สวัสดีท่านผู้อ่านวารสาร ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ( พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 ) ของปีที่ 4 ซึ่งเป็นฉบับที่ 2 พุทธศักราช
2563 สำหรับฉบับนี้ ยังคงมีผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวนมากเสนอบทความวิชาการและ
บทความวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ ผู้จัดทำได้จัดทำวารสารทั้งในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และรูปเล่มโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดพื้นที่
ซึ่ง เป็ น สื่ อ กลางในการแลกเปลี ่ย นเรีย นรู ้ เผยแพร่ผ ลงานวิจั ย นวัตกรรม และองค์ความรู้ ใหม่ อั น เป็ น
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ
อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างกว้างขวางและมีมาตรฐานในระดับชาติ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เขียนบทความส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านการศึกษาเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้คณะผู้จัดทำวารสารยังสมนาคุณสำหรับผู้เขียนบทความในวารสารโดยการส่งฉบับ
รูปเล่มไปยังผู้เขียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกเช่นเคย ตลอดระยะเวลาในการจัดทำวารสารศึกษาศาสตร์สาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวม 4 ปี ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำวารสารทุกคนที่สามารถนำพาวารสารไปสู่ ระบบ
ThaiJo ฐาน 2 (2562-2565) วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฉบับนี้ มีการเปลี่ยนแปลง
จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร โดยเพิ่มจำนวนบทความที่เผยแพร่เป็น 10 บทความต่อฉบับ เพื่อให้
สอดคล้องกับจำนวนและความต้องการในการเผยแพร่บทความวิจัยของนักวิจัย
หวังเป็น อย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้ร ับสาระต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในด้าน
การศึกษา เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาของประเทศชาติสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรีฑา แก้วคง
บรรณาธิการวารสาร

เจ้าของ
บรรณาธิการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรีฑา แก้วคง
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร ธนสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี คนเทีย่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิเทพ ปิตุภูมินาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนันท์ โสวรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิเทพ ปิตุภูมินาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง
อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล
อาจารย์ ดร.ลฎาภา ลดาชาติ
อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ
อาจารย์ ดร.สุนันชัย ออนตะไคร้
อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม
อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันท์
อาจารย์ ดร.พรสุดา อินทร์สาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง
อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศริ ิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนานุกลุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศกั ดิ์ พุ่มอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
อาจารย์ ดร.สริตา เจือศรีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สีแล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์
อาจารย์ ดร.โชคศิลป์ ธนเฮือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ สีบตุ ร
อาจารย์ ดร.ศักดิด์ า น้อยนาง
อาจารย์ ดร.พงศธร มหาวิจติ ร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีระวรรณ เกษสิงห์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิตพิ รเทพิน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ
อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ
อาจารย์ ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ
อาจารย์ ดร.แสงกฤช กลั่นบุศย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย พะวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงษ์
อาจารย์ ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร วัจนะ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิติมา วรรณศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกญ
ั ญา แช่มช้อย
อาจารย์ ดร.สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันการพลศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาโรช สอาดเอี่ยม
อาจารย์ ดร. เยาวทิวา นามคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิติมา วรรณศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษ์ อุดมรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
อาจารย์ ดร.ศักดิด์ า น้อยนาง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์
อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษ์ อุดมรัตน์
อาจารย์ ดร. เยาวทิวา นามคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิเทพ ปิตุภูมินาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศกั ดิ์ พุ่มอินทร์
อาจารย์ ดร.ศักดิด์ า น้อยนาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา
อาจารย์ ดร.พรสุดา อินทร์สาน
อาจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง
รองศาสตราจารย์ ดร.จิติมา วรรณศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 2) ระดับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสำเร็จกับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4) สร้างสมการพยากรณ์
ความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 260 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์ แกน
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น กำหนดสัดส่วนตามขนาดของกลุ่มประชากรในแต่ละสถานศึกษา และทำการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00
และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.957 สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.99, S.D. = 0.59) 2) ระดับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.12, S.D. = 0.55) 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ระดับความสำเร็จในการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา มี 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร (X10), ปัจจัยด้านบุคลากร (X5), ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้นำของผู้บริหาร (X1) และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (X9) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณในการทำนายเท่ากับ 0.843 สามารถพยากรณ์ความสำเร็จได้ร้อยละ 71.12 และค่าคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์
เท่ากับ 0.299 ดังสมการพยากรณ์ต่อไปนี้ สมการรูปคะแนนดิบ Y' = 1.140 +.309X10 +.213X5 +.117X1 +.106X9 และ
สมการรูปคะแนนมาตรฐาน Z'y = .373ZX10 +.275ZX5 +.150X1 +.142ZX9
คำสำคัญ: ปัจจัยที่ส่งผล ความสำเร็จในการบริหาร งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ABSTRACT
The objectives of this research are 1) to study the level of the factors of the success in
the internal quality assurance in the Vocational Education Institutions, 2) to study the level of success in of
the internal quality assurance in the Vocational Education Institutions, 3) to study the relationship between
the factors affect the success and the internal quality assurance administration of the Vocational Education
Institutions, 4) to design the equations for predicting the success in the internal quality assurance
administration of the Vocational Education Institutions. The 260 samples selected by using finished table
(programmed table) of Krejcie and Morgan to find the Stratified Random Sampling and proportion of sample
from each educational institute and then do the specific sampling. The tools used in this research are
5 level of questionnaire. The index of conformance is between 0.67 and 1.00 and the confidence is 0.957.
