ท าการวิจัย พบว่า 1) ตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรับผิดชอบในการเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความมีวินัยในตนเอง นิสัยทางการเรียน การอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัว ลักษณะทางกายภาพของ
การเรียน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนและสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความรับผิดชอบในการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05  คือ เพศ
หญิงและการส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง 2) ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับความรับผิดชอบ
ในการเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย  3) 
ตัวแปรที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  คือ 
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความมีวินัยในตนเอง ตัวแปรที่ส่งผลต่อ
ความรับผิดชอบในการเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับเพ่ือนและการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 70.20 

3.2 ด้านวินัยทางสังคม พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับชั้นไม่ส่งผลต่อ
คุณลักษณะด้านวินัยทางสังคมแต่ความแตกต่างของระดับช่วงชั้นส่งผลต่อคุณลักษณะด้านวินัยทาง
สังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะบุคคลในแต่ละช่วงชั้นมี
ทัศนคติ ในการเข้าสังคม ซึ่งส่งผลให้ต้องปฏิบัติตามระเบียบของสังคม และปฏิบัติตนให้เหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งเรือง ตันเจริญ (2560) ได้ท าการวิจัย พบว่า 1) วินัยของนักเรียนนั้น
เริ่มต้นจากที่บ้าน แต่เนื่องจากครอบครัวในปัจจุบันมีสภาพเป็นครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวแตกแยก 
ผู้ปกครอง ประกอบอาชีพหรือนอกบ้าน ท าให้เด็กต้องอยู่บ้านเพียงล าพัง ส่งผลท าให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างพ่อแม่คนในครอบครัว นอกจากนั้นสื่อต่างๆ ในปัจจุบันมีผลต่อการรับรู้ของนักเรียนจึงส่งผล
ต่อวินัยของนักเรียนร่วมด้วย สถาบันการศึกษา ครูเป็นตัวแทนที่จะช่วยขัดเกลาทางสังคม มีหน้าที่
สอนให้ความรู้และทักษะ ที่จะเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต มีการอบรมเพ่ือให้เป็นพลเมืองดี และ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม 2) ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียน โดยความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา คือ ควรมีแนวทางในการส่งเสริมความมีวินัย
ของนักเรียน โดยความร่วมมือของภาคส่วน การก าหนดแนวทางนโยบาย ที่เข้ามามีส่วนส่งเสริมความ
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มีวินัยเด็กนั้น กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และสถาบันครอบครัว มี
หน้าที่จะต้องก าหนดแผน โครงการ วางนโยบายร่วมกัน เพ่ือให้สอดคล้องกันในด้านปฏิบัติ 3) การท า
สื่อออนไลน์ให้ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน กฎ ระเบียบวินัยของโรงเรียนและสังคม ส าหรับ
นักเรียน 

3.3 ด้านความเอ้ือเฟ้ือ พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับชั้นไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะ
ด้านความเอ้ือเฟ้ือแต่ความแตกต่างของระดับช่วงชั้นส่งผลต่อคุณลักษณะด้านความเอ้ือเฟ้ือแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระดับของช่วงชั้นที่แตกต่างกันท าให้ มี
ความตระหนักเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และกระท าอย่างสมัครใจ เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติชัย รักบ ารุง (2558) ได้ท าการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
หลังจากฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนิสิตที่ฝึกอบรมแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

3.4 ด้านความเกรงใจ พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับชั้นไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะ
ด้านความเกรงใจแต่ความแตกต่างของระดับช่วงชั้นส่งผลต่อคุณลักษณะด้านความเกรงใจแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความแตกต่างของเพศส่งผลต่อคุณลักษณะด้านความ
เกรงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระดับของช่วงชั้นที่
แตกต่างกันท าให้มีความสัมมาคารวะส่งผลให้เกิดการรู้จักการวางตน มีความนอบน้อมถ่อมตนและ
เพศแตกต่างกันอาจท าให้ความเกรงใจแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิการ์ พันทอง 
(2550) ได้ท าการวิจัย พบว่า นักเรียนหญิงมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนสูงกว่านักเรียนชาย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นที่แตกต่างกัน มีความเห็นอกเห็นใจ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.5 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับชั้นไม่ส่งผลต่อ
คุณลักษณะด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แต่ความแตกต่างของระดับช่วงชั้นส่งผลต่อคุณลักษณะด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความแตกต่างของเพศส่งผล
ต่อคุณลักษณะด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะระดับของช่วงชั้นที่สูงขึ้นท าให้เกิดความพยายามที่จะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของ
ตนเองและเพศที่ต่างกันจึงท าให้ความพยายาม ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จต่างกันกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติมา ปานยงค์ (2559) ได้ท าการวิจัย พบว่า นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ต่างกันหลังเรียนปฏิบัติการ มีการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการชีววิทยาโดยรวม
และรายด้าน และมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันแต่นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์สูง มีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์โดยรวมมากกว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า (p<0.05) 

3.6 ด้านความเป็นผู้น า พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับชั้นไม่ส่งผลต่อ
คุณลักษณะด้านความเป็นผู้น าแต่ความแตกต่างของระดับช่วงชั้นส่งผลต่อคุณลักษณะด้านความเป็น
ผู้น าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแต่ละระดับช่วงชั้นมีช่วงวัย
นั้นแตกต่างกันท าให้เกิดความต้องการการยอมรับและยกย่องจากสมาชิกภายในกลุ่มต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของถวิล แสนสิทธิสกุลเลิศ (2556) ได้ท าการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะ
ความเป็นผู้น าของนักเรียนโดยภาพรวมของนักเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศของนักเรียนไทยในภาคตะวันออก พบว่า ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีเป็น
ลักษณะนิสัยของบุคคลที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  

4.1 ด้านความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจากความมุ่งมั่นในการท างานด้วยความตั้งใจ และ
ละเอียดรอบคอบเพื่อให้งานนั้นบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ยอมรับในผลของการกระท าของตนและ
น าผลของการกระท ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้งานที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุจิตรา ธนะสูตร (2552) ได้ท าการวิจัย พบว่า 1) ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความรับผิดชอบในการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความมีวินัยในตนเอง นิสัยทางการเรียน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัว ลักษณะทางกายภาพของการเรียน สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนและสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความรับผิดชอบในการเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05  คือ เพศหญิงและการส่งเสริม
การเรียนจากผู้ปกครอง  

4.2 ด้านวินัยทางสังคม วินัยเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมทุกคนทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ วินัยเป็นแบบแผนของพฤติกรรมที่วางไว้โดยตนเองหรือหมู่คณะ เพ่ือให้ตนเองหรือหมู่
คณะปฏิบัติได้บรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางที่วางไว้ วินัยเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีอ านาจภายนอกมาบังคับ
และเกิดจากการที่จิตใจรู้สึกผิดชอบชั่วดีสุชา จันทร์เอม และสุรางค์ จันทร์เอม (2519 หน้า 151 -
154) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรภาภรณ์ ดงอนนท์ (2552) ได้ท าการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน การมุ่งอนาคตและควบคุมตน เจต
คติต่อวินัยในตนเอง การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวด การปฏิบัติตน
ของครู พฤติกรรมกลุ่มเพ่ือน สภาพชุมชน ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ การอบรมเลี้ยงดู
แบบปล่อยปละละเลย และอิทธิพลของตัวแบบสัญลักษณ์  

4.3 ด้านความเอ้ือเฟ้ือ เป็นการกระท าหรือการแสดงพฤติกรรมด้วยความสมัครใจ การ
แสดงพฤติกรรมทางบวกที่สังคมยอมรับและเห็นคุณค่า ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา มาแป้น 
(2549) ได้ท าการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม วัยเด็กมีความเอ้ือเฟ้ือระดับมาก วัยรุ่นมีความเอ้ือเฟ้ือ
ระดับมาก วัยผู้ใหญ่มีความเอ้ือเฟ้ือระดับมาก และบุคคลที่อยู่ในช่วงวัยต่างกันมีความเอ้ือเฟ้ือแตกต่าง
กันอย่างมีนัยทางสถิติที่ส าคัญที่ระดับ .01 โดยวัยเด็กมีความเอ้ือเฟ้ือน้อยกว่าวัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ 
ส่วนวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่มีความเอ้ือเฟ้ือไม่แตกต่างกัน  

4.4 ด้านความเกรงใจ เป็นเครื่องบ่งบอกว่าบุคคลนั้นเป็นคนมีสัมมาคารวะ มีความอ่อน
น้อมถ่อมตนไม่อยากท าให้ผู้อ่ืนล าบาก เดือดร้อน หรือร าคาญใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของลลิดา 
บุญเฉลิม (2557) ได้ท าการวิจัย พบว่า ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 1) ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของ
ผู้อ่ืนทางด้านความคิด และ 2) ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนทางด้านอารมณ์ ส่วน
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โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างกลุ่มเพศชายและเพศหญิงไม่ความแปรเปลี่ยนของโมเดล ส่วน
คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะของบุคคลต่างๆ ที่มีส่วยช่วย
พัฒนาประเทศไปในทางท่ีดีขึ้น 

4.5 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง เป็นความปรารถนาที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี แม้จะยุ่งยากก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขัดขวาง พยายามหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะแก้ปัญหาอันจะ
น าตนไปสู่ความส าเร็จ มุ่งมั่นที่จะท าให้ดีเลิศเพ่ือบรรลุมาตรฐานที่ตนตั้งไว้  (นิตยา สิทธิเสือ, 
2553 :15) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิรจิต บุญบันดาล (2551) ได้ท าการวิจัย พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลขององค์การ กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการวิเคราะห์แยกเป็นรายด้านพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้าน
ความกล้าเสี่ยง ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้านการรู้จักวางแผน และด้านความมีเอกลักษณ์ของ
ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การ
ในเชิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.6 ด้านความเป็นผู้น า เป็นบุคคลที่ท าให้องค์กรประสบความก้าวหน้าและบรรลุผล
ส าเร็จโดยเป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้น าคือบุคคล
ซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงและช่วยเหลือบุคคลต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 
2551 :39) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิรจิต บุญบันดาล (2551) ได้ท าการวิจัย พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลองค์การ กับคุณลักษณะผู้น ายุคใหม่ ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ในภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติที่ระดับ 0.05 แปลผลการ
วิเคราะห์แยกเป็นรายด้านพบว่าคุณลักษณะผู้น ายุคใหม่ด้านบารมีและด้านการกระตุ้นปัญญากับ
ประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ มีความสัมพันธ์
กันเชิงบวกในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
1.๑ วินัยทางสังคม เป็นด้านที่ควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมมากที่สุด จากการศึกษา 

ชี้ให้เห็นว่าวินัยทางสังคมเป็นนิสัยที่พึงปรารถนาของสังคมเพ่ือให้บุคคลอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ดังนั้น การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง และการจัดการเรียนการสอนของครู ควรเสริมกระบวนการฝึก
กายวาจาให้อยู่ในกรอบท่ีดีซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 

๑.2 ความเป็นผู้น า จากการศึกษา ชี้ให้เห็นว่า ความเป็นผู้น าจะท าให้การท างานประสบ
ผลส าเร็จ ดังนั้นครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรจัดสถานการณ์หรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนรู้สึกถึงการได้รับความไว้วางใจ ศรัทธา หรือการยอมรับจากเพ่ือน ท าให้นักเรียนแสดง
พฤติกรรมความเป็นผู้น าช่วยให้สมาชิกในกลุ่มบรรลุเป้าหมาย 

๒. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
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๒.๑ จากการศึกษา พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษา มีคุณลักษณะด้านความรู้สึก
รับผิดชอบ ด้านความเอ้ือเฟ้ือ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และด้านความเป็นผู้น ามากกว่านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ดังนั้น ควรมีการวิจัยเพ่ือส ารวจปัจจัยเชิงสาเหตุที่ท าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาขาด
คุณลักษณะดังกล่าวมีปัจจัยอะไรบ้าง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) พัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การนวดคลาย

เครียดส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานีให้มีคุณภาพดี และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ 
๒) เปรียบเทียบผลการใช้ชุดฝึกอบรมออนไลน์ ก่อนและหลังการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การนวด
คลายเครียดส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี และ ๓) ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียด ส าหรับคนวัยท างานในจังหวัด
ปทุมธานี โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คนวัยท างานในต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี จ านวน 
๓๐ คน ได้เลือกตามความสะดวกหรือสมัครใจ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกอบรมออนไลน์ 
เรื่อง การนวดคลายเครียดส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี แบบทดสอบก่อนฝึกอบรมและหลัง
ฝึกอบรม แบบส ารวจความพึงพอใจ และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที่แบบ dependent 

สรุปผลการวิจัย พบว่า ๑) ชุดการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การนวดคลายเครียด มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐.๐๐/๘๘.๑๗ ๒) ผู้เข้าฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์หลัง
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑๘.๘๓/๑๔.๓๗ และมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และ ๓) ผู้เข้าฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมออนไลน์ 
เรื่องการนวดคลายเครียดส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๔ 
 
ค าส าคัญ: ชุดฝึกอบรมออนไลน์, การนวดคลายเครียด 
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Abstract 
The purpose of this research was 1) to develop the online training package 

relaxing massage based on the quality and the 80/80 efficiency criteria, 2) to 
compare the learning achievement before and after training with the online training 
package on the relaxing massage, and 3) to study learners’ satisfaction towards 
training with the online training package on relaxing massage. The samples were 30 
working people in Khu Khot, Lam Luk Ka District, Pathum Thani province and they 
were selected by convenient or volunteer sampling. The research instruments were the 
online training package on relaxing massage, achievement test, and questionnaire. The 
statistics used to analyze data were mean, standard deviation and t-test for dependent 
samples. 

The research result showed that 1) the development of the online training 
package on  relaxing massage was at the good level according to the efficiency 
criteria 80.00/88.17. 2) The post-test mean scores (18.83) were higher than the pre-
test mean scores (14.37) which the learning achievement after training with the 
online training package was significantly different at the .05 level. 3) The satisfaction 
of learners towards the online training on relaxing massage was at the most 
satisfaction level (x = 4.64) as a whole aspect. 
 
Keywords: Online training packages, Relaxing massage  
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บทน า 
ในสังคมไทยยุคปัจจุบันนี้ปัญหาความเครียดได้กลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่ส าคัญของคน

ทุกเพศทุกวัยอาจเป็นเพราะสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สภาพความ
เป็นอยู่ รวมทั้งภาวะวิกฤตของปัญหาสังคมในหลายๆ ด้านจากปัจจัยเหล่านี้ ความเครียดคือสภาวะที่
ซับซ้อนของร่างกายและจิตใจอันเกิดจากสภาวะแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่บีบบังคับให้ร่างกายและ
จิตใจเปลี่ยนแปลงไป ความเครียดจึงเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้กับทุกคนในทุกช่วงเวลาและเมื่อเกิด
ความเครียดในตัวบุคคลแล้วจะท าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น
หงุดหงิด กลัว วิตกกังวล ปวดศีรษะ เกิดอาการทาง กระเพาะ ท าให้อาหารไม่ย่อย นอนไม่หลับ ท าให้
เกิดความเครียด ส่งผลให้เสียความสมดุลในการด าเนินชีวิตในสังคม ขาดประสิทธิภาพในการท างาน 
การนวดจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ ร่างกาย และสภาพจิตใจ ช่วยเพ่ิมระบบการไหลเวียน
ของเลือดท าให้ระบบการไหลเวียนเลือด และน้ าเหลืองไหลไหลเวียนดีขึ้น ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
ท าให้กระดูก ท าให้กล้ามเนื้อและข้อต่อมีความยืดหยุ่นผ่อนคลายด้านจิตใจ ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย การ
นวดเพ่ือสุขภาพหรือการนวดคลายเครียดนั้น มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความ
เมื่อยล้า ความเครียด ด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด การประคบ การอบ หรือโดย
วิธีการอ่ืนใดตามศาสตร์และศิลปะของการนวดเพ่ือ (มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา และคณะ, 
๒๕๔๔:๒)  

ในสังคมไทยปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของคนเราหลายๆ ด้าน
โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลท าหน้าที่เหมือนเป็นห้องสมุด
ขนาดใหญ่ ท าให้ผู้ เรียน ค้นคว้าหาข้อมูลที่สนใจ ได้ทั้ งที่ข้อมูลที่ เป็นข้ อความภาพ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ต่างๆ และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น การจัดจะ
บวนการเรียนรู้แบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การฝึกอบรมที่ออนไลน์ก็จะเป็นการ
อ านวยความสะดวก และเป็นช่องทางในการเรียนรู้ อีกทางหนึ่งให้แก่ผู้เรียนได้ ซึ่งฟิชเชอร์ (Fisher, 
1999) กล่าวว่า การฝึกอบรมบนเว็บมีประโยชน์คือ สามารถฝึกอบรมได้ทุกที่ ทุกเวลา และลด
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสามารถจัดฝึกอบรมส่งตรงให้แก่ผู้เรียนได้กว้างขวาง โดยไม่มีข้อจ ากัด
ด้านภูมิศาสตร์ตอบสนองความต้องการเรียนแบบรายบุคคล และรายกลุ่มและสามารถปรับปรุง
เครื่องมือฝึกอบรมได้ง่ายและรวดเร็วและยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงทัศนะ หรือสร้าง
องค์ความรู้ของตนเอง อีกท้ังยังช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้ฝึกและผู้เข้ารับการฝึกอบรมอีกดว้ย 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยที่ความสนใจที่จะศึกษา
การพัฒนาชุดฝึกออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียด เพ่ือส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมและเพ่ิมความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถนวดคลายเครียดด้วยได้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

๑. พัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การนวดคลายเครียดส าหรับคนวัยท างานในจังหวัด
ปทุมธานี ให้มีคุณภาพดี และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ 

๒. เปรียบเทียบผลการใช้ชุดฝึกอบรมออนไลน์ ก่อนและหลังการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง 
การนวดคลายเครียดส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี 
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๓. ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การ
นวดคลายเครียด ส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียดส าหรับคนวัยท างานใน
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจัยดังนี้ 

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ ประชาชนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี 
ในต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คนวัยท างานในต าบลคูคต 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี จ านวน ๓๐ คน ได้โดยการเลือกตามความสะดวกหรือสมัครใจ  

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑) ชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียดส าหรับคน
วัยท างานในจังหวัดปทุมธานี ๒) แบบทดสอบก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรมเป็นแบบปรนัย ๔ 
ตัวเลือก ๓) แบบประเมินความพึงพอใจชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียดส าหรับคนวัย
ท างานในจังหวัดปทุมธานี จ านวน ๑ ฉบับ เลือกใช้เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ก าหนดค่าเป็น ๕ ระดับ 

๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับคน
วัยท างานในต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี สนใจเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการ
นวดคลายเครียด จ านวน ๓๐ คน โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ๑) ศึกษาคู่มือแนะน าขั้นตอนใน
การเข้ารับการฝึกอบรมให้เข้าใจ ๒) ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมใน Google ฟอร์มผ่านเพจ 
Krukartoon โดยกรอกรายละเอียดที่เป็นข้อมูลส่วนตัวให้ครบทุกช่อง ๓) ท าแบบทดสอบก่อนการ
ทดลอง (Pretest) เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานในเรื่องการนวดคลายเครียดโดยข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๔ 
ตัวเลือก ๔) ศึกษารายละเอียดของชุดฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อ ซึ่งประกอบไปด้วยประวัติการนวด 
ประเภทของการนวด วิธีการนวด ลักษณะการนวด ข้อควรระวังในการนวด ประโยชน์ของการนวด 
รูปแบบการนวดคลายเครียด วิดีโอการนวดคลายเครียด วิธีการนวดคลายเครียดจากชุดฝึกอบรม
ออนไลน์เรื่อง การนวดคลายเครียด ๕) จากนั้นท าแบบทดสอบหลังเข้ารับการฝึกอบรม (Posttest) 
โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดิม ๖) หลังจากท าแบบทดสอบหลังเข้ารับการฝึกอบรมแล้วให้ท าการ
ประเมินความพึงพอใจที่มีชุดฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง เรื่องการนวดคลายเครียดส าหรับคนวัยท างานใน 
จังหวัดปทุมธานีเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ และ ๗) เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไป
วิเคราะห์ผล โดยใช้ สถิติพ้ืนฐานในการหาค่าเฉลี่ย หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของชุดฝึกอบรม ด้วยสูตร E1/E2 และค่า t-test ต่อไป 

 
สรุปผลการวิจัย 

๑. ผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียด
ส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี 

ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินคุณภาพของการพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลาย
เครียดส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและสื่อท าการประเมินผล
การประเมิน ดังแสดงในตาราง 
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อของการพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่ องการนวด
คลายเครียดส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานีโดยผู้เชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
ความต่อเนื่องของการน าเสนอเนื้อหาและข้อมูล  ๕.๐๐ ๐.๐๐ ดีมาก 
ปริมาณเนื้อหาเพียงพอกับความต้องการ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ดีมาก 
การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ๔.๖๗ ๐.๕๘ ดีมาก 
ความตรงประเด็นของการให้ข้อมูลพ้ืนฐาน ๔.๖๗ ๐.๕๘ ดีมาก 
การเร้าความสนใจของผู้เรียน ๔.๖๗ ๐.๕๘ ดีมาก    
ความเหมาะสมของการออกแบบชุดฝึกอบรมออนไลน์โดยภาพรวม ๔.๖๗ ๐.๕๘ ดีมาก   
สีของตัวอักษรโดยภาพรวมมีความเหมาะสมต่อการอ่าน  ๔.๖๗ ๐.๕๘ ดีมาก 
สีของภาพพ้ืนหลังและกราฟิกโดยภาพรวมชุดฝึกอบรม
ออนไลน์ เช่น มีความเหมาะสมต่อการอ่าน 

๔.๖๗ ๐.๕๘ 
ดีมาก 

ชุดฝึกอบรมออนไลน์มีความน่าสนใจชวนให้ติดตาม  ๔.๖๗ ๐.๕๘ ดีมาก 
เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน  ๔.๖๗ ๐.๕๘ ดีมาก 
ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติตาม ๔.๖๗ ๐.๕๘ ดีมาก    
ความชัดเจนของโครงสร้างบทเรียนชุดฝึกอบรม ออนไลน์ ๔.๓๓  ๐.๕๘ ดี 
ความส าคัญและทันสมัยของเนื้อหาชุดฝึกอบรมออนไลน์ ๔.๓๓  ๐.๕๘ ดี 
ความชัดเจนของค า อธิบายในการเรียนรู้ ๔.๓๓  ๐.๕๘ ดี 
รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้น าเสนอมีความเหมาะสมต่อการอ่าน ๔.๓๓  ๐.๕๘ ดี 
ความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์ที่ต้องการน าเสนอ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ดี 
ความสอดคล้องของเนื้อหากับภาพที่น าเสนอ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ดี 
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้มีความสวยงามและใช้ได้ง่าย ๔.๐๐ ๐.๐๐ ดี 
การจัดล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนมีความต่อเนื่องอ่านแล้วเข้าใจ                  ๔.๐๐ ๐.๐๐ ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๕๓ ๐.๕๑ ดีมาก 
 

จากตาราง พบว่า คุณภาพของชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียด ส าหรับคนวัย
ท างานในจังหวัดปทุมธานี ด้านสื่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๓ และเมื่อ
พิจารณา รายข้อพบว่าความต่อเนื่องของการน า เสนอเนื้อหาและข้อมูล และปริมาณเนื้อหาเพียงพอ
กับความต้องการ มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ รองลงมาเป็น
การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ความตรงประเด็นของการให้ข้อมูลพ้ืนฐาน การเร้า
ความสนใจของผู้เรียน ความเหมาะสมของการออกแบบชุดฝึกอบรมออนไลน์โดยภาพรวมสีของ
ตัวอักษรโดยภาพรวมมีความเหมาะสมต่อการอ่านชุดฝึกอบรมออนไลน์มีความน่าสนใจชวนให้ติดตาม 
เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติตาม อยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๗ และความชัดเจนของโครงสร้างบทเรียนชุดฝึกอบรมออนไลน์ ความส าคัญและ
ทันสมัยของเนื้อหาชุดฝึกอบรมออนไลน์ ความชัดเจนของค าอธิบายในการเรียนรู้รูปแบบของตัวอักษร
ที่ใช้น าเสนอมีความเหมาะสมต่อการอ่านอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓ ตามล าดับ  
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ตารางผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของการพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลาย
เครียด ส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
การน าเสนอเรื่องมีความน่าสนใจ ๔.๖๗ ๐.๕๘ ดีมาก 
การน าเสนอเนื้อหามีล าดับความยากง่าย ๔.๖๗ ๐.๕๘ ดีมาก 
เนื้อหานี้มีความเหมาะสม ๔.๖๗ ๐.๕๘ ดีมาก 
เนื้อหามีความสมบูรณ์ ๔.๖๗ ๐.๕๘ ดีมาก 
เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ๔.๖๗ ๐.๕๘ ดีมาก 
ขั้นตอนการล าดับเนื้อหามีความเข้าใจง่าย ๔.๖๗ ๐.๕๘ ดีมาก 
เมนูต่างๆ ชัดเจนและเหมาะสม ๔.๖๗ ๐.๕๘ ดีมาก 
มีวิธีการใช้งานชุดฝึกอบรมออนไลน์และการเรียนรู้ที่
สะดวกต่อการใช้งาน 

๔.๖๗ ๐.๕๘ ดีมาก 

ความเหมาะสมของการออกแบบชดุฝึกอบรมออนไลน์โดยภาพรวม ๔.๖๗ ๐.๕๘ ดีมาก 
ชุดฝึกอบลมออนไลน์มีความสอดคล้องกับเนื้อหาเหมาะสม 
และอ่านง่าย 

๔.๓๓ ๐.๕๘ ดี 

การน าเสนอภาพในชุดฝึกอบรมออนไลน์มีความชัดเจน
และเข้าใจง่าย 

๔.๓๓ ๐.๕๘ ดี 

สามารถน าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกท่ีทุกเวลาได้ ๔.๓๓ ๐.๕๘ ดี 
มีค าอธิบายการใช้งานชุดฝึกอบรมออนไลน์อย่างชัดเจน ๔.๐๐ ๐.๐๐ ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๕๔ ๐.๕๘ ดีมาก 
 
จากตาราง พบว่า คุณภาพของชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียด ส าหรับคนวัย

ท างานในจังหวัดปทุมธานี ด้านเนื้อหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๔ และ
เมื่อพิจารณา การน าเสนอเรื่องมีความน่าสนใจ การน าเสนอเนื้อหามีล าดับความยากง่าย เนื้อหานี้มี
ความเหมาะสม เนื้อหามีความสมบูรณ์ เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ขั้นตอนการล าดับเนื้อหามี
ความเข้าใจง่าย เมนูต่างๆ ชัดเจนและเหมาะสม มีวิธีการใช้งานชุดฝึกอบรมออนไลน์และการเรียนรู้ที่
สะดวกต่อการใช้งาน ความเหมาะสมของการออกแบบชุดฝึกอบรมออนไลน์มากที่ สุดเป็นอันดับหนึ่ง 
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๗ รองลงมาเป็นชุดฝึกอบรมออนไลน์มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาเหมาะสม และอ่านง่าย การน าเสนอภาพในชุดฝึกอบรมออนไลน์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
สามารถน าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกที่ทุกเวลาได้ตาม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓ และมี
ค าอธิบายการใช้งานชุดฝึกอบรมออนไลน์อย่างชัดเจนอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ 
ตามล าดับ  

๒. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียด ส าหรับคน
วัยท างานในจังหวัดปทุมธานี 

ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียด ส าหรับคนวัย
ท างานในจังหวัดปทุมธานี ดังแสดงในตาราง  



        วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ           - ๘๘ –  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

ตารางแสดงผลการประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียดส าหรับคนวัย
ท างานในจังหวัดปทุมธานี 
ทดสอบ
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของคะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 

(E1) 

ร้อยละของคะแนนแบบทดสอบหลัง
เข้ารับการฝึกอบรม 

(E2) 

 
E1/ E2 

๘๐.๐๐ ๘๘.๑๗ ๘๐.๐๐ /๘๘.๑๗  
 

จากตาราง พบว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียด
ส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๐.๐๐ /๘๘.๑๗ เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ ๘๐.๐๐ /๘๐.๐๐ ชุดฝึกอบรมออนไลน์ที่สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

๓. การเปรียบเทียบผลการใช้ชุดฝึกอบรมก่อนเข้ารับการฝึกอบรมและหลังเข้ารับการ
ฝึกอบรม ด้วยชุดฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการนวดคลายเครียดส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมและหลังเข้ารับการฝึกอบรม ด้วยชุด
ฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียดส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานีดังแสดงในตาราง 
 
ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลการใช้ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมและหลังเข้ารับการฝึกอบรม 
ด้วยชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียดส าหรับคนวัยท างานใน จังหวัดปทุมธานี 

การทดสอบ n X  S.D. ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย 

t Sig 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

๓๐ 
๓๐ 

๑๔.๓๗ 
๑๘.๘๓ 

๒๖๕๙ 
๑.๕๕๕ 

๔.๔๗ 
 

๗.๕๖๓ 
 

๐.๐๐๐* 

* มีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตาราง พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียดส าหรับคนวัย

ท างานในจังหวัดปทุมธานี มีคะแนนในการทดสอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมเท่ากับ ๑๔.๓๗ และหลัง
เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเดิมเท่ากับ ๑๘.๘๓ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนเข้ารับการ
ฝึกอบรม และหลังเข้ารับการฝึกอบรม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
๐.๐๕  

๔. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลาย
เครียด ส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียด 
ส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี ดังแสดงในตาราง 
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ตารางแสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลาย
เครียดส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี 

รายการ X  S.D. แปลผล 
รูปแบบตัวอักษร ขนาดและสีตัวอักษรมีความชัดเจนอ่านง่าย ๔.๗๗ ๐.๔๓ มากที่สุด 
เนื้อหาชัดเจนและเข้าใจง่าย ๔.๗๓ ๐.๔๕ มากที่สุด 
ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนและได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

๔.๗๓ ๐.๔๕ มากที่สุด 

เนื้อหานี้มีความเหมาะสม ๔.๖๗ ๐.๔๘ มากที่สุด 
เนื้อหาของชุดฝึกอบรมออนไลน์เป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้ 

๔.๖๗ ๐.๔๘ มากที่สุด 

เนื้อหาของชุดฝึกอบรมออนไลน์สามารถเข้าใจได้ง่าย ๔.๖๔ ๐.๔๙ มากที่สุด 
ภาพที่น าเสนอในชุดฝึกอบรมออนไลน์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ๔.๖๓ ๐.๔๙ มากที่สุด 
การเข้าถึงเนื้อหาของชุดฝึกอบรมออนไลน์และการล าดับ
เนื้อหาสามารถท าได้ง่าย 

๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 

การน าเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจชวนติดตาม ๔.๕๗ ๐.๕๗ มากที่สุด 
ความสะดวกในการใช้งาน ๔.๕๓ ๐.๕๗ มากที่สุด 
วิธีการใช้งานชุดฝึกอบรมออนไลน์ไม่ซับซ้อน ๔.๕๐ ๐.๕๙ มากที่สุด 

รวม ๔.๖๔ ๐.๓๐ มากที่สุด 
 
จากตาราง พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการ

นวดคลายเครียด ส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๖๔ และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบ
ตัวอักษร ขนาด และสีตัวอักษรมีความชัดเจนอ่านง่าย มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๗ รองลงมา คือ เนื้อหาชัดเจนและเข้าใจง่าย และช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
ทบทวนและได้เรียนรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๓ และเนื้อหานี้มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๗ ตามล าดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการนวดคลายเครียดส าหรับคนวัยท างานในจังหวัด
ปทุมธานี สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้  

๑. ชุดฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการนวดคลายเครียดส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี
พบว่า ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การนวดคลายเครียด ส าหรับคนวัยท างาน
ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า คุณภาพของชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียด ส าหรับคนวัย
ท างานในจังหวัดปทุมธานี ด้านสื่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๓ และด้าน
เนื้อหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๔ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เขมณัฏฐ์  
มิ่งศิริธรรม (๒๕๕๗) ที่ได้ท าการศึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์เพ่ือการเตรียมความพร้อม
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ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เพ่ือการ
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ส า ห รั บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น อ อ น ไ ล น์  ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยพบว่า  การพัฒนาคุณภาพชุดฝึกอบรมออนไลน์ใน
ภาพรวมของการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๕๑ ชุดฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการนวดคลายเครียดส าหรับคนวัยท างานใน จังหวัดปทุมธานีพบว่า
ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม ออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียดส าหรับคนวัยท างานในจังหวัด
ปทุมธานีมีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๐.๐๐ /๘๘.๑๗ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ๘๐.๐๐ /๘๐.๐๐ ชุด
ฝึกอบรมออนไลน์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของสิธยา บุญเรือง (๒๕๕๙) ที่ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ให้มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์มาตรฐาน ๙๐/๙๐ ผลการวิจัยปรากฏว่า 
ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเรื่องการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน๙๐/๙๐ 

๒. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมและหลังเข้ารับการฝึกอบรมด้วยชุด
ฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียดส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี  พบว่า ผู้เข้ารับ
การอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียดส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี มีผลสัมฤทธิ์ใน
การทดสอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๑๔.๓๗ และหลังเข้ารับการฝึกอบรมมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเดิมเท่ากับ ๑๘.๘๓ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนเข้ารับการฝึกอบรม และหลังเข้า
รับการฝึกอบรม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของเขมณัฏฐ์  มิ่งศิริธรรม (๒๕๕๗) ที่พบว่า การฝึกอบรมแบบออนไลน์ผู้เข้ารับการอบรมควร
มีความรู้ ความสามารถและทักษะในเรื่องความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เนื้อหาที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมแบบออนไลน์ จัดท าในรูปของสื่อที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ลักษณะการท างานหรือการท า
กิจกรรมในการฝึกอบรมแบบออนไลน์ ให้วิทยากรเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหา เทคนิคและวีการในการ
ฝึกอบรมแบบออนไลน์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง และสื่อที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมแบบ
ออนไลน์เป็นภาพเคลื่อนไหวประกอบบทเรียนและเป็นหนังสือ ตาราง คู่มือ ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 
การศึกษาเนื้อหาแต่ละหน่วยควรศึกษาตามล าดับหน่วยการเรียน ระหว่างการฝึกอบรมแบบออนไลน์
ควรมีวิทยากรคอยให้คาปรึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการประเมินการฝึกอบรมแบบออนไลน์ควร
ประเมินจากแบบสอบถามและการทดสอบ และการพัฒนาคุณภาพชุดฝึกอบรมออนไลน์ในภาพรวม
ของการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (X = ๔.๕๑, S.D. = ๐.๕๔) 
และชุดฝึกอบรมออนไลน์มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ ๘๐.๐๐ /๘๘.๑๗ ๒) นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เรียนจากชุดฝึกอบรมออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมออนไลน์
ที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก 

๓. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลาย
เครียด ส าหรับคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานีพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อชุด
ฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียด ส าหรับคนวัยท างานใน จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่
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ในระดับมากท่ีสุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๔ และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบตัวอักษร ขนาดและสีตัวอักษรมีความชัดเจนอ่านง่าย มากที่สุดเป็นอันดับ
หนึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๗ และรองลงมาคือเนื้อหาชัดเจนและเข้าใจง่าย และ
ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนและได้เรียนรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๗๓ และรองลงมาคือ เนื้อหานี้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๗ 
ตามล าดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการนวดคลายเครียดอยู่ในระดับมาก
ที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของประสาน สุวรรณรักษ์ (๒๕๕๗) ที่ผลการวิจัยพบว่า ๑) ผลจากการ
พัฒนาชุดฝึกอบรมบนเว็บด้วยการสอนแบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๐.๐๐ /๘๘.๑๗ ๒) ผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และ ๓) ผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุด
ฝึกอบรมบนเว็บด้วยการสอนแบบโครงงาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรน าเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจมีสื่อในชุดฝึกอบรมที่หลากหลายชวนติดตาม 
๒. สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรมควรมีความสะดวกในการใช้งานมีวิธีการใช้งานชุดฝึกอบรม

ออนไลน์ไม่ซับซ้อน 
๓. ควรออกแบบเนื้อหาสาระจากล าดับง่ายการไปและควรมีวีดิโอประกอบการเรียนรู้

เพ่ือให้ง่ายต่อความเขา้ใจ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลที่ผู้แปลได้

น ามาใช้ในการแปลวรรณกรรมเยาวชนชุดนาร์เนีย เรื่อง “ตู้พิศวง”แปลโดย สุมนา บุณยะรัตเวช ซึ่ง
แปลจากวรรณกรรมต้นฉบับ “The Lion the Witch and the Wardrobe” จากผู้เขียน ซี.เอส. ลูอิส 
ทั้งนีผู้้วิจัยน าหลักเกณฑ์ในการปรับบทแปลของสัญฉวี สายบัว (2553) มาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
โดยการน าเสนอตัวอย่างจ านวน 17 ตัวอย่าง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ การปรับระดับค า และการ
ปรับระดับโครงสร้างของภาษา จากผลการศึกษาพบว่าการปรับบทแปลระดับค าที่พบมากที่สุดคือ 
การตัดค าหรือส านวนทิ้งไป ส่วนการปรับบทแปลระดับโครงสร้างของภาษาที่พบมากที่สุดเท่ากันสอง
ประเภทคือ การเพ่ิมและการละค าในประโยค และการปรับระเบียบวิธีเรียงค าในประโยคหรือวลี  
ในส่วนของกลวิธีการแปลนั้น ผู้แปลมุ่งเน้นการแปลแบบตรงตัวเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือรักษาความหมาย
ของเนื้อหาและความเป็นธรรมชาติของต้นฉบับ 
 
ค าส าคัญ: การปรับบทแปล, กลวิธีการแปล, วรรณกรรมเยาวชน 
 

Abstract 
The aim of this research was to study the type of translation editing and 

translation process in C.S. LEWIS’s children’s literature “The Lion the Witch and the 
Wardrobe”, in Thai translated version by Soommana Boonyarattawech. The 
researcher applied the principles of translation editing by Sanchwi Saibua (2010) to 
analyze the 17 examples. The finding were classified into two levels, which were 
adjustment in the word level and language structure level. The result indicated that 
in the word level, using word and idioms deletion was used most frequently. In 
terms of language structure level, the two most frequently found types were adding 
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and deletion of word in sentence or rearrangement of word order in sentence or 
phrase. In general, the translator mostly used literal translation technique in order to 
keep meaning closely to the original version and natural flow as well. 

 
Keywords: Translation editing, Translation process, Children’s literature 
 
 
บทน า 

วรรณกรรมเป็นเป็นผลงานที่เกิดจากการคิดและจินตนาการ ที่ผู้เขียนเรียบเรียงออกมา
และถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือเพ่ือสื่อสารเรื่องราวสู่ผู้อ่าน เมื่อผู้เขียนวรรณกรรมสร้างสรรค์ผลงาน
ออกมาจนเป็นที่นิยมแล้ว การถูกถ่ายทอดออกไปเป็นภาษาต่างๆ ที่เรียกว่า การแปลจึงเข้ามามี
บทบาท เนื่องจากการแปลถือได้ว่าเป็นการถ่ายทอดภาษา วัฒนธรรมและสื่อสารความคิดจากภาษา
หนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง (ดวงตา สุพล, 2541) แต่การแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งย่อมพบเจอ
ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งปัญหาที่ส าคัญกคคือความแตกต่างทางด้านศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา
และโครงสร้างทางภาษา ด้วยเหตุนี้ในการแปลหลายครั้ง ผู้แปลจึงไม่สามารถที่จะแปลตรงตัวตาม
ต้นฉบับได้ทั้งหมด เพราะอาจขัดกับธรรมชาติในภาษาฉบับแปลจนท าให้ผู้อ่านเกิดความสับสนและ
ตีความหมายคลาดเคลื่อนไปจากต้นฉบับ 

การปรับบทแปลจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เข้ามาเป็นส่วนส าคัญ ในการช่วยแก้ไขปัญหาด้าน
ความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างภาษาต้นฉบับกับภาษาฉบับแปล และท าให้การถ่ายทอดความหมาย
และอรรถของทั้งสองภาษามีความสอดคล้องกัน โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้น าหลักเกณฑ์การปรับบท
แปลของ สัญฉวี สายบัว (2553) มาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การ
ปรับระดับค า และการปรับระดับโครงสร้างของภาษา โดยการปรับบทแปลในระดับค า ประกอบด้วย 
1) การเติมค าอธิบาย 2) การใช้วีลีหรือประโยคแทนค า 3) การใช้ค าอ้างอิงถึงความหมายที่กว้างแทน
ค าอ้างอิงสิ่งที่เฉพาะกว่า 4) การเติมตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มความคิดต่างๆ 5) การตัดค าหรือส านวนทิ้ง
ไป และในส่วนของการปรับบทแปลระดับโครงสร้างภาษา ประกอบด้วย 1) ระดับเสียง 2) ระดับ
โครงสร้างของค า 3) ระดับประโยค (ซึ่งรวมถึงการปรับระเบียบวิธีเรียงค าในประโยคหรือวลี การ
เปลี่ยนจากประโยคเป็นวลีหรือวลีเป็นประโยค การปรับรูปประโยคปฏิเสธ การปรับรูปกรรตุวาจกและ
กรรมวาจก การเพ่ิมค าและละค าในประโยค) และ การปรับระดับโครงสร้างในระดับท่ีสูงกว่าประโยค 

ในส่วนของกลวิธีการแปลนั้น สัญฉวี สายบัว (2553) ได้แบ่งการแปลออกเป็น 2 รูปแบบ 
คือ 1) การแปลแบบตรงตัว (literal translation) เป็นการแปลที่ผู้แปลพยายามรักษารูปแบบของ
การน าเสนอความคิด (form) ของต้นฉบับเอาไว้ในฉบับแปลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  โดยรูปแบบ
ที่ว่านี้หมายถึงระเบียบวิธีการเรียงค า การจัดกลุ่มทางความคิด  2) การแปลแบบเอาความ (free 
translation) คือ การแปลที่ไม่ได้เน้นการคงรูปแบบของการน าเสนอความคิด ผู้แปลเปลี่ยนรูปแบบ
ของการน าเสนอความคิดให้แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมในภาษาต้นฉบับ ทั้งนี้เพ่ือให้งานแปลนั้น ยังคง
สื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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สาเหตุทีผู่้ศึกษาเลือกวรรณกรรมเยาชนชุดนาร์เนีย เรื่อง “ตู้พิศวง” แปลโดย สุมนา บุณ
ยะรัตเวช มาศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากหนังสือชุดนาร์เนีย เป็นวรรณกรรมเยาวชนอมตะที่นับเป็นแบบ
ฉบับของเรื่องราวแนวจินตนาการเหนือจริง หรือแฟนตาซี ที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็นอย่างมาก 
ผู้ศึกษาจึงเกิดความสนใจว่าเมื่อถ่ายทอดออกมาเป็นฉบับแปล ผู้แปลจะถ่ายทอดออกมาเช่นไร 
เพ่ือที่จะให้คงความหมายและสาระส าคัญของเรื่องราวที่น่าติดตาม ตลอดจนอารมณ์ ความรู้สึก ใน
การอ่านวรรณกรรมฉบับนี้ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเลคงเหคนว่าวรรณกรรมเรื่องนี้มีความเหมาะสมที่จะน ามา
ศึกษา การวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลได้เป็นอย่างดี และคาดหวังว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจการศึกษาการแปลภาษาสืบไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเภทของการปรับบทแปลและ
กลวิธีการแปลต่างๆ ที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาชนชุดนาร์เนีย เรื่อง “ตู้พิศวง” จากต้นฉบับ “The 
chronicles of Narnia; The Lion, the Witch and the Wardrobe”  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาน าวรรณกรรมเยาวชนชุดนาร์เนีย เรื่อง “ตู้พิศวง” งานแปล
ของ สุมนา บุณยะรัตเวช จากต้นฉบับภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยมาใช้ในการศึกษา โดยมี
ขั้นตอนในการศึกษา 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การเลือกวรรณกรรมเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ผู้ศึกษาเลือกวรรณกรรมเยาวชน
ภาษาอังกฤษเรื่อง “The Lion, the Witch and the Wardrobe” บทประพันธ์โดย ซี.เอส.ลูอิส 
(C.S. LEWIS) ได้รับการแปลโดย สุมนา บุณยะรัตเวช ใช้ชื่อภาษาไทยว่า “ตู้พิศวง” 

ขั้นตอนที่ 2  การทบทวนวรรณกรรม ผู้ศึกษาได้เกคบรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การแปล ค้นคว้าต าราและหนังสือที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาทฤษฎีการแปล ประเภทของงานแปล 
กระบวนการแปล รวมถึงกลวิธีของการแปล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เกี่ ยวกับการแปล
วรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย และการปรับบทแปลตามหลักเกณฑ์ของสัญฉวี สายบัว (2553)  

ขั้นตอนที่ 3  การเกคบรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ศึกษาและท าความเข้าใจเนื้อหาของ
วรรณกรรมระหว่างต้นฉบับและฉบับแปล เพ่ือวิเคราะห์พิจารณาเนื้อหาที่จะเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง หรือ purposive sampling จากบทบรรยายเนื้อหาที่ยาวที่สุด
ในแต่ละบทของทุกบท จ านวน 17 ตัวอย่าง  

ขั้นตอนที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากต้นฉบับและ
ฉบับแปลแล้วท าการวิเคราะห์กลวิธีการปรับบทแปลและประเภทการปรับบทแปล แบ่งออกเป็น 2 
ระดับ ได้แก่ การปรับบทแปลในระดับค าและการปรับบทแปลในระดับโครงสร้าง ตามหลักเกณฑ์
ของสัญฉวี สายบัว ซึ่งในแต่ละระดับสามารถแยกประเภทออกได้ตามความเหมาะสม และการ
ตรวจสอบความหมายค าศัพท์จากพจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ Oxford Dictionary of English เพ่ือ
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ขั้นตอนที่ 5  การสรุปและอภิปรายผลการศึกษาเชิงวิเคราะห์ น าเสนอผลการวิเคราะห์
การปรับบทแปลที่ผู้แปลใช้ในการปรับบทแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้ โดยแบ่งเป็นผลการวิเคราะห์
ประเภทการปรับบทแปลที่พบในแต่ละระดับ โดยการน าเสนอตัวอย่างจ านวน 17 ตัวอย่าง 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนชุดนาร์
เนีย เรื่อง “ตู้พิศวง” หรือ “The chronicles of Narnia; The Lion, the Witch and the 
Wardrobe” พบว่ามีการปรับบทแปลทั้งในระดับค า และระดับโครงสร้าง รวมทั้งสิ้น 56 ครั้ง จาก 
17 ตัวอย่าง ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลเชิงปริมาณโดยจ าแนกตามประเภทการปรับบทแปลต่างๆ ที่พบ
จากมากที่สุดถึงน้อยที่สุดดังนี้ 

๑. การปรับบทแปลระดับค า  
อันดับที่ 1  ประเภทการตัดค าหรือส านวนทิ้งไป พบมากที่สุด 11 ครั้ง  
อันดับที่ 2  ประเภทการใช้วลีหรือประโยคแทนค า พบ 7 ครั้ง  
อันดับที่ 3  ประเภทการใช้ค าอ้างอิงถึงความหมายที่กว้างแทนค าอ้างอิงถึงสิ่งที่เฉพาะ

กว่า พบ 6 ครั้ง  
อันดับที่ 4  ประเภทการเติมค าอธิบาย พบ 4 ครั้ง  
อันดับที่ 5  ประเภทการเติมตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มความคิดต่างๆ พบ 3 ครั้ง  
๒. การปรับบทแปลระดับโครงสร้างภาษา (ระดับประโยค)  
อันดับที่ 1  ประเภทการเพ่ิมและการละค าในประโยค และการปรับระเบียบวิธีเรียงค าใน

ประโยคหรือวลี พบในจ านวนที่เท่ากันประเภทละ 7 ครั้ง  
อันดับที่ 2  ประเภทการปรับระดับเสียง พบ 4 ครั้ง   
อันดับที่ 3  ประเภทการปรับการใช้กรรตุวาจกและกรรมวาจก พบ 3 ครั้ง  
อันดับที่ 4  ประเภทการปรับการใช้ปฏิเสธพบ 2 ครั้ง  
อันดับที่ 5  ประเภทการปรับระดับโครงสร้าง และการเปลี่ยนประโยคเป็นวลีและวลีเป็น

ประโยค พบในจ านวนที่เท่ากันประเภทละ 1 ครั้ง  
ในที่นี้ผู้ศึกษาขอยกตัวอย่างการปรับบทแปลทั้งระดับค าและระดับโครงสร้างของภาษา

ตามล าดับความถีอ่ย่างละ 3 ประเภทดังนี้ 
๑. การปรับบทแปลระดับค า 

๑.๑ ประเภทการตัดค าหรือส านวนทิ้งไป 
ต้นฉบับ:  “The queen let another drop fall from her bottle on to the 

snow,…” (Page 54) 
ฉบับแปล: “พระราชินีหยดของเหลวนั้นลงบนหิมะอีกหยด” (หน้า 51) 
จากตัวอย่างนี้ผู้แปลได้ละการแปลบุพวลีของต้นฉบับค าว่า “from her bottle” ไม่

ปรากฏในภาษาฉบับแปล เนื่องจากว่าสถานการณ์ดังกล่าว ในเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้ได้มีการกล่าวถึง
ขวดน้ าของราชินีแม่มดอยู่แล้ว ผู้แปลจึงไม่จ าเป็นต้องกล่าวซ้ า และการตัดค าหรือส านวนนี้ออกไปก็
มิได้ท าให้ใจความส าคัญของต้นฉบับหายไป 
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๑.๒ ประเภทการใช้วลีหรือประโยคแทนค า 
ต้นฉบับ:  “crockery” (Page 76) 
ฉบับแปล: “จานชามกระเบื้อง” (หน้า 74) 
หากแปลตรงตัวค าว่า “crockery” เป็นค านาม มีความหมายตามพจนานุกรมว่า 

“จาน ชาม ถ้วย หรือภาชนะท่ีท ามาจากดินเผา หรือ เครื่องเคลือบดินเผา” เนื่องจากในภาษาไทยไม่มี
ค าที่อธิบายความหมายดังกล่าวได้ในค าเดียว  ผู้แปลจึงได้ใช้วลีค าว่า “จานชามกระเบื้อง” แทนที่ค า
ในภาษาต้นฉบับ เพ่ือสื่อให้เห็นถึงลักษณะของค าดังกล่าวและอธิบายความให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น 

