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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบควำมรู้คำศัพท์และควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษของ
นักเรียนก่อนและหลังได้รับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์ กลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ จำนวน 15 คน ผู้วิจัยศึกษำ
เอกสำรเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในกำรพัฒนำผู้เรียนสรุปได้ว่ำ กระบวนกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำควำมรู้คำศัพท์
และ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษของนักเรียนมี 4 องค์ประกอบคือ (1) เนื้อหำที่สอน (2) ขั้นกำรสอน (3)
กิจกรรมกำรเรียนรู้ และ (4) กำรประเมิน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผู้วิจัยดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ
2558 ผลวิจัยพบว่ำ นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีขึ้น โดยในภำพรวมมี คะแนนควำมรู้
คำศัพท์เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.67 และ มีคะแนนควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.67
คาสาคัญ : กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์ คำศัพท์ภำษำอังกฤษ กำรอ่ำนภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ

Abstract
The purpose of this research was to compare the students’ vocabulary knowledge and
English reading ability before and after giving input through instructional activities management
using vocabulary learning strategies. The research target group consisted of 15 Prathom Suksa 5
students in Nongsim Nonsawan School, Bueng Khong Long District, Buengkan. The researcher used a
documentary research to conceptualize the framework. The elements of instructional procedures
were (1) content, (2) teaching process, (3) learning activities, and (4) assessment. The research
instruments were the lesson plans and the achievement test. The data was collected by the
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researcher in the second semester for the 2015 academic year. The research findings showed that
the achievement of each student was increased. The scores on vocabulary knowledge were 17.67%
higher, and 18.67% higher on reading ability as well.
Keywords: Vocabulary Learning Strategies, English Vocabulary, English Reading, Elementary English
* Corresponding author, E-mail: nuttapong_ph@cmu.ac.th

บทนา
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน
พุทธศักรำช 2551 มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภำษำอังกฤษ สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
เพื่อแสวงหำควำมรู้ ประกอบอำชีพ และศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องรำวและวัฒนธรรม
อันหลำกหลำยของประชำคมโลก และสำมำรถถ่ำยทอดควำมคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ซึ่ง
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูต้องส่งเสริมผู้เรียนได้แสดงควำมสำมำรถทำงภำษำทั้งกำรฟัง กำรพูด กำร
อ่ำน และเขียนในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร แสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็น ตีควำมและนำเสนอข้อมูล แสดง
ควำมคิดรวบยอดและควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง ๆ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลอย่ำงเหมำะสม โดยจัดกิจกรรม
ที่ให้ผู้เรียนได้ใช้ภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ ต่ำง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้ องเรียน (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551)
องค์ประกอบพื้นฐำนที่ช่วยให้ผู้เรียนประสบควำมสำเร็จในกำรเรียนภำษำอังกฤษคือ ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนคำศัพท์
ภำษำอังกฤษ เนื่องเพรำะกำรรู้คำศัพท์จะนำไปสู่กระบวนกำรเรียนรู้ทำงภำษำเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถและทักษะทั้ง
กำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน จนสำมำรถสื่อสำรทำงภำษำได้ (Wilkins, 1972) และบรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ดังนั้น กำรเรียนรู้คำศัพท์จึงเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ในกำรเรียนกำรสอนภำษำ และผู้เรียนต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับ
คำศัพท์มำกพอจึงจะสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศได้
Schmitt (2000) ได้เสนอแนวคิดในกำรพัฒนำควำมสำมรถทำงภำษำของผู้เรียนว่ำ กำรเรียนรู้คำศัพท์เป็น
กระบวนกำรที่ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้แบบมีสิ่งเร้ำ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ท ำงภำษำได้เป็นอย่ำงดี ศัพ ท์
ภำษำอังกฤษเป็นเนื้อหำสำระที่สำคัญของกำรเรียนรู้ภำษำและกำรพัฒนำกำรอ่ำนภำษำอังกฤษในระดับประถมศึกษำ
ผู้เรียนที่รู้คำศัพท์อย่ำงกว้ำงขวำงก็จะช่วยให้เข้ำใจเนื้อเรื่องต่ำง ๆ ที่อ่ำนได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Anderson and Freebody (1981) ที่ อธิ บ ำยว่ำกำรเข้ ำใจควำมหมำยของคำ เป็ น ทั กษะเบื้ องต้ น ของกำรอ่ำนทุ ก
ประเภท ผู้อ่ำนจะเข้ำใจคำได้ต่อเมื่อมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนตัวอักษร กำรที่ผู้เรียนจะอ่ำนภำษำอังกฤษให้เข้ำใจนั้น
กำรรู้ควำมหมำยของคำศัพท์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันหนึ่งที่ครูผู้สอนภำษำควรให้ควำมสนใจ ทั้งนี้เพรำะหัวใจของ
กำรเรียนรู้ภำษำที่สองของผู้เรียน คือ กำรเรียนรู้คำศัพท์ที่ ใช้ได้จริงอันประกอบด้วย ควำมหมำย โครงสร้ำง และ
รูปลักษณ์ ควำมหมำย (Semantic Feature) ให้เท่ำเทียมกับเจ้ำของภำษำให้มำกที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Hirsch and Nation (1992) ที่ว่ำกำรมีควำมรู้เกี่ยวกับคำศัพท์อย่ำงกว้ำงขวำงหรือมีควำมชำนำญในกำรใช้คำ เป็นสิ่ง
สำคัญประกำรแรกที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้ำหมำยกำรอ่ำนและมีควำมเข้ำใจในเรื่องที่อ่ำนได้
กำรนำกลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์มำใช้ในกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษนั้น สำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถทำง
ภำษำของผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี ดังข้อค้นพบจำกงำนวิจัยของ Hamzah (2009) ทีว่ ่ำกำรเลือกกลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์ที่
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เหมำะสมกับ ตัวผู้เรียนจะทำให้ ผู้เรียนมีกำรพัฒ นำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนคำศัพท์ มำกยิ่งขึ้น สอดคล้องกั บ
งำนวิจัยของ กรกนก ภู่ฉ่ำ (2555) ที่ได้ศึกษำกำรใช้กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำนและ
ควำมรู้คำศัพท์ภำษำอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนมีควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำน
และควำมรู้คำศัพท์สูงขึ้นกว่ำก่อนเรียน ในภำพรวมควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำนและควำมรู้คำศัพท์ของนักเรียนทั้ง 44
คน มีคุณภำพอยู่ในระดับดี และงำนวิจัยของ ชนิดำ เจนนพกำญจน์ (2552) ที่ได้ศึกษำผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียนรู้และ
ควำมคงทนในกำรจำคำศัพท์ภำษำอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำกกำรสอนโดยกลวิธีลินซ์ (LINCSStrategy) ผลกำรวิจัย พบว่ำ ผลสั มฤทธิ์ในกำรเรีย นรู้คำศั พ ท์ แ ละควำมคงทนในกำรจำค ำศัพ ท์ ภ ำษำอั งกฤษของ
นักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ำนักเรียนกลุ่มที่ได้รับกำรสอนแบบปกติ ทั้งนี้ นักเรียนกลุ่มทดลองยังรู้สึกว่ำตนเองได้รับ
ประโยชน์จำกกกำรเรียนคำศัพท์ภำษำอังกฤษอีกด้วย
กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์ (Vocabulary Learning Strategies) ช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจควำมหมำยของคำศัพท์
และสำมำรถจดจำคำศัพท์ไปใช้ได้ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ภำษำด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยอำศัยกำรนำเสนอ
ด้วยกำรสำธิต กำรใช้กริยำท่ำทำงประกอบคำอธิบำย รวมถึงกำรใช้สื่อกำรสอนทำงภำษำที่กระตุ้นกำรเรียนรู้และกำร
จดจำคำศัพท์ กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์มีหลำยรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ที่ใช้ อำทิ กลวิธีกำรเรียนรู้แบบ
ทำงตรง กลวิธีกำรเรีย นรู้แบบทำงอ้อ ม กลวิธีในกำรค้น หำควำมหมำยคำศั พ ท์ ใหม่ กลวิธีก ำรรวบรวมและจดจ ำ
ควำมหมำย เป็นต้น ซึ่งวิธีกำรสำคัญในกำรเรียนรู้คำศัพท์ได้แก่ กำรจำควำมหมำยของคำศัพท์ กำรเดำควำมหมำยจำก
บริบท กำรค้นหำควำมหมำยของคำศัพท์/กำรใช้พจนำนุกรม กำรจัดกลุ่มคำ/มโนภำพของคำ กำรนำคำศัพท์ไปใช้จริง
และกำรใช้ สื่ อ กำรเรี ย นรู้ (Oxford, 1990; Schmitt, 1997; Cook, 2001) โดยแนวคิ ด กลวิ ธี ก ำรเรี ย นรู้ ค ำศั พ ท์ ที่
ครอบคลุมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำและสอดคล้องกับธรรมชำติของกำรเรียนรู้คำศัพท์มำกที่ สุดคือ กำรจำแนก
กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์ของ Schmitt (1997) ซึ่งมีวิธีกำรเรียนรู้ในแต่ละกลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์ ดังนี้
1. กลวิธีวิเครำะห์และค้นหำคำ (Determination Strategies) โดยผู้เรียนที่ใช้กลวิธีนี้จะค้นหำควำมหมำย
ของคำศัพท์ภำษำอังกฤษที่ตนเองไม่เข้ำใจจำกหน้ำที่ของคำ จำกรำกศัพท์ จำกบทควำม และจำกพจนำนุกรมคำศัพท์
ภำษำอังกฤษ เช่น กำรเดำควำมหมำยจำกบริบท กำรวิเครำะห์หน้ำที่ของคำ กำรใช้รำยกำรคำศัพท์ และกำรใช้บัตร
คำศัพท์ เป็นต้น
2. กลวิ ธี ท ำงสั ง คม (Social Strategies) โดยผู้ เ รี ย นที่ ใ ช้ ก ลวิ ธี นี้ จ ะสอบถำมควำมหมำยของค ำศั พท์
ภำษำอังกฤษจำกผู้รู้ เช่น กำรถำมครูผู้สอน กำรถำมเพื่อนร่วมชั้น กำรถำมเจ้ำของภำษำ กำรค้นหำควำมหมำยคำศัพท์
จำกกำรทำกิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น
3. กลวิธีกำรจำ (Memory Strategies) โดยผู้เรียนที่ใช้กลวิธีนี้จะเลือกวิธีกำรจดจำคำศัพท์จำกกำรท่องจำ
กำรสะกดคำ กำรพูดออกมำดั ง ๆ และกำรใช้กิริยำท่ำทำงในกำรเรียนรู้คำ เช่น กำรจินตนำกำรคำศัพท์ กำรสร้ำงสิ่ง
สมมุติแทนคำศัพท์ กำรสรุปแผนผังควำมคิด กำรใช้คำศัพท์ใหม่ในประโยค เป็นต้น
4. กลวิธีควำมรู้ควำมเข้ำใจ (Cognitive Strategies) โดยผู้เรียนที่ใช้กลวิธีนี้จะใช้วิธีกำรเขียนและจดบันทึก
คำศัพท์นั้นลงในสมุด เช่น กำรเขียนรำยกำรคำศัพท์ กำรจัดกลุ่มประเภทคำศัพท์ กำรนำคำศัพท์ไปแต่งประโยค เป็นต้น
5. กลวิธีอภิปัญญำ (Metacognitive Strategies) โดยผู้เรียนมีกำรวำงแผนกำรจำ และมีกำรตรวจสอบว่ำ
ตนเองจดจ ำค ำศั พ ท์ ได้ ดี แ ค่ ไหน ตลอดจนมี ก ำรเรี ย นรู้ ค ำศั พ ท์ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น กำรใช้ สื่ อ ทำงภำษำ กำรท ำ
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แบบทดสอบควำมสำมำรถทำงคำศัพท์ด้วยตัวเอง กำรนำคำศัพท์ไปใช้ กำรฝึกทำกิจกรรมเกมทำงภำษำ (อักษรไขว้และกำรต่อคำ) เป็นต้น
ปัญหำกำรขำดควำมรู้คำศัพท์ภำษำอังกฤษของผู้เรียน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษอยู่ในระดับ
ต่ำ ดังที่ เอื้อมพร หลินเจริญ สิริศักดิ์ อำจวิชัย และภีรภำ จันทร์อินทร์ (2552) ได้ศึกษำปัจจัยเชิงสำเหตุที่ทำให้คะแนน
กำรทดสอบ O-NET ของนักเรียนต่ำ พบประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษของผู้เรียนประกำรหนึ่งว่ำ
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษของผู้เรียนยังไม่เป็นที่น่ำ พอใจ โดยเฉพำะผลกำรทดสอบที่เกี่ยวกับกำรใช้คำศัพท์เพื่อ
กำรอ่ำน ผู้เรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหำเกี่ยวกับกำรไม่รู้ควำมหมำยของคำศัพท์ในบทอ่ำน จึงทำให้อ่ำนบทควำมไม่รู้
เรื่อง ส่งผลให้ ผู้เรียนมีค ะแนนในกำรทดสอบต่ำตำมไปด้ วย ทั้งนี้เนื่องมำจำกกำรไม่เข้ำใจควำมหมำยของคำหรือ
ข้อควำมที่ปรำกฏในบริบทต่ำง ๆ ทำให้ไม่สำมำรถตีควำมหรือแปลควำมหมำยของข้อควำมนั้นได้ ซึ่งปัญหำดังกล่ำว
ส่งผลกระทบให้ควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำตำมไปด้วย ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรพัฒนำควำมรู้ด้ำนคำศัพท์
ให้กับผู้เรียนที่เรียนภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ เพรำะควำมรู้คำศัพท์มีประโยชน์ต่อทักษะกำรอ่ำนเพื่อควำม
เข้ำใจ และกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำในด้ำนอื่น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของสมุทร เซ็นเชำวนิช (2542) ที่ได้กล่ำวถึง
บทบำทของคำศัพท์กับควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนไว้ว่ำ อุปสรรคที่สำคัญอันหนึ่งของกำรอ่ำนภำษำอังกฤษคือ อ่ำนแล้วไม่
ค่อยเข้ำใจ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรไม่เข้ำใจควำมหมำยของคำที่อยู่ในข้อควำม ดังนั้น กำรเรียนรู้คำศัพท์จึงเป็นสิ่ง
ที่จำเป็นของกำรอ่ำน โดยกำรอ่ำนที่มีประสิทธิภำพนั้นคือ กำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ รู้ควำมหมำยคำศัพท์ จับใจควำม
สำคัญได้ ซึ่งจำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์ทั้งในและต่ำงประเทศสรุปได้ว่ำ กำรใช้กลวิธี
กำรเรียนรู้คำศัพท์ช่วยพัฒนำควำมรู้คำศัพท์และควำมสำมำรถในกำรอ่ำนของผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี ผู้เรียนสำมำรถ
วิเครำะห์ควำมหมำย และหน้ำที่/กำรนำคำศัพท์ไปใช้ในบริบทต่ำง ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจและสำมำรถสรุป
ใจควำมสำคัญของเรื่องที่อ่ำนได้ กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์เกิดจำกกำรใช้วิธีกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เช่น กำรใช้สื่อกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง/กำรใช้พจนำนุกรม กำรเชื่อมโยงคำศัพท์ใหม่กับควำมรู้เดิมและกำรนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน กำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน เป็นต้น กลไกสำคัญประกำรหนึ่งในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์
คือ กำรใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบช่วยเหลือกันเป็นคู่ (Paired Association) ด้วยกำรฝึกฝนกำรเรียนรู้คำศัพท์แบบเป็น
คู่โดยมีเพื่อนเป็นผู้คอยชี้แนะจำกกำรระบุควำมหมำย ให้ตัวอย่ำงคำศัพท์ที่มีเสียงใกล้เคียง แสดงประโยคคำศัพท์และ
ภำพที่เกี่ยวข้อง กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูจึงเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพื่อนด้วยกำรปฏิ บัติกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ให้ผู้เรียนได้แสดงออกทำงภำษำทั้งกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน
(ชลิด ำ เจนนพกำญจน์ , 2552; สุวิมล มะลิ วัล ย์ , 2553; กรกนก ภู่ฉ่ำ; 2555; Gu and Johnson, 1996; O’ Brien,
2005; Dakun and Gieve; 2008; Marulis and Neuman, 2010; Hamzah, 2009; Asgari, 2011)
ผู้วิจัยในฐำนะครูผู้ สอนภำษำอังกฤษระดับ ประถมศึ กษำ ชั้ นประถมศึกษำปี ที่ 3-6 ได้ด ำเนิ น กำรพั ฒ นำ
ควำมสำมำรถด้ำนคำศัพท์ภำษำอังกฤษของผู้เรียนที่มีปัญหำ ในปีกำรศึกษำ 2557 จำนวน 44 คน โดยกำรฝึกอ่ำนโดย
ใช้ภำพพลิก (Flip Chart) พบว่ำ ในภำพรวมผู้เรียนมีควำมรู้คำศัพท์ภำษำอังกฤษเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 28.26 เป็นร้อยละ
45.91 ซึ่ งยังอยู่ในระดั บต่ ำกว่ำมำตรฐำน เมื่อพิ จำรณำถึงผลสัมฤทธิ์ท ำงกำรเรียนรำยชั้น เรียนพบว่ำ นั กเรียนชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ 4 มีควำมรู้คำศัพท์ภำษำอังกฤษต่ำกว่ำระดับชั้นอื่น ๆ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.91 และในปี
กำรศึกษำ 2558 นักเรียนกลุ่มดังกล่ำวได้เรียนในระดับชั้น ประถมศึกษำปีที่ 5 ผู้วิจัยจึงให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำ
นักเรียนกลุ่มเดิมให้ต่อเนื่อง จึงได้ศึกษำค้นคว้ำแนวคิดและหลักกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ นำมำออกแบบกระบวนกำรเรียน
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กำรสอนกำรที่สำมำรถพัฒนำควำมควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนคำศัพท์ และควำมสำมำรถในกำรอ่ำนให้สอดคล้องกับ
สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ประกอบด้วย 4 สำระ คือ ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร ภำษำและ
วัฒนธรรม ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น และภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก โดยสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำรมีควำมสำคัญมำกที่สุด ซึ่งผู้เรีย นจำเป็นต้องแสดงออกถึงควำมสำมำรถทำงภำษำที่
สะท้อนมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่กำหนด โดยสำระกำรเรียนรู้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำรเกี่ยวข้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 3 ข้อ
คือ เข้ำใจและตีควำมเรื่องที่ฟังและอ่ำนฯ มีทักษะกำรสื่อสำรทำงภำษำ ฯ และนำเสนอข้อมูลข่ำวสำร ควำมคิดรวบยอด
และควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง ๆ ซึ่งแตกต่ำงจำกงำนวิจัยที่ผ่ำนมำที่เป็นเพียงกำรนำกลวิธีกำรเรียนรู้ คำศัพท์สอดแทรก
เข้ำไปในขั้นต่ำง ๆ ของกำรสอน โดยมิได้จัดกลุ่มองค์ประกอบของกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
สำหรับเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นพัฒนำควำมรู้คำศัพท์และควำมสำมำรถในกำรอ่ำนของผู้เรียน
ระดับประถมศึกษำต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบควำมรู้คำศัพท์และควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังได้รับกำร
สอนโดยใช้กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นแนวทำงสำหรับครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำในกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและ
ควำมรู้คำศัพท์ภำษำอังกฤษของผู้เรียน
2. ผู้เรียนนำกลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์ไปใช้ประโยชน์ในกำรเรียนภำษำอังกฤษด้วยตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง

ระเบียบวิธีวิจัย
กำรวิจัยเพื่อพัฒนำควำมรู้คำศัพท์และควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรตำมลำดับขั้นตอน ดังนี้

1. กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ ที่เรียนวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน (อ 15101) ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558
จำนวน 15 คน

2. ออกแบบการวิจัย
ในกำรวิจัย ครั้งนี้เป็ น กำรวิจัยกึ่งทดลองที่ใช้ กลุ่ มตั วอย่ำงกลุ่ม เดียว โดยกำรทดสอบควำมรู้ค ำศัพ ท์ และ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษก่อนและหลังกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์
(One-group Pretest-posttest Design)
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3. สังเคราะห์เอกสารเพื่อออกแบบกระบวนการเรียนการสอน
กระบวนกำรเรียนกำรสอนด้วยกลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์เพื่อพัฒนำควำมรู้คำศัพท์และควำมสำมำรถในกำร
อ่ำนภำษำอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 มี 4 องค์ประกอบคือ เรื่องหรือเนื้อหำที่สอน ขั้นกำรสอน
กิจกรรมกำรเรียนรู้ และภำระงำน/กำรประเมิน ดังแสดงในตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบของกระบวนกำรเรียนกำรสอนด้วยกลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์เพื่อพัฒนำควำมรู้คำศัพท์
และควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
เรื่องที่สอน
1. คำศัพท์เป้ำหมำยที่
สอดคล้องกับสำระกำร
เรียนรู้และตัวชี้วัดของ
หลักสูตร ได้มำจำกกำร
วิเครำะห์หลักสูตร
กำรศึกษำคู่มือครู/
แบบเรียน และกำรสืบค้น
ทำงอินเทอร์เน็ต
2. ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันของผู้เรียน
และสอดคล้องกับคำศัพท์
เป้ำหมำยมีควำมยำว
ประมำณครึ่งหน้ำกระดำษ
เป็นบทอ่ำนที่ครูเขียนขึ้น
เอง และปรับมำจำกบท
อ่ำนในคู่มือครู/แบบเรียน

ขั้นกำรสอน
1. นำเข้ำสู่บทเรียน เป็น
ขั้นของกำรจูงใจผู้เรียน
และเชื่อมโยง
ประสบกำรณ์/ควำมรู้เดิม
ของผู้เรียนสู่เนื้อหำสำระที่
จะเรียน
2. นำเสนอ เป็นขั้นของ
กำรแสดงตัวอย่ำงและ
อธิบำยให้ผู้เรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจคำศัพท์ในเรื่อง
ที่เรียน
3. ฝึกปฏิบัติ เป็นขั้นของ
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองของ
ผู้เรียน โดยมีครูและ/หรือ
เพื่อนเป็นผู้คอยช่วยเหลือ
4. สร้ำงองค์ควำมรู้ เป็น
ขั้นของกำรทบทวนควำมรู้
ควำมเข้ำใจคำศัพท์ด้วย
ตนเองจำกกำรทำ
แบบทดสอบชนิดต่ำง ๆ
และกำรอภิปรำยเพื่อสรุป
ควำมรู้คำศัพท์ร่วมกัน