The statistic of data analysis consists of frequency distribution, percentage, average ( mean) , standard
deviation, Pearson's coefficient analysis and the analysis step by step of multiple regression to design
the predicted equation.
The results of research finds that 1) the factors of the success in the internal quality assurance in
the Vocational Education Institutions is in good level (X̅ = 3.99, S.D. = 0.59), 2) the level of success in of
the internal quality assurance in the Vocational Education Institutions is in good level (X̅ = 4.12, S.D. = 0.55),
3) the positive relationship between the factors affect the success and the internal quality assurance
administration of the Vocational Education Institutions is at .01, 4) 4 factors are able to predict the success
of the Vocational Education Institutions are a factor of communication (X10), factor of educational staff (X5),
factor of leadership of educational administrator ( director) ( X1) and the factor of cooperation of staff in
vocational institutes (X9) shows the statistic at .01 . The correlation coefficient is equal to 0.843. This is able
to predict the success at 71.12% and the standard deviation of the prediction is 0.299. The predict equations
are as follow: The Unstandardized Score form (equation) is Y' = 1.140 +.309X10 +.213X5 +.117X1 +.106X9 and
the Standard Score form (equation) is Z'y = .373ZX10 +.275ZX5 +.150X1 +.142ZX9
KEYWORDS: Factors, Success of Administration, Internal Quality Assurance of Educational Institutions
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บทนำ
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยู่ในห้วง
เวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้นสังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนา
เทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม และการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจำกัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้าน และจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ที ่ ชั ด เจนขึ ้ น ท่ า มกลางปั ญ หาท้ าทายหลากหลายที ่ เป็ น อุ ปสรรคสำคั ญสำหรั บ การพั ฒ นานั ้ น ป ระเทศต้ อ งเร่ งพัฒนา
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ปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มที่อยู่
ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึง
การพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนา และยกระดับคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัย
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้าง
การจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่า งเสมอภาคทั่วถึง และ
ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลัง
ด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมิน และ
การรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ตลอดจนมีการวิจัย และใช้เทคโนโลยีในการสร้าง และจัดการความรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทัก ษะอาชี พที ่สอดคล้อ งกั บบริบ ทพื ้นที่ (นักศึกษาวิทยาลัยป้ อ งกั น
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59, 2560)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 6 ได้กล่าวถึง
หลักการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 9
การจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ (1) มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการ
ปฏิบัติ (2) มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึ กษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา ซึ่งได้กำหนดไว้ในหมวดที่ 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึ กษาทุ กระดับ ประกอบด้ว ย ระบบการประกัน คุ ณภาพภายใน และระบบการประกัน คุ ณภาพภายนอ ก
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้น
สังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่ าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 49 ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็น
องค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี
นั บ ตั ้ ง แต่ ก ารประเมิ น ครั ้ ง สุ ด ท้ า ย และเสนอผลการประเมิ น ต่ อ หน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง และสาธารณชน มาตรา 50
ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาตลอดจนให้ บคุ ลากร
คณะกรรมการของสถานศึกษารวมทั้งผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณา
เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามคำร้องขอของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
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การศึกษา หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง ที่ทำการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
นั้นมาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ให้สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงาน
ต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการให้มี
การปรับปรุงแก้ไข (ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, 2556)
จากความสำคัญดังกล่าวที่มีความเชื่อมโยงกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออก
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับ และประเภทการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคล้องกับความต้องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของ
ภาครัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพ
และความเป็นเลิศทางวิชาชีพ จึ งได้จัดทำหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุ ณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย เจตนารมณ์ และสาระสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา หน้าที่
และความรับผิดชอบในการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแล และสถานศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา (สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2561)
จังหวัดเชียงรายมีการจัดการศึกษาในทุกระดับ แต่การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพ ห รือ
มีทักษะในการปฏิบัติงานนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการ
จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 ในการจัดการศึกษาในด้าน
วิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ) และการฝึกอบรมวิชาชีพ (ระยะสั้นและระยะยาว) ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับปรัชญาการอาชีวศึกษา
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ อ าชี วศึก ษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอาชีว ศึก ษาในแต่ ระดั บ (สำนั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2560) และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) จึงต้องตระหนัก
และเห็ นถึงความสำคั ญของการจัดการศึก ษาที ่ม ีคุ ณภาพ อาชี ว ศึ กษาจังหวัดเชี ยงราย (อศจ.เชี ยงราย) ประกอบด้วย
สถานศึกษาภาครัฐ จำนวน 8 แห่ง จากข้อมูลของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ในจำนวนนี้มีสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินภายนอก รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558) พบว่า ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายใน
ของแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกัน โดยมีผลการประเมินคุณภาพตั้งแต่ระดับ พอใช้ ดี และดีมาก จากข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจั งหวัดเชียงราย มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งในทางปฏิบัติระดับคุณภาพของสถานศึกษาควรมีคุณภาพเหมือนกัน ดังนั้นระดับคุณภาพเหล่านี้จึงอาจส่งผล
กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน), 2554) การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายหลาย
ด้านทั้งภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์สามารถ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง และชุมชน นอกจากนี้ยังต้องมีปัจจัยด้านต่าง ๆ
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มาช่วยสนับสนุนในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิด ความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน (สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2561)
ด้วยความเป็นมา และความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปเป็นแนวทางการวางแผน
พัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ให้มีคุณภาพมากยิ ่ งขึ้น
ตอบสนองภารกิจการบริหารสถานศึกษา นำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จกับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
4. เพื ่ อ สร้า งสมการพยากรณ์ ค วามสำเร็ จ ในการบริ หารงานประกั น คุ ณภาพภายในของสถานศึ ก ษา สั ง กัด
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหาร
งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 10 ปัจจัย
1. ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร
2. ปัจจัยด้านการใช้ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
3. ปัจจัยด้านการจัดโครงสร้างองค์กร
4. ปัจจัยด้านงบประมาณ
5. ปัจจัยด้านบุคลากร
6. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร
7. ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยี
8. ปัจจัยด้านการจูงใจ
9. ปัจจัยด้านการมีสว่ นร่วม
10. ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร

ตัวแปรตาม
ความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 5 ด้าน
1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
4. ด้านการมีส่วนร่วม
5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน
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วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จำนวน 8 สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 29 คน ครูผู้สอน จำนวน 517 คน
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 225 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 771 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ทั้ง 8 สถานศึกษา กำหนดขนาดของ
กลุ ่ ม ตั วอย่า งโดยใช้ ตารางสำเร็ จรู ป ของเครจซี่ แ ละมอร์แ กน Krejcie and Morgan (1970) เที ย บขนาดของประชากร
ที่ 800 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 260 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) แล้วนำมา
กำหนดสัดส่วนตามขนาดของกลุ่มประชากรในแต่ละสถานศึกษา และทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
สถานศึกษา
ขนาดกลุม่
บุคลากร
ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ตัวอย่าง
ทางการศึกษา
1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
66
2
47
17
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
58
2
39
17
3. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
28
1
20
7
4. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
23
1
14
7
5. วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
22
1
17
4
6. วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
12
1
7
4
7. วิทยาลัยการอาชีพเทิง
26
2
15
9
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
25
1
14
10
รวมทั้งสิ้น
260
10
174
76
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ และประสบการณ์ในการทำงาน ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 10 ปัจจัย จำนวน 60 ข้อ ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ธ (Likert)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับระดับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 5 ด้าน จำนวน 23 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตามแนวคิดของลิเคอร์ธ (Likert)
ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จของ
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question)
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การสร้างเครื่องมือการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ที่ส่ งผลต่อความสำเร็จ ในการบริหารงานประกัน คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
2. ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการสร้ า งเครื ่ อ งมื อ โดยยึ ด กรอบแนวคิ ด ให้ ค รอบคลุ ม ปั จ จั ย ที ่ ส ่ งผลต่อ
ความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
3. นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม และนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนำเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ด้านเนื้อหา โครงสร้าง และภาษา ให้ได้ข้อคำถามที่ครอบคลุมแล้วนำมา
ปรับปรุงแก้ไข ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนำผลการ
ตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิ ยามศัพท์ (IOC: Index of
Item Objective Congruence) คัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปไว้ใช้โดยได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 และแก้ไขปรับปรุงข้อคำถามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
4. ผู้วิจัยนำเครื่องมือที่ได้จากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จำนวน 30 คน แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธี
คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.957 และ
จัดทำเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยนำส่งที่งานสารบรรณในแต่ละวิทยาลัย
2. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งทางไปรษณีย์ และนำส่งด้วยตัวเอง ให้กับงานสารบรรณของ
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ทั้ง 8 แห่ง โดยมีการนัดหมายกำหนดการเก็บรวบรวมใช้ระยะเวลา 15-20 วัน
ผู้ตอบแบบสอบถามนำส่งแบบสอบถามที่งานสารบรรณในสถานศึกษาที่สังกัดอยู่ และในสถานศึกษาที่ผู้วิจัยสังกัดอยู่ คือ
วิทยาลัยการอาชีพเทิง ทางผู้วิจัยจะดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยจะไม่สามารถให้ข้อมูล หรือตอบแบบสอบถาม
นี้ได้ เพื่อที่จะไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับทีมผู้วิจัยที่ทำงานอยู่ ณ สถานศึกษาแห่งนี้
3. ผู้วิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองที่งานสารบรรณในแต่ละวิทยาลัยหลังจาก
ระยะเวลาผ่านไป 15-20 วัน ซึ่งสามารถติดตามเก็บแบบสอบถามจนครบ จำนวนทั้งสิ้น 260 ฉบับ แบบสอบถามมีความ
สมบูรณ์ จำนวน 260 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ
(Percentage)
2. ความคิ ด เห็น เกี ่ย วกั บ ระดั บ ปั จ จั ยที ่ส่ งผลต่อ ความสำเร็จ ในการบริห ารงานประกัน คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และระดับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
3. การวิเคราะห์ความสั มพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษากับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
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ใช้การวิเคราะห์ ค่ าสัม ประสิ ทธิ์ สหสัมพัน ธ์ (Rxy) ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment coefficient) และแปล
ความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
4. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)
เพื่อสร้างสมการพยากรณ์
5. ข้อเสนอแนะการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสูค่ วามสำเร็จของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
และเรียงความถี่จากมากไปหาน้อย

ผลการวิจัย
1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน
n = 260
ระดับปัจจัย
ประกันคุณภาพภายใน
X̅
S.D.