๑.๓ ประเภทการใช้ค าอ้างอิงถึงความหมายที่กว้างแทนค าอ้างอิงถึงสิ่งที่เฉพาะกว่า 
ต้นฉบับ:  “high tea” (Page 209) 
ฉบับแปล: “อาหาร” (หน้า 207) 
จากต้นฉบับค านาม “high tea” นั้นมีความหมายตามพจนานุกรมว่า “มื้ออาหารที่

รับประทานตอนบ่ายคล้อยหรือยามเย็น” เนื่องจากค าดังกล่าว เป็นค าที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของ
มื้ออาหารชาวอังกฤษ แต่ในวัฒนธรรมไทยเราไม่ได้มีการแบ่งมื้ออาหารเป็นมื้อย่อยๆ เหมือนใน
วัฒนธรรมของภาษาต้นฉบับ ผู้แปลจึงได้ปรับบทแปลโดยการใช้ค าว่า “อาหาร” ซึ่งเป็นการแปลแบบ
ใช้ความหมายที่กว้างข้ึน เพ่ือให้ประโยคมีความกระชับและผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น 

๒. การปรับบทแปลระดับโครงสร้างภาษา 
๒.๑ การปรับระดับประโยค ประเภทการเพ่ิมและการละค าในประโยค 
ต้นฉบับ:  “…and clung to the Lion and kissed his mane and his nose 

and his paws and his great, sad eyes.” (Page 176) 
ฉบับแปล: “กอดคอสิงโตแลจูบขนคอ จมูก อุ้งเท้า และนัยน์ตาแสนเศร้า” (หน้า 

173) 
จากตัวอย่างนี้ผู้แปลได้ละค าสรรพนามค าว่า “his” ออกไป ไม่ปรากฏในภาษาฉบับ

แปล เนื่องจากข้อความในภาษาต้นฉบับได้กล่าวถึง สิงโต ซึ่งเป็นประธานในประโยคก่อนหน้านั้นแล้ว 
ผู้แปลจึงใช้วิธีละค าในประโยคที่มีความ หมายซ้ าซ้อนดังกล่าว เพ่ือให้ภาษาฉบับแปลกระชับขึ้น 

๒.๒ การปรับระดับประโยค ประเภทการปรับระเบียบวิธีเรียงค าในประโยคหรือวลี 
ต้นฉบับ:  “…Aslan himself quietly slipped away” (Page 211) 
ฉบับแปล: “อัสลานกคปลีกตัวออกไปอย่างเงียบกริบ” (หน้า 209) 
จากภาษาต้นฉบับ หากแปลตรงตัวจะได้ความว่า “อัสลานตัวเขาอย่างเงียบปลีก

ออกไป” ผู้แปลได้สลับต าแหน่งค าว่า “quietly” จากต้นฉบับที่มีความหมายตามพจนานุกรมว่า 
“อย่างเงียบ” ท าหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ ซึ่งในภาษาอังกฤษสามารถน าค ากริยาวิเศษณ์นี้มาวางไว้หลัง
ประธานของประโยคก่อนหน้าค ากริยาได้ แต่ในภาษาไทยต้องน าค าวิเศษณ์ที่ขยายกริยามาวางไว้ข้าง
หลังค ากริยา ดังภาษาฉบับแปลคือ “อัสลานกคปลีกตัวออกไปอย่างเงียบกริบ” เพ่ือให้ถูกต้องตาม
ลักษณะโครงสร้างภาษาไทย  

๒.๓ การปรับระดับเสียง 
ต้นฉบับ:   “Faun” (Page 55) 
ฉบับแปล:  “ฟอน” (หน้า 52) 
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ค านาม “Faun” มีความหมายตามพจนานุกรมว่า “สัตว์ในเทพปกรณัมโรมัน ท่อน
บนจากศีรษะลงไปถึงเอวเป็นมนุษย์แต่มีเขาและหูของแพะ ท่อนล่างจากเอวถึงเท้าเป็นแพะ” 
เนื่องจากในภาษาฉบับแปลไม่มีค าใดที่จะสามารถเทียบเคียงหรือใช้แทนค าดังกล่าวได้ ผู้แปลจึง
แก้ปัญหาการปรับบทแปลด้วยการทับศัพท์ ด้วยค าว่า “ฟอน” เพ่ือให้มีเสียงใกล้เคียงกับภาษาเดิม 
และคงความหมายตามต้นฉบับไว้ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนนาร์
เนีย เรื่อง “ตู้พิศวง” หรือ  “The Lion, the Witch and the Wardrobe” ทั้งหมด 17 ตัวอย่าง ผู้
ศึกษาพบว่า ผู้แปลมีการปรับบทแปลทั้ง 2 ประเภท คือ การปรับบทแปลในระดับค า และ ระดับ
โครงสร้าง ตามหลักเกณฑ์ของสัญฉวี สายบัว (2553) การปรับบทแปล ในระดับค าพบมากที่สุดเป็น
อันดับหนึ่ง คือ การตัดค าหรือส านวนทิ้งไป เนื่องจากต้นฉบับมีการบรรยายถึงราย ละเอียดของตัว
ละครและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยมีการใช้ค า ส านวนหรือประโยคย่อยที่ไม่ใช่สาระส าคัญ
หลัก หรือมีความหมายไปในทางเดียวกัน หากผู้แปลเกคบรายละเอียดทั้งหมดตามต้นฉบับอาจท าให้
เนื้อความของเรื่องมีความยืดยาว จึงต้องมีการปรับบทแปลโดยใช้การตัดค าหรือส านวนทิ้งไป เพ่ือให้
ข้อความในภาษาฉบับแปลมีความกระชับสละสลวยขึ้น ดังตัวอย่าง เช่น “..., and went round the 
house in every direction.” ตรงกับภาษาฉบับแปลว่า  “...ไปรอบๆ บ้าน” ซึ่งผู้แปลได้ตัดค าว่า 
“in every direction” ออกไม่ปรากฏในฉบับแปล เนื่องจากค าว่า “ไปรอบๆ บ้าน” สามารถอธิบาย
ความหมายได้ชัดเจนอยู่แล้วและการปรับบทแปลดังกล่าวกคไม่มีผลท าให้อรรถรสหรือสาระส าคัญเสีย
ไป โดย สัญฉวี สายบัว (2553) กล่าวไว้ว่า ผู้แปลอาจตัดค าหรือส านวนออกไปจากบทแปลได้ หาก
เหคนว่ามีการใช้ค าและส านวนต่างๆ ติดต่อกัน หรือสื่อความหมายเพียงอย่างเดียว 

การปรับบทแปลระดับค าที่พบรองลงมาเป็นอันดับสอง คือ การปรับบทแปลประเภทการ
ใช้วลีหรือประโยคแทนค า เนื่องมาจากการนิยามความหมายของค าศัพท์ที่แตกต่างกันตามวัฒนธรรม 
ผู้แปลจึงไม่สามารถหาค าในภาษาฉบับแปลที่มีความหมายเทียบเคียงกับค าในภาษาต้นฉบับได้ จึง
แก้ปัญหาด้วยการน าค ามาประกอบกันให้เป็นวลีหรือประโยคเข้ามาแทนที่ เพ่ือสื่อความหมายให้
ผู้อ่านเข้าใจและเหคนภาพได้ใกล้เคียงกับภาษาต้นฉบับมากท่ีสุด ดังตัวอย่างในตาราง 
 
ตารางการปรับบทแปลประเภทการใช้วลีหรือประโยคแทนค า 

ต้นฉบับ ฉบับแปล 
harp / n. (page 19) พิณฝรั่ง (หน้า 18) 
truthful / adj. (page 42) พูดแต่ความจริงเสมอ (หน้า 40) 
puddle / n. (page 110) ตรงที่เป็นน้ า (หน้า 108) 

 
ผู้แปลได้ปรับบทแปลจากค าต้นฉบับ “harp” มีความหมายว่า “เครื่องดนตรีที่

ประกอบด้วยโครงมีชุดสายเอคนขึงเป็นเส้นขนานเล่นด้วยการดึงด้วยนิ้วมือ” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่มี
ในวัฒนธรรมไทย อาจเทียบเคียงได้กับพิณ แต่รูปร่างแตกต่างกัน ผู้แปลจึงแก้โดยใช้วลีแทนค าใน
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ภาษาฉบับแปลว่า “พิณฝรั่ง” เพ่ือให้ผู้อ่านเหคนภาพชัดเจนมากขึ้น ตัวอย่างถัดมาค าว่า “truthful” 
ในต้นฉบับกล่าวถึงลูซี่ซึ่งเป็นเดคกผู้หญิงที่มีความซื่อสัตย์ และไม่ได้แต่งเรื่องโกหก ผู้แปลจึงใช้ส านวน 
“พูดแต่ความจริงเสมอ” เพ่ือสื่อความให้ผู้ อ่านเข้าใจถึงบริบทในเนื้อเรื่อง  และตัวอย่างค าว่า 
“puddle” ฉบับแปลคือ “ตรงที่เป็นน้ า” เพ่ือปรับความหมายให้เทียบเคียงกับเนื้อหาต้นฉบับ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชฎาภรณ์ แสงจันทร์ทิพย์, นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์, ศิริมน ศรีนพรัตน์ (2560) พบว่า 
การใช้วลีหรือประโยคแทนค า เนื่องจากความแตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรม ในการสื่อความ 
หมายของค าศัพท์ที่เป็นปัญหา จากภาษาต้นฉบับสู่ภาษาปลายทาง โดยจะต้องเลือกใช้ค าที่เทียบเคียง
กันมากท่ีสุด เพ่ือถ่าย ทอดให้ครอบคุลมความหมายของต้นฉบับ และคงความเป็นธรรมชาติเอาไว้ 

การปรับบทแปลระดับที่สองคือ ระดับโครงสร้างทางภาษา ที่พบมากที่สุดคือ การปรับ
ระดับประโยค ประเภทการเพ่ิมและละค าในประโยค เนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านโครงสร้าง
ทางภาษาระหว่างภาษาต้นฉบับกับภาษาฉบับแปล ซึ่งมีทั้งการเพ่ิมและละค าที่ใกล้เคียงกัน ดังสรุปใน
ตาราง  
 
ตารางสรุประดับโครงสร้างทางภาษา 

ข้อความต้นฉบับ ข้อความฉบับแปล การปรับบทแปล 
การเพิ่มค า การละค า 

1. They had not gone far 
before (they) came to a 
place where the ground … 

ทั้งสองเดินไปอีกไม่นานก็ถึง
บริเวณท่ีพ้ืนดิน 

 ละประธาน 

2. And below the dam, 
much lower down, was 
more ice, … 

ส่วนทางใต้เข่ือนลงซึ่งเป็น
ระดับต่ ากว่าทางเหนือพอควร 
(พ้ืนน้ า)ก็เป็นน้ าแข็งมากข้ึน 

เพ่ิมประธาน  

3. There was a dreadful 
pause, and then (everyone) 
began asking, … 

ทั้งหมดเงียบกริบไปครู่หนึ่ง 
ครั้นแล้วก็ถามกันให้วุ่น 

 ละประธาน 

4. He would have given 
anything to meet the others 
at this moment – even 
Peter! 

เขาอยากกลับไปพบพ่ีน้อง
เหลือเกิน แม้ต้อง(เผชิญ)หน้าปี
เตอร์ก็ตาม 

เพ่ิมกริยา  

5. …and clung the Lion and 
kissed (his) mane (his) nose 
and (his) paws and (his) 
great, sad eyes. 

ต่างกอดคอสิงโตและจูบขนคอ 
จมูก อุ้งเท้า และนัยน์ตาแสน
เศร้า  

 ละสรรพนาม 

6. Once a king or queen in 
Narnia, always a king or 
queen. 

เมื่อได้(เป็น)พระราชาและพระ
ราชินีแห่งนาร์เนียแล้ว ก็จะ
(เป็น)อยู่ตลอดไป 

เพ่ิมกริยา  
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จากตัวอย่างจะเหคนได้ว่า ผู้แปลมีการเพ่ิมและละค าในส่วนต่างๆ ของประโยคทั้งค าที่ท า
หน้าที่เป็นภาคประธานหรือภาคแสดง เพ่ือให้ได้ภาษาฉบับแปลที่ อ่านแล้วราบรื่นถูกต้องตาม
โครงสร้างภาษา และมีความหมายชัดเจน สอดคล้องกับ จินตพร คงนคร (อ้างถึงใน ฤทัยชนก ถาวร
วงษ์, นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์, กรรณิการ์ ช่อไม้ทอง , 2559) พบว่าการถ่ายทอดความหมายใน
ระดับหน่วยค าและระดับประโยค ผู้แปลใช้การปรับบทแปลโดยการปรับโครงสร้างไวยากรณ์ของ
ภาษา ต้นฉบับ ให้เป็นโครงสร้างของฉบับแปล เช่น การเพ่ิม การละและปรับประโยค เพ่ือให้ข้อความ
ในภาษาฉบับแปลนั้นมีความสละสลวยและถูกต้องตรงกับหลักโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาฉบับแปล  

ประเภทที่สองที่พบมากที่สุดเท่ากันกับการเพิ่มและละค าในประโยค คือ ประเภทการปรับ
ระเบียบวิธีเรียงค าในประโยคหรือวลี เนื่องจากการวางต าแหน่งของค าตามโครงสร้างภาษาต้นฉบับ
และภาษาฉบับแปลมีความแตกต่างกัน และการล าดับความคิด ในการเขียนที่แตกต่างกันตาม
วัฒนธรรมทางภาษา หากผู้แปลแปลตรงตัวตามต าแหน่งโครงสร้างของภาษาต้นฉบับ อาจท าให้
ความหมายในฉบับแปลที่ถ่ายทอดออกมาดูไม่เป็นธรรมชาติ อ่านแล้วไม่เข้าใจและขัดต่อความรู้สึก ผู้
แปลจึงต้องปรับบทแปล เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของเรื่องได้ตรงตามต้นฉบับ อ่านแล้วไม่เกิด
ความสับสน และเหมาะสมกับโครงสร้างของภาษาฉบับแปล ดังตัวอย่างในตาราง 
 
ตารางประเภทการปรับระเบียบวิธีเรียงค าในประโยคหรือวลี 

ต้นฉบับ ฉบับแปล 
…, the Professor always Adverb gave them 
permission, (Page 70) 

ศาสตราจารย์ก็อนุญาตเสมอกริยาวิเศษณ์ (หน้า 
68) 

And then between them1, he thought2, 
must be her palace3, (Page 91) 

เอ๊ดมันด์คิดว่า2 ระหว่างภูเขาสองลูกนั้น1 คง
จะเป็นปราสาทของนางแม่มด3 (หน้า 88) 

 
จากประโยค “…, the Professor always gave them permission,” ผู้แปลได้มีการ

สลับต าแหน่งของค ากริยาวิเศษณ์ “always” ที่แปลว่า “เสมอ” มาวางไว้ท้ายประโยคหลังค ากริยา
แท้ในภาษาฉบับแปล เพ่ือให้เหมาะสมกับโครงสร้างของภาษาไทย และตัวอย่างถัดมา “And then 
between them1, he thought2, must be her palace3,…” ผู้แปลปรับบทแปลเพ่ือเรียงล าดับ
เหตุการณ์ในเรื่องให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความคิดของตัวละครหลัก คือเอ๊ดมันด์ก าลังเดินตามหาปราสาท
ของแม่มด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศรัญญา พานิจจะ, ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ 
(2557) พบว่า ผู้แปลได้ปรับบทแปลด้วยวิธีการนี้เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักโครงสร้าง
ไวยากรณ์ภาษาไทย หากผู้แปลท าการแปลตรงตัว (literal translation) อาจจะท าให้ภาษาฉบับแปล
ไม่ได้ความหมายและท าให้ผู้อ่าน อ่านแล้วไม่เข้าใจ ผู้แปลจึงได้ใช้วิธีการปรับระเบียบวิธีเรียงค าใน
ประโยคหรือวลี เพื่อให้ภาษาฉบับแปลเข้าใจง่ายและเป็นธรรมชาติ  

การปรับระดับโครงสร้างที่พบมากเป็นอันดับที่สอง คือ การปรับระดับเสียง หรือการทับ
ศัพท์ เนื่องจากผู้แต่งได้อ้างอิงชื่อตัวละคร ภูตผีปีศาจ สัตว์หรือต้นไม้ ในเทพนิยายเดคกทางยุโรป และ
เป็นค าที่เป็นชื่อเรียกเฉพาะ ผู้แปลจึงไม่สามารถแปลได้ด้วยวิธีอ่ืน นอกจากการทับศัพท์ การปรับบท
แปลด้วยวิธีนี้ เพ่ือคงความหมายเดิมของภาษาต้นฉบับ และท าให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของเรื่องที่มีตัว
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ละครตรงกันกับที่ผู้เขียนอ้างอิงมา ตัวอย่างเช่น “Faun = ฟอน”, “Centaurs = เซนทอร์”, 
“Incubuses = อินคูบัส”, “Efreets = เอฟรีท”, “Hags = แฮก”, “Orknies = ออร์กนีย์”, “Ettins 
= เอตติน” ซึ่งการถ่ายทอดตัวอักษรสามารถท าได้ เมื่อในกรณีที่ภาษาต้นฉบับมีค าที่ใช้แทนชื่อเฉพาะ
ของชื่อคน หรืออ้างอิงถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือนามธรรมที่ไม่มีในสังคมของภาษาฉบับแปล เช่น ค าที่
ใช้เรียกชื่อต้นไม้ หรือสัตว์ และยังไม่มีการบัญญัติศัพท์ข้ึนในภาษาไทย (สัญฉวี สายบัว, 2553) 

ในส่วนของการศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณเยาวชนชุด
นาร์เนีย เรื่อง “ตู้พิศวง” นี้พบว่าผู้แปลใช้กลวิธีการแปลทั้งสองชนิด คือ การแปลแบบตรงตัว (literal 
translation) และวิธีการแปลแบบเสรีหรือแบบเอาความ (free translation) ตามความเหมาะสมของ
เนื้อหาในแต่ละส่วนของวรรณกรรม ซึ่งมีบางช่วงบางตอนเท่านั้นที่ผู้แปลใช้การแปลแบบเอาความ 
เพราะโครงสร้างภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ ประธาน + กริยา + กรรม 
ดังนั้น ส่วนใหญ่แล้วจึงมุ่งเน้นไปในทางลักษณะการแปลแบบตรงตัว เพ่ือการถ่ายทอดเรื่องราวและ
ความหมายให้คงไว้อย่างครบถ้วนตามต้นฉบับ แต่ผู้แปลยังต้องใช้การปรับบทแปลและปรับกลวิธีการ
แปล เพ่ือให้เนื้อหาในภาษาฉบับแปลสมบูรณ์และถูกต้องตามโครงสร้างภาษาที่ผู้อ่านคุ้นเคยและไม่ขัด
กับธรรมชาติภาษาในฉบับแปล 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษากลวิธีและการปรับบทแปลครั้งนี้ ยังมีประเดคนที่น่าสนใจส าหรับผู้ที่ต้องการ
ศึกษาการปรับบทแปล ดังนี้ 

1. ศึกษาการปรับบทแปลในวรรณกรรมประเภทอ่ืนๆ ของ สุมนา บุณยะรัตเวช เพ่ือ
เปรียบเทียบถึงความแตกต่างในการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลที่ผู้แปลใช้กับงานวรรณกรรม
ประเภทต่างๆ 

2. ศึกษาการปรับบทแปลในวรรณกรรมเรื่องอ่ืนๆ ของ ซี.เอส.ลูอิส (C.S. LEWIS) ซึ่งแปล
โดยบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ สุมนา บุณยะรัตเวช 

3. ศึกษาการปรับบทแปลวรรณกรรมเรื่องนี้ โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีของนักวิจัยท่าน
อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สัญฉวี สายบัว 

4. ศึกษาการปรับบทแปลค าบรรยายใต้ภาพของภาพยนตร์เรื่อง “อภิหารต านานแห่งนาร์
เนีย ตอน ราชสีห์ แม่มด และตู้พิศวง” (ค.ศ. 2005) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือน
ระหว่างการปรับบทแปลภาพยนตร์และวรรณกรรม 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของครูกับประสิทธิภาพการสอนของครูในกลุ่มโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูในกลุ่มโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการระดับประสิทธิภาพการสอนของครูในกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
และความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับประสิทธิภาพการสอนของครูในกลุ่มโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่ายจากครูกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ๒๔๘ คน จากประชากรทั้งหมด ๗๐๔ คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม และมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ความผูกพันต่อองค์กรของครูกลุ่มนี้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่าความเต็ม

ใจที่จะทุ่มเทและความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างานเพ่ือประโยชน์ขององค์กรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 

๒. ภาพรวมของประสิทธิภาพการสอนของครูของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวอยู่ในระดับมาก
ที่สุด พบว่าการท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการ
สร้างความชัดเจนในบทเรียน 

                                                           
๑สาขาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

nahm.chamanow@gmail.com 
๒คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๓มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูม ิ
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๓. ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรของครูกับประสิทธิภาพการสอนของครู
ของโรงเรียนในกลุ่มเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีความสัมพันธ์กันสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๑ 
 
ค าส าคัญ : ความผูกพันต่อองค์กร, ประสิทธภิาพการสอนของครู 
 
 

Abstract 
The objectives of this research were to: 1) study the level of organizational 

commitment of Teachers   fo  the Triam Udom Suksa Pattanakarn School cluster. 2) 
study the level of teaching efficiency of teachers  and 3) study relationship between 
organization commitment and teaching efficiency of teachers  of the Triam Udom 
Suksa Pattanakarn School cluster. The sample of 248 employees was selected by 
stratified random sampling method from population of 704 employees. Statistical 
method used for data analysis were percentage, means, standard deviation and 
Pearson’s product moment correlation coefficient.  

Findings were as follows:  
1. Organizational commitment of this group in all aspects were at the 

highest level the item Teachers commitment in terms of willingness to exert high 
level of effort to serve the organization was ranked at the top, followed by the 
teachers commitment in terms of strong confidence in the value and goals of 
organization.  

2. Teaching efficiency of overall teachers at the highest level were 
commitment in Learning ranking at the top. Followed by Lesson’s Clarity and  

3. The relationship between organizational commitment of teachers and 
the teaching efficiency of teachers of the Triam Udom Suksa Pattanakarn School 
cluster revealed that the overall aspects were positively correlated at the high level 
having a statistically significant level at .01  

 
Keywords : Organizational Commitment, Teaching Efficiency of Teachers 
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บทน า 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร เขต ๒ ก่อตั้งโดยคุณหญิงบุญเลื่อน 
เครือตราชู ได้รับการประกาศจัดตั้ง จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
มีชื่อเดิมว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ๒  เพ่ือให้เป็นสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรมสามัญศึกษา
ได้ประกาศ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ๒ เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และ
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน เช่นเดียวกับ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและมีปรัชญาของโรงเรียน คือ ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 
ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีโรงเรียนในเครือทั้งสิ้น ๑๗ โรงเรียน การเข้าเป็น
เครือข่ายของกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ก็เพ่ือจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
โรงเรียนตามปรัชญาของโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตามปรัชญาของ
โรงเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม ใช้เครื่องหมายประจ าโรงเรียนเป็นตราพระเกี้ยว ซึ่ง
เห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของบุคลากร และนักเรียน ไปในทิศทางที่ดีตามแนวทาง
พัฒนาของเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ซึ่งค่อนข้างที่จะรักษาคุณภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ และเสริมสร้างระบบแรงจูงในในการท างานสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยให้มี
การเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียมกับ
นานาประเทศ ให้มีความรู้สู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งหมดให้
ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว และพร้อมที่จะด าเนินการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้านอย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนให้เท่าเทียมกัน จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็น
เลิศขึ้น ส าหรับข้าราชการครู และครูอัตราจ้างทุกคนของโรงเรียนในเครือ ฯ เพ่ือให้ทุกคนได้ทราบถึง
กระบวนการบริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้และเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
โรงเรียนในด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ครูสามารถพัฒนาตนเอง สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม และ
เรียนรู้ร่วมกันให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความพร้อมทุกด้านในการที่จะพัฒนาโรงเรียน เกิดความรัก
ความผูกพันต่อโรงเรียน ความภาคภูมิใจในโรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมกลุ่มเป็นโรงเรียนใน
เครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการต้องท าความตกลงร่วมกัน (MOU)  

ความผูกพันต่อองค์กรแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพขององค์กร ความพึงพอใจของ
บุคลากรและเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ขององค์กรทั่วไป ความผูกพันต่อองค์กรเป็นความรู้สึกของ
ผู้ปฏิบัติงานแสดงตนว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีค่านิยมเช่นเดียวกัน
สมาชิกองค์กรอ่ืน ๆ และเต็มใจที่จะท างานหนักเพ่ือด าเนินภารกิจขององค์กรความผูกพันในองค์กร
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้า ท าให้พฤติกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานแสดงออก คือ 
เต็มใจจะปฏิบัติตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (Steers R.M., 1977) องค์กรจ าด าเนินการหรือ
ปฏิบัติการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้จะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ คือ คนหรือบุคลากรในองค์กรว่ามีความผูกพันต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด เมื่อ
บุคคลเข้ามาท างานในองค์กรก็จะมีความหวังที่จะได้พบกับสภาพแวดล้อมที่ดี เปิดโอกาสให้ตนเองได้
ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และตอบสนองความพึงพอใจของตนได้ องค์กรใดที่ท าให้บุคลากร
ก้าวไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ บุคลากรนั้นย่อมต้องการท างานอยู่ในองค์กรนั้นต่อไป ส่งผลให้เกิดความ
ผูกพันต่อองค์กร มีความเต็มใจยอมทุ่มเทท างานให้องค์กรอย่างสุดความสามารถเพ่ือให้งานบรรลุ
เป้าหมายและไม่คิดย้ายหรือลาออกจากองค์กร แต่ถ้าองค์กรใดไม่สามารถตอบสนอง ต่อความ
ต้องการความพึงพอใจของบุคลากรได้ บุคลากรย่อมเกิดความผูกพันได้ยากและส่งผลเสียต่อองค์กรใน
หลายๆ ด้าน (สัมฤทธิ์ ผิวบัวค า, ๒๕๔๖)  

การที่องค์กรจะสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์กรได้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจ และความผูกพันที่ดีต่อองค์กร ซึ่งเมื่อบุคลากรได้รับผลตอบแทนที่ ดีก็จะ
ก่อให้เกิดการท างานที่ดีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในการบริหารจัดการ
บุคลากรในกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ การปฏิบัติงานที่หลากหลาย รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนนโยบาย รูปแบบการบริหาร โครงสร้างองค์กร จากการปรับเปลี่ยนส่งผลโดยตรงต่อ
บุคลากรให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นท าให้ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น และ
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนของครูสูงขึ้น การที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดี
อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องทราบแนวทางการปรับปรุงและสิ่งที่ควรพัฒนาในเรื่องของการสอน 
ซึ่งในการปฏิบัติงานของครูจะมีประสิทธิภาพนั้นต้องขึ้นอยู่กับการบริหารงานของผู้บริหารในองค์กร
ด้วย ผู้บริหารจะตอบสนองหรือตอบแทนตามความต้องการให้กับครูที่มีประสิทธิภาพในการท างาน 
ถ้าผู้บริหารท าให้ครูเกิดความเชื่อมั่น ทุ่มเท และมีความจงรักภักดีต่อองค์กรแล้วนั้นก็จะส่งผลท าให้ครู
ผูกพันต่อองค์กร ดังนั้น องค์กรต้องสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าเหล่านี้ไว้ด้วยการพยายามสร้าง
ทัศนคติของความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นทัศนคติที่มีค าวามส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร เป็นตัวประสาน
ระหว่างความต้องการของบุคลากรในองค์กรกับเป้าหมายของขององค์กรเพ่ือสามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดยความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรนั้นจะคงอยู่คู่องค์กร และเป็นส่วนสนับสนุนให้
บุคลากรเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือก่อให้องค์กรเกิดประสิทธิผลสูงสุด (ศุภพิชญ์  
ศุขโกเมศ, ๒๕๖๐)  

ผู้วิจัยมีความสนใจท าการศึกษาถึงความผูกพันต่อองค์กรของครูกับประสิทธิภาพการสอน
ของครูในกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างและเพ่ิมพูนให้
บุคลากรมีความผูกพันต่อสถานศึกษา เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือด ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้คงอยู่กับสถานศึกษาได้ยาวนานที่สุด ตลอดจน
ให้ความส าคัญกับบุคลากรของโรงเรียนที่จะเป็นพลังส าคัญในการที่จะน าพาโรงเรียนไปสู่องค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา และเป็นก าลังส าคัญในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูในกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 
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๒. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการสอนของครูในกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 

๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับประสิทธิภาพการสอนของครู
ในกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีรายละเอียดของวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๑.๑ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่เป็นครูผู้สอนจริงในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
จ านวนทั้งหมด ๗๐๔ คน 

๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเปิดตารางการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie 
and Morgan (0271: 617 – 618) จากจ านวนประชากร ๗๐๔ คน ที่ค่าความคลาดเคลื่อน ๕% และ
ระดับความเชื่อม่ัน ๙๕% ได้กลุ่มตัวอย่าง ๒๔๘ คน จาก ๖ โรงเรียน 

๒. ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัย 
๒.๑ ตัวแปรอิสระ (lndcpcndent Variables) ในการท าวิจัยความผูกพันต่อองค์กรตาม

ทฤษฎีของ Steers (อ้างใน โสมย์สิริ มูลทองทิพย์, ๒๕๕๖) ประกอบด้วยปัจจัย ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) 
ความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ๒) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทและ
ความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างานเพ่ือประโยชน์ขององค์กร ๓) ความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะ
ด ารงความเป็นสมาชิกในองค์กร 

๒.๒ ตัวแปรตาม (Dependent Variales) ประสิทธิภาพการสอนของครูตามทฤษฎีของ 
Borich (อ้างใน กอบศักดิ์ มูลมัย, ๒๕๕๔) ประกอบด้วยปัจจัย ๕ ด้าน ดังนี้ ๑) การสร้างความชัดเจน
ในบทเรียน ๒) การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ๓) การแสดงความใส่ใจในการสอน ๔) 
การท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ ๕) การส่งเสริมให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จ 

 
สรุปผลการวิจัย 

๑. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูในกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์กรรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  =๔.๒๗, S.D. = 
๐.๕๘)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุดคือ 
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทและความพยายามอย่างเต็มที่ ในการท างานเพ่ือประโยชน์ขององค์กร (X  
=๔.๕๕, S.D = ๐.๖๔) แสดงให้เห็นว่า ครูในโรงเรียนมีความทุ่มเทต่อการปฏิบัติงานโรงเรียน การ
ปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มใจเต็มก าลังความสามารถ โดยท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด มี
ความต้องการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และพร้อมที่จะพัฒนาโรงเรียน
ให้มีความก้าวหน้าทางการศึกษา มีชื่อเสียงโด่งดัง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ร่วมของโรงเรียนในเครือ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ให้
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มีคุณภาพ ด้านวิชาการ คุณธรรม ครูส่วนใหญ่จึงมีความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนด้วย
ความทุ่มเทและตั้งใจในการสอนอย่างเต็มความสามารถ ยินดีเสียสละที่จะท างานให้โรงเรียนโดยไม่
หวังสิ่งตอบแทนเพ่ือให้งานของโรงเรียนประสบความส าเร็จ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ร่วมของโรงเรียน
ในกลุ่มเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คือ ต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการสูงขึ้น ร้อยละ ๓ 

๒. ระดับประสิทธิภาพการสอนของครูในกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการสอนของครู ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความชัดเจนในบทเรียน 
การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย การแสดงความใส่ใจในงานการสอน การท าให้
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนนั้นมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้นักเรียนประสบความส าเร็จ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า ครูในกลุ่มโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการมีความใส่ใจในการเรียนการสอน อาจเป็นเพราะในการที่จะเป็นโรงเรียนในเครือ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผู้บริหารต้องสามารถบริหารหลักสูตรการเรียน การบริหารจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ ให้สมกับปรัชญาของโรงเรียน คือ ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับประสิทธิภาพการสอนของครูในกลุ่ม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Pearson’s Correlation Coefficient) ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรของครูกับประสิทธิภาพการ
สอนของครู เพื่อทดสอบสมมติฐานที่กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (r = ๐.๖๙๙) ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ระดับสูง จากผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐาน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กร รายองค์ประกอบกับประสิทธิภาพการสอนของ
ครู พบว่า ความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพการสอนของครูรวม (r = ๐.๗๐๕) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

๓.๑ ความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับการสร้างความชัดเจนในบทเรียน การใช้กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย การแสดงความใส่ใจในการสอน การท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมี
ประสิทธิภาพ และการส่งเสริมให้นักเรียนประสบความส าเร็จ (r = ๐.๖๗๑, ๐.๖๓๙, ๐.๖๔๘, ๐.๖๔๑ 
และ ๐.๖๑๙ ตามล าดับ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑  

๓.๒ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทและความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างานเพ่ือประโยชน์ของ
องค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับประสิทธิภาพการสอนของครูรวม  (r =๐.๕๗๑) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความเชื่อมั่นอย่างสูงในการ
ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการสร้าง
ความชัดเจนในบทเรียน การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย การแสดงความใส่ใจในการ
สอน การท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จ (r = ๐.๕๔๔, ๐.๕๓๗, ๐.๕๐๑, ๐.๕๐๒ และ ๐.๕๒๐ ตามล าดับ) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๑ 
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๓.๓ ความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะด ารงความเป็นสมาชิกในองค์กร มีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับปานกลางกับประสิทธิภาพการสอนของครูรวม (r = ๐.๕๕๐) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับในเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับการสร้างความชัดเจนในบทเรียน การใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย การแสดงความใส่ใจในการสอน การท าให้กระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมให้นักเรียนประสบความส าเร็จ (r = ๐.๕๐๖, 
๐.๕๒๖, ๐.๔๗๘, ๐.๔๗๒ และ ๐.๕๒๑ ตามล าดับ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบประเด็นส าคัญท่ีจะน ามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรของครูกับประสิทธิภาพการสอนของครูใน

กลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พบว่าการทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งผลการทดสอบสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในภาพรวมมีค่า
ความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับสูงมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .๐๑ ทั้งนี้เพราะ
ความผูกพันต่อองค์กรเปรียบเสมือนเป็นตัวคอยกระตุ้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการอยู่รอดและความมี
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา ถ้าสถานศึกษามีสมาชิกที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงแล้ว จะมี
แรงผลักดันให้สมาชิกทุ่มเท มีความพยายามในการท างานอย่างเต็มที่ และสอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถานศึกษา ตลอดจนมีค่านิยมของสมาชิกอยู่ เป็นผลท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษา
เจริญก้าวหน้า ประสบความส าเร็จ นอกจากนั้นสมาชิกยังรู้สึกว่ามีส่วนร่วมของสถานศึกษา มีความ
ผูกพันต่อสถานศึกษาจะด ารงความเป็นสมาชิก การที่ครูมีความรู้สึกและแสดงพฤติกรรมต่อองค์กรที่
ตนเองเป็นสมาชิก โดยมีความศรัทธา ยอมรับเป้าหมายของสถานศึกษา ทุ่มเท ความเต็มใจที่จะงาน
เพ่ือความก้าวหน้าของสถานศึกษา ย่อมจะส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร และมีประสิทธิภาพใน
การท างาน  สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
สถานศึกษา ซึ่งในสถานศึกษาสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด คือ การสอนนักเรียนให้มีความรู้และประสิทธิภาพสูงสุด  
ประสิทธิภาพการสอนของครูเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ที่
สมบูรณ์แบบ ซึ่งเห็นได้จากพันธกิจร่วมของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  คือ ๑) 
พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น ๒) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ 
ประการ ๓) พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และ ๔) ส่งเสริมความสัมพันธ์
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีโครงการที่ส าคัญต่อนักเรียน ๔ โครงการ ได้แก่ ๑) 
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้น านักเรียน ๒) โครงการนิทรรศการ OCOP (หนึ่งห้องเรียน ห้องโครงการ) 
และ OSOP (หนึ่งโรงเรียน หนึ่งโครงการ) ๓) โครงการปันน้ าใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ 
เป็นโครงการสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ๔) โครงการส่งเสริมโอกาสเปลี่ยน
สภาพสถานที่เรียน นักเรียนแลกเปลี่ยน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในเครือเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการอยู่ในเกณฑ์ที่สูง เห็นได้จากการวิจัยของศุภวรรณ หล าผาสุก (๒๕๕๐) ได้ศึกษา
ความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตพ้ืนที่การศึกษา ๑ พบว่า ในด้านความ
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ศรัทธาต่อองค์กร ครูมีความศรัทธาต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนในเครือสาร
สาสน์ เขตพ้ืนที่การศึกษา ๑ เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งเป็นที่แรก มีการวางแผนนโยบายการบริหารที่
ชัดเจนและน่าเชื่อถือ รวมทั้งมุ่งเน้นคุณภาพทางการศึกษาส่งเสริมความรู้ทางวิชาการควบคู่คุณธรรม
และเป็นสถาบันที่เปิดมา ๔๓ ปี ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ อีกทั้งครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนยึดถือคติ
พจน์ในการท างาน คือ ท าอะไร ท าจริง โรงเรียนจึงมีครูที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการสอน 
ส่วนในด้านความทุ่มเทต่อองค์กร ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความทุ่มเทเสียสละเต็มที่และเต็มใจที่จะใช้
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก 
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตพ้ืนที่การศึกษา ๑ มุ่งส่งเสริมให้ครูมีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นและยินดี
ท างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ครูโรงเรียนสารสาสน์ เขตพ้ืนที่การศึกษา ๑ จึงต้องเป็น
ผู้น าในด้านการสอน การปฏิบัติตน สร้างแบบอย่างที่ดีให้กับครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตพ้ืนที่
การศึกษาอ่ืนๆ ปฏิบัติตาม และในด้านของความจงรักภักดีต่อองค์กรมีอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตพ้ืนที่การศึกษา ๑ เป็นโรงเรียนที่มีเปิดสอนมานาน ดังนั้น สมาชิกของ
องค์กรมีความเลื่อมใสในตัวผู้ก่อตั้งโรงเรียน รวมทั้งภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อีกทั้ง
โรงเรียนมีสวัสดิการที่สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้แก่บุคลากรตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
องค์กร จึงท าให้บุคลากรมีความจงรักภักดีเกิดความผูกพัน ไม่คิดโยกย้ายไปท างานที่อ่ืน บุคลากร
เหล่านี้มีความรู้สึกพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ ส่งผลท าให้ตั้งใจปฏิบัติงาน  และใช้ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ในการท างานเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  

เหตุนั้น เมื่อครูและบุคลากรทางการศกึษามีความผูกพันต่อโรงเรียนแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเท 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา มีความเชื่อมั่นอย่างสูง และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร มีความเต็มใจ ทุ่มเท ในงานการสอนให้ประสิทธิภาพการสอนประสบความส าเร็จ และมีความ
ภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในโรงเรียนแห่งนี้มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นสมาชิกของโรงเรียน เนื่องจาก
ผู้บริหารได้บริหารโดยให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและร่วมพัฒนาโรง เรียนในเครือ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ท าให้ครูทุกคนได้เห็นว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน และจะปฏิบัติ
หน้าที่ให้นานที่สุด มีความยินดีที่จะพัฒนานักเรียน สั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ พัฒนานักเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ และสามารถน าเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และไปแข่งขันเพ่ือสร้างชื่อเสียง
ให้แก่โรงเรียน สามารถพาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Sheldon M. (0270: 042 – 996) ที่พบว่า บุคคลยิ่งท างานในองค์กรนานเท่าไรก็จะมี
ความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น และการที่บุคคลมีความรู้สึกต่อองค์กร ความต้องการที่จะคงความเป็น
สมาชิกขององค์กรก็จะมีมากขึ้น ทั้งนี้ต้องการใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่สร้างชื่อเสียงและพัฒนา
องค์กรให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป สรุปได้ว่าความผูกพันต่อองค์กรของครูเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดผลดีต่อ
ประสิทธิภาพการสอนของครู ให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับความผูกพันต่อองค์กรของครูกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครู ต้องท าให้บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์กรและหวงแหนองค์กร 
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มีความเชื่อมั่นในเป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะเกิดผลท าให้บุคลากรจะมีความเต็มใจทุ่มเทท างานอย่าง
เต็มที่และรู้สึกจะเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรต่อไปจนถึงเกษียณอายุงาน  

๒. ผู้บริหารควรสร้างความเชื่อมั่นและค่านิยมที่ดีของโรงเรียนให้เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้ครูผู้สอนเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับกับเป้าหมายของโรงเรียนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน และตั้งใจท าหน้าที่ในการสอนเพ่ือจะให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และเป็นผลที่ดีแก่โรงเรียนท าให้โรงเรียนมีชื่อเสียง บุคลากรทุกคนเกิดความรัก ความศรัทธา 
และเชื่อมั่นในโรงเรียนมากยิ่งข้ึน และเกิดความผูกพันต่อโรงเรียนมากยิ่งขึ้นด้วย  

๒. ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และเต็มใจท างานเพ่ือ
ประโยชน์ให้กับโรงเรียน ควรปลูกฝังให้ครูเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ต้องให้ครู
มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ให้ครูทุกคนมี
ความผูกพันกับงาน เพ่ือให้ครูทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ มุ่งมั่นในการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และตั้ งใจปฏิบัติ งาน
นอกเหนือจากหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะเกิดความรู้สึกผูกพันที่ได้ท างานเพ่ือโรงเรียน และเกิดผล
งานที่ดีแก่โรงเรียน  

๓. ผู้บริหารควรเสริมสร้างความรู้ตระหนักให้ครูรู้สึกว่ามีความส าคัญต่อโรงเรียน โดยให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ของงานที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น เมื่อครูมีความผูกพันต่อโรงเรียน 
และตั้งใจสอนนักเรียนจนประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน และสร้างชื่อเสียงให้ กับ
โรงเรียน และประโยชน์ที่เกิดข้ึนจะท าให้ครูผู้สอนได้รับค าชมเชย ได้รางวัลในการตั้งใจจากการปฏิบัติ
หน้าที่ เพ่ือให้ครูผู้สอนเกิดความรักความภาคภูมิใจในการเป็นบุคลากรของโรงเรียน ควรสร้างแรง
บันดาลใจ สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน ไม่
รู้สึกเครียด หรือกังวล และไม่คิดที่จะย้ายไปท างานที่อ่ืน  

๔. ผู้บริหารต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมการสอน ที่ช่วยส่งเสริมให้ครูมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ช่วยให้ครูสามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิผล ต้องบริหารโรงเรียนที่มุ่งเน้นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้เกิดความ
ค้นพบองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดและสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้สูงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียน 3) เพ่ือศึกษาเจตคติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีน ประชากร ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัตนชัยศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งหมด 26 
คน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีน 2) แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน 3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสื่อสาร
ภาษาจีน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 1) ความถี่ 2) ค่าร้อยละ 3) ค่าเฉลี่ย 4) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 5) ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพ 84.27/80.88 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
2. ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 26 คน 

ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีน มีเจตคติต่อการใช้ชุดกิจกรรม 

การสื่อสารภาษาจีนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรม, การสื่อสารภาษาจีน, มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
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Abstract 
This research aimed to 1) construct Chinese communication-based learning 

package for Thai grade 8 students with efficiency of 80/80, 2) compare the Chinese 
communicating ability of students before and after the implementation of the 
Chinese communication-based learning package, 3) study the attitude of students 
toward the use of Chinese communication-based learning package. The population 
of the study consisted of 26 Thai grade 8 students of Rattanchaisuksa school in the 
second semester in 2017 academic year. The instrument used for this study were 1) 
the Chinese communication-based learning package, 2) Evaluation form measuring 
Chinese communicating ability, 3) Attitude form measuring students attitude after 
using the Chinese communication-based learning package. The statistics used in the 
research were 1) Frequency, 2) Percentage, 3) Mean, 4) Standard Deviation.  

The results of this research were as follows: 
1. The efficiency of the Chinese communication-based learning package for 

Thai grade 8 students was shown on 84.27/80.88 which was more efficiency than the 
standard of 80/80. 

2. The ability to communicate in Chinese of students after using Chinese 
communication-based learning package was higher than their ability before studying. 