กิจกรรมกำรเรียนรู้
เป็นสถำนกำรณ์ที่ต้องกำร
ให้ผู้เรียนได้แสดง
ควำมสำมำรถทำงภำษำ
โดยเฉพำะควำมรู้คำศัพท์
และควำมสำมำรถในกำร
อ่ำนภำษำอังกฤษ ดังนี้
1. กำรฟังและตอบคำถำม
2. กำรอ่ำนออกเสียง
คำศัพท์ตำมภำพและบัตร
คำ
3. กำรฟังครูอธิบำย
4. กำรถำมครูและเพื่อน
5. กำรศึกษำบัตรเรียนรู้
คำศัพท์ บัตรคำ ภำพ และ
พจนำนุกรม
6. กำรอ่ำนบทควำม
7. กำรทำแบบฝึกหัด
8. กำรทำใบงำน
9. กำรอภิปรำยร่วมกัน
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ภำระงำน/กำรประเมิน
1. กำรอ่ำนออกเสียง
คำศัพท์
2. กำรตอบคำถำมในชั้น
เรียน
3. เกมค้นหำคำศัพท์
4. กำรเติมคำศัพท์ลงใน
ประโยค
5. กำรเขียนคำศัพท์ลงใน
สมุดบันทึกคำศัพท์
6. กำรสร้ำงบัตรเรียนรู้
คำศัพท์
7. กำรตรวจสอบควำม
เข้ำใจเรื่องที่อ่ำน
8. กำรเติมคำลงในผังมโน
ทัศน์
9. เกมอักษรไขว้
10. กำรเติมคำลงใน
ข้อควำมที่กำหนด
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4. สร้างเครื่องมือในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ในกำรวิ จั ย ประกอบด้ ว ย แผนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ และแบบทดสอบวั ด ควำมรู้ ค ำศั พ ท์ แ ละ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
4.1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์ ซึ่งผู้วิ จัยได้จัดทำขึ้นเองโดยมีขั้นตอนกำรดำเนินกำร
ดังนี้
1) ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
2) วิเครำะห์หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วิชำภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
3) พิ จำรณำค ำศั พ ท์ แ ละบทอ่ ำน ให้ ส อดคล้ องกั บ สำระและมำตรฐำนกำรเรีย นรู้ และมี ควำม
เหมำะสมกั บ ระดั บ ควำมรู้ ข องนั ก เรี ย นกลุ่ ม เป้ ำหมำย โดยคั ด เลื อ กจำกหนั งสื อ แบบเรี ย นวิ ชำภำษำอั งกฤษชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ 5 Aha! English 5 คู่มือครูป.5 กำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมสำหรับโรงเรียนปลำยทำง กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอั งกฤษ) และกำรสืบค้นจำกอินเทอร์เน็ต ซึ่งคำศัพท์และบทอ่ำนมีเนื้อหำสำระ
เกี่ยวกับ สัตว์ประเภทต่ำง ๆ สถำนที่และกำรท่องเที่ยว อำหำรไทยที่ได้รับควำมนิยม อำหำรประเภทต่ำงๆ อำหำร
มังสวิรัติ สำรอำหำรที่จำเป็น สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อำชีพ เพื่อนสนิทในโรงเรียน ประชำคมอำเซียน บุคคลต่ำงๆ ใน
โรงพยำบำล และควำมสำคัญของเงิน
4) ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์และกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ ำนภำษำอั งกฤษ ซึ่งกลวิธีกำรเรี ยนรู้ค ำศั พ ท์ ภ ำษำอั งกฤษประกอบด้ วย 1) กลวิธีวิเครำะห์ แ ละค้ น หำค ำ
(Determination Strategies) 2) กลวิ ธี ท ำงสั งคม (Social Strategies) 3) กลวิ ธี ก ำรจ ำ (Memory Strategies) 4)
กลวิธคี วำมรู้ควำมเข้ำใจ (Cognitive Strategies) และ 5) กลวิธีอภิปัญญำ (Metacognition Strategies) ส่วนกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษนั้นประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (Warm up) 2) ขั้น
น ำเสนอเนื้ อ หำ (Presentation) 3) ขั้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ (Practice) และ 4) ขั้ น สร้ ำ งองค์ ค วำมรู้ (Production) โดย
สอดแทรกกลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์ในแต่ละขั้น ดังนี้
4.1) ขั้นนำเสนอเนื้อหำ (Presentation) ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์ 3 กลวิธีได้แก่ 1) กลวิธีวิเครำะห์และค้นหำคำ (Determination Strategies) 2) กลวิธีกำรจำ
(Memory Strategies) และ 3) กลวิธคี วำมรู้ควำมเข้ำใจ (Cognitive Strategies)
4.2) ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice) ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผู้เรียนได้ใช้กลวิธีกำร
เรียนรู้คำศัพท์ 2 กลวิธีได้แก่ 1) กลวิธีทำงสังคม (Social Strategies) และ 2) กลวิธีควำมรู้ควำมเข้ำใจ (Cognitive
Strategies)
4.3) ขั้นสร้ำงองค์ควำมรู้ (Production) ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์ 2 กลวิธีได้แก่ 1) กลวิธีวิเครำะห์และค้นหำคำ (Determination Strategies) และ 2) กลวิธี
อภิปัญญำ (Metacognition Strategies)
5) จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์ จำนวน 10 แผน ใช้เวลำสอนแผนละ
2 ชั่วโมง โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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5.1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Domestic Animals and Wild Animals
5.2) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Thailand Tour
5.3) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Thai Popular Foods
5.4) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Vegetarian Diets
5.5) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Nutrients That We Need
5.6) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง The Biggest Animal in The World
5.7) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง Ben’s Sons
5.8) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ASEAN Community
5.9) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง In the Hospital
5.10) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง Money Creation
6) ตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์และปรับปรุงข้อบกพร่องของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและ
ประเมิน ผล และสื่ อ กำรสอน ด้ วยตนเองก่อ นน ำแผนกำรจั ด กำรเรีย นรู้ที่ สมบู รณ์ ไปให้ ผู้เชี่ ย วชำญจ ำนวน 5 คน
ตรวจสอบควำมสอดคล้องด้ำนรูปแบบของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เนื้อหำ/สำระสำคัญ กิจกรรม
กำรเรียนรู้ และสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ แล้วปรับปรุงเครื่องมือตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญทั้ ง 5 คนอีกครั้ง
จำกนั้นหำค่ำควำมตรงด้ำนเนื้อหำของแผนกำรสอนโดยพิจำรณำค่ ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ของแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ ซึ่งผลกำรประเมินควำมถูกต้องเหมำะสมของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำนพบว่ำ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้มี
ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องตั้งแต่ 0.80-1.00 ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนด
4.2 แบบทดสอบวัดควำมรู้คำศัพท์และควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ
ในกำรสร้ำงแบบทดสอบวัดควำมรู้คำศัพท์และควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ศึกษำจุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกลวิธีกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้
แกนกลำงวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ศึกษำหลักกำรวัดและประเมินผู้เรียนในวิชำภำษำอังกฤษ และ
ศึกษำหลักกำรสร้ำงแบบทดสอบวัดควำมรู้คำศัพท์และควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ
2) สร้ำงแบบทดสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย และจุดประสงค์และสำระกำรเรียนรู้
ของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์ จำนวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 1) กำรทดสอบควำมรู้คำศัพท์ จำนวน 20 ข้อ และ 2) กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษ จำนวน 10 ข้อ
3) ตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์และควำมสอดคล้องของแบบทดสอบ และปรับปรุงข้อบกพร่อง
ของแบบทดสอบก่อนนำแบบทดสอบที่สมบูรณ์ ให้ผู้เชี่ยวชำญจำนวน 5 คน ตรวจสอบควำมสอดคล้องของข้อคำถำม
กับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหำ (IOC) โดยข้อสอบที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์ต้องมีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.67
ขึ้นไป จำกกำรตรวจสอบของผู้เชี่ยวชำญพบว่ำ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกข้อมีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง
ระหว่ำง เท่ำกับ 1.00 ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนด แต่ผู้เชี่ยวชำญบำงท่ำนได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำม
ถูกต้องของกำรใช้ภำษำ ควำมเป็นปรนัยของคำชี้แจงและคำสั่ง รวมถึงควำมเหมำะสมของตัวเลือกและตัวลวง ซึ่งผู้วิจัย
ได้นำข้อเสนอแนะดังกล่ำวมำปรับปรุงแบบทดสอบให้มีควำมถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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4) น ำแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ยนที่ ป รับ ปรุงแล้ วจ ำนวน 30 ข้ อ ไปทดลองใช้ กั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนอนุบำลสำสนสิทธิ์อำนวย อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกำฬ จำนวน 3 ห้องเรียน
รวม 90 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีควำมรู้พื้นฐำนใกล้เคียงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงของผู้วิจัย เพื่อวิเครำะห์คุณภำพของ
แบบทดสอบรำยข้อด้วยกำรหำค่ำควำมยำกง่ำย (P) และค่ำอำนำจจำแนก (r) ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows
(Version 13) ซึ่งข้อสอบที่มีคุณภำพตำมนั้นต้องมีค่ำควำมยำกง่ำยตั้งแต่ 0.20-0.80 และค่ำอำนำจจำแนกตั้งแต่ 0.20
ขึ้นไป ผลกำรวิเครำะห์ข้อสอบพบว่ำ แบบทดสอบวัดควำมรู้คำศัพท์ภำษำอังกฤษจำนวน 20 ข้อ มีค่ำควำมยำกง่ำย
ตั้งแต่ 0.10-0.60 และมีค่ำอำนำจจำแนกตั้งแต่ 0.02-0.71 ซึ่งมีข้อสอบที่ไม่มีคุณภำพตำมเกณฑ์จำนวน 10 ข้อ ได้แก่
ข้อที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13 และ 18 ส่วนแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษจำนวน 10 ข้อ
มีค่ำควำมยำกง่ำยตั้งแต่ 0.12-0.56 และมีค่ำอำนำจจำแนกตั้งแต่ 0.02-0.50 ซึ่งมีข้อสอบที่ไม่มีคุณภำพตำมเกณฑ์
จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 21, 25, 28 และ 29 ผู้วิจัยพิจำรณำปรับปรุงข้อสอบที่ไม่มีคุณภำพตำมเกณฑ์ด้วยกำรปรับ
ภำษำที่ ใช้ ใ นข้ อ ค ำถำมและบทอ่ ำ น และเปลี่ ย นตั ว ลวงและค ำตอบก่ อ นน ำแบบทดสอบไปใช้ จ ริ งกั บ นั ก เรี ย น
กลุ่มเป้ำหมำย
5) หำค่ ำ ควำมเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบทั้ ง ฉบั บ ตำมสู ต รของ คู เดอร์ ริ ช ำร์ ด สั น (KuderRichardson Method) จำกสูตร KR 20 ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (Version 13) ซึ่งแบบทดสอบที่มีควำม
เชื่อมั่นสูงจะมีค่ำควำมเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.71 ขึ้นไป (เกียรติสุดำ ศรีสุข 2552: 144) ผลกำรตรวจสอบควำมเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบพบว่ำ แบบทดสอบวัดควำมรู้คำศัพท์มีค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.74 และแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำนภำษำอังกฤษมีค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.81

5. เก็บรวบรวมข้อมูล
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินกำรเก็บรวบรวบข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้
5.1 ทดสอบควำมรู้ค ำศั พ ท์ แ ละควำมสำมำรถในกำรอ่ ำนภำษำอั ง กฤษของผู้ เรีย นก่ อนจั ด กิจ กรรมตำม
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ใช้เวลำ 1 ชั่วโมง ในวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558
5.2 จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมแผนที่สร้ำงขึ้นจำนวน 10 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง ตั้งแต่
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 – 15 กุมภำพันธ์ 2559
5.3 ทดสอบควำมรู้ ค ำศั พ ท์ และควำมสำมำรถในกำรอ่ ำนภำษำอั งกฤษของผู้ เรี ยนหลั งจัด กิ จ กรรมตำม
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ใช้เวลำ 1 ชั่วโมง ในวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559
5.4 นำคะแนนที่ได้จำกกำรทดสอบก่อนและหลังเรียนมำวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลกำรวิจัย
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ผลการวิจัย
ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมรู้คำศัพท์ภำษำอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังได้รับกำรสอนโดยใช้กลวิธี
กำรเรียนรู้คำศัพท์ โดยกำรหำร้อยละของผลต่ำงของค่ำเฉลี่ย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนหนองสิม โนนสวรรค์ จำนวน 15 คนปรำกฏผลดังแสดงในตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมรู้คำศัพท์ภำษำอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังได้รับกำรสอนโดยใช้
กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์
จำนวนกลุ่ม
กำรทดสอบ
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ
ผลต่ำงร้อยละ
ตัวอย่ำง
ก่อนเรียน
15
20
6.60
33.00
+17.67
หลังเรียน
15
20
10.13
50.67
จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำนักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรสอนด้วยกลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์มีคะแนนควำมรู้
คำศัพท์ภำษำอังกฤษหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 50.67 และเพิ่มขึ้นกว่ำก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 17.67
ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังได้รับกำรสอน
โดยใช้กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์ โดยกำรหำร้อยละของผลต่ำงของค่ำเฉลี่ย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ จำนวน 15 คนปรำกฏผลดังแสดงในตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังได้ รับกำร
สอนโดยใช้กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์
จำนวนกลุ่ม
กำรทดสอบ
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ
ผลต่ำงร้อยละ
ตัวอย่ำง
ก่อนเรียน
15
10
3.17
32.67
+18.67
หลังเรียน
15
10
5.13
51.33
จำกตำรำงที่ 3 พบว่ ำ นั ก เรี ย นกลุ่ ม เป้ ำ หมำยที่ ไ ด้ รั บ กำรสอนด้ ว ยกลวิ ธี ก ำรเรี ย นรู้ ค ำศั พ ท์ มี ค ะแนน
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 51.33 และเพิ่มขึ้นกว่ำก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 18.67
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อภิปรายผลการวิจัย
ควำมรู้คำศัพท์ภำษำอังกฤษของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์สูงกว่ำก่อนเรียน เนื่องเพรำะ
กำรเรีย นค ำศั พ ท์ โดยใช้ ก ลวิธี กำรเรีย นรู้ค ำศั พ ท์ ช่วยเป็ น เทคนิ ค วิธี ก ำรที่ ช่วยให้ ผู้ เรีย นได้ จ ดจ ำค ำศั พ ท์ พ ร้อ มทั้ ง
ควำมหมำย และสำมำรถนำไปใช้ในสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกันออกไป ผู้เรียนได้อ่ำนออกเสียง สะกดคำ ท่องจำคำศัพท์
และใช้เทคนิควิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ทั้งกำรเดำควำมหมำยจำกบริบท กำรใช้พจนำนุกรม กำรเรียนรู้
จำกสื่อบัตรคำ/ภำพ กำรสอบถำมเพื่อน/กำรทำกิจกรรมเป็นกลุ่มหรือรำยคู่ กำรเขียนและบันทึกคำศัพท์ลงในสมุด กำร
สร้ำงบัตรเรียนรู้คำศัพท์ ตลอดจนกำรทดสอบควำมรู้คำศัพท์จำกใบงำนในชั้นเรียน นอกจำกนี้กิจกรรมกำรเรียนรู้ในชั้น
เรียนยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกกำรใช้กลวิธีในกำรค้นหำควำมหมำยของคำด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์
อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนมีควำมรู้คำศัพท์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Schmitt (2000) ที่อธิบำยว่ำ ผู้เรียนที่ประสบ
ควำมสำเร็จในกำรเรียนรู้ภำษำนั้ น มักจะมีกลวิธีกำรเรียนรู้ที่ หลำกหลำยเพื่อสร้ำงควำมรู้คำศัพ ท์ให้ตนเอง มีกำร
ทบทวนและฝึกใช้คำศัพท์ในบริบทต่ำง ๆ อยู่เสมอ ในทำนองเดียวกัน Gu and Johnson (1996) ได้อธิบำยว่ำผู้เรียนที่
ประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนนั้ น จะมีก ลวิธีก ำรเรีย นของตนเอง โดยเลื อ กเอำกลวิ ธีก ำรเรียนรู้ ที่ เหมำะสมกั บ
ควำมสำมำรถและควำมต้องกำรของตนเอง ทำให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ของกำร
เรี ยนค ำศั พ ท์ สอดคล้ องกั บ ผลกำรศึ ก ษำของ Dakun & Gieve (2008) ที่ พ บว่ ำกำรใช้ก ลวิธีก ำรเรีย นรู้คำศั พ ท์ ที่
หลำกหลำยจะช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้คำศัพท์ของผู้เรียน กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้มีอิทธิพลต่อกำรเรียนรู้ภำษำของ
ผู้เรียน กำรเลือกวิธีกำรเรียนรู้ที่เหมำะกับพื้นฐำนควำมรู้และวัยของผู้เรียน จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ทำงภำษำ
ทั้งนี้ กำรเรียนรู้คำศัพท์โดยใช้กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์ ผู้เรียนยังได้บันทึกคำศัพท์ในแต่ละบทเรียนลงในแบบบันทึก
คำศัพท์ ซึ่งทำให้ผู้เรียนสำมำรถจดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น กำรให้ผู้เรียนบันทึกคำศัพท์ใหม่ที่ได้เรียนนั้น เป็นกำรส่งเสริม
ให้ผู้ เรีย นวำงแผนกำรเรียนรู้ คำศั พท์ โดยกำรจัดรวบรวมให้ เป็น ระบบ ซึ่ งกำรใช้ กลวิธีอภิ ปั ญ ญำ (Metacognitive
Strategy) ควบคู่ไปกับกลวิธีควำมรู้ควำมเข้ำใจ (Cognitive Strategy) เป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้คำศัพท์ของผู้เรียน
ด้วยกำรรวบรวมจัดระบบและเชื่อมโยงกระบวนกำรเรียนรู้ของตนเอง และเกิดกำรเรียนรู้คำศัพท์อย่ำงต่อเนื่อง อันจะ
ทำให้ผู้เรียนมีควำมรู้คำศัพท์ที่หลำกหลำยและครอบคลุมคำศั พท์เป้ำหมำยของบทเรียน สอดคล้องกับกำรวิจัยของ
ชลิดำ เจนนพกำญจน์ (2552) และสุวิมล มะลิวัลย์ (2553) ที่ใช้กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์ในกำรพัฒนำควำมรู้คำศัพท์
ของผู้เรียน ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีควำมรู้คำศัพท์หลังเรียนสูงกว่ำกลุ่มควบคุม เช่นเดียวกับผลกำรวิจัย
ของ กรกนก ภู่ฉ่ำ (2555) ที่พบว่ำผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้คำศัพท์หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษของผู้เรียนหลังจำกได้รับกำรสอนด้วยกลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์สูงกว่ำ
ก่อนเรียน โดยผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยมีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพิ่ มขึ้น
เนื่องเพรำะกลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์เป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้คำศัพท์และพัฒนำควำมรู้คำศัพท์
ของตนเอง ด้วยกำรเดำควำมหมำยจำกข้อควำมบริบทซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรอ่ำน ควำมรู้คำศัพท์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ
ในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ ดังที่ สมุทร เซ็นเชำวนิช (2542) ได้กล่ำวถึงบทบำทของคำศัพท์กับควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนไว้
ว่ำ อุปสรรคที่สำคัญอันหนึ่งของกำรอ่ำนภำษำอังกฤษคือ อ่ำนแล้วไม่ค่อยเข้ำใจ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรไม่เข้ำใจ
ควำมหมำยของคำที่อยู่ในข้อควำม ควำมรู้คำศัพท์จึงมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กล่ำวคือ
ผู้เรียนที่มีควำมรู้คำศัพท์ จะสำมำรถเข้ำใจเรื่องรำวหรือข้อควำมที่อ่ำนได้เป็นอย่ำงดี ในทำนองเดียวกัน กำรอ่ำนเป็น
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กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และนำไปสู่กำรรับรู้ คำศัพท์ และกำรอ่ำนยังช่วยให้ผู้เรียนได้เรีย นรู้คำศัพท์ใหม่จำกเรื่องที่อ่ำน
กำรเรี ย นรู้ ค ำศั พ ท์ ใหม่ จ ำกกำรอ่ ำ นท ำให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด กำรเรี ย นรู้ โดยตรง และเกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรใช้ ภ ำษำที่ แ ท้ จ ริ ง
(Krashen, 1987) กำรน ำกลวิ ธี ก ำรเรี ย นรู้ ค ำศั พ ท์ ม ำใช้ ในกำรอ่ ำ นจึ งท ำให้ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ ค ำศั พ ท์ แ ละเข้ ำ ใจ
ควำมหมำยของคำศัพท์มำกยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้กำรอ่ำนมีประสิทธิภำพและผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ
มำกยิ่งขึ้น สอดคล้องกับกำรวิจัยของจตุพร เพชรแก้ว (2546) สุวิมล มะลิวัลย์ (2553) และ กรกนก ภู่ฉ่ำ (2555) ที่ใช้
กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษของผู้เรียน ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มเป้ำหมำยที่
เรียนโดยใช้กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษสูงขึ้นกว่ำก่อนเรียน

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. กระบวนกำรเรีย นกำรสอนเพื่ อพั ฒ นำควำมรู้ค ำศั พ ท์ และควำมสำมำรถในกำรอ่ ำนของผู้ เรีย นระดั บ
ประถมศึกษำเกี่ยวข้องกับ เรื่อง/เนื้อหำที่สอน ขั้นกำรสอน กิจกรรมกำรเรียนรู้ และภำระงำน/กำรประเมินผู้เรียน ใน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนครูผู้สอนควรคำนึงถึงองค์ประกอบดังกล่ำวเพื่อกำหนดรำยละเอียดของแผนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมชัดเจนและสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำควำมรู้คำศัพท์และควำมสำมำรถในกำร
อ่ำนของผู้เรียน
2. ก่อนกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้คำศัพท์และควำมสำมำรถในกำรอ่ำนแต่ละเรื่อง ครูต้องมั่นใจว่ำ
นั ก เรี ย นมี ค วำมรู้ ค ำศั พ ท์ แ ละควำมสำมำรถในกำรใช้ ภ ำษำอั น เป็ น พื้ น ฐำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ เรี ย น (Prior
Knowledge) เช่น กำรสอนเรื่อง Thailand Tour นักเรียนควรได้เรียนรู้คำศัพท์และกำรใช้ภำษำเกี่ยวกับ Vehicles,
Transportation และ Places in Thailand มำแล้ว กำรสอนเรื่อง Vegetarian Diets นักเรียนควรได้เรียนรู้คำศัพท์
และกำรใช้ภำษำเกี่ยวกับ Vegetables and plant foods และ Daily Diets มำแล้ว เป็นต้น
3. กำรให้ ภ ำระงำนมี ค วำมจ ำเป็ น ในกำรส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก กำรใช้ ก ลวิ ธีต่ ำ ง ๆ ในกำรเรีย นรู้ค ำศั พ ท์
ภำษำอังกฤษ โดยแบบฝึกทำงภำษำเป็นเครื่องมือสำคัญที่ให้ผู้เรียนได้ใช้กลวิธีต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำควำมรู้คำศัพท์ของเรื่อง
ที่เรียน แบบฝึกทำงภำษำจึงควรมีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำที่เรียน และไม่ยำกเกินไปสำหรับผู้เรียน
4. กลวิธีวิเครำะห์และค้นหำคำ (Determination Strategies) เป็นกลวิธีที่พัฒนำควำมรู้คำศัพท์ของผูเ้ รียน
ได้เป็นอย่ำงดี เนื่องเพรำะผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์จำกบริบท/ข้อควำมที่มีควำมหมำย ส่วนกลวิธีกำรจำ (Memory
Strategies) เป็นกลวิธีที่ให้ผลดี ผูเ้ รียนให้ควำมสนใจในกำรทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีกำรจำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรสะกดคำและออกเสียงตำม และเกมค้นหำคำศัพท์
5. กำรใช้กลวิธีอภิปัญญำ (Metacognition Strategies) ครูต้องให้เวลำที่เพียงพอสำหรับผู้เรียน ในกำร
ฝึกฝนควำมรู้คำศัพท์ด้วยตนเองของผู้เรียน รวมถึงคอยกระตุ้นและช่วยชี้แนะหำกผู้เรียนไม่สำมำรถหำคำตอบได้ด้วย
ตนเอง
6. กำรใช้บัตรคำศัพท์และภำพช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ำใจคำศัพท์มำกขึ้น กำรใช้พจนำนุกรมจำเป็นต่อกำร
เรียนรูค้ ำศัพท์ด้วยตนเองของผู้เรียน
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7. กำรทำกิจกรรมเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มส่งเสริมกำรเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียนกลุ่มอ่อนได้เป็นอย่ำงดี เนื่อง
เพรำะครูเปิดโอกำสให้นักเรียนที่เรียนเก่งช่วยเหลือเพื่อน ซึ่งทำให้นักเรียนกลุ่มอ่อนมีควำมมั่นใจในกำรเรียนรู้และ
เข้ำใจควำมหมำยคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในกำรวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มระยะเวลำในกำรศึกษำวิจัย เพื่อผู้เรียนจะได้ฝึกใช้กลวิธีกำรเรียนรู้คำ ศัพท์ที่
หลำกหลำยและเลือกกลวิธีที่เหมำะสมกับตนเองได้อย่ำงถูกต้อง ควรมีกำรศึกษำวิจัยต่อเนื่องถึงควำมคงทนในกำร
เรียนรู้ค ำศั พ ท์ของผู้เรียน ว่ำผู้เรียนที่ เรียนรู้ด้วยกลวิธีกำรเรียนรู้ค ำศั พท์ มีค วำมรู้ค ำศัพ ท์ที่ คงทนหรือไม่ อย่ำงไร
ตลอดจนกำรศึกษำวิจัยกำรใช้กลวิธีกำรเรียนรู้คำศัพท์เพื่อพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของผู้เรียนในด้ำนอื่น ๆ เช่น
ควำมสำมำรถในกำรพูด ควำมสำมำรถในกำรเขียน ทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น
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การวิเคราะห์ความผันแปรในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1:
กรณีศึกษาในหัวข้อเรื่องความรู้สึกเชิงจานวน
An Analysis of Variation in a First Grade Mathematics Textbook:
A Case Study in a Topic of Number Sense
ลือชา ลดาชาติ1* และ ลฎาภา ลดาชาติ2
Luecha Ladachart and Ladapa Ladachart
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2คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Faculty of Education, Chiang Mai University)

บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอกรณีศึกษาการวิเคราะห์หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องความรู้สึกเชิง
จานวนด้วยมุมมองจากทฤษฎีความผันแปร ผลการวิเคราะห์เปิดเผยว่า หนังสือเรียนไม่ได้นาเสนอความผันแปรให้
นักเรียนมองเห็นลักษณะสาคัญของจานวนตั้งแต่เริ่มต้น หากแต่นาเสนอความผันแปรในมิติอื่น ๆ ที่ไม่สาคัญหรือสาคัญ
น้อยกว่า แต่ในมุมมองของทฤษฎีความผันแปร นักเรียนควรได้ประสบกับความผันแปรของจานวนก่อน ทั้งนี้เพื่อให้
นักเรียนมองเห็นและเปรียบเทียบว่า แต่ละจานวนมีความหมายอย่างไร และแตกต่างจากจานวนอื่นอย่างไร บทความนี้
เสนอว่า ความผันแปรควรเป็นเกณฑ์หนึ่งในการพัฒนา ประเมิน และเลือกใช้หนังสือเรียน บทความนี้ยังเสนอแนะให้มี
การวิเคราะห์ความผันแปรในหัวข้ออื่น ตลอดจนการวิจัยประสิทธิภาพของลาดับความผันแปรที่ปรากฏในหนังสือเรียน
ต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน
คาสาคัญ : ความรู้สึกเชิงจานวน, ทฤษฎีความผันแปร, ประถมศึกษา, หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

Abstract
This article presents an analysis of a first- grade mathematics textbook in a topic of number
sense using variation theory. The results reveal that the textbook does not present variation in a
format that allows students to discern number as a critical aspect at the beginning, but variation in
other aspects that are not critical or less important. But, on perspective of variation theory, students
should experience variation in numbers first, so they can discern and contrast what each number
means and how each number differs from the others. This article proposes that variation should be
a criterion in developing, evaluating, choosing, and using textbooks. This article also suggests for
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variation analyses in other topics as well as research on effectiveness of variation sequences that
appear in textbooks on student learning of mathematics.
Keywords: Elementary, Mathematics Textbooks, Number Sense, Variation Theory
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บทนา
การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ครั้งล่าสุด (PISA 2015) เปิดเผยว่า นักเรียนไทยมีความสามารถด้า น
คณิ ต ศาสตร์ ที่ ต่ ากว่ า เกณฑ์ แ ละด้ อ ยกว่ า ความสามารถเฉลี่ ย ของนั ก เรี ย นจากนานาประเทศ (Organisation for
Economic Co-operation and Development [OECD], 2016) ผลการประเมินนี้อาจไม่ใช่เรื่องที่ น่าประหลาดใจ
ทั้งนี้เพราะการประเมินเดียวกัน หลายครั้งก่อนหน้านี้ (PISA 2000 – 2012) ตลอดจนการประเมินอื่น ๆ (เช่น TIMSS
และ ONET) ก็ให้ผลที่คล้ายคลึงกัน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.], 2558) สิ่งที่น่าสนใจ
มากกว่าคือ “อะไรเป็นสาเหตุที่จากัดการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทย” จากการวิเคราะห์โดย
การเทียบเคียงกับประเทศอื่น สุนีย์ คล้ายนิล (2546) พบข้อจากัดในระบบการจัดการศึกษาไทยหลายประการ ไม่ว่าจะ
เป็นทรัพยากรในโรงเรียนที่จากัด หลักสูตรที่จัดสรรเวลาเรียนคณิตศาสตร์ น้อย ครูหลายคนที่ไม่จบเอกคณิตศาสตร์
และภูมิหลังของนักเรียนที่ขาดการสนับสนุนจากครอบครัว นอกจากนี้ สสวท. (2558) รายงานด้วยว่า การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการใช้หนังสือเรียนในโรงเรียนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของความถดถอยของคุณภาพการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์
ดังข้อความทีว่ ่า:
“ก่อนปฏิรูปการศึกษา หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของ สสวท. เป็นหนังสือที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในโรงเรียน ...
ภายหลังปฏิรูปการศึกษา ... กระทรวงศึกษาธิการ...เปลี่ยนนโยบายเรื่องหนังสือเรียน...โดยการอนุญาตให้
(โรงเรียน)ใช้หนังสือเรียนเล่มใดก็ได้ที่มีรายชื่อตามประกาศบัญชีรายชื่อหนังสือเรียน...ของกระทรวงฯ (ด้วย
เหตุนี้) หนังสือเรียนที่ผลิตโดย สสวท. (จึง)มีส่วนแบ่ง(ทางการตลาด) และด้วยการแข่งขัน...ที่ (สสวท.) สู้
ผู้ผลิตทางการค้าไม่ได้ ... ภาคเอกชน(จึง)ได้รับส่วนแบ่งในตลาดสูงกว่า หนังสือเรียนที่ สสวท. พัฒนาขึ้นจึง
เกือบไม่ถูกใช้ในโรงเรียนอีกต่อไป ทั้ง ๆ ที่หนังสือเรียนเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยคานึงถึงกระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีส่ว นร่วม โดยความร่วมมือของบุคลากรหลายฝ่ายจากหลายสถาบัน (ตลอดจนการทดลองใช้กับ
นักเรียนจริง) ... ด้วยเหตุที่โรงเรียนมักเลือกใช้หนังสือที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ผลิตมากกว่า ... ความรับผิดชอบ
ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนได้อยู่ในมือของเอกชนเป็นส่วนใหญ่ โดยมีกระทรวงศึ กษาธิการเป็นผู้
รับรอง” (หน้าที่ 37-38)
ข้อสังเกตของ สสวท. มีความน่าสนใจ ทั้งนี้เพราะหนังสือเรียนมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียน หนังสือเรียนไม่เพียงแค่ชี้นาการจัดการเรียนการสอนของครู (Gracin and Matic, 2016)
หากยังเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้ครูและนักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์และสร้างความหมายร่วมกันในระหว่างการเรียนรู้ (Krainer,
1993) อย่างไรก็ตาม ประเด็นสาคัญอาจไม่ได้อยู่ที่ว่า “ใครควรหรือไม่ควรมีสิทธิได้ผลิตหนังสือเรียน” หากแต่เป็น
คาถามเหล่านี้ที่สาคัญมากกว่า อาทิ “อะไรคือลักษณะของหนังสือเรียนที่มีคุณภาพ” “ผู้ผลิต (ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม)
จะพัฒนาหนังสือเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างไร” “ผู้ประเมิน (กระทรวงศึกษาธิการ) จะมีเกณฑ์อะไรในการประเมิน
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คุณภาพของหนังสือเรียน” และ “ครูจะมีเกณฑ์อะไรในการเลือกใช้หนังสือเรียน” คาตอบของคาถามเหล่านี้อาจช่วย
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ตลอดจนความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยให้
ทัดเทียมนักเรียนจากนานาประเทศ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ด้วยมุมมองทางทฤษฎีที่มีชื่อว่า
“ทฤษฎีความผันแปร” (Variation theory) ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย ทฤษฎีนี้ถูกเลือกอย่างเจาะจงเพื่ อเป็น
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ ทั้งนี้เพราะงานวิจัยจานวนหนึ่ง (เช่น Gu, Huang, and Marton, 2004) เปิดเผยว่า
ทฤษฎีความผันแปรสามารถอธิบายได้ดีว่า เหตุใดนักเรียนจากประเทศจีนจึ งมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ สู ง
(OECD, 2016) ทั้ง ๆ ที่นักเรียนเหล่านี้มักผ่านการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในลักษณะแบบดั้งเดิม ซึ่งครูยังคงมีบทบาทมาก
ในการบรรยาย การสาธิตด้วยตัวอย่าง และการทาแบบฝึกหัด (Cai and Nie, 2007) การเรียนรู้เช่นนี้ “เหมือนจะ”
ขัดแย้งกับทฤษฎีการเรียนรู้สรรคนิยม (Constructivist theory of learning) ที่เน้นการส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้
จากประสบการณ์ของตนเอง (Simon, 1995) การวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีความผันแปรจึงอาจช่วยเปิดเผยมุมมองเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหนังสือเรียนและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทย นอกเหนือ แนวทาง
จากทฤษฎีการเรียนรู้สรรคนิยมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

กรอบแนวคิดทางทฤษฎี1
ทฤษฎี ค วามผั น แปรเป็ น ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ที่ มี จุ ด เริ่ ม ต้ น มาจากการวิ จั ย “ปรากฏการณ์ ภ าพ 2”
(Phenomenography) การวิจัยรูปแบบนี้เน้นหาคาตอบว่า ทาไมผู้เรียนบางคนจึงเรียนรู้บางเรื่องได้ดีกว่าผู้เรียนคนอื่น
และทาไมผู้เรียนบางคนจึงล้มเหลวในการเรียนรู้บางเรื่อง โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องใหม่ที่ตนเองไม่เคยประสบมาก่อน
(Marton and Booth, 1997) ทฤษฎี ส รรคนิ ย มอาจอธิ บ ายความส าเร็ จ ในการเรี ย นรู้ เ รื่ อ งใด ๆ โดยการระบุ ถึ ง
ความสามารถของผู้เรียนในการเชื่อมโยงความรูเ้ ดิมกับเรื่องใหม่ที่ตนเองกาลังเรียนรู้ (Von Glasersfeld, 1995) ซึ่งอาจ
น าไปสู่ ก ารเปลี่ย นแปลงโครงสร้า งทางสติปั ญญาของผู้เ รีย น แต่ ก ารวิ จั ย ปรากฏการณ์ภ าพให้ อี ก มุ มมองหนึ่ งว่า
ความสาเร็จในการเรียนรู้เรื่องใด ๆ 3 จะขึ้นอยู่กับว่า ผู้เรียนสามารถมองเห็นลักษณะสาคัญ 4ของเรื่องนั้นหรือไม่ ดังนั้น
ในมุมมองของการวิจัยปรากฏการณ์ภาพ การเรียนรู้จึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสติปัญญาของผู้เรียน แต่
เป็นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการมองเห็นลักษณะสาคัญของสิ่งที่ตนเองกาลังเรียนรู้ ด้วยจุดเน้นอยู่ที่
1

เนื้อหาในส่วนนี้มาจากบทความเรื่อง “ทฤษฎีความผันแปร: อีกมุมมองเกี่ยวกับการเรียนรู้ ”(2560) ทั้งนี้เพื่อให้
บทความวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ในตัวเอง
2
ลือชา ลดาชาติ และ หวันบัสรี วาเด็ง (2555) ใช้คาว่า “ปรากฏการณ์ภาพ” แทนคาว่า “Phenomenography” ทั้งนี้
เพราะค าว่ า “Phenomenography” เป็ น ค าผสมระหว่ า ง “Phenomenon” ซึ่ ง หมายถึ ง ปรากฏการณ์ และ
“Graphy” ซึ่งหมายถึงการวาดภาพ
3
Marton and Booth (1997) เรียกสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการเรียนรู้ว่า “วัตถุแห่งการเรียนรู้” (Object of learning)
แต่ในการวิจัยนี้ ผู้เขียนอาจใช้คาว่า “สิ่งที่เป็นเป้าหมายของการเรียนรู้ ” เป็นบางครั้ง เพื่อความชัดเจนในการสื่อ
ความหมาย
4
ในที่นี้ การมองเห็นมาจากคาในภาษาอังกฤษที่ว่า “Discern” ส่วนลักษณะสาคัญมาจากคาว่า “Critical aspect”
17
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ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับวัตถุแห่งการเรียนรู้ คาว่า “การเรียนรู้” เพียงลาพังจึงไม่มีความหมาย การเรียนรู้ต้อง
เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเสมอ
งานวิจัยบางเรื่องแสดงถึงบทบาทที่สาคัญของความสามารถในการมองเห็นลักษณะสาคัญบางอย่างของวัตถุ
แห่งการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น จากการศึกษาวิธีการแตกแรงของนักเรียนชั้น ม.4 จานวน 17 คน ลือชา ลดาชาติ และ
หวันบัสรี วาเด็ง (2555) สังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างนักเรียนที่ประสบและไม่ประสบความสาเร็จในการแตกแรง
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่แรงมีทิศเข้าหาวัตถุ ซึ่งแตกต่างไปจากสถานการณ์ที่แรงมีทิศออกจากวัตถุที่นักเรียนได้
เรียนรู้มาก่อน ความแตกต่างนี้เป็นผลมาจากความสามารถในการมองเห็น ลักษณะสาคัญหนึ่งในสถานการณ์การแตก
แรง ซึ่งก็คือทิศของแรงเมื่อเทียบกับแกนอ้างอิง นักเรียนที่ประสบความสาเร็จในการแตกแรง (ซ้ายมือ) ตระหนักว่า
แรงกระทาต่อวัตถุในทิศพุ่งเข้าหาแกนอ้างอิง เธอจึงย้ายแกนอ้างอิงไปยังด้านหางลูกศรที่แทนแรง พร้อมทั้งใส่หัวลูกศร
เพื่อระบุทิศของแกนอ้างอิง เธอจึงแตกแรงได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่นักเรียนที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแตกแรง
(ขวามือ) ไม่ได้ตระหนักถึงลักษณะสาคัญนี้ (ดังที่เธอไม่มีการกาหนดทิศของแกนอ้างอิง) ดังนั้น แม้เธอแตกแรงด้วย
วิธีการเดียวกัน แต่ผลลัพธ์กลับไม่ถูกต้อง

ภาพที่ 1: การแตกแรงของนักเรียนที่ตระหนัก (ซ้าย) และไม่ตระหนัก (ขวา) ถึงลักษณะสาคัญของการแตกแรง
ความสามารถในการมองเห็นลักษณะสาคัญของเรื่องใด ๆ จึงเป็นเงื่อนไขจาเป็นของการเรียนรู้เรื่องนั้น
(Marton and Booth, 1997) ในการที่ผู้เรียนจะมองเห็นลักษณะสาคัญใด ๆ ความผันแปรสัมพัทธ์ระหว่างลักษณะ
สาคัญนั้นกับลักษณะอื่น ๆ เป็นเงื่อนไขจาเป็น (Marton, 2015) ตัวอย่างเช่น หากนักเรียนจะเรียนรู้เรื่อง “สีเขียว”
นักเรียนต้องประสบกับความหลากหลายของสี (ความผันแปรของสี) ไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีเขียว สีน้าเงิน สีเหลือง สีขาว
สีดา หรือแม้กระทั่งไม่มีสี นักเรียนจึงจะมีโอกาสมองเห็นว่า สีเขียวมีลักษณะสาคัญที่แตกต่างจากสีอื่น ๆ อย่างไร แต่
ในทางตรงกันข้าม หากนักเรียนประสบกับสีเขียวอย่างเดียว นักเรียนคงไม่สามารถมองเห็นและรู้ว่า ลักษณะอะไรคือสี
เขียว Marton (2015) เรียกกระบวนการนี้ว่า การมองเห็นลักษณะสาคัญจากความแตกต่าง (Contrast) นอกจากนี้แล้ว
นักเรียนยังต้องประสบกับความหลากหลายของสีเขียว (ความผันแปรของสีเขียว) เช่น สีเขียวเข้ม สีเขียวอ่อน และสี
เขียวสะท้อนแสง นักเรียนจึงจะมีโอกาสมองเห็นได้ว่า ลักษณะสาคัญอะไรทาให้ สีเขียวเป็นสีเขียว Marton (2015)
เรียกกระบวนการนี้ว่า “การมองเห็นลักษณะสาคัญจากความเหมือน” (Generalization) ด้วยมุมมองนี้ ความผันแปร
รูปแบบต่าง ๆ จะทาให้ผู้เรียนมองเห็นลักษณะสาคัญ(และลักษณะไม่สาคัญ)ของวัตถุแห่งการเรียนรู้
ความผันแปรสามารถช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นลักษณะสาคัญ(และลักษณะไม่สาคัญ)ของวัตถุแห่งการเรียนรู้
ดังนั้น การวิเคราะห์รูปแบบของความผันแปรในสถานการณ์ใด ๆ จึงสามารถบ่งบอกได้ว่า ผู้เรียนจะมีโอกาสมองเห็น
และเรียนรู้ลักษณะสาคัญในสถานการณ์นั้นได้หรือไม่ หัวใจของทฤษฎีความผันแปรคือการจัดสถานการณ์หรือเงื่อนไข
ให้ผู้เรียนได้ประสบกับความผันแปรอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสังเกต ตระหนัก และแยกแยะลักษณะ
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สาคัญออกจากลักษณะที่ไม่สาคัญ เนื่องจากวัตถุ แห่งการเรียนรู้ใด ๆ อาจมีลักษณะสาคัญได้มากกว่า 1 ลักษณะ
นักเรียนจึงต้องมองเห็นทุกลักษณะสาคัญของสิ่งนั้นในเวลาเดียวกัน และพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสาคัญ
เหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจของสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์ Marton (2015) เรียกกระบวนการนี้ว่า “การนาลักษณะ
สาคัญทั้งหมดมาพิจารณาพร้อมกัน ” (Fusion) ในการนี้ ลักษณะไม่สาคัญใด ๆ จะถูกละทิ้งหรือมองข้ามไป ปัญหาที่
ผู้เรียนทั่วไปมักประสบในการเรียนรู้เรื่องใด ๆ คือว่า สถานการณ์ การเรียนรู้มักมีความผันแปรที่ไม่เป็นระบบและไม่
ครบถ้วน ผู้เรียนจึงไม่สามารถมองเห็นลักษณะสาคัญทั้งหมด และไม่ได้นาลักษณะสาคัญเหล่านั้นมาพิจารณาร่วมกัน
Marton, Runesson, and Tsui (2004: 21) เรียกจานวนมิติ (จานวนลักษณะสาคัญของวัตถุแห่งการเรียนรู้)
ในสถานการณ์การเรียนรู้ใด ๆ ว่า “พื้นที่แห่งการเรียนรู้” (Space of learning) หากสถานการณ์นั้นมีความผันแปรที่
ครบถ้วนทุกมิติ ผู้เรียนก็มีโอกาสที่จะมองเห็นลักษณะสาคัญทั้งหมด และนาลักษณะสาคัญเหล่านั้นมาพิจารณาร่วมกัน
เพื่อพัฒนาเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้อย่างสมบูรณ์ แต่หากสถานการณ์นั้นขาดความผันแปรบางมิติ ผู้เรียนก็
ขาดโอกาสที่จะมองเห็นบางลักษณะสาคัญที่จาเป็นต่อการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น อย่างไรก็ดี ความผันแปร
ครบถ้วนทุกมิติไม่ได้รับประกันว่า ผู้เรียนจะต้องมองเห็นลักษณะสาคัญทั้งหมดและเรียนรู้เรื่องนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับว่า ผู้เรียนจะให้ความสนใจไปที่ลักษณะสาคัญเหล่านั้นหรือไม่ ความจริงคือว่า แม้ลักษณะสาคัญหนึ่งปรากฏ
อยู่ในสถานการณ์การเรียนรู้ แต่ผู้เรียนบางคนอาจละเลยหรือมองข้ามบางลักษณะสาคัญได้เช่นกัน การมีความผันแปร
ครบถ้วนทุกมิติเป็นเพียงเงื่อนไขเบื้องต้นที่สถานการณ์การเรียนรู้ใด ๆ จาเป็นต้องมี ทั้งนี้เพื่อรับประกันว่า การมองเห็น
ลักษณะสาคัญเหล่านั้นมี “โอกาส” ที่ผู้เรียนจะมองเห็นได้
เนื่องจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์มักเป็นสิ่งที่ครูนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่าง
แบบฝึกหัด หรือการบ้าน (Gracin and Matic, 2016) ดังนั้น หนังสือเรียนจึงเป็นสิ่งที่สร้างสถานการณ์การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ด้วยมุมมองจากทฤษฎีความผันแปร หนังสือเรียนจึงควรนาเสนอตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่มี
ความผันแปรอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมองเห็นลักษณะสาคัญของวัตถุแห่งการเรียนรู้ได้ งานวิจัยหลายเรื่อง
จึงมุ่งวิเคราะห์ความผันแปรที่ปรากฏในหนังสือเรียนและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น Sun
(2011; 2013) พบว่า หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของประเทศจีนมีความผันแปรที่เป็นระบบมากกว่าหนังสือเรียนของ
ประเทศทางซีกโลกตะวันตก (เช่น สหรัฐอเมริกา และโปรตุเกส) ซึ่งทาให้นักเรียนจากประเทศจีนพัฒนาความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ที่โดดเด่นกว่านั กเรียนจากประเทศอื่น (Kullberg, Kempe, and Marton, 2017; Pang, Marton,
Bao, & Ki, 2016; Gu et al., 2004; Sun, 2013) แต่การวิเคราะห์เช่นนี้ยังไม่มีปรากฏในประเทศไทย ดังนั้น งานวิจัย
นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ด้วยทฤษฎีความผันแปร ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
หนังสือเรียนและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
ด้วยจานวนหนังสือเรียนคณิตศาสตร์มีจานวนมากและหลากหลาย ทั้งในแง่ของผู้ผลิตและระดับชั้น ในการนี้
ผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์ “หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1” ของ สสวท. (2554) สาเหตุ
ของการเลือกหนังสือเรียนของ สสวท. คือว่า สสวท. เป็นหน่วยหลักที่ทาหน้าที่ผลิตหนังสือเรียนคณิตศาสตร์มาอย่าง
ยาวนาน ดังนั้น สสวท. จึงมีประสบการณ์ในการผลิตหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ ซึ่งอาจเป็นแนวทางให้กับ
ผู้ ผ ลิ ต รายอื่ น ได้ นอกจากนี้ สสวท. ได้ มี ก ารเผยแพร่ ห นั ง สื อ เรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ใ นระดั บ ชั้ น ต่ า ง ๆ ในเว็ บ ไซต์
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(http://www.scimath.org/math-ebook) ซึ่งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้วิจัยสามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย สาเหตุของการเลือกหนังสือเรียนในชั้น ป.1 คือว่า ป.1 เป็นระดับชั้นแรกที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
2553) ได้ระบุตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่า อะไรคือวัตถุแห่งการเรียนรู้ใน
แต่ละบทของหนังสือเรียน อะไรคือลักษณะสาคัญของวัตถุแห่งการเรียนรู้ และความผันแปรที่เน้นลักษณะสาคัญนั้นควร
เป็นอย่างไร
เนื่องจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้น ป.1 ของ สสวท. (2554) มีเนื้อหาที่ ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้งหมดใน
ระดับชั้น ป.1 ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (สานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553) หนังสือเรียนเล่มนี้จึงมีทั้งสิ้น 14 บท (รวม 294 หน้า เฉพาะเนื้อหามี 281
หน้า) ดังตารางที่ 1 แต่ละบทมีการระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (วัตถุแห่งการเรียนรู้) ไว้อย่างชัดเจน ในการนี้ เพื่อให้
การวิจัยนี้มีขอบเขตที่ชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงเลือกวิเคราะห์เฉพาะเนื้อหาบางส่วนในบทที่ 1 ซึ่งมุ่ง
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเชิงจานวน (Number sense) ตั้งแต่ 1-5 อันเป็นพื้นฐานสาคัญในการเรียนรู้แนวคิด
ทางคณิตศาสตร์อื่น ๆ ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ด้วยข้อจากัดนี้ ผลการวิเคราะห์นี้จึงไม่ครอบคลุมเนื้อหาอื่น ๆ ในหนังสือ
เรียนเล่มนี้ ไม่ครอบคลุมหนังสือเรียนเล่มอื่น ๆ ของ สสวท. และไม่ครอบคลุมหนังสือเรียนจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ หากแต่
ผลการวิเคราะห์ครั้งนี้จะเป็นแนวทางการใช้ทฤษฎีความผันแปรเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
ตารางที่ 1 โครงสร้างของหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้น ป.1 ของ สสวท. (2554)
บทที่
เนื้อหา
1 จานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
2 จานวนนับ 6 ถึง 9
3 การบวกจานวนสองจานวนที่ผลบวกไม่เกิน 9
4 การลบจานวนสองจานวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9
5 จานวนนับ 10 ถึง 20
6 การบวกและการลบจานวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
7 การวัดความยาว
8 การชั่ง
9 การตวง
10 จานวนนับ 21 ถึง 100
11 รูปเรขาคณิต
12 เวลา
13 การบวกและการลบจาวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
14 การบวกลบระคน
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จานวนหน้า
24
20
28
32
18
40
18
8
8
26
16
10
22
10
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คาถามวิจัย
1. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้น ป.1 ของ สสวท. มีการนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้สึกเชิงจานวน 1-5 อย่างไร
2. การนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้สึกเชิงจานวน 1-5 มีความผันแปรอย่างเป็นระบบหรือไม่ และอย่างไร