1 ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร
4.02
0.71
มาก
2 ด้านการใช้ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
4.01
0.67
มาก
3 ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร
4.02
0.63
มาก
4 ด้านงบประมาณ
3.95
0.70
มาก
5 ด้านบุคลากร
4.00
0.71
มาก
6 ด้านวัฒนธรรมองค์กร
4.07
0.66
มาก
7 ด้านการใช้เทคโนโลยี
3.96
0.65
มาก
8 ด้านการจูงใจ
3.91
0.69
มาก
9 ด้านการมีส่วนร่วม
3.94
0.74
มาก
10 ด้านการติดต่อสื่อสาร
4.02
0.67
มาก
รวม
3.99
0.59
มาก
จากตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย พบว่า ระดับปัจจัย ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชีย งราย โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก คือ
(X̅ = 3.99, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากสุด 3 ลำดับ ดังนี้ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์ ก ร (X̅ = 4.07, S.D. = 0.66), ปั จ จั ย ด้ า นการจั ด โครงสร้ า งองค์ ก ร (X̅ = 4.02, S.D. = 0.63) และปั จ จั ย ด้ า นการ
ติดต่อสื่อสาร (X̅ = 4.02, S.D. = 0.67) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยน้อยสุด 3 ลำดับ ดังนี้ ปัจจัย
ด้านงบประมาณ (X̅ = 3.95, S.D. = 0.70), ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (X̅ = 3.94, S.D. = 0.74) และปัจจัยด้านการจู งใจ
(X̅ = 3.91, S.D. = 0.69)
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2. ระดับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ระดับความสำเร็จในการบริหาร
n = 260
ระดับความสำเร็จ
งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
X̅
S.D.
1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
4.20
0.58
มาก
2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4.11
0.65
มาก
3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
4.14
0.65
มาก
4 ด้านการมีส่วนร่วม
4.14
0.64
มาก
5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
4.01
0.70
มาก
รวม
4.12
0.55
มาก
จากตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย พบว่า ระดับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.12, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงลำดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา (X̅ = 4.20, S.D. = 0.58),
ด้านการมีส่วนร่วม (X̅ = 4.14, S.D. = 0.64), ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา (X̅ = 4.14, S.D. = 0.65), ด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน (X̅ = 4.11, S.D. = 0.65) และ ด้านปัจจัยพื้นฐาน (X̅ = 4.01, S.D. = 0.70)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จกับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ตาราง 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษากับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหาร
ความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (Y)
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (X)
1. ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X1)
.712**
2. ด้านการใช้ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน (X2)
.640**
3. ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร (X3)
.716**
4. ด้านงบประมาณ (X4)
.654**
5. ด้านบุคลากร (X5)
.753**
6. ด้านวัฒนธรรมองค์กร (X6)
.702**
7. ด้านการใช้เทคโนโลยี (X7)
.672**
8. ด้านการจูงใจ (X8)
.749**
9. ด้านการมีส่วนร่วม (X9)
.727**
10. ด้านการติดต่อสื่อสาร (X10)
.788**
หมายเหตุ: ** P < .01
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จากตาราง 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษากับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย ทุกด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X1), ด้านการใช้ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน (X2), ด้านการจัด
โครงสร้างองค์กร (X3), ด้านงบประมาณ (X4), ด้านบุคลากร (X5), ด้านวัฒนธรรมองค์กร (X6), ด้านการใช้เทคโนโลยี (X7),
ด้านการจูงใจ (X8), ด้านการมีส่วนร่วม (X9) และ ด้านการติดต่อสื่อสาร (X10) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความสำเร็จใน
การบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ปั จ จั ย ที ่ ส ามารถพยากรณ์ ความสำเร็ จในการบริ หารงานประกั นคุ ณภาพภายในของสถานศึ ก ษา สั งกั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ตาราง 5 แสดงค่าสถิติของตัวพยากรณ์ที่ใช้พยากรณ์ปัจจัยด้านที่ ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ตัวแปรพยากรณ์
B
SE.B
t
P
β
**
ด้านการติดต่อสื่อสาร (X10)
.309
.373
.050
6.242
.000
**
ด้านบุคลากร (X5)
.213
.275
.043
4.927
.000
ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X1)
.117
.150
.042
2.790**
.006
**
ด้านการมีส่วนร่วม (X9)
.106
.142
.043
2.490
.013
ค่าคงที่
1.140
.121
9.425**
.000
2
2
R = .843
R = .711
R adj = .707
S.E.est. = .299
หมายเหตุ: ** P < .01
จากตาราง 5 แสดงค่าสถิติของตัวพยากรณ์ที่ใช้พยากรณ์ปัจจัยด้านที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมของตัวแปร
พยากรณ์ ทั้ง 4 ตัวแปร กับตัวแปรความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย มีค่าเท่ากับ .843 ค่าคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์เท่ากับ .299 และพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของ
ตัวแปรพยากรณ์รวมทั้งค่าคงที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ระดับ ความสำเร็จในการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
การติดต่อสื่อสาร (X10), ปัจจัยด้านบุคลากร (X5), ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X1) และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (X9)
สามารถพยากรณ์ความสำเร็จได้ร้อยละ 71.12 และเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ สมการรูปคะแนนดิบ Y' = 1.140 +.309X10
+.213X5 +.117X1 +.106X9 สมการรูปคะแนนมาตรฐาน Z'y = .373ZX10 +.275ZX5 +.150X1 +.142ZX9
5. ข้อเสนอแนะการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสูค่ วามสำเร็จของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยี มีผู้ให้ข้อเสนอแนะการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่
ความสำเร็จของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย มีความถี่รวมสูงสุด โดยมีข้อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด ได้แก่
ควรแก้ไขปัญหาเรื่องอินเตอร์เน็ ตให้ใช้ได้ทั่วถึง และข้อที่มีความถี่น้อยที่สุด ได้แก่ ส่งเสริมอบรมการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ด้าน IT และพัฒนานวัตกรรมใหม่มุ่งสู่ Thailand 4.0
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อยดังนี้ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านการจัดโครงสร้างองค์กร ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ
ของผู ้ บ ริ ห าร ปั จ จั ย ด้ า นการใช้ ท รั พ ยากรเพื ่ อ การเรี ย นการสอน ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากร ปั จ จั ย ด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี
ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม และปัจจัยด้านการจูงใจ
2. ผลการศึกษาระดับความสำเร็จในการบริหารงานประกั นคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย พบว่า ระดับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านผู้เรียน
และผู้สำเร็จการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
และด้านปัจจัยพื้นฐาน