3. The attitude of students after using the Chinese communication-based 
learning package was at the medium level. 

 
Keywords: Learning Package, Chinese Communicate, Thai Grade 8 Students 
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บทน ำ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจาก

ภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้ และเข้า ใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่าย 
และกว้างข้ึน และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:190) 

ปัจจุบันนี้ คนไทยจ านวนมากนิยมเรียนภาษาจีนทั้งการเรียนในโรงเรียนหรือแบบเรียน
นอกโรงเรียน อันเนื่องมาจากการที่ภาษาจีนได้เข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับ 
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การติดต่อท าธุรกิจค้าขาย หรือการร่วมทุน
กับนักธุรกิจชาวจีนทั้งจากแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮ่องกง หรือ สิงคโปร์ที่มีอัตราส่วนทางการท าธุรกิจ
เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ท าให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางเพ่ิมมากขึ้นเป็นเงา
ตามตั ว  จาก เหตุ ผลที่ ไ ด้ กล่ า ว  ภาษาจี น เข้ ามามีบทบาทอย่ า งส าคัญ ต่ อประ เทศไทย 
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้บรรจุภาษาจีนกลางเข้าเป็นภาษาหนึ่ งในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ โดยให้โรงเรียนที่เปิดสอนเป็นผู้ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอน เวลาผ่าน
ไปอย่างรวดเร็วจนถึงวันนี้ เราได้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทยมีอย่าง
กว้างขวางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะเห็นได้ว่ามีการสอนภาษาจีนกลางอยู่ในทุกระดับ 
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันสอนภาษา
เอกชนที่เปิดสอนภาษาจีนกลางให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป อย่างไรก็ตาม เราเห็นได้ว่า สถานการณ์โดยรวม
ของการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบสถานศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชนนั้นยังไม่สามารถเรียกว่าประสบความส าเร็จเท่าใดนัก ทั้งนี้เพราะเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
หลายประการ 

จุดมุ่งหมายของการเรียนภาษา ดังค ากล่าวของเบญจมาศ ข าสกุล (2558) ก็คือ เพ่ือให้
สามารถใช้ภาษาสื่อสารกับคนอ่ืน การสื่อสารมีความส าคัญมากในสังคมนี้ เพราะว่า 1) การสื่อสาร
เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ไม่มีใครที่จะด ารงชีวิตได้โดยปราศจากการ
สื่อสาร ทุกสาขาอาชีพก็ต้องใช้การสื่อสารในการปฏิบัติงาน การท าธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะสังคมมนุษย์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา พัฒนาการทางสังคม จึงด าเนินไปพร้อมๆ กับพัฒนาการ
ทางการสื่อสาร 2) การสื่อสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลและสังคม ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี สะท้อนให้เห็นภาพ
ความเจริญรุ่งเรือง วิถีชีวิตของผู้คน ช่วยธ ารงสังคมให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
3) การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทั้งตัวบุคคลและสังคม การพัฒนาทาง
สังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้งศาสตร์ในการสื่อสาร 
จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และ
พัฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ 
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ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารมีความส าคัญอย่างที่กล่าวมา เนื่องจากภาษาจีนที่ใช้ในการสื่อสาร
เข้ามาในชีวิตของคนไทยและมีบทบาทส าคัญมากขึ้น การเรียนการสอนการสื่อสารภาษาจีนเป็นสิ่ง
ส าคัญต่อคนไทย รัฐบาลไทยก็มีนโยบายออกมาด้วย และโรงเรียนได้เป็นสถานที่ที่ด าเนินการจัดการ
เรียนภาษาจีน แต่การเรียนการสอนของวิชาภาษาจีนนั้นยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 

เนื่องจากผู้วิจัยเป็นครูสอนที่โรงเรียนรัตนชัยศึกษา ได้เห็นว่าปัญหาของการเรียนการสอน
ภาษาจีนว่า ภาษาจีนเป็นภาษาท่ียาก ต้องจดจ าค าศัพท์มากมาย ท าให้นักเรียนไม่อยากเรียนภาษาจีน 
ปัญหาอีกประการ คือ นักเรียนส่วนมากมีปัญหาด้านการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร เมื่อเรียนภาษาจีน
ไปแล้ว ไม่สามารถใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารได้ ตลอดระยะเวลาที่เรียนภาษาจีนในโรงเรียน 
นักเรียนบางคนอาจไม่เคยพูดภาษาจีนเลยแม้แต่ประโยคเดียว เมื่อถึงเวลาจ าเป็นต้องพูดก็รู้สึกอึดอัด
พูดไม่ออก เมื่อพบครูจีนก็พยายามหลบ ไม่กล้าพูดด้วย เพราะไม่มั่นใจตนเอง เห็นได้ว่า ทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาจีนเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการแก้ไขพัฒนา ดังนั้น ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระบุตัวชี้วัดผลการเรียน
ของนักเรียนมัธยมศึกษาที่เรียนภาษาจีนในการเน้นการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสารเพ่ือฝึกการ
สื่อสารของภาษาจีน ครูผู้สอนวิชาภาษาจีนจะต้องหาวิธีช่วยฝึกทักษะการสื่อสารเพ่ือให้ผู้เรียนสื่อสาร
ได้ และให้ความส าคัญจากการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากการสื่อสารไม่ได้โดยการจัด
กิจกรรมที่พัฒนาทักษะการสื่อสารของภาษาจีน หรือน าเครื่องมือพัฒนาการสื่อสารมาใช้ร่วมกับการ
เรียนการสอน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท าวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการสื่อสาร
ภาษาจีนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือแก้ปัญหาของนักเรียนที่สื่อสารใช้ภาษาจีนไม่ได้
และเพ่ือที่จะได้น าชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนมาช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสา รภาษาจีนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัตนชัยศึกษา ให้สามารถใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียน ก่อนและหลังการ
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

3. เพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการ
สื่อสารภาษาจีน 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ผู้วิจัยต้องการพัฒนาชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยใช้ค าศัพท์ ประโยค และบทสนทนาจากหนังสือบทเรียน เรียนภาษาจีนให้สนุกของชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 น ามาจัดเรียงล าดับและจัดหมวดหมู่ ตานเนื้อหาบทเรียน แล้วน ามาสร้างชุดกิจกรรม 5 ชุด 
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๑. ประชากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัตนชัยศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 จ านวนทั้งหมด 26 คน ซึ่งโรงเรียนรัตนชัยศึกษาเป็นโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน
น้อย มีนักเรียนระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นนักเรียนที่เรียนภาษาจีน
มาอย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้เป็นประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได ้

๒. ตัวแปร ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

๓. ระยะเวลา การพัฒนาและใช้ชุดกิจกรรมครั้งนี้ ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2560 ชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้ในการ
ทดลองมีจ านวน 5 ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมละ 1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวม 5 แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เวลาจัดการเรียนการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ในการใช้ชุด
กิจกรรม 10 ชั่วโมง 

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) ชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีน  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แบบประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน 3) แบบวัดเจตคติต่อการ
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีน 

๕. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ด าเนินการทดสอบ (Pre Test) ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนกับกลุ่ม

ประชากรโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น บันทึกผลการสอบ
ไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

2) ใช้ชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับกลุ่มประชากร 
3) ตอนที่นักเรียนจบชุดกิจกรรมแต่ละชุดแล้วให้นักเรียนท าแบบประเมินย่อยท้ายบท

ประจ าชุดกิจกรรม เพ่ือน าคะแนนไปหาประสิทธิภาพ 80 ตัวแรก 
4) ด าเนินการทดสอบ (Post Test) หลังเสร็จการใช้ชุดกิจกรรมทั้งหมด โดยใช้แบบ

ประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือน าคะแนนไปวิเคราะห์และหา
ประสิทธิภาพ 80 ตัวหลัง 

5) ให้นักเรียนท าแบบวัดเจตคติต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีน 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการทดลองมาวิเคราะห์ 

๖. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

2 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
2) เปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนหลังเรียนและก่อนเรียน 
3) วัดเจตคตินักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการสื่อสาร

ภาษาจีน โดยการหาค่าเฉลี่ย 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพ 84.27/80.88 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
2. ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 26 

คน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีน มีเจตคติต่อการใช้ชุดกิจกรรมการ

สื่อสารภาษาจีนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ผลการวิจัยและ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. การวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.27/80.88 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจาก ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านการสร้างอย่างมีระบบและวิธีการสอนที่เหมาะสม
ตามขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษากระบวนการสร้างชุดกิจกรรม การศึกษาหลักสูตร การคัดเลือกเนื้อหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ภาษาจีน รวมทั้งวิเคระห์เนื้อหา จัดแบ่งเนื้อหา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาจีน เวลาสอนในแต่ละชุด เพ่ือน ามาวางแผนในการสร้างชุดกิจกรรม ก าหนดรายละเอียดของแต่
ละชุด และด าเนินการสร้างชุดกิจกรรมแต่ละชุดตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ แล้วน าชุดกิจกรรมที่
สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือ
ตรวจสอบหาข้อบกพร่องทางด้านเนื้อหาสาระ และความเหมาะสม น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เมื่อผ่านการแก้ไขปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นยังต้องน า ไปทดสอบประสิทธิภาพ เพ่ือหา
ข้อบกพร่องในชุดกิจกรรมแต่ละชุด รวมทั้งด้านภาษา กิจกรรมเรียน เวลาในการทดลอง เพ่ือให้ชุด
กิจกรรมครบสมบูรณ์สร้างอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน จากเหตุผลดังกล่าวนี้เอง จึงเป็นเหตุส าคัญ
ประการหนึ่งที่ท าให้ชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ MENG QIU (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนภาษาจีน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ชุด
การสอนภาษาจีน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนในประเทศไทยที่
สร้างขึ้นนี้มีประสิทธิภาพ 83.28/88.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ที่ตั้งไว้ และ
ผลงานวิจัยของ SUN LIYUN (2559) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ยทุกชุดกิจกรรม  
E1/E2 = 80.54/83.58 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

2. ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 26 
คน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้มีปัจจัยส าคัญ
เพราะว่ากิจกรรมในชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีน ได้ฝึกให้นักเรียนก าหนดจุดประสงค์ในการสื่อสาร
ภาษาจีนและด าเนินการพูดและสื่อสารกับคนอ่ืนโดยใช้ภาษาจีน กิจกรรมที่ผู้วิจัยจัดในการเรียนการ
สอนที่สนุกสนานท าให้นักเรียนสนใจเรียนภาษาจีนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สามารถเกิดความ
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เข้าใจมากขึ้นในการเรียนภาษาจีน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพิมล ทองวิจารณ์ (2548) ที่ศึกษา
เรื่องชุดการสอนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารระดับพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เสนอ
ว่ากิจกรรมจะท าให้ครูและนักเรียนได้สร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกันในระหว่างเรียนจึงช่วยสร้าง
บรรยากาศอันดีที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังปลูกฝังนักเรียนให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาจีน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิต และการ
เรียนในขั้นสูงต่อไป นอกจากนี้ ผลจากการใช้ชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนที่ส่งผลให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดีขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของขจรวรรณ ภู่ขจร (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน เรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ก่อนเรียนเท่ากับ 12.27 คะแนน และหลังเรียน 23.33 คะแนน ตามล าดับ ซึ่งพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีน มีเจตคติต่อการใช้ชุดกิจกรรมการ
สื่อสารภาษาจีน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากภาษาจีนเป็น
ภาษาท่ียาก ต้องจดจ าค าศัพท์มากมาย ท าให้นักเรียนไม่อยากเรียนภาษาจีน นอกจากนี้นักเรียนก่อน
เรียนภาษาจีนด้วยชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีน ส่วนมากไม่มีโอกาสใช้ภาษาจีนไปสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน เมื่อเรียนภาษาจีนไปแล้วก็ท้ิงไป เพราะว่าไม่มีใครพูดภาษาจีน และไม่ต้องการใช้ภาษา
ในชีวิตประจ าวันด้วย ดังนั้น การสื่อสารโดยใช้ภาษาจีน ส าหรับนักเรียนยังยากอยู่  แต่เมื่อผู้วิจัยสร้าง
ชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนขึ้นหลังจากศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนภาษาจีนและ
น าไปใช้กับนักเรียน นักเรียนก็มีเจตคติต่อการเรียนการสอนภาษาจีนได้ดีขึ้นแล้ว แต่ว่ายังมีบางคนที่
ยังคิดว่าภาษาจีนเป็นภาษาท่ียากและไม่สนใจในการเรียนภาษาจีน แต่นักเรียนส่วนมากที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมคิดว่าภาษาจีนเป็นภาษาท่ีน่าสนใจ และมีความสุขในการเรียนภาษาจีน เพราะว่าเมื่อผู้วิจัยใช้
ชุดกิจกรรมให้กับนักเรียน นักเรียนได้มีโอกาสมากขึ้นที่สามารถใช้ภาษาจีนไปสื่อสารกับเพ่ือน ๆ และ
ครูผู้สอน ท าให้นักเรียนฝึกสื่อสารภาษาจีนได้ดีขึ้น และไม่เบื่อเรียนภาษาจีน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
YANG DAN (2553) ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4 เสนอว่าชุดกิจกรรมท าให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างสนุก มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อสาร เรียนรู้ที่หลากหลายและประเมินผลเหมาะสมต่อนักเรียน นักเรียน
ได้มีโอกาสแสดงออก มีการเคลื่อนไหว สามารถร่วมกันปรึกษาหารือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วย
ความสนุกสนานพร้อมกับได้เรียนรู้ไปกับเพ่ือนๆ จากการท ากิจกรรม ได้มีโอกาสผลัดเปลี่ยนกันท า
กิจกรรมด้วยความเต็มใจ และสมัครใจ จึงช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และจดจ าได้ดียิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1.1 ก่อนที่น าชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปใช้ 

ครูผู้สอนควรเตรียมตัวให้พร้อม โดยศึกษาคู่มือครูให้เข้าใจ เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ให้ครบ
ตามจ านวนนักเรียน และศึกษารายละเอียดของชุดกิจกรรม 

1.2 เมื่อน าชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปใช้ 
ครูผู้สอนต้องด าเนินการสอนตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนที่ระบุไว้ 
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และอธิบายหรือชี้แจงวิธีการปฏิบัติกิจกรรมให้ชัดเจน เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจในการท ากิจกรรมและท า
ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.3 ครูผู้สอนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนเป็นอย่างดี เพราะว่า
เมื่อนักเรียนมีค าถามหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวกับภาษาจีน ครูผู้สอนต้องสามารถตอบค าถามหรือข้อสงสัย
ของนักเรียนได้อย่างดี นอกจากนี้ ครูผู้สอนก็ต้องเป็นผู้เผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมจีน ท าให้
นักเรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาจีนมากขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 จากการทดลองใช้ชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุดนี้ ได้ชุดกิจกรรมที่  4 ที่เป็นชุดที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะว่าชุดที่ 4 เป็นชุดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว สามารถเอาไปใช้
ในทุกวัน นักเรียนสนใจในการเรียนการสอนชุดกิจกรรมนี้ ดังนั้นควรมีการสร้างหรือพัฒนาชุดกิจกรรม
การสื่อสารภาษาจีนเนื้อหาที่น่าสนใจ และมีกิจกรรมที่สนุกสนาน 

2.2 ควรมีการเปรียบเทียบการสอนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดนี้กับวิธีการสอนอ่ืนๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2.3 ควรมีการน าชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนหลายโรงเรียนที่มีบริบทและสภาพแวดล้อม 
ที่แตกต่าง เพื่อได้ข้อสรุปผลงานวิจัยที่กว้างขวางมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ให้ผลการเรียนรู้ด้านสาระวิชาได้ดีกว่าวิธีการ

จัดการเรียนรู้แบบการบรรยาย เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจ
ของผู้เรียน โดยมีครูเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ เรียน
การสอน โดยมี ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ  
ขั้นแสวงหาความรู้ ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และขั้นน าเสนอผลงานและประเมินผล  ปัจจัยสนับสนุนและ
เงื่อนไขของกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เน้นการฝึกทักษะ 3R คือ จัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน การเขียนอย่างต่อเนื่อง ฝึกการคิดแบบบูรณาการระหว่างความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์เดิมกับสิ่งใหม่ รวมการฝึกทักษะ 7C คือ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  
คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ การท างานเป็นทีม มีภาวะ
ผู้น า มีความรู้เกี่ยวกับสื่อ สามารถน าสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี มาใช้อย่างจริงจัง พัฒนาทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานได้จัดกลุ่ม
การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ๕ กลุ่ม คือ การคิดพ้ืนฐาน การคิดอย่างมี
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เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ การคิดองค์รวม และการคิดสู่ความส าเร็จ โดยมีการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน ๕ ด้าน ได้แก่ เน้นการจัดการเรียนเชิงสหวิทยาการ ของวิชาแกนหลัก การสร้างระบบ
การเรียนรู้ที่ เน้นสมรรถนะเป็นฐาน การสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมก ารบูรณาการแหล่งเรียนรู้  
สร้างบรรยากาศทั้งกายใจ และพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการวางแผนและท างานร่วมกัน  
โดยโรงเรียนต้องก าหนดปรัชญาการศึกษาและวิสัยทัศน์ เพ่ือให้ครูได้จัดท าแผนการสอนได้ถูกต้อง  
ตามเกณฑ์ 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน, การเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน,  

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

Abstract 
The project-based learning management was the basis for learning the 

subject description better than the learning method used in the lecture, which was a 
very deep learning process in the topic of learning according to the interests of 
individual learners or group learners. The main features of the project were to focus 
on the answers to the questions and practice activities to practice their skills in their 
own every step. The teachers provided the learning and used technology to assist in 
learning and project-based learning. The supporting factors and conditions of the 
Instructional Process of Project Based Learning consisted of 6 steps: basic knowledge, 
the stimulation of interest, the grouping of cooperation, the pursuit of knowledge, 
the conclusion of the study process, and the presentations and evaluations. For the 
grouping of the development of thinking process in a systematic and concrete 
consisted of 5 groups: basic thinking, rational thinking, creative thinking, holistic 
thinking, and 5 thinking for success. On the development of the learning and 
teaching process consisted of 5 aspects: focus on interdisciplinary learning in core 
subjects, creating a learning environment that focused on performance-based, 
creating Innovation, promoting the integration of learning resources and created an 
atmosphere both physical and mental, and the development of self-learning through 
planning and collaboration. Development of the Instructional Process of  Project 
Based Learning for  Enhancing the Learners in the 21st Century of Phrapariyattidhamma  Schools, 
General Education Section, Bangkok, should start from the philosophy of education 
and vision by the philosophy of education and vision management of the school 
must be clearly defined and also the policy must be assigned in line with  
the educational philosophy and vision so that the teachers will plan the learning  
and teaching in accordance with the philosophy, vision and policy, and the 
curriculum and learning objectives according to  standard and core curriculum 
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indicators using teaching styles and teaching techniques that make the learners learn 
the most proactive. 

 
Keywords:  Development of the Instructional Process, Project Based Learning, 

Enhancing the Learners in the 21st Century. 
 
 
 
บทน า 

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project Based Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง
(constructivism) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning)  โดยวิธีการเรียนรู้ ที่เริ่มจาก
การแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด ตลอดจนทักษะในการแก้ปัญหาไว้ในรูปแบบการเรียนรู้อีกด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนี้ยึดหลักการของ constructionism ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากทฤษฎีการ
สร้างความรู้ (Constructivism) ของเพียเจต์ (Piaget) โดยศาสตราจารย์ เซมัวร์ เพพเพิร์ต 
(Seymour Papert) เป็นผู้น าเสนอการใช้สื่อทางเทคโนโลยี ช่วยในการสร้างความรู้ที่เป็นรูปธรรมแก่
ผู้เรียนโดยอาศัยพลังความรู้ของตัวผู้เรียนเอง และเมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาก็จะเสมือนเป็น
การสร้างความรู้ขึ้นในตัวเองนั่นเอง ความรู้ที่สร้างขึ้นเองนี้มีความหมายต่อผู้เรียนมาก เพราะจะเป็น
ความรู้ที่อยู่คงทน ไม่ลืมง่ายขณะเดียวกันสามารถถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืนเข้าใจความคิดของตัวเองได้ดี
นอกจากนั้นความรู้ที่สร้างขึ้นเองนี้ ยังจะเป็นฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด (ทิศนา แขมมณี, ๒๕๔๗) 

ปัจจุบันการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นการศึกษาที่เต็มไปด้วยความท้าทายต่อปัญหาที่
เกิดข้ึนในหลายรูปแบบซึ่งผู้เรียนต้องเรียนรู้ในการเผชิญกับปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การเรียน
การสอนในโรงเรียนศตวรรษที่ ๒๑ จ าเป็นที่ต้องมีหลักสูตรที่ฝึกให้ผู้เรียนได้เผชิญกับปัญหาในโลกของ
ความเป็นจริง ด้วยการเน้นพัฒนาทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพที่เป็นเชิงบวกสร้า งสรรค์ 
และสามารถค้นหาค าตอบแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยผู้บริหารโรงเรียนคาดหวังที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญ คือ มีความสามารถในการคิดวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ
มีขั้นตอน มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และรู้จักวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และ
แสวงหาแนวทางที่หลากหลายในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน จึงเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่งในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้นให้
ความส าคัญกับผู้เรียนได้ท างานร่วมกันเป็นทีมในการที่จะแสวงหาความสุขและความส าเร็จร่วมกัน
ของผู้เรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามเป้าหมายการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
คือ ได้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก 3R และ 7C 

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดังกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
กระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของ
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมสืบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 

๒. เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัจจุบันที่เป็นปัจจัยสนับสนุนและเงื่อนไขของกระบวนการเรียน
การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 

๓. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือ
ส่ง เสริมการเรียนรู้  ในศตวรรษที่  ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) รวบรวม
ข้อมูลการวิจัยแบบวิธีผสาน (Mixed Method Research) ประกอบด้วยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการศึกษาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) โดยคณะผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการวิจัยเป็น ๓ ระยะ ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

ระยะที่ ๑  ขั้นการศึกษาเอกสาร เป็นการศึกษาเอกสารต่างๆ เช่น ต ารา หนังสือ 
บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ กระบวนการเรียนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ระยะที่ ๒ ขั้นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน และเงื่อนไขของ
กระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ระยะที่ ๓ ขั้นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือ
ส่ง เสริมการเรียนรู้  ในศตวรรษที่  ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร” แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

๑. ผลการศึกษากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า 
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แนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ให้ผลการเรียนรู้
ด้านสาระวิชาได้ดีกว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบการบรรยาย เป็นกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งในหัวข้อการเรียนรู้ ตามความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม 
ลักษณะส าคัญของโครงงานเป็นการเน้นที่การหาค าตอบให้แก่ค าถาม และการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน ๒) ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
๓) ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ ๔) ขั้นแสวงหาความรู้ ๕) ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และ ๖) ขั้นน าเสนอผลงานและ
ประเมินผล เมื่อวัดผลการเรียนรู้ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ จะพบว่านักเรียนกลุ่มที่
เรียนแบบโครงงานเกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึก เด็กเกิดแรงจูงใจ (Motivation) ในการเรียนและจดจ่ออยู่
กับการเรียนที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมของนักเรียน (Student Engagement) ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน ถือได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะต่างๆ ด้วยตนเองทุกข้ันตอน โดยมีครูเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนแบบโครงงาน ดังนั้น ครูผู้สอนแบบโครงงานจ าเป็นต้อง
ใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียได้อย่างคล่องแคล่ว และออกแบบการเรียนการสอนโดยน าเครื่องมือโซเชียล
มีเดียเข้ามาร่วมในแต่ละขั้นตอนของการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพ่ือช่วยพัฒนาทักษะที่จ าเป็นใน
การเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี ๒๑ ของนักเรียน 

๒. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันที่เป็นปัจจัยสนับสนุนและเงื่อนไขของกระบวนการเรียน
การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร  ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ทักษะการเรียนรู้ ด้าน 3R ประกอบด้วย Reading (การอ่านออก) (W) Riting 
(เขียนได้) และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) พบว่า ครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน และใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนมากจะเน้นให้ผู้เรียนท่องจ ามากกว่าเน้นความเข้าใจ  ท าให้นักเรียนขาดการฝึกคิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง เช่น นักเรียนไม่สามารถเลือกเรื่องหรือประเด็น และการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอนไม่ได้ จึงขาดการคิดแบบบูรณาการระหว่างความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์เดิมกับสิ่งใหม่  

๒.๒ ทักษะการเรียนรู้ ด้าน 7C ประกอบด้วย Critical Thinking and Problem 
Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and 
Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะ
ด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership 
(ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) Communications, Information, and Media 
Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ 
และทักษะการเรียนรู้) พบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส่วนมากผู้สอนขาดทักษะ
การสอน การเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบโครงงานเป็นฐาน การจัดการเรียนการสอนยังไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การสอนยังยึดครูเป็นศูนย์กลาง ไม่ได้น าสื่อและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างจริงจัง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอ  นักเรียนขาดการพัฒนาทักษะ
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ชีวิตที่ส าคัญด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 
ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ  

๒.๓ หลังจากผ่านการอบรมการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า ครูมี
ความพึงพอใจต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๗ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร  

๒.๔ หลังจากผ่านการอบรมการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๔๗ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  

๓. ผลการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า 

๓.๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ควรจะให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยเริ่มจากโรงเรียนต้องก าหนดปรัชญาการจัดการศึกษาให้ชัดเจน 
มอบหมายนโยบายให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา เพ่ือให้ครูได้วางแผนการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับปรัชญา นโยบาย หลักสูตร และจุดประสงค์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลาง ใช้รูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) มากที่สุด 

๓.๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรเสริมสร้างทักษะกระบวนการ
คิดให้หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพราะการคิดเป็นพ้ืนฐานของการใช้ชีวิตแต่ควรก าหนด หรือจัดกลุ่ม
ความคิด และส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ตัวอย่างการ
แบ่งกลุ่มความคิด เช่น การคิดพ้ืนฐาน การคิดอย่างมีเหตุผล  การคิดสร้างสรรค์ การคิดองค์รวม การ
คิดสู่ความส าเร็จ ตัวอย่าง การคิดพ้ืนฐาน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ  การคิดอย่างมี
เหตุผล ได้แก่ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา   การคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ 
การคิดสร้างสรรค์ การคิดสังเคราะห์ การคิดประยุกต์  การคิดองค์รวม ได้แก่ การคิดเชิงมโนทัศน์ 
การคิดบูรณาการ  และการคิดสู่ความส าเร็จ ได้แก่ การคิดอนาคต การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น 

๓.๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรจะมีการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการของวิชาแกนหลัก 
นักเรียนกับครูร่วมมือกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาของหลายวิชาและวิธีกา ร
สอนหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน สร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-
based) เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) และมีการประเมินผลและการ
ตรวจสอบตามเกณฑ์ความสามารถ หรือกรอบมาตรฐานสมรรถนะ (Rubrics)  สร้างนวัตกรรม และ
วิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการโดยมีเทคโนโลยีเกื้อหนุน และพัฒนาจากการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
หรืองานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ควรส่งเสริมการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศทั้งกาย
และใจ ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน และควรส่งเสริมให้ครูได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน  เพ่ือพัฒนาการ
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เรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

๓.๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรจะมีการพัฒนาทักษะการเรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑ คือ 3R คือ (การอ่านออก, เขียนได้, และคิดเลขเป็น) และ 7C (ทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา, ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม, ทักษะ
ด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์, ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และภาวะผู้น า, ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ, ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ ) ด้วยการเตรียมหลักสูตร
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เตรียมบทบาทครู ส ารวจชุมชนสร้างแรงบันดาลใจ   การระดมความ
คิดเห็น การสืบค้น วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะข้อมูล การออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู
ร่วมกับนักเรียน ครูร่วมกับครู ครูร่วมกับชุมชน ลงมือปฏิบัติด้วยการเรียนรู้ การทดลอง การสร้าง
ชิ้นงาน การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ หรือสถานการณ์จริง และประยุกต์ ต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือสังคม 

๓.๕ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรจะมีวิธีการให้นักเรียน
รู้จักการเลือกเรื่อง/ปัญหาที่จะท าโครงงานเพ่ือแก้ไขปัญหา การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้
เกิดทักษะการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ โดยครูต้องเป็นผู้กระตุ้น การจัดกิจกรรมเร้าให้ผู้เรียนคิด  การหา
หัวข้อเรื่องที่จะท าโครงงานครูต้องให้นักเรียนเลือกเรื่องที่จะท าโครงงานด้วยตนเอง และด้วยความ
พอใจ เรื่องที่จะท าอาจเป็นผลมาจากการอ่านหนังสือ การฟังบรรยาย การทัศนศึกษา การได้พบเห็น
สิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน และปัญหาที่นักเรียนจะท า หรือควรเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน 
และควรเน้นเรื่องใกล้ตัว เกิดประโยชน์จริงกับนักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายของโครงงาน 

๓.๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรจะมีวิธีการให้นักเรียน ก าหนด
จุดประสงค์ ตั้งสมมุติฐาน และก าหนดวิธีการท าโครงงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ โดยครูควรดูและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดและรอบคอบชี้
แนวทางให้ผู้เรียนก าหนดจุดประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือจะได้มีเข็มทิศที่ใช้ก าหนดการด าเนินโครงงาน เห็น
ถึงเป้าหมายที่มีคุณค่าจากการท าโครงงาน ครูควรตรวจสอบรายละเอียด การตั้งสมมติฐาน และ
วิธีการด าเนินงานว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ และครูควรตรวจสอบล าดับขั้นตอน
ต่างๆ ให้ชัดเจน สร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนุกกับการท าโครงงาน จะได้เรียนรู้ อย่างมีความสุข 
และเกิดความภาคภูมิใจเมื่อโครงงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

๓.๗ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรมีวิธีการให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติโครงงาน เพ่ือแก้ไขปัญหา การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เกิดทักษะ ด้าน 3R และ
ด้าน 7C ด้วยการกระตุ้นนักเรียนให้รู้สึกชอบ สนุก อยากลงมือท าโครงงาน จูงใจให้เห็นความส าคัญ
ของการเรียนรู้จากการท าโครงงาน ครูเป็นพ่ีเลี้ยง (Coach) ให้นักเรียนตลอดการท าโครงงาน เอาใจใส่ 
คอยเป็นที่ปรึกษาให้นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง ตลอดการท าโครงงาน ครูควรเป็นเพ่ือนร่วม
ทางการเรียนรู้ (Facilitator) ที่อ านวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกันไปกับนักเรียน เพราะปัญหาที่
เกิดข้ึนบางปัญหาในระหว่างที่ท าโครงงาน อาจเป็นปัญหาใหม่ที่ครูไม่เคยพบมาก่อน ครูควรเรียนรู้ไป
พร้อมๆกับนักเรียนด้วย และครูควรวางแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน เพ่ือให้นักเรียนมีเข็มทิศของการ
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ท าโครงงานที่ชัด ล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน จะช่วยให้ครูและนักเรียนลงมือท าโครงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพไม่ต้องเสียเวลา เสียทรัพยากรไปเปล่าประโยชน์ 

๓.๘ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรมีวิธีการให้นักเรียนรู้จัก
รูปแบบการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงานเพ่ือแก้ไขปัญหา การพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนและเกิดทักษะด้าน 3R และดา้น 7C ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยครูควรหาตัวอย่างการเขียนรายงานที่
ดี มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ หรือพานักเรียนไปดูนิทรรศการการน าเสนอโครงงานจาก โรงเรียนต่างๆ ให้
นักเรียนได้ศึกษาจากแบบปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ครูและนักเรียนช่วยกันหาวิธีการเขียนรูปแบบ
รายงาน ช่วยกันออกแบบโครงสร้างของรายงาน และมอบหมายการจัดพิมพ์ให้กับนักเรียน ที่มี
ความสามารถในการพิมพ์และออกแบบ เพ่ือให้รายงานมีรูปแบบที่เหมาะสม โดยครูและนักเรียน
ร่วมกันฝึกฝนการน าเสนอโครงงาน มีตารางสอนการฝึกซ้อมที่ชัดเจน มีผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ประเมิน 
ตรวจสอบและเสนอแนะให้ปรับแก้ เพ่ือนักเรียนจะได้มีความเชี่ยวชาญ และไม่ตื่นเต้นเมื่อต้อง
น าเสนอจริงๆ 
 

องค์ความรู้จากจากการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
เป็นองค์ความรู้ของการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน ซึ่งสามารถน าไปใช้
ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนี้ 
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ภาพองค์ความรู้จากการวิจัย 
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อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร” จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้
ดังนี้ 

๑. ผลการศึกษากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนกลุ่มที่
เรียนแบบโครงงานเกิดการเรียนรู้ในมิติท่ีลึก เด็กเกิดแรงจูงใจ (Motivation) ในการเรียนและจดจ่ออยู่
กับการเรียน ที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมของนักเรียน (Student Engagement) ซึ่งการจัดการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ถือได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะต่างๆ ด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีครูเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมี
การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนแบบโครงงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  John 
Dewey เรื่อง “learning by doing” ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานนั้นเป็นอีก
รูปแบบหนึ่ง ที่ถือได้ว่าเป็น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
เพ่ือฝึกทักษะต่างๆด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีครูเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นหลักท่ีเรียกว่า Problem Based Learning หรือ PBL มีผลให้เกิดการเรียนรู้ในมิติที่
ลึก เด็กเกิดแรงจูงใจ (Motivation) ในการเรียน และจดจ่ออยู่กับการเรียน ที่เรียกว่า Student 
Engagement (Bloom Benjamin S., et al,1965: 25-39) 

๒. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันที่เป็นปัจจัยสนับสนุนและเงื่อนไขของกระบวนการเรียน
การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ทักษะการเรียนรู้ ด้าน 3R 7C  
ทักษะการเรียนรู้ ด้าน 3Rประกอบด้วย Reading (การอ่านออก) (W) Riting (เขียนได้) 

และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) พบว่า ครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา บาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
ส่วนมากจะเน้นให้ผู้เรียนท่องจ ามากกว่าเน้นความเข้าใจ ท าให้นักเรียนขาดการฝึกให้คิดวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง นักเรียนไม่สามารถเลือกเรื่องหรือประเด็นด้วยตนเองและไม่สามารถ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอนได้ จึงขาดการคิดแบบบูรณาการระหว่างความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์เดิมกับสิ่งใหม่  

ทักษะการเรียนรู้ ด้าน 7C ประกอบด้วย Critical Thinking and Problem Solving 
(ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation 
(ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้า
ใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะ
ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) Communications, Information, and 
Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT 
Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ Career and 
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Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) พบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ส่วนมากผู้สอนขาดทักษะการสอน การเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบโครงงานเป็นฐาน การเรียนการ
สอนยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การสอนยังยึดครูเป็นศูนย์กลาง 
ไม่ได้น าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้อย่างจริงจัง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอ  นักเรียนขาด
การพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคม
ข้ามวัฒนธรรม ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับ Bender (2012 : 15) ที่กล่าวว่าใน
ปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูมอบหมายให้นักเรียนสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ แต่ครูเองอาจยังไม่มีความช านาญมากพอในการน าเครื่องมือใหม่ๆ มา
ใช้ในการเรียนการสอน เช่น วิกิบล็อก กูเกิลแอพ ยูธูป เฟสบุ๊ค เป็นต้น หรือที่ในปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ 
“โซเชียลมีเดีย (Social Media)” ซึ่งในขณะนี้มีบทบาทมากในการเรียนการสอนโดยทั่วไปรวมทั้งการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศให้แก่นักเรียนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้
นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ช่วยฝึกฝนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้ร่วมกัน ท างานได้
จากทุกที่ทุกเวลา และสามารถแบ่งปันความรู้และผลงานไปได้ท่ัวโลกอีกด้วย  

๒.๒ หลังจากผ่านการอบรมการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า ครูมีความ
พึงพอใจต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเพชรรัตน์  หิรัญชาติ (๒๕๕๔) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการใช้กระบวนการแก้ปัญหา ตามแนวทฤษฎีการรู้คิด ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความพ่ึง
พอใจต่อรูปแบบในระดับมาก ตามล าดับ  

๒.๓ หลังจากผ่านการอบรมการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
สอดคล้องกับ โธมัส (Thomas) (2018) ได้ท าการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบโครงงานในช่วง
ปี 1999-2000 ผลการวิจัยพบว่า การสอนแบบโครงงานเป็นวิธีการสอนอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจาก การสอนแบบนี่ช่วยเพ่ิมทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน รวมทั้งความสามารถทางภาษา 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัดจากการท าโครงงาน 

๓. ผลการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร อภิปราย
ผลได้ดังนี้ 

๓.๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ควรจะให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน โดยเริ่มจากโรงเรียนต้องก าหนดปรัชญาการจัดการศึกษาให้ชัดเจน  
มอบหมายนโยบายให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา เพ่ือให้ครูได้วางแผนการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับปรัชญา นโยบาย หลักสูตร และจุดประสงค์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลาง ใช้รูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เชิงรุกมากที่สุดซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (๒๕๔๗) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน ควรจัดไว้อย่าง
เป็นระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่างๆ โดยมีการจัด กระบวนการหรือ
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ขั้นตอนในการเรียนการสอน โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ เข้ามาช่วย ท าให้สภาพการ
เรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ ทั้งนี้รูปแบบดังกล่าวล้วนเป็นการเรียนการสอนที่มี 
ลักษณะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดให้
หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพราะการคิดเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตแต่ควรก าหนด หรือจัดกลุ่มความคิด 
และส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ตัวอย่างการแบ่งกลุ่ม
ความคิด เช่น การคิดพ้ืนฐาน การคิดอย่างมีเหตุผล  การคิดสร้างสรรค์ การคิดองค์รวม การคิดสู่
ความส าเร็จ ตัวอย่าง การคิดพ้ืนฐาน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ  การคิดอย่างมี
เหตุผล ได้แก่ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา  การคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ 
การคิดสร้างสรรค์ การคิดสังเคราะห์ การคิดประยุกต์ การคิดองค์รวม ได้แก่ การคิดเชิงมโนทัศน์ การ
คิดบูรณาการ และการคิดสู่ความส าเร็จ ได้แก่ การคิดอนาคต การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ได้ก าหนดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการเกี่ยวกับ การส่งเสริมการเรียนรู้ ไว้  ด้วยการฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและ
แก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท า ได้คิดเป็น ท าเป็น รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

๓.๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรจะมีการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการของวิชาแกนหลัก 
นักเรียนกับครูร่วมมือกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาของหลายวิชาและวิธีการ
สอนหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน  สร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-
based) เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) และมีการประเมินผล และการ
ตรวจสอบตามเกณฑ์ความสามารถ หรือกรอบมาตรฐานสมรรถนะ (Rubrics)  สร้างนวัตกรรม และ
วิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการโดยมีเทคโนโลยีเกื้อหนุน และพัฒนาจากการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
หรืองานวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา ควรส่งเสริมการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศทั้งกาย
และใจ ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน และควรส่งเสริมให้ครูได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปท่ีผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (๒๕๕๕: ๑๖-๒๑) 
ที่กล่าวถึงทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนี้ สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอ
ส าหรับการเรียนรู้ เ พ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Content 
หรือ Subject Matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วย
ออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง
ได้ สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย ภาษาแม่ และภาษาส าคัญของโลก ศิลปะ 
คณิตศาสตร์  การปกครองและหน้าที่พล เมือง เศรษฐศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์  โดยวิชาแกนหลักนี้จะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อ
การจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดย
การส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก 
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๓.๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรจะมีการพัฒนาทักษะการเรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย 3R คือ (การอ่านออก, เขียนได้, และคิดเลขเป็น) และ 7C (ทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา, ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม, ทักษะ
ด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์, ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และภาวะผู้น า, ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ, ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ) โดยการเตรียมหลักสูตร
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้  เตรียมบทบาทครู  ส ารวจชุมชนสร้างแรงบันดาลใจ  การระดมความ
คิดเห็น  การสืบค้น วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะข้อมูล  การออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู
ร่วมกับนักเรียน ครูร่วมกับครู ครูร่วมกับชุมชน ลงมือปฏิบัติด้วยเรียนรู้ การทดลอง การสร้างชิ้นงาน การ
เรียนจากผู้เชี่ยวชาญ หรือสถานการณ์จริง และประยุกต์ ต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือสังคมซึ่งสอดคล้องกับ 
วิจารณ์ พานิช (๒๕๕๕, หน้า ๑๖-๒๑)  ที่กล่าวว่า ทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้
ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R และ 7C  กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์ส าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เป็น
ที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่
เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) 
และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ที่จะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน รวมทั้งระบบ
สนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาครู 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องก้าวข้าม 
“สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียน
เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวย
ความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่ง
ที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ (Professional Learning 
Communities: PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าหน้าที่ของครูแต่ละคนนั่นเอง 

๓.๕ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรจะมีวิธีการให้นักเรียนรู้จักการ
เลือกเรื่อง/ ปัญหาที่จะท าโครงงาน เพ่ือแก้ไขปัญหา การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ โดยครูต้องเป็นผู้กระตุ้น  การจัดกิจกรรมเร้าให้ผู้เรียนคิด  การหาหัวข้อ
เรื่องเพ่ือจะท าโครงงานครูต้องให้นักเรียนเลือกเรื่องที่จะท าโครงงานด้วยตนเอง และด้วยความพอใจ 
เรื่องท่ีจะท าอาจเป็นผลมาจากการอ่านหนังสือ การฟังบรรยาย การทัศนศึกษา การได้พบเห็นสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจ าวัน และปัญหาที่นักเรียนจะท า หรือควรเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน และ
ควรเน้นเรื่องใกล้ตัว เกิดประโยชน์จริงกับนักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายของโครงงานซึ่งสอดคล้องกับ
ดุษฎี โยเหลา และ คณะ (๒๕๕๗ : ๑๙)  ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพ่ือน าความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการท ากิจกรรม
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง น าไปสู่การเพ่ิมความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการ
สังเกตจากผู้เชี่ยวชาญ โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ที่จะน ามาสู่การสรุป
ความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม 
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๓.๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรจะมีวิธีการให้นักเรียน ก าหนด
จุดประสงค์ ตั้งสมมุติฐาน และก าหนดวิธีการท าโครงงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ โดยครูควรดู และให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดและรอบคอบ ชี้
แนวทางให้ผู้เรียนก าหนดจุดประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือจะได้มีเข็มทิศที่ใช้ก าหนดการด าเนินโครงงาน เห็น
ถึงเป้าหมายที่มีคุณค่าจากการท าโครงงาน ครูควรตรวจสอบรายละเอียด การตั้งสมมติฐาน และ
วิธีการด าเนินงานว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  และครูควรตรวจสอบล าดับ
ขั้นตอนต่างๆ ให้ชัดเจน สร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนุกกับการท าโครงงาน จะได้เรียนรู้ อย่างมี
ความสุข และเกิดความภาคภูมิใจเมื่อโครงงานเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งสอดคล้องกับไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ 
และวัลลภา อยู่ทอง (๒๕๕๗ : ๕๕-๕๙) ที่กล่าวว่า ผู้สอนต้องให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท า
โครงงานก่อนการเรียนรู้ เตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกัน
แสวงหาความรู้ ใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผนด าเนินกิจกรรม โดยผู้เรียนเป็นผู้ร่วมกันวางแผน
กิจกรรมการเรียนของตนเอง โดยระดมความคิดและหารือ แบ่งหน้าที่เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
หลังจากท่ีได้ทราบหัวข้อสิ่งที่ตนเองต้องเรียนรู้ในภาคเรียนนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมโครงงาน ตามหัวข้อที่กลุ่มสนใจ หรือตามหัวข้อที่ตกลงร่วมกันกับผู้สอน ผู้เรียนปฏิบัติหน้าที่
ของตนตามข้อตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม โดยขอค าปรึกษาจากผู้สอนเป็นระยะ
เมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดขึ้น  

๓.๗ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรมีวิธีการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
โครงงาน เพ่ือแก้ไขปัญหา การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เกิดทักษะ ด้าน 3R และด้าน 7C 
ด้วยการกระตุ้นนักเรียนให้รู้สึกชอบ สนุก อยากลงมือท าโครงงาน จูงใจให้เห็นความส าคัญของการ
เรียนรู้จากการท าโครงงาน  ครูเป็นพ่ีเลี้ยง (Coach) ให้นักเรียนตลอดการท าโครงงาน เอาใจใส่ คอย
เป็นที่ปรึกษาให้นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง ตลอดการท าโครงงาน ครูควรเป็นเพ่ือนร่วมทางการ
เรียนรู้ (Facilitator) ที่อ านวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกันไปกับนักเรียน เพราะปัญหาที่เกิดขึ้น
บางปัญหาในระหว่างที่ท าโครงงาน อาจเป็นปัญหาใหม่ที่ครูไม่เคยพบมาก่อน ครูควรเรียนรู้ไปพร้อมๆ
กับนักเรียนด้วย และครูควรวางแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน เพ่ือให้นักเรียนมีเข็มทิศของการท า
โครงงานตาม ล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน จะช่วยให้ครูและนักเรียนลงมือท าโครงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพไม่ต้องเสียเวลา เสียทรัพยากรไปเปล่าประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับ ดุษฎี โยเหลา และ 
คณะที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน จะประสบความส าเร็จนั้น ครูและ
ผู้เรียนจะต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันไป โดยครูจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าและเสนอแนะแนวทางอันเป็น
ประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วยตัวเองของผู้เรียน และผู้เรียนเป็นผู้ที่จะต้องศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ 
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และสร้างผลงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
ที่ตัง้ไว้ และเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

๓.๘ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรมีวิธีการให้นักเรียนรู้จักรูปแบบการ
เขียนรายงาน และการน าเสนอผลงานเพ่ือแก้ไขปัญหา การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและเกิด
ทักษะด้าน 3R และด้าน 7C ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยครูควรหาตัวอย่างการเขียนรายงานที่ดี มาให้
นักเรียนได้เรียนรู้ หรือพานักเรียนไปดูนิทรรศการการน าเสนอโครงงานจาก โรงเรียนต่างๆ ให้นักเรียน
ได้ศึกษาจากแบบปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ครูและนักเรียนช่วยกันหาวิธีการเขียนรูปแบบรายงาน 
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ช่วยกันออกแบบโครงสร้างของรายงาน และมอบหมายการจัดพิมพ์ให้กับนักเรียน ที่มีความสามารถ
ในการพิมพ์และออกแบบ เพ่ือให้รายงานมีรูปแบบที่เหมาะสม โดยครูและนักเรียนร่วมกันฝึกฝนการ
น าเสนอโครงงาน มีตารางสอนการฝึกซ้อมที่ชัดเจน มีผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ประเมิน ตรวจสอบและ
เสนอแนะให้ปรับแก้ เพ่ือนักเรียนจะได้มีความเชี่ยวชาญ และไม่ตื่นเต้นเมื่อต้องน าเสนอจริงๆซึ่ง
สอดคล้องกับไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ และวัลลภา อยู่ทอง (๒๕๕๗: ๕๕-๕๙) ที่กล่าวว่า ผู้สอนควรเตรียม
กิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยต้องคิดหรือเตรียมกิจกรรมที่ดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ ใคร่
รู้ ถึงความสนุกสนานในการท าโครงงานหรือกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมนั้นอาจเป็นกิจกรรมที่ผู้สอน
ก าหนดขึ้น หรืออาจเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีความสนใจต้องการจะท าอยู่แล้ว ทั้งนี้ในการกระตุ้นของ
ผู้สอนจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอจากกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ผู้เรียนอาศัยอยู่หรือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
๑.๑ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่  ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร จะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าครู อาจารย์ ผู้สอนสามารถน าไปใช้จริง และมีการประเมินผลการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน หลังจากน าไปใช้จริง ทั้งนี้ครู อาจารย์ ผู้สอน 
สามารถน ากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานไปบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งในวิชาเรียน
ปกติ หรือการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาต่างหาก และหลังจากการน าไปใช้จริง ควรมีการ
ประเมินย้อนกลับ (Feedback) กระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานด้วยเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนากรอบหลักสูตรต่อไป 

๑.๒ การน ากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ไปบูรณาการกับ
วิชาอ่ืนๆ ครู อาจารย์ ผู้สอน สามารถน าเนื้อหาสาระการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน ไปสอดแทรก
ในเนื้อหาปกติ หรืออาจน าไปจัดการเรียนการสอนต่างหาก หรือน าบางประเด็นไปใช้ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนได้ 

๒. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
๒.๑ ทั้งนี้เพ่ือความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นของการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้

โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานดังกล่าว
ต่อไป เพ่ือให้เป็นหลักสูตรตามรายช่วงชั้น โดยมีการออกแบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนใน
แต่ละช่วงชั้น เนื้อหาสาระที่จัดให้เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน เป็นต้น 

๒.๒ ควรมีการวิจัยในระดับการบริหาร และระดับนโยบายเพ่ือน าเสนอแนวทางในการ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาน า กระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ไปใช้ได้จริง  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาการสอนวิปัสสนากรรมฐานในคัมภีร์ 

พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานของพระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ ๓) ศึกษา
วิเคราะห์การสอนวิปัสสนากรรมฐานของพระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เชิง
คุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผลการศึกษาพบว่า การสอนวิปัสสนากรรมฐานในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท คือ การ
สอนให้พิจารณาสิ่งที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์โดยผ่านหลักการ ๔ ประการ คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน บุคคลผู้ปฏิบัติตาม
สามารถบรรลุธรรมระยะใกล้ที่สุด คือ ๗ วัน นานที่สุด คือ ๗ ปี และอารมณ์ของวิปัสสนา คือ ขันธ์ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ สัจจะ ๔ และปฏิจจสมุปบาท ๑๒  

พระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ (สวัสดิ์ อมโร) ปฏิบัติกรรมฐานแบบรูปนามใน พ.ศ.๒๕๑๔ 
จากพระครูภาวนาวิสุทธิญาณ (พระมหาพันธ์ สีลวิสุทฺโธ) และได้เดินธุดงค์ร่วมกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสโภ) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ -๒๕๓๑ ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้มาอยู่วัดเนรมิตวิปัสสนา พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาในวัดเนรมิตรวิปัสสนา เน้นการสอนหลักธรรมเกี่ยวกับการพ่ึงตนเอง การ
รักษาตนเอง การเตือนตนเอง เหนือสิ่งอ่ืนใดผู้ปฏิบัติกรรมฐานได้เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง และมี
สติ ปัญญา ความขยัน และอดทนมากขึ้น การสอนวิปัสสนากรรมฐานของพระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ 
คือการก าหนดรูปและนามเป็นอารมณ์ โดยเรียนในร่างกายตนเองทั้งส่วนที่เป็นร่างกายและส่วนที่เป็น
จิต ก าหนดอิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน และอิริยาบถย่อยให้เห็นความเกิดดับ ก าหนด
เวทนา ก าหนดจิต ก าหนดสภาพธรรมที่เกิดขึ้นให้เห็นความเกิดดับโดยความเป็นอนิจจัง ทุกขังและ
อนัตตา การสอนแบบรูปนามมีความสัมพันธ์กับหลักสติปัฏฐาน ๔ ประการ 

 
ค าส าคัญ: การสอนวิปัสสนากรรมฐาน 
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Abstract 
The purposes of this research were to study: 1) to study the Vipassana 

kammaṭṭhana teaching in Theravada Buddhist scriptures, 2) to study the Vipassana 
kammaṭṭhana practice of Phrakrubhavanavisuddhaphorn, and 3) to analyze the 
Vipassana kammaṭṭhana teaching of Phrakrubhavanavisuddhaphorn. This research 
based on qualitative research method that data collected from documents and in-
depth interview. 

The result of the study found that the Vipassana Kammaṭṭhana teaching in 
Theravada Buddhist scriptures is a taught how to consider things in the human body 
by four principles: kāyanupassanā satipaṭṭhāna, vedanānupassanā satipaṭṭhāna, 
cittānupassanā satipaṭṭhāna, and dhammāsnupassanā satipaṭṭhāna. The persons 
who practice according to these principles can attend enlightenment as soonest in 
seven days and latest in seven years. The sense bases of Vipassana are five khandha, 
twelve āyatana, eighteen dhātu, twenty-two indriya, four sacca, and twelve 
paṭiccasamuppāda. 

Phrakrubhavanavisuddhaphorn (savat amaro) has learned rūpa and nāma 
kammaṭṭhana practice since 1971 from Phrakrubhavanavisuddhinan (Phramahaphan 
Silasuddho) and pilgrimage walk with Phrabuddhacan (Aj āsabho) from 1973 to 1988. 
In 1988 he lived at Wat Neramittavipassana. In 1997 he became the meditation 
master of Neramittavipassana that focused on teaching the Dhamma principles 
related to self-independence, self-treatment, and self-awareness beyond other 
things. The practitioners have changed their behaviors, mindfulness, wisdom, 
intelligence, and patient. The Vipassanakammaṭṭhana teaching of Phrakrubhavanavisuddhaphorn is 
to concentrate on rūpa and nāma form and name as sense bases by learning in one-
self both the body and the mind. Meditation in four main postures: standing, walking, 
sitting, and laying, and sub-bodily movements to see the rising and falling, 
concentrate on vedanā, ciita, and dhamma that occurred and see the rising and 
falling as anicca, dukkha, and anattā. The teaching of rūpa and nāma model has 
relation with the four satipaṭṭhāna. 