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เป็นกรณีศึกษา (Case study) ซึ่งเน้นการศึกษากรณีที่ผู้วิจัยให้ความสนใจเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อเปิด
ประเด็นของการวิจัยในอนาคต (Yin, 2014) ข้อมูลคือเนื้อหาในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้น ป.1 ของ สสวท. (2554)
เกี่ยวกับความรู้สึกเชิงจานวน 1-5 ในการวิเคราะห์ การนาเสนอเนื้อหานี้ ผู้วิจัยเริ่มต้นด้วยการพิจารณาตัวชี้วัดใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553) ทั้งนี้เพื่อเทียบเคียง
กับวัตถุประสงค์ของบทเรียนกับตัวชี้วัด ในระดับชั้น ป.1 จากการพิจารณาเบื้องต้น เนื้อหาในบทที่ 1 สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.1/1 ที่กาหนดให้นักเรียน “เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย ... แสดงปริมาณของ
สิ่งของหรือจานวนนับที่ไม่เกิน 100 ...” อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดนี้มีหลายวัตถุแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้สึกเชิงจานวน
การใช้สัญลักษณ์แทนจานวน และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่แทนจานวน แต่เนื้อหาในบทนี้ถูกจากัดอยู่ที่ “นักเรียนสามารถ
เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย (เพื่อ)แสดงจานวนหนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า 5” ตลอดจน “เปรียบเทียบ
และเรียงลาดับจานวนนับไม่เกินห้า” (สสวท, 2554: 1) ในการนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกวิเคราะห์เฉพาะวัตถุแห่งการเรียนรู้เรื่อง
“ความรู้สึกเชิงจานวน 1-5” จากนั้น ผู้วิจัยจึงระบุลักษณะสาคัญของวัตถุแห่งการเรียนรู้ นี้ ทั้งนี้เพื่อพิจารณารูปแบบ
ของความผันแปรที่จะช่วยให้นักเรียนมองเห็นลักษณะสาคัญนั้นได้ง่ายขึ้น

ผลการวิจัย
หลังจากการระบุวัตถุประสงค์ไว้ ในหน้าที่ 1 ว่า “เมื่อจบบทนี้แล้ว “นักเรียนสามารถเขียนและอ่านตัวเลข
ฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย (เพื่อ)แสดงจานวนหนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า6” ตลอดจน “เปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวน
นับไม่เกินห้า” ลาดับการนาเสนอเนื้อหาคือการนาเสนอจานวนแต่ละจานวน ตั้งแต่หนึ่ง สอง สาม สี่ และห้า ตามลาดับ
โดยลาดับการนาเสนอสัญลักษณ์แทนจานวนจะเริ่มต้นจากตัวอักษร (หนึ่ง) เลขฮินดูอารบิก (1) และเลขไทย (๑)
ตามลาดับ ตัวอย่างเช่น ในหน้าที่ 2 หนังสือเรียนนาเสนอภาพและข้อความระบุว่า “เป็ดหนึ่งตัว” “ส้มหนึ่งผล” และ
“ดินสอหนึ่งแท่ง” ซึ่งมีการเน้นคาว่า “หนึ่ง” ด้วยตัวหนา จากนั้น ในหน้าที่ 3 หนังสือนาเสนอภาพดอกไม้หนึ่งดอก
พร้อมกับตัวเลขฮินดูอารบิก (1) และภาพปลาหนึ่งตัว พร้อมกับตัวเลขไทย (๑) ซึ่งมีการเน้นคาว่า “หนึ่ง” ตัวเลข 1
(ฮินดูอารบิก) และตัวเลข ๑ (ไทย) ด้วยตัวหนาเช่นเดียวกัน การนาเสนอจะเป็นไปในรูปแบบนี้สาหรับจานวน 2 3 4
และ 5 ด้วยเช่นกัน ดังภาพตัวอย่างในภาพที่ 2

5

เพื่อความกระชับในการนาเสนอในบทความนี้ ผู้วิจัยขอละการนาเสนอจานวนศูนย์ ซึ่งหนังสือเรียนนาเสนอ หลังจาก
การนาเสนอจานวนหนึ่งถึงจานวนห้าแล้ว
6
เพื่อความกระชับในการนาเสนอในบทความนี้ ผู้วิจัยขอละการนาเสนอจานวนศูนย์ ซึ่งหนังสือเรียนนาเสนอ หลังจาก
การนาเสนอจานวนหนึ่งถึงจานวนห้าแล้ว
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การนาเสนอด้วยรูปแบบนี้มีความผันแปรอย่างเป็นระบบแฝงอยู่ ในหน้าที่ 2 (ภาพที่ 2 ซ้ายมือ) นักเรียนจะได้
เห็นความผันแปรของสิ่งต่าง ๆ (เป็ด ส้ม และดินสอ) ในขณะที่จานวน “หนึ่ง” ไม่ผันแปร อย่างไรก็ตาม ความผันแปร
ของสิ่งต่าง ๆ ยังทาให้เกิดความผันแปรของหน่วยของสิ่งเหล่านั้นด้วย (ตัว ผล และแท่ง) ความผันแปรเช่นนี้อาจช่วยให้
นักเรียนมองเห็นลักษณะร่วมของจานวนหนึ่ง (นั่นคือการมองเห็นลักษณะสาคัญจากความเหมือน) อย่างไรก็ตาม
นักเรียนอาจประสบปัญหาในการทาความเข้าใจว่า “จานวนหนึ่ง” คืออะไร ทั้งนี้เพราะภายในหน้านี้ นักเรียนยังไม่มี
โอกาสได้มองเห็นจานวนอื่น (2 3 4 และ 5) ในมุมมองของทฤษฎีความผันแปร Marton and Pang (2013: 25) กล่าว
ไว้ว่า “ไม่มีเด็กคนไหนสามารถเรียนรู้ว่า สุนัขเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง โดยปราศจาก(การมองเห็น)สัตว์อื่น ... ความคิด
เกี่ยวกับสุนัขเกิดจาก(ประสบการณ์)ว่า มันแตกต่างจากสัตว์อื่นอย่างไร” แต่ด้วยความผันแปรที่ปรากฏในหน้าที่ 2
นักเรียนจึงยังขาดโอกาสในการมองเห็นและเปรียบเทียบว่า จานวนหนึ่งแตกต่างจากจานวนอื่นอย่างไร ทั้งนี้เพราะ
นักเรียนไม่มีจานวนอื่นใดเพื่อเปรียบเทียบกับจานวนหนึ่ง
จานวน หนึ่ง เขียนแสดงด้วยตัวเลขอารบิก ดังนี้

เป็ดหนึ่งตัว

1
ดอกไม้ 1 ดอก

ส้มหนึ่งผล

จานวน หนึ่ง เขียนแสดงด้วยตัวเลขไทย ดังนี้

๑

ดินสอหนึ่งแท่ง

ปลา ๑ ตัว
แก้วน้า หนึ่ง ใบ

แก้วน้า 1 ใบ
แก้วน้า ๑ ใบ
ภาพที่ 2: การนาเสนอ “จานวนหนึ่ง” ในหนังสือเรียน (หน้าที่ 2 ซ้ายมือ และหน้าที่ 3 ขวามือ)
ในหน้าที่ 3 (ภาพที่ 2 ขวามือ) จานวนหนึ่งยังคงถูกกาหนดให้ไม่ผันแปร แต่นักเรียนจะได้เห็นความผันแปรใน
มิติอื่น ๆ ได้แก่ ความผันแปรของสัญลักษณ์ที่แทนจานวนหนึ่ง (หนึ่ง 1 และ ๑) ความผันแปรของสิ่งของ (ดอกไม้ ปลา
และแก้วน้า) และความผันแปรของหน่วยของสิ่งของเหล่านั้น (ดอก ตั ว และใบ) เนื่องจากความผันแปรเหล่านี้เกิดขึ้น
พร้อมกัน ในขณะที่ความผันแปรในหน้าที่ 2 อาจยังไม่ชัดเจนเพียงพอให้ นักเรียนมองเห็นว่า จานวนหนึ่งเป็นอย่างไร
และแตกต่างจากจานวนอื่นอย่างไร การประสบกับความผันแปรในมิติเพิ่มเติมเหล่านี้พร้อมกัน (อย่างน้อย 3 มิติ) อาจ
ทาให้นักเรียนเกิดความสับสนได้ว่า อะไรคือลักษณะสาคัญในความผันแปรเหล่านี้ (ชนิดของสิ่งของ หน่วยของสิ่งของ
หรือสัญลักษณ์) ด้วยเหตุนี้ แม้หน้าที่ 2 และหน้าที่ 3 ของหนังสือเรียนมีความผันแปรอย่างเป็นระบบ (ไม่ว่าจะโดย
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ความตั้งใจหรือไม่) แต่การนาเสนอความผันแปรเช่นนี้ยังไม่เพียงพอให้นักเรียนมองเห็นลักษณะสาคัญของจานวนได้
โดยง่าย
ในมุมมองของทฤษฎีความผันแปร หากนักเรียนจะเข้าใจว่า จานวนหนึ่งเป็นอย่างไร นักเรียนต้องมีโอกาสได้
เห็นจานวนอื่นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถแยกแยะจานวนหนึ่งออกจากจานวนอื่น (นั่นคือการมองเห็นลักษณะ
สาคัญจากความแตกต่าง) ในการนี้ งานวิจัยของ Guo and Pang (2011) ให้ข้อเสนอแนะว่า การนาเสนอความผันแปร
เพื่อให้นักเรียนเห็นลักษณะสาคัญทีละลักษณะอาจเป็นเรื่องจาเป็นสาหรับนักเรียนที่มีประสบการณ์เดิมน้อย (เช่น
นักเรียนชั้น ป.1) ดังนั้น ลักษณะอื่นที่ไม่ใช่ลักษณะสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่แทนจานวน (เช่น เป็ด ส้ม และดินสอ)
และรูปแบบสัญลักษณ์ที่แทนจานวน (1 ๑ และหนึ่ง) ยังไม่ควรผันแปร ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมองเห็นลักษณะสาคัญของ
จานวนได้ง่ายขึ้น ภาพที่ 3 แสดงการนาเสนอความผันแปรที่จะช่วยให้นักเรียนมองเห็นลักษณะสาคัญของจานวนได้ง่าย
ขึ้น ในภาพนี้ นักเรียนจะได้ประสบกับความผันแปรของจานวน ท่ามกลางความไม่ผันแปรของลักษณะอื่น ๆ (สิ่งของที่
แสดงจานวนคือไก่เหมือนกันทั้งหมด) ในขณะเดียวกัน ลักษณะไม่สาคัญอื่น ๆ เช่น หน่วยของสิ่งของและสัญลักษณ์ที่
แทนจานวน7 จะยังไม่ปรากฏในขณะนี้ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเห็นลักษณะสาคัญซึ่งเป็นความแตกต่างของจานวนก่อน

1
2
3
4
5
ภาพที่ 3: ความผันแปรของลักษณะสาคัญ (จานวน)

7

ผู้วิจัยไม่วัตถุประสงค์ที่จะนาเสนอว่า ผู้เรียนต้องรู้จักตัวเลขฮินดูอารบิกก่อนสัญลักษณ์อื่น ๆ ผู้เขียนเพียงนาเสนอว่า
นักเรียนต้องมองเห็นความแตกต่างของจานวนก่อน ซึ่งอาจปรากฏในรูปของตัวอักษร ตัวเลขฮินดูอารบิก หรือตัวเลข
ไทย (อย่างใดอย่างหนึ่ง) แล้วนักเรียนค่อยเรียนรู้เกี่ยวกับความผันแปรของสัญลักษณ์ในภายหลัง
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เมื่อนักเรียนเริ่มมองเห็นลักษณะสาคัญจากจานวนที่ผันแปรในภาพที่ 3 แล้ว นักเรียนจึงควรได้ประสบกับความผันแปร
ที่จะช่วยให้นักเรียนเห็นลักษณะร่วมของแต่ละจานวน ดังภาพที่ 4

1

1

1

1

1

ภาพที่ 4: ความผันแปรของลักษณะไม่สาคัญ (สิ่งของ)
ในการนี้ นักเรียนจะมองเห็นได้ง่ายขึ้นว่า สิ่งของต่าง ๆ สามารถมีจานวนหนึ่งได้ ดังนั้น จานวนหนึ่งจึงเป็นลักษณะที่ไม่
ขึ้นกับชนิดของสิ่งของ นักเรียนควรได้ประสบกับความผันแปรเช่นนี้ในกรณีของจานวนอื่น ๆ (จานวนสอง จานวนสาม
จานวนสี่ และจานวนห้า) ด้วยเช่นกัน จากนั้น เมื่อนักเรียนมองเห็นลักษณะไม่สาคัญแล้วว่า จานวนไม่ขึ้นกับชนิดของ
สิ่งของ นักเรียนจึงค่อยประสบความผันแปรในมิติที่หลากหลายมากขึ้น ดังภาพที่ 5 ซึ่งมีทั้งความผันแปรของจานวน
(หนึ่ง สอง สาม สี่ และห้า) และความผันแปรของสิ่งของ (เป็ด ส้ม ปลา ดินสอ และดอกไม้) พร้อมกัน

2

1

3

4

5

ภาพที่ 5: ความผันแปร 2 มิติ
ในการนี้ นักเรียนจะได้แยกแยะว่า อะไรคือลักษณะสาคัญของจานวน และอะไรคือลักษณะไม่สาคัญของจานวน ก่อนที่
นักเรียนจะประสบกับความผันแปรในมิติที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก ดังภาพที่ 6 ซึ่งมีลักษณะไม่สาคัญอื่นเพิ่มเข้ามา โดย
นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่า จานวนของดอกไม้ไม่ขึ้นอยู่กับว่า ดอกไม้จะมีสีอะไร ขนาดเท่าไร หรือรูปร่างอะไร (จานวนของ
สิ่งของอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน)

1

2

4

3

5

ภาพที่ 6: ความผันแปรมากกว่า 2 มิติ
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เมื่อนักเรียนมองเห็นและเข้าใจจานวนแล้ว นักเรียนจึงค่อยเรียนรู้ว่า สัญลักษณ์ต่าง ๆ สามารถแทนจานวนเดียวกันได้
ต่อไป ด้วยการนาเสนอความผันแปรที่เป็นระบบเช่นนี้ นักเรียนจึงมีโอกาสมากขึ้นที่จะมองเห็นจานวนเป็นลักษณะ
สาคัญ แต่ละจานวนหมายความอย่างไร และลักษณะอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับจานวน

บทสรุป การอภิปราย และข้อเสนอแนะ
จากคาถามวิจัยข้อที่ 1 และ 2 ผลการวิเคราะห์เปิดเผยว่า หนังสือเรียนเล่มนี้มีการนาเสนอเนื้อหาโดยการให้
นักเรียนประสบกับจานวนทีละจานวน (1 2 3 4 และ 5 ตามลาดับ) และในการนาเสนอแต่ละจานวน นักเรียนจะได้
ประสบกับความผันแปรของสิ่งของ (เป็น ส้ม และดินสอ) และความผันแปรของหน่วยของสิ่งของ (ตัว ผล และแท่ง)
พร้อมกัน ซึ่งตามมาด้วยความผันแปรของสัญลักษณ์ที่แทนจานวน (หนึ่ง 1 และ ๑) ก่อนที่นักเรียนจะได้ประสบกับ
ความผันแปรของจานวน (1 2 3 4 และ 5) ในตอนท้ายของบทเรียน ในมุมมองของทฤษฎีความผันแปร การนาเสนอ
ความผันแปรเช่นนี้อาจไม่ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเชิงจานวนได้โดยง่าย ทั้งนี้เพราะนักเรียนได้ประสบกับจานวนที
ละจานวน ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เปรียบเทียบว่า แต่ละจานวนต่างกันอย่างไร และอะไรคือลักษณะสาคัญของ
แต่ละจานวน ดังนั้น หากสาระสาคัญของบทเรียนนี้คือความรู้สึกเชิงจานวน ความผันแปรของจานวนจาเป็นต้องปรากฏ
ตั้งแต่แรก (ดังภาพที่ 3) ในขณะที่ความผันแปรในมิติอื่น ๆ (ชนิดของสิ่งของ หน่วยของสิ่งของ และสัญลักษณ์ของ
จานวน) ยังไม่ควรปรากฏ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมองเห็นลักษณะสาคัญ (จานวน) นั้นได้ง่ายขึ้น เมื่อนักเรียนมองเห็น
ลักษณะสาคัญนี้แล้ว บทเรียนจึงค่อยนาเสนอความผันแปรในมิติอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนมองเห็นลักษณะที่ไม่สาคัญ กับ
จานวน (ชนิดของสิ่งของ หน่วยของสิ่งของ และสัญลักษณ์ของจานวน)
เนื่องจากการนาเสนอความผันแปรในรูปแบบที่แตกต่างกันสามารถส่งผลต่อการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Guo
and Pang, 2011) งานวิจัยในอนาคตจึงควรมีการศึกษาว่า การนาเสนอความผันแปรในรูปแบบที่แตกต่างกัน (ระหว่าง
การนาเสนอตามที่ปรากฏในหนังสือเรียน กับการนาเสนอตามข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์นี้) จะส่งผลต่อการพัฒนา
ความรู้สึกเชิงจานวนของนักเรียนหรือไม่ และอย่างไร ตลอดจนการวิเคราะห์ความผันแปรในเนื้อหาอื่น ๆ ในหนังสือ
เรียนคณิตศาสตร์ งานวิจัยเช่นนี้อาจช่วยพัฒนาคุณภาพของหนังสือเรียนและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน
ประเทศไทย ทั้งนี้เพราะการวิเคราะห์หนังสือเรียนและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศจีน ซึ่งประสบ
ผลสาเร็จอย่างโดดเด่นในระดับนานาชาติ (OECD, 2016) เปิดเผยว่า ความผันแปรเป็นกุญแจสาคัญที่อยู่เบื้องหลัง
ความสาเร็จนี้ (Gu et al., 2004) ดังนั้น ความผันแปรควรเป็นเกณฑ์หนึ่งที่ทั้งผู้ผลิต ผู้ประเมิน ผู้รับรอง และผู้ใช้ควร
พิจารณาในการพัฒนา อนุญาต และเลือกใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึก ษาองค์ ป ระกอบ และตั วบ่ งชี้จ รรยาบรรณวิชาชี พ ครู 2) พั ฒ นาตั วบ่ งชี้
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 3) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 4) ศึกษาแนวทางการ
ส่งเสริมครูให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดประเมินค่า 5 ระดับที่มีค่าความเชื่อถือ 0.969 จากกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จานวน 830 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิงโดย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และโปรแกรมลิสเรล โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจั ย พบว่า จรรยาบรรณวิช าชี พ ครู ป ระกอบด้ ว ย 5 องค์ ป ระกอบ 15 ตั ว บ่ งชี้ โมเดลความสั ม พั น ธ์ เชิ ง
โครงสร้างตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
กรุงเทพมหานคร ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าไค- สแควร์ (2) เท่ากับ 24.26 ค่าองศาอิสระ
(df) เท่ากับ 26 ค่านัยสาคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.56 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ 0.00 และค่า
ความคลาดเคลื่ อ นในการประมาณค่ า พารามิ เตอร์ (RMSEA) เท่ า กั บ 0.00 และแนวทางการส่ งเสริ ม ครู ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่สาคัญ ได้แก่ 1) การสร้างเจตคติที่ดี ความตระหนักและเข้าใจในวิธีการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2) การเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อให้ครูรู้และเข้าใจข้อกาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพมาตรฐานการปฏิบัติตน และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 3) การฝึกปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ และแบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู
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ABSTRACT
The research objectives were to 1) study main factors, sub-factors, and indicators of the code of
professional ethics for teachers, 2) develop the indicators, 3) examine the fitness-of-fit of the developed
measurement model with empirical data, and 4) explore suggestions to promote practice according to the
code for teachers in basic education schools under Office of the Basic Education Commission in Bangkok.
Data were collected by a 5-level rating scale with 0.969 reliability from the sample derived with multistage sampling from 830 teachers under the OBEC in Bangkok. The data were analyzed with descriptive
and referential statistics with statistical software package and Confirmatory Factor Analysis (CFA) with Lisrel
program. The results are the following. The code comprises 5 factors and 15 indicators. The developed
structural equation model of the code of professional ethics for teachers in basic education schools under
OBEC in Bangkok is congruent with empirical data with Chi-square (2) = 24.26, and Degree of Freedom
(df) = 26, P-value = 0.56, GFI = 1.00, AGFI = 0.98, RMR = 0.00 and RMSEA = 0.00. The suggestions for
promoting practice according to the code are mainly 1) showing good attitude, awareness, and
understanding of duty according to the code and self-conduct towards professional teacher standards. 2)
self-learning on the code of professional ethics and professional standards enabling teachers knowing and
understanding of the code, self-conduct, and self-behavior pattern according to the code; and 3) training
on duty according to the code, professional standards, and behavior pattern according to the code.
Keywords: professional ethics for teacher, indicators, Confirmatory Factor Analysis
*Corresponding author, E-mail: Sajakarn@gmail.com โทร 081-4558541