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการ
บริหารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ทุกด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร
ด้านการใช้ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านวัฒนธรรมองค์กร
ด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านการจูงใจ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์ทางบวกกั บระดั บ
ความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
4. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ระดับความสำเร็จในการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร
ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสม
ของตั ว แปรพยากรณ์ ก ั บ ตั ว แปรความสำเร็ จ เท่ า กั บ .843 ค่ า คลาดเคลื ่ อ นจากการพยากรณ์ เ ท่ า กั บ .299 และพบว่ า
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์รวมทั้งค่าคงที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสำเร็จในการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย สามารถพยากรณ์ความสำเร็จได้ร้อยละ 71.12 และ
เขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ สมการรูปคะแนนดิบ Y' = 1.140 +.309X10 +.213X5 +.117X1 +.106X9 สมการรูปคะแนน
มาตรฐาน Z'y = .373ZX10 +.275ZX5 +.150X1 +.142ZX9

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
1. ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ผลการวิเคราะห์ ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า วัฒนธรรมองค์กรในแต่ละสถานศึกษาในสั งกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย มีลักษณะการ
ปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ตลอดจนถึงบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีความตระหนักในการรับผิดชอบ
ร่วมกัน วัฒนธรรมการทำงานในองค์กรมีสภาวะต่อการยอมรับ และพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการสร้าง
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน บุคลากรในสถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันด้วยความจริงใจ และให้เกียรติเกื้อกูลกันซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นคุณค่าของการประเมิน เพื่อพัฒนางานในองค์กร

11

CMU Journal of Education, Vol.4 No. 2 2020
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 2563

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยรัตน์ ต.เจริญ และคณะ (2560) ได้ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของวิทยาลัยเชียงราย พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
วิทยาลัยเชียงราย อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านลักษณะบุคลากร ด้านลักษณะวัฒนธรรมองค์กร และด้านการบริหารจัดการ
งานวิจัยของ กฤษฎา การีชุม (2554) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู พบว่า ปัจจัยทางการบริหารระดับครูทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านลักษณะของบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมองค์กร
และงานวิจัยของ วินัยพงษ์ คำแหง (2553) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์ระหว่างกันทางบวกปานกลาง และปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่
ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านภาวะผู้นำ และปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี
2. ผลการศึกษาระดับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย ผลการวิเคราะห์ ระดับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย มีการประเมินสมรรถนะผู้เรียน และผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการดูแล และแนะแนว
ผู้เรียนอย่างทั่วถึงทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ
ผู้เรียนมีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ผู้เรียนมีงานทำ และสามารถศึกษาต่อ
หลังจากสำเร็จการศึกษา สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 (ยุทธศาสตร์ที่ 2) การผลิตและพัฒนา
กำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนา
กำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับคุณวุฒิ
การศึกษา และวิชาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ ความเชี่ยวชาญ และเป็นเลิศเฉพาะทาง และเพื่อพัฒนา
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560)
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ทุกด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำของ
ผู ้ บ ริ ห าร ด้ า นการใช้ ท รั พ ยากรเพื ่ อ การเรี ย นการสอน ด้ า นการจั ด โครงสร้ า งองค์ ก ร ด้ า นงบประมาณ ด้ า นบุ ค ลากร
ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านการจูงใจ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับระดับความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดำรงเกียรติ วันทา (2559) ได้ศึกษา ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กมีความสัมพันธ์ทางบวก ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งหมดมี 4 ตัว
เรี ย งลำดั บ ความสำคั ญ ดั งนี้ ภาวะผู ้ น ำของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา การเรี ย นรู ้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
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การมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียน และเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานวิจัยของ วราภรณ์ ช่วยแก้ว (2555)
ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารงานประกันคุณภาพภายในด้านต่าง ๆ กับการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล มีความสัมพันธ์
กันทางบวก ปัจจัยการบริหารงานด้านเทคโนโลยี ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการจูงใจ ด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
และด้านการติดต่อสื่อสาร สามารถพยากรณ์การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล และงานวิจัยของ วินัยพงษ์ คำแหง (2553) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านภาวะผู้นำ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ด้านสังคม
ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างกันทางบวกปานกลาง
4. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ระดับความสำเร็จในการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร
ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย มีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ นิเทศกำกับดูแลติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีเป้าหมายที่ชัดเจนใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน มีความ
ยุติธรรมนำกฎระเบียบต่าง ๆ มาใช้ในการบังคับบัญชา มีการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ชัดเจนเข้าใจง่าย มีการดำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร โดยมีการจัดทำแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ และ
ภารกิจของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ความคิดได้ปฏิ บัติ และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้ องด้วยวิธีการที่หลากหลาย และสร้างความไว้วางใจในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชยในความสำเร็จของบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดำรงเกียรติ วันทา (2559) ได้ศึกษา ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งหมด