 
Keyword: Vipassana Teaching 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Vedan%C4%81
https://en.wikipedia.org/wiki/Vedan%C4%81


        วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ           - ๑๔๐ –  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

บทน า 
ในคัมภีร์พระไตรปิฎกมีข้อความว่า “ธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง คือ สมถะ และ

วิปัสสนา (ดูรายละเอียดใน ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๔๒๘/๔๙๑) ในอรรถกถาธรรมบทปรากฏข้อความ
สนทนาระหว่างพระพุทธเจ้าและพระจักขุบาลเรื่องธุระในพระพุทธศาสนา ๒ อย่าง คือ คันถธุระและ
วิปัสสนาธุระ เรื่องมีอยู่ว่าพระจักขุบาลบวชในช่วงที่ตนเองอายุมากจึงทูลถามเรื่องธุระใน
พระพุทธศาสนามีกี่อย่าง พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ามี ๒ อย่างคือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ 
พระพุทธเจ้าได้อธิบายเกี่ยวกับคันถธุระว่าเป็นการเรียนนิกาย หรือพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกตาม
สมควรแก่ปัญญาของตนแล้วทรงจ า กล่าว บอกพระพุทธพจน์นั้น ลักษณะนี้เรียกคันถธุระ ส าหรับ
วิปัสสนาธุระคือการเริ่มตั้งความสิ้นไปและความเสื่อมไปแห่งอัตภาพ เจริญวิปัสสนาด้วยอ านาจการ
กระท าอย่างต่อเนื่องแล้วถือเอาอรหัตตผลของภิกษุผู้มีความประพฤติเบายินดียิ่งแล้วในเสนาสนะอัน
สงัดชื่อว่าวิปัสสนาธุระ (ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ. อ. (ไทย) ๑/๗-๘) เมื่อพระจักขุบาลได้ฟังดังนั้นจึงกราบ
ทูลพระพุทธเจ้าถึงความประสงค์ของตนที่อยากจะเรียนวิปัสสนาธุระเพราะตนเองบวชตอนแก่ (ดู
รายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๗-๘) การเรียนคันถธุระที่เรียกว่าปริยัติก็เป็นสิ่งส าคัญแต่ถึงกระนั้น
การเรียนคันถธุระนั้นยังไม่น าพาให้บุคคลผู้เรียนพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสเรียกภิกษุที่เรียนคันถธุระ
อย่างเดียวไม่เรียนวิปัสสนาธุระว่า “ใบลานเปล่า” จนกระทั่งผู้ถูกเรียกว่าใบลานเปล่าฉุกคิดถึง
ความหมายใบลานเปล่าว่าตนเองไม่มีความเป็นอริยบุคคล จึงเกิดความสังเวชแสวงหาอาจารย์สอน
วิปัสสนาธุระแต่ไม่มีพระเถระรูปใดรับเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาธุระให้จนกระทั่งได้สามเณรอายุ ๗ 
ขวบเป็นอาจารย์ผู้สอนวิปัสสนาธุระ (ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๓๘๔-๓๘๕) 

พระพุทธศาสนาล่วงมา ๒๖๐๐ กว่าปีแล้วการสอนปฏิบัติกรรมฐานยังด าเนินอย่าง
ต่อเนื่องจากพุทธกาลมาถึงปัจจุบันโดยพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมตามค าสอนของพระพุทธเจ้ายังคงมีอยู่
อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในพระสงฆ์ที่ปฏิบัติกรรมฐานและสอนกรรมฐานคือพระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ 
(สวัสดิ์ อมโร) เป็นเจ้าอาวาสและพระวิปัสสนาจารย์ประจ าวัดเนรมิตวิปัสสนา อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย เป็นพระเถระท่ีมีความช านาญในกรรมฐานและได้เผยแผ่ค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา วัดเนรมิต
วิปัสสนามีกิจกรรมปฏิบัติกรรมฐานอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมปฏิบัติกรรมฐานในเทศกาลต่าง ๆ เช่น
เทศกาลปีใหม่ทางวัดจะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวันบูรพาจารย์ตรงกับวันที่ ๕ 
พฤษภาคมของทุกปี มีกิจกรรมนั่งกรรมฐาน สวดมนต์ฟังธรรม งานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิ
สาขบูชามีกิจกรรมปฏิบัติบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา มีประชาชนมาปฏิบัติกรรมฐานตลอดพรรษา 
นอกจากนั้น พระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์เป็นพระวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานให้นิสิตปริญญาตรีของ
วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดเลย (พระปลัดบุญเพ็ง วรธมฺโม, ๒๕๕๕: ๑๗) 

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการสอนกรรมฐานที่ปรากฏในพระไตรปิฎกหลักธรรมที่เป็น
อารมณ์ของการสอนกรรมฐาน การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ วิเคราะห์
วิธีการสอนกรรมฐานหลักธรรมที่ใช้สอนกรรมฐานของพระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาการสอนวิปัสสนากรรมฐานในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานของพระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ (สวัสดิ์ อมโร) 
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๓. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การสอนวิปัสสนากรรมฐานของพระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยศึกษา
จากเอกสาร (Documentary) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) มีข้ันตอนการวิจัยคือ 

๑. ศึกษาการสอนวิปัสสนากรรมฐานในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ผู้วิจัยจะศึกษาจาก
จากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย อรรถกถาภาษาไทย และคัมภีร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒. ศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานของพระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์(สวัสดิ์ อมโร) โดยศึกษาจาก
หนังสือวิปัสสนาทีปนีฎีกาฉบับพระภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะ วิปัสสนาวงศ์ฉบับพระพรหมโมลี
(วิลาศ ญาณวโร) วิปัสสนากรรมฐานรูป-นาม รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ และพระสงฆ์
พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติธรรมในวัดเนรมิตวิปัสสนา 

๓. วิเคราะห์การสอนวิปัสสนากรรมฐานของพระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ ผู้วิจัยจะศึกษา
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (an in-depth  interviews)  ผู้ทรงคุณวุฒิ และพระสงฆ์ภายในวัดจ านวน ๕ 
รูป ผู้ปฏิบัติกรรมฐาน ๘ รูป/คน โดยใช้ค าถามปลายเปิด สัมภาษณ์รายบุคคลเพ่ือต้องการเก็บข้อมูล
เชิงประวัติส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับประสบการณ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โอกาสและอุปสรรคที่พบ
ในขณะเจริญวิปัสสนาในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ได้ตลอดเวลา โดยยุติการสัมภาษณ์ข้อมูลเมื่อผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้ข้อมูลครบ 

๔. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
๕. สรุปน าเสนอผลของการวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 

สรุปผลการวิจัย 
การสอนวิปัสสนากรรมฐานในคัมภีร์พระพุทธศาสนาคือการสอนตามมหาสติปัฏฐาน ๔   
๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน แบ่งออกเป็น ๖ หมวด คือ (๑) หมวดลมหายใจเข้าออก 

พิจารณาลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติ (๒) หมวดอิริยาบถ มีสติในอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน และ
อิริยาบถย่อย (๓) หมวดสัมปชัญญะ มีสติก าหนดรู้ในการก้าวไป การถอยกลับ รู้สึกตัวในการแลดู การ
เหลียวดู ในการคู้เข้า การเหยียดออก การครองสังฆาฏิ บาตร และจีวร การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การ
ลิ้ม การถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ อิริยาบถท่ีเคลื่อนไหว (๔) หมวดมนสิการสิ่งปฏิกูล พิจารณาอาการ 
๓๒ ในร่างกายของตนเองเป็นต้นว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนังเป็นต้นเป็นของน่ารังเกียจ (๕) หมวด
มนสิการธาตุ พิจารณาร่างกายเป็นธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุไฟ ธาตุลม  (๖) หมวดป่าช้า ๙ พิจารณา
ร่างกายตั้งแต่ตายวันแรกวันสองวันสามเป็นต้นจนกระทั่งถึงกระดูกกระจัดกระจายเป็นท่อนๆและป่น
เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย  

๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การพิจารณาเวทนา เมื่อเกิดความรู้สึกเป็นสุขให้รู้ชัดว่า
ก าลังมีความรู้สึกเป็นสุข เมื่อเกิดความรู้สึกทุกข์ก็ให้รู้ชัดว่าก าลังมีความรู้สึกเป็นทุกข์ เมื่อเกิด
ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ก็ให้รู้ชัดว่าไม่สุขไม่ทุกข์  

๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน พิจารณาเห็นจิตในจิตมีราคะหรือไม่มีราคะ จิตมีโทสะ
หรือไม่มีโทสะ จิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะ จิตหดหู่หรือไม่หดหู่ จิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านเป็นต้น 
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๔. ธัมมานุปัสสนาปัฏฐาน พิจารณาธรรม คือ นิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ อายตนะ๑๒ โพชฌงค์ ๗ 
อริยสัจ ๔  

พระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ (สวัสดิ์ อมโร) เรียนปริยัติธรรมส าเร็จนักธรรมเอก เปรียญ
ธรรม ๓ ประโยค เรียนกรรมฐานแบบรูปนามจากพระครูภาวนาวิสุทธิญาณ (พระมหาพันธ์ สีลวิสุทฺโธ)
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔  ที่วัดศรีบุญเรือง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ คราวที่พระครูภาวนาวิสุทธิ
ญาณได้ไปสอนที่วัดศรีบุญเรืองเป็นเวลา ๓ เดือน หลังจากนั้น พ.ศ. ๒๕๑๖ -๒๕๑๙ ได้เรียน
กรรมฐานจากพระครูภาวนาวิสุทธิญาณ(พระมหาพันธ์ สีลวิสุทฺโธ)เนื่องจากมีความศรัทธาในการ
ปฏิบัติกรรมฐานของพระครูภาวนาวิสุทธิญาณ ได้มีโอกาสร่วมเดินธุดงค์กับคณะสมเด็จพระพุฒาจารย์
(อาจ อาสโภ) ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นต้นมา ครั้น พ.ศ.๒๕๓๐ คณะธุดงค์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์
(อาจ อาสโภ) ไปธุดงค์ที่เชียงใหม่จึงเดินทางไปร่วมธุดงค์แต่ในระหว่างทางนั้นได้แวะกราบพระครู
ภาวนาวิสุทธิญาณวัดเนรมิตรวิปัสสนา ประกอบกับวันนั้นเป็นวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เป็นวันวาง
ศิลาฤกษ์อุโบสถวัดเนรมิตรวิปัสสนาจึงอยู่ช่วยงาน และตั้งแต่นั้นมาจึงอยู่ช่วยงานก่อสร้างเสนาสนะ
และสอนวิปัสสนากรรมฐานที่วัดเนรมิตรวิปัสสนา เป็นต้นมา 

ผลการวิเคราะห์การสอนวิปัสสนากรรมฐานของพระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ (สวัสดิ์ อมโร) 
ผู้ปฏิบัติธรรมต้องช าระร่างกายให้สะอาดเสื้อผ้าที่น ามาสวมใส่มีความสะอาดสีขาว นุ่งห่มให้เรียบร้อย
และเตรียมดอกไม้ธูปเทียน ขั้นตอนการสอนกรรมฐานพระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ เริ่มต้นด้วยการ
สมาทานศีล๘ ถือว่าเป็นระเบียบข้อบังคับในการห้ามผู้ปฏิบัติไม่ให้ท าในสิ่งที่ขัดต่อการปฏิบัติธรรม ศีล
ถือว่าเป็นปราการแรกในการที่จะท าให้เกิดสมาธิ ส าหรับพระสงฆ์ต้องปลงอาบัติหลังจากนั้นก็การ
สมาทานกรรมฐานเป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะท าให้อาจารย์กับศิษย์มีความไว้ใจกันในการที่จะสั่งสอนอย่าง
ไม่ปิดบัง  สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาให้ตนเองแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย สอนวิธีนั่งและเดิน
กรรมฐาน ฟังเทปของหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโ พระครูภาวนาวิสุทธา
ภรณ์ (พระมหาพันธ์ สีลวิสุทฺโธ) ผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติแบบอิสระตามจริตของแต่ละคน ภายในพรรษามี
การปฏิบัติเข้ม ๓ เดือน  

แนวทางการปฏิบัติธรรม คือ ก าหนดรู้ว่านั่งเป็นรูป รู้การนั่งเป็นนาม ยืนเป็นรูป รู้อาการ
ยืนเป็นนาม เดินเป็นรูป รู้อาการเดินเป็นนาม นอนเป็นรูป รู้อาการนอนเป็นนาม มีสติในทุกการ
กระท าการเคลื่อนไหว ก าหนดสี เสียง กลิ่น รส การสัมผัส การนึกคิดโดยมีสติก ากับในการก าหนดเช่น 
สติก าหนดรู้ที่ฝ่ามือ แขน ขา ปาก คอ หน้า หลัง เวทนา คือ การเจ็บปวด ทุกข์ สุข จิตโกรธ จิตเกลียด 
จิตมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มีความสอดคล้องกับสติปัฏฐาน คือ การก าหนดรู้กาย ก าหนดรู้
เวทนา ก าหนดรู้จิต ก าหนดรู้ธรรม การประเมินผลการปฏิบัติธรรมโดยให้ผู้ปฏิบัติกรรมฐานเล่าเรื่อง
การนั่งและการเดินจงกรม อาจารย์อธิบายแนะน าเพ่ิมเติมและให้ก าลังใจสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติ
ธรรมพร้อมกันนี้อาจารย์ผู้สอนได้เพ่ิมวิธีการก าหนดเมื่อมีสภาวธรรมเกิดข้ึน  

การก าหนดกายานุปัสสนาเมื่อผู้ปฏิบัติก าหนดการเดินจงกรม การนั่งกรรมฐาน การยืน 
การนอนให้เห็นความเกิดและความดับของรูปนามเห็นอาการเหล่านั้นเป็นเพียงธรรมชาติ เห็น
สิ่งแวดล้อมภายในภายนอกร่างกายเป็นเพียงการกระทบกันของธาตุ พิจารณาสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจัง 
ทุกขัง และอนัตตา มีความเปลี่ยนแปลง ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ไม่มีใครบังคับบัญชาได้ก าหนด
ความรู้สึก สุข ทุกข์ ไม่สุข ไม่ทุกข์ ขณะก าลังนั่งกรรมฐานเวทนาเกี่ยวกับความสุขทางกายหรือทางใจ
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เกิดข้ึนให้ก าหนดรู้เท่าทันตามความเป็นจริงเห็นความเกิดขึ้นและความดับไป หรือความทุกข์ที่เกิดจาก
การนั่งกรรมฐานความเจ็บปวดที่ขาเนื่องจากการนั่งหรือปวดหลังปวดเอว ผู้ปฏิบัติก าหนดพิจารณาถึง
ความเกิดและความดับพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงท้ายที่สุดก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ก าหนดพิจารณาจิตของ
ตนเองที่มีความเปลี่ยนแปลงจากคิดดีเป็นคิดไม่ดี คิดเกี่ยวกับความรัก ความชัง ความหดหู่ท้อถอย 
ก าหนดว่าสภาวธรรมเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา การก าหนดธัมมานุปัสสนาคือก าหนดสภาพ
ของขันธ์ อายตนะ ธาตุ ปฏิจจสมุปบาท หรือแม้แต่การมีสติ สมาธิ ปัญญา ก าหนดรู้ในสภาวธรรม
เหล่านี้ การก าหนดนิวรณ์ เช่นการง่วงนอน ความพยาบาท ความคิดอยากได้ของผู้อ่ืนผู้ปฏิบัติธรรม
ก าหนดอาการเหล่านี้ให้เห็นความเกิดดับ หลักธรรมที่พระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์สอนควบคู่กับการ
สอนวิปัสสนากรรมฐานคือหลักธรรมในการพึ่งตนเอง รักษาตนเอง อิทธิบาท ๔ ขยันหมั่นเพียร อดทน 
มีเหตุผล สุภาพเรียบร้อย สามารถแก้ปัญหาของตนเองและช่วยผู้อ่ืนแก้ปัญหาได้  การสอนวิปัสสนา
กรรมฐานในสังคมไทยสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  พระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์
ได้เรียนการปฏิบัติกรรมฐานจากพระครูภาวนาวิสุทธิญาณ(พระมหาพันธ์ สีลวิสุทฺโธ) การสอน
วิปัสสนากรรมฐานของพระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์โดยการก าหนดที่สติรู้รูปนามเป็นอารมณ์พิจารณา
รูปนามโดยความเป็นอนิจจัง (ความเปลี่ยนแปลง) ทุกขัง (การคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้) อนัตตา (การที่
รูปนามบังคับบัญชาสั่งการไม่ได้) 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการลงพ้ืนที่วัดเนรมิตวิปัสสนาผู้วิจัยเห็นว่าพระครูภาวนาวิสุทธิญาณ (พระมหาพันธ์ 
สีลวิสุทฺโธ) ซึ่งได้มรณภาพตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่ยังมีประชาชนศรัทธาท าบุญเจริญกรรมฐานอย่าง
ต่อเนื่องวิธีการสร้างศรัทธาของพระครูภาวนาวิสุทธิญาณเป็นเรื่องที่น่าสนใจนอกจากนั้นภายใน
อุโบสถวัดเนรมิตรวิปัสสนามีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องทางพระพุทธศาสนาอย่างสนใจ  ผู้วิจัยจึง
เสนอแนะให้ศึกษาเรื่องดังนี้ 

๑. การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการสร้างศรัทธาของพระครูภาวนาวิสุทธิญาณ (พระ
มหาพันธ์ สีลวิสุทฺโธ)  

๒. การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังวัดเนรมิตวิปัสสนา อ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 
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บทคัดย่อ 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นโครงการที่คณะสงฆ์ได้ด าเนินการร่วมกับฝ่ายบ้านเมือง 

โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ กล่าวคือพุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมเป็น
ชีวิตประจ าวัน ใช้ชีวิตอย่างมีความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน การด าเนินการ
โครงการดั่งกล่าวนี้นี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลตามที่มุ่งหวัง การบริหารจัดการโครงการที่ประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญคือ ภาวะผู้น า การ
แนะ แรงจูงใจ การสื่อสาร การวางแผน และการจัดการ จะส่งผลให้การบริหารจัดการโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เกิดประสิทธิผลได้ 
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิผล, การบริหารจัดการ, โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
 
 

Abstract 
The Village of the five precepts project was the project that conducts by 

Sangha and public and focus on the empirical achievement. Achievements of project 
were the Buddhist live along with the five precepts and five Dhamma, peace of mind 
and unity. The operation of the project must manage systematically to achieve. The 
project management includes leadership, guiding, motivation, communication, 
planning and management affect to the effective management of the village of the 
five precepts project. 

 
Keywords: Effective, Management, Five Precepts Project 
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บทน า 
จากสถานการณ์ในบ้านเมืองที่ผ่านมา ประเทศประสบปัญหามากมาย ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิด

จากการขาดสติ จิตส านึก ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม อันส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแย้ง รัฐบาลและ
คณะสงฆ์จึงร่วมกันเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ให้เกิดความสงบและสันติสุข มีความ
สามัคคีกลมเกลียว โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักศีล ๕ มาประพฤติในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ด้วยการด าเนินงานส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง บ้าน + วัด + ราชการ = “บวร” การ
จัดท าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความตระหนักให้พุทธศาสนิกชน
ชาวไทย น าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา ไปปฏิบัติสู่วิถีชีวิตประจ าวันของทุกคน กับทั้งเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้ง “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ (คณะกรรมการขับเคลื่อนติดตาม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” 9552) เพ่ือความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุขของตนเอง 
ครอบครัวและประเทศชาติ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ได้มี
การเปิดRoad Map พร้อมนโยบายเร่งด่วนที่ส าคัญ ซึ่งใน Road Map ดังกล่าว ได้มีนโยบายเร่งด่วนที่
จะด าเนินการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะสิ่งที่จะด าเนินการควบคู่ไปกับนโยบายเร่งด่วน
นั้น คือ การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม และการแก้ปัญหาการทุจริต และเชื่อว่าจะสามารถน าความสุข 
และความสงบให้เกิดข้ึนกับประชาชนได้เร็ววัน อีกท้ังเชื่อว่าแนวโน้มทางเศรษฐกิจของไทยจะดีขึ้นโดย 
ได้เน้นย้ าถึงคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยที่ลดน้อยถอยลง จากเมื่อสังคมโลกเปิดกว้างขึ้นทั้งใน
ด้านสื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมจึงเป็นเหตุผลส าคัญท่ีน าพาให้สังคมไทยก้าวเข้า
ไปสู่กระแสแห่งยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลายๆ ด้าน วิกฤติต่าง 
ๆ ที่เกิดข้ึนล้วนโยงใยถึงกันเป็นลูกโซ่ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดวิกฤติขึ้นในด้านใดด้าน
หนึ่งของสังคมนั้นหมายถึงว่า ผลพวงจากวิกฤตินั้นย่อมกระทบต่อระบบในสังคมนั้นด้วย จนท าให้
ภาพลักษณ์ของประเทศเกิดวิกฤติทางสังคมจ าเป็นจะต้องเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย 
(แพรภัทร ยอดแก้ว, ๒๕๕๘) สร้างความสุขให้กับพ่ีน้องประชาชน  โดยมีก าหนดแผนการด าเนินงาน
เป็น ๓ ระยะ ประกอบด้วย  

๑. ระยะเร่งด่วน (มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๗) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญชวนให้
พุทธศาสนิกชน ครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

๒. ระยะปานกลาง (ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญชวน
ให้พุทธศาสนิกชน ครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และ
รักษาศีล ๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนพุทธศาสนิกชน/หมู่บ้าน/ต าบล 

๓. ระยะยาว (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๖๐) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญชวนให้
พุทธศาสนิกชน ครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และ
รักษาศีล ๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านนวนพุทธศาสนิกชน/หมู่บ้าน/ต าบล 

 
การด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

ในเบื้องต้นต้องท าความเข้าใจก่อนว่า ศีลห้า หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับมนุษย์เพ่ือควบคุม
กายและวาจาให้อยู่ในความเรียบร้อยดีงาม และข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายและวาจาให้ดียิ่งขึ้น ศีลห้า
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ตามลักษณะทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักค าสอนที่ใช้ส าหรับทุกคน ศีลห้าเป็นข้อปฏิบัติพ้ืนฐานของ
สังคมมนุษย์ ข้อปฏิบัติที่จะไม่ให้มีการเบียดเบียนกัน 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีความเป็นมาจากคณะสงฆ์ โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้น มีด าริที่จะเสริมสร้างและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ตามแนวทางของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล จ านวน ๕,๙๑๔ หน่วยทั่ว
ประเทศ ที่ได้ด าเนินการตามหัวข้ออบรม ๘ หัวข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย 
สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม  โดย
มอบหมายให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้
ขับเคลื่อนโครงการเพ่ือสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยก าหนดเป้าหมายทุกต าบล ทุกหมู่บ้านทั่ว
ประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป้าตัวชี้วัด ให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน ๔ ปี (ปี ๒๕๕๗ - 
๒๕๖๐)  

วิธีการด าเนินการ ให้วัด ก านัน ผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชนเปิดรับสมัครประชาชนเข้า
ร่วมโครงการฯ หากมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ให้แจ้งส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

หมู่บ้านที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถขอรับแผ่นป้ายไม้หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพ่ือติดตั้ง ณ 
หมู่บ้านของตน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆขณะนี้ทางส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดสรร
งบประมาณประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนทั้งประเทศเข้าร่วมโครงการ โดยได้จัดท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ส่งไปยังวัดทุกวัดทั่วประเทศแล้ว ขณะเดียวกันก็มีสถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ ขอเข้า
ร่วมโครงการด้วย ทางส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานกลางโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ (วัดปากน้ า) ก็ได้จัดท าป้ายไวนิลให้โรงเรียนที่ขอมาท่ัวประเทศเช่นกัน 

ส าหรับหมู่บ้านที่ด าเนินการไปแล้ว มีประชาชนเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ ๘๐ ให้
แจ้งส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดทราบ เพ่ือทางส่วนกลางจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมิน 
และจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ เพ่ือมอบให้หมู่บ้านนั้นต่อไป 

สรุปได้ว่า การด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ด าเนินการโดยคณะสงฆ์หน่วยงาน
หลักที่จะรับผิดชอบร่วมกับคณะสงฆ์ได้แก่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การด าเนินการโครงการ
เป็นการด าเนินการในลักษณะส ารวจเป็นเบื้องต้น โดยการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ จากนั้นเมื่อได้ข้อมูลประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
แล้วก็ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปคือ การสร้างศรัทธาให้ประชาชนมีศรัทธาแน่นแฟ้นขึ้นเพ่ือน าไปสู่
การลงทะเบียนเป็นหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จากนั้นด าเนินการกิจกรรมต่อเนื่องเพ่ือให้ไปสู่เป้าหมายคือ
พุทธศาสนิกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมโครงการและรักษาศีล ๕ ในชีวิตประจ าวัน 
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หลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล 
๑. แนวคิดการบริหารการจัดการ 
ค าว่า การบริหาร (Administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน “Administatrae” 

หมายถึง ช่วยเหลือ หรืออ านวยการ การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า 
“Minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมายดั้งเดิม
ของค าว่า Administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่างๆ ส่วนค าว่า การจัดการ (Management) 
นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือมุ่งแสวงหาก าไร หรือก าไรสูงสุด 
ส าหรับผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ อีกประการหนึ่ง 
การบริหาร หมายถึง การปกครอง (Government) การดูแลรักษาหมู่คณะ และการด าเนินงานหรือ
การจัดการ (Management) กิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะ หรือองค์การต่างๆ ได้ส าเร็จลุล่วงตาม
นโยบาย Policy) และวัตถุประสงค์ (Purpose/ Objective) ขององค์การนั้นๆ ด้วยดีมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (พระราชญาณวิสิทิ์ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), ๒๕๔๘: ๒๖) ส่วนการจัดการเป็นการรวม
กิจกรรมที่เกิดข้ึนในองค์การ ได้แก่ การวางแผนและการตัดสินใจ การจัดองค์การ การสั่งการและการ
ควบคุมที่มุ่งเน้นในการจัดการ ด้านทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การปฏิบัติการ ข้อมูล
สารสนเทศ เป็นต้น ที่มีการบรรลุผลถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (Griffin, Ricky W., Management, 0222 : 7) 

สรุปได้ว่า การบริหารส่วนมากจะใช้ในหน่วยงานภาครัฐที่มีการด าเนินการโครงการ
กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายเพ่ือกระจายผลประโยชน์สาธารณะ ส่วนการจัดการจะใช้ในหน่วยงาน
เอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเน้นผลตอบแทนสูงสุด เมื่อน าทั้งสองค ามารวมกันแล้วจะหมายถึงการ
ด าเนินการกิจกรรมตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ภายใต้กรอบของการจัดการทรัพยากรที่
มีอยู่ในองค์กรได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การปฏิบัติการ และข้อมูลสารสนเทศ 

๒. แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล 
ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จ หรือผลที่เกิดขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖: ๖๖๗) โดย

เปรียบเทียบผลลัพธ์และผลกระทบของนโยบายกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ปุรชัย เปี่ยมสมบูรณ์ , 
๒๕๒๙ : ๕๑) อาจหมายถึงผลที่ได้รับของแผนงาน การบริการ ลักษณะกิจการ หรือกิจกรรมสนับสนุน
ในการ ลดปัญหา หรือปรับปรุงสถานการณ์ที่ไม่พึงพอใจให้ดีขึ้น หรือหมายถึง การวัดระดับของการ
บรรลุ จุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่คาดหวังไว้ หรืออาจหมายถึง การเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์กับ 
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และสุริยา วีรวงศ์ , ๒๕๔๓ : 
๓๖) นอกจากนี้ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการที่ด าเนินโครงการหรืองานอย่างหนึ่งอย่างใด
แล้ว และปรากฏว่าผลเกิดขึ้น (Outcomes) หรือผลผลิตที่เกิดขึ้น (Output) ณ ระดับหนึ่งระดับใดที่
เป็นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ มีการน าทรัพยากร (Resources) มาใช้ หรือปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) มากน้อยเพียงใด ถ้าใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยน าเข้ามาด าเนินการในโครงการหรืองานใดน้อย
ที่สุด และผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การด าเนินโครงการนั้นจะ
มีประสิทธิผลสูงสุด (อรุณ รักธรรม, ๒๕๒๕: ๑๒) 

ดังนั้น ประสิทธิผล จึงหมายผลที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ โดยวาง
วัตถุประสงค์ไว้ในเบื้องต้น ด าเนินการแผนที่วางไว้แล้วเกิดผลในระดับใดระดับระดับหนึ่งตาม
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วัตถุประสงค์ หากโครงการหรือกิจกรรมใดมีการน าทรัพยากรเข้ามาใช้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดย
กระบวนการและวิธีการบริหารจัดการที่ดี แล้วเกิดผลมาก และสอดคล้อกับวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย แสดงว่าโครงการหรือกิจกรรมมีมีประสิทธิผลสูงสุด 

๓. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล จะต้องด าเนินการขับเคลื่อนงานภายในองค์การให้เดิน

ไปข้างหน้าโดยอาศัยผู้อ่ืนด้วยการเป็นผู้น า (Leadership) การแนะแนว (Guiding) และการกระตุ้น 
(Motivation) ความเพียรของผู้ อ่ืนสู่ เป้าหมายขององค์การ  และยังรวมไปถึงการให้ก าลังใจ 
( Inspir ing) การสื่อสาร (Communication) การวางแผน (Planning) และการจัดการ 
(Management) (E.N. Chapman, 0225: 0) เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และ
วิธีการปฏิบัติงาน (Method) เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน (สุธี สุทธิสมบูรณ์, ๒๕๓๖ : ๑๒) 

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลมีหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ 
(ธงชัย สันติวงษ์, ๒๕๔๓: ๔๗-๔๘) 

๑. ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีการที่ดีที่สุด (One Best Way) ส าหรับงานแต่ละอย่าง
เพ่ือช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดการ
เอาไว้โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ ดีที่สุดจริง และในเวลาเดียวกัน การจ่าย
ผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด 

๒. ต้องมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงานโดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการ
รู้จักจัดหางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการ
ท างานที่ถูกวิธีด้วย และในการคัดเลือกคนงาน จะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษ จึงจะท าให้ได้คนที่มี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดตรงตามงานที่จะให้ท า 

๓. มีวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณาคนงาน
นั้น คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีการท างานใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผล คนงาน ทุกคนจะ
เห็นจริงถึงโอกาสที่จะได้รับรายได้สูงข้ึนจากการท างานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น 

๔. การประสานงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควร
จะได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยตรงโดยการลงมือ
ปฏิบัติงานที่ควรจะเป็นของคนงานเท่านั้น 

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลจะต้องอาศัยปัจจัยที่ส าคัญคือ ภาวะผู้น า 
(Leadership) การแนะแนว (Guiding) แรงจูงใจ (Motivation) การสื่อสาร (Communication) การ
วางแผน (Planning) และการจัดการ (Management) ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญต่อการบริหาร
จัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ที่มีประสิทธิผล ซึ่งจุดส าคัญที่จะบริหารจัดการคือ การบริหาร
จัดการ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน (Method) ภายใต้
พ้ืนฐานส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ ก าหนดวิธีการที่ดีท่ีสุด (One Best Way) การเลือกคนให้ตรงกับงาน 
การพิจารณาอย่างรอบคอบ และการประสานงานที่ดี 
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บทสรุป 
การบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ที่มีประสิทธิผลนั้น มีปัจจัยที่ส าคัญได้แก่ 

ปัจจัยหลักและปัจจัยเสริม ได้แก่ 
๑. ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย ๑) ภาวะผู้น า ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จ าเป็น

อย่างที่จะต้องมีภาวะผู้น า ในการบริหารจัดการโครงการ เป็นผู้น าคิดน าท า ๒) การแนะแนว การ
ด าเนินการโครงการจะต้องมีการแนะแนว แจ้งให้สมาชิกในกลุ่มได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการพร้อมทั้งเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจน ๓) แรงจูงใจ สร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดกับผู้ร่วมงานในโครงการ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย ๔) การสื่อสาร มีการ
สื่อสารที่ชัดเจนรวดเร็ว ทั้งภายในองค์กรและภายนอก มีแหล่งข้อมูลอันเดียวกัน ๕) การวางแผน มี
การประชุมวางแผนด าเนินการเป็นระยะๆ เพ่ือปรึกษาหารือปรับกลยุทธ์การด าเนินการเพ่ือให้ไปสู่
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ๖) การจัดการ มีระบบการบริหารจัดการ คน (Man)  เงิน (Money) 
วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน (Method) ที่ดี ด าเนินการโดยจัดคนให้เหมาะกับงาน 
ใช้เงินให้คุ้มค่า ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีกลไกลการปฏิบัติงานและการประเมิน
กระบวนการอย่างสม่ าเสมอ 

๒. ปัจจัยเสริม ประกอบด้วย ๑) ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีการที่ดีท่ีสุด ๒) ต้องมีการ
คัดเลือกและพัฒนาคนงานโดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการรู้จักจัดหางานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับคนงาน ๓) มีวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน ๔) การประสานงาน
ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน  

เมื่อบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตามกระบวนการโดยค านึงถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโครงการแล้ว จะสามารถด าเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลตามที่มุ่งหวังไหว้ ในที่สุดเพื่อความเจริญงอกงามแห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ โดย
ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ศึกษาระดับ
ปัจจัยด้านเพศ ปัจจัยด้านวุฒิการศึกษา  ปัจจัยด้านรายได้ ปัจจัยด้านขนาดของโรงเรียน และปัจจัย
ด้านคุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู รวมทั้งสร้าง
สมการพยากรณ์ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จากเพศ วุฒิการศึกษา รายได้ ขนาดของโรงเรียน และ
คุณภาพชีวิตการท างาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 263 คน มีเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครูและแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ 
ระดับ และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบที ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ 3 อันดับแรก ได้แก่ ลัทธิรัฐธรรมนูญใน
การท างาน ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมและค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 

                                                           

๑สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา orathaina0611@hotmail.com 
๒คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
๓คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
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2. ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงตามล าดับ 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านยินดีช่วยเหลือผู้ร่วมงานเมื่อเกิดปัญหาในการท างาน ท่านจะ
ปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อท างานให้เสร็จถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับค่าตอบแทน และท่านไม่เคยรู้สึกท้อแท้เมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 

3. ปัจจัยกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. สมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านตัวแปรดัมมี่เพศหญิง และด้านตัว
แปรดัมมี่รายได้ สามารถพยากรณ์ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โดยรวมได้ร้อยละ 
71.70 และพยากรณ์ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบดังนี้ 

Ŷ   726. 4168. X 12283. X 2116. X 3091. X 7138. X  
6104. X 5097. X 10022. X 1178. X 8018. X  

 
ค าส าคัญ:  คุณภาพชีวิตการท างาน, ความทุ่มเท, ข้าราชการครู 

 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study the factors that affects the job 

involvement of the teachers under the office of Prachinburi Primary Educational 
Service Area II by studying the level of the quality of worklife and the job 
involvement of the government teachers. The reserch studied the levels of these 
factors; gender, educational qualification, income, school sizes, and quality of work 
life affecting the job involvement of the teachers. The research also aimed to create 
the predictive equation of the job involvement of teachers under the Office of 
Prachinburi Primary Educational Service Area II regarding gender, educational 
qualification, income, school sizes, and quality of work life.The research sample was 
263 teachers under the office of Prachinburi Primary Educational Service Area II in the 
academic year 2015. The research instruments were a questionnaire on the teachers’ 
status with a five level rating scales questionnaire. Statistics used in data analysis 
included mean ( X ), Standard Deviation (SD), Simple Correlation, and Stepwise 
multiple regression analysis.  

The research results were: 
1. The overall mean of the teachers’ quality of work life was at a high 

level. When considering each aspect it was, found that each aspect was at a high 
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level. The three highest aspects were, Constitutionalism in work, Social relationship, 
Fair and sufficient compensation. 

2. The overall mean of the job involvement of the teachers was at a high 
level. When Considered each aspect, it was found that each aspect was at a high 
level. The three highest aspects were, ‘they are pleased to help colleagues when 
problems occur.’, ‘they will work over-time to finish work, even if you they not 
paid.’, and ‘they never feel discouraged when they encounter problems and 
obstacles at work. 

3. The job involvement of the teachers under the office of Prachinburi 
Primary Educational Service Area II in overall and each aspect were positively related 
statistically significant  at .05 level. 

4. The best factors of predictive equation of the job involvement of 
teachers was found to be the  woman aspect variable and income aspect variable 
which can predict the job involvement of the government teachers in overall 71.70 
percents and can predict the job involvement of the teachers statistically significant 
at 0.5 level. The raw acore equation was as follow. 

Ŷ  726. 4168. X 12283. X 2116. X 3091. X 7138. X  
6104. X 5097. X 10022. X 1178. X 8018. X  

 
Keywords: Quality of work life, Job involvement, Government teachers. 
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บทน า 
การท างานมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่า  การท างานเป็นส่วน

หนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใดๆ คาดกันว่ามนุษย์ได้ใช้เวลาหนึ่งในสามของชีวิตเป็นอย่าง
น้อยอยู่ในการส านักงานหรือที่ท างาน และยังเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้มนุษย์จ าเป็นต้องใช้เวลาของ
ชีวิตเกี่ยวกับข้องกับการท างานเพ่ิมขึ้นไปอีก การท างานเป็นสิ่งที่ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อชีวิต
มนุษย์เพราะเป็นโอกาสที่ท าให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ร่วมงานกับบุคคลอ่ืนๆ กับสถานที่และ
เรื่องราวต่างๆ ตลอดจนความคิดเห็นทั้งหลายจากผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น การท างานจึงเป็นการเปิดโอกาส
ให้แสดงออกถึงเชาวน์ปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะน ามาซึ่งเกียรติภูมิและความพึงพอใจใน
ชีวิต และในปัจจุบันการบริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น จะต้องมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  มีปัจจัยในการบริหาร
หลายประการที่จะผลักดันให้องค์กรไปสู่ความส าเร็จอันได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรทางการบริหารที่มีความส าคัญล าดับต้นขององค์กร ดังค ากล่าวว่า 
“คนเป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งขององค์กร ที่สามารถสร้างคุณูปการแก่องค์การอย่างมหาศาล” (สุรชัย  
แก้วพิกุล, ๒๕๒๕:๑) 

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อองค์กร บุคคล คือ ผู้จุดประกายความคิด
สรรค์สร้างสร้างสิ่งต่างๆ ให้เกิดข้ึนในองค์กรในปัจจุบันความส าคัญของ “คน” ในองค์กรถือว่าคนเป็น 
ทรัพยากร ที่มีค่าจึงเกิดค าว่า “การบริหารทรัพยากรบุคคล”  ขึ้นหรือในบางองค์การมองไปไกลกว่า
นั้น กล่าวคือ มองเห็นว่าคนเป็นต้นทุนที่ส าคัญขององค์การจึงเกิดค าใหม่ขึ้นมาว่า การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นต้นทุน หรือการบริหารทุนมนุษย์ หรือ Human Capital Management (สีมา  
สีมานันท์, ๒๕๕๒ :๓) การพัฒนาคนและพัฒนาทุนมนุษย์ที่ เข้มแข็ง คือสิ่งส าคัญที่สุด เป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ การพัฒนาคนอย่างมีประสิทธิภาภพ และให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมนั้นต้องเริ่มต้นจากการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยมีกาย จิต 
ปัญญา และด ารงตนอย่างมีคุณค่า คือ เป้าหมายของสังคมให้ประเทศอย่างยั่งยืน (ชาญณรงค์ พร
รุ่งโรจน์, ๒๕๕๗:๕) ซึ่งในองค์การภาครัฐทรัพยากรบุคคล คือ ข้าราชการทุกคนนั่นเอง อาจกล่าวได้ว่า
ข้าราชการเป็นทรัพยากรบุคคลของภาครัฐที่มีค่ายิ่ง เพราะข้าราชการเป็นผู้ท างานรับใช้ประชาชนรับ
ใช้ชาติบ้านเมืองโดยการปฏิบัติหน้าที่ตามกลไกของรัฐ มีบทบาทหน้าที่หนุนน านโยบายรัฐบาลไปสู่การ
ปฏิบัติร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วน มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผล
ถึงประเทศเจริญก้าวหน้า ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม ดังนั้น หากข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ย่อมส่งผลให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้อย่างไม่ยากเย็น 

ข้าราชการครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญของชาติในการด้านการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
เพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน สังคมและประเทศชาติจะมีความเจริญก้าวหน้าและมีการ
พัฒนาไปในทิศทางใดนั้น ก็ย่อมขึ้นกับคุณภาพและวิธีการของแต่ละบุคคลที่ได้รับการศึกษา ดังนั้น 
ปัจจัยที่มีความส าคัญซึ่งสามารถท าให้บุคคลในสังคมและประเทศชาติเป็นผู้ที่มีคุณภาพได้ก็คือ ครู 
โดยเฉพาะครูประถมศึกษา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างาม และมอบ
วิชาความรู้ส าหรับเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น ครูประถมศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมตามความต้องการของสังคม และ
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ครูมิใช่เป็นเพียงผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสั่งสอนอบรมเพียงเท่านั้น แต่ครูจะต้องมีคุณธรรม
ประจ าใจเพ่ือเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นก าลงที่ส าคัญของประเทศอีกด้วย  (สัมฤทธิ์ 
อุภัยพงศ,์ ๒๕๔๘:๑) 

การเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีของครูนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการโดย
ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีส่วนส าคัญในการส่งเสริม ให้ครูมีพฤติกรรมการเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีคือ 
ชีวิตที่มีคุณภาพส าหรับครูเป็นลักษณะการด าเนินชีวิตที่มีความเป็นอยู่สอดคล้องกับระดับความ
ต้องการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมีคุณค่า โดยเป็นชีวิตที่มีการกินดีอยู่ดี
ถูกต้องตามสุขลักษณะ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีงานท าที่สามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวได้ โดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้ใด ทั้งเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม วัฒนธรรมอัน
ดีงาม ส านึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ส่งผลต่อการเสริมสร้างการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเต็มที่ ตามก าลังความสามารถ และสถานภาพของตนเอง 
และสุดท้ายสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามคุณภาพชีวิตของครู ก็
ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการท างานเป็น
ส่วนหนึ่งของการแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิต โดยที่ทุกคนไม่สามารถแยกกิจกรรมการท างานออกจาก
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้แนวคิดนี้จึงเรียกว่า คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life)  
เป็นแนวคิดในการท างานที่บอกว่างานและชีวิตจะเกี่ยวข้องผสมผสานกันอย่างกลมกลืน โดยค านึงถึง
รูปแบบงานที่ท าให้ครูมีการท างานที่ดีมีความรู้สึกพึงพอใจในการท างานมีการด าเนินชีวิตทีมีความสุข 
พร้อมทั้งมีการท างานร่วมกันที่ก่อให้เกิดผลดีตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้ ดังนั้นถ้าครูมีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานที่ดีก็จะส่งผลให้การด าเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้แต่ในปัจจุบัน พบว่า ครูส่วนใหญ่ต้องเผชิญ
ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานอย่างรุนแรงในหลายด้าน ได้แก่ ด้านรายได้และประโยชน์
ตอบแทน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสพัฒนาศักยภาพ ด้าน
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านธรรมนูญในองค์การ ด้านภาวะอิสระจากงาน  
และด้านความภูมิใจในองค์การ  ซึ่งจากปัญหาคุณภาพชีวิตในการท างานของครู  พบว่า ส่งผลกระทบ
คุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการ
เรียนการสอน ดังนั้น การมุ่งเน้นพัฒนาครูโดยเฉพาะครูประถมศึกษาจึงเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของการ
พัฒนาการศึกษา เพราะโดยบทบาทและหน้าที่ของครูแล้ว ครูมีหน้าที่ในการพัฒนาเด็ก และเยาวชน
ทั้งร่างกายและจิตใจเพ่ือให้เจริญเติบโตเป็นคนดี มีทักษะในการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพที่มี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ครูที่มีคุณภาพชีวิตในการท างานดีจะช่วยพัฒนาเด็กตามพ้ืนฐานให้เต็ม
ศักยภาพของเขาให้การศึกษาเพ่ือให้เขาคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความรู้จักตนเองอย่างถูกต้อง 
ใฝ่ก้าวหน้าสร้างสรรค์หันเข้าหาสังคม เป็นคนที่มีคุณภาพ และใช้ชีวิตที่มีคุณภาพในที่สุด (วิชิต  
กิจชอบ, ๒๕๕๓:๑) 

ในการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูยึดหลักการความคิดของ Walton 
(1974:12) ซึ่งประกอบด้วย ๘ ด้าน ดังนี้ ๑) ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและพอเพียง ๒) สภาพแวดล้อม
ที่ท างานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ๓) การพัฒนาความสามารถของบุคคล ๔) ความก้าวหน้าและ
มั่นคงในงาน ๕)  บูรณาการทางสังคม ๖) ลัทธิรัฐธรรมนูญในการท างาน ๗) ความสมดุลของชีวิตใน
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ภาพรวม และ ๘) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมถึงแม้ว่า Walton จะก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
คุณภาพชีวิตการท างานอย่างกว้างๆ โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวข้องกับงานมากกว่าปัจจัย
แวดล้อมของบุคคล เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นปัจจัยที่องค์การสามารถตรวจสอบและ
ผู้บริหารสามารถท าก าหนดแนวทางในการแก้ไขและจัดการได้ขณะที่ปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่อยู่เหนือ
การควบคุมขององค์การ อย่างไรก็ดี ถึงแม้แนวความคิดของ Walton จะไม่สามารถประเมินคุณภาพ
ชีวิตการท างานของบุคคลได้ในทุกมิติ แต่เราก็สามารถใช้แนวแนวความคิดของเขาในการพัฒนาเกณฑ์
และมาตรฐานที่เหมาะสม เพ่ือวัดคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูได้ 

ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน (job involvement) ของข้าราชการครู ได้อาศัยหลักการ
ความคิดของ Lodahl & Kejner (1965:23-33) ที่ว่าความทุ่มเทในการปฏิบัติงานเป็นการวัดระดับ
ความสามารถของบุคคลที่จะท างานโดยทุ่มเททั้งเวลา และพลังงาน ถือว่างานเป็นศูนย์กลางของชีวิต 
และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นสมมติฐานที่ใช้วัดคุณภาพที่จะเรียนรู้กระบวนการทางสังคม ซึ่งท าได้
หลายวิธี และผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นเรื่องของคุณภาพงาน และการทุ่มเท ยังหมายถึง สภาพภายใน
จิตใจของการประเมินค่าเกี่ยวกับความดีหรือผลดีของการปฏิบัติงาน หรือตัวงาน ความส าคัญของงาน
ที่มีคุณค่าในตัวบุคคลคนรวมทั้งเป็นสิ่งวัดความง่ายที่บุคคลสามารถเข้าได้กับองค์กร เป็นระดับที่ผล
การปฏิบัติงานของบุคคลหนึ่งจะมีผลกระทบต่อการประสบความส าเร็จของชีวิต ตัวก าหนดที่ส าคัญต่อ
ความทุ่มเทงาน คือ แนวความคิดที่มุ่งเน้นคุณค่า (valve - orientlation) ต่องานซึ่งได้รับการเรียนรู้
ในช่วงต้นกระบวนการทางสังคม (Socializtion process) ตามหลักแนวคิดของ Rabinowitz & Hall 
(1977:265) 

จากสภาพปัญหาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต ๒ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการบริหารจัดการองค์กรและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติต่ าลงในทุกระดับชั้น 
ปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนของกระทรวงศึกษา พบว่า ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ยังมีคะแนนเฉลี่ยใน
รายวิชาที่อยู่ในระดับต่ า และต่ ากว่าผลการประเมินที่ผ่านมา (วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, ๒๕๕๑:๒๒ 
อ้างใน คณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา ในกระทรวงศึกษาธิการ , ๒๕๔๒:๒๔-๔๕) ซึ่ง
โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของโรงเรียนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะส่งผลให้เกิดความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าด้าน
คุณภาพชีวิตการท างานกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ว่าสภาพในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานอยู่ในระดับใด และมีความทุ่มเท ในการปฏิบัติงานหรือไม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปการศึกษา สภาวะการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นผลดีต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดส านักงาน เขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ 
๒. เพ่ือศึกษาระดับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเพศ ปัจจัยด้านวุฒิการศึกษา ปัจจัยด้าน

รายได้ ปัจจัยด้านขนาดของโรงเรียน และปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างานกับความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู 

๔. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู จากเพศ วุฒิ
การศึกษา รายได้ ขนาดของโรงเรียน และคุณภาพชีวิตการท างาน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีด าเนินการวิจัย ด้วยท าการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการครู ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและพอเพียง 2) สภาพแวดล้อม
ที่ท างานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ความก้าวหน้าและ
มั่นคงในงาน 5) บูรณาการทางสังคม 6)  ลัทธิรัฐธรรมนูญในการท างาน 7) ความสมดุลของชีวิตใน
ภาพรวม 8) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับสังคม และความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ได้แก่ ครูที่
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ปี
การศึกษา  2557 จ านวน 830 คน และมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 263 คน  

๒. ตัวแปร ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา รายได้ ขนาดของโรงเรียน คุณภาพชีวิต
การท างาน และตัวแปรตาม ได้แก่ ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 

๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 
3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครู ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ เป็นค าถามเกี่ยวกับ เพศ วุฒิการศึกษา รายได้และขนาดของโรงเรียน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครู จ านวน 40 ข้อ โดยเป็น
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าจาก น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมาก
ที่สุด 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู จ านวน 25 ข้อ 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยเรียงจาก น้อยที่สุด 
ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

๔. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
การสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 
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๔.๑ ศึกษาทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล คุณภาพชีวิตในการท างาน ความ
ทุ่มเทจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างาน และความทุ่มเททั้งในและ
ต่างประเทศ น ามาพัฒนาและใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

๔.๒ สร้างแบบสอบถามโดยการน าแนวคิดจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
ดัดแปลงแบบสอบถาม เดิมที่ผู้สร้างไว้ให้เหมาะสมกับการศึกษาครั้งนี้ โดยสร้างให้ครอบคลุมขอบเขต
เนื้อหาที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

๔.๓ น าแบบสอบถามเสนอประธานคณะกรรมการ และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือ
พิจารณาการตรวจสอบความครอบคลุม และความถูกต้องของเนื้อหาแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข 

๔.๔ น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้อหา  

๔.๕ น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วน าเสนอต่อ
ประธานคณะและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

๔.๖ น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จ านวน 30 คน แล้ว 
น าแบบสอบถามวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (item – 
total correlation) หลังจากท าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับข้าราชการครู จ านวน 30 คน ปรากฏ
ว่า  แบบสอบถามเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างาน มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .35 ถึง .97 สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 40 ข้อ ส่วนแบบสอบถามเรื่อง ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง .52 ถึง .96 และสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงได้ 25 ข้อ รายละเอียด ค่าอ านาจจ าแนก
ของแบบสอบถามท้ัง 2 ฉบับ  

๔.๗ แบบสอบถามที่ค่าอ านาจจ าแนกตามข้อ 6 ตั้งแต่ต่ าสุดที่รับได้ คือ .20 ขึ้นไป มาหา
ค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient alpha) ของครอนบาค 
(Cronbach, 1990: 202-204) ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามปรากฏว่า แบบสอบถาม
เรื่อง คุณภาพการท างานมีค่าเท่ากับ .99 และแบบสอบถามเรื่องความทุ่มเทในการปฏิบัติงานมีค่า
เท่ากับ .98 ตามล าดับ 

๕. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูล 
๕.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1) น าหนังสือจาก คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาถึงผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 มี 
2 อ าเภอ คือ อ าเภอนาดี และอ าเภอกบินทร์บุรี 2) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ จัดส่งแบบสอบถาม
จ านวน 263 ฉบับ ไปยังครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม แล้วผู้วิจัยไปรับ
คืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 

๕.๒ การจัดกระท าข้อมูล ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1) เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม
คืนมาแล้ว ผู้วิจัยรวบรวมตรวจสอบความสมบูรณ์เพ่ือน าไปวิเคราะห์ต่อไป  2) น าแบบสอบถามที่
สมบูรณ์มาลงรหัสให้คะแนนตามน้ าหนักคะแนนแต่ละข้อ และบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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๕.๓ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและน าผลการค านวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่ งหมาย
และสมมติฐานของการวิจัยต่อไป 

๖. การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
for Windows โดยการวิเคราะห์หาค่าสถิติดังต่อไปนี้ คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบที ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ 3 อันดับแรก ได้แก่ ลัทธิรัฐธรรมนูญใน
การท างาน ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมและค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 

2. ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงตามล าดับ 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านยินดีช่วยเหลือผู้ร่วมงานเมื่อเกิดปัญหาในการท างาน ท่านจะ
ปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อท างานให้เสร็จถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับค่าตอบแทน และท่านไม่เคยรู้สึกท้อแท้เมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 

3. ปัจจัยกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดส านักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. สมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านตัวแปรดัมมี่เพศหญิง และด้านตัว
แปรดัมมี่รายได้ สามารถพยากรณ์ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โดยรวมได้ร้อยละ  
71.70  และพยากรณ์ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05 ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบดังนี้ 
   Ŷ   726. 4168. X 12283. X 2116. X 3091. X 7138. X  
     