บทนา
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์ ทาให้ประเทศต่างๆ
ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันสูงและต้องเร่งพัฒนาคนของตนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อให้สามารถรับมือกับสิ่งท้า
ทายดังกล่าวได้ ดังจะเห็นได้จากการที่ ที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาของอาเซียนเมื่อเดือนสิงหาคม 2548 ได้ออกถ้อยแถลงร่วม (Joint
Statement) ถึงความจาเป็นของอาเซียนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกลไกสาคัญ
ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค และสร้างอาเซียนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากโลกาภิวัตน์
อย่างเท่าเทียม ด้วยเหตุนี้นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยจึงต้องเร่งปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนซึ่ง
เป็นกระบวนการสาคัญในการหล่อหลอมเยาชนให้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ปัจจัยหลักประการหนึ่งของการ
ปฏิรูปการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพครูซึ่งเป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนให้ การปฏิรูปข้างต้นประสบความสาเร็จ กล่าวคือ ถ้าครูมี
ความรู้ ความสามารถ เสียสละ และตั้งใจสอนสั่งผู้เรียนอย่างเต็ม ความสามารถ จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กไทยเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดี
เก่ ง ฉลาด มี ศั กยภาพ มี ความสุ ขและสามารถแข่ งขั นกั บทุ กประเทศได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ (รุ่ ง แก้ วแดง, 2544; ASEAN, 2005;
Reimers,2003)
การปฏิรูปการศึกษาไทยที่ผ่านมา เน้นที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย
และหากจะมีการปฏิรูปรอบสองที่เน้นการปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนแล้ว แต่การ
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ปฏิรูปที่ขาดการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ อาจไม่สัมฤทธิผลเหมือนที่วางเป้าหมายเอาไว้ โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง
ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะไม่สามารถสร้างคุณธรรม จริยธรรมจากการท่องจาวิชาศีลธรรมได้ นอกจากนี้ การพัฒนาครูที่เคยดาเนิน
มาแต่ เดิ ม ในประเทศไทยยั งประสบปั ญ หาหลายอย่ า ง ดั งที่ มี ก ารศึ ก ษาพบว่ า การพั ฒ นาครู ข าดระบบการพั ฒ นาที่ มี
ประสิทธิภาพ เพราะงบประมาณจากัด การพัฒนา ไม่ตรงกับความต้องการของครู และขาดการติดตามและประเมินผล และ
พบว่า ครูในปัจจุบันยังไม่มีเอกภาพด้านนโยบาย และมาตรฐานที่ชัดเจน แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ จะจัดโครงการพัฒนาครูเป็น
จานวนมาก แต่ก็ยังซ้าซ้อน ไม่เป็นระบบ ขาดประสิทธิภาพและขาดการต่อเนื่อง ดังที่พบว่าส่วนใหญ่หน่วยงานในส่วนกลาง
เป็นผู้จัดการฝึกการอบรมเพื่อพัฒนาครู วิธีการฝึกอบรมส่วนใหญ่ใช้การบรรยายประชุมกลุ่มย่อย และสรุปความคิดเห็นต่อที่
ประชุมใหญ่ ทั้งยังมีจานวนผู้เข้ารับการอบรมค่อนข้างมาก ทาให้ผู้ให้และผู้รับการฝึกอบรมไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันเป็น
รายบุคคลได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง (ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล และ ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์,2552; สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2543;
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, 2546)
อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป จะพบว่า ปัญหาเรื่องคุณภาพของครู จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เนื่องจาก
ส่งผลกระทบถึงนักเรียนโดยตรง ปัญหาของครูผู้สอนนับเป็นประเด็นเร่งด่วนที่อยู่ในขั้นวิกฤติซึ่งภาครัฐและทุกภาคส่วนต้องประสาน
พลังในการแก้ไขและต้องดาเนินการอย่างจริงจัง รอบคอบ และต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งหมด
ต้องพิจารณาในลักษณะองค์รวมตั้งแต่สถานภาพครู ทิศทางการผลิตครูในอนาคต รวมถึงการประกันคุณภาพของครูเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ว่าครูจะมีศักยภาพเอย่างพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปสู่เยาวชนของชาติตามเป้าหมายของรัฐบาลได้อย่างแท้จริง
ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสาคัญอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มี
ความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพเลี้ยงดู
ตนเอง รวมทั้งนาพาสังคมประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง (เลขา ปิยะอัจริยะ, 2550; ประชิด สกุณะพัฒน์ และอุดม
เชยกีวงศ์; 2549)
จากที่กล่าวมา ได้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของครูที่มีต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา และที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของนักเรียน และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหวังของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการศึกษา
ที่ต้องการให้ได้ครูที่มีคุณภาพ และแสดงให้เห็นถึงว่าหน่วยงานต่างๆ และนักวิชาการหลายท่านได้มีการศึกษาวิจัยถึงปัญหา
สาคัญที่เกิดขึ้นกับครู ซึ่งปัญหาครูไม่มีคุณภาพมิได้เกิดจากระบบไม่ดี หากเกิดจากครูขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ไม่มีแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งยังขาดการจัดการความรู้ที่ดีและมิได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและผลการวิจัยของนักวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาที่ศึกษา
แนวทางเพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพครูถือเป็นสิ่งสาคัญเบื้องต้นที่จะต้อง
ได้คนที่มีความเหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ครู แต่ที่ผ่านมาจะเห็นว่าจรรยาบรรณดังกล่าวไม่ได้รับความใส่ใจจากครูเท่าที่ควรซึ่ง
จากการวิเคราะห์สาเหตุพบว่า สาเหตุสาคัญประการหนึ่งคือความไม่สอดคล้องกับสภาพบริบท และสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นในสังคมเมือง หรือสังคมชนบทห่างไกล เป็นต้น นอกจากนี้ จากแนวดาเนินงานปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 มาจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เน้นความรู้คู่
คุณธรรมอย่างเข้มข้น หลากหลาย แต่จะเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ในส่ วนของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
มีการพัฒนาส่งเสริมด้านสมรรถภาพความรู้และทักษะการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ
จึงจาเป็นที่จะต้องเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็นพิเศษและต้องมีการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง การที่จะทาให้ผู้บริหารและครูทุกคนมีสติ มีจิตวิญญาณอย่างยั่งยืน ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มี
ความภูมิใจในวิชาชีพ และมีความละอายที่จะประพฤติชั่ว เพราะผู้ที่จะเป็นครูต้องเป็นคนดี มีศรัทธาในวิชาชีพ พร้อมที่จะ
ประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ครู อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550; รพีพรรณ เอกสุภาพันธุ์, 2552)
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ด้วยเหตุผลจากสภาพปัญหาทางด้านจรรยาบรรณที่ปรากฏ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ
ครู และความคาดหวังเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน ความคาดหวังของสังคม มาตรฐานการศึกษาชาติ หลักสูตรและ งบประมาณ
การสนับสนุ น รวมทั้ งการบริหารการจั ดการ ดังนั้น การมีตั วบ่ งชี้ที่ ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพการณ์ ที่ เป็ นอยู่ในปัจจุบั นจึงเป็ น
สิ่งจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่ง การมีตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงมีความสาคัญอย่างมากในอันที่จะช่วย
เสริมสร้างให้ครูมีแนวทางยึดถือปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูที่จะส่งผลต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการศึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป

คาถามการวิจัย
1. องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานครมีอะไรบ้าง
2. โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ผู้วิจัยพัฒ นาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่
3. แนวทางการส่ งเสริ ม ครู ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั งกั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร มีอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานครที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
4. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมครูให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึ กษาเอกสารและวรรณกรรมที่ เกี่ย วข้อ งกั บจรรยาบรรณวิชาชี พ ครู (Code of Ethics of Teaching
Profession) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษา นักวิชาการ แล้วสรุปเป็นโมเดลการวัดเพื่อใช้ในการ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างองค์ประกอบของตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานครกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้
1. ภาพที่ 1 แสดงโมเดลความสัม พัน ธ์โครงสร้างองค์ป ระกอบตัวบ่ งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพ ครู ประกอบด้ วย 1)
องค์ประกอบหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านผู้เรียนมี 3 องค์ประกอบย่อยได้แก่ (1) รักและเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือศิษย์ (2)
ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคและ(3)ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 2) องค์ประกอบหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูด้านวิชาชีพมี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ (1) รักและศรัทธาในวิชาชีพครู (2) มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพครูและ (3)
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เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู 3) องค์ประกอบหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านปฏิบัติงานมี 3 องค์ประกอบได้แก่ (1)
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒ นางาน (2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและ (3) ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ 4) องค์ประกอบหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านปฏิบัติตนมี 3 องค์ประกอบย่อยได้แก่ (1) มีวิสัยทัศน์ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (2) มีคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในตนเองและ (3) พัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพและวิชาชีพ 5) องค์ ประกอบ
หลั ก จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ด้ า นสั งคมและสาธารณะมี 3 องค์ ป ระกอบย่ อ ย ได้ แ ก่ (1) ยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย (2) รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและ (3) เป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาสังคม
2. โมเดลการวัดจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านผู้เรียนประกอบด้วย (1) รักและเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือศิษ ย์ (2)
ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคและ (3) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
3. โมเดลการวัดจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านวิชาชีพ ประกอบด้วย (1) รักและศรัท ธาในวิชาชีพครู (2) มีความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพครูและ (3) เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
4. โมเดลการวัดจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านปฏิบัติงาน ประกอบด้วย (1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนางาน
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและ (3) ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5. โมเดลการวัดจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านปฏิบัติตน ประกอบด้วย (1) มีวิสัยทัศน์ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (2) มี
คุณธรรมจริยธรรมและวินัยในตนเองและ (3) พัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพและวิชาชีพ
6. โมเดลการวัดจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านสังคมและสาธารณะ ประกอบด้วย
(1) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย (2) รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและ (3) เป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนา
สังคม
จากนั้นจึงนามาสร้างเป็นโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร ทีใ่ ช้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้ เป็ น การวิ จั ยเชิ งบรรยาย (descriptive research) โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาองค์ ป ระกอบ และตั วบ่ งชี้
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ส าหรั บ ครู ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ใน
กรุงเทพมหานคร และทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพ สาหรับครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ
งานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 จานวน 830 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านวิชาชีพ ด้านปฏิบัติงาน ด้านปฏิบัติตน และ
ด้านสังคมและสาธารณะ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จานวน 63 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามนี้ได้
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รักและเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือศิษย์
ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค

จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ด้านผู้เรียน

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศษิ ย์
มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพครู

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

รักและศรัทธาในวิชาชีพครู

ด้านวิชาชีพ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
ปฏิบัติกจิ กรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนางาน

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

จรรยาบรรณ

ด้านปฏิบัติงาน

วิชาชีพครู

จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ร่วมมือกับผูเ้ กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
มีวิสัยทัศน์ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

พัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพและวิชาชีพ

ด้านปฏิบัตติ น

มีคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในตนเอง
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม

จรรยาบรรณชาชีพครู
ด้านสังคม/สาธารณะ

เป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาสังคม

ภาพที่ 1 แสดงโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ผ่านการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ความเหมาะสมและความชัดเจนของการใช้ภาษาจาก
ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ จานวน 7 ท่ า น แล้ วน าไปทดลองใช้ ได้ ค่ าความเชื่ อมั่ น ทั้ งฉบั บ เท่ ากั บ 0.969 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิจั ย ได้
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ โดยศึกษาองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ตามกรอบทฤษฎีเพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ และตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ประกอบด้วย ส่วนแรก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นของตัวแปรโดยใช้ค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด และค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจาย ส่วนที่สองเป็นการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพ สาหรับครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร ด้านผู้เรียน ด้านวิชาชีพ ด้านปฏิบัติงาน ด้าน
ปฏิบัติตน และด้านสังคมและสาธารณะกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (second
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order confirmatory factor analysis) และส่ ว นที่ 3 เป็ น ผลการการศึ ก ษาแนวทางการส่ ง เสริ ม ครู ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยในที่นี้ ผู้วิจัยขอนาเอาผลการวิจัยในส่วนที่เป็นการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่
พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากล่าวถึงในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้จรรยาบรรณ
วิชาชีพสาหรับครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร และโมเดล
การวัดของแต่ละองค์ประกอบหลัก ดังนี้
1. โมเดลการวัดตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ในกรุงเทพมหานคร ที่ พั ฒ นาขึ้น จากทฤษฎี แ ละงานวิจัย จากผลการวิจัยพบว่า มีค วามสอดคล้อ ง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก โดยมีค่าไค-สแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากับ 24.26 ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ .56 ที่
องศาอิสระเท่ากับ 26 (df = 26) นั่นคือค่าไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสาคัญแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า
โมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 และค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .98 และค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ .00
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษา นักวิชาการ อย่างครอบคลุมทั้งในบริบทของ
ไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ เนื่องจากใช้วิธีสร้างตัวบ่งชี้จากการศึกษาโดยใช้นิยามเชิงประจักษ์ (empirical definition) ที่
กาหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยสนับสนุนจึงทาให้โมเดลที่สร้างขึ้นมาความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจัก ษ์ สอดคล้ องกับ แนวคิดของ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ได้ศึกษาแนวคิดของ Blank (1992); Johnstone (1981);
Burstein, Oakes and Guiton (1992); Bottani and Salberg (1994) ที่สรุปว่า วิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่มีผู้นิยมใช้กันมาก เป็น
วิธีที่ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์มาช่วยกาหนดน้าหนักของตัวแปรย่อย เป็นวิธีที่ผู้วิจัยจะต้องสร้างโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง
(structural relationship model) ขึ้นมาก่อนโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยสนับสนุน แล้วใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่รวบรวมจากกลุ่ม
ตัวอย่างของประชากรที่ศึกษามาทดสอบโมเดลนั้นว่ามีความสอดคล้องหรือกลมกลืนกันหรือไม่ เป็นการวิจัยที่ ยึดถือแนวคิด
ทฤษฎีปฎิฐานนิยม หรือประจักษ์นิยม (positivism/empiricism) เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ (scientific approach) ซึ่ง
จะมีความน่าเชื่อถือในผลการวิจัยได้ดีกว่าการใช้ความเห็นเชิงอัตวิสัย ของผู้ทรงคุณวุฒิ และเมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ
หลักเรียงตามค่าน้าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย
2. จรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า น้าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.83 – 0.86
และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า และตัวบ่งชี้จานวน 13 ตัว มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.87 และมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p  .01) แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เหล่านี้มีความสาคัญพอที่จะบ่งบอกถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพสาหรับครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้เรียนถือว่าเป็นผลผลิตสาคัญของครูที่เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพในการจัดการศึกษา ดังนั้น ครูจาเป็นต้องตระหนักและ
ให้ความสาคัญโดยจะต้องรักและเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือศิษย์ ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค และประพฤติตนเป็น
แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ศิ ษ ย์ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ North Carolina State Board of Education (2014); New Zealand
Teachers Council ( 2014) ; Florida Department of Education ( 2014) ; The National Education Association
(NEA) (2014); Association of American Educators (2014); Ministry of Education and Employment (2012); The
Teaching Council (2012); Jacop, Decker, and Hartshorne (2011); Almeida (2005) ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา
(2539) ที่ให้ความสาคัญกับผู้เรียนโดยครูต้องเป็นผู้ที่รักและเมตตาเอาใจใส่ชื่อเหลือศิษย์ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องดี
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งาม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นธรรมและเสมอภาคกับศิษย์ทุกคน และให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค
เป็นต้น
3. จรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่าน้าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.81 – 0.83
และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า และตัวบ่งชี้จานวน 13 ตัว มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.53 – 0.83 และมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p  .01) แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เหล่านี้มีความสาคัญพอที่จะบ่งบอกถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพสาหรับครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากวิชาชีพเป็นประมวลพฤติกรรมหรือความประพฤติของครูเกี่ยวกับความสามารถและความรับผิดชอบของครูในการ
พัฒนาวิชาชีพให้มีคุณภาพ เช่น รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
วิ ช าชี พ ครู สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา (2539); Almeida (2005); Jacop, Decker, and
Hartshorne (2011); Ministry of Education and Employment (2012); ลัดดาวัลย์ สืบจิต (2556) ที่กล่าวถึงความสาคัญ
และองค์ประกอบของจรรยาบรรณด้านวิชาชีพว่าเป็นพฤติกรรมหรือความประพฤติที่ครูแสดงออกเกี่ยวกับความสามารถ
ตลอดจนความรับผิดชอบของครูในการพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณภาพ ได้แก่ การมีศรัทธา เสียสละและรับผิดชอบในอาชีพ รักษา
ชื่อเสียงของคณะครูรวมถึงศักดิ์ศรีของวิชาชีพ การปฏิบัติต่อผู้ร่วมอาชีพตามความรับผิดชอบ การไม่เอื้อประโยชน์ในทางมิ
ชอบแก่บุคคลอื่น การเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพ และ ยึดหลักความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ เป็นต้น
4. จรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า น้าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.77 –
0.85 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า และตัวบ่งชี้จานวน 14 ตัว มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.53 – 0.86
และมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ (p  .01) แสดงให้ เห็ นว่ าองค์ ประกอบย่ อยและตั วบ่ งชี้ เหล่ านี้ มี ความส าคั ญ พอที่ จะบ่ งบอกถึ ง
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ส าหรั บ ครู ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานเป็นการแสดงออกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพของครู
ทั้งที่เป็นกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนางาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และการร่วมมือกับผู้อื่นหรือผู้เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดของ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2537) ที่ได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูขึ้นเพื่อ
เป็นเกณฑ์ของการปฏิบัติตน และปฏิบัติงานในหน้าที่ครูไว้ 11 มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มมาตรฐานเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานมีสาระสาคัญครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง และ3) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาและ
ชุ ม ชนอย่ า งสร้ า งสรรค์ และสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Almeida (2005); North Carolina Education Standards
Commissions(2008); Pefianco (2014) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านปฏิบัติงาน (to the practice)
จะต้องครอบคลุมประเด็นสาคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ด้านกิจกรรมทางวิชาการอื่น และ3) ด้าน
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับผู้เกี่ยวข้อง
5. จรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านปฏิบัติตน ผลการวิจัยพบว่า น้าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.66 –
0.90 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า และตัวบ่งชี้จานวน 12 ตัว มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.66 – 0.87
และมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ (p  .01) แสดงให้ เห็ นว่ าองค์ ประกอบย่ อยและตั วบ่ งชี้ เหล่ านี้ มี ความส าคั ญ พอที่ จะบ่ งบอกถึ ง
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ส าหรั บ ครู ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอุดมการณ์ หรือลักษณะส่วนบุคคลเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะเอื้อให้ครูเกิดความ
ตระหนัก และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบของตนเองซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้าน
วิชาชีพและบุคลิกภาพ การมีวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และยึดมั่นในคุณธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการ
และหน่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น ส านั ก งานเลขาธิก ารคุ รุ ส ภา (2539); ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุส ภา (2541); Almeida (2005);
Australian Capital Territory (2008); Ministry of Education and Employment (2012); ราชกิจจานุเบกษา (2556) ที่ให้
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ทัศนะไว้สอดคล้องกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตนซึ่งเป็นสิ่งสาคัญอันดับแรกที่ครูพึงมีซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพใน
ด้า นอื่น เช่น มี วินั ย ในตนเอง ความรั บ ผิ ดชอบ ความซื่ อ สั ต ย์ การยึด มั่ น ในคุ ณ ธรรม การพั ฒ นาตนเองด้ านวิชาชี พ และ
บุคลิกภาพ และการมีวิสัยทัศน์ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
6. จรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านสังคมและสาธารณะ ผลการวิจัยพบว่า น้าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่
0.63 – 0.80 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า และตัวบ่งชี้จานวน 11 ตัว มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.50
– 0.83 และมีนัยสาคัญทางสถิติ (p  .01) แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เหล่านี้มีความสาคัญพอที่จะบ่งบอกถึง
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ส าหรั บ ครู ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นสังคมที่ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันให้ความสาคัญกับสังคมและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งทุกฝ่ายต้องให้ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนรวม การให้ความ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเป็นสังคมประชาธิปไตย ซึ่งครูถือเป็นแบบอย่างหรือตัวแบบที่จะต้องตระหนักและประพฤติ
ตนให้เป็นแบบอย่าง สอดคล้องกับ ราชกิจจานุเบกษา (2556); Florida Department of Education (2014); New Zealand
Teachers Council (2014); Jacop, Decker, and Hartshorne (2011); Australian Capital Territory (2008); สานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา (2541, 2537) ที่ให้ทัศนะไว้สอดคล้องกันว่าในสังคมปัจจุบันครูควรให้ความสาคัญกับการเป็นผู้นาในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสังคม การรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และไม่ใช้สถาบัน
เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตน

สรุปผลการวิจัย
องค์ประกอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน 15 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) จรรยาบรรณด้านผู้เรียน 3 ตัวบ่งชี้ 2) จรรยาบรรณ
ด้านวิชาชีพ 3 ตัวบ่งชี้ 3)จรรยาบรรณด้านปฏิบัติงาน 3 ตัวบ่งชี้ 4) จรรยาบรรณด้านปฏิบัติตน 3 ตัวบ่งชี้ และ5) จรรยาบรรณ
ด้านสังคมและสาธารณะ 3 ตัวบ่งชี้ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากับ 24.26 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ .56 ที่องศา
อิสระเท่ากับ 26 (df = 26) นั่นคือ ค่าไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสาคัญแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า
โมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 และค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .98 และค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ .00
ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน
ด้านวิชาชีพ ด้านปฏิบัติงาน ด้านปฏิบัติตน และด้านสังคมและสาธารณะ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานเป็น
บวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้านและมีขนาดสูงตั้งแต่ 0.85 ถึง 0.96 แสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านนี้มี
ความสาคัญและบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
องค์ ป ระกอบที่ มี น้ าหนั ก ความส าคั ญ มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ด้ า นสั งคมและสาธารณะ รองลงมาคื อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ครูด้านปฏิ บัติ ตน จรรยาบรรณวิชาชีพ ครูด้านวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ครูด้านปฏิ บัติ งาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านผู้เรียน มีค่าน้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.96, 0.93, 0.90, 0.89 และ 0.85
ตามลาดับ
และแนวทางการส่งเสริมครูให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู พบว่า 1) การสร้างเจตคติที่ดี โดยเน้นการสร้าง
ความตระหนัก และเข้าใจในวิธีการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อให้ครู
ละอายต่อการทาผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครูเกรงกลัวต่อการทาผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การ
พัฒนาโดยชุดการศึกษากรณีตัวอย่าง การสร้างแรงจูงใจด้วยวิธีการให้รางวัล หรือเกียรติบัตร เป็นต้น 2) การเรียนรู้ด้ วยตนเอง
36