มี 4 ตัว เรียงลำดับความสำคัญ ดังนี้ ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา การเรียนรู้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียน และเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานวิจัยของ วราภรณ์ ช่วยแก้ว (2555)
ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในจั งหวั ด สตู ล พบว่ า ปั จ จั ย การบริ ห ารงานด้ า นเทคโนโลยี ด้ า นโครงสร้ า งองค์ ก ร ด้ า นการจู งใจ
ด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน และด้านการติดต่อสื่อสาร สามารถพยากรณ์การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล และงานวิจัยของ วินัยพงษ์ คำแหง (2553)
ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัย
การบริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ คือ
ปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์กร
ด้านภาวะผู้นำ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี
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ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานขององค์กร
2. ด้านการใช้ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ สถานศึกษาควรมีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และ
สิ่งอำนวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และเพียงพอต่อผู้เรียน หรือผู้รับบริการ
3. ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร ได้แก่ สถานศึกษาควรมีการจัดบุคลากรให้ตรงกับสายการบังคับบัญชา สอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถ
4. ด้านงบประมาณ ได้แก่ สถานศึกษาควรมีการวางแผนค่าใช้จ่ายในอนาคตได้อย่างเหมาะสมกับนโยบาย และ
บริบทของสถานศึกษา
5. ด้านบุคลากร ได้แก่ สถานศึกษาควรมีระบบการพิจารณาความดีความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่บุคลากร
ที่เหมาะสมเป็นธรรม
6. ด้านวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ สถานศึกษาควรมีการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน และ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน
7. ด้านการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอยู่เสมอ
8. ด้านการจูงใจ ได้แก่ สถานศึกษาควรมีระบบสวัสดิการ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม และควรมีการจัดระบบงานที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน
9. ด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ สถานศึกษาควรมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรตัดสินใจได้อย่างอิสระ
10. ด้านการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ สถานศึกษาควรใช้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้เกิดความแน่ใจ และความเข้าใจตรงกัน
ในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารที่ส่งผลต่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ควรมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ส่งผลต่อ การบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อให้
เกิดการพัฒนาด้านคลากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ควรมีการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ การบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.โสภา อำนวยรัตน์ ที่ได้กรุณา
ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอันเป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดีตลอดมา
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งทางด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธี
และเครื่องมือที่ใ ช้ในการดำเนินการวิจัย ช่วยแนะนำแก้ไขให้สมบูรณ์ และสำเร็จได้ด้วยดี ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายทุกสถานศึกษาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
และอนุญาตให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม และได้ช่วยเก็บรวบรวมข้ อมูล
จัดส่งคืนให้แก่ผู้วิจัย ท้ายนี้ผู้วิจัยขอน้อมรำลึกถึงอำนาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ในสากลโลก
อันเป็นที่พึ่งให้มีสติปัญญาในการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยขอให้เป็นกตเวทิตา แด่ บิดา มารดา ครอบครัว ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้เขียน
หนังสือ และบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจัย จนสามารถทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินหลักสูตรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โปรแกรม
การศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท
ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต โดยกลุ่ม ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์ทางด้านหลักสูตรและการสอน ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2559 รวม 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) ผลการวิจัยพบว่า การประเมินหลักสูตรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โปรแกรมการศึกษา
นานาชาติขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ในแต่ละด้านดังนี้ 1. ด้านบริบท ผลการประเมินด้านบริบทในภาพรวม มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.88 S.D. = 0.08) 2. ด้านปัจจัยนำเข้า ผลการประเมินด้านบริบทในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.72 S.D. = 0.04) 3. ด้านกระบวนการ ผลการประเมินด้านบริบทในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.51 S.D. = 0.10) และ 4. ด้านผลผลิต ผลการประเมินด้านผลผลิตในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
( X = 3.64 S.D. = 0.04) จากผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คำสำคัญ: การประเมินหลักสูตร โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพืน้ ฐาน
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ABSTRACT
The purpose of this research was to evaluate the International Education Program. (Secondary)
curriculum of Piboonbumpen Demonstration School, Burapha University, using the CIPP Model to evaluate
four dimensions: context, input, process, and output. The sample group of 39 participants was comprised
of specialists experienced in curriculum and teaching, director, teacher, parents, students in International
Education Program of the academic year of 2016 of Piboonbumpen Demonstration School and their
guardians. The research instruments included questionnaires and document auditing survey forms. The data
was analyzed. Using Statistical Package for Social Science to find percentage, mean, standard deviation and
Content Analysis. The results revealed: Evaluation of Piboonbumpen Demonstration School, Burapha
University Curriculum: International Education Program. (Secondary) In each aspect as follows 1. Regarding
the evaluation of school context, Overall context assessment results was good and passed the evaluation
criteria. ( X = 3.88 S.D. = 0.08) 2. Regarding the evaluation of school input, Overall context assessment
results was good and passed the evaluation criteria. ( X = 3.72 S.D. = 0.04) 3. Regarding the evaluation of
school process, Overall context assessment results was good and passed the evaluation criteria. ( X = 3.51
S.D. = 0.10) 4. Regarding the evaluation of school output, Overall context assessment results was good and
passed the evaluation criteria. ( X = 3.64 S.D. = 0.04) From the evaluation results, it is appropriate to be at
a high level in all 4 areas through the evaluation criteria.