6104. X 5097. X 10022. X 1178. X 8018. X  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผู้วิจัยการอภิปรายผลการวิจัยที่ส าคัญจากการศึกษาค้นพบในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. จากการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการครู
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ตามล าดับดังนี้ อันดับที่หนึ่ง มี 5 อันดับ คือด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านลัทธิรัฐธรรมนูญในการท างาน 
ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม อันดับที่หกมี 1 อันดับคือ ด้านสภาพแวดล้อมที่ท างานที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย อันดับที่เจ็ด มี 2 อันดับคือด้านพัฒนาความสามารถของบุคคลและด้าน
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ความสมดุลของชีวิตในภาพรวม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 นั้น มีโอกาสก้าวหน้าทางวิชาชีพสูงขึ้นเนื่องจากการท า
ผลงานทางวิชาการ ท าให้ได้รับต าแหน่งสูงขึ้นและมีเงินวิทยะฐานะให้ ข้าราชการครูยังเป็น ที่ยอมรับ
นับถือของสังคมอีก ซึ่งเมื่อบุคคลมีความพึงพอใจในการด ารงชีวิต ได้รับการตอบสนองความต้องการ
ในด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่ ความต้องการพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ความต้องการทางด้านจิตใจและสังคม 
ย่อมเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สอดคล้องกับงานวิจัยของจรรยา นิพิพงษ์ 
(2550) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของครูเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพ่ือ
ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของครูเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ 
ประสบการณ์ในการท างาน และรายได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูเทศบาล 
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ านวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 8 ด้าน ปลอดภัยด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้าน
ความก้าวหน้า และความมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน ด้านปฏิบัติงานในสังคม ผลการวิจัย พบว่า 1) 
คุณภาพชีวิตการท างานของครูเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) 
คุณภาพชีวิตการท างานของครูเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  จ าแนกตามเพศ และ
ประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 3) คุณภาพชีวิตการท างานของ
ครูเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามรายได้แตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มียินดีช่วยเหลือผู้ร่วมงานเมื่อเกิด
ปัญหาในการท างาน ไม่เคยรู้สึกท้อแท้เมื่อพบปัญหาและอุปสรรค ปฏิบัติงานนอกเวลาเพ่ือท างานให้
เสร็จถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของพิไล ภิบาลกุล (2547) ได้ศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออก พบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของในการปฏิบัติงานของครูชาย 
ครูหญิง ครูที่มีประสบการณ์น้อย ครูที่มีประสบการณ์มาก และครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของดาวเรือง จงจิตร์ (2547) ที่ได้
ศึกษา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกับความทุ่มเทในการท างานครูผู้สอน
ของข้าราชการครูเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า ข้าราชการครูเขตคลองสามวา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีความทุ่มเทในการท างาน โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมากเมื่อ
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ การอุทิศเวลาให้กับงานในวันท างาน
ปกติ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ การใช้พลังแรงกายเพ่ือให้งานส าเร็จ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอัมพร วิชกูล (2549) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการท างานงานของ
ข้าราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภาคตะวันออก พบว่า ระดับความทุ่มเทในการท างานของ
ข้าราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภาคตะวันออก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอรสา มิ่งฉาย (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับความ
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ทุ่มเทในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับคะแนนได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 
โรงเรียนเทศบาล 4 โรงเรียนเทศบาล 5โรงเรียนเทศบาล 3 และโรงเรียนเทศบาล 1 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวาสนา กล่ ารัศมี (2553) ได้ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการท างาน
ของพนักงานบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด (แทปไลน์) พบว่า ความทุ่มเทในการท างานของ
พนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัด
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 2 มีความสัมพันธ์กับความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 
2 ในทุกปัจจัย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง .695 - .847 โดยปัจจัยด้านเพศ ปัจจัยด้านวุฒิ
การศึกษา ปัจจัยด้านรายได้ ปัจจัยด้านขนาดของโรงเรียน และปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างานมี
ความสัมพันธ์กับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้อาจอธิบาย
ได้ว่า ปัจจัยด้านเพศ ปัจจัยด้านวุฒิการศึกษา ปัจจัยด้านรายได้ ปัจจัยด้านขนาดของโรงเรียน และ
ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างาน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ และมีบทบาทอย่างยิ่งต่อความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู ทั้งนี้จากการศึกษาของ Hewitt Assoiates (2004 : 8) ได้อธิบายถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทประกอบด้วย คุณภาพชีวิต ผลตอบแทนโดยรวม บุคคล สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิพนธ์ เลาหภารากร (2550) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอบางประกง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  มี
ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูประถมศึกษา 
อ าเภอ บางปะกง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามเพศ ขนาดของ
โรงเรียน และประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการครูสายผู้สอนโรงเรียน
ประถมศึกษา จ านวน 172 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  มาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ จ านวน 45 ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .29 - .86  มีค่าความเชื่อมั่น .96  
สถิติที่ใช้ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า (t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู
ประถมศึกษา อ าเภอบางปะกง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 2) คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูประถมศึกษา อ าเภอบางปะกง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 3) คุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการครูประถมศึกษา อ าเภอบางปะกง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ยกเว้นด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลด้านความก้าวหน้าและ
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มั่นคงในงานด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
ไม่แตกต่างกัน 

4. สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 2 ที่ดีที่สุด ในรูปสมการ
คะแนนดิบดังนี้ 
   Ŷ   726. 4168. X 12283. X 2116. X 3091. X 7138. X  
     

6104. X 5097. X 10022. X 1178. X 8018. X  
โดยสมการพยากรณ์ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านตัวแปรดัมมี่เพศหญิง และ

ด้านตัวแปรดัมมี่รายได้ สามารถท านายความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 2 ได้ร้อยละ 71.70 นั้นแสดงให้เห็นว่า 
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ปัจจัยด้านเพศ วุฒิการศึกษา รายได้ ขนาดของโรงเรียน
และคุณภาพชีวิตโดยรวมของข้าราชการครูสามารถพยากรณ์ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูได ้โดยปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านตัวแปรดัมมี่เพศหญิง และด้านตัวแปรดัม
มี่รายไดเ้ป็นตัวพยากรณ์ท่ีดีที่สุดซึ่งเป็นผลจากการวิจัยของผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ว่าทุกปัจจัยน าไปสู่
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูได้โดยเฉพาะผลจากการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างาน เพศ รายได้ เป็นสิ่งส าคัญที่เป็นตัวพยากรณ์ได้ดีที่สุด สามารถส่งผลต่อความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู ทั้งนี้จากผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดา บุญมาเลิศ 
(2543) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู สังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา พบว่า ข้าราชการครู
ประถมศึกษามีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับกลาง และคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ ภูมิล าเนาและรายได้ ข้าราชการครูประถมศึกษามี
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อจ าแนกตามภูมิล าเนาและรายได้ คุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการครูประถมศึกษา โดยรวมและจ าแนกตามสถานภาพ ภูมิล าเนาและรายได้ มี
ความสัมพันธ์กับความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของล าพันธ์ ราษี (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรสังเกตได้เกี่ยวกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู จ านวน 23 ตัวแปร  พบว่า ตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ทางบวกทุกคู่ เป็นค่าท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีจ านวนทั้งหมด 276 คู่ ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู คือปัจจัยด้านความพึงพอใจ ในการท างาน 
ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน และปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม คือความพึงพอใจในการท างาน และปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางอ้อม คือบรรยากาศในโรงเรียน ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในองค์กร ค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ตัวแปรความทุ่มเทในการปฏิบัติงานมีค่าเท่ากับ 0.772 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลอธิบาย
ความแปรปรวนในตัวแปรความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ 77.20 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ระวีวรรณ ฉัตรทอง (2543) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความ
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ทุ่มเทในการปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพ้ืนที่ชายฝั่งภาคตะวันออก 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับ
คุณภาพชีวิตการท างาน ระหว่างผู้ใช้แรงงานซึ่งมีเพศ และอายุต่างกัน พบว่า ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพ
ชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้ใช้แรงงานมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานใน
ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงานซึ่งมีเพศและอายุต่างกัน 
พบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้ใช้แรงงานที่ปฏิบัติงาน
ในโรงงานที่มีขนาดแตกต่างกัน ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05 คุณภาพชีวิตการท างานและความทุ่มเทในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันในทางบวกใน
ระดับสูง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1.1 ผู้บริหารควรมีการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูในสถานศึกษา 

สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
1.2 ผู้บริหารควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาระงานของข้าราชการครูโดยเฉพาะ

ภาระงานอย่างอ่ืนนอกเหนือจากการสอนที่มากเกินไปจนท าให้ครูไม่สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่าง
เต็มที่และมีคุณภาพ 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ได้ตรวจสอบค้นคว้าวิจัยมาพอสมควร พบว่า มีตัวแปรที่

สามารถพยากรณ์ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ 3 ตัวแปร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสม
ของตัวแปรพยากรณ์เท่ากับ 0.847 สามารถพยากรณ์ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 2 ได้ร้อยละ 71.70 ดังนั้น
ในการวิจัยต่อไปควรเพ่ิมตัวแปรท านายอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความทุ่มเท
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 

2.2 ควรจะศึกษาวิจัยปัญหาและแนวทางการพัฒนาผลของความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือสร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบทอง

ปลอม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๙๐/๙๐ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังใช้
ชุดฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบทองปลอม และ ๓) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มี
ต่อชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทอง โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
พนักงานร้านทอง จ านวน ๑๐ คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงาน
ร้านทอง แบบทดสอบเรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทอง และแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบว่า ๑) ชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทอง
พบว่า ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ ๙๑.๕๐/๙๐.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๙๐/๙๐ ๒) 
คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนด้วยชุดฝึกอบรมเรื่อง การตรวจสอบทองปลอมสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .๐๕ และ ๓) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบทอง
ปลอมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : ชุดฝึกอบรม, การตรวจสอบทอง. 
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Abstract 
The purpose of this research were; 1) To the development of training 

package on counterfeit gold checking for gold shop staffs have the 90/90 standard 2) 
To compare pre-test and post-test score and 3) To study the satisfaction of gold 
shop staffs. The sample consisted of 10 gold shop staffs purposive sampling. The 
research instruments included a training package on counterfeit gold, practical test 
and satisfaction assessment form. 

The research results were: 1) Efficiency of the development of training 
package on counterfeit gold checking for gold shop staffs have the ๙๐/๙๐ standard 
were 91.50/ 90.00 according to the standard criteria set 2) Comparison of test scores 
before and after learn with training package shown that after learn with training 
package the post-test results were higher than that pre-test in the significance level 
of .05 according to the hypothesis and 3) The satisfaction level of trainees to training 
package on counterfeit gold checking for gold shop staffs was high level. 
 
Keywords: Training Package, Counterfeit Gold. 
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บทน า 
ปัจจุบันทองค าเข้ามามีบทบาทในสังคมและการด ารงชีวิตของคนไทยมากกว่าในอดีต 

เนื่องจาก คนไทยในปัจจุบัน นิยมใช้ทองค าเป็นเครื่องประดับ หรือเก็บสะสมทองค าเป็นทรัพย์สมบัติ 
โดยเห็นได้จากการมีธุรกิจค้าทองค าในเกือบทุกอ าเภอ และมีการประกาศก าหนดราคากลางในการ
ซ้ือ-ขายทองค า เพื่อให้มีระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นในแต่ละวันมีการหมุนเวียนของเงินตราที่
เกิดจากการซื้อ-ขายทองค า ซึ่งเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ คือ เป็นการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ และสร้างรายได้ ให้แก่คนไทยที่อยู่ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทองค า นับตั้งแต่การส ารวจแร่
ทองค า การร่อนแร่ การท าเหมืองแร่ การแต่งแร่หรือการถลุงแร่ การแปรรูปทองค าในอุตสาหกรรม
เครื่องประดับ และในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนร้านค้ารับซื้อ-ขายทองค า 

ราคาทองค าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีปัจจัยที่เป็นตัวแปรหลายอย่าง เช่น 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง ภาวะเงินฝืดเงินเฟ้อ ค่าเงินไม่มั่นคง ตลอดจนสภาพ
เศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก โดยเฉพาะการที่ทองค าได้เข้ามามีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจโลก  
เมื่อใดที่ระบบเศรษฐกิจของโลกมีปัญหา เช่น เศรษฐกิจตกต่ า เงินเฟ้อ หรือค่าเงินผันผวนในหลายๆ 
ประเทศ ราคาทองค าก็จะพุ่งสูงขึ้น ในช่วงนั้น ทองค าจะเป็นหลักประกันที่มั่นคงยิ่งกว่าเงินตราหรือ
สินทรัพย์อื่นๆ ท าให้ประชาชนนิยมซื้อ ขาย และสะสมทองค ามากขึ้น เมื่อความต้องการทองค ามีมาก
ขึ้น จึงท าให้ราคาสูงขึ้นด้วย ดังเห็นได้จากในปัจจุบันที่ราคาทองค าสูงขึ้นมาก ดังนั้นจึงมีการส ารวจ
ค้นหาแหล่งแร่ทองค า และการท าเหมืองแร่ทองค ากันมากขึ้น โดยได้มีการพัฒนาและปรับปรุง
เทคโนโลยีด้านการส ารวจ การวิเคราะห์ การท าเหมืองแร่ ตลอดจน การถลุงแร่ทองค าจากสินแร่ที่ มี
ความสมบูรณ์ต่ า เพ่ือให้ได้ทองค าปริมาณมากขึ้น และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับแร่
ทองค า เช่น สมบัติแร่ทองค า การเกิด ธรณีวิทยาแหล่งแร่ทองค า การท าเหมืองแร่ ตลอดจน
เศรษฐศาสตร์แร่ทองค า (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, ๒๕๕๔ ) 

จากเหตุผลที่กล่าวมาท้ังหมด ท าให้ทองค ากลายเป็นสิ่งที่มีค่า และเมื่อมูลค่าของทองค าที่
สูงขึ้น จนเป็นที่ต้องการของคนส่วนใหญ่ใน รวมถึงเศรษฐกิจที่ซบเซา ท าให้เกิดขบวนการค้าทองหุ้ม
รูปพรรณปลอมเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่ต่างจังหวัด ที่ผู้ค้ามีความช านาญในการตรวจสอบ
ทองค าน้อย ซึ่งทองค าปลอมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน แต่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ปัญหากลุ่ม
มิจฉาชีพได้น าทองปลอมไปหลอกขายตามร้านค้าทองต่างๆท าให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจการค้า
ทองค าของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ประกอบการและผู้ผลิตซึ่งที่ผ่านมาทางสมาคมค้า
ทองค าได้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวและพยายามแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาก็ยังไม่หมด
ไป ดังจะเห็นได้ว่ามีข่าวเกี่ยวกับแก๊งมิจฉาชีพปลอมทองออกตระเวนขายตามร้านค้าทองค าทั่ว
ประเทศ และได้รับรายงานจากร้านค้าทองว่า มีการลงมือท าเป็นขบวนการใหญ่โตนับ ๑๐ กลุ่ม  
มีช่างทอง มืออาชีพตั้งตัวเป็นหัวหน้าเครือข่าย บวกกับเทคนิควิธีการปลอมอย่างแยบยล ท าให้ผลงาน
ออกมามีคุณภาพสูง สามารถ ตบตาร้านทองได้อย่างง่ายดาย โดยระดม แม่บ้านตกงาน วัยรุ่นติดยา 
เดินสายหลอก ขายทองเป็นว่าเล่นตามจังหวัดต่างๆ 

ทองปลอมมีการพัฒนาเหมือนกับทองจริงมากขึ้นเรื่อยๆ จนบางครั้งผู้คร่ าหวอดอยู่ใน
วงการทองมาหลายสิบปีก็ยังพลาดท่าเสียทีมิจฉาชีพเอาง่ายๆ ไม่เว้นแม้แต่ร้านขายทองค าชื่อดังของ
ประเทศอย่าง “เยาวราช” ยิ่งราคาทองค ามีราคาแพงช่วงคริสต์มาสปีใหม่ หรือตรุษจีน ยิ่งจะท าให้
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คนร้ายพร้อมเสี่ยงก่อความผิดมากยิ่งข้ึนทองปลอมท่ีมองด้วยตาเปล่าคล้ายของจริงก็ด้วยฝีมือการผลิต
ของ “ช่างทอง”ที่ผันตัวเองมาท าอาชีพผิดกฎหมาย ซึ่งตอนนี้มีเครือข่ายแบบนี้ประมาณ ๑๐ กลุ่ม 
โดยขั้นตอนการปลอมเริ่มจากซื้อทองแท่งมาจากร้านทองจริง จากนั้นน ามาหล่อแล้วหุ้มด้วยเงินท า
เป็นสร้อยทองปลอมเส้นละ ๑ บาท ออกไปหลอกขายตามร้านทองขบวนการปลอมทองได้ลงมือ
ปฏิบัติการแบบครบวงจร หลังจากช่างทองได้ปลอมทองคุณภาพชั้นเยี่ยมได้แล้วจะมีการรับสมัคร 
“หน้าม้า” เดินสายไปขายตามร้านทองทั่วประเทศ ก่อนหน้านี้เลือกกลุ่มแม่บ้านตกงาน ได้รับค่าจ้าง
บาทละ ๑,๕๐๐ บาท แต่ตอนหลังได้เปลี่ยนมาเป็นกลุ่มเด็กติดยา และเยาวชน เพราะบทลงโทษจะ
เบากว่า ให้รายได้อย่างงามคิดตามราคาทองค าบาทละ ๒,๕๐๐ บาท (ห้างทองหน่ าเชียง, ๒๕๕๕) 

จุดเสี่ยงที่แก๊งค์ปลอมทองจะเลือกตระเวนท ามาหากินอยู่ที่ย่านชานกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด เพราะร้านทองเหล่านี้ขาดความเชี่ยวชาญในการดูทอง ถ้าจะอาศัยเครื่องเลเซอร์พิสูจน์ก็มี
ราคาแพงถึงหลักล้านทีเดียว ทางออกจึงหวังฝากฝีฝากไข้กับสมาคมค้าทอง หลังได้จับมือกับส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และสภาทนายความ ไดเ้ดินหน้ากวาดล้างแหล่งผลิตทองปลอมให้สิ้นซาก (ห้างทองหน่ า
เชียง, ๒๕๕๕) 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทางสมาคมค้าทองค าได้พยายามรณรงค์ และขอความร่วมมือกับ
ร้านค้าต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา นั่นก็คือการจัดการกับกลุ่มมิจฉาชีพที่ท าปลอมมาหลอกขายหรือขาย
ฝาก ซึ่งคนกลุ่มนี้ถือเป็นเชื้อโรคอันร้ายกาจที่คอยบั่นทอนการท าธุรกิจค้าทองค า และสร้างความ
เสียหายให้กับธุรกิจนี้ปีละหลายร้อยล้านบาท แต่ที่ผ่านมาการจัดการกับคนกลุ่มนี้ยังคงท าให้ได้ไม่
เต็มที่มากนัก เพราะร้านค้าผู้เสียหายมักจะยินยอมที่จะยอมความกับกลุ่มมิจฉาชีพ เพียงแค่ว่าไม่
อยากเสียเวลา และไม่อยากเป็นคดีความ ซึ่งแม้ว่าทางสมาคมผู้ค้าทองพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือใน
การด าเนินคดีอย่างเต็มที่ (สมาคมค้าทองค า, ๒๕๕๘ : ๕๙)  

ในโลกของยุคแห่งข่าวสารข้อมูล การเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับพนักงานให้สูงขึ้นพร้อมกับ
การวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี นับว่ามีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการฝึกอบรมการพัฒนาพนักงาน ทั้งนี้เนื่องจากสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ท า
ให้เกิดปัญหาทางด้านอาชญากรรมมากขึ้น ซึ่ง วิธีการ และเทคนิคการฝึกอบรมแบบเดิมที่เคยใช้ใน
ระยะแรก อาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงมีการน าเอานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการฝึกอบรมมากขึ้น เพ่ือช่วยให้การจัดการอบรมได้บรรลุผล และ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซ่ึงสมคิด บางโม (๒๕๓๙ : ๕๑) ได้กล่าวว่า ปัจจุบันมีการกล่าวถึงค าว่า 
พัฒนา กันมาก จนเป็นที่คุ้นเคยกันทั่วไป เช่นพัฒนาประเทศด้อยพัฒนา การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
พัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบบริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ในองค์กรทั่วไปจะมีกิจกรรมที่เรียกว่า การ
ฝึกอบรม กันมากมายเป็นประจ า ทั้งนี้เพราะมีความเชื่อกันว่าพัฒนาก็ดี การฝึกอบรมก็ดี เป็นวิธีการที่
จะเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานให้แก่พนักงาน อันจะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
บริษัท มูลนิธิ สมาคม และหน่วยงานราชการต่างๆ ล้วนแต่เป็นองค์การทั้งสิ้น โดยเฉพาะองค์การด้าน
เอกชนมีการแข่งขันกันสูงมาก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการใช้การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือของการ
พัฒนาองค์การ 

ชุดฝึกอบรมที่ได้พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างองค์ความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ให้เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการอบรม ท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายในเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ได้
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อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับศิริพรรณ สายหงส์และสมประสงค์วิทยเกียรติ (๒๕๓๔ : ๖๖๙ - 
๗๗๖) กล่าวว่า ชุดฝึกอบรม หมายถึง สื่อที่สร้างขึ้นมาเพ่ือให้เป็นชุดประสบการณ์ส าหรับการ
ฝึกอบรมอาจจะประกอบด้วยสื่อเดี่ยวหรือสื่อประสมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือช่วยให้ผู้ฝึกอบรมใช้
ประกอบกิจกรรมในการฝึกอบรมหรือช่วยผู้รับการฝึกอบรมสามารถท่ีจะศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึง
ปัญหาทางด้านอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันที่จะเกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความคิด
ที่จะพัฒนาชุดฝึกอบรมส าหรับการตรวจสอบทองค าขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านค้าทองค า และ 
บุคคลทั่วไป ที่สนใจ เรียนรู้การดูทอง เพ่ือน าไปใช้ในการตรวจสอบทองค าจากกลุ่มมิจฉาชีพท าให้ผู้
ฝึกอบรมเกิดทักษะและความช านาญอย่างแท้จริงในการแยกแยะระหว่างทองจริงและทองปลอมได้
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียให้เกิดน้อยที่สุด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

๑. เพ่ือสร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้าน
ทองให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๙๐/๙๐ 

๒. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังใช้ชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบทองปลอม
ส าหรับพนักงานร้านทอง 

๓. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของพนักงานร้านทองที่มีต่อชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบ
ทองปลอม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

๑. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
๑.๑ ศึกษาเกี่ยวกับทองค า การแปรรูปทองค า รวมไปถึงหลักการการตรวจสอบทองค า

เพ่ือน ามาใช้เป็นหลักในการวางแผนในการสร้างชุดฝึกอบรม 
๑.๒ ศึกษาหลักการ การออกแบบ และการสร้างแบบฝึกเพ่ือใช้ในการสร้างแบบฝึก และ

แบบทดสอบให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม 
๑.๓ ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา ขั้นตอน และกระบวนการตรวจสอบทองงค า เพ่ือจัดล าดับ

ความส าคัญของเนื้อหา โดยเรียงล าดับจากง่ายไปยาก 
๑.๔ ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบทองค า วิธีการสร้างคู่มือ แบบฝึก และ

ขั้นตอนการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้สร้างชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบทองปลอม
ส าหรับพนักงานร้านทอง 

๑.๕ ศึกษางานวิจัยประเทศและต่างประเทศเพ่ืออ้างอิงในการท าวิจัยเพ่ือออกแบบและ
พัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทอง 

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้าง และการออกแบบฝึกต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางท าให้
ผู้วิจัยพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทองรวมถึงการออกแบบ
แบบฝึกที่เหมาะสม 
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๒. ก าหนดคุณลักษณะของชุดฝึกอบรม  โดยมีองค์ประกอบของชุดฝึกอบรมมี
ส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้ 

๒.๑ คู่มือและแบบปฏิบัติส าหรับพนักงานร้านทองและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ต้องเข้ารับ
การฝึกอบรมจากชุดฝึกอบรม 

๒.๒ ค าสั่งหรือการมอบหมายงานเพื่อก าหนดแนวทางของการเข้ารับการฝึกอบรมให้กับผู้
เข้ารับการอบรม 

๒.๓ เนื้อหาสาระซึ่งบรรจุอยู่ในสื่อวีดิทัศน์ 
๒.๔ การประเมินผล เป็นการประเมินผลโดยใช้ แบบทดสอบหลังจากเข้ารับการฝึกอบรม 
๓. ออกแบบและพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทอง 
๓.๑ ขอบเขตการวิจัย เนื้อหาที่ ใช้ในการพัฒนาพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบ

ทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทองคือการตรวจสอบทองจากลักษณะของทองรูปพรรณ (ภายนอก) 
๑) วิธีดูตราหรือยี่ห้อทอง ๒) การตรวจสอบโดยการใช้แม่เหล็ก ๓) การตรวจสอบโดยการตะไบ ๔) 
การตรวจสอบทองโดยการชั่งน้ าหนัก ๕) การตรวจสอบโดยการเผาด้วยไฟ ๖) การตรวจสอบโดยการ
ใช้กรดไนตริก 

๓.๒ วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้  ๑) สร้างชุดฝึกอบรม 
๒) สร้างแบบทดสอบเรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทอง ๓) การสร้างแบบ
ประเมินคุณภาพของชุดฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทองโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ๔) การสร้างแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจ 

๔. ทดสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงาน
ร้านทองโดยท าการทดลองดังนี้  

๔.๑ การทดลองเบื้องต้น (Try Out) แบบเดี่ยวผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจ านวน ๓ คนซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาบทเข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านชุดฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบทองปลอม โดยใช้ชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบทองปลอม
ส าหรับพนักงานร้านทองการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมการฝึกอบรมในครั้งที่ ๑ ผลที่ได้คือ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมยังไม่สามารถใช้ชุดฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากไม่ได้อ่านคู่มือการใช้อย่างละเอียดก่อน
ท าการใช้ชุดฝึกอบรมผู้วิจัยท าการแก้ไขโดยการแจกคู่มือการใช้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอ่านก่อน 
จากนั้นจึงค่อยแจกชุดฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้ แล้วจึงค่อยแจกแบบทดสอบให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกตามล าดับ  

๔.๒ การทดลองเบื้องต้น (Try Out)แบบกลุ่มน าชุดฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบทอง
ปลอมส าหรับพนักงานร้านทองที่ได้จากการปรับปรุงครั้งที่ ๑ ไปทดลองกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน ๕ คนซึ่งไม่ใช่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่างที่น าไปใช้ในครั้งที่ ๑โดยให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมศึกษาชุดฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทองโดยให้ท า
แบบทดสอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมแล้วเริ่มเข้ารับการฝึกอบรมเนื้อหาจากเรื่องที่ ๑ เรื่องที่ ๒ เรื่องที่ 
๓ เรื่องที่ ๔ เรื่องที่ ๕ และเรื่องที่ ๖ ตามล าดับให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าแบบฝึกหัดระหว่างเข้ารับ
การฝึกอบรม แบบทดสอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมและท าแบบทดสอบหลังเข้ารับการฝึกอบรม
จากนั้นน าผลการทดลองมาตรวจให้คะแนนน าไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเข้ารับการฝึกอบรม
และผู้วิจัยได้พบข้อบกพร่องจากการทดลองในครั้งที่ ๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังไม่สามารถใช้เครื่องมือ
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ที่ใช้ในการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยจึงท าการปรับปรุงแก้ไขโดยเพิ่มเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องมือ 
และวิธีการใช้เครื่องมือลงในชุดฝึกอบรมด้วย เมื่อผู้วิจัยท าการปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน าชุดฝึกอบรมไป
ทดลองหาประสิทธิภาพโดยใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  

๕. ทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทองมีขั้นตอน
การด าเนินการ ดังนี้ ๑) ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์วิธีการใช้ชุดฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบทองปลอม
ส าหรับพนักงานร้านทอง ๒) ด าเนินการทดสอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรม (Pretest) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเข้ารับการฝึกอบรม ๓) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาชุดฝึกอบรม
เรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทอง โดยด าเนินการตามจุดประสงค์การเข้ารับการ
ฝึกอบรม ๔) เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาชุดฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับ
พนักงานร้านทองจนจบเนื้อหาแล้วให้ผู้ศึกษาท าการทดสอบหลังเข้ารับการฝึกอบรม (Posttest) ๕) 
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรม
เรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทอง 

๖. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบ
ทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทอง โดยมีการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  ๑) แจ้งวัตถุประสงค์ของ
การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมการตรวจสอบทองปลอม
ส าหรับพนักงานร้านทองให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในการประเมิน
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเข้ารับการฝึกอบรม ๒) แจกแบบสอบถามการประเมินระดับความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้าน
ทองหลังจากที่เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ๓) เก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมส าหรับพนักงานร้านทองโดย
ใช้วิธีการทางสถิติในการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมแล้ว น าค่าเฉลี่ยที่ได้แปลผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
 
สรุปผลการวิจัย 

๑. ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทอง เพ่ือ
หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๙๐/๙๐ จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๐ คน ได้ผลดังแสดงใน
ตารางดังต่อไปนี้ 

 
ตารางคะแนนเฉลี่ยของการทดลองหลังอบรมด้วยชุดฝึกอบรมทั้งกลุ่ม (๙๐ ตัวแรก) 

 จ านวนพนักงาน คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนทั้ง
กลุ่ม 

๑๐ ๒๐ ๑๘๓ ๑๘.๓๐ ๙๑.๕๐ 
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ตารางค่าร้อยละของจ านวนพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ทุกวัตถุประสงค์ (๙๐ ตัวหลัง) 

 
จ านวน
พนักงาน 

จ านวนพนักงานที่ผ่านทุก
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละของจ านวนพนักงานที่
สามารถผ่านเกณฑ์วัตถุประสงค์ 

๑๐ ๙ ๙๐.๐๐ 

 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมและหลังเข้ารับการฝึกอบรม
ของพนักงานที่เข้าฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานรา้นทอง 
เครื่องมือที่ใช้วัด จ านวนพนักงาน ค่าเฉลี่ย SD t-test 
แบบทดสอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ๑๐ ๖.๙๐ ๐.๘๘ 

๔๒.๗๕ 
แบบทดสอบหลังเข้ารับการฝึกอบรม ๑๐ ๑๘.๓๐ ๐.๙๕ 

*p> .๐๕ 
 

จากตารางผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมและหลังเข้ารับการ
ฝึกอบรมของพนักงานที่เข้าฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงาน
ร้านทองที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนทดสอบหลังเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
 
ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้วยชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบทอง
ปลอมส าหรับพนักงานร้านทอง 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
๑. ด้านเนื้อหา ๔.๔๒ ๐.๒๕ มาก 
๒. ด้านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ๔.๖๒ ๐.๒๘ มากที่สุด 
๓. ด้านสถานที่ / ระยะเวลา ๔.๔๔ ๐.๒๒ มาก 
๔. ด้านการปฏิบัติงานของผู้จัดอบรม ๔.๔๕ ๐.๐๗ มาก 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม รวม ๔ ด้าน ๔.๔๙ ๐.๒๓ มาก 
 
จากตารางผลการวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้วยชุดฝึกอบรมเรื่องการ

ตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทอง พบว่า ผลเฉลี่ยโดยรวมเมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๙ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ผู้วิจัยการอภิปรายผลการวิจัยที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
๑. ชุดฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทองมีประสิทธิภาพ 

๙๑.๕๐/ ๙๐.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๙๐/ ๙๐ เนื่องจากชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้มีการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ในระดับดี และได้ท าการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ชุดการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้น าไปทดลองใช้
กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างก่อน เพ่ือหาข้อบกพร่องของชุดการสอน และท าการปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์มากที่สุด ก่อนที่จะน าไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของศุภรัตน์ 
แตงน้อย (๒๕๕๐ : ๑๐) ได้ท าการศึกษาพัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการด าเนินธุรกิจ และ
การเป็นผู้ประกอบการโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาพาณิชยการ ผลการวิจัยพบว่าชุดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการด าเนินธุรกิจ 
และการเป็นผู้ประกอบการโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย ๗๔.๓๗/๘๖.๘๗ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๗๐/๗๐ และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 

๒. การเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังเข้ารับการอบรมของพนักงานที่
เรียนผ่านชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทอง ปรากฏว่า คะแนนหลัง
เข้ารับการอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้านทอง ได้มี
การสังเคราะห์แล้วจัดล าดับของเนื้อหารวมถึงการด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนที่ถูกต้องส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้ที่สะท้อนมาจากคะแนนการท าแบบทดสอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายยนต์ จ้อยนุแสง 
(๒๕๕๒ : ๑๖) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรมครู เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดฝึกอบรมครู เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ๘๐/๘๐ เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อน และหลังการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมนี้ และ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อชุดฝึก ตลอดจนประเมินความสามารถของผู้เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา ผลการวิจัยพบว่า ชุด
ฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ ๘๓.๔๒/๘๖.๗๑ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ หลังการฝึกอบรมผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา โดยหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ใน
ระดับดีทุกด้าน และครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาอยู่
ในระดับด ี

๓. การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดฝึกอบรม ได้ออกแบบให้มีความน่าสนใจ สะดวก และ
ง่ายต่อการใช้งานท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้นสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ
สิริวัลย์ ใจจะโปะ (๒๕๕๔ : ๕๕) ได้ศึกษาเกี่ยวกับชุดฝึกอบรมตามแนวคิดหมวก ๖ ใบ ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ ๘๕.๓๗/๘๒.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ 
๘๐/๘๐ และผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
๑. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
๑.๑ ในการน าชุดฝึกอบรมไปใช้ ควรจะต้องศึกษาคู่มืออย่างละเอียด ก่อนการฝึกอบรม

ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นทุกอย่างให้พร้อม 
๑.๒ ก่อนท าการอบรมด้วยชุดฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบทองปลอมส าหรับพนักงานร้าน

ทอง ผู้ที่เป็นวิทยากรควรให้ค าแนะน าการใช้ชุดฝึกอบรม แก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างถูกต้อง 
๑.๓ ควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาในการศึกษาตามความแตกต่างระหว่างบุคล 
๒. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
๒.๑ ควรสร้างชุดฝึกอบรมโดยใช้สื่อการสอนชนิดอ่ืนๆ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน หรือ ชุดฝึกอบรมแบบออนไลน์ เพ่ือให้เกิดช่องทางในการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน 
๒.๒ ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาชุดฝึกอบรมส าหรับการ

ฝึกอบรมในสาขาวิชาอ่ืนๆ ต่อไป เพ่ือแสดงให้เห็นว่าชุดฝึกอบรมสามารถใช้ในการอบรมได้
หลากหลายสาขาวิชา 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนโปรแกรมออนไลน์ วิชา การออกแบบ

และน าเสนอ เรื่อง การดราฟรูป โดยใช้โปรแกรม Illustrator ส าหรับนักเรียนโครงการนักกีฬาพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑) เพ่ือท าให้บทเรียนออนไลน์ฯ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๙๐/ 
๙๐ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนบทเรียนออนไลน์ฯ ๓) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ฯ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ 
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ านวน ๓๐ คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ๑) บทเรียนออนไลน์ฯ ๒) แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน และ ๓) แบบประเมินความพึงพอใจการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย E1/E2 

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมออนไลน์ฯ มีประสิทธิภาพ ๙๙.๑๗/
๙๓.๓๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า .๐๕ และนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนโปรแกรมออนไลน์ฯ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๒  

 
ค าส าคัญ: บทเรียนออนไลน์, การดราฟรูป, โดยใช้โปรแกรม Illustrator 
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Abstract 
The objectives of this study aimed to develop online lessons using 

ILLUSTRATOR program to teach students about designing and presentation the 
stories, picture drafting especially for M.5 sportsman students program.1) To make 
the online lessons by using the illustrator program to improve the efficiency standard 
effect 90/90 2) To compare pre-test and post-test scores of the students who study 
the online program named moodel, the design and presentation of picture drafting 
by using illustrator program 3) To survey the learners’ satisfaction towards the online 
lesson named moodel, the design and presentation of picture drafting by using 
illustrator program. The population in this study was 30 students from 290 students 
who study in M.5 at Assumption College Sriracha . They were studying in the second 
semester of the academic year 2015, at Assumption College Sriracha , Chonburi 
province. It used the cluster sampling for choosing a classroom from 9 classrooms. 
The research instruments used in this study included with the online lesson, pre-test 
and post-test and the results from the learners’ satisfactions surveys.  

It was found that the development of the online program from the design 
and presentation of picture drafting by using illustrator program for M.5 sportsman 
students shows the efficiency by 99.17/93.33 then it follow with the setting criteria. 
The scores from post-test are higher than pre-test scores at the .05 level of 
significance and the students from the design and presentation of picture drafting by 
using illustrator program for M.5 sportsman students show the learners’ satisfactions 
at the highest level by the average rate is 4.52 and the SD rate is 0.57 

 
Keyeords: Computer Online Lessons, Efficiency, Satisfaction of Students 
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บทน า 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเปิดท าการเรียนการสอนมานานถึง ๗๐ ปี จัดการเรียนการสอน

ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ๑ จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญศรี
ราชาจะมีนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นจ านวนมาก และในทุกๆ ปีทางโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชาต้องรับนักเรียนใหม่เข้ามาศึกษาต่อเป็นจ านวนมากเช่นกัน  ในระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ 
จัดการเรียนการสอนจ านวน ๑๗ ห้อง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จัดการเรียนการสอนจ านวน ๓๕ 
ห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่  ๑-๓ จัดการเรียนการสอนจ านวน ๓๓ ห้อง และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จดัการเรียนการสอนจ านวน ๒๗ ห้องในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็น
สายการเรียนให้นักเรียนเลือกเรียนดั้งนี้ สายวิทย์-คณิต สายศิลป์-ค านวณ สายศิลป์-ภาษา และสาย
ศิลป์-กีฬา นักเรียนที่จะมาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้จะต้องสอบคัดเลือกเพ่ือวัดความรู้ด้านวิชาการทาง
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจะรับนักเรียนตามจ านวนที่ก าหนดไว้ แต่จะมีนักเรียนกลุ่มพิเศษที่คัดเลือก
ตามความสามารถด้านกีฬา นักเรียนกลุ่มนี้จะถูกเรียกว่า นักเรียนโครงการนักกีฬาพิเศษ นักเรียน
โครงการนักกีฬาพิเศษจะมีนักเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ถ้าเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนกลุ่มนี้จะเรียนอยู่ใน สายศิลป์-กีฬา 
ที่ผ่านมานักเรียนกลุ่มนี้สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬาให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศอย่างต่อเนื่องโดย 

นักเรียนมีหลายประเภท ได้แก่ นักเรียนที่เรียนเก่ง นักเรียนที่เรียนปานกลาง นักเรียนที่
เรียนอ่อน และยังมีนักเรียนที่เป็นนักกีฬาประเภทตะกร้อ นักกีฬาประเภทบาสเกตบอล และนักกีฬา
ประเภทฟุตบอล โดยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้จัดให้นักเรียนกลุ่มนี้พักอาศัยอยู่ภายในโรงเรียน 
เพราะต้องฝึกซ้อมทุกวัน ช่วงเวลาที่นักเรียนใช้ฝึกซ้อมคือ เวลา ๐๕.๓๐-๐๗.๓๐ น. และเวลา ๑๖.๐๐ 
น.-๑๘.๐๐ น. บางครั้งอาจต้องฝึกซ้อมทั้งวัน  ต้องเข้าร่วมการแข่งขันตามสถานที่หรือหน่วยงานที่มี
การจัดการแข่งขันขึ้น บ่อยครั้งที่นักเรียนต้องใช้เวลาช่วงเรียนเพ่ือฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันจึง
ท าให้นักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้เข้าเรียนในชั้นเรียนเช่นเดียวกับนักเรียนคนอ่ืน บางครั้งการแข่งขันอาจจะ
ต้องใช้เวลายาวนานถึง ๑ เดือน ท าให้นักเรียนเรียนไม่ทันเพ่ือน ส่งผลให้ผลการเรียนมีปัญหาและการ
ส่งงานให้ครูประจ าวิชาไม่ตรงตามเวลาที่ครูก าหนดไว้  นักเรียนกลุ่มนี้จึงมีผลการเรียนอยู่ในระดับต่ า 
เนื่องจากต้องฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจ า ท าให้มีเวลาเรียนในห้องเรียนน้อยจึงขาดส่ง
งานในรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนคอมพิวเตอร์ในรายวิชาการออกแบบและน าเสนอ เนื้อหา
เรื่องดราฟรูปเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจอยาก ถ้านักเรียนไม่ได้เข้าเรียนและฝึกปฏิบัติจริง นักเรียนจะไม่
เข้าใจ และท างานตามที่ครูมอบหมายไม่ได้ ท าให้นักเรียนไม่สามารถท างานส่งได้ บางครั้งครูจะต้อง
มาสอนนักเรียนกลุ่มนี้ซ้ าอีกรอบเพราะนักเรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ช้า บางครั้งจ าเป็นต้องมีครู
แนะน าอยู่ด้วย เป็นหน้าที่ที่ครูผู้สอนจะต้องหาวิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดการจัดการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนออนไลน์ เป็นการเรียนผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นักเรียนสามารถเข้าเรียนและท า
กิจกรรมต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย การส่งงาน การ
เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การถามตอบ การอภิปราย และระบบบริหารจัดการรายวิชาที่นิยมน ามา
จัดการเรียนการสอน ออนไลน์คือ โปรแกรม Moodle  Moodle เป็นโปรแกรมจัดการเรียนการสอน
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ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทฟรีแวร์ ช่วยเผยแพร่เนื้อหาของผู้สอน พร้อมให้นักเรียนเข้า
มาศึกษา และบันทึกกิจกรรมของนักเรียนได ้

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Moodle วิชา 
การออกแบบและน าเสนอ เรื่องการดราฟรูป โดยใช้โปรแกรม Illustrator ส าหรับนักเรียนโครงการ
นักกีฬาพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เข้าถึงความรู้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

๑. เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา การออกแบบและน าเสนอ เรื่อง การดราฟรูป โดยใช้
โปรแกรม Illustrator ส าหรับนักเรียนโครงการนักกีฬาพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๙๐/๙๐ 

๒. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนออนไลน์ วิชา การ
ออกแบบและน าเสนอ เรื่องการดราฟรูป โดยใช้โปรแกรม Illustrator  ส าหรับนักเรียนโครงการ
นักกีฬาพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  

๓. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ วิชา การออกแบบและ
น าเสนอ เรื่อง การดราฟรูป โดยใช้โปรแกรม Illustrator ส าหรับนักเรียนโครงการนักกีฬาพิเศษชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีวิธีด าเนินการวิจัย โดยมีการออกแบบบทเรียนออนไลน์ได้
ด าเนินการตามข้ันตอนของหลักการออกแบบ ADDIE Model มีข้ันตอนดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์ (Analysis) 
๑.๑ การก าหนดเรื่อง และวัตถุประสงค์ทั่วไปการเรียนการสอนในปัจจุบันมีรูปแบบที่

หลากหลายโดยประยุกต์ทักษะต่าง ๆ น ามาเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้อย่างเข้าใจเป็นระบบโดย
เรียนรู้จากง่ายไปหายาก 

๑.๒ การวิเคราะห์ผู้เรียน นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
๑.๓ การวิเคราะห์เนื้อหา โดยเริ่มจากการศึกษาค าอธิบายรายวิชา ศึกษาวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ ศึกษาเนื้อหา แนวการเรียนการสอน การวัด และประเมินผลและแผนการสอน 
๑.๔ วิเคราะห์วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพ่ือที่จะน าบทเรียนออนไลน์ ที่

พัฒนาขึ้นไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 
๒. การออกแบบ (Design)  
๒.๑ การออกแบบบทเรียนออนไลน์ผู้วิจัยได้ออกแบบตามขั้นตอนออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรู้ ซึ่งแยกออกเป็นแผนส่วนต่างๆ ดังนี้ ๑) แผนการจัดการเรียนรู้โดยรวมของบทเรียน
ออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนใช้บทเรียนออนไลน์ การวางแผนการเรียน วิธี
เรียน การใช้บทเรียนออนไลน์การปฏิบัติกิจกรรม การส่งงาน หรือการฝึกปฏิบัติ คู่มือบทเรียน
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ออนไลน์ และการศึกษาค้นคว้าตารางนัดหมาย ผู้จัดท าต้องเขียนให้ละเอียด มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
ตามวิธีสอน ตามที่ได้วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนไว้แล้ว องค์ประกอบสุดท้าย คือ สื่อ
การเรียน ซึ่งอาจใช้สื่อเสริมภายนอกและ สื่อที่จะสร้างขึ้นมาให้ เพ่ือสรุปการออกแบบบทเรียน ๒) 
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยย่อย เป็นการเขียนรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนในหน่วยย่อยแต่
ละหน่วย ตามล าดับหัวข้อที่ก าหนดไว้ รายละเอียดของหัวข้อต่างๆ ให้เขียนเช่นเดียวกันกับการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้โดยรวม ๓) การเขียนแผนผังและออกแบบบทเรียนออนไลน์ฯ  มีโครงสร้าง
ขั้นตอนการท างานอย่างไรบ้าง 

๒.๒ ออกแบบแบบทดสอบ การออกแบบแบบทดสอบต้องเป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยค านึงถึงเนื้อหา จากข้ันตอนการวิเคราะห์น ามาออกแบบ 

๒.๓ ออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Moodle ได้แก่ ๑) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจจากหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องกับการวัดความพึงพอใจ ๒) ก าหนด
วัตถุประสงค์ของค าถามให้ชัดเจน ๓) ก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม ๔) แจกแจง
ประเด็น และก าหนดจ านวนข้อค าถาม ๕) ก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม 

๓. พัฒนา (Development)  
๓.๑ การพัฒนาบทเรียนประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ ๑) สร้างบทเรียนออนไลน์ 

ผู้วิจัยพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแผนผังที่ก าหนดไว้ ๒) น ารูปแบบบทเรียนออนไลน์ฯ ให้ตรวจสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน ตรวจสอบโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์โดยเกณฑ์
ก าหนดไว้ 

๓.๒ การสร้างแบบทดสอบประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ ๑) สร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และเนื้อหา ๒) วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของเนื้อหา
สาระแต่ละหัวเรื่องเพ่ือน าไปก าหนดสัดส่วน ในการออกข้อสอบให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ๓) 
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการทดสอบ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการสอนแต่ละหัวเรื่องแล้ว
ก าหนดอัตราส่วนของแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหา ๔) สร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหัวเรื่อง เป็นข้อสอบปรนัย จ านวน ๖๐ ข้อ ๕) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาและการใช้ภาษา แล้วน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษามา
ปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามให้ถูกต้องชัดเจน และ ๖) น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน ๓ คน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา 

๔. ทดลองใช้ (Implementation) 
๔.๑ แบบแผนการทดลองใช้บทเรียน 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางแบบแผนการทดลองใช้บทเรียน 
สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 
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T1  คือ ทดสอบก่อนเรียน 
X  คือ ทดลอง 
T2 คือ ทดสอบหลังเรียน 
๔.๒ การด าเนินการทดลอง ๑) ปฐมนิเทศนักเรียนที่จะใช้บทเรียนออนไลน์ฯ ๒) นักเรียน

เข้าเรียนโดยการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และเริ่มเรียนตามกระบวนการที่ออกแบบไว้  ๓) สร้าง
ผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย ๔) ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับนักเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้  
๕) ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ๖) รวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ผลการทดลองต่อไป 

๓. ทดลองใช้ 
๓.๑ ทดลองแบบรายบุคลโดยน าบทเรียนออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองใช้กับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๓ คน ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ค่าท่ีได้เท่ากับ ๘๔.๔๔/๖๖.๖๗ 
๓.๒ ทดลองแบบรายบุคลโดยน าบทเรียนออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองใช้กับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๙ คน ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ค่าท่ีได้เท่ากับ ๙๒.๕๙/๘๘.๙๘ 
๓.๓ ทดลองแบบรายบุคลโดยน าบทเรียนออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองใช้กับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๓๐ คน ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายค่าท่ีได้เท่ากับ ๙๗.๘๓  /๙๐.๐๐ 
๔. การทดลองใช้จริง 
๔.๑ ผู้วิจัยน าข้อบกพร่องที่ได้รับจากการทดลองข้างต้นมาปรับปรุง และพัฒนาบทเรียน

ออนไลน์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
๔.๒ ผู้วิจัยน าบทเรียนออนไลน์ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๓๐ คน พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
การท าแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ ๙๙.๑๗  และจ านวนร้อยละของผู้เรียนที่สามารถท าแบบทดสอบ
ผ่านทุกวัตถุประสงค์เท่ากับ ๙๓.๓๓ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๙๐/ ๙๐ (The ๙๐/ ๙๐ standard) 

๕. ประเมินผล (Evaluation)  
๕.๑ ประเมินประสิทธิภาพ เป็นการประเมินโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน ๙๐/๙๐ 
๙๐ ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งกลุ่มที่ได้จากแบบทดสอบ

หลังเรียน 
๙๐ ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่สามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน

ทุกวัตถุประสงค์ 
๕.๒ การประเมินคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ฯ 
๕.๓ การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ฯ 

 
สรุปผลการวิจัย 

๑. ผลการวิจัยประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ฯ ที่สร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ ๙๙.๑๗/
๙๓.๓๓ เป็นไปตามมาตรฐาน ๙๐/๙๐ ดังข้อมูลในตาราง 
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ตารางผลประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ฯ 
การทดสอบหลัง ทดสอบผ่านทุกวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ ค่าประสิทธภิาพ 

จ านวน
ผู้เรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนรวม จ านวนผู้เรียน ผู้ที่ผ่านทุก
วัตถุประสงค์ 

(๙๐/๙๐) 

๓๐ ๖๐ ๑๗๘๕ ๓๐ ๒๘ ๙๙.๑๖/
๙๓.๓๓ 

 
๒. ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนออนไลน์ฯ โดยใช้ค่าสถิติ  

(t-test) ทดสอบ พบว่า คะแนนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ .๐๐  ดังข้อมูลในตาราง 

 
ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน 

ลักษณะของคะแนน      
 

N  ̅ SD df. t P. 