CMU Journal of Education, Vol. 1 No. 3 2017

ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 2560

เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ครูรู้และเข้าใจข้อกาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานการ
ปฏิบัติตน และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่งพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ใช้ชุดฝึกอบรมด้วย
ตนเอง หรือสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้านจริยธรรมโดยการจัดงบประมาณสนับสนุนให้ครูฝึกปฏิบัติธรรมตามความ
สมัครใจ 3) การฝึกประสบการณ์เน้นการฝึกในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามแบบ
แผนพฤติกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อให้ครูปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความ
ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และปฏิบัติตนโดยยึดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งพัฒนาโดยการใช้ชุดการฝึกในขณะ
ปฏิบัติงาน และการศึกษาดูงานหน่วยงานที่ปฏิบัติเป็นเลิศในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 4) การประกาศเกียรติคุณยกย่องอย่าง
เป็ น ทางการและต่ อ เนื่ อ งในแต่ ล ะด้ า น ได้ แ ก่ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ด้ า นผู้ เรี ย น จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ด้ า นวิ ชาชี พ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านปฏิบัติงาน จรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านปฏิบัติตน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ครูด้านสังคมและ
สาธารณะ และกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษารวมถึงการเผยแพร่ให้ชุมชนหรือสาธารณชนได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง และ5) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาเช่น ผู้บริหารมีภาวะผู้นา
เชิงจริยธรรม หรือภาวะผู้นาเชิงพุทธ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยภาพรวมควรส่งเสริมให้นาโมเดลที่พัฒนาขึ้นไปใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูสังกัดกรุงเทพมหานครได้ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และระดับ
ตัวบ่งชี้ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการนาโมเดลไปใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนานั้น ควรคานึงถึงความสาคัญขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ที่ผลการวิจัยพบว่า มีค่า
น้าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1.1 ควรให้ ความส าคั ญ โดยส่งเสริมและพั ฒ นาองค์ป ระกอบหลัก จรรยาบรรณวิชาชีพ ครูด้ านสังคมและ
สาธารณะ รองลงมาคือ ด้านปฏิบัติตน ด้านวิชาชีพ ด้านปฏิบัติงาน และด้านผู้เรียน ตามลาดับ
1.2 องค์ประกอบหลักด้านผู้เรียน ควรให้ความสาคัญกับองค์ประกอบย่อยรักและเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือศิษย์
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค ตามลาดับ
1.3 องค์ประกอบหลักด้านวิชาชีพ ควรให้ความสาคัญกับองค์ประกอบย่อยรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู (TP3_6) ตามลาดับ
1.4 องค์ประกอบหลักด้านปฏิบัติงานควรให้ความสาคัญกับองค์ประกอบย่อยร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนางาน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ตามลาดับ
1.5 องค์ประกอบหลักด้านปฏิบัตติ นควรให้ความสาคัญกับองค์ประกอบย่อยพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพและ
วิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในตนเอง และมีวสิ ัยทัศน์ทันต่อการเปลีย่ นแปลง ตามลาดับ
1.6 องค์ประกอบหลักด้านสังคมและสาธารณะควรให้ความสาคัญกับองค์ประกอบย่อยรักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาสังคม ตามลาดับ
1.7 ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบย่อยควรคานึงถึงความสาคัญกับทุกตัวบ่งชี้ เพราะผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า
มีค่าน้าหนักองค์ประกอบตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นไปตามเกณฑ์คือไม่ต่ากว่า .30 สาหรับตัวบ่งชี้ และ .70 สาหรับ
องค์ประกอบหลักและย่อยแต่อย่างไรก็ตาม หากมีข้อจากัดในทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการ อาจให้ความสาคัญกับตัวบ่งชี้ที่
มีค่าน้าหนักองค์ประกอบจากระดับสูงกว่าลงไปตามลาดับ
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2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจยั ต่อไปในอนาคตเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและทางการบริหาร
ที่ให้ได้องค์ความรู้และข้อยืนยันทีก่ ว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยใช้การวิจัยแบบผสม
วิธี โดยใช้แบบแผนต่างๆ เช่น แบบผสมผสานคู่ขนาน (the convergent parallel design) แบบเชิงอธิบายเป็นลาดับ (the
explanatory sequential design) แบบเชิงสารวจเป็นลาดับ (the exploratory sequential design) แบบเจาะลึก
สอดแทรกภายใน (the embedded design) แบบเปลีย่ นสภาพ (the transformative design) หรือแบบผสมผสานหลาย
ระยะ (the multiphase design) เป็นต้น
2.2 ควรทาการศึกษาวิจัยและพัฒนา (research and development) โดยใช้โมเดลที่ได้รับการทดสอบจาก
งานวิจัยนี้เป็นแนวทาง เพื่อให้ได้โปรแกรมในการฝึกอบรมพัฒนาครูให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพอันจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา
ต่อไป
2.3 ควรมีการวิจัยเกีย่ วกับการสร้างแบบวัดและประเมินตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อให้ได้เครื่องมือ
ประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู และเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกและพัฒนาครูต่อไปหรือมีการวิจยั เกี่ยวกับ
การพัฒนาตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครูในสังกัดอื่น เพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ หรือควรมีการทาวิจยั โมเดล
สมการโครงสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือสังกัดอื่นๆ
2.4 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู จาแนกตามประเภทและ
สังกัดของสถานศึกษา เช่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1,
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
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มีความเชี่ยวชาญ ด้านสถิติและการวัดผลประเมินผลการศึกษา
ดร. สัมฤทธิ์ กางเพ็ง จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
มีความเชี่ยวชาญ ด้านสถิติวิเคราะห์ขั้นสูงและการวิเคราะห์โปรแกรม
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การกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
A Guideline for Educational Management of Loei Rajabhat University
Demonstration School
ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย1* วชิราภรณ์ สังข์ทอง 2 และ ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ 3
Thirasak Uppamaiathichai Vachirapron Sangthong and Thanathnuth Chatpakkarattana
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(Educational Technology Center, Sukhothai Thammathirat Open)

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวนทั้งสิ้น 17 คน วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดย ใช้สถิติ การหาค่าฐานนิยม ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า การกาหนดแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั ฏเลย ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหาร
งบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป
คาสาคัญ

: ข้อเสนอแนวทาง; การจัดการศึกษา; โรงเรียนสาธิต

Abstract
The Purposes of this research were to propose guidelines for educational management at Loei Rajabhat
University Demonstration School. The guidelines were conducted by using the EDFR technique (Ethnographic
Delphi Future Research) with a sample of 17 experts Statistics applied for the EDFR technique were mode,
median and inter quartile range. The guidelines for educational management of Loei Rajabhat University consist
of four aspects: 1) academic management, 2) budget management, 3) human resource management, and 4)
general administration
Keywords : Guidelines, Educational Management, Demonstration School
*Corresponding author, E-mail: q-powernoise@hotmail.com
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บทนา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยภายใต้การกากับดูแลและบริหารภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปัจจุบันตกอยู่ใน
ภาวะการแข่งขันเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างคุณภาพการศึกษาให้เกิดการยอมรับของกลุ่มชุมชน ในบริบทของพื้นที่เช่นกัน โดยเฉพาะสังคม
ท้องถิ่นในต่างจังหวัดกับการคาดหวังและการต่อยอดการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษาและพร้อมที่จะออกมา
ประกอบอาชีพรับใช้สังคมสู่บริบทที่ควรจะเป็น ดังนั้นการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทันต่อระบบการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา และต้องทันต่อการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาลและงบประมาณตามที่ภาครัฐจัดสรรให้ เป็น
แนวทางที่จาเป็นและสาคัญสาหรับโรงเรียนแต่ละโรงเรียน และในส่วนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างและเพื่ อการศึกษาค้นคว้า วิจัย ทดลอง ด้าน
วิชาการในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับก่อนประถมศึกษาและในระดับ
ประถมศึกษา เป็นแหล่งบริการทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และหน่วยงานด้านการศึกษาอื่นๆ รวมทั้ง
หน่วยงานต่างๆ ในชุมชน โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นบริบาลเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล
ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งอนาคตคาดการณ์ว่าจะขยายการจัดการศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในขณะนี้ได้
ดาเนินการสร้างอาคารเรียนใหม่และจะดาเนินการใช้ได้ในปี พ.ศ. 2560 ตามกรอบงบประมาณ และจากการศึกษาผลการประเมิน
คุณ ภาพภายนอกรอบ 3 พ.ศ.2554 - 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัยราชภั ฎเลย โดยสานั กงานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (2559 : 3) พบว่า ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดี
มาก มีจุดเด่นด้านผลการจัดการศึกษา อาทิ มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดฝ่ายอนุบาล ห้องสมุดเคลื่อนที่ ( Library
Mobile) แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ โครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาการศึกษาปฐมวัย และแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญ ของ
จังหวัด เลย เป็ น ต้ น มีโครงการ Happy Day (เปิ ด โลกเสรี) โดยรูป แบบการจัด กิ จกรรมเป็ น ฐานเพื่ อ น ามาพั ฒ นาบู รณาการด้า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ กีฬา และภาษา ได้จากฐานกีฬาแสนสนุก ฐานขนาดไหนนะ และเกม ฐานการไหลของน้า เสียงมา
จากไหนนะ ฐานค่ายนิทานแสนสนุก ฐานหุ่นนิ้วมือ อีกทั้งยังมีผลงานการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของชุมชน อาทิ ได้รับ
รางวัลการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2 พ.ศ.2555 โล่เกียรติยศและเกียรติบัตรจาก
สถานศึกษาและองค์กรภายนอก ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง และการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ปี พ.ศ.2554-2556 เป็นต้น สาหรับในด้านข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละด้าน ไว้ดังนี้ 1)ด้านผลการจัดการศึกษา พบว่า ผู้เรียนควรได้รับการ
พัฒนาความสามารถ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการค้นหาคาตอบ
หาวิธีการแก้ปัญหาและข้อสรุปต่างๆ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานสารวจ ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้นให้ ครอบคลุมทุกชั้นเรียน
ภาคเรียนละ 1 โครงงาน รู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ โดยครูเป็นผู้คอยกระตุ้นแนะนาให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด ควรนาสื่อ
เทคโนโลยีประเภทสือ่ CAI มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฝึกปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกชั้นเรียน เช่น การวิเคราะห์ข่าวใกล้ตัวและสื่อสิ่งพิมพ์
ให้มีความหลากหลาย รู้ทันเหตุการณ์สามารถประยุกต์และนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้มากกว่าการเน้นเนื้อหาและแบบฝึกหัด 2)ด้าน
การบริหารจัดการศึกษา ควรจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา กาหนดบทบาทและ
หน้าที่ให้บุคลากรที่ชัดเจน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดทาผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิพล สามารถดาวน์โหลดผลงานวิจัยผลงานของครูและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 3)ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยครูควรพัฒนาตนเองให้มี ความรู้ความเข้าใจในการศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ ในการ
พัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น 4)ด้านการประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือกรวิจัยและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในลาดับต่อไป อีกทั้งการผลิตนวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมยังไม่มีตรงจุดนี้
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จากสภาพที่กล่าวมาข้างต้นและประเด็นข้อเสนอแนะต่างๆ จะเห็นได้ว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีทั้งส่วนดีและ
ส่วนที่ยังต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาเพื่อต่อยอดงานวิชาการในการผลิตผู้เรียน ให้มีคุณภาพต่อสังคม อีกทั้งในระยะอันใกล้นี้ต้อง
ขยายการจัดการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยยังมีความจาเป็ นอย่างมากในการเตรียม
ความพร้อมทั้ง 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ4) ด้านการบริหารงาน
ทั่วไปให้มี รากฐานที่ มีค วามเข้ม แข็ง มั่ นคง อัน จะนาไปสู่แนวทางการปฏิบั ติที่ มีป ระสิทธิภ าพสู่ส ถานศึก ษาที่ มีคุณ ภาพ อีกทั้ งยั ง
สอดคล้องกับมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 ในการนี้คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจการกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งงานวิจัย
ชิ้น นี้เป็น เพี ยงระยะที่ 1 ในการกาหนดแนวทางดังกล่าวอันจะส่งผลถึงระยะที่ 2 เพื่ อตรวจสอบและหาอนาคตภาพของโรงเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในลาดับต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการวิจัยอนาคตโดยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)
ขอบเขตประชากร ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย/
คณะกรรมการผู้ปกครอง/ตัวแทนจากชุมชนท้องถิ่น/ ผู้บริหารโรงเรียน/อาจารย์และครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถด้านการสอนและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการการศึกษาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 17 คน
(Thomas T. Macmillan. 1971)
ขอบเขตตัวแปร ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2 )ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ
4) ด้านการบริหารงานทั่วไป
การเก็บและรวบรวมข้อมูล
1. นาจดหมายนาส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย พร้อมนาเสนอแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
แสดงความคิดเห็น การตอบของผู้เชี่ยวชาญครั้งนี้เป็นการเขียนตอบตามหัวข้อคาถามหรือกรอบที่กาหนดไว้ และถือเป็นคาตอบรอบที่ 1
2. นาคาตอบที่ได้จากรอบที่ 1 มาทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อสร้างเป็นข้อคาถามสาหรับรอบ
ที่ 2 ลักษณะข้อคาถามนั้นสร้างเป็นกรอบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จากนั้นจึงนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญให้อันดับ
คะแนนของข้อคาถามแต่ละข้อที่ผู้เชี่ยวชาญคิดว่ามีความเป็นไปได้
3. นาเสนอแบบสอบถามสาหรับรอบ 3 เช่นเดียวกับแบบสอบถามในรอบที่ 2 และได้เพิ่มตาแหน่งของค่ามัธยฐาน
และพิสัยระหว่างควอไทล์ รวมทั้งตาแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านให้ลาดับคะแนนในรอบที่ 2 เพื่อนากลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบอีกครั้ ง
หนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นรอบที่ 3 ในการตอบรอบนี้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้ทราบความเห็นของกลุ่มแต่ละข้อความ และได้ให้โอกาส
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านทบทวนคาตอบของตนเอง และอาจเปลี่ยนคาตอบใหม่ได้หรือยังคงยืนยันคาตอบเดิมพร้อมให้แสดงเหตุผล
ประกอบสาหรับข้อความที่คาตอบครั้งล่าสุดมิได้อยู่ในขอบเขตพิสัยระหว่างควอไทล์
4. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่ามัธยฐาน (median) สาหรับเกณฑ์การพิจารณาข้อคาถามเพื่อนาไปกาหนดความเป็นไปได้ จะใช้ข้อคาถามที่มี
ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
43
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2. ค่ าพิ สัย ระหว่างควอไทล์ (inter quartile) จากการตอบแบบสอบถามรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ผู้ วิจัยท าการ
คานวณค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่คานวณได้ของแต่ละข้อความใด มีค่าตั้งแต่ 1.50 ลงมา แสดงว่า
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้ นสอดคล้องกันและในทางตรงกันข้ามถ้าค่าดังกล่าวมากกว่า 1.50 แสดงว่าความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นไม่สอดคล้องกัน
3. ค่าฐานนิยม (mode) ผู้วจิ ัยทาการหาค่าความถี่ของระดับคะแนน 1 ถึง 5 ของแต่ละข้อความ ระดับคะแนนใดที่
มีความถี่สูงสุดถือว่าเป็นฐานนิยมของข้อความนั้น แต่ถ้ามีข้อใดที่มีค่าความถี่สูงสุดของระดับคะแนนเท่ากันและระดับคะแนนนั้นอยู่
ติดกัน เช่น ระดับ 3 กับระดับ 4 จะถือเอาค่ากลางระหว่างคะแนนทั้งสองนั้นเป็นฐานนิยมของข้อความนั้น