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บทนำ
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกฝน
การอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อมุ่งพัฒนาให้สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม ซึ่งการจัดการศึกษาทุกระบบต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของ
ตนเองกับสังคม ตลอดจนประวัติความเป็นมาของสังคมไทย การเมืองและการปกครอง ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งเรื่องการจัดการด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษา การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข การ
ใช้และการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย
และการประยุกต์ใช้ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึ กษาดำเนินการจัดการ โดยการจัดเนื้อหาสาระและการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
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ฝึกทักษะกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหาฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ อย่างต่อเนื่อง
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุก
สถานที่ มีการจัดการเรียนรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: หน้า 8)
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยให้ทุกโรงเรียน
หรือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระบบใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัด
การศึกษาเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
สร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย เน้นความสำเร็จให้
ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก ปลูกฝังจิตสำนึกในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าสวนตน เคารพยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามเจตนารมณ์มาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยเริ่มใช้ ในโรงเรียน
ต้นแบบ และโรงเรียนที่มีความพร้อมการใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา 2552 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ 4 ใช้ในโรงเรียนทั่วไปทั้งประเทศปีการศึกษา 2553 และตั้งแต่ปีการศึ กษา 2555 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 2552) ใน
การปฏิรูปการเรียนรู้นั้น หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปครูผู้สอน เพราะครูผู้สอนคือผู้ที่จะเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ
ไปสู่ตัวผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม จัดเป็นสิ่งที่สำคัญ ตลอดจน
การพัฒนาหลักสูตรให้ มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจเพื่ออนาคตที่ดีของผู้เรียน
หลักสูตรถือเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดแนวทางการจัดการศึกษา
เพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้ การจัดการศึกษา
ที่ดีจึงควรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชีวิตและสังคมของผู้เรียน หลักสูตรจึงจำเป็นต้องปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีความ
เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยู่เสมอ ในการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกประเภท เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่กำหนดไว้
และเป็นการวางแผนการประเมินผลให้ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงในตัวผูเ้ รียน ว่าได้บรรลุตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์จริง
หรือไม่ เพื่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะได้รู้และคิดเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป ดังนั้น หลักสูตรที่ดีและเหมาะสมจะต้องมีการพัฒนา
อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองของประเทศตลอดจน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของ
ชาติเพราะฉะนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องเล็งเห็นความ
สำคัญและทำหน้าที่ในจุดนี้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรเป็นกรอบหรือแนวทางที่จะ
นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นมวลประสบการณ์ทั้งหมดที่จัดขึ้นให้แก่ผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้พัฒน าความรู้
ความสามารถและคุ ณ ลั ก ษณะตามความมุ ่ ง หมายสนองต่ อ เจตนารมณ์ ข องการจั ด การศึ ก ษาดั ง กล่ า ว โดยองค์ ก ร
สถาบันการศึกษา สถานศึกษา อาจมีการกำหนดโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรจะมี
กระบวนการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของนักการศึกษาหรือนักพัฒนาหลักสูตรท่านใดก็ตาม ระบบ
สุดท้ายจะเป็นระบบประเมินหลักสูตร ซึ่งมีรูปแบบในการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของนักพัฒนาหลักสูตรหลาย ๆ ท่าน
ซึ่งในการประเมินหลักสูตรนั้นจะมีความสำคัญต่อการที่จะพิจารณาตัดสินชี้ขาดว่าหลักสูตรที่ได้รับการประเมินมีความ
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เหมาะสม เห็นสมควรที่จะดำเนินการใช้ต่อไป หรือมีส่วนใดที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงก่อนจะนำไปใช้ใหม่หรือหลักสูตรนั้น ๆ
จำเป็นต้องยุติ หรือยกเลิกการใช้หลักสูตรดังกล่าวนั้น ๆ เลย
การประเมินหลักสูตรโดยใช้รูปแบบซิ ปป์ (CIPP model) ของ Stufflebeam และคณะ (1971) ซึ่งเป็นการ
ประเมินกระบวนการอย่างต่อเนื่องครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และประเมิน ทั้งความก้าวหน้า และประเมิน
สรุปรวม สามารถใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เป็นการประเมินที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
รูปแบบซิป (CIPP model) เป็นวิธีการประเมินที่มีผู้นิยมนำมาใช้ในการประเมินหลักสูตร รวมถึงใช้ในการประเมินโครงการ
ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ซึ่ง สุภาพร พิศาลบุตร (2543, หน้า 227-228) ได้แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วนด้วยกันคือ 1) การ
ประเมินสาระสำคัญแวดล้อม (Context evaluation) เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเรื่องการกำหนดวัตถุประสงค์
ของแผนงานหรือโครงการ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบที่แวดล้อมระบบการผลิตหรือระบบการใช้บริการ หรือ
องค์กรการปฏิบัติงาน 2) การประเมินผลปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) เพื่อช่วยการตัดสินใจในการเลือกใช้กลุ่ม ของ
ทรัพยากรหรือปัจจัยที่มีข้อนำเข้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน หรือโครงการเป็นการประเมินผล
เพื่อค้นหาแนวทางการจัดหา และจัดสรรทรัพยากรหรือปัจ จัยนำเข้าซึ่งได้ แก่บุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์และอาคาร
สถานที่ที่ประหยัดและตอบแทนสูงสุด 3) การประเมินผลกระบวนการ (Process evaluation) เพื่อช่วยการตัดสินใจในเรื่อง