ทดสอบก่อนเรียน ๓๐ ๒๓ ๗.๕๘  
๒๙ 

 
๒๒.๘๑ 

 
.๐๐ ทดสอบหลังเรียน ๓๐ ๖๐ ๑.๙๑ 

 
๓. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ฯ พบว่า นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทีไ่ด้ใช้บทเรียนออนไลน์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ดังข้อมูลในตาราง 
 
ตารางผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ 
ล าดับ รายการประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 

๑ บทเรียนออนไลน์มีเนื้อหาน่าสนใจ ๔.๔๓ ๐.๕๘ มากที่สุด 
๒ บทเรียนออนไลน์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ๔.๔๗ ๐.๕๘ มากที่สุด 

๓ 
บทเรียนออนไลน์มีอิสระในการเรียนรู้และสามารถย้อนกลับมา
เรียนใหม่ได้ตามความสนใจ ๔.๖๓ ๐.๕๖ 

มากที่สุด 

๔ บทเรียนออนไลน์มีการแบ่งเนื้อหาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ๔.๕๓ ๐.๕๗ มากที่สุด 
๕ บทเรียนออนไลน์เรียนจากง่ายไปหายาก ๔.๕๓ ๐.๕๗ มากที่สุด 
๖ บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนชว่ยให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เปน็ประโยชน์ ๔.๔๐ ๐.๕๗ มากที่สุด 

๗ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการวาด
ภาพด้วยโปรแกรม Illustrator ได้ดีขึ้น ๔.๔๗ ๐.๕๘ 

มากที่สุด 

๘ บทเรียนออนไลน์สามารถใช้นอกเวลาเรียนได้ ๔.๖๗ ๐.๕๓ มากที่สุด 
๙ บทเรียนออนไลน์ครอบคลุมตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๔.๔๓ ๐.๕๗ มากที่สุด 

๑๐ 
บทเรียนออนไลน์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทราบคะแนน
แบบทดสอบได้ทันที ๔.๖๗ ๐.๕๖ 

มากที่สุด 

 ภาพรวม ๔.๕๒ ๐.๕๗ มากที่สุด 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากกการวิจัยสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้  
๑. บทเรียนออนไลน์ฯมีประสิทธิภาพ ๙๙.๑๗/๙๓.๓๓ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๙๐/

๙๐ (The ๙๐/๙๐ Standard) เพราะบทเรียนออนไลน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีกระบวนการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบเพราะมีการศึกษาเอกสาร ต ารางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนออนไลน์  จิตวิทยาการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง คุณลักษณะผู้เรียนน ามาวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดองค์ประกอบและลักษณะของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และในการสร้างบทเรียนออนไลน์ผู้วิจัยด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน มี
การแก้ไข ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าไปทดสอบ
ประสิทธิภาพ โดยขั้นการทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ได้ด าเนินการ ๒ ขั้นตอน คือ ทดลอง
ใช้เบื้องต้น (Try out) และการทดลองใช้จริง (trial run) มีการแก้ไขปรับปรุงจนมั่นใจได้ว่าบทเรียน
ออนไลน์ที่ผู้วิจัยมีลักษณะเป็นบทเรียนที่น าเสนอข้อมูลทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพวิดีทัศน์ และมีเสียง 
อธิบายประกอบและใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนหลายรูปแบบให้ผลย้อนกลับ
ทันทีท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาง่ายข้ึน ท าให้ผู้เรียนกระตือรือร้น สนใจในการเรียนเพ่ิมขึ้นซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกาญจนารัตน์ ธีรวิเชียร (๒๕๕๕) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
วิชาอัลกอริทึมเบื้องต้น เรื่อง การเขียนผังงานสาหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอนิรุทธ์ สติมั่น (๒๕๕๕) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดบทเรียน
ออนไลน์ เรื่องวิธีการสอนอีเลิร์นนิ่งส าหรับผู้สอนในสถาบันการศึกษาผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของสื่อชุดบทเรียนออนไลน์ เรื่องวิธีการสอนอีเลิร์นนิ่ง พบว่า ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงบทเรียน
ออนไลน์ไปได้ทุกทีตามความต้องการทั้งตัวอักษร ภาพ และเสียง ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย และ
กระตือรือร้น สนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น  

๒. ผลคะแนนสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ฯ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่น้อยกว่าระดับ .๐๕ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะการออกแบบและพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ ครั้งนี้ได้เน้นการออกแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างกระชับกระเฉง 
(Active Participation) เช่น เชื่อมโยงเนื้อหากับประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้ศึกษามาแต่ละบท มี
แบบฝึกหัดและฝึกเป็นระยะหลังเรียนจบในแต่ละเรื่อง มีการน าเสนอเนื้อหาแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น 
แบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนย่อยๆ เพ่ือเรียนรู้ทีละส่วน จัดล าดับจากเรื่องง่ายๆ ไปหาเรื่องยาก และ
สามารถย้อนกลับมาทบทวนได้ มีการออกแบบให้ผู้เรียนรู้พบกับประสบการณ์แห่งความส าเร็จ โดยจัด
ประสบการณ์ หรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน ไม่ให้มีกิจกรรมหรือ
แบบฝึกหัดที่ยากเกินไป และส่วนส าคัญประการคือมีการให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีทันใด โดยมีการแจ้ง
ให้ทราบว่าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่ให้ท าหลังเรียนถูกหรือผิด หรือ แบบทดสอบ และมีการ
เสริมแรงทันที สอดคล้องกับแนวคิดของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (๒๕๔๕) สรุปว่า เงื่อนไข ๔ ประการที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ คือ ๑) เรียนรู้ทีละน้อยตามล าดับขั้น (Gradual Approximation) ๒) ให้ข้อมูล
ป้อนกลับทันทีทันใด (Immedie Feedback) ๓) มีส่วนรวมในการเรียนอย่างกระชับกระเฉง (Active 
Participation) ๔) ได้รับประสบการณ์ที่เป็นผลส าเร็จและมีความภาคภูมิใจ (Success Experiences) 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอนิรุทธ์ สติมั่น (๒๕๕๕) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดบทเรียน
ออนไลน์ เรื่องวิธีการสอนอีเลิร์นนิ่งสาหรับผู้สอนในสถาบันการศึกษา ทีพ่บว่า การเปรียบเทียบผลการ
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เรียนรู้ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยสื่อ ชุดบทเรียนออนไลน์เรื่องวิธีการสอนอีเลิร์นนิ่ง มีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า .๐๕ ดังนั้น ผู้เรียนสามารถศึกษาได้
ตามความสามารถ ความสนใจ และจ ากัดเรื่องเวลา ไม่เบื่อหน่ายจากการเรียน บทเรียนสามารถ
น าเสนอได้ทั้งข้อความ ภาพ สีสัน และเสียง มีความน่าสนใจ ผู้เรียนสามารถประเมินผลความก้าวหน้า
ได้โดยอัตโนมัติ ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล้ว ฝึกให้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล จากการที่
ต้องคอยแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง เพราะบทเรียนบังคับให้ผู้เรียน
รู้ก่อนจะผ่านบทเรียนนั้นได้ และไม่สามารถแอบดูค าตอบได้ก่อน 

๓. นักเรียนโครงการนักกีฬาพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ หลังเรียนด้วยบทเรียนบทเรียน
ออนไลน์ฯ มีความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เป็นเพราะบทเรียนออนไลน์มีเนื้อหา
น่าสนใจ เรียนรู้ด้วยตนเอง บทเรียนออนไลน์มีอิสระในการเรียนรู้และสามารถย้อนกลับมาเรียนใหม่ได้
ตามความสนใจ บทเรียนออนไลน์มีการแบ่งเนื้อหาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย โดยใช้บทเรียนออนไลน์เป็นสื่อ
การเรียนที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกันได้กับผู้สอน เสมือนการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียนที่
เรียนอยู่ในห้องปกติ ผู้เรียนมีอิสระในการเรียน เรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง เอามาเรียน และ
ทบทวนเวลาไหนก็ได้และสามารถทราบความก้าวหน้าทางการเรียนของตนเองทันทีจึงท าให้ผู้เรียน
รู้สึกพึงพอใจและชอบการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ทิศนา แขมมณี (๒๕๔๘:๕๒) ที่กล่าวว่า การให้ผู้เรียนได้รับผลที่พึงพอใจจะช่วยให้การเรียนการสอน
ประสบผลส าเร็จ การศึกษาว่าสิ่งใดเป็นสิ่งเร้าหรือรางวัลที่ผู้เรียนพึงพอใจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  

 
ข้อเสนอแนะ 

๑. การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่เน้นเนื้อหา แต่ถ้าต้องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่
ต้องการให้เกิดทักษะการปฏิบัติควรมีการวิจัยว่าต้องออกแบบน าเสนอเนื้อหาอย่างไรให้ เกิดทักษะ
ปฏิบัติกับผู้เรียนจริงๆ 

๒. ควรมีกรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบบริหารจัดการรายวิชาโดยใช้ Moodle ใน
รูปแบบอ่ืนเช่น ออกแบบให้เรียนผ่านอุปกรณ์ Smartphone หรือ Tablet เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip 
album ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 = 85/85  2) เพ่ือ
หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียน
ออนไลน์แบบผสมผสาน โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดตโปทาราม จ านวน 30 คน โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  
1) บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip album ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
2) แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้บทเรียน
ออนไลน์แบบผสมผสาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip album ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 86.22/86.44 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน ฯ ได้เท่ากับ 
0.72 มีดัชนีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 3) ความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานฯ อยู่ในระดับ 
มากที่สุด ( X = 4.58, SD =0.54) 

ค าส าคัญ : บทเรียนออนไลน์, บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
                                                           

๑สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา kruwatinee@gmail.com 
๒คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 
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Abstract 
The objectives of this research were to 1) The Development of online 

Learning Lesson of Blended Learning in the Career and Technology Learning 
Substance Group on creating of electronic book Of Prathomsuksa 6 Students to meet 
the efficiency of E1/E2 = 85/85 2) to determine the effectiveness index of online 
Learning Lesson of Blended Learning in the Career and Technology Learning 
Substance Group on creating of electronic book  Of  Prathomsuksa 6 Students 3) To 
survey the leaners’ satisfaction towards the online tutorials. The population in this 
study was 60 students in 2 classroom.They were studying in Prathomsuksa 6 at 
Wattapotharam School, Chonburi province. The samples used in this study were 30 
Prathomsuksa 6 students at Wattapotharam School, Chonburi province for the First 
semester 2018 employed Cluster Sampling technique.They were randomly selected 
to be 1 classroom with 30 students. 

It was found that the online Learning Lesson of Blended Learning in the 
Career and Technology Learning Substance Group on creating of electronic book of 
Prathomsuksa 6 Students possessed the efficiency of 86.22/86.44. The effectiveness 
index Lesson of Blended Learning 0.72. The satisfaction of the students towards 
online Learning Lesson of Blended Learning in the Career and Technology Learning 
Substance Group on creating of electronic book of Prathomsuksa 6 Students with the 
mean of 4.58 and the standard deviation of 0.54. 

 
Keywords: Online Learning, online Learning Lesson of Blended Learning, Career and 

Technology 
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บทน า 
การศึกษาของไทยได้ก้าวสู่ยุคของการศึกษาไร้พรหมแดน เป็นการศึกษาที่เป็นการเรียนรู้

ตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ก็เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นที่ผู้เรียนต้องศึกษาหาความรู้และท าความ
เข้าใจในวิชาเรียนด้วยตนเองมากขึ้น จากกแนวโน้มดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องจัดการศึกษาเพ่ือเตรียม
ประชากรของประเทศให้สอดคล้องกัน กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการต่างๆ และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ การที่จะจัดการศึกษา
ลักษณะนี้ได้ ควรน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการรับข่าวสารและความรู้ด้วย
วิธีการเรียนด้วยตนเอง หรือวิธีการสื่อสารโต้ตอบกับครูหรือเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน  ในปัจจุบันนี้ได้มี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะบทเรียนออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ซึ่ง
บทเรียนออนไลน์มีข้อได้เปรียบคือ ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะใน
การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านมัลติมีเดียสามารถท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่า ผู้สอนสามารถตรวจสอบ
ความก้าวหน้า พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตลอดเวลา และช่วยให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการ
เรียนของตนเองได้ เนื่องจากการน าเทคโนโลยีสื่อหลายมิติ (Hypermedia) มาประยุกต์ใช้ในการ
เชื่อมโยงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในรูปข้อความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน 
ผู้เรียนจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลก่อนหรือหลังได้โดยไม่ต้องเรียงล าดับ เกิดความสะดวกต่อผู้เรียน ช่วย
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามจังหวะของตน (Self-paced Learning) เครื่องมือที่น ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ ที่สะดวกในปัจจุบันนี้คือ Google Apps for Education เป็นชุดโปรแกรม
ต่างๆของ google ที่เปิดให้สถาบันการศึกษาใช้ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือเสริม ประกอบการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์แล้วแต่ผู้สอนจะน าไปประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย google classroom, gmail, 
google drive, google calendar, google docs, google sheet, google slide, google plus, 
google group, google site, google form โดย Google Apps for Education ได้มีส่วนส าคัญใน
การเปลี่ยนแปลงโฉมองค์กรในด้านนวัตกรรมการศึกษา และการติดต่อสื่อสารในสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ท าให้ครูติดตามนักเรียนอยู่ใกล้ชิดมากขึ้น ได้เรียนรู้ตามหลักสูตร ช่วยลดค่าใช้จ่ายของ
สถาบันการศึกษาด้วยความเป็นระบบคลาวด์ ซึ่งสามารถน ามาจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นการน าเอา
จุดแข็งของการเรียนในห้องเรียนมารวมกับข้อดีของการเรียนบนเครือข่าย ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบใหม่สาหรับการจัดการศึกษาทุกระดับ 

ปัจจุบันมีการน าการเรียนการสอนบนเครือข่ายแบบผสมผสานมาใช้ในการจัดการศึกษา
หลายระดับซึ่งในการน าการเรียนการสอนบนเครือข่ายแบบผสมผสานมาใช้ในการจัดการศึกษาแต่ละ
ระดับนั้น การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก าหนดว่า
จะมีการผสมผสานในระดับใด รูปแบบใด การออกแบบวิธีการเรียน วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการ
สอนและเครื่องมือสนับสนุนการเรียน การเรียนการสอนแบบผสมผสาน สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่ท้าทายตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลและศักยภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น นอกจากนี้การเรียนการสอน
แบบผสมผสานยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน และผู้เรียนกับ
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ผู้สอนโดยการติดต่อแบบส่วนตัว ช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภลักษณ์  
ปริสุทโกล (๒๕๕๗) ได้ท าการศึกษาผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบผสมผสาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วิจารณญาณ และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีการน าตนเองใน
การเรียนรู้ต่างกัน พบว่า โปรแกรมบทเรียนแบบผสมผสาน แบบ ๕๐ : ๕๐ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเหมาะสมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิจารณญาณ ความคงทนในการ
เรียนและความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
ของโรงเรียนวัดตโปทาราม ได้จัดการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและให้สอดคล้องกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงท าให้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้ปรับเปลี่ยน
ไปตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
โรงเรียนวัดตโปทาราม ได้พบปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนคือ ๑) จ านวนเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้
มีอยู่จ ากัด ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดได้จัดให้วิชาคอมพิวเตอร์เป็นสาระการเรียนรู้
เพ่ิมเติม ซึ่งเรียนสัปดาห์ละ ๑ คาบเท่านั้น นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีส่ง
ผลกระทบต่อเวลาเรียนเนื่องจากโรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนเพ่ือท ากิจกรรม เช่ น กิจกรรม
แข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา รวมถึงการอบรมดูงานของครู เป็นต้น ๒) ปัญหาความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากโรงเรียนวัดตโปทาราม เป็นโรงเรียนขยายโอกาส การจัดนักเรียนเข้า
ชั้นเรียนจึงต้องจัดแบบคละความรู้ความสามารถระหว่างนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางการ
เรียนสูง ปานกลาง และต่ า ท าให้นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ า นักเรียนที่เรียนรู้ช้า และนักเรียนที่ขาด
เรียนบ่อย ประสบปัญหาในการเรียนไม่ทันเพ่ือน ครูผู้สอนจะต้องย้อนกลับมาสอนและทบทวนเนื้อหา
ที่ผู้เรียนไม่เข้าใจหรือเรียนไม่ทันซ้ าอีก ท าให้นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงหรือนักเรียนที่เรียนทันเนื้อหา
เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ลดลง ๓) ปัญหาจากครู เนื่องจากโรงเรียนมี
กิจกรรมมาก ครูมีหน้าที่รับผิดชอบงานหลายด้าน เมื่อต้องไปท ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ท าให้ใน
บางครั้งต้องจัดครูท่านอ่ืนสอนแทน ๔) ปัญหาจากตัวผู้เรียนผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้เดิม
เกี่ยวกับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาก่อนและในบางครั้งผู้ เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน รวมไปถึงการขาดเรียนของผู้เรียนซึ่งส่งผลให้เรียนไม่ทันเพ่ือน ๕) ขาดการน าสื่อบทเรียนที่
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

จากที่มาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น าหลักการที่ส าคัญ รวมถึง
ประโยชน์ของการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน มาพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip 
album ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ขึ้นซึ่งเป็นนวัตกรรมที่แปลกใหม่เพ่ือดึงดูดความสนใจ
ของนักเรียนให้มากขึ้น และเป็นสื่อช่วยสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตามความพร้อม
ของผู้เรียน ตามหลักการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อีกท้ังยังเป็นการน าเอาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะสามารถกระตุ้นและจูงใจให้
ผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้สูงขึ้น และเป็นไปตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip album ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 85/85 

2. เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผล (EI) ของการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip 
album 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip 
album 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม  Flip album ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ADDIE ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (A:Analysis) 
1.1 วิเคราะห์ปัญหา การเรียนทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน เป็นการเรียนที่เน้นการปฏิบัติ

เป็นส่วนใหญ่และในการปฏิบัติต่างๆ นั้น ผู้เรียนจะลงมือปฏิบัติงานคนเดียว ซึ่งผู้เรียนจะประสบ
ปัญหาในการเรียน หากเกิดความไม่เข้าใจในการเรียน และเวลาที่เรียนมีจ ากัด จึงท าให้ผู้เรียนขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการเรียนและการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นั้นเป็นการปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนต้อง
เข้าใจถึงขั้นตอนในการสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ และการเรียนการสอนในปัจจุบันผู้สอนจะเป็นลง
มือปฏิบัติให้ดูในการปฏิบัติแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลามากกว่านักเรียนจะเรียนรู้ได้ทั้งห้อง ท าให้
เสียเวลาในการสอนไป 

1.2 วิเคราะห์เนื้อหา เนื้อหาที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมอย่างง่าย ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ 

1.3 วิเคราะห์ผู้เรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และสอบถาม
เกี่ยวกับสภาพปัญหาการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดตโปทาราม พบว่า การเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนประสบปัญหาเรื่องสื่อประกอบการเรียน
การสอนยังไม่น่าสนใจ นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการรับรู้ไม่เท่ากัน แต่นักเรียนทุกคนผ่าน
การเรียนพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์มาแล้ว และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพ้ืนฐานได้ 

2. ขั้นตอนการออกแบบ (D:Design) การออกแบบบทเรียนผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
บทเรียนตามขั้นตอนดังนี้ 

2.1 การออกแบบบทเรียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างบทเรียนผ่านทาง Google app for  
educations ประกอบด้วย ๑) จุดประสงค์การเรียนรู้ ๒) ค าแนะน าการใช้บทเรียน ๓) สร้างค าถาม
กระตุ้นความคิดผ่านทาง Google Classroom ๔) น าเสนอเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ผ่านทาง 
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Google site ประกอบไปด้วย ข้อความ ภาพ และวีดิโอ ๕) แบบฝึกหัดระหว่างเรียนผ่านทาง Google 
From ๖) สรุปเนื้อหา และ ๗) สร้างช่องการการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Google Hangouts 

2.2 ออกแบบแบบทดสอบ ได้แก่ ๑) ออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา เป็นแบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ ๒) ก าหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ของการทดสอบ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์ของการสอนแต่ละเรื่อง แล้วก าหนด
อัตราส่วนของแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหา 

2.3 ออกแบบประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ ๑) ก าหนดหัวข้อและสร้างแบบประเมินความ
พึงพอใจการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน โดยผู้วิจัยได้แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน 
ดังนี้ ด้านที่ 1 เนื้อหาและการด าเนินเรื่อง จ านวน 5 ข้อ ด้านที่ 2 ภาพ ภาษา และเสียง จ านวน 7 
ข้อ ด้านที่ 3 ตัวอักษร และสี จ านวน 3 ข้อ ด้านที่ 4 ด้านประสบการณ์การเรียน จ านวน 5 ข้อ   

3. ขั้นตอนการพัฒนา (D : Development) 
3.1 พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน ๑) ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๒) 
ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาส าหรับออกแบบบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน  ๓) 
ออกแบบบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน ๔) สร้างบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน ผู้วิจัยได้เลือกใช้   
Google app for education โดยแบ่งวิธีการถ่ายทอดเนื้อหา ออกเป็น 2 ส่วน คือ คือ ส่วนที่เป็น
ออนไลน์กับส่วนที่เผชิญหน้าในชั้นเรียน  ๕) น าบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาจากนั้น น า ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ๖) น าบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานไปทดลองใช้
เบื้องต้น ดังนี้ (๑) การทดลองใช้เบื้องต้น (try out) แบบเดี่ยว ดังนี้ (๒) สุ่มนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตโปทาราม ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (๓) จ าแนก
กลุ่มตัวอย่างตามผลการสอบด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ และเลือกตัวแทนนักเรียน 
จ านวน 3 คน (เก่ง กลาง อ่อน)ไปทดลองใช้บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน (๔) น าบทเรียนออนไลน์
แบบผสมผสานไปทดลองใช้ กับผู้เรียน หาข้อบกพร่องเพ่ือน า มาปรับปรุงแก้ไขผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพ (๕) น าผลสรุปทั้งหมดปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพ่ือท าการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ๗) การทดลองใช้เบื้องต้น (Try out) แบบกลุ่มย่อย (1:10) ดังนี้ (๑) 
น าข้อบกพร่องที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน (๒) สุ่มผู้เรียนมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน10 คน และน าบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน ไปทดลองใช้ กับ
ผู้เรียน เพ่ือค้นหาข้อบกพร่องเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข (๓) น าผลสรุปทั้งหมดปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
และสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพ่ือท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และ ๘) การทดลองใช้เบื้องต้น  
(Try out) แบบภาคสนาม (1:100) ดังนี้ (๑) น าข้อบกพร่องที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขบทเรียน
ออนไลน์แบบผสมผสาน (๒) น าบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่เป็นตัวแทน
ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือค้นหาข้อบกพร่องเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข (๓) น าผลสรุป
ทั้งหมดปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพ่ือท า การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

3.2 การสร้างแบบทดสอบ ๑) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาเรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip album ๒) 
วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ของเนื้อหาสาระแต่ละหัวเรื่องเพ่ือน าไปก าหนดสัดส่วนในการออก
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ข้อสอบให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์  ๓) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของการทดสอบ โดย
พิจารณาจากจุดประสงค์ของการสอนแต่ละหัวเรื่อง และก าหนดอัตราส่วนของแบบทดสอบให้
ครอบคลุมเนื้อหา ๔) สร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละหัวเรื่องเป็น
ข้อสอบปรนัยจ านวน 30 ข้อ ๕) น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

3.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ๑) ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ
แบบสอบถาม ๒) ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม (ค าชี้แจงและข้อค าถาม) ๓) ออกแบบ
แบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ๔) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม  Flip album 
โดยมีเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
๕) น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผล จ านวน 5 ท่าน 
๖) น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ผล ๗) ทดลองใช้เบื้องต้น (try out) เพ่ือหาข้อบกพร่องจากการเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานที่ได้พัฒนาขึ้น 

4. ขั้นตอนการทดลอง (I : Implementation) เป็นการน าบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม 
Flip album ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตโปทาราม  

5. ขั้นตอนการประเมินผล (E : Evaluation) หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์
แบบผสมผสาน และเก็บข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
๑) การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip album ใช้การหาประสิทธิภาพ 
E1/E2 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip album และ 3) ประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip album โดยก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินเป็นแบบช่วงคะแนน 5 ระดับ  

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Flip album ส าหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลดังนี้ 

1. บทเรียนบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip album ส าหรับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ประกอบด้วย การแนะน าบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาบทเรียนออนไลน์ กิจกรรมใน
บทเรียนออนไลน์และกิจกรรมในชั้นเรียนแบบปกติ การท าแบบทดสอบระหว่างเรียน ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนผ่านทางออนไลน์ การส่งงานทางออนไลน์ การน าเสนองาน
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ในชั้นเรียน และการท าแบบทดสอบหลังเรียนไดผ้ลประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม
Flip album มีค่าเท่ากับ 86.22/86.44 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางผลการวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน 
ลักษณะของคะแนน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. ร้อยละ ค่าระดับประสิทธิภาพ 

คะแนนระหว่างเรียน 30 25.87 1.36 86.22 E1/E2 = 
86.22/86.44 คะแนนหลังเรียน 30 25.93 1.57 86.44 

 
2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectivenesss Index: E.I.) ของความก้าวหน้าทางพัฒนาการ

ของผู้เรียนมีค่าเท่ากับ 0.72 หรือคิดเป็นร้อยละ 72 แสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางพัฒนาการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 ดังแสดงในตาราง 

 
ตารางผลการวิเคราะห์เพื่อค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน 

รายการ N 
ผลรวมคะแนนทดสอบ ค่าเฉลี่ย ผลต่างของ

คะแนน 
ดัชนี

ประสิทธิผล ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
30 378 753 12.6 25.1 375 0.72 

 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip album ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58, S.D. =0.54) ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางผลการประเมินค่าความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน 
ข้อ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผลการประเมิน 

ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 
1 เนื้อหาตรงกับความต้องการในการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมอย่างง่าย 
4.43 0.50 มาก 

2 มีความเข้าใจเนื้อหาการเรยีนจากบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน 4.40 0.66 มาก 
3 สามารถเรียนรู้เนื้อหาจากบทเรียนออนไลน์แบบ

ผสมผสานได้ด้วยตนเอง 
4.47 0.50 มาก 

4 สามารถอ่านและท าความเข้าใจในบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน 4.23 0.72 มาก 
5 บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานให้ความรู้เกี่ยวกับ

เนื้อหาได้เช่นเดียวกับสื่อประเภทอ่ืนๆ 
4.17 0.69 มาก 
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ด้านที่ 2 ด้านภาพ ภาษา และเสียง 
6 ความชัดเจนของภาพประกอบที่ใช้ในบทเรียน 4.67 0.47 มากที่สุด 
7 ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในบทเรียน 4.77 0.42 มากที่สุด 
8 ความถูกต้องของภาษาท่ีใช้ 4.63 0.48 มากที่สุด 
9 ความเหมาะสมของเสียงดนตรี 4.70 0.64 มากที่สุด 

10 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 4.17 0.90 มาก 
11 ความเหมาะสมของการออกแบบกรอบภาพ 4.87 0.34 มากที่สุด 
12 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับภาษาและเสียง 4.60 0.49 มากที่สุด 
ด้านที่ 3 ด้านตัวอักษรและสื่อ 
13 ความเหมาะสมของแบบตัวอักษร 4.67 0.47 มากที่สุด 
14 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.37 0.66 มาก 
15 ความเหมาะสมของการเลือกใช้สีตัวอักษร 4.77 0.42 มากที่สุด 
ด้านที่ 4 ด้านความรู้และประสบการณ์ 
16 บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานท าให้ผู้เรียนมีความรู้ใน

การเรียนรู้เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต 
4.60 0.49 มากที่สุด 

17 บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานท าให้มีความตื่นเต้น
และมีความเร้าใจ 

4.50 0.76 มาก 

18 บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานท าให้รู้จักช่วยตนเองใน
การเรียนมากขึ้น 

4.90 0.30 มากที่สุด 

19 บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานท าให้เอาใจใส่ต่อการ
เรียนมากขึ้น 

4.77 0.56 มากที่สุด 

20 บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานให้ทั้งความรู้และความ
เพลิดเพลิน 

4.93 0.25 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.58 0.54 มากที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม  Flip album 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีประสิทธิภาพ 86.22/86.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  เพราะผู้วิจัยได้ยึดหลักการออกแบบและพัฒนาตามล าดับขั้นตอนทางวิชาการ (ไชยยศ 
เรืองสุวรรณ.2554 : 92-188) โดยมีล าดับขั้นดังนี้ 1) ขั้นวิเคราะห์ (Analyze) 2) ขั้นออกแบบ 
(Design) 3) ขั้นพัฒนา (Develop) 4) ขั้นน าไปใช้ (Implement) 5) ขั้นประเมินและปรับปรุงแก้ไข  
(Evaluate) โดยทุกขั้นตอนได้ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญช่วยประเมินคุณภาพของเครื่องมือ ให้มีคุณภาพที่เหมาะสมและ



        วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ           - ๑๙๗ –  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

ถูกต้อง ก่อนน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งบทเรียนผสมผสานเป็นการสอนที่ต้องอาศัยสื่อ
การเรียนการสอน เพ่ือเป็นการสร้างรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียน (เจษฎา เมฆะสุวรรณโรจน์ , 
2549 : 18) ทั้งนี้การเรียนแบบผสมผสานนั้นจะเป็นการดึงคุณสมบัติเด่นของการเรียนในชั้นเรียน
และการเรียนการสอนบนเว็บ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงท า
ให้ได้บทเรียนแบบผสมผสาน ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  

2. ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectivenesss Index: E.I.) ของความก้าวหน้าทาง
พัฒนาการของผู้เรียนมีค่าเท่ากับ 0.72 หรือคิดเป็นร้อยละ 72 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทาง
พัฒนาการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 72 เพราะบทเรียนแบบผสมผสานเป็นการเรียนที่มีการน าเสนอ
เนื้อหาวิชาโดยผสมผสานวิธีเรียนบนเว็บและวิธีพบปะในชั้นเรียน สัดส่วนร้อยละ 50-50 มีการ
น าเสนอเนื้อหาผ่านอินเทอร์เน็ต และบางส่วนน าเสนอในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการดึงคุณสมบัติเด่นของการ
เรียนในชั้นเรียนและการเรียนบนเว็บ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ยังมีการน าเสนอเนื้อหาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย 
น่าสนใจ นักเรียนสามารถกลับไปทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา และสามารถติดต่อกับผู้สอนผ่าน
บทเรียนได้ เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ พบว่า นักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบ
ผสมผสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โปรแกรม Flip album ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
เพราะการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานเป็นการเรียนเนื้อหาในชั้นเรียนปกติร่วมกันกับ
การเรียนการสอนบนเว็บ ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ที่มีบรรยากาศการเรียน
ไม่ตึงเครียด นักเรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลา มีเนื้อหาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย มีการน าเสนอที่น่าสนใจ 
มีกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ที่สอดคล้องกับเนื้อหา ตัวหนังสือมีความเหมาะสม อ่านง่าย ท าให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุทธิพงศ์ ยอดเสาดี (2553:84-85) ได้
ศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน ครูผู้สอนควร

ให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด คอยแนะน าการเรียนการสอน เพื่อไม่ให้ผู้เรียนใช้ระบบค้นหาข้อมูลอย่างอ่ืน 
ที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอน ซึ่งจะท าให้ไม่ประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์การสอน 

1.2 ในการน าบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานไปใช้งาน ต้องค านึงถึงสภาพความเป็นจริง
และความเป็นไปได้ของการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการผสมผสานในลักษณะอ่ืนๆ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น 
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1.3 ควรมีการออกแบบบทเรียนให้สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชา และควรมีกิจกรรมการเรียนบนเว็บที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานในเนื้อหาสาระอ่ืนๆ ที่ต้องการให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.2 ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น บทเรียนออนไลน์แบบ

ผสมผสานตามแนวคิดของกาเย่ หรือบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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บทคัดย่อ 

บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นสัปปายะ โดยอ้างอิง
จากความหมายในเชิงพุทธศาสตร์และน ามาบูรณาการกับข้อมูลสนามที่ได้จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล
แล้วน ามาสังเคราะห์ออกมาเป็นความหมายของสัปปายะในเชิงรูปธรรม เพ่ือที่จะสามารถน ามา
ประยุกต์ ใช้กับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งสัปปายะในที่นี้หมายถึงความสบาย 
สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้เกิดความสบาย เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในทางโลกและทางธรรม เมื่อวัดมีความเป็นสัปปายะ
ก็จะส่งผลให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่และยังท าให้ประชาชนมี
ความอยากเขา้วัดมากยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์และประชาชนก็จะด าเนินไปได้ด้วยดีมากขึ้นด้วย 

 
ค าส าคัญ: สัปปายะ, การพัฒนา, วัด 
 

Abstracts 
This article aimed to study the developmental approach to temple’s 

suitable monastic areas based on the meanings of Buddhist studies. Data collected 
were integrated with field study data to be synthesized to build the concrete 
meanings of suitable monastic areas in order to apply the findings to current era 
appropriately. The word “Suitable Monastic Areas” hereto means comfortable 
environment or factors promoting the comfortable status towards self-learning and 
self- and social development in both secular and religious worlds. A temple with 
suitable monastic areas is a place where monks fully perform their roles and people 
need to go to a temple. Besides, the relationship between monks and people will be 
improved. 

 
Keywords: suitable monastic areas, development, temple  

                                                           
๑สาขาวิชาการพัฒนามนุษย์และสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  fah_jn@hotmail.com 



        วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ           - ๒๐๑ –  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

บทน า 
พุทธศาสนาเป็นรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยวัด

เป็นสถาบันหลักท่ีมีความส าคัญในชุมชน และพระสงฆ์เป็นผู้มีหน้าที่ศึกษาหลักธรรมค าสอนและน ามา
ปฏิบัติสืบทอดให้แก่ประชาชน นอกจากนั้นพระสงฆ์ยังมีบทบาทที่ส าคัญต่อสังคมไทยในด้านการ
สงเคราะห์ประชาชนและพัฒนาสังคมท าให้พระสงฆ์เป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้น าทางด้านความคิดและจิต
วิญญาณ เมื่อประชาชนเดือดร้อนหรือมีปัญหาก็มักจะไปปรึกษาขอความช่วยเหลือจากพระสงฆ์ในวัด
ของชุมชน ท าให้วิถีชีวิตของประชาชนมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับวัดในทั้งหน้าที่เชิงศาสนาและสังคม 
และวัดยังเป็นศูนย์กลางในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอีกด้วย  

ทั้งนี้ เมื่อสังคมไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายไปตามกระแสการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ได้ส่งผลกระทบต่อสถาบันต่างๆของสังคม รวมไปถึงสถาบันศาสนาด้วยวัดและ
สถาบันสงฆ์ถูกลดบทบาทลง เนื่องจากสังคมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เกิดสถาบันใหม่ๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนและสถาบันการศึกษาระดับสูง ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ จากเดิมที่วัดเป็นสถานที่ในการอบรมถ่ายทอด
ความรู้และวิชาการต่างๆ โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้สอนเปลี่ยนเป็นโรงเรียนและครูอาจารย์ถ่ายทอดความรู้
แทนพระสงฆ์ บทบาทของวัดจึงลดความส าคัญลง วัดบางแห่งกลายเป็นเพียงแค่สถานที่ส าหรับ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และบทบาทของพระสงฆ์ได้ถูกลดทอนลงมาเป็นเพียงผู้น าในการ
ประกอบพิธีกรรมและศาสนกิจเท่านั้น นอกจากนี้ ในปัจจุบัน วัดมีลักษณะของการใช้พ้ืนที่วัดที่
เปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหมาะสมกับการใช้งานของพ้ืนที่ทางศาสนา วัดบางแห่งไม่มีความสงบร่มเย็น ไม่
มีความเหมาะสมส าหรับการศึกษาและปฏิบัติธรรม พระสงฆ์จึงไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของตนได้
อย่างเหมาะสมและประชาชนก็ไม่อยากเข้าวัด ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์และประชาชนไม่มี
ความผูกพันกันดังเช่นในอดีต 

การศึกษาบทบาทหน้าที่ของวัดและพระสงฆ์ท่ีมีต่อชุมชนและสังคมยังสามารถพิจารณาได้
จากรูปแบบการใช้พ้ืนที่ทางศาสนาของวัด ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและชุมชนอย่างไร ซึ่งในปัจจุบันนี้พบว่ามีวัดจ านวนไม่น้อยที่มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ทาง
ศาสนาไม่สอดคล้องกับการเป็นสถานปฏิบัติธรรม แต่ตอบสนองความต้องการในการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นที่ตั้งของตลาดนัด เป็นที่จอดรถ เป็นต้น ยิ่งไป
กว่านั้นวัดและพระสงฆ์บางส่วนยังตกอยู่ในกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยม ท าให้วัดบางแห่งให้
ความส าคัญกับพุทธพาณิชย์ เน้นการจ าหน่ายเครื่องรางของขลัง พุทธบูชา และการบริจาค มากกว่า
บทบาททางศาสนาและสังคม ในส่วนของประชาชนเองก็หมกมุ่นเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตร์
มากกว่าจะยึดหลักธรรมค าสอนและการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา ท าให้วัดขาดความเป็น
สถานที่เหมาะสมและขาดความเป็นสัปปายะ คือความสบาย ความสะดวกและเหมาะสมกับการปฏิบัติ
ธรรม 7 ประการ คือ อาวาสสัปปายะ (ที่อยู่สบาย) โคจรสัปปายะ (ทางเดินสบาย) ภัสสะสัปปายะ 
(การพูดคุยที่น าไปสู่ความสบาย) ปุคคลสัปปายะ (อยู่กับบุคคลที่จะน าไปสู่ความสบาย) โภชนสัปปายะ 
(อาหารที่บริโภคแล้วสบายต่อร่างกาย) อุตุสัปปายะ(อากาศสบาย)  และอิริยาปถสัปปายะ (การอยู่ใน
อิริยาบถที่สบาย) (พระพรหมคุณาภรณ์, 2558: 286) 
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ความหมายและประเภทของวัด 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า วัด คือ สถานที่

ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของพระสงฆ์หรือนักบวช เป็นต้น นอกจากนั้นพระมหา
ทะนงชัย บูรณพิสุทธิ์ (2545) ได้ให้ความหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า วัดมิใช่เป็นเพียงที่อยู่อาศัยของ
พระสงฆ์เท่านั้น แต่หมายรวมถึงองค์ประกอบทั้งหมด ทั้งในแง่รูปธรรมและนามธรรมที่ประกอบกันขึ้น
เป็นวัด รวมทั้งระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายในวัดเองและความสัมพันธ์ที่วัดมีต่อ
ชุมชนและสังคมนั้นๆ ด้วย  

โดยทั่วไปแล้ววัดมักจะแบ่งเขตพ้ืนที่ทางศาสนาภายในวัดออกเป็น 3 ส่วน คือ  
1. เขตพุทธาวาส หมายถึง ขอบเขตพ้ืนที่บริเวณส่วนที่ส าคัญที่สุดของวัดที่ถูกก าหนดให้

เป็นพ้ืนที่ส าหรับพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (สมคิด จิระทัศนากุล , 2554) เขต
พุทธาวาสเปรียบเสมือนพ้ืนที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นส่วนใหญ่แล้วจึงนิ ยมมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้วย สิ่งปลูกสร้างที่ส าคัญในเขตพุทธวาส คือ พระอุโบสถ วิหาร เจดีย์ พระ
ปรางค์ และมณฑป 

2. เขตสังฆาวาส หมายถึง พ้ืนที่ของพระสงฆ์ที่ใช้ในการประกอบกิจวัตรส่วนตัวอันไม่
เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทางศาสนา สิ่งปลูกสร้างที่ส าคัญคือ กุฏิ ที่ใช้ส าหรับเป็นที่พักของพระสงฆ์ พ้ืนที่
เขตสังฆาวาสนั้นควรตั้งอยู่อย่างมีขอบเขตพ้ืนที่ที่ชัดเจนและเป็นสัดส่วน ไม่มีผู้คนพลุกพล่าน อันจะ
รบกวนความเป็นส่วนตัวของพระสงฆ์ได้ 

3. เขตธรณีสงฆ์ หมายถึง พ้ืนที่ในวัดส่วนอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่เขตพุทธาวาสและสังฆาวาส ซึ่งถูก
ใช้ประโยชน์ในเชิงของสาธารณะ เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เปิดให้ชุมชนและประชาชนสามารถเข้ามาใช้
งานและประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้  

การที่วัดเป็นสถานที่ส าคัญส าหรับชาวพุทธในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ทางศาสนา
ดังกล่าว ท าให้วัดถูกสร้างและมุ่งหมายให้เป็นสถานที่ที่มีความสงบ ร่มเย็น สบาย และเหมาะสมกับ
การประพฤติปฏิบัติธรรม หรือที่เรียกว่าสัปปายะตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา (สมเด็จพระพุทธาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร), 2554 : 211-213) นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของวัด วัดมิใช่มี
แต่เพียงองค์ประกอบเชิงรูปธรรม เช่น อาคารสิ่งปลูกสร้าง เสนาสนะ ศาสนวัตถุเพียงเท่านั้น แต่ยังมี
องค์ประกอบเชิงนามธรรมที่มีความส าคัญอย่างมาก เช่น บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างพระสงฆ์และประชาชน เนื่องจากค าสอนในพระพุทธศาสนาได้ก าหนดให้การด ารงชีวิตของ
พระสงฆ์นั้นมีความผูกพันและเชื่อมโยงกับประชาชนและสังคม กล่าวคือ พระสงฆ์ถูกก าหนดว่าจะต้อง
อาศัยปัจจัย 4 จากประชาชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้พระสงฆ์เกิดความส านึกในบทบาทหน้าที่
ของตนในการที่จะตอบแทนประชาชน โดยการช่วยเหลือและสงเคราะห์ รวมทั้งเป็นความสัมพันธ์ที่มี
ลักษณะต่างให้และต่างตอบแทน ซึ่งลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าวถูกก าหนดมาในรูปแบบของ
บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์และบทบาทหน้าที่ของประชาชน  

 
บทบาทหน้าที่ของวัด 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า วัด คือ สถานที่ทาง
ศาสนา โดยปรกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของพระสงฆ์หรือนักบวช เป็นต้น นอกจากนั้น  พระมหา
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ทะนงชัย บูรณพิสุทธิ์ (2545) ได้ให้ความหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า วัดมิใช่เป็นเพียงที่อยู่อาศัยของ
พระสงฆ์เท่านั้น แต่หมายรวมถึงองค์ประกอบทั้งหมด ทั้งในแง่รูปธรรมและนามธรรมที่ประกอบกันขึ้น
เป็นวัด รวมทั้งระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายในวัดเองและความสัมพันธ์ที่วัดมีต่อ
ชุมชนและสังคมนั้นๆ ด้วย ส่วนคะนึงนิตย์ จันทบุตร (2532) ได้ให้ความหมายว่า วัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของสถาบันสงฆ์ เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ เป็นสถานที่สงบ ร่วมรื่น ร่วมเย็นทั้งกาย
และใจ เหมาะแก่การบ าเพ็ญสมณธรรม 

สมเด็จพระธีรญาณมุนี (อ้างถึงในปิยฉัตร เชาวลิต, 2552) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ
วัดทั้งในศาสนาและสังคมดังนี้  

1. เป็นวัตตสถาน คือ เป็นที่ประพฤติพรหมจรรย์ กล่าวคือเป็นที่กุลบุตรไปบรรพชา
อุปสมบทและเป็นที่ประชาชนไปถือศีล ฟังธรรม 

2. เป็นบุญญเขต คือ เป็นสถานที่ประชาชนไปบ าเพ็ญกุศล 
3. เป็นรูปสมสถาน คือ เป็นสถานที่แห่งความสงบ ใครมีเรื่องเดือดร้อนเมื่อเข้าหาวัดก็

มักจะเกิดความรู้สึกสงบ ไม่วุ่นวาย 
4. เป็นสาธารณูปการ คือ สถานที่ประชาชนใช้สาธารณูปโภค เช่น ได้อาศัยน้ ากินน้ าใช้ใน

ถังท่ีบ่อ ที่สระของวัด 
5. เป็นสถานศึกษา คือ เป็นที่เล่าเรียนวิชาความรู้ตั้งแต่ชั้นต่ าจนถึงชั้นมหาวิทยาลัย ทั้งใน

ด้านศาสนศึกษา สามัญศึกษา และวิสามัญศึกษา 
6. เป็นสโมสรสถานหรือสมาคม คือ ที่ไปชุมนุมหย่อนใจ หย่อนอารมณ์ของประชาชนใน

บางโอกาส เช่น ข้าราชการที่ออกจากราชการแล้ว หรือชาวบ้านที่ แก่เฒ่าว่างกิจการแล้วก็ดี หรือ
ชาวบ้านที่ยังมีหน้าที่การงานอยู่ แต่เมื่อมีเวลาว่างก็มักหาโอกาสไปวัด เพ่ือสนทนากับพระที่รู้จัก
คุ้นเคยกันในวันปกติ หรือในคราวมีการมีงานที่วัดก็ไปพบปะกันที่วัด 

7. เป็นสุขศาลา โรงพยาบาลหรือแพทยสถาน กล่าวคือ ในวัดหนึ่งๆ แต่ก่อนมักจะมีพระ
ศึกษาทางแพทย์แผนโบราณอยู่ และโดยมากแพทย์พระนั้นมักจะเป็นจ าพวกยาขอหมอวาน เป็นทาง
เมตตา กรุณา ขอหยูกยาพระก็มักอนุเคราะห์ด้วยเมตตากรุณา 

8. เป็นอนาถสถาน คือ เป็นที่พ่ึงของคนที่ไม่มีที่ พ่ึง เช่น คราวต้องอัคคีภัย น้ าท่วม 
ประชาชนก็ได้อาศัยวัดช่วย 

9. เป็นภยตัชชิตนาถสถาน คือ เป็นที่พ่ึงของคนที่ถูกภัยคุกคาม เช่น ในระหว่างสงคราม 
ขณะหวอขึ้น (เปิดสัญญาณมีภัย) คนพากันวิ่งเข้าไปอาศัยวัดโดยมาก 

10. เป็นมตามตนาถสถาน คือ เป็นที่พ่ึงของผู้ตายและญาติของผู้ตายซึ่งมีชีวิตอยู่ 
โดยมากส าหรับคนตาย ญาติย่อมไปฝังหรือไปเก็บหรือเผาในป่าช้าของวัด จึงชื่อว่าเป็นที่พ่ึงของคน
ตาย ส่วนญาติพ่ีน้องของผู้ตายเล่าก็ได้อาศัยวัดเป็นที่น าศพญาติที่ตายนั้นไปฝัง เก็บ หรือเผาที่สุสาน
ของวัดและได้บ าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และฌาปนกิจ ณ ที่วัดนั้น 

11. เป็นกีฬาสถาน คือ เป็นสนามเด็กเล่น ที่วัดไม่ว่าบ้านไหนเมืองไหน มักถือว่าเป็น
สาธารณสถาน เข้าไปเท่ียวไปเล่นกันได้ 

12. เป็นโรงแรม คือ ตามหัวเมืองหรือตามชนบท พวกพ่อค้าที่เดินเที่ยวค้าขาย ย่อมพา
กันไปขอพักตามวัด หรือแม้ในกรุงเทพก็ดี วัดก็เป็นที่พักของชาวชนบทเข้ากรุงด้วยกิจการใดก็ตาม 
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13. เป็นศาล คือ ในสมัยก่อนหรือแม้ในสมัยนี้ ตามชนบทเมื่อมีเรื่องมีราวหรือมีคดีเกิดขึ้น
มักจะไปหาพระซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ โดยมากเป็นสมภารเจ้าวัด ขอให้ช่วยเปรียบเทียบความให้หรือ
ท าการวินิจฉัยคดีให้ โดยมากมักจะเป็นที่พอใจและสิ้นสุดหรือตกลงกันเพียงนั้น ไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล 
โดยที่วัดท าหน้าที่เสมือนเป็นโรง เป็นศาลดังกล่าวแล้ว 

14. เป็นยุวายุวดีทัสสนสถาน คือ เป็นที่มาพบกันของชาวหนุ่มหญิงสาว ในสมัยโบราณ
พ่อแม่มักกักหญิงสาวไม่ให้ไปเที่ยวเตร่ทางไหน จะไปไหนก็ต้องไปกับผู้ใหญ่และสมัยกระโน้นยังไม่มี
โรงมหรสพเหมือนสมัยนี้ เพราะฉะนั้นแดนที่ชายหนุ่มหญิงสาวจะพบกันที่ไหนไม่ดีเท่าวัด คือ วัดย่อม
มีการประชุม ท าบุญตักบาตรกันเนืองๆ นอกนั้นยังมีงานที่วัด เช่น งานศพ งานเมรุ เป็นต้น 

15. เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมและจุดส าคัญของสังคม 
จากบทบาทหน้าที่ของวัดดังกล่าว ท าให้วัดมีสถานะเป็นศูนย์กลางของชุมชนและสังคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นสถานที่ส าหรับประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน 
บทบาทหน้าที่ในการเป็นที่พ่ึงทางกายและใจ และบทบาทหน้าที่เชิงสังคม อันเป็นภาพสะท้อนให้เห็น
ว่าวิถีชีวิตของคนไทยนั้นผูกโยงเกี่ยวข้องกับวัดตั้งแต่เกิดจนกระท่ังตาย วัดมิใช่มีบทบาทในเชิงการเป็น
พ้ืนที่ทางศาสนาเพียงเท่านั้น แต่วัดยังเป็นพ้ืนที่ทางสังคมที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม ดังนั้น การจัดการพ้ืนที่ภายในวัดให้มีความเป็น 
สัปปายะทั้งส าหรับพระสงฆ์และประชาชนจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ถ้าหากวัดไม่
สามารถตอบสนองหรือสงเคราะห์ประชาชนในประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาได้ก็จะส่งผลให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญของวัดน้อยลงและจะเข้าวัดน้อยลงตามไปด้วย 