ผลการวิจัย
ผลการกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดาเนินการวิจยั โดยเทคนิค EDFR
(Ethnographic Delphi Futures Research) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นผลจากการตอบข้อคาถามแต่ละข้อของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ี
ความเห็นสอดคล้องกันเรียงตามลาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐานโดยใช้เกณฑ์การพิจารณา
ตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป ค่าฐานนิยมทีค่ านวณได้ทม่ี คี วามถีส่ งู ทีส่ ดุ และค่าพิสยั ควอไทล์ทม่ี คี ่าตัง้ แต่ 1.50 ลงมา
1. ด้านการบริ หารวิ ชาการ พบว่า ข้อความทีก่ ลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นว่าเป็ นไปได้โดยสอดคล้องกันกับด้านการ
บริหารวิชาการ มี 11 ข้อ เรียงจากค่ามัธยฐานสูงสุดลงมา ได้แก่
ข้อที่ 1.9 มีการค้นคว้าวิจยั เพื่อนามาติดตามประเมินผลและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและมีคุณภาพยิง่ ๆ ขึน้ ไป
ข้อที่ 1.8 ส่งเสริมการผลิตเอกสารวิชาการ โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาผลิตสือ่ การเรียนการสอน
ข้อที่ 1.3 ให้ความรูท้ างวิชาการที่สอดคล้องกับ การเปลีย่ นแปลงในโลกยุคปั จจุบนั คือการใช้เทคโนโลยีให้เอือ้ ต่อการ
บวนการใช้ชวี ติ ประจาวัน เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ
ข้อที่ 1.11 งานนิเทศการสอน ควรมีผเู้ ชีย่ วชาญในแต่ละด้านมานิเทศและให้คาแนะนา
ข้อที่ 1.6 จัดการเรียนการสอนเป็ นทีมเพื่อให้เกิด PLC
ข้อที่ 1.1 เน้นการจัดการศึกษาทีเ่ ป็ นรูปธรรม เน้นกิจกรรมตลอดทุกเดือน ทุกเทอม ทุกปี การศึกษา
ข้อที่ 1.2 กิจกรรมเกิดจากการมีสว่ นร่วมระหว่างครูอาจารย์กบั ผูป้ กครองทีเ่ ห็นคุณค่า และร่วมมือกันส่งเสริมให้กบั
นักเรียนสามารถปฏิบตั ิ และตรวจสอบประเมินผลได้ตลอดเวลา
ข้อที่ 1.4 พัฒนาให้คดิ ในเชิงระบบ รูจ้ กั คิดวิเคราะห์ถงึ เหตุผลทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะการสอดแทรกหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 1.7 ควรมีฝ่ายประเมินผลเพื่อติดตามผลการพัฒนาทีเ่ กิดในตัวผูเ้ รียน
ข้อที่ 1.10 ควรมีการใช้เกณฑ์มาตรฐานจากภายนอกเข้ามาทดสอบ เช่น โครงการของ สสวท.
ข้อที่ 1.5 ต้องเป็ นศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์
2. ด้านการบริ หารงบประมาณ พบว่า ข้อความทีก่ ลุ่มผู้เชีย่ วชาญมีความคิดเห็นว่าเป็ นไปได้มากโดยสอดคล้องกันกับ
ด้านการบริหารงบประมาณ เท่าเทียม มี 10 ข้อ เรียงจากค่ามัธยฐานสูงสุดลงมา ได้แก่
ข้อที่ 2.4 ควรบริหารงบประมาณเป็ นอิสระจากมหาวิทยาลัย
ข้อที่ 2.5 มีคณะกรรมการบริหารงบประมาณโดยตรง
ข้อที่ 2.6 มีคณะกรรมการจัดหางบประมาณเพิม่ เติม/สนับสนุนงานของโรงเรียน
ข้อที่ 2.3 ควรมีการจัดสรรค่าตอบแทนของบุคลากรเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม/ยุตธิ รรมมันคงสามารถท
่
า
ให้บุคลากรเชื่อมันในองค์
่
กร
ข้อที่ 2.1 มีการคาดการณ์ล่วงหน้าเกีย่ วกับการใช้งบประมาณ โดยกาหนดโครงการทีจ่ ะทาในแต่ละปี
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การศึกษา และทางบประมาณการใช้จ่ายเป็ นรายไตรมาส
ข้อที่ 2.2 มีการจัดการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ของโรงเรียนเป็ นอย่างเป็ นระบบ มีการตรวจสอบ ตรวจรับ และ
ตรวจตราให้ทรัพย์สนิ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็ นอย่างดี มีประสิทธิภาพ
ข้อที่ 2.8 มีการจัดทารายงานการได้มาซึง่ งบประมาณ และแนวทางการบริหารจัดการ
ข้อที่ 2.7 ปฏิบตั ติ ามระเบียบราชการด้านงบประมาณอย่างเคร่งครัด
ข้อที่ 2.9 ควรหารายได้จากการจัดหางบประมาณจากภายนอกโดยผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น สมาคมครูผูป้ กครอง ฯลฯ มีการประกวด/แข่งขัน/โครงการต่างๆ
ข้อ ที่ 2.10 ควรพึ่งตนเองในด้านงบประมาณให้ได้ โดยเรีย กเก็บ จากผู้เรี ย นซึ่งถือว่ าโรงเรีย นสาธิต เป็ น ลัก ษณะ
โรงเรียนพิเศษทีต่ อ้ งการพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง
3. ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า ข้อความที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็นไปได้มากโดยสอดคล้องกันกับด้านการ
บริหารงานบุคคล มี 8 ข้อเรียงจากค่ามัธยฐานสูงสุดลงมา ได้แก่
ข้อที่ 3.3 สร้างความมั่นคงในการทางานรวมถึงสัญญาจ้างต่อการปฏิบัติงาน/สวัสดิการ
ข้อที่ 3.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน การขึ้นเงินเดือน การได้ตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อที่ 3.5 ส่งเสริมบริหารทรัพยากรบุคลให้มีความต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ข้อที่ 3.1 มีการระดมทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถต้อง
ถูกดึงตัวออกมาปฏิบัติการสอน และคัดเลือกนักศึกษาในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีความสามารถควรเจาะจงลงมาฝึกที่
โรงเรียนสาธิต
ข้อที่ 3.4 อาจารย์ต่างประเทศควรถูกนามาช่วยเสริมในโรงเรียนสาธิต โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และภาษาอื่นๆ
ข้อที่ 3.6 เลือกสรร คัดเลือก ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นครู มีขั้นตอนที่โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้ มีแบบทดสอบด้านจิตวิทยา/ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มเข้ามาด้วย
ข้อที่ 3.8 ควรมีการวิเคราะห์กาลังคนให้มีความชัดเจนให้เพียงพอ และตรงกับความสามารถ เช่น ฝ่าย
ธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทะเบียน
ข้อที่ 3.7 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในองค์กร/จัดอบรม สัมมนา อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า ข้อความที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็นไปได้มากโดยสอดคล้องกันกับด้านการ
บริหารงานทั่วไป มี 9 ข้อ เรียงจากค่ามัธยฐานสูงสุดลงมา ได้แก่
ข้อที่ 4.7 มีหน่วยงานดูแลอาคารสถานที่ชัดเจนและการมีส่วนร่วมกันทั้งบุคลากรและนักเรียน
ข้อที่ 4.9 นาทรัพยากรในมหาวิทยาลัยมาเอื้อต่อการจัดการศึกษา เช่น ห้องภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ สระว่ายน้า สนามกีฬา เป็นต้น
ข้อที่ 4.4 ติด กล้อ งวงจรปิ ด ทั้ งภายในอาคารและนอกอาคารเพื่ อสอดส่ อ งดูแ ลเครื่องมื อ อุป กรณ์ การเรียนการสอน ครู
นักเรียน อาคารสถานที่ให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงทั้งโรงเรียน
ข้อที่ 4.8 มีระเบียบกฎเกณฑ์ในการใช้อุปกรณ์ภายในอาคารเรียนต่างๆ
ข้อที่ 4.1 เพิ่มการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณสระน้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ข้อที่ 4.2 มีการซ้อมเหตุฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้/อุทกภัย/แผนดินไหว/การบุกเข้ามาทาร้ายนักเรียนใน
โรงเรียน/เป็นประจาทุกปีการศึกษาใหม่เพื่อเตรียมพร้อมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง
ข้อที่ 4.6 ควรปรับภูมิทัศน์ภายนอกและภายในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข้อที่ 4.5 ควรเน้นภาชนะที่ใส่อาหารเพื่อความปลอดภัยและเรื่องโภชนาการ
ข้อที่ 4.3 มีมาตรการการดูแลการรับ – ส่ง นักเรียนเป็นระบบ/ปลอดภัย/มีรถนักเรียน
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อภิปรายผลการวิจยั
การกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. ด้านการบริหารวิชาการ พบว่า มีการค้นคว้าวิจัย เพื่อนามาติดตามประเมินผลและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและมีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป ส่งเสริมการผลิตเอกสารวิชาการ โดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาผลิตสื่อการเรียนการสอน ให้ความรู้ทางวิชาการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน คื อการใช้
เทคโนโลยีให้เอื้อต่อการบวนการใช้ชีวิตประจาวัน เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ งานนิเทศการสอน ควรมี
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมานิเทศและให้คาแนะนา จัดการเรียนการสอนเป็นทีมเพื่อให้เกิด PLC เน้นการจัดการศึกษาที่เป็นรูปธรรม
เน้นกิจกรรมตลอดทุกเดือน ทุกเทอม ทุกปีการศึกษา กิจกรรมเกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างครูอาจารย์กับผู้ปกครองที่เห็นคุณค่า และ
ร่วมมือกันส่งเสริมให้กับนักเรียนสามารถปฏิบัติ และตรวจสอบประเมินผลได้ตลอดเวลา พัฒนาให้คิดในเชิงระบบ รู้จักคิดวิเคราะห์ถึง
เหตุผลที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการสอดแทรกหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีฝ่ายประเมินผล
เพื่อติดตามผลการพัฒนาที่เกิดในตัวผู้เรียน ควรมีการใช้เกณฑ์มาตรฐานจากภายนอกเข้ามาทดสอบ เช่น โครงการของ สสวท. ต้องเป็น
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ผ่านมาได้มี
นโยบายในการพัฒนาโดยเฉพาะบุคลากรผู้สอนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สนับสนุนการนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในรูปแบบ
ใหม่ๆ มาใช้กับตัวผู้เรียน อีกทั้งยังต้องเตรียมควมพร้อมในการขยายการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาต่อไป สอดคล้องกับสุทธานุช
เจนโชติสุวรรณ. (2555 : 107) ได้กล่าวว่า โรงเรียนควรให้ความสาคัญในด้านนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเป็นไปตามหลักสูตรการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มากที่สุด และยังสอดคล้องกับสมเกียรติ์
บุญสาย (2554 : 43) ได้กล่าวว่าแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ในด้านงานวิชาการด้านการวัดและประเมินผลนั้นควรจัดทาเครื่องมือ
ประเมินผลที่มีกระบวนการดาเนินงานอย่างน่าเชื่อถือและมีคณะกรรมการการวัดผลและประเมินผลเพื่อดูแลรับผิดชอบงาน
2. ด้ า นการบริห ารงบประมาณ พบว่ า ควรบริ ห ารงบประมาณเป็ น อิ ส ระจากมหาวิ ท ยาลั ย มี ค ณะกรรมการบริ ห าร
งบประมาณโดยตรง มีคณะกรรมการจัดหางบประมาณเพิ่มเติม/สนับสนุนงานของโรงเรียน ควรมีการจัดสรรค่าตอบแทนของบุคลากร
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม/ยุติธรรมมั่นคงสามารถทาให้บุคลากรเชื่อมั่นในองค์กร มีการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ
โดยกาหนดโครงการที่จะทาในแต่ละปีการศึกษา และทางบประมาณการใช้จ่ายเป็นรายไตรมาส มีการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
โรงเรียนเป็นอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบ ตรวจรับ และตรวจตราให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ มี
การจัดทารายงานการได้มาซึ่งงบประมาณ และแนวทางการบริหารจัดการ ปฏิบัติตามระเบียบราชการด้านงบประมาณอย่างเคร่งครัด
ควรหารายได้จากการจัดหางบประมาณจากภายนอกโดยผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น สมาคมครู -ผู้ปกครอง ฯลฯ มีการประกวด/แข่งขัน/
โครงการต่างๆ ควรพึ่งตนเองในด้านงบประมาณให้ได้ โดยเรียกเก็บจากผู้เรียนซึ่งถือว่าโรงเรียนสาธิตเป็นลักษณะโรงเรียนพิเศษที่
ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนต้องบริหารภายใต้รูปแบบการเป็นนิติบุคลมี
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนส่งเสริมการกระจายอานาจให้บริการจัดการเอง และด้วยความเป็นนิติบุคลแล้วการหารายได้เป็นเรื่อง
สาคัญทั้งนี้ต้องคานึงถึงคุณภาพการศึกษาด้วย สอดคล้องกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557 : 243) ได้ประเมินศักยภาพและ
ความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกระจายอานาจการจัดการศึกษา โดยได้เสนอประเด็นการกระจายอานาจได้แก่
การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณโดยตรง และมีการตรวจสอบติดตามรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ รวมทั้ง
มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และสอดคล้องกับวิทยา เชียงกูล (2559 : 9) ได้กล่าว่า การบริหารต้องก้าวข้าม
ระบบราชการแบบศูนย์รวม ต้องกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่นและมีภาคีหลายฝ่ายเข้ามาร่วมรับผิดชอบอย่างเป็นประชาธิปไตย และ
สนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศได้
3. ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า สร้างความมั่นคงในการทางานรวมถึงสัญญาจ้างต่อการปฏิบัติงาน/สวัสดิการ ส่งเสริม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน การขึ้นเงินเดือน การได้ตาแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมบริหารทรัพยากรบุคลให้มีความต่อเนื่อง สร้าง
แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารระดมทรั พ ยากรให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด เช่ น คณาจารย์ ในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี
ความสามารถต้องถูกดึงตัวออกมาปฏิบัติการสอน และคัดเลือกนักศึกษาในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีความสามารถควร
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เจาะจงลงมาฝึกที่ โรงเรียนสาธิต อาจารย์ต่างประเทศควรถูกนามาช่วยเสริมในโรงเรียนสาธิต โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
ภาษาอื่นๆ เลือกสรร คัดเลือก ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นครู มีขั้นตอนที่ โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีแบบทดสอบด้าน
จิตวิทยา/ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มเข้ามาด้วย ควรมีการวิเคราะห์กาลังคนให้มีความชัดเจนให้เพียงพอ และตรงกับความสามารถ เช่น
ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทะเบียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในองค์กร/จัดอบรม สัมมนา อย่างน้ อยเทอมละ 1 ครั้ง ทั้งนี้
เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยยังไม่มีบุคลากรดังกล่าวเพื่อความเป็นเฉพาะทางในตาแหน่งต่างๆ จึงทาให้
ครูผู้สอนต้องทางานในส่วนอื่นๆ นอกจากการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2558 : 43)
ได้กาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการ มี
การส่งบุคลากรเข้าอบรมและมีการพัฒนาภาวะผู้นาในระดับต่างๆ และสอดคล้องกับเฉลิมลาภ ทองอาจ (2553 : 79) จากบทความ
โรงเรียนสาธิตที่แท้ : การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ ได้เสนอการนากระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
วิชาชีพ สนับสนุนให้ครูมีอิสระและเสรีภาพ และมีศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งยังสอดคล้องกับสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2557 : 177) ในการคัดเลือกคนเก่งเข้ามาเป็นครู โดยพิจารณาจากกลุ่มปัญญาเลิศมีความเชี่ยวชาญและมีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู
4. ด้านการบริหารงานทั่ว พบว่า มีหน่วยงานดูแลอาคารสถานที่ชัดเจนและการมีส่วนร่วมกันทั้งบุคลากรและนักเรียน นา
ทรัพยากรในมหาวิทยาลัยมาเอื้อต่อการจัดการศึกษา เช่น ห้องภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ สระ
ว่ายน้า สนามกีฬา เป็นต้น ติดกล้องวงจรปิดทั้งภายในอาคารและนอกอาคารเพื่อสอดส่องดูแลเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน ครู
นักเรียน อาคารสถานที่ให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงทั้งโรงเรียน มีระเบียบกฎเกณฑ์ในการใช้อุปกรณ์ภายในอาคารเรียนต่างๆ เพิ่มการดูแล
รักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณสระน้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ มีการซ้อมเหตุฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้/อุทกภัย/แผนดินไหว/การบุก
เข้ามาทาร้ายนักเรียนในโรงเรียน/เป็นประจาทุกปีการศึกษาใหม่เพื่อเตรียมพร้อมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง ควรปรับภูมิ
ทัศน์ภายนอกและภายในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม และปลอดภัย ควรเน้นภาชนะที่ใส่อาหารเพื่อความปลอดภัยและเรื่องโภชนาการ
มีมาตรการการดูแลการรับ – ส่ง นักเรียนเป็นระบบ/ปลอดภัย/มีรถนักเรียน เป็นต้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย มีระบบการเปิด-ปิดภาคเรียนไม่ตรงกับทางมหาวิทยาลัยซึงอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการดังกล่าว และ
ผู้ดูแลควบคุมระบบอาคารสถานที่ยังต้องใช้บุคลากรกลุ่มเดียวกันทั้งสาธิตและมหาวิทยาลัยดังกล่าว สอดคล้องกับสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึ กษา (2555 : 244) โดยจัดให้ มีระบบการควบคุม ภายในหน่ วยงาน และควรมีแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่ อปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน อีกทั้งยังสอดคล้องกับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2555 : 20) ได้เสนอให้พัฒนาระบบงาน
เป็นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการบริหารวิชาการ
1.1 งานด้านการเรียนการสอน ควรมีการประชุมพู ดคุยถึงปัญ หา อุป สรรค และแลกเปลี่ยนเสียงสะท้ อนหรือ
ข้อคิดเห็นของผู้ปกครองในสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเดือนละครั้ง และควรเน้นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดการวิเคราะห์มากกว่าการจา
ส่งเสริมการเรียนรู้ อัตลักษณ์ความเป็นชุนชนท้องถิ่น มีทางเลือกที่หลากหลายให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความถนัดของตนเอง รวมทั้งต้อง
เป็นหลักสูตรที่สร้างความสมดุลทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม
1.2 งานด้ านสื่ อการเรีย นการสอน ควรมี ก ารตรวจสอบถึ งคุณ ภาพของสื่อ การเรี ยนการสอน อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ใน
ห้องเรียนอย่างสม่าเสมอ
1.3 งานวัดประเมินผล ควรมีผู้เชี่ยวชาญมาคอยให้ความรู้ มีความเที่ยงตรงเพื่อการพัฒนาต่อยอดหรือการปรับปรุง
ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า กระบวนการเรียนการสอนตลอดจนผลผลิตและผลลัพ ธ์ อีกทั้งควรมีการส่งเสริมให้มี
การประเมินแบบเสริมพลังเพื่อการเรียนรู้และวิเคราะห์ตัวเองได้
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2. ด้านการบริหารงบประมาณ
2.1 ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันได้แก่ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สังคมใกล้เคียง และโดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยที่เป็นต้นสังกัด
2.2 การวางแผนการเงินของโรงเรียน ต้องมีการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการดาเนินการเกี่ยวกับ
การเงินโรงเรียน โดยกาหนดโครงการที่จะทาในแต่ละปีการศึกษา
2.3 การบริหารควรทาให้คล่องตัว บริหารอย่างมีธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพื่อก่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
3.1 ต้องบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความต่อเนื่อง เช่นการส่งเสริมครูที่มีความรู้ความสามารถไม่ให้ย้ายหรือสอบ
บรรจุไปทางานที่อื่นๆ
3.2 ควรมีการกาหนดถึงความก้าวหน้าของบุคลากรในแต่ละสายงานให้ชัดเจน
3.3 กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน ต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากรอย่างสม่าเสมอ เพื่อจะได้พัฒนา
หน้าที่ของตนเอง เช่น งานโสตศึกษา งานทะเบียนวัดผล งานพัสดุ เป็นต้น
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป
4.1 ส่งเสริมและให้ความใส่ใจต่อสุขลักษณะ เช่น ความสะอาด อาหาร ภาชนะใส่อาหาร
4.2 มีมาตรการความปลอดภัยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยเฉพาะประเด็นไฟไหม้
4.3 มีมาตรการการดูแลรถยนต์ รถโดยสารรับ – ส่ง เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ดาเนินการในระยะที่ 2 เพื่อตรวจสอบและหาอนาคตภาพของโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในลาดับต่อไป
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออนาคตภาพของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อศึกษาตัวแปรมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดาเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในโรงเรียนสาธิตอื่นๆ
4. ควรศึกษาในลักษณะรูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5. ควรศึกษาในลักษณะรูปแบบการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Path Analysis) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย เพื่อให้เกิดความชัดเจนของตัวแปรมากยิ่งขึ้น
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ความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยตารวจที่มีต่อผู้สอน วิธีการสอน และการวัดและประเมินผลวิชา
สัมมนาการบริหารงานตารวจในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตารวจ
Police Cadet’s Opinion toward Teacher Teaching and Measurement and
Evaluation of Seminar in Police Administration in Bachelor of Public
Administration Program in Police Science
พิชศาล พันธุ์วัฒนา1*
Pitchasarn Punwattana
1 โรงเรียนนายร้อยตารวจ (Loyal Police Cadet Academy)

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทั่วไปของนักเรียนนายร้อยตารวจที่เรียนวิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจ
และ (2) ความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยตารวจที่มีต่อผู้สอน วิธีการสอน และการวัดและประเมินผลในวิชาสัมมนาการบริหารงาน
ตารวจ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย 2 วิธี แนวทางเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักเรียนนายร้อยตารวจจานวน 58 ราย จาก
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา แนวทางเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลนักเรียนนายร้อยตารวจจานวน 8
ราย ด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม และบันทึกความจา ผลการวิ จัยพบว่า (1) นักเรียนนายร้อยตารวจที่เรียนวิชาสัมมนา
การบริหารงานตารวจประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เลือกเรียนวิชาด้วยตนเอง เหตุที่เลือก
เรียนวิชานี้เพราะเห็นว่าสาคัญต่อการทางานอนาคต มีความคาดหวัง ในความรู้และผลการเรียนระดับปานกลาง ซึ่งความรู้ที่ได้และ
ผลการเรียนที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจ (2) ความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยตารวจส่วนใหญ่เห็นว่า การเรียนการสอนวิชาสัมมนาการ
บริหารงานตารวจที่ควรต้องปรับปรุงคือ 1) ผู้สอนควรให้ความเอาใจใส่พร้อมกับให้คาปรึกษาที่ถูกต้องต่อนักเรียนนายร้อยตารวจที่
เข้ารับคาปรึกษา 2) ผู้สอนควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก และ 3) ผู้สอนควรแจ้งให้นักเรียนนายร้อยตารวจ
ทราบทุกครั้งก่อนจะทาการทดสอบวัดความรู้
คาสาคัญ : ความคิดเห็นนักเรียนนายร้อยตารวจ ผู้สอน วิธีการสอน การวัดและประเมินผล วิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจ

Abstract
The purposes of this research were to study ( 1) generality of police cadet of seminar in police
administration and ( 2) Police cadet’ s opinion of learner toward teacher teaching and measurement and
evaluation of seminar in police administration. This study were conducted by applying 2 research
methodologies. Quantitative approach, questionnaire used to collect data from 58 of the police cadet.
The data was analyzed, using descriptive statistics. To the qualitative approach, in-depth interview focus group
and memos were conducted with the 8 police cadet. The results indicated that ( 1) Almost police cadet of
seminar in police administration had male, choose study by yourself because it had important to work in the
future, have expectations in the knowledge and grade level, knowledge and the results had been satisfactory.
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and (2) Teaching seminars in police administration that should be improved had 1) Teacher should pay attention
to the police cadet. 2) Teacher should conduct study activities from external sources and 3) Teacher should
inform the police cadet every time before the test.
Keywords: Police cadet’ s opinion; Teacher; Teaching; Measurement and evaluation; Seminar in police
administration
*
Corresponding author, E-mail: jodd0509@gmail.com โทร. 081-905-6711

บทนา
การศึกษามิใช่เป็นเพียงแค่กระบวนการเผยแพร่สาระความรู้ที่มีอยู่เท่านั้น แต่การศึกษาที่ดีต้องเน้นให้ผู้เรียนได้นาสาระ
ทางวิชาการที่ได้เรียนรู้นั้นไปเพื่อได้รับการพัฒนาและนาไปแสวงหาหรือเพื่อการค้นพบความรู้ใหม่ ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ความรู้ และคุณลักษณะจากการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติมากขึ้น (สานักงานเลขา ธิการสภา
การศึกษา, 2560) โดยที่ผู้เรียนควรมีลักษณะ (1) การเรียนเพื่อรู้ (Learning to know) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการดาเนินชีวิตได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ..... (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) และ (2) การ
เรียนแบบใฝ่รู้ (Active learning) ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ที่ให้ความสาคัญกับตัวผู้เรียน เชื่อว่า
ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น (Hopf, 1998: 171-200)
การเรียนแบบใฝ่เรียนรู้ เป็นการเรียนรู้โดยผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงร่วมกันระหว่างผู้เรียนร่วมกัน ผู้สอนต้องสอนให้น้อยและเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากตามแนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) ตัวอย่างเช่น การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานในการ
เรียนรู้ (Project based learning: PBL) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการเรียนรู้ (Research based learning: RBL) การ
เรียนรู้ผ่านการลงมือทางาน (Work based learning: WBL) (Tan, & Abbas, 2009: 25-39)
การเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อยตารวจ (ผู้เรียน) เป็นไปตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ตารวจหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 หลักสูตรนี้มีวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับสัมมนาทั้งสิ้น 5 วิชา ประกอบด้วย สัมมนาในวิชากฎหมาย
อาญา สัมมนาในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การสัมมนาการสืบสวน สัมมนาการสอบสวน และสัมมนาการบริหารงาน
ตารวจ (โรงเรียนนายร้อยตารวจ, 2556) โดยคาว่าสัมมนาหมายถึง รูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนในระดับ อุดมศึกษาหรือ
บริ ษั ท ต่ า ง ๆ โดยแบ่ งกลุ่ ม ผู้ เ รี ย นเป็ น กลุ่ มเล็ ก เพื่ อ อภิ ป รายเรื่อ งราวเฉพาะตอนใดตอนหนึ่ งของ บทเรี ย นด้ ว ยบท บาทที่ สู ง
(สารานุกรมเสรี , 2560) การเรียนในรูปแบบสัมมนาเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่จัดเป็นกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนความรู้ หรือความคิดในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ งที่ได้ ศึก ษาหาความรู้มาแล้วเป็น อย่างดีโดยมีอาจารย์คอยให้คาแนะน า
ช่วยเหลือ มุ่งหวังเพื่อ (1) เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา (2) ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาและแนวทางปฏิบัติ (3)
แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างสมาชิก (4) เป็นแนวทางในการตัดสินหรือกาหนดนโยบาย (5) กระตุ้นให้สมาชิกนาหลักการที่ได้เรียนรู้
ไปใช้ ซึ่งวิชาสัมมนาการบริห ารงานต ารวจเป็ นวิ ชาเลื อกของนัก เรียนนายร้ อยต ารวจชั้ นปี ที่ 4 ที่ต้องผ่านการเรียนวิ ชาการ
บริหารงานตารวจในชั้นปีที่ 2 และการบริหารงานสถานีตารวจในชั้นปีที่ 3 นักเรียนนายร้อยตารวจทุกคนจึงมีพื้นฐานความรู้ในการ
แลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดในหัวข้อที่กาหนดในวิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจพอ สมควร โดยการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของวิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจ ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบวิชาได้ปรับ มคอ.3 ในส่วน
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ของวิธีการสอนจากเดิมให้เป็นลักษณะของการสัมมนาที่มุ่งเน้นลดการสอนพร้อมเปิ ดโอกาสให้นักเรียนนายร้อยตารวจได้เรียนรู้ให้
มากตามแนวคิด TLLM ซึ่งจักบังเกิดผลสาเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย (Orbanic, Dimec, & Cencic, 2016: 575-587)
จึงเกิดความประสงค์ศึกษาปัจจัยในด้านผู้สอน วิธีการสอน และการวัดและประเมิน ผลรายวิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจ เพื่อ
ทราบถึงข้อจากัด ข้อบกพร่องต่างๆ ของผู้สอน วิธีการสอน และการวัดและประเมินผลที่ได้ข้อมูลจากนักเรียนนายร้อยตารวจ และ
นาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคตให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงมีวัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษา (1) สภาพทั่วไปของนักเรียนนายร้อยตารวจทีเ่ ลือกลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจในภาคการศึกษาที่
1 ประจาปีการศึกษา 2560 ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการตารวจ และ (2) ความคิดเห็นของนักเรียนนาย
ร้อยตารวจที่มีต่อผู้สอน วิธีการสอน และการวัดและประเมินผลในวิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจ

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาใช้แนวทางผสม (Mixed method) ทั้งแนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative approach) และแนวทางเชิง
คุณภาพ (Qualitative approach) ควบคู่ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและครอบคลุมทุกประเด็นที่กาหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แนวทางเชิงปริมาณ
1.1 ประชากรเป้าหมาย มีหน่วยวิเคราะห์ (Units of Analysis) ระดับบุคคล ได้แก่ นักเรียนนายร้อยตารวจที่เลือก
ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจจานวน 58 ราย ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
(Palinkas et al., 2015: 533-544) หรือเรียกว่าคัดเลือกแบบใช้วิจารณญาณ (Judgment sampling) (สานักนโยบายและวิชาการ
สถิติ สานักงานสถิติแห่งชาติ, ม.ป.ป.) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) แต่ใช้เลือก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยพิ จ ารณาจากการตั ด สิ น ใจของผู้ วิ จั ย เองกล่ า วคื อ ลั ก ษณะของกลุ่ ม ที่ เ ลื อ กมี ค วามสอดคล้ อ งและตรงตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสร้าง
คาถามเป็นข้อความเข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อน คาถามมีการแบ่งคาถามเป็นหมวดหมู่ตามที่ศึกษาเพื่อให้เกิดความสะดวกครอบ คลุม
ทุกประเด็นการศึกษา และทดสอบรายการข้อคาถาม (Pretest) กับประชากรที่มีคุณสมบัตใิ กล้เคียงกับประชากรเป้าหมายก่อนเข้าสู่
สนามจริง (Caspar, 2016) แบบสอบถามได้ผ่านการวัดความเชื่อมั่นของความคงตัว (Stability reliability) ใช้แบบสอบถามชุด
เดียวกันกับประชากรเป้าหมายในระยะเวลาห่างกันช่วงหนึ่งหรือเรียกว่าวิธีทดสอบซ้า (Test – retest method) (Resch et al.,
2013: 506-511)
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนาประกอบด้วยค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้
และค่าความโด่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. แนวทางเชิงคุณภาพ
2.1 ประชากรเป้าหมาย จานวนตัวอย่างใช้วิธีการเจาะจงด้วยการสุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎี (Theoretical sampling) เพื่อ
ความเป็นตัวแทนของประชากรเป้าหมาย คัดเลือกจากนักเรียนนายร้อยตารวจที่เลือกลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาการบริหารตารวจ
ที่สมัครใจ เก็บข้อมูลไม่กาหนดจานวนมีลักษณะยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ยุติการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเมือ่ ข้อมูลเกิด
การอิ่มตัวเชิงทฤษฎี (Theoretical saturation) (Fusch, & Ness, 2015: 1408-1416) กล่าวคือ ข้อมูลที่ได้ไม่มีประเด็นใดใหม่กว่า
ข้อมูลที่มีอยู่จึงยุติการเก็บข้อมูลที่จานวน 8 ราย
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ทฤษฎีติดพื้นที่ (Grounded theory) สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) สนทนา
กลุ่ม (Focus group) สังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured observation) บันทึกความจา (Memos) (Creswell, 2014) ตั้งใจใช้
หลากหลายวิธีที่เรียกว่าพหุวิธี (Triangulation) เพื่อใช้การยืนยันข้อค้นพบว่ามีความถูกต้องและตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล
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ที่ได้ภายใต้ความหลากหลายวิธีจัดเก็บข้อมูลโดยคานึงถึงความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การวิจัยทั้งสองข้อเป็นสาคัญ (สุชาติ ประสิทธิ์
รัฐสินธุ,์ 2555)
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้แนวทางเชิงอุปนัย (Inductive analysis) ทาการให้รหัสเริ่มจากเตรียมข้อมูลดิบ ศึกษา
รายละเอี ย ดเอกสารข้ อ ความให้ เ กิ ด ความคุ้ น เคยกั บ ข้ อ มู ล และแยกประเด็ น เนื้ อ เรื่ อ งเพื่ อ ได้ แ บบแผนของความสั ม พั น ธ์
(Bonnycastle, 2016: 84-86) เมื่อข้อมูลได้จัดเป็นกลุ่มเรียบร้อยเลือกใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ATLAS.ti วิเคราะห์ข้อมูล (Friese,
2013: 382-384)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ปรากฏในตารางที่ 1 และผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2
ปรากฏในตารางที่ 2 – 3 รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 สภาพทั่วไปของนักเรียนนายร้อยตารวจที่เรียนวิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจ (n=58)
รายการที่ใช้วัด
เพศ
ชาย
หญิง
การเลือกเรียนวิชา
ด้วยตนเอง
ตามเพื่อน
ตามคาแนะนาอาจารย์ผสู้ อน
ตามคาแนะนารุ่นพี่
เหตุที่เลือกเรียนวิชา
สนใจขอบเขตการศึกษา
เห็นว่าสาคัญต่อการทางานในอนาคต
เห็นว่าสาคัญต่อการใช้ชีวิตประจาวัน
ชื่นชอบอาจารย์ผู้สอน
อื่น ๆ
ความคาดหวังกับผลการเรียน
น้อย
ปานกลาง
มาก
ผลการเรียนที่ได้รับ
ไม่พอใจ
เป็นที่น่าพอใจ
ความคาดหวังกับความรู้ที่ได้รับ
น้อย
ปานกลาง
มาก
ความรู้ที่ได้รับ
ไม่พอใจ
เป็นที่น่าพอใจ
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อัตราส่วนร้อย
71.6
28.4
38.6
14.7
16.4
30.3
18.7
42.6
22.4
9.0
7.3
12.8
56.5
30.7
16.4
83.6
14.0
52.4
33.6
19.8
80.2
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จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนนายร้อยตารวจที่ เรียนวิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (71.6) การเลือกเรียนวิชาด้วยตนเอง (38.6) เหตุที่เลือกเรียนวิชานี้เพราะเห็นว่าสาคัญต่อ
การทางานอนาคต (42.6) มีความคาดหวังผลการเรียนในระดับปานกลาง (56.5) ซึ่งผลการเรียนที่ได้รับเป็นที่น่าพอ ใจ (83.6) และ
ความคาดหวังกับความรู้ที่ได้รับในระดับปานกลาง (52.4) ซึ่งความรู้ที่ได้รับคิดเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ (80.2)
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยตารวจที่มีต่อผู้สอน วิธีการสอน และการวัดและประเมินผลในวิชาสัมมนาการ
บริหารงานตารวจ (n=58)
ค่า ค่า ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
ระดับ
รายการที่ใช้วัด
ต่า สูง เฉลี่ย เบี่ยง ความ ความ ความ
สุด สุด
เบน เบ้
โด่ง
คิดเห็น
ผู้สอน
มีการสอนตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่กาหนดไว้ในวิชา
3 5 3.88 1.77 .67
.81
ดี
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี
3 5 3.19 1.51 .51
.66
ค่อนข้างดี
มีความสามารถในการควบคุมการเรียนการสอนในชั้น
2 5 3.39 1.57 .83
.29
ค่อนข้างดี
มีความรับผิดชอบต่อการสอนโดยมาสอนตรงเวลา
2 5 3.81 1.88 .77
.27
ดี
มีความเอาใจใส่และให้คาปรึกษาได้ดี
1 4 2.91 1.36 .93
1.07
พอใช้
มีจิตวิทยาในการสอน สามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้ดี
1 4 2.97 1.51 1.13 .96
พอใช้
มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน
2 4 3.23 1.59 .47
.59
ค่อนข้างดี
มีการปฏิบตั ิตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
3 5 3.58 1.74 .39
.27
ดี
มีการสื่อสารทีเ่ หมาะสมกับนักเรียน
2 5 3.27 1.55 .68
.51
ค่อนข้างดี
มีการแต่งกายเรียบร้อยเหมาะกับกาลเทศะ
3 5 3.64 1.84 .41
.19
ดี
วิธีการสอน
การสอนเนื้อหาในทฤษฎีสามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติได้
2 5 3.37 1.51 .67
.73
ค่อนข้างดี
การเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ด้วยตนเอง
3 5 3.89 1.93 .47
.66
ดี
การเรียนการสอนมุ่งเน้นการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้
3 5 4.17 1.98 .17
.36
ดีมาก
การเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้นา
2 5 3.51 1.76 .77
.69
ดี
มีการสอนให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ ในเนื้อหาวิชา
1 5 3.44 1.62 .29
.41
ค่อนข้างดี
มีการใช้สื่อการสอนเช่น แผ่นภาพเลื่อน คลิปวีดีโอเหมาะสม
1 4 3.17 1.52 .47
.89
ค่อนข้างดี
มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน
1 4 2.94 1.47 .83
1.11
พอใช้
มีการบูรณาการเนื้อหาวิชาร่วมกับวิชาอื่น
1 4 3.03 1.56 .56
.84
ค่อนข้างดี
มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
1 3 2.51 1.34 .94
.87
พอใช้
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถามประเด็นสงสัย
2 5 3.69 1.72 .53
.61
ดี
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1 5 2.77 1.41 .44
.79
พอใช้
การวัดและประเมินผล
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มีการวัดและประเมินผลผูเ้ รียนตรงตามแผนการสอนรายวิชา
มีการแจ้งให้ทราบก่อนจะทาการทดสอบ
มีสัดส่วนของการเก็บคะแนนที่มีความเหมาะสม
มีการสอบปลายภาคที่เหมาะสมตรงตามเนื้อหาวิชา
มีการเก็บคะแนนระหว่างภาคที่เหมาะสมตรงตามเนื้อหาวิชา

3 5 4.26 2.08 .71
.87
ดีมาก
1 3 2.61 1.82 .55
.69
พอใช้
2 4 3.33 1.61 .89
.74
ค่อนข้างดี
2 5 3.97 1.87 .23
.51
ดี
2 5 3.58 1.69 .49
.77
ดี
ค่า ค่า ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
ระดับ
รายการที่ใช้วัด
ต่า สูง เฉลี่ย เบี่ยง ความ ความ
ความ
สุด สุด
เบน เบ้
โด่ง
คิดเห็น
มีการเก็บคะแนนการมีส่วนร่วมกิจกรรมเช่น การเข้าชั้นเรียน
3 5 4.09 1.88 .81
1.04
ดีมาก
มีการวัดและประเมินผลการเรียนที่ดีทาให้สนใจเรียนมากขึ้น
1 4 3.51 1.78 .22
.59
ดี
มีการแจ้งคะแนนหรือผลการเรียนที่รวดเร็วและถูกต้อง
2 5 3.87 1.83 .67
.84
ดี
มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วยความยุติธรรม
2 5 3.71 1.77 .46
.39
ดี
มีการกาหนดวิธีวัดและประเมินผลที่ชัดเจน
3 5 4.11 2.12 .31
.62
ดีมาก
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยต่ากว่า 2.50 = ควรปรับปรุง / 2.51-2.99 = พอใช้ / 3.00-3.49 = ค่อนข้างดี / 3.50-3.99 = ดี และ
ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00 = ดีมาก
จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยตารวจที่มีต่อผู้สอน วิธีการสอน และการวัดและประเมินผลในวิชา
สัมมนาการบริหารงานตารวจมีสามารถอธิบายได้ดังนี้
ความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยตารวจที่มีต่อผู้สอนพบว่า นักเรียนนายร้อยตารวจส่วนใหญ่เห็นว่าผู้สอนทาได้ดีใน
เรื่อง มีการสอนตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่กาหนดไว้ในวิชา มีความรับผิดชอบต่อการสอนโดยมาสอนตรงเวลา มีการปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และมีการแต่งกายเรียบร้อยเหมาะกับกาลเทศะ ส่วนที่นักเรียนนายร้อยตารวจเห็นว่าผู้สอนทาได้
ค่อนข้างดีมี 4 เรื่องประกอบด้วยมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี มีความสามารถในการควบคุมการเรียน
การสอนในชั้น มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน และมีการสื่อสารที่เหมาะสมกับนักเรียน และที่นักเรียนนายร้อย
ตารวจส่วนใหญ่เห็นว่าผู้สอนทาได้ ในระดับพอใช้ได้แก่ มีความเอาใจใส่และให้คาปรึกษาได้ดี และมีจิตวิทยาในการสอน สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้ดี
ความคิดเห็นของผู้นักเรียนนายร้อยตารวจที่มีต่อวิธีการสอนพบว่า นักเรียนนายร้อยตารวจส่วนใหญ่เห็นว่าการเรียนการ
สอนมุ่งเน้นการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก (4.17) ส่วนที่นักเรียนนายร้อยตารวจส่วนใหญ่คิดเห็นว่าเป็น
วิธีการสอนที่ดีมี 3 เรื่องได้แก่ การเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็น
ผู้นา และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถามประเด็นสงสัย ส่วนเรื่องที่คิดเห็นว่าเป็นวิธีการสอนที่ค่อนข้างดีประกอบด้วย
การสอนเนื้อหาในทฤษฎีสามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัตไิ ด้ มีการสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ในเนื้อหาวิชา มีการใช้สื่อการสอน
เช่น แผ่นภาพเลื่อน คลิปวีดีโอเหมาะสม และมีการบูรณาการเนื้อหาวิชาร่วมกับวิชาอื่น และเรื่องที่เห็นว่าอยู่ในระดับพอใช้ได้แก่ มี
การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก และเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ความคิดเห็นของผู้นักเรียนนายร้อยตารวจที่มีต่อ การวัดและประเมินผลพบว่า นักเรียนนายร้อยตารวจส่วนใหญ่เห็นว่า
การวัดและประเมินผลที่ดีมากในวิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจได้แก่ มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตรงตามแผนการสอน
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รายวิชา มีการเก็บคะแนนการมีส่วนร่วมกิจกรรมเช่น การเข้าชั้นเรียน และมีการกาหนดวิธีวัดและประเมินผลที่ชัดเจน ส่วนที่
นักเรียนนายร้อยตารวจส่วนใหญ่คิดเห็นว่าเป็นการวัดและประเมินผลที่ดีมี 5 เรื่องได้แก่ มีการสอบปลายภาคที่เหมาะสมตรงตาม
เนื้อหาวิชา มีการเก็บคะแนนระหว่างภาคที่เหมาะสมตรงตามเนื้อหาวิชา มีการวัดและประเมินผลการเรียนที่ดีทาให้สนใจเรียนมาก
ขึ้น มีการแจ้งคะแนนหรือผลการเรียนที่รวดเร็วและถูกต้อง และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วยความยุติธรรม อีกทั้งเห็น
ว่าการวัดและประเมินผลที่มีสัดส่วนของการเก็บคะแนนที่มีความเหมาะสมเป็นการวัดและประเมินผลที่ค่อนข้างดี และเห็นว่า การ
แจ้งให้ทราบก่อนจะทาการทดสอบเป็นการวัดและประเมินผลในระดับพอใช้
ในภาพรวมทั้ งหมดของแต่ ล ะด้ า นตามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นนายร้อ ยต ารวจส่ว นใหญ่ ที่ มี ต่ อ วิ ชาสั มมนาการ
บริหารงานตารวจในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตารวจพบว่า ด้านผู้สอนอยู่ในระดับค่อนข้างดี ด้านวิธีการ
สอนอยู่ในระดับค่อนข้างดี ส่วนด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับดี ซึ่งจากความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยตารวจที่มีต่อ
ผู้สอน วิธีการสอน และการวัดและประเมินผลวิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจสามารถแสดงรายละเอียดในข้อ ดีและข้อควร
ปรับปรุงพอสังเขปได้ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้อดีและข้อควรปรับปรุงของผู้สอน วิธีการสอน และการวัดและประเมินผลตามความคิดเห็นของ นรต.
รายการ
ข้อดี
ข้อควรปรับปรุง
ผู้สอน
สอนตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่กาหนด การเอาใจใส่และให้คาปรึกษา
ไว้ในวิชา
วิธีการสอน
การเรียนการสอนมุ่งเน้นการแบ่งกลุ่มเพื่อแลก การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียน รู้
เปลี่ยนเรียนรู้
ภายนอก
การวัดและการประเมินผล การวัดและประเมินผลผู้เรียนตรงตามแผนการ การแจ้งให้ทราบก่อนจะทาการทดสอบ
สอนรายวิชา
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนวิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการ
ศึกษา 2560 ในด้านผู้สอนมีข้อดีที่สอนตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่กาหนดไว้ในวิชา และข้อควรปรับปรุงคือ การเอาใจใส่และ
ให้คาปรึกษานักเรียนนายร้อยตารวจ สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกนักเรียนนายร้อยตารวจที่กล่าวว่า “หัวข้อ
การเรียนการสอนที่แจกหัวหน้าตอนช่วงต้ นเทอมกับหัวข้อที่อาจารย์บรรยายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ” ขณะที่นักเรียนนายร้อย
ตารวจอีกนายระบุว่า “พบอาจารย์เพื่อปรึกษาด้านการเรียนได้ค่อนข้างลาบาก” ตรงกับข้อควรปรับปรุงของผู้สอนในเรื่องการเอาใจ
ใส่และให้คาปรึกษา
ด้านวิธีการสอนมีข้อดีที่การเรียนการสอนมุ่งเน้ นการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อควรปรับปรุงคือ การจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ซึ่งในเรื่องนี้ได้สนทนากลุ่มกับนักเรียนนายร้อยตารวจจานวน 6 คน ได้ผลสรุปที่
สนับสนุนข้อดีของวิธีการสอนว่า “ชอบเรียนวิชาที่เกี่ยวกับการสัมมนาเพราะได้ศึกษาเรียนรู้เป็นกลุ่ม” อย่างไรก็ดีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนควรให้ไปศึกษาในสถานที่จริงด้วยเช่น พาไปดูการปฏิบัติงานของตารวจท่องเที่ยวในการประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวแก่ชาวต่างชาติเป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อควรปรับปรุงในวิธีการสอน
ด้านการวัดและการประเมิน ผลมีข้อดีที่การวัดและประเมินผลผูเ้ รียนตรงตามแผนการสอนรายวิชา และข้อควรปรับปรุง
คือการแจ้งให้ทราบก่อนจะทาการทดสอบ ซึ่งในเรื่องนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจจากนักเรียนนายร้อยตารวจคนหนึ่งที่กล่าวว่า “บางคาบ
เรียนที่วิทยากรบรรยายได้ quit ท้ายชั่วโมงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า” สอดคล้องกับนักเรียนนายร้อยตารวจอีกคนหนึ่งที่ระบุว่า
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“การเก็บคะแนนระหว่างภาคเป็นเรื่องที่ดีแต่อาจารย์น่าจะแจ้งให้ชัดเจนเพราะเพื่อนๆ บางครั้งติดภารกิจจึงไม่มีคะแนนเก็บในส่วน
นี”้ ซึ่งจากตัวอย่างข้อมูลเชิงคุณภาพทั้งสองข้อความ สอดคล้องกับข้อควรปรับปรุงในด้านการวัดและการประเมินผลที่ให้ผู้สอนแจ้ง
ให้ทราบก่อนจะทาการทดสอบ

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ความว่า นักเรียนนายร้อยตารวจที่ศึกษาวิชาสัมมนา
การบริหารงานตารวจประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เลือกเรียนวิชาด้วยตนเอง เหตุที่เลือก
เรียนวิชานี้เพราะเห็นว่าสาคัญต่อการทางานในอนาคต มีความคาดหวังกับผลการเรียนในระดับปานกลางซึ่งผลการเรียนที่ได้รับเป็น
ที่น่าพอใจ และความคาดหวังกับความรู้ที่ได้รับในระดับปานกลางซึ่งความรู้ที่ได้รับคิดเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ
ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ความว่า ความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยตารวจที่มี
ต่อผู้สอน และวิธีการสอนวิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจอยู่ในระดับ ค่อนข้างดี ส่วนการวัดและประเมินผลวิชาสัมมนาการ
บริหารงานตารวจอยู่ในระดับดี โดยผู้สอนมีข้อดีที่สอนตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่กาหนดไว้ในวิชา แต่มีข้อควรปรับปรุงเรื่อง
การเอาใจใส่และให้คาปรึกษา เรื่องวิธีการสอนในวิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจมีข้อดีคือ การเรียนการสอนมุ่งเน้นการแบ่งกลุ่ม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรูภ้ ายนอกยังควรต้องปรับปรุง และเรื่องการวัดและประเมินผลมี
ข้อดีที่วัดและประเมินผลผู้เรียนตรงตามแผนการสอนรายวิชา ส่วนข้อควรปรับปรุงคือ ผู้สอนควรแจ้งให้ทราบก่อนจะทาการทดสอบ
จากผลการวิจัยทาให้ทราบว่าการเรียนการสอนวิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจที่ควรต้องปรับปรุงเพื่อให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือ (1) ผู้สอนควรให้ความเอาใจใส่นักเรียนนายร้อยตารวจพร้อมกับให้คาปรึกษาที่ถูกต้องต่อนักเรียน
นายร้อยตารวจที่เข้ารับคาปรึกษา (2) ผู้สอนควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก และ (3) ผู้สอนควรแจ้งให้
นักเรียนนายร้อยตารวจทราบทุกครั้งก่อนจะทาการทดสอบวัดความรู้
1. การให้คาปรึกษา: เป็นกระบวนการช่วยเหลือให้ผู้รับคาปรึกษาเข้าใจตนเอง สภาพแวดล้อม และปัญหาที่เผชิญอยู่
และสามารถใช้ความเข้าใจดังกล่าวมาแก้ ปัญหาหรือตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อการปรับตัว
ที่ดีในอนาคต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556) ความหมายของการให้คาปรึกษา (Counselling) เป็นสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
2 คน คนหนึง่ คือผู้รับคาปรึกษามีความต้องการที่ได้รับโอกาสในการพูดถึงปัญหาของตนเอง ส่วนอีกคนหนึ่งคือผู้ให้คาปรึกษามีความ
ไวต่อความรู้สึก และมีวุฒิภาวะที่จะตระหนักถึงความไม่สบายใจและความขัดแย้งในใจของผู้มาขอรับคาปรึกษา (Sheppard, 2015)
ผู้สอนในฐานะผู้ให้คาปรึกษา (Counselor’s attitude) นักเรียนควรมีคุณสมบัติ (1) ด้านความรู้ความสามารถ เช่น มีความสามารถ
ในการสื่อสาร มีความสามารถในการดูแลให้ความช่วยเหลือ มีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบข้อบังคับ (2) ด้านบุคลิกภาพ เช่น มีมนุษย
สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ มีความเมตตากรุณา มีความคิดเชิงบวก พร้อมอุทิศเวลาให้ (3) ด้านจรรยาบรรณ เช่น การรักษาความลับ
การคานึงถึงสวัสดิภาพและสิทธิประโยชน์ การให้คาปรึกษาด้วยความเสมอภาค (สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2554) เพื่อ
รองรับกับการให้คาปรึกษาด้าน (1) วิชาการ (2) ระเบียบวินัย (3) สภาพการปรับตัว (4) การพัฒนา และ (5) สวัสดิการ โดยผู้สอน
อาจนาหลัก GATHER ไปปรับใช้ในการให้คาปรึกษาแนะนาประกอบด้วย G (Greeting) การต้อนรับ ท่าทาง คาพูด การตกลงบริการ
A (Active listening) การฟัง T (Telling) การช่วยเหลือที่จะหาปัญหาจริง H (Helping) ช่วยให้ผู้รับคาปรึกษาตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้โดยการให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง เสนอแนวทางเลือกให้หลายวิธี E (Explaining) อธิบายข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวทางที่เสนอ
แล้วให้เจ้าตัวตัดสินใจเลือกวิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และ R (Refer) ผู้ให้คาปรึกษาส่งต่อผู้มารับคาปรึกษา
ให้กับผู้อื่นที่มีความรู้ความชานาญในด้านนั้นเพื่อช่วยให้ผู้มารับคาปรึกษาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
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2. การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก: หรืออาจเรียกว่าการจัดการเรียนรู้โดยการไปทัศนศึกษา
(Field trip) เป็นกระบวนการเรียนการสอน/วิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดย
ผู้เรียนจะได้รับความรู้จากประสบ การณ์ตรง การลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจและจดจาสิ่งที่ได้พบเห็นในเวลา
อันรวดเร็วและเป็นเวลา นาน และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้เป็นการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด (ทิศนา แขมมณี, 2545) โดยในส่วนของวิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจอาจปรับปรุงการเรียนการสอนโดยผู้สอนจัด ให้มี
การเรียนรู้นอกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตเนื้อหาวิชา ได้แก่ (1) สานักงานกาลังพล สานักงานตารวจแห่งชาติ (2) กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล (3) กองบัญชาการตารวจภูธรภาคต่าง ๆ (4) สถานีตารวจนครบาลต่าง ๆ หรือ (5) สถานีตารวจภูธรต่าง ๆ เป็นต้น
3. การแจ้งกาหนดการทดสอบความรู้ : เป็นเรื่องการประเมินผลกระบวนการ (Formative evaluation) คือ การ
ประเมินผลก่อนและระหว่างการสอนเพื่อแสดงจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียน ซึ่งในส่วนของการทดสอบความรู้ (Test) เป็น
กระบวนการในการชี้แสดงความรู้ของผู้เรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กาหนด การทดสอบเป็นวิธีการวัดผลการเรียนโดยสามารถจาแนก
เป็น 2 ประเภท (1) การวัดโดยใช้การทดสอบ เช่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบทดสอบวัดความถนัด เชาว์ปัญญา และ (2) การ
วัดโดยไม่ใช้การทดสอบ เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การวัดผลงาน ซึ่งการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลสามารถ
ทาได้ 3 ช่วง (1) ก่อนการสอน (2) ขณะกาลังสอน และ (3) หลังการสอน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะนี้ยึดข้อค้นพบที่ได้จากงานเป็นหลัก ให้ความสาคัญกับเรื่องที่ผู้สอนควรต้องปรับปรุง 3 เรื่องประกอบด้วย
(1) ให้ความเอาใจใส่นักเรียนนายร้อยตารวจพร้อมกับให้คาปรึกษาที่ถูกต้องต่อนักเรียนนายร้อยตารวจที่เข้ารับคาปรึกษา (2) ควร
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก และ (3) ควรแจ้งให้นักเรียนนายร้อยตารวจทราบทุกครั้งก่อนจะทาการทดสอบวัด
ความรู้ ซึ่งแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. คณบดีคณะตารวจศาสตร์ / หัวหน้าภาควิชาบริหารงานตารวจ กาชับให้อาจารย์ผู้สอนจัดทาแบบฟอร์มแจ้งช่วงเวลา
ให้คาปรึกษากับนักเรียนนายร้อยตารวจ ควบคู่กับรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมกับปลูกฝังผู้สอนในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ
2. หัวหน้าวิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจ จัดทา มคอ3 โดยกาหนดหัวข้อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
3. อาจารย์ผู้สอน / วิทยากรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจ ต้องแจ้งนักเรียนนาย
ร้อยตารวจให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ว่า สัปดาห์ถัดไปในหัวข้อการบรรยายนี้จะมีการทดสอบความรู้ท้ายชั่วโมงเพื่อเป็น
คะแนนเก็บระหว่างภาค
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิชาสัมมนาอื่นๆ ที่อยู่ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตารวจ เช่น วิชาสัมมนาในวิชา
กฎหมายอาญา สัมมนาในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การสัมมนาการสืบสวน สัมมนาการสอบสวน ในตัวแปรเดียวกันกับ
งานนี้
2. ควรเพิ่มมิติในการศึกษาโดยเปลี่ยนหรือเพิ่มตัวแปรอิสระที่ไม่ปรากฏในงานนี้ เพื่อตรวจสอบว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควร
ปรับปรุงต่อการจัดการเรียนการสอน
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3. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักเรียนนายร้อยตารวจที่เลือกลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาการบริหารงานตารวจ
ในภาคการศึกษาปัจจุบันกับภาคการศึกษาที่ผ่านมารวมถึงภาคการศึกษาในอนาคตว่ามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน
วิชานี้เหมือนหรือต่างกันเช่นใด
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