การพัฒนาพ้ืนที่วัดเพ่ือตอบสนองความต้องการของพระสงฆ์และประชาชนนั้นจะต้อง
อาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อว่าปฐวีกสิณนิเทศที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ซึ่งเป็น
คัมภีร์ที่เป็นบทสรุปของพระไตรปิฎก เมื่อพิจารณาจึงพบว่า ค าว่า  ปฐวีแปลว่าแผ่นดิน ส่วนค าว่า 
กสิณแปลว่าวัตถุส าหรับดึงจิตให้เป็นสมาธิ ดังนั้นปฐวีกสิณจึงเป็นรูปแบบหนึ่ งของการปฏิบัติสมาธิ
ภาวนาโดยการเพ่งดิน เพ่ืออบรมจิตให้มั่นคงอันเป็นแนวทางแห่งการบรรลุส าเร็จมรรคผลนิพพานซึ่ง
เป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาในบทของปฐวีกสิณนิเทศได้มีการกล่าวถึงการเลือกหาวัดอัน
สมควรแก่ภาวนา และวัดที่ไม่สมควรแก่สมาธิภาวนา ประเด็นที่ส าคัญของวัดที่มีความเหมาะสม
หรือไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติสมาธิภาวนานั้นคือความสบาย หรือที่เรียกว่าสัปปายะ (สมเด็จพระ
พุทธาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 2554 :213-221)  
 
ความหมายของสัปปายะ 

ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยฺโต) ได้ให้
ความหมายของสัปปายะว่า หมายถึง สิ่งที่สบาย สภาพเอ้ือสิ่งที่เกื้อกูล สิ่งที่เอ้ือต่อการอยู่ดีและการที่
จะพัฒนาชีวิต สิ่งที่เหมาะกัน อันเกื้อหนุนในการเจริญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อม
ถอย ประกอบไปด้วย 7 ประการ คือ 

1. อาวาสสัปปายะ หมายถึงที่อยู่อันเหมาะสม เช่น ปลอดภัย ไม่พลุกพล่านจอแจ บาง
แห่งเรียก เสนาสนสัปปายะ 
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2. โคจรสัปปายะ หมายถึง แหล่งอาหารอ านวย ที่เที่ยวบิณฑบาตที่เหมาะดี เช่น มี
หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีอาหารบริบูรณ์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมากเกินไป 

3. ภัสสะสัปปายะ หมายถึง การพูดคุยที่เหมาะกัน เช่น พูดคุยเล่าขานกันแต่ในกถาวัตถุ 
10 และพูดแต่พอประมาณ ข่าวสารและสื่อสารที่เอ้ือปัญญา บางแห่งเรียกธัมมัสสวนสัปปายะ  

4. ปุคคลสัปปายะ หมายถึง บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน เช่น ไม่มีคนร้าย แต่มีท่านผู้ทรง
คุณธรรม ทรงภูมิปัญญาเป็นที่ปรึกษาเหมาะใจ  

5. โภชนสัปปายะ หมายถึง อาหารที่เหมาะกัน เช่น ถูกกับร่างกาย เกื้อกูลต่อสุขภาพ ฉัน
ไม่ยาก บางแห่งเรียก อาหารสัปปายะ 

6. อุตุสัปปายะ หมายถึง ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะ เช่น ไม่หนาวไป ไม่
ร้อนเกินไป เป็นต้น  

7. อิริยาปถสัปปายะ หมายถึง อิริยาบถที่เหมาะกัน เช่น บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูก
กับนั่ง ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี มีอิริยาบถสมดุล (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 
2551)  
 
แนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นสัปปายะท่ีเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 

ค านิยามดังกล่าวเป็นความหมายของสัปปายะที่ถูกก าหนดขึ้นมาตาหลักธรรมตั้งแต่ใน
สมัยพุทธกาล ซึ่งในช่วงเวลานั้นยังมีพระสงฆ์ในพุทธศาสนาจ านวนไม่มากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน และ
พ้ืนที่ของวัดและศาสนสถานถูกใช้งานส าหรับพระสงฆ์เป็นหลัก ท าให้วัดถูกออกแบบมาเพ่ือให้มี
ลักษณะสัปปายะหรือเพ่ือความสบายของพระสงฆ์เพียงฝ่ายเดียว แต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ท าให้มีการสร้างวัดจ านวนมากขึ้นทั้งในพ้ืนที่เมืองและชนบท ซึ่งบางแห่ง
มุ่งเน้นการสร้างวัดให้ใหญ่โตสวยงาม จนกลายเป็นภาระหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้องให้การอุปถัมภ์ค้ า
จุนพระพุทธศาสนาด้วยการบริจาคเพ่ือสร้างศาสนสถานในรูปแบบต่างๆ และวัดได้กลายเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญในชุมชนในฐานะเป็นศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน จากนั้นมา วัดจึงมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
ดังนั้นการพัฒนาวัดให้มีความเป็นสัปปายะนั้นจะต้องค านึงถึงความสบายของประชาชนด้วยจึงอาจ
นิยามค าว่า สัปปายะ ในเชิงรูปธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทยปัจจุบัน คือ สัปปายะ หมายถึง ความ
สบาย สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้เกิดความสบาย เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้
และพัฒนาตนเองและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในทางโลกและทางธรรม ทั้งนี้จากการศึกษา
ข้อมูลสนามได้รับค าแนะน าและอธิบายถึงความเป็นสัปปายะในเชิงรูปธรรมว่าควรมีองค์ประกอบ 7 
ประการดังนี้ 

1. อาวาสสัปปายะ หมายถึง วัดหรือศาสนสถานที่มีความเหมาะสมในการศึกษาและการ
ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และประชาชน รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสุขภาวะที่ดีของ
พระสงฆ์และประชาชน เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนได้เต็มที่ ซึ่งจะต้องมีความ
สบายดังนี้ 
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1.1 มีความสะอาด วัดจะต้องสะอาดไม่มีสิ่งไม่ชวนมองที่จะรบกวนจิตใจของผู้ปฏิบัติ
ธรรม วัดจะต้องไม่มีกลิ่นเหม็นหรือหอมจนเกิดการรบกวนสมาธิของผู้ปฏิบัติธรรม เช่น กลิ่นขยะ กลิ่น
น้ าเน่าเสีย กลิ่นอาหารจากโรงครัว เป็นต้น  

1.2 มีแสงสว่างเหมาะสมกับการศึกษาปฏิบัติธรรม วัดควรจะมีการติดไฟฟ้าให้แสงสว่าง
เพ่ือการใช้ประโยชน์ทั้งในการอยู่อาศัย การสัญจร และการศึกษาปฏิบัติธรรม เพ่ือให้บริการแก่ทั้ง
พระสงฆ์และประชาชน  

1.3. มีความสงบ วัดจะต้องปราศจากมลภาวะทางเสียง หรือถ้าจ าเป็นต้องกระท า
กิจกรรมใดที่มีเสียงดังรบกวนก็จะต้องใช้เวลาไม่นานเกินไป และต้องไม่มีผู้คนพลุกพล่านวุ่นวาย
รบกวนผู้ศึกษาปฏิบัติธรรม 

1.4. มีความแข็งแรงปลอดภัย อาคารและสิ่งปลูกสร้างในบริเวณวัดจะต้องมีความมั่นคง
แข็งแรง และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้ที่อยู่ในวัดและผู้เข้ามาประกอบกิจกรรมทั้ง
ทางศาสนาและสังคม  

1.5. มีอาคารสถานที่ส าหรับการศึกษาและปฏิบัติธรรมให้แก่พระสงฆ์และประชาชนอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม และมีพ้ืนที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  

2. โคจรสัปปายะ หมายถึง ภายในวัดจะต้องมีทางเดินที่ไม่ช ารุด สามารถเดินหรือท า
กิจกรรมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมถึงมีป้ายบอกทางไปยังสถานที่ต่างๆ มีการจัดแบ่งบริเวณ
พุทธาวาส สังฆาวาส และธรรมาวาสหรือธรณีสงฆ์อย่างชัดเจน มีการตรวจสอบและดูแลซ่อมแซม
ทางเดินภายในวัดให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่ เสมอ และเส้นทางเดินที่พระสงฆ์จะต้องออกไป
บิณฑบาตในชุมชนจะต้องมีความสะดวกไม่ใกล้หรือไกลจนเกินไป  

3. ภัสสะสัปปายะ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมภายในวัดที่ เหมาะสมต่อการ
แลกเปลี่ยนพูดคุยกันทั้งในหมู่คณะสงฆ์และประชาชน รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการอบรมสั่งสอน
ธรรมทั้งส าหรับพระสงฆ์และประชาชน เช่น โรงเรียนปริยัติธรรม สถานปฏิบัติธรรม ศูนย์เรียนรู้พุทธ
ศาสนา และศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เป็นต้น  

4. ปุคคลสัปปายะ หมายถึง พระสงฆ์และสามเณรที่อยู่ในวัดควรจะเป็นผู้ที่รักษาศีลธรรม
ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะท าให้อุบาสกอุบาสิกาเลื่อมใสศรัทธา มีจิตที่ตั้งมั่นต่อการศึกษาและ
ปฏิบัติธรรม และมีความรู้ความเข้าใจที่สามารถจะน าหลักธรรมไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

5. โภชนสัปปายะ หมายถึง การที่พระสงฆ์และประชาชนมีโอกาสที่จะสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เป็นประโยชน์แก่สุขภาพ รวมถึงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โภชนาการและสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ต่อเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ รู้จักเลือกอาหาร
ที่ถูกหลักโภชนาการมาถวายแก่พระสงฆ์  

6. อุตุสัปปายะ หมายถึง ภายในวัดมีอากาศที่มีความเหมาะสมตามฤดูกาล ไม่หนาวหรือ
ร้อนจนเกินไป ภายในวัดควรมีการปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ เพราะต้นไม้เป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อ
อากาศบริสุทธิ์ เช่น การให้ร่มเงา การปล่อยก๊าซออกซิเจนในเวลากลางวันที่จะท าให้คนที่เข้ามาในวัด
ได้รับอากาศท่ีบริสุทธิ์และเย็นสบาย เป็นต้น  
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7. อิริยาปถสัปปายะ หมายถึง การที่ผู้ที่อยู่ในวัดสามารถปรับเปลี่ยนอิริยาบถให้มีความ
เหมาะสมและสบาย ได้แก่ นั่ง นอน ยืน เดิน รวมถึงเดินจงกรม หรือนั่งสมาธิได้อย่างเหมาะสม เกิด
ความสบาย ตลอดจนมีกุฏินอนและเสนาสนะส าหรับพักผ่อนหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 

หากพิจารณาความเป็นสัปปายะที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม จะพบว่าทั้ง 7 ข้อนั้น
สามารถน ามาเชื่อมโยงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกันได้ทั้งหมด 4 ด้าน เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาวัดให้มีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเป็นสถานปฏิบัติธรรม ดังนี้ 

1. อาวาสสัปปายะ คือ การท าวัดให้เป็นอาราม เป็นรมณียสถาน กล่าวคือในเบื้องต้นเมื่อ
ผู้คนเข้ามาที่วัดแล้วจะต้องเกิดความรู้สึกยินดี รื่นรมย์ เจริญตาเจริญใจต่อสิ่งที่ได้เห็นในเชิงกายภาพ
ของวัด ประการวัดควรมีการแบ่งเขตพ้ืนที่การใช้งานทางศาสนาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเป็น
สัดส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตธรณีสงฆ์อันเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวของพระสงฆ์ จ าเป็นจะต้องแยกเป็น
สัดส่วนที่ชัดเจนไม่ให้เกิดความพลุกพล่าน เพ่ือที่จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวและกิจวัตร
ของพระสงฆ์ที่จ าพรรษาอยู่ในวัด ซึ่งภายในวัดควรมีป้ายก ากับบอกทางเพ่ือป้องกันการสับสนของผู้ที่
เข้ามาใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ทางศาสนาของวัด ประการที่สองที่ตั้งของวัดไม่ควรอยู่ห่างจากชุมชน
เกินไป เนื่องจากพระสงฆ์และชุมชนบริเวณรอบวัดจ าเป็นจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงต่างฝ่ายต่าง
เกื้อหนุนและพ่ึงพาอาศัยกัน พระสงฆ์จ าเป็นจะต้องออกบิณฑบาตเพ่ือรับอาหารและปัจจัยต่างๆจาก
ญาติโยม ส่วนชุมชนเองก็มีพระสงฆ์เป็นผู้น าทางด้านจิตวิญญาณและมีวัดเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญของ
ชุมชน ดังนั้นหากวัดอยู่ห่างไกลจากชุมชนมากจนเกินไปอาจส่งผลให้การติดต่อสื่อสารและการ
ปฏิสัมพันธ์นั้นไม่ราบรื่นได้ ประการสุดท้ายคือการท าให้วัดเป็นสถานที่เหมาะสมกับการเป็นสถาน
ปฏิบัติธรรมวัดจะต้องเป็นสถานที่ท่ีมีความร่มรื่น สะอาด สว่าง และสงบ  

2. อาหารสัปปายะ คือ การที่การที่พระสงฆ์และประชาชนบริโภคอาหารที่มีความ
เหมาะสมต่อร่างกาย เป็นประโยชน์แก่สุขภาพ เมื่อบริโภคแล้วไม่เกิดทุกขเวทนา ต้องตระหนักว่า
สภาพร่างกายของตนเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะได้บริโภคอาหารได้อย่างเหมาะสมกับร่างกายของตน และ
ประชาชนเองจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการ 
เนื่องจากพระสงฆ์จ าเป็นจะต้องฉันอาหารที่มาจากประชาชน ดังนั้นประชาชนจึงควรเลือกอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการเพ่ือน ามาถวายแก่พระสงฆ์  และยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเองอีกด้วย 

3. บุคคลสัปปายะ คือ การที่พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกาที่อยู่ในวัดควรจะ
เป็นผู้ที่รักษาศีลธรรมปฏิบัติธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และควรปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้อุบาสกประชาชนและผู้ที่พบเห็นเกิดความศรัทธา ส่งผลให้มีจิตที่ตั้งมั่นต่อ
การศึกษาและปฏิบัติธรรม และมีความรู้ความเข้าใจที่สามารถจะน าหลักธรรมไปใช้ในการด าร งชีวิต
ประจ าวันได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นยังต้องค านึงถึงเรื่องบุคคลที่อยู่ในวัด บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัด 
อันเป็นสาเหตุส าคัญของความเจริญและความเสื่อมของศาสนา วัดใดดีหรือไม่ดีสามารถพิจารณาได้
จากบุคลคลที่อยู่ในวัดว่ามีวิถีปฏิบัติเหมาะสมเพียงใด  

4. ธรรมสัปปายะ คือ วัดควรจะมีการสั่งสอนธรรมะให้กับประชาชนที่เข้ามาในวัดอย่าง
เหมาะสม ในเบื้องต้นอาจเป็นการสอนธรรมพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและน าไป
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ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และวัดยังควรเป็นสถานทีศึกษา อบรมสั่งสอน และเผย่แพร่ธรรมของทั้ง
พระภิกษุและพุทธศาสนิกชน  
 
บทสรุป 

ปัจจุบันวัดส่วนใหญ่ประสบปัญหาความไม่เหมาะสมในการใช้พ้ืนที่ทางศาสนา ท าให้วัด
ขาดความเป็นสัปปายะ ไม่เหมาะกับการเป็นแหล่งอบรม สั่งสอน ศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างที่ควรจะเป็น 
ดังนั้นหากวัดได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นสัปปายะก็จะท าให้วัดมีความสบาย มีสภาพแวดล้อมหรือ
ปัจจัยที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้เกิดความสบาย อันเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญประการหนึ่งของการเอ้ือให้
การศึกษาปฏิบัติธรรมนั้นได้ผลดี เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเองและสังคมให้มีความ
เจริญก้าวหน้าทั้งในทางโลกและทางธรรม 
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บทคัดย่อ 
บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างพ้ืนฐานความเข้าใจในประเด็นเรื่อง การศึกษาเพ่ือสร้าง

ความเป็นพลเมือง ไม่ว่าจะเป็นความหมาย ลักษณะหรือรูปแบบ รวมถึงเป้าหมายของการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง อันจะน าไปสู่การเกิดความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับแนวทางการสร้าง
ความเป็นพลเมืองผ่านกระบวนการศึกษาพลเมืองและการเสริมสร้างจริยธรรมพลเมืองบนพ้ืนฐาน
บริบทพื้นที่ชายแดน ซึ่งในที่นี้ใช้อ าเภอแม่สอด จังหวัดตากเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากพ้ืนที่ชายบริเวณ
ชายแดนเป็นพ้ืนที่แห่งความหลากหลายทับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของลักษณะที่ตั้งทางกายภาพ 
ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม รูปแบบความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต หรือแม้กระทั่งความหลากหลายด้าน
ชาติพันธ์ของผู้คน ดังนั้น หากไม่ให้ความส าคัญกับการศึกษาพลเมืองหรือไม่สามารถสร้างประชาชนที่มีส านึกพลเมือง
ขึ้นมาได้ ย่อมส่งผลต่อความมั่นคง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสังคม และปัญหาต่างๆ  อาจเกิดขึ้นตามมา 

 
ค าส าคัญ : ความเป็นพลเมือง, การศึกษาพลเมือง, จริยธรรมพลเมือง 

 
Abstract 

The objective of this article was to build the basic understandings about 
civic education by exploring the definitions, natures and characteristics, and goals of 
civic education management towards the good understandings about the ways to 
build the citizenship through the process of civic education and enhancing civic 
ethics based on border area context. This study focused on exploring Mae Sot 
District, Tak Province as the case study because the border area contains varieties 
and overlays in physical, linguistic, traditional, cultural characteristics, beliefs and 
values, way of life, or even ethnic variety. Thus, the lack of attention to civic education or the creation of 
citizenship results in the national security, social order, and potential problems.  
 
Keywords : Citizenship, Civic Education, Ethics 
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บทน า 
มนุษย์เป็นกลไกส ำคัญที่ขับเคลื่อนรัฐให้เกิดกำรพัฒนำหรือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใน

ด้ำนต่ำงๆ สังคมหรือรัฐจะพัฒนำมำกน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับพลเมืองของรัฐนั้นๆ เอง ด้วยว่ำมี
คุณภำพหรือศักยภำพเพียงใด แน่นอนว่ำเรำไม่อำจคำดหวังให้พลเมืองทุกคนในรัฐเป็นผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถหรือมีศักยภำพสูงสุดได้เหมือนกันทั้งหมด แต่สิ่งหนึ่งที่รัฐสำมำรถท ำได้เพ่ือกำรเพ่ิม
ควำมรู้และศักยภำพให้แก่พลเมืองเหล่ำนั้น คือกำรให้กำรศึกษำ เพรำะกำรศึกษำจะเป็นรำกฐำนของ
กำรพัฒนำในทุก ๆ ด้ำน (ว. อ ำพรรณ, 2555: 58) ที่จะช่วยส่งเสริมให้มนุษย์เกิดกำรพัฒนำต่อไปได้
มำกที่สุด ดังนั้นกำรที่รัฐมีกฎหมำย นโยบำยหรือมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ เช่น 
กำรพยำยำมปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำกขึ้น กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำเพ่ือให้คน
ทุกระดับชั้นในสังคมมีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำมำกขึ้น ส่งเสริมผลักดันให้กำรศึกษำเป็นเรื่องของคนทุก
เพศทุกวัย จึงเป็นสิ่งดีที่รัฐสมควรให้ควำมส ำคัญ ตัวอย่ำงเช่น นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของสังคมไทยใน
ช่วงเวลำไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ แสดงให้เห็นถึงทิศทำงและมุมมองหรือควำมพยำยำมของรัฐบำลในกำร
สนับสนุนและส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำให้แก่พลเมืองในรำชอำณำจักรไทย ดังนี้ 

นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำลนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ มีกำรชูนโยบำยเรียนฟรี 15 ปี
เป็นนโยบำยหลัก นอกจำกนี้ยังมีแนวคิดในเรื่องของกำรปฏิรูปโครงสร้ำงระบบกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจนถึงระดับอุดมศึกษำ รวมถึงกำรพัฒนำครู บุคลำกรให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 
ปรับบทบำทของศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนให้กลำยเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีควำมเหมำะสม
กับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ นอกจำกนี้ยังส่งเสริมให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบ
กำรศึกษำทั้งในระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำ เพ่ือเป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรทำง
เศรษฐกิจของภำคเอกชน (นิกร เพ็งลี, 2552) 

นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำลนำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีเป้ำหมำยในกำรเร่งพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของไทยให้ได้มำตรฐำนสำกล พร้อมกับส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำถิ่น ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น พัฒนำระบบกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้คู่คุณธรรม มุ่งกำรสร้ำงจริยธรรมในระดับ
ปัจเจก รวมทั้งสร้ำงควำมตระหนักในสิทธิ หน้ำที่ และควำมเสมอภำค ด ำเนินกำรให้กำรศึกษำเป็น
พ้ืนฐำนของสังคมประชำธิปไตยที่แท้จริง มุ่งกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรม
แก่ประชำกรทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ด้อยโอกำส คนยำกไร้ ชนกลุ่มน้อย ผู้พิกำรได้เข้ำถึงกำรศึกษำมำกขึ้น 
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร ส่งเสริมระบบกำรศึกษำอำชีวะ เร่งพัฒนำสำรสนเทศเพ่ือใช้ประกอบ
กำรศึกษำ สนับสนุนกำรท ำวิจัย รวมถึงกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือรองรับกำร
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน (รัฐบำลไทย, 2554: 5-7) 

นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ มุ่งปฏิรูปกำรศึกษำ กำร
เรียนรู้ โดยให้ควำมส ำคัญกับทั้งกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำทำงเลือกควบคู่กันไป ส่งเสริมให้
ภำคเอกชนและท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดระบบกำรศึกษำเพ่ือให้ระบบกำรศึกษำมีคุณภำพ
และท่ัวถึงมำกยิ่งขึ้น มุ่งพัฒนำศักยภำพบุคลกำร รวมทั้งสร้ำงศักยภำพให้คนในสังคมเป็นผู้ที่สำมำรถ
เรียนรู้และพัฒนำได้ตลอดเวลำ เน้นกำรเรียนรู้ เ พ่ือสร้ำงสัมมำชีพในพ้ืนที่และจัดสรรระบบ
งบประมำณที่เหมำะสม สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นให้แก่สถำนศึกษำ (ส ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล, 2557: 3-5) 
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จำกตัวอย่ำงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของทั้ง 3 รัฐบำลในข้ำงต้นท ำให้เรำเห็นถึงมุมมอง
ควำมคิดและเป้ำประสงค์ทำงกำรศึกษำ กำรพัฒนำพลเมืองของแต่ละรัฐบำลได้ชัดเจนมำกขึ้น โดย
พบว่ำแม้รัฐบำลนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ สนับสนุนให้เด็กและเยำวชนเข้ำถึงกำรศึกษำด้วยนโยบำย
เรียนฟรี 15 ปี แต่ในทำงปฏิบัติแล้วยังมีกลุ่มบุคคลอีกหลำยกลุ่มที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำจำก
นโยบำยนี้ได้ และรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ก็ไม่ได้มีนโยบำยที่ชัดเจนในกำรสนับสนุนเด็ก
และเยำวชน หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมให้มีโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำมำกขึ้นแต่อย่ำงใด กลับ
เป็นรัฐบำล นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่มีกำรวำงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำที่น่ำสนใจ  คือมุ่งสร้ำงและ
กระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่เด็กและเยำวชน โดยยึดหลักกำรสร้ำงควำมเสมอภำคเท่ำเทียม 
และควำมเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชำกรทุกกลุ่มในสังคม ซึ่งรวมถึงผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้
บกพร่องทำงกำยและกำรเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย ด้วยกำรปรับปรุงระบบกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำใน
ทุกระดับชั้น ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ที่เริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มำรดำ สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำตำมวัย
และพัฒนำกำรตั้งแต่ระยะก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีแผนกำรลดข้อจ ำกัดกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำด้วยกำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่เด็ก ให้ทุนกำรศึกษำผ่ำนโครงกำรกู้ยืมเงิน นอกจำกนี้ยัง
สนับสนุนกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงทุนปัญญำของชำติ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือรองรับ
กำรเปิดเสรีประชำคมอำเซียน ร่วมมือกับภำคเอกชนและสถำบันกำรศึกษำในกำรวำงแผนกำรผลิต 
พัฒนำก ำลังคนให้มีคุณภำพ มีปริมำณที่เพียงพอสอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคผลิตและบริกำร 
และประเด็นที่ส ำคัญคือมีนโยบำยในกำรมุ่งพัฒนำระบบกำรศึกษำให้ผู้เรียนเป็นผู้มีควำมรู้คู่คุณธรรม 
มุ่งสร้ำงให้เกิดจริยธรรมในระดับปัจเจก สร้ำงควำมตระหนักในสิทธิ หน้ำที่ และควำมเสมอภำค 
ด ำเนินกำรให้กำรศึกษำเป็นพ้ืนฐำนของสังคมประชำธิปไตยที่แท้จริง ซึ่งถือได้ว่ำเป็นควำมพยำยำมใน
กำรสร้ำงและปลูกฝังส ำนึกพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคม อย่ำงไรก็ตำมในควำมเป็นจริงเรำอำจไม่เห็น
ผลลัพธ์จำกกำรด ำเนินนโยบำย หรือไม่เห็นกำรน ำเอำนโยบำยดังข้ำงต้นไปปฏิบัติจริงเลยก็เป็นได้ แต่
สิ่งหนึ่งที่ยังมั่นใจได้ก็คือเรื่องของกำรศึกษำยังคงเป็นประเด็นที่รัฐให้ควำมสนใจอยู่เสมอ  แม้ว่ำหลำย
ครั้งกำรแก้ไขปัญหำของรัฐอำจเป็นเพียงแค่กำรคิดแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำทำงกำรศึกษำเท่ำนั้น 
 
การศึกษาพลเมือง 

กำรศึกษำพลเมืองเป็นเสมือนปัจจัยหลักที่เป็นตัวก ำหนดและหล่อหลอมให้เกิดส ำนึก
พลเมือง ก่อให้เกิดพลเมืองที่พึงประสงค์ตำมบริบทของแต่ละรัฐ อันจะส่งผลต่อประเด็นกำรเกิดควำม
สงบเรียบร้อย ควำมมีระเบียบวินัย กำรรู้จักสิทธิ บทบำทหน้ำที่ กำรเคำรพยอมรับในควำมแตกต่ำง
ของคนในรัฐ และมีควำมรับผิดชอบต่อกำรกระท ำของตนและรับผิดชอบต่อส่วนรวม  ซึ่งกำรศึกษำ
พลเมืองมีควำมหมำยหลำยประกำร ได้แก่ กำรศึกษำพลเมืองว่ำเป็นหลักสูตรกำรศึกษำรูปแบบหนึ่งที่
มีชื่อเรียกที่หลำกหลำยแตกต่ำงกันออกไป เช่น พลเมืองวัฒนธรรม (civic culture), กำรมีส่วนร่วม
ของพลเมือง (civic engagement), กำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นพลเมืองประชำธิปไตย (education for 
democratic citizenship) เป็นต้น ซึ่งไม่ว่ำจะเรียกอย่ำงไรก็ตำมล้วนมีเป้ำหมำยเดียวกันคือกำร
ก่อให้เกิดพลเมืองที่พึงประสงค์ (Branka Vasiljevi, 2009: 7) กำรศึกษำพลเมืองว่ำเป็นกำรศึกษำเพ่ือ
สร้ำงพลเมือง เพ่ือสอนและฝึกคนให้เป็นพลเมือง โดยเริ่มสอนกันตั้งแต่ระดับอนุบำล ประถมศึกษำ
ต่อเนื่องไปจนจบชั้นมัธยมศึกษำ (ปริญญำ เทวำนฤมิตรกุล, 2552: 2) กำรศึกษำเพ่ือสร้ำงพลเมือง 
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คือกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรปกครองตนเองอย่ำงยั่งยืน โดยกำรปลูกฝังค่ำนิยมผ่ำนกำรฝึกฝน 
ปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ รวมทั้งกรอบกำรใช้ชีวิตร่วมกันอย่ำงสอดคล้องกับกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย (ทิพย์พำพร ตันติสุนทร, 2555: 49) กำรศึกษำพลเมือง พูดง่ำย ๆ คือกำรน ำเอำ
กำรเมืองกับกำรศึกษำมำเชื่อมโยงกัน เป็นควำมพยำยำมอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องที่จะช่วยกันสร้ำง
พลเมืองใหม่เพ่ือทดแทนคนรุ่นเก่ำ รวมทั้งปรับปรุงทัศนคติของคนรุ่นเก่ำให้มีลักษณะที่สอดคล้องและ
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยมำกข้ึน (ชัยอนันต์ สมุทรวณิช, 2557: 2) 

ทัง้นี้กล่ำวในภำพรวมได้ว่ำ กำรศึกษำพลเมืองเป็นรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำแบบหนึ่งที่มุ่ง
สร้ำงให้คนในสังคมเกิดควำมรู้สึกเป็นพลเมืองผ่ำนกำรปลูกฝัง อบรม ให้ควำมรู้ กำรศึกษำ รวมทั้งกำร
ลงมือปฏิบัติ เพ่ือกำรเป็นพลเมืองที่ดีตำมที่สังคมปรำรถนำ เป็นผู้รู้จักบทบำทหน้ำที่ มีค วำม
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม แต่ในทำงปฏิบัติกำรศึกษำพลเมืองเพ่ือกำรสร้ำงพลเมืองที่มี
อุปนิสัย ระบบควำมคิด คุณค่ำที่สอดคล้องกับระบอบและวิถีชีวิตประชำธิปไตยยังไม่เคยได้รับควำม
สนใจและด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังในสังคมไทย ทั้งที่ในควำมเป็นจริงแล้วกำรสร้ำงพลเมืองเป็นหนทำง
ในกำรแก้ไขวิกฤตปัญหำทำงสังคมและกำรเมือง ดังนั้นภำครัฐจึงควรที่จะให้ควำมสนใจในเรื่องของ
กำรศึกษำพลเมืองมำกขึ้น มุ่งจัดกำรเปลี่ยนแปลง พัฒนำระบบกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอนให้เป็นไป
อย่ำงเหมำะสม ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์หำควำมเป็นเหตุเป็นผล 
กำรลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือให้พัฒนำทักษะ เกิดประสบกำรณ์ ไม่ใช่เพียงแค่นั่งอ่ำนหนังสือหรือนั่งเรียน
อยู่แต่ในห้องเรียนแบบเน้นกำรท่องจ ำโดยไม่คิดตั้งค ำถำม ไม่เคยลงมือปฏิบัติจริง (วิชัย ตันศิริ , 
2557: 13) 

อำนันท์ ปันยำรชุน (อ้ำงใน ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2548: 11) ได้ให้
มุมมองเกี่ยวกับประเด็นของกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงพลเมืองไว้ว่ำ คือวิธีกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงควำมเป็น
พลเมือง ควรมีลักษณะเป็นกำรเรียนรู้เพื่อปลูกฝังควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิหน้ำที่พลเมืองตำมระบบ
ประชำธิปไตยที่เหมำะสมกับวัย โดยให้เด็กฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้จำกตัวอย่ำงที่ดี  เช่นเดียวกับที่
สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวำทิน (2551) เชื่อว่ำกำรจัดให้เด็กและเยำวชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรท ำ
กิจกรรม หรือกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ ที่ต้องมีกำรพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน 
หรือมีกำรร่วมระดมควำมคิดเพ่ือค้นหำสิ่งที่เป็นปัญหำของสังคมพร้อมเสนอหนทำงแก้ ไข ถือเป็น
กระบวนกำรส่วนหนึ่งที่ปลูกฝังเด็กและเยำวชนให้ก้ำวสู่กำรสร้ำงควำมเป็นพลเมือง และเป็นผู้มี
จิตส ำนึกต่อวิถีทำงประชำธิปไตย 

ประเด็นส ำคัญที่ต้องขบคิดใคร่ครวญคือ จะท ำอย่ำงไรให้กำรศึกษำพลเมืองสำมำรถ
เกิดขึ้นได้อย่ำงแท้จริงและมีประสิทธิภำพ มีวิธีกำรใดที่จะท ำให้คนเกิดส ำนึกควำมเป็นพลเมืองหรือ
ควำมรู้สึกเป็นพลเมือง มีควำมรู้เท่ำทันกำรเมือง รู้จักบทบำทหน้ำที่ สิทธิ ควำมรับผิดชอบของตนเอง 
รวมทั้งกำรเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ในเบื้องต้นมองว่ำกำรเริ่มพิจำรณำถึงสภำพบริบทของ
สังคมที่อำศัยอยู่ในขณะนั้นๆ เป็นสิ่งที่ต้องท ำเป็นอันดับแรก ควรพิจำรณำถึงจุดเด่น จุดด้อย ข้อดี 
ข้อเสียต่ำงๆ ของบริบทสังคมตำมควำมเป็นจริง ทั้งนี้เพรำะกำรจะพัฒนำเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ตำม 
หำกสิ่งที่เกิดขึ้นมีควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทของสังคมแล้วย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำง
สูงสุด รวมทั้งสำมำรถต่อยอดเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำในด้ำนอ่ืนต่อไปได้อีกด้วย 
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ทิพย์พำพร ตันติสุนทร (2555: 53-56) ชี้ให้เห็นว่ำ รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือส ำคัญที่
จะช่วยสร้ำงและผลักดันให้เกิดกำรสร้ำงกำรศึกษำใหม่ที่อยู่ภำยใต้หลักกำรและกระบวนกำร
ประชำธิปไตยขึ้น ซึ่งสำมำรถจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อมีกำรผลักดันให้เกิดนโยบำยทำงกำรเมืองที่
ชัดเจน เพ่ือให้เกิดเป็นแนวทำงที่จะน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้จริงต่อไป โดยควรพิจำรณำหลักกำรส ำคัญ 
ได้แก่ 

๑. กำรศึกษำพลเมือง ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กและด ำเนินกำรต่อไปไม่สิ้นสุดจนกระทั่งถึง
ระดับอุดมศึกษำจนเข้ำสู่วัยท ำงำน 

๒. กำรศึกษำพลเมือง ต้องส่งเสริมเสรีภำพและทักษะกำรคิด กำรแสดงออกมำกกว่ำกำร
รับฟังและท ำตำมในแบบกำรศึกษำระบบเดิม ซึ่งเป็นกำรครอบง ำในลักษณะเผด็จกำรแฝงกำรเรียน
กำรสอน 

๓. กำรศึกษำพลเมือง ต้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชน คือกำรเคำรพคุณค่ำของควำมเป็น
มนุษย์ที่เสมอกัน เพรำะทุกชีวิตล้วนมีคุณค่ำจึงควรให้ควำมเคำรพต่อควำมแตกต่ำงโดยไม่ท ำร้ำยกัน มี
ควำมยุติธรรมให้แก่กัน 

๔. กำรศึกษำพลเมือง ต้องส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงกำรเมือง เพ่ือฝึกทักษะประชำธิปไตย
และแนวทำงกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง มำกกว่ำกำรเรียนรู้จำกกำรรับรู้แต่ขำดประสบกำรณ์ และ
เพ่ือไม่ให้กำรใช้อ ำนำจทำงกำรเมืองถูกผูกขำดอยู่เฉพำะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น นักกำรเมือง นักธุรกิจ
กำรเมือง และข้ำรำชกำร 

๕. กำรศึกษำพลเมือง ต้องกำรสื่อที่มีพลัง มีอิสระในกำรเป็นเครื่องมือส ำคัญเพ่ือกำรสร้ำง
พลเมืองใหม่ของประเทศ 

๖. กำรศึกษำพลเมือง ต้องได้รับกำรสนับสนุนจำกทั้งระบบของสังคม จึงจะสำมำรถ
เปลี่ยนประชำชนให้เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบประเทศได้ (เฉลิมชัย พันธ์เลิศ และคณะ, 2556: 11) 
 
รูปแบบของการศึกษาพลเมือง 

กำรศึกษำพลเมืองมีสถำบันทำงสังคมที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ สถำบันครอบครัว 
สถำบันกำรศึกษำ และสถำบันอ่ืนในสังคม ได้แก่ สื่อมวลชนและสถำบันกำรเมือง เป็นต้น (ทิพย์พำพร 
ตันติสุนทร, 2555) นอกจำกนี้ยังอำจแบ่งกำรศึกษำพลเมืองได้เป็น กำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำ
นอกระบบ ซึ่งกำรศึกษำในระบบได้แก่ กำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนและสถำนศึกษำตำมแต่ละช่วง
วัย กำรศึกษำของพระสงฆ์ ระบบกำรศึกษำนอกโรงเรียน ส่วนกำรศึกษำนอกระบบก็จะเป็นในเรื่อง
ของกำรอบรมเลี้ยงดูจำกสถำบันครอบครัว อิทธิพลจำกสังคมแวดล้อม เป็นต้น (วิชัย ตันศิริ, 2557) 

อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือให้เห็นถึงรูปแบบกำรศึกษำพลเมืองได้ชัดเจนขึ้น ในที่นี้ขอน ำเสนอแนว
ทำงกำรให้กำรศึกษำพลเมืองผ่ำน 3 สถำบันทำงสังคมอันได้แก่ สถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ 
และสถำบันอ่ืนในสังคม ดังนี้ 

๑. สถำบันครอบครัว เป็นสถำบันพ้ืนฐำนที่ส ำคัญโดยตรงที่สุดที่จะช่วยให้เด็กเกิดกำร
พัฒนำตัวตน บุคลิกภำพ ทัศนคติ ควำมนึกคิด พฤติกรรมต่ำงๆ เพ่ือให้เด็กเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดี
ตำมควำมกรอบจริยธรรมของสังคม สถำบันครอบครัวโดยเฉพำะผู้เป็นพ่อแม่จึงถูกคำดหวังให้ต้องมี
ควำมรับผิดชอบทำงจริยธรรมต่อบุตรหลำน กับบทบำทในกำรอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูเด็ก (ยุทธนำ 
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วรุณปิติกุล และสุพิตำ เริงจิต, 2542: 185-187) ทั้งนี้เพรำะเด็กส่วนใหญ่มักจะเกิดกำรเรียนรู้และ
เลียนแบบพฤติกรรมจำกพ่อแม่หรือสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กมำกที่สุ ด กำรแสดงออก ควำมคิด 
พฤติกรรมใดๆ ก็ตำมที่พ่อแม่แสดงออกมำให้เด็กเห็นไม่ว่ำจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตำม จึงเป็นเสมือน
กำรสั่งสอนหรือหล่อหลอมเด็กให้เติบโตเป็นไปตำมนั้น เด็กในสังคมไทยส่วนใหญ่มักถูกหล่อหลอมและ
เลี้ยงดูมำกับระบบของกำรเชื่อฟังท ำตำมผู้ใหญ่ ไม่โต้เถียงแสดงควำมคิดเห็นมำกเกินไป ซึ่งขัดกับ
วัฒนธรรมประชำธิปไตยที่ส่งเสริมคุณค่ำกำรแสดงออก กำรคิดวิเครำะห์ กำรมีส่วนร่วม อดทนรับฟัง 
เคำรพและยอมรับในควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง ไม่ใช้ควำมรุนแรง เน้นกำรใช้เหตุผลในกำรคิดแก้ปัญหำ 
ดังนั้นสถำบันครอบครัวจึงต้องเป็นผู้มีบทบำทหลักในกำรเริ่มสร้ำงควำมเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นจำกกำร
อบรมสั่งสอนดูแลบุตรหลำน ผ่ำนกำรประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่ดี รวมทั้งพยำยำมฝึกให้
เด็กได้เรียนรู้จำกกำรลงมือท ำสิ่งต่ำงๆ ด้วยตัวเอง เพ่ือให้เกิดทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมเข้ำใจผ่ำน
กำรเรียนรู้โดยตรง เช่น กำรแบ่งหน้ำที่กำรท ำงำนบ้ำนให้แก่พ่ีน้องในบ้ำนเพ่ือฝึกควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ำที่ของตนเอง กำรสนับสนุนให้เล่นกีฬำเพ่ือฝึกควำมมีน้ ำใจนักกีฬำ กำรแบ่งปัน ควำมมีระเบียบ
วินัย เป็นต้น เมื่อเด็กได้รับกำรปลูกฝังสร้ำงควำมเป็นพลเมืองจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พวกเขำก็จะ
กลำยเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ของสังคม 

๒. สถำบันกำรศึกษำ ถือว่ำเป็นกลไกส ำคัญของรัฐในกำรปลูกฝัง สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เพ่ือให้เกิดควำมเป็นพลเมืองแก่เด็ก เยำวชน และผู้คนอีกหลำกหลำยช่วงวัยในสังคม โดยเฉพำะ
โรงเรียนเป็นสถำบันกำรศึกษำแหล่งแรกที่รัฐใช้เป็นเครื่องมือและเป็นกลไกในกำรบ่มเพำะ ปลูกฝัง
ควำมเป็นพลเมือง ควำมมีระเบียบวินัยทำงสังคม กำรเคำรพเชื่อฟังครู เชื่อฟังผู้ใหญ่หรือสิ่งต่ำง ๆ ที่
รัฐอยำกให้เกิดขึ้นในสังคม อยำกให้พลเมืองมีควำมคิดและพฤติกรรมแบบใดรัฐก็จะใช้กระบวนกำร
กล่อมเกลำ กำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนเป็นตัวช่วยส ำคัญ โดยไม่ส ำคัญว่ำเป็นโรงเรียนของรัฐหรือ
เอกชนหรือเป็นระบบกำรศึกษำนอกโรงเรียน เพรำะระบบกำรศึกษำในสังคมไทยยังคงไม่สำมำรถหลุด
พ้นจำกกระบวนกำรควบคุมดูแลของรัฐได้อย่ำงแท้จริง เรียกได้ว่ำรัฐยังเป็นผู้ควบคุมดูแลกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในทุกระดับตั้งแต่อนุบำลไปจนถึงระดับอุดมศึกษำ แต่ทั้งนี้ระบบกำรศึกษำของ
ไทยมักเน้นเรื่องกำรท่องจ ำเพื่อน ำไปสอบมำกกว่ำกำรฝึกฝนให้เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง 
แม้กระทั่งในวิชำศีลธรรมจริยธรรมพลเมืองที่ถูกมองว่ำเป็นวิชำหลักที่จะช่วยสร้ำงเสริมให้เกิดส ำนึก
พลเมือง ก็ไม่พ้นจำกระบบกำรท่องจ ำเช่นเดียวกัน นอกจำกนี้ปัญหำเรื่องกำรน ำควำมรู้ไปบูรณำกำร
เรียนร่วมกับวิชำอ่ืนเพื่อฝึกทักษะ กระบวนกำรคิดกำรใช้เหตุผล ยังไม่มีให้เห็นเท่ำที่ควร ปัจจัยเหล่ำนี้
ส่งผลให้เรื่องกำรเรียนรู้เพื่อกำรเป็นพลเมืองไม่ประสบผลส ำเร็จมำกนัก เนื่องจำกกำรขำดกำรเรียนรู้ที่
กำรส่งเสริมกำรใช้ควำมคิดและมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง นอกจำกนี้กำรให้กำรศึกษำและควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่ถูกต้องแก่คนวัยผู้ใหญ่ในสังคมก็เป็นสิ่งส ำคัญ อำจก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ที่จะท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
กำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงของผู้อ่ืน รู้จักอดทน เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพ่ือกำรเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม เป็นผู้รู้สิทธิ บทบำทหน้ำที่ และมีควำมรับผิดชอบต่อทั้งตนเองและผู้อ่ืน นอกจำกนี้ยังเป็นกำร
รื้อสร้ำง ปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ ควำมคิดของผู้ใหญ่เหล่ำนี้เสียใหม่เพ่ือให้ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบันมำกข้ึน อีกท้ังกำรให้กำรศึกษำพลเมืองแก่วัยผู้ใหญ่จะช่วยให้พวกเขำสำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่
ดีให้แก่บุคคลอื่นๆ ในสังคมได้ โดยเฉพำะกับวัยเด็กและเยำวชน ที่กำรเรียนรู้ส่วนใหญ่ของพวกเขำจะ
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เกิดขึ้นจำกกำรสังเกตและเลียนแบบจำกผู้อ่ืน หำกในสังคมมีผู้ใหญ่ที่เป็นพลเมืองที่ดี สำมำรถเป็น
แบบอย่ำงให้แก่เด็กและเยำวชนได้อำจส่งผลให้คนในสังคมเกิดส ำนึกควำมเป็นพลเมืองมำกข้ึน 

๓. สถำบันอ่ืนในสังคม นอกจำกสถำบันครอบครัวและสถำบันกำรศึกษำที่มีอิทธิพลต่อ
กำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้น สถำบันอ่ืนในสังคมก็มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีอิทธิพลต่อกำรสร้ำง
พลเมืองด้วยเช่นกัน ซ้ ำยังอำจกลำยเป็นสิ่งชี้น ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมอย่ำงรวดเร็วอีกด้วย 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสื่อมวลชนและสถำบันกำรเมือง โดยสื่อมวลชนดูเหมือนจะเป็นองค์กรที่มีอิทธิพล
ต่อสังคมในวงกว้ำงมำกที่สุด เพรำะเป็นแหล่งควำมรู้และกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย ก่อให้เกิดผลด้ำนดีต่ำงๆ 
มำกมำย แต่ในขณะเดียวกันก็อำจจะกลำยเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ และ
ค่ำนิยมที่ผิดๆ ขึ้นในสังคมได้เช่นกัน ในส่วนของบทบำทสถำบันกำรเมืองและนักกำรเมืองนั้น มี
อิทธิพล มีบทบำท และควำมพยำยำมในกำรสนับสนุนส่งเสริม จัดตั้งองค์กรที่ให้ควำมรู้ สร้ำงควำม
เข้ำใจ สร้ำงควำมเป็นพลเมืองแก่คนในสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งองค์กรทำงกำรเมืองและนักกำรเมือง
ในระดับท้องถิ่น จะมีบทบำทส ำคัญโดยตรงกับพลเมืองในแต่ละท้องถิ่น แต่ที่ส ำคัญคือตัวนักกำรเมือง
ผู้มีต ำแหน่งมีอ ำนำจทั้งหลำยจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สมำชิกในสังคมให้ได้ 
 
เป้าหมายของการศึกษาพลเมือง : การตระหนักรู้ในสิทธิพลเมือง 

กำรศึกษำพลเมืองมีเป้ำหมำยคือมุ่งสร้ำงคนในสังคมให้มีควำมเป็นพลเมือง มีส ำนึก
พลเมือง สร้ำงควำมสำมำรถให้กับพลเมือง ให้พลเมืองได้เข้ำมำมีส่วนร่วมรับผิดชอบทำงสังคมไม่ว่ำจะ
เป็นในระดับท้องถิ่นหรือระดับรัฐ ทั้งในกำรด ำเนินชีวิตทั่วไปและในมิติที่เกี่ยวข้องกับสังคมและ
กำรเมืองกำรปกครอง ท ำให้คนในสังคมตระหนักและเข้ำมำมีส่วนร่วมกับกำรเมืองกำรปกครอง มีส่วน
รว่มในประเด็นต่ำงๆ ทำงสังคมมำกยิ่งข้ึน โดยมองว่ำเป็นสิทธิและหน้ำที่ที่พลเมืองพึงกระท ำ ไม่ปล่อย
ให้เป็นเพียงเรื่องของภำครัฐฝ่ำยเดียว ซึ่งนั่นท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยของกำรสร้ำงพลเมืองมีขนำดใหญ่ คือ
ครอบคลุมตั้งแต่วัยเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆ ไปจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่ ผ่ำนกระบวนกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรเพื่อสั่งสมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และทักษะใน
แต่ละช่วงวัย เพ่ือให้เกิดกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมอย่ำงกระตือรือร้นโดยปรำศจำกกำรครอบง ำในแต่ละ
ระดับของสังคม  

หำกสังคมใดประชำชนเป็นพลเมืองมำกถึงจ ำนวนหนึ่ ง สังคมนั้นจะกลำยเป็นสังคม
พลเมือง (civil society) ที่ประชำธิปไตยเป็นกำรปกครองโดยประชำชนอย่ำงแท้จริง พลเมืองในสังคม
จะเป็นผู้เอำใจใส่ควำมเป็นไปและเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำของชุมชน ปัญหำสังคม และ
ปัญหำของประเทศชำติ ซึ่งประชำชนที่เป็นพลเมืองในแต่ละสังคมย่อมมีจ ำนวนที่แตกต่ำงกันออกไป
ตำมบริบทของสังคมและวัฒนธรรม แต่โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ประมำณ 1 ใน 4 หรือ 25% ของ
จ ำนวนประชำกรทั้งหมด (USAID อ้ำงถึงใน ปริญญำ เทวำนฤมิตรกุล, 2556) และกำรเกิดสังคม
พลเมืองจะน ำมำซึ่งควำมเข้มแข็งของสังคม เกิดกำรถ่วงดุลอ ำนำจระหว่ำงกัน กำรเมืองภำคประชำชน
เข้มแข็ง กำรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงชุมชนเข้มแข็ง ประชำชนจะมีบทบำทในกำรแก้ไขปัญหำ
ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม กำรจรำจร ปัญหำศีลธรรมจริยธรรม ฯลฯ โดย
ไม่รอคอยหรือเรียกร้องให้เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจเข้ำมำจัดกำรแก้ไขปัญหำให้  แต่ประชำชนจะร่วมกัน
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แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือในสังคมเองอย่ำงเป็นระบบ ต่ำงคนต่ำงรู้บทบำทหน้ำที่ของตนว่ำ
ควรจะท ำอะไร รับผิดชอบอะไร และช่วยเหลือแก้ไขในสิ่งที่ตนเองสำมำรถท ำได้ 

กำรศึกษำพลเมืองมุ่งหวังให้เกิดพลเมืองที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ โดยอ้ำงอิงจำก
คุณลักษณะของพลเมืองในระบบประชำธิปไตยท่ีเป็นสำกล ได้ดังนี้ 

๑. กำรเป็นผู้ที่มีควำมรู้ มีกำรศึกษำ และมีควำมสำมำรถที่จะมองเห็นและเข้ำใจในสังคม
ของตนและสังคมของโลกเฉกเช่นที่เป็นสมำชิกของสังคม 

๒. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและสังคมเป็นหลัก 
๓. มีควำมรักในเสรีภำพและมีควำมรับผิดชอบ 
๔. เคำรพควำมเสอมภำค ควำมยุติธรรม 
๕. มีควำมสำมำรถท่ีจะคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นเหตุเป็นผล 
๖. มีควำมเข้ำใจในเรื่องหลักสิทธิมนุษยชน และยอมรับควำมแตกต่ำงในควำมเป็นพหุ

สังคม 
๗. เคำรพกฎหมำยและยึดหลักนิติรัฐ 
๘. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและทำงกำรเมือง เข้ำไปมีส่วนร่วม

ทำงกำรเมืองในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชุมชน ท้องถิ่น ไปจนถึงระดับชำติและนำนำชำติ 
๙. ยึดมั่นในหลักสันติวิธี ไม่ใช้ควำมรุนแรงในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง  (ทิพย์พำพร 

ตันติสุนทร, 2555: 55-57) 
ทั้งนี้หำกสังคมไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำพลเมืองหรือไม่สำมำรถสร้ำงประชำชนที่มี

ส ำนึกพลเมืองขึ้นมำได้ ย่อมส่งผลต่อควำมมั่นคง ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยภำยในสังคม และปัญหำ
ต่ำงๆ อำจเกิดขึ้นตำมมำ เช่น เกิดปัญหำกำรแตกแยกทำงควำมคิด ไม่ยอมรับฟังควำมคิดเห็นที่
แตกต่ำง ไม่ยอมรับในเรื่องของควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทั้งทำงเพศ ทำงเชื้อชำติ เกิดควำมขัดแย้ง 
กำรแบ่งฝักแบ่งฝ่ำยจนอำจน ำไปสู่กำรเกิดควำมรุนแรง กำรศึกษำจึงเป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะช่วยสร้ำง
ควำมเป็นหนึ่งเดียวกันของพลเมืองได้ อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำพลเมืองเพ่ือสร้ำงควำมเป็นพลเมืองแก่
สมำชิกในสังคมจะส ำเร็จลุล่วงได้ ย่อมไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น แต่หน่วยงำนและ
สถำบันอ่ืนๆ ในสังคมต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรให้ควำมรู้ ปลูกฝัง ส่งเสริมสมำชิกทุกระดับในสังคม
ให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องจนน ำไปสู่ควำมเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ของสังคม  
 
การศึกษาพลเมืองเพื่อสร้างพลเมืองในพื้นที่แม่สอด 

ควำมพยำยำมในกำรสร้ำงประชำคมอำเซียนภำยใต้สโลแกน “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่ง
เอกลักษณ์ หนึ่งประชำคม” โดยมุ่งหวังให้ประชำคมอำเซียนมีควำมเป็นหนึ่งเดียวกันมีอัตลักษณ์
เดียวกัน เกิดควำมรู้สึกร่วมกันคือควำมเป็นพลเมืองอำเซียนที่เป็นหนึ่งเดียว เพ่ือก่อให้เกิดควำม
เข้มแข็งและกำรพัฒนำประชำคมอำเซียนในทุกด้ำนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นอกจำกนี้กำร
เกิดประชำคมอำเซียนยังถูกคำดหวังว่ำจะเป็นกลไกในกำรประคองไว้ซึ่งเสถียรภำพ สันติภำพ และ
ควำมมั่นคงในภูมิภำคอีกด้วย เนื่องจำกหำกรัฐสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดควำมเป็นประชำธิปไตยอย่ำง
แท้จริงขึ้นได้ในสังคม ควำมไร้เสถียรภำพ ควำมไม่มั่นคงของรัฐย่อมไม่เกิดขึ้น ทั้งยังจะส่งผลให้เกิด
ควำมเสมอภำคขึ้นในสังคมจำกควำมเป็นประชำธิปไตยที่เกิดขึ้น ท ำให้ทุกคนในรัฐมีสิทธิเสรีภำพเท่ำ
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เทียมกัน (สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2555) เช่นเดียวกับที่เพ็ญประภำ ภัทรำนุกรม (2558: 87) มี
ควำมเห็นว่ำกำรมีควำมเป็นประชำธิปไตยร่วมกันจะก่อให้เกิดกำรสร้ำงควำมรู้สึกที่เรียกว่ำ ควำมเป็น
เรำ ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรพัฒนำและควำมเสมอภำคเท่ำเทียมตำมมำ  

นอกจำกนี้ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (2557) ได้แสดงทัศนะในประเด็นกำรสร้ำงอัตลักษณ์
อำเซียนไว้ว่ำ รัฐจ ำเป็นต้องเร่งสร้ำงควำมรู้สึกหรือส ำนึกของพลเมืองอำเซียนร่วมกัน เพ่ือเป็นพ้ืนฐำน
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกันในระดับประชำชน ทั้งนี้เพรำะสิ่งต่ำงๆ ที่ทำงรัฐคำดหวัง หรือวำงแผน
ให้เกิดข้ึนจะไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้หำกในเบื้องต้นประชำชนในสังคมไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องใน
เรื่องของควำมเป็นประชำคมคมอำเซียนอันจะเป็นพื้นฐำนของกำรประพฤติปฏิบัติตัวต่อสมำชิกคนอ่ืน
ในสังคม และกำรจะสร้ำงส ำนึกพลเมืองอำเซียนให้เกิดข้ึนในสังคมกระบวนกำรทำงกำรศึกษำจ ำเป็นที่
จะต้องเข้ำมำเป็นเครื่องมือส ำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ควำมเป็นพลเมืองอำเซียนสำมำรถเกิดขึ้นได้ 
นอกจำกนี้กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ดีและเหมำะสมถูกต้องให้แก่ประชำชน
ทั้งหลำยย่อมเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญต่อกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและกระบวนกำรพัฒนำในระดับอ่ืนๆ ของ
สังคม เช่น กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน ระบบสวัสดิกำร ระบบสำธำรณูปโภค ระบบ
สำธำรณสุข เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมก่อนที่จะสำมำรถสร้ำงพลเมืองอำเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวกัน มีส ำนึก
ในควำมเป็นพลเมืองอำเซียนร่วมกันให้เกิดขึ้นได้ เบื้องต้นรัฐจะต้องเริ่มสร้ำงให้ประชำชนทั้งหลำยใน
ประเทศของตน เกิดส ำนึกควำมเป็นพลเมือง และมีควำมเป็นพลเมืองที่แท้จริงให้ได้เสียก่อน เพรำะ
ควำมเป็นพลเมืองเป็นพื้นฐำนส ำคัญ อันจะก่อให้เกิดพัฒนำไปสู่ควำมเป็นพลเมืองอำเซียน 

กำรศึกษำเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญของกระบวนกำรพัฒนำในทุกด้ำนและทุกระดับ รัฐต้องเร่ง
ผลักดันและปรับปรุงระบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้กระบวนกำรศึกษำเป็นเครื่องมือส ำคัญ
ในกำรสร้ำงพ้ืนฐำนควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ดีแก่พลเมือง สร้ำงให้เป็นผู้ตระหนักรู้ในบทบำทหน้ำที่ มีควำม
รับผิดชอบ ยอมรับในควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทั้งทำงควำมคิด ควำมเชื่อ ศำสนำ วัฒนธรรม รูปแบบ
กำรด ำเนินชีวิต เกิดแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติตัวที่เหมำะสมเป็นที่ยอมรับของสังคม เพ่ือ
ก่อให้เกิดพลเมืองที่พึงประสงค์ อันหมำยถึงประชำชนผู้มีส ำนึกของควำมเป็นพลเมือง ประพฤติปฏิบัติ
ตัวตำมกรอบกฎหมำย กรอบจริยธรรมของสังคม เป็นผู้รู้สิทธิและบทบำทหน้ำที่ของตนเอง ไม่ละเมิด
สิทธิเสรีภำพของผู้อ่ืน ทั้งยังเป็นผู้ที่มีจิตสำธำรณะเห็นแก่ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นหลัก 
อย่ำงไรก็ตำมภำยใต้บริบทของพ้ืนที่ที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทั้งในเรื่องควำมคิด ควำมเชื่อ 
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต หรือชำติพันธุ์ อำจเป็นอุปสรรคใหญ่ส ำหรับรัฐที่มุ่งหวังจะสร้ำงให้เกิ ด
ควำมเป็นพลเมืองที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือมีอัตลักษณ์ร่วมกันให้เกิดขึ้นมำได้ นอกจำกนี้จะท ำ
อย่ำงไรให้ปัญหำควำมขัดแย้ง ควำมไม่ไว้วำงใจกัน กำรมีอคติ กำรเหยียดชำติพันธุ์อ่ืน ปัญหำสิทธิ
มนุษยชน สิทธิพลเมือง ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำหมดไปได้ จะท ำอย่ำงไรให้ประชำชนเกิดควำมรู้สึกเป็น
เจ้ำของ ยอมรับในควำมแตกต่ำงหลำกหลำยและเคำรพกันมำกขึ้น (ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร , 2555: 
116) ทั้งนี้ประเด็นปัญหำต่ำงๆ ข้ำงต้นไม่ใช่ว่ำจะไม่สำมำรถแก้ไขได้ เพียงแต่อำจต้องใช้ระยะเวลำใน
กำรแก้ไข ซึ่งจะมำกหรือน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับผู้เป็นพลเมืองด้วยว่ำมีศักยภำพเพียงใด  

กำรแก้ไขสำมำรถท ำได้โดยกำรใช้กระบวนกำรศึกษำพลเมืองเข้ำมำช่วย ซึ่งจำกที่ได้มีกำร
แบ่งกระบวนกำรศึกษำพลเมืองออกเป็น 3 สถำบันดังกล่ำวข้ำงต้น คือสถำบันครอบครัว 
สถำบันกำรศึกษำ และสถำบันอ่ืนในสังคมที่จะเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริมให้ควำมรู้ สร้ำงให้
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เกิดกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม ควำมรู้ ควำมเชื่อเดิมๆ ที่อำจแฝงด้วยอคติ กำรเหยียดเชื้อ
ชำติให้กลำยเป็นควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติแง่บวกกับคนทุกชำติพันธุ์ รู้จักอดทน ยอมรับ
ในควำมคิดเห็น ควำมเชื่อ วิถีทำงวัฒนธรรมที่แตกต่ำง เกิดกำรประพฤติปฏิบัติตัวที่เหมำะสมเป็นไป
ตำมกฎเกณฑ์ของสังคม โดยเริ่มตั้งแต่บทบำทของครอบครัวที่จะต้องปลูกฝัง สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ที่ดีให้แก่เด็กโดยสอนให้เขำเรียนรู้ที่จะยอมรับว่ำมนุษย์ทุกคนล้วนมีควำมแตกต่ำงกัน แต่ภำยใต้ควำม
แตกต่ำงเหล่ำนั้นเรำสำมำรถจะอยู่ร่วมกันได้เหมือนดังเช่นคนประเทศต่ำงๆ ในอำเซียน ปลูกฝังเรื่อง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ แนวทำงในกำรปฏิบัติตัวที่เหมำะสมที่เรียกว่ำเป็นกำรปฏิบัติตัวของพลเมืองที่
ดี ไม่พยำยำมปลูกฝังให้เด็กเกิดควำมคิดหรือมีมุมมองเชิงลบเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้ำนหรือผู้ที่มี
ควำมแตกต่ำง สอนให้เขำรับฟังผู้อ่ืน รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นต้น บทบำทของโรงเรียนที่เป็นเครื่องมือ
ในกำรขัดเกลำ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ดีให้แก่เด็ก โดยรัฐต้องเร่งปลูกฝังและพัฒนำศักยภำพในด้ำน
ต่ำง ๆ ของเด็กทุกวัยรวมไปจนถึงวัยผู้ใหญ่เองด้วย เพ่ือให้ทุกคนมีควำมเข้ำใจ มีกำรรับรู้ที่ตรงกันว่ำ
ควำมเป็นพลเมืองคืออะไร ส ำคัญอย่ำงไร ต้องปฏิบัติตัวอย่ำงไรจึงจะเรียกได้ว่ำเป็นพลเมือง หรือใน
ภำคส่วนของสิ่งแวดล้อมทำงสังคมอันได้แก่ ชุมชน หรือสื่อท่ีต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน อำจเป็น
กำรสนับสนุนในด้ำนกำรจัดสรรโครงกำร เรื่องกำรจัดหำงบประมำณ กำรพยำยำมสร้ำงองค์ควำมรู้ 
กระจำยข่ำวสำรข้อมูลต่ำงๆ เรื่องควำมส ำคัญของสร้ำงควำมเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น 
เพ่ือให้เกิดกำรรับรู้ในวงกว้ำงมำกขึ้น และมุ่งสร้ำงทัศนคติมุมมองที่ดีต่อประเทศเพ่ือนบ้ำนหรือผู้คนที่
แตกต่ำงจำกตน เพ่ือลดอคติและมุมมองเชิงลบ ไม่เหยียดหยำมดูถูกผู้อื่น เป็นต้น  

อย่ำงไรก็ตำมกระบวนกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองอำจไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำง
รำบรื่น เพรำะเมื่อพิจำรณำดูแล้วพบว่ำ แม้ประเทศไทยจะให้ควำมส ำคัญกับเรื่องของกำรศึกษำมำ
ตั้งแต่อดีต แต่สถำนกำรณ์กำรศึกษำของประเทศในปัจจุบันจำกสถิติข้อมูลกำรจัดอันดับกำรศึกษำของ 
WEF : World Economic Form พบว่ำคุณภำพของระบบกำรศึกษำของไทยอยู่ในอันดับ 78 ของ
โลก และอันดับ 8 ของอำเซียน รวมทั้งคุณภำพประถมศึกษำอยู่ในอันดับ 86 ของโลก อันดับ 7 ของ
อำเซียน และเมื่อมองเปรียบเทียบกับในระยะเวลำ 8 ปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำอันดับรวมของกัมพูชำสูง
ขึ้นมำ 23 อันดับ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ สูงขึ้นมำ 19 อันดับ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน, 2558) แสดงให้เห็นถึงสถำนกำรณ์คุณภำพกำรศึกษำที่ด้อยลงของไทย และหำกรัฐบำล
ยังไม่สนใจให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปล่อยให้ระบบกำรศึกษำไทยย่ ำอยู่กับที่ 
ภำยในอีกไม่ก่ีปีข้ำงหน้ำประเทศอำจจะไม่มีบุคลำกรที่มีคุณภำพ ไม่มีพลเมืองที่จะก้ำวขึ้นมำเป็นก ำลัง
ส ำคัญในกำรพัฒนำสังคม ดังนั้นกำรจะสร้ำงควำมเป็นพลเมืองผู้มีส ำนึกพลเมืองที่ดี  ย่อมต้องให้
ควำมส ำคัญกับเรื่องกำรศึกษำ ที่เป็นเครื่องมือส ำคัญต่อกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และศักยภำพพลเมือง 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติของไทย ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) อันเป็นแผนระยะ
ยำวภำยใต้บทบัญญัติของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งหวัง 
แนวนโยบำยในกำรพัฒนำที่ยึดคนเป็นศูนย์กลำงสร้ำงสรรค์สังคม มีกำรน้อมน ำเอำปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต เพ่ือมุ่งให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. พัฒนำคนอย่ำงรอบด้ำนและสมดุลเพ่ือเป็นฐำนหลักของกำรพัฒนำ ดังนี้ 1) พัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ในทุกระดับ 2) ปลูกฝังและเสริมสร้ำงให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ค่ำนิยม มีจิตส ำนึกและภูมิใจในควำมเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสำธำรณะ ค ำนึงถึง
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ประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
3) เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำให้ประชำชนทุกคน ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตได้มีโอกำสเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำ โดยเฉพำะผู้ด้อยโอกำส 4) ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ สร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันและท ำงำนร่วมกับนำนำประเทศ 5) พัฒนำมำตรฐำนและระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 6) ผลิตและพัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ มีมำตรฐำน 
และมีคุณธรรม 

2. สร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ ดังนี้ 1) ส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำอบรมเรียนรู้ของสถำบันศำสนำ และสถำบันทำงสังคม ทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำ
นอกระบบ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยภูมิปัญญำ กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม 
พลศึกษำ กีฬำ เป็นวิถีชีวิตอย่ำงมีคุณภำพตลอดชีวิต 3) ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์
ควำมรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทำงปัญญำ 

3. พัฒนำสภำพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐำนในกำรพัฒนำคน และสร้ำงสังคมคุณธรรม 
ภูมิปัญญำ และกำรเรียนรู้ ดังนี้ 1) พัฒนำและน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ 
เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร โดย
กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรสถำนศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำไปสู่หน่วยงำนอ่ืน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 3) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน ประชำชน ภำคประชำสังคม และทุกภำคส่วนของ
สังคมในกำรบริหำรจัดกำรและสนับสุนนส่งเสริมกำรศึกษำ 4) ระดมทรัพยำกรจำกแหล่งต่ำงๆ กำร
ลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำร และใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 5) ส่งเสริม
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำกำรศึกษำ เพ่ือควำมเป็นสำกลรองรับกำรเป็น
ประชำคมอำเซียน และกระแสกำรแข่งขันในยุคโลกำภิวัตน์ (ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำ, 2553: 4-5) 

ทินศิริ ศิริโพธิ์ (อ้ำงถึงใน ว. อ ำพรรณ, 2555: 118) แสดงควำมเห็นถึงระบบกำรศึกษำ
ของไทยว่ำควรมีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงควำมรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้เด็กเกิดควำมเข้ำใจ
และเรียนรู้คิดวิเครำะห์แยกส่วนอย่ำงมีเหตุมีผล เลิกมุ่งให้เด็กเน้นท่องจ ำ แต่ควรตระหนักว่ำจะผลิต
เด็กซึ่งเป็นทรัพยำกรของชำติอย่ำงไรให้เข้ำใจถึงควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของประเทศเ พ่ือน
บ้ำนและกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำงๆ สร้ำงให้เด็กมีควำมเป็นผู้น ำและมี “ทักษะ 3C” คือ 1) Connect คือ
กำรติดต่อ ต้องมีพ้ืนฐำนกำรรู้หนังสือ รู้ทักษะด้ำนไอที รู้จักกำรสื่อสำร 2) Create คือกำรสร้ำง ต้อง
วิเครำะห์เป็นและแก้ปัญหำเป็น และ 3) Collaborate คือมีควำมร่วมมือ เป็นผู้มีควำมรับผิดชอบและ
เป็นผู้มีจริยธรรม จึงจะเหมำะสมต่อเป็นพลเมืองที่พร้อมปรับตัวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  
 
บทสรุป 

กำรศึกษำเป็นพื้นฐำนที่ส ำคัญของกระบวนกำรพัฒนำในทุกด้ำนและทุกระดับ โดยเฉพำะ
ในสังคมปัจจุบันที่ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของผู้คนเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ กำรจะสร้ำงควำมเป็นพลเมือง
และสังคมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้ภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ควำมส ำคัญกับ
กำรศึกษำเพ่ือสร้ำงพลเมืองที่เป็นกระบวนกำรส ำคัญ รวมถึงเร่งผลักดันและปรับปรุงระบบกำรศึกษำ
โดยรวมให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เพ่ือให้กระบวนกำรศึกษำเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรสร้ำงพ้ืน
ฐำนควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ดีแก่พลเมือง สร้ำงให้พลเมืองเป็นผู้ตระหนักรู้ในบทบำทหน้ำที่ มีควำม
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รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม ยอมรับในควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทั้งทำงควำมคิด ควำม
เชื่อ ศำสนำ วัฒนธรรม รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต เกิดแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติตัวที่เหมำะสมเป็น
ที่ยอมรับของสังคม เพ่ือก่อให้เกิดพลเมืองที่พึงประสงค์ อันหมำยถึงประชำชนผู้มีส ำนึกของควำมเป็น
พลเมือง ประพฤติปฏิบัติตัวตำมกรอบกฎหมำย กรอบจริยธรรมของสังคม เป็นผู้รู้สิทธิและบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภำพของผู้อ่ืน ทั้งยังเป็นผู้ที่มีจิตสำธำรณะเห็นแก่ประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวมเป็นหลัก และโดยเฉพำะกำรศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองในบริบทพ้ืนที่
ชำยแดนจึงยิ่งมีควำมส ำคัญ เพ่ือเป็นฐำนควำมรู้ในประเด็นกำรสร้ำงพลเมืองในพ้ืนที่ชำยแดนของไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้ำน ที่จะเป็นแนวทำงกำรพัฒนำเพื่อสร้ำงประชำคมอำเซียนที่ยั่งยืนสืบไป 
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กระบวนการจัดท าวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น

วารสารทางวิชาการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแผ่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการศึกษา และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและบูรณาการ
การศึกษากับศาสตร์สมัยใหม่ โดยจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ ๓ ฉบับ (ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือน 
เมษายน,  เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม, และเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม) โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานจัดท าวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศรับต้นฉบับจากคณาจารย์/นักวิจัย/นิสิต 
๒. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของต้นฉบับ 
๓. กองบรรณาธิการวารสารฯ จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชานั้นๆ 

อ่านประเมินต้นฉบับ จ านวน ๒ ท่าน/เรื่อง 
๔. ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามผลการอ่านประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  
๕. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ต้นฉบับวารสารครุศาสตร์

ปริทรรศน์ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. จัดส่งต้นฉบับ ด าเนินการจัดท ารูปเล่ม 
๗. กองบรรณาธิการวารสารฯ ด าเนินการเผยแพร่วารสาร 

 
ระยะเวลาการเปิด-ปิดรับต้นฉบับ (ในรอบปี) 

ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน)  เปิดรับเดือน พฤศจิกายน   ปิดรับ ธันวาคม 
ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม)   เปิดรับเดือน มีนาคม   ปิดรับ เมษายน 
ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม)  เปิดรับเดือน กรกฎาคม     ปิดรับ สิงหาคม 
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กระบวนการและข้ันตอนการจัดท าวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริม่ต้น 

ประกาศรับบทความ 

ไม่แก้ไข 

แจ้งเจ้าของบทความ 

จัดพิมพ์เผยแพร่ 

กองบรรณาธิการแจ้ง
ยืนยันการรับบความ 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ 

รับบทความต้นฉบับ 

กองบรรณาธิการฯ
ตรวจรูปแบบทั่วไป 

ผูท้รงคุณวุฒิ
พจิารณาบทความ 

แก้ไข 

แจ้งเจ้าของบทความ 

แจ้งเจ้าของบทความ 
 

จบ 

จบ 
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หลักเกณฑ์ในการลงตีพิมพ์ต้นฉบับของวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๑. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพ่ือการพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน 
๒. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพ่ือการพิจารณาต้องไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ ในวารสารอื่น 
๓. เนื้อหาในต้นฉบับควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้น โดยผู้เขียนเองไม่ได้ลอกเลียนหรือ

ตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อ่ืน หรือจากบทความอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือปราศจากการ
อ้างอิงที่เหมาะสม 

๔. ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามรูปแบบของต้นฉบับตามข้อก าหนดในระเบียบการส่งต้นฉบับ 
๕. ผู้เขียนได้แก้ไขความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว 
๖. หลังจากผู้เขียนได้แก้ไขเรื่องแล้ว กองบรรณาธิการได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
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ระเบียบการส่งต้นฉบับ 
 

กองบรรณาธิการได้ก าหนดระเบียบการส่งต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการส่ง
ต้นฉบับส าหรับการตีพิมพ์ลงวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์ เพ่ือให้วารสารมี
คุณภาพสามารถน าไปใช้อ้างอิงได้ 

๑. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 
๑.๑ ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ ๔ โดยเว้นระยะห่าง

ระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ ๓.๕ เซนติเมตร ด้านล่างและขวามือ ๒.๕ เซนติเมตร 
๑.๒ รูปแบบอักษรและการจัดวางต าแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK พิมพ์ด้วย

โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางต าแหน่งดังนี้ 
๑) ท้ายกระดาษ  ประกอบด้วย 
ชื่อเรื่องต้นฉบับของผู้เขียน ขนาด ๑๖ ชนิดตัวธรรมดา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษ

ด้านซ้าย  
เลขหน้า ขนาด ๑๖ ชนิดตัวธรรมดา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวา 
๒) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด ๑๖ ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
๓) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด ๑๖ ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
๔) ชื่อผู้เขียน ขนาด ๑๖ ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวา ใต้ชื่อเรื่อง (ใน

กรณีท่ีมอีาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้วย) 
๕) ที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัดของผู้เขียน  ขนาด ๑๖ ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิด

ขอบกระดาษด้านขวา ใต้ชื่อผู้เขียน 
๖) หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ  ขนาด ๑๘ ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลาง

หน้ากระดาษ ใต้ทีอ่ยู่/หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน 
๗) เนื้อหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด ๑๖ ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น ๑ คอลัมน์ 

บรรทัดแรกเว้น ๑ Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน 
๘) หัวข้อเรื่อง ขนาด ๑๖ ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 
๙) หัวข้อย่อย ขนาด ๑๖ ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียง

ตามล าดับหมายเลขต าแหน่งเว้น ๑ Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย 
๑๐) เนื้อหา ขนาด ๑๖ ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น ๑ คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบ

ทั้งสองด้าน 
๑.๓ จ านวนหน้าต้นฉบับ  ควรมีความยาวไม่ต่ ากว่า ๑๐ หน้าแต่ไม่เกนิ ๑๒ หน้า 
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๒. การเรียงล าดับเนื้อหาต้นฉบับ 
เนื้อหาภาษาไทยที่มีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด (ในกรณีที่

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นค าเฉพาะที่แปลไม่ได้ หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับศัพท์ได้) 
และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้ค าย่อต้องเขียนค าเตมมไว้ครั้งแรกก่อนเนื้อหาต้อง
เรียงล าดับดังนี้ 

ก. บทความวิจัย 
๑. ชื่อเรื่อง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน ๑๐๐ ตัวอักษร ชื่อเรื่องต้องมีทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้น าชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน 
๒. ชื่อผู้เขียนและผู้ร่วมเขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากเป็นนักศึกษา ให้ระบุ

สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยที่ท าการศึกษาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และหากเป็นอาจารย์ ให้
ระบสุังกัด/คณะ และมหาวิทยาลัยที่ท าการสอน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

๓. ที่อยู ่ระบุชื่อหน่วยงาน หรือสถาบันทั้งภาษาไทยและอังกฤษ E-mail และเบอร์โทรศัพท์ 
ของผู้เขียน 

๔. บทคัดย่อ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขียนสรุปสาระส าคัญของเรื่อง อ่านและ
เข้าใจง่าย ความยาวไม่ควรเกิน ๒๕๐ ค า หรือ ๑๕ บรรทัด โดยให้น าบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึ่งแปลจากบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหา
ตรงกัน ใช้อักษรตัวตรง จะใช้ตัวเอนเฉพาะศัพท์วิทยาศาสตร์ และมีองค์ประกอบของบทคัดย่อให้ครบ
ทั้งวัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย และค าส าคัญ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

๕. บทน า เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมา และเหตุผลน าไปสู่การศึกษาวิจัย และ
ควรอ้างอิงงานวิจัยอื่นที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 

๖. วัตถุประสงค์การวิจัย ให้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยระบุเป็นข้อ 
๗. วิธีด าเนินการวิจัย ควรอธิบายวิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย ขั้นตอน ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลหลัก ตัวแปร (ถ้ามี) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
๘. สรุปผลการวิจัย เป็นการเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นล าดับอาจแสดงด้วยตารางกราฟ 

แผนภาพประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้น ขอบตารางด้านซ้ายและ
ขวา หัวตารางแบบธรรมดาไม่มีสี ตารางควรมี เฉพาะที่จ าเป็น ไม่ควรมีเกิน ๕ ตาราง ส าหรับรูป
ภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ด า ที่ชัดเจนและมีค าบรรยายใต้รูปกรณีท่ีจ าเป็นอาจใช้ภาพสีได้ 

๙. อภิปรายผลการวิจัย เป็นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย ควรมีการอภิปรายผลการวิจัยว่า
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่เพียงใด และควรอ้างทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อ่ืน
ที่เก่ียวข้องประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านเหมนด้วยตามหลักการ หรือคัดค้านทฤษฎีที่มีอยู่เดิม รวมทั้งแสดงให้
เหมนถึงการน าผลไปใช้ประโยชน์ 

๑๐. ข้อเสนอแนะ  เป็นการให้ข้อเสนอแนะที่ได้จากกระบวนการท าการวิจัย ประกอบด้วย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

๑๑. บรรณานุกรม เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA Style (American 
Psychological Association Style) ให้เริ่มต้นด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ หากผู้เขียนมีมากกว่า ๓ คน ให้ใส่ชื่อ ๓ คนแรกแล้วตามด้วย และคณะหรือ et al. 
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ข. บทความวิชาการ 
๑. ชื่อเรื่อง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน ๑๐๐ ตัวอักษร ชื่อเรื่องต้องมีทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้น าชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน 
๒. ชื่อผู้เขียนและผู้ร่วมเขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากเป็นนักศึกษา ให้ระบุ

สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยที่ท าการศึกษา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และหากเป็นอาจารย์ ให้
ระบุสังกัด/คณะ และมหาวิทยาลัยที่ท าการสอน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

๓. ที่อยู่ ระบุชื่อหน่วยงาน หรือสถาบัน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ E-mail และเบอร์
โทรศัพท์ ของผู้เขียน 

๔. บทคัดย่อ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขียนสรุปสาระส าคัญของเรื่อง อ่านและ
เข้าใจง่าย ความยาวไม่ควรเกิน ๒๕๐ ค า หรือ ๑๕ บรรทัด โดยให้น าบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึ่งแปลจากบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหา
ตรงกัน ใช้อักษรตัวตรง  

๕. บทน า เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมา และเหตุผลน าไปสู่การศึกษา และควร
อ้างอิงบทความ หรืองานวิจัยอื่นที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 

๖. วัตถุประสงค์ (อาจมีหรือไม่มีกมได้) ให้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
๗. เนื้อหา ผู้เขียนอาจแบ่งหัวข้อย่อยในประเดมนเนื้อหานี้ได้ตามประเดมนที่ผู้เขียนต้องการ

จะท าการน าเสนอในบทความ โดยเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท าการค้นคว้า 
๘. บทสรุป เป็นการสรุปผลได้จากการศึกษาว่าได้พบประเดมนอะไรที่ส าคัญ รวมทั้งประเดมน

ที่ผู้เขียนต้องการสรุปผล หรือเสนอแนะผลการศึกษาเพ่ือน าไปพัฒนาและเป็นประโยชน์ทางการศึกษา
ในด้านใดได้บ้าง  

๙. บรรณานุกรม เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA Style (American 
Psychological Association Style) ให้เริ่มต้นด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ หากผู้เขียนมีมากกว่า ๓ คน ให้ใส่ชื่อ ๓ คนแรกแล้วตามด้วย และคณะหรือ et al. 

 
ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม 

๑. หนังสือ 
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
๒. รายงานทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่องานวิจัย. เมืองที่พิมพ์/สังกัด: หน่วยงานที่เผยแพร่. 
๓. วิทยานิพนธ์ 
ชื่อ-นามสกุลผู้ เขียน. (ปีที่พิมพ์).  ชื่อวิทยานิพนธ์. ชื่อวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต/

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.  ชื่อคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย : ชื่อสถานศึกษา. 
๔. รายงานการประชุม 
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อเอกสารรวมเรื่องที่ได้จากรายงานการประชุม. 

วันเดือนปีที่จัด. สถานที่จัด. เลขหน้า. 
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๕. วารสาร 
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์).  ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่พิมพ์) : 

เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.  
๖. หนังสือพิมพ์ 
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปี เดือน วันที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, เลขหน้าแรก-

หน้าสุดท้าย.  
๗. สื่ออินเตอร์เน็ต 
ชื่อผู้เขียน/ผู้เผยแพร่. (วัน เดือน ปี ที่อ้างอิง). ชื่อเรื่อง. แหล่งที่มา: URL : http://. 

การอ้างอิงภาษาอังกฤษใช้เช่นเดียวกับภาษาไทย 
 

๓. การส่งต้นฉบับ 
ผู้เขียนส่งต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อก าหนดของรูปแบบวารสาร จ านวน ๓ ชุด พร้อมแผ่นดิสก์ ส่ง

ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ 
กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา อาคารเรียนรวม โซนซี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  
โทรศัพท์ :  ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, 094-961-5699, 089-691-5951 
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/edmcu 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU 
 
๔. การอ่านประเมินต้นฉบับ 
ต้นฉบับจะได้รับการอ่านประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัย

ในสาขาวิชานั้นๆ จ านวน ๒ ท่านต่อเรื่อง และส่งผลการอ่านประเมินคืน ผู้เขียนให้เพิ่มเติม แก้ไข หรือ
พิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี 

๕. ลิขสิทธิ์ 
ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ห้ามน าข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้ า เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยฯ เป็นลายลักษณ์อักษร 

๖. ความรับผิดชอบ 
เนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ ไม่รวมความผิดพลาด 

อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์ 
 
 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU
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จริยธรรมการตีพิมพ์ 
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ได้ก าหนดจริยธรรมการตีพิมพ์ มีดังต่อไปนี้ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ 
บรรณาธิการควรจะต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ในความ

รับผิดชอบของตน ประกอบด้วย 
๑. การด าเนินการให้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านและผู้นิพนธ์ 
๒. การปรับปรุงวารสารอย่างสม่ าเสมอ 
๓. การรับรองคุณภาพของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
๔. การสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
๕. การคงไว้ซึ่งความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ 
๖. การปกป้องมาตรฐานของทรัพย์สินทางปัญญาจากความต้องการทางธุรกิจ 
๗. มีความเต็มใจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดการตีพิมพ์ การท าให้เกิดความกระจ่าง การถอด -

ถอนบทความ และการขออภัย หากจ าเป็น 
 

หน้าที่ของบรรณาธิการต่อผู้อ่าน 
๑. ควรแจ้งให้ผู้อ่านทราบเกี่ยวกับผู้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและบทบาทของผู้ให้ทุนวิจัย

ในการท าวิจัยนั้นๆ 
 

หน้าที่ของบรรณาธิการต่อผู้นิพนธ์ 
๑. ควรด าเนินการทุกอย่างเพ่ือให้มั่นใจในคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์ เพ่ือรับรอง

คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ และตระหนักว่าวารสาร และแต่ละส่วนของวารสาร มีวัตถุประสงค์และ
มาตรฐานที่ต่างกัน 

๒. การตัดสินใจของบรรณาธิการต่อการยอมรับหรือปฏิเสธบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ 
ควรขึ้นอยู่กับความส าคัญ ความใหม่ และความชัดเจนของบทความวิจัย ตลอดจนความเกี่ยวข้องกับ
ขอบเขตของวารสาร 

๓. ควรมีการชี้แจงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบประเมินบทความ (peer 
review) นอกจากนี้บรรณาธิการควรมีความพร้อมในการชี้แจงความเบี่ยงเบนต่างๆ จากกระบวนการ
ตรวจสอบที่ได้ระบุไว้ 

๔. วารสารควรมีช่องทางให้ผู้นิพนธ์อุทธรณ์ได้หากผู้นิพนธ์มีความคิดเห็นแตกต่างจากการ
ตัดสินใจของบรรณาธิการ 

๕. ควรจัดพิมพ์ค าแนะน าแก่ผู้นิพนธ์ในทุกประเด็นที่บรรณาธิการคาดหวัง ในทุกเรื่องที่ผู้
นิพนธ์ควรรับทราบ และควรมีการปรับปรุงค าแนะน าให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งควรมีการอ้างอิง
หรือการเชื่อมโยงกับระเบียบดังกล่าวนี้ด้วย 
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๖. บรรณาธิการไม่ควรเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการตอบรับบทความที่ถูกปฏิเสธการติ
พิมพ์ไปแล้ว ยกเว้นมีปัญหาร้ายแรงเกิดข้ึนในระหว่างการส่งบทความมารับการพิจารณา 

 
หน้าที่ของบรรณาธิการต่อผู้ประเมินบทความ 

๑. ควรจัดพิมพ์ค าแนะน าแก่ผู้ประเมินบทความในทุกประเด็นที่บรรณาธิการคาดหวัง 
และควรมีการปรับปรุงค าแนะน าให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งควรมีการอ้างอิงหรือการเชื่อมโยงกับ
ระเบยีบดังกล่าวนี้ด้วย 

๒. ควรมีระบบที่ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมินบทความ ยกเว้นวารสารนั้นมีการ
ประเมินบทความแบบเปิดที่ได้แจ้งให้ผู้นิพนธ์และผู้ประเมินรับทราบล่วงหน้าแล้ว 

 
กระบวนการพิจารณาประเมินบทความ 

๑. บรรณาธิการควรมีระบบที่ท าให้มั่นใจได้ว่าบทความที่ส่งเข้ามายังวารสาร จะได้รับการ
ปกปิดเป็นความลับในระหว่างข้ันตอนการพิจารณาประเมิน 

 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

๑. บรรณาธิการควรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับ (เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
คนไข้และแพทย์ เป็นต้น) ดังนั้นบรรณาธิการจึงต้องมีหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคนไข้ 
หากชื่อ หรือ รูปของคนไข้ปรากฏในรายงานหรือบทความ อย่างไรก็ตามบรรณาธิการสามารถตีพิมพ์
บทความได้โดยไม่ต้องมีเอกสารยินยอมหากบทความนั้นมีความส าคัญต่อสุขภาพของคนทั่วไป (หรือมี
ความส าคัญในบางเรื่อง) หรือมีความยากล าบากในการได้มาซึ่งเอกสารยินยอม และบุคคลผู้นั้นไม่
คัดค้านต่อการตีพิมพ์เผยแพร่ (จักต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขสามประการดังกล่าว) 

 
การสนับสนุนการอภิปราย 

๑. ควรมีการเปิดเผยค าวิจารณ์บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ยกเว้นบรรณาธิการ
จะมีเหตุผลอื่นที่ดีเพียงพอในการไม่เปิดเผยค าวิจารณ์นั้น 

๒. ควรเปิดโอกาสให้ผู้นิพนธ์บทความที่มีคนอ่ืนวิจารณ์ให้สามารถชี้แจงตอบกลับได้ 
นอกจากนี้การศึกษาวิจัยที่มีผลขัดแย้งกับบทความวิจัยที่ลงตีพิมพ์ไปแล้ว ก็ควรได้รับโอกาสนี้เช่นกัน 

๓. การศึกษาวิจัยที่มีการรายงานผลการวิจัยในด้านลบก็ควรรวมไว้ในบทความด้วย ไม่
ควรตัดส่วนนี้ออกไป 

 
สนับสนุนความถูกต้องทางวิชาการ 

๑. บรรณาธิการควรท าให้เกิดความมั่นใจว่ารายละเอียดทุกส่วนในบทความวิจัยที่มีการ
ตีพิมพ์ในวารสาร ต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรมสากลที่ได้รับการยอมรับ 

๒. บรรณาธิการควรหาหลักฐานเพ่ือให้มั่นใจว่างานวิจัยทุกชิ้นที่จะตีพิมพ์นั้นได้รับการ
อนุมัติและเห็นชอบโดยคณะบุคคลที่มีอ านาจ (เช่น คณะกรรมการทางจริยธรรมด้านงานวิจัย 
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คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยของสถาบัน เป็นต้น) อย่างไรก็ตามบรรณาธิการควรระลึกไว้
เสมอว่าการพิจารณาอนุมัตินั้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่างานวิจัยนั้นถูกต้องตามหลักจริยธรรมเสมอไป 

 
การรับรองความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ 

๑. ในกรณีเมื่อมีการรับรู้ว่ามีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ไปแล้ว 
รวมถึงมีประโยคที่น าไปสู่ความเข้าใจผิด หรือเป็นรายงานที่บิดเบือนข้อเท็จจริง บรรณาธิการต้อง
แก้ไขทันทีและด้วยความชัดเจน 

๒. หากปรากฏการประพฤติทุจริตภายหลังการด าเนินการตรวจสอบแล้ว บรรณาธิการ
ต้องด าเนินการเพิกถอนบทความนั้นด้วยความชัดเจนที่จะสามารถพิสูจน์ได้ ทั้งนี้การเพิกถอนนี้ต้องให้
ผู้อ่านและระบบฐานข้อมูลอื่นๆทราบด้วย 

 
ความสัมพันธ์กับเจ้าของวารสารและส านักพิมพ์ 

๑. ความสัมพันธ์ของบรรณาธิการต่อส านักพิมพ์และเจ้าของวารสารมักมีความซับซ้อน 
อย่างไรก็ตามควรมีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นอิสระของบรรณาธิการ และแม้ว่าสภาพความเป็นจริงทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของวารสารจะเป็นเช่นไร บรรณาธิการควรพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการรับ
บทความเพ่ือตีพิมพ์โดยยึดคุณภาพและความเหมาะสมกับผู้อ่านมากกว่าผลตอบแทนทางการเงินหรือ
การเมือง 

 
ประเด็นพิจารณาที่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ 

๑. บรรณาธิการควรประกาศนโยบายในด้านการโฆษณาที่เน้นเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาสาระของวารสาร และในการตีพิมพ์ส่วนเสริมหรือเพ่ิมเติมใดๆ ของวารสาร 

๒. บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์การโฆษณาที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิด และต้องยินดีที่จะ
ตีพิมพ์ค าวิจารณ์ต่างๆ ทั้งนี้ให้ยึดถือเกณฑ์เดียวกันกับการพิจารณาส่วนต่างๆ ของวารสาร 

๓. ในการน าบทความเดิมมาพิมพ์ใหม่นั้น ต้องให้คงลักษณะเดิมทุกประการยกเว้นหากจะ
มีการเพิ่มเติมส่วนที่แก้ไข 

 
การติดตามความประพฤติมิชอบ 

๑. บรรณาธิการมีหน้าที่ติดตามความประพฤติมิชอบในกรณีเกิดข้อสงสัย ซึ่งรวมถึง
บทความวิจัยทั้งได้รับการตีพิมพ์และยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ 

๒. บรรณาธิการไม่ควรปฏิเสธบทความวิจัยที่อาจจะมีประเด็นมิชอบในทันทีทันใด 
บรรณาธิการมีหน้าที่ต้องติดตามบทความวิจัยที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบเพ่ือหาข้อเท็จจริง 

๓. บรรณาธิการควรแสวงหาค าตอบจากบุคคลผู้ถูกกล่าวหาก่อน แต่หากยังไม่พอใจต่อ
ค าตอบที่ได้รับให้สอบถามหัวหน้าหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งในบางครั้งอาจเป็นหน่วยงานที่ออก
กฎระเบียบ) เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จริง 

๔. บรรณาธิการควรด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในผังการท างานของคณะกรรมการ
จริยธรรมการตีพิมพ์มีเม่ือความจ าเป็นต้องใช้ 
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๕. บรรณาธิการควรพยายามท าให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนิ นการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องด้วยหลักเหตุและผล แต่หากไม่ได้ด าเนินการดังกล่าวบรรณาธิการควร
ขวนขวายหาทางแก้ไขปัญหาซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่ก็เป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญ 

 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. บรรณาธิการควรมีระบบในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน(การขัด กันด้าน
ผลประโยชน์)ของบรรณาธิการเองรวมทั้งของเจ้าหน้าที่วารสาร ผู้นิพนธ์ ผู้ประเมินบทความ และ
สมาชิกกองบรรณาธิการ 

 
การร้องเรียน 

๑. บรรณาธิการควรด าเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏในผังการท างานที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 

๒. บรรณาธิการควรมีการตอบกลับค าร้องเรียนในทันที และควรแสดงให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจ
ได้ว่าสามารถร้องเรียนได้อีกหากยังไม่พอใจ ซึ่งกลไกดังกล่าวนี้ควรปรากฏชัดเจนในวารสาร และควร
รวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งเรื่องท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขไปให้คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 

 
กระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียนที่มีต่อบรรณาธิการที่มีการส่งมาให้คณะกรรมการจริยธรรมการ
ตีพิมพ ์

๑. ข้อร้องเรียนของ ผู้นิพนธ์ ผู้อ่าน ผู้ประเมิน บรรณาธิการหรือส านักพิมพ์วารสารอาจมี
การส่งมาให้คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ พิจารณา อย่างไรก็ตามข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งมาได้
ต่อเมื่อ บรรณาธิการ/วารสารที่เป็นปัญหาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 

๒. ในการร้องเรียนบรรณาธิการวารสารนั้น ต้องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่
บรรณาธิการโดยตรงก่อนในขั้นตอนแรกควรท าการร้องเรียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
บรรณาธิการวารสารโดยตรงหากข้อร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไขเป็นที่น่าพอใจ ก็สามารถยื่นข้อ
ร้องเรียนนั้นต่อคณะกรรมการต้นสังกัดของบรรณาธิการหรือผู้ตรวจการหน่วยงานใดๆ (ถ้ามี) 

๓. ข้อร้องเรียนที่ผ่านขั้นตอนการร้องเรียนต่อวารสารเท่านั้นจึงจะสามารถส่งต่อมาที่
คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ได้ ทั้งนี้ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกอย่างมาด้วย 

๔. คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์จะรับข้อร้องเรียนภายใน ๖ เดือนหลังจากวารสาร
ได้พิจารณาข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์อาจพิจารณานอก
ระยะเวลาดังกล่าวนี้เป็นกรณีพิเศษได้ 

๕. คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์จะไม่พิจารณาการร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของการ
ตัดสินตีพิมพ์บทความของบรรณาธิการ (แต่จะพิจารณากระบวนการ) หรือข้อวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหา
ในบทบรรณาธิการ 

๖. คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์จะไม่พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการ
เผยแพร่เอกสารมาตรฐานทางจริยธรรมนี้ 
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เมื่อการร้องเรียนมีการส่งต่อมาที่คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์: 

๑. ผู้ร้องเรียนยื่นข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการ 
๒. เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ตรวจสอบเพ่ือยืนยันข้อร้องเรียนตาม

ประเด็นดังนี้: 
๑) เป็นข้อร้องเรียนต่อสมาขิกในคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 
๒) เป็นข้อร้องเรียนที่อยู่ในขอบเขตการท างานของคณะกรรมการจริยธรรมการ

ตีพิมพ์ 
๓) เป็นข้อร้องเรียนที่ไม่ได้รับการแก้ไขภายหลังส่งให้วารสารพิจารณาตาม

กระบวนการ 
๔) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ (วันที่ ๑ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๔๘) 
๓. ผู้ร้องเรียนต้องส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารหลักฐานที่

เกี่ยวกับการร้องเรียนต่อวารสาร ที่วารสารรับทราบข้อร้องเรียนนั้น เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับ
ประธานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 

๔. ประธานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ท าการแจ้งให้บรรณาธิการของวารสาร
ทราบถึงข้อร้องเรียนที่ส่งต่อมายังคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 

๕. สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน คือ: 
๑) บรรณาธิการไม่ให้ความร่วมมือ ในกรณีนี้ประธานของคณะกรรมการจริยธรรม

การตีพิมพ์จะท าการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนและเจ้าของวารสารรับทราบ 
๒) บรรณาธิการตอบข้อร้องเรียนโดยมีประเด็นดังนี้: 

(๑) ประธานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์และตัวแทน ๑ คน ซึ่งได้รับ
การเสนอชื่อโดยสมาชิกในสภาคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ ร่วมกันพิจารณาตัดสินว่าวารสาร
ได้จัดการข้อร้องเรียนจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว และได้แจ้งข้อมูลต่อผู้ร้องเรียนและบรรณาธิการ 

(๒) ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์และตัวแทน ๑ คน ซึ่งได้รับการ
เสนอชื่อโดยสมาชิกในสภาคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ ร่วมกันตัดสินว่ามีความจ าเป็นที่ต้อง
ตรวจสอบเพ่ิมเติม และได้แจ้งข้อมูลต่อผู้ร้องเรียนและบรรณาธิการวารสาร และท ารายงานการ
ด าเนินการดังกล่าวเสนอไปยังคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องของสภาคณะกรรมการจริยธรรมการ
ตีพิมพ์ 

๖. คณะอนุกรรมการที่พิจารณาตัดสินข้อร้องเรียนควรประกอบไปด้วย ประธาน ๑ ท่าน
และสมาชิกของสภาคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์จ านวน ๓ ท่านเป็นอย่างน้อย ซึ่งสมาชิก
จ านวน ๒ ท่านต้องไม่ใช่บรรณาธิการ และไม่มีสมาชิกของคณะอนุกรรมการท่านใดที่เป็นสมาชิกของ
ส านักพิมพ์ (หรือต้นสังกัด) เดียวกัน กับบรรณาธิการผู้ถูกร้องเรียน 

๗. หากประธานด ารงต าแหน่งอยู่ในส านักพิมพ์ (หรือต้นสังกัด) เดียวกันกับบรรณาธิการผู้
ถูกร้องเรียน ประธานจะท าการแต่งตั้งรองประธานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดูแลเอกสารต่างๆ แทน 

๘. เมื่อข้อร้องเรียนส่งมาถึงคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการอาจจะด าเนินการต่อไปนี้ 
๑) เพิกถอนต่อข้อร้องเรียน และแจ้งเหตุผลต่อผู้ร้องเรียนและบรรณาธิการ 
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๒) ลงความเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบที่ก าหนด 
เมื่อคณะอนุกรรมการลงความเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบที่ก าหนด ให้ท ารายงานเสนอ

ต่อสภาคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์โดยอธิบายถึงลักษณะของการฝ่าฝืนและให้ค าแนะน าว่าจะ
ด าเนินการอย่างไร โดยสภาคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ท าการพิจารณารายงานดังกล่าว ซึ่ง
อาจมีการปรับเปลี่ยนข้อแนะน าได้ หลังจากนั้นจะท าการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน บรรณาธิการ และเจ้าของ
ส านักพิมพ์ (วารสาร) รับทราบถึงข้อแนะน า ซึ่งสุดท้ายอาจมีผลคือ: 

๑) ให้บรรณาธิการท าการขอโทษต่อผู้ร้องเรียนตามข้อร้องเรียนที่ได้รับ 
๒) ให้บรรณาธิการท าการลงข้อความที่ได้รับจากคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ใน

วารสารของตน 
๓) ให้วารสารท าการปรับปรุงกระบวนการด าเนินการของวารสาร 
๔) ให้บรรณาธิการลาออกจากสมาชิกภาพของคณะกรรมการจริยธรรม ในช่วงระยะเวลา

หนึ่ง หรือ 
๕) ให้บรรณาธิการด าเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์มีความเห็นว่า

มีความเหมาะสมต่อกรณีดังกล่าว 
 

ขั้นตอนการอุทธรณ์ 
๑. ผู้ร้องเรียนสามารถอุทธรณ์ต่อข้อแนะน าของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ได้ 

โดยสามารถร้องขอรายละเอียดของผู้ที่ต้องติดต่อได้ที่คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 
โดยวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ได้แปลและปรับปรุงเพ่ิมเติมจาก  https://publicationethics.org/ และวารสารวิชาการ
หอสมุดแห่งชาติ (https://www.tci-thaijo.org/index.php/nlt/index) 
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แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณาน าลงวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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