การเลือกวิธีดำเนินการของแผนงานหรือโครงการหรือหากเป็นโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้ว ก็เป็นข้อมู ลพิจารณาตัดสิน
ความก้าวหน้าของวิธีการดำเนินโครงการรวมทั้งการแก้ไขปัญหาขัดข้อง การประเมินผลประเภทนี้จะกระ ทำต่อจากการ
ประเมินผลปัจจัยนำเข้า เพื่อค้นหาข้อมูลที่เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาหาวิธี ดำเนินการโครงการที่เหมาะสม นอกจากนี้
การประเมินผลประเภทนี้ จะช่วยค้นหาข้อบกพร่อง และแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในระหว่างดำเนินการโครงการ
ด้วย ถ้าเป็นแผนงานหรือโครงการที่ปฏิบัติจริง ก็จะเป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่า แผนงานหรือโครงการนั้นได้
ดำเนินการไปตามกระบวนการที่วางไว้ ซึ่งจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ มีความคลาดเคลื่อนประการใด การ
ประเมินผลกระบวนการนี้ จะนำผลไปสู่การประเมินผลขั้นผลผลิตและ 4) การประเมินผลผลิต (Product evaluation) มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินค่าผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไว้เพื่อช่วยการตัดสินใจว่าในแต่ละ
ขั้นตอน การดำเนินงานควรมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือยุบแผนงานหรือโครงการอย่างไร การประเมินผลประเภท
นี้คือ การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ของโครงการกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
อย่างไร การประเมินผลประเภทนี้อาจอาศัยการเปรียบเทียบผลผลิตกับเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดไว้ นอกจากนั้น อาจใช้วิธี
ประมวลสรุปจากข้อมูลการประเมินผลเนื ้อ ความ การประเมินผลปัจจัยนำเข้า และการประเมินผลกระบวนการ แล้ว
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก็ได้ กล่าวโดยสรุปแล้ว การประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model) มุ่งเน้นประเมินในด้านต่าง ๆ
4 ด้าน คือ การประเมินสาระสำคัญแวดล้อม การประเมินผลปัจจัยนำเข้า การประเมินผลกระบวนการ และการประเมินผล
ผลิต เป็นหลัก โดยข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินนอกจากจะทำให้ทราบคุณค่าของโครงการแล้ว ยังช่วยให้สามารถค้นหา
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับโครงการ รวมถึงนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้สามารถดำเนินไปตามแผนที่วางไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นโรงเรียนที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการเป็นเลิศด้านการจัดการ
เรียนการสอนโดยทำการศึกษา วิจัย ทดลองหลักสูตรและวิธีสอน ให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่ หาความรู้และมีคุณธรรม ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า สถาบันชั้นนำที่เป็นเลิศและโดดเด่นในการพัฒนาเยาวชนให้มีอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนด้วย
คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับสากล ได้มีการกำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนคือ เก่งไอที ดีภาษา ก้าวหน้า
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ความคิด สปิริต ผู้นำ คุณธรรมนำชีวิต โดยจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่กำหนดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเพิ่มพูนความรู้ ความถนัดและความสนใจ
เต็มตามศักยภาพ โรงเรียนได้ริเริ่มการจัดการเรียนการสอนนานาชาติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งหลักสูตรการศึกษา
นานาชาติขั้นพื้นฐาน (IEP) เป็นหลักสูตรที่กำหนดรายวิชาพื้นฐานตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กำหนดรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมตามจุดเน้นของโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดกล้าแสดงออก
เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนโดยเน้นทางด้านภาษา ด้วยการใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยครอบคลุมทุก
ห้องเรียน การเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียนตามสถานที่ต่าง ๆ การส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเน้นการแสดงออก
ทางด้านภาษา โดยเริ่มจัดตั้งเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาแบบสากล และดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2544 ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ต่อมาในปีการศึกษา 2553 มีการ
จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนเน้นกระบวนการคิดและกระบวนการดูแล
นักเรียนเน้นพัฒนาการบุคลิกภาพสากล โดยมีการจัดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 ปี ซึ่งครบรอบการใช้
หลักสูตรในปีการศึกษา 2559 และจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน
ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมีการประเมินหลักสูตรเพื่อพิจารณาหลักสูตรว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพ
ตามความถนัดและความสนใจเพื่ออนาคตที่ดีของผู้เรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นความสำคัญและความจำเป็น จึง
สนใจที ่ จ ะประเมิ น หลั ก สู ตรโปรแกรมการศึก ษานานาชาติข ั ้ นพื ้น ฐาน (มั ธ ยมศึ กษา) โรงเรีย นสาธิ ต “พิ บ ู ล บำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกระบวนการประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักเรี ยน และ
ผู้ ปกครองเพื ่อที่จ ะนำผลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒ นาหลัก สูต ร โปรแกรมการศึก ษานานาชาติขั ้นพื้น ฐาน
(มัธยมศึกษา) ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนั กเรียนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคตมีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้น
ต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื ่ อ ประเมิ น หลั กสู ตรโปรแกรมการศึ ก ษานานาชาติ ข ั ้ น พื้ น ฐาน (มั ธ ยมศึ ก ษา)โรงเรี ย นสาธิ ต “พิ บ ู ล บำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านบริบท (Context evaluation) 2) ด้านปัจจัย
นำเข้า (Input evaluation) 3) ด้านกระบวนการ (Process evaluation) และ4) ด้านผลผลิต (Product evaluation)

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้นำข้อมูลจากผลการประเมินหลักสูตรนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้น
พื้นฐาน (มัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน
2. ได้เป็นแนวทางสำหรับการประเมินหลักสูตรอื่น ๆ ทีใ่ ช้รูปแบบซิปป์ในการประเมินหลักสูตรของโรงเรียน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การประเมินหลักสูตร
แบบซิปป์ (CIPP Model) 4 ด้าน
คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต
Stufflebeam, D.L.(1971),
Stufflebeam, D.L., Gulickson,
A and Wingate, L. (2002)
Stufflebeam, D.L & Shinkfield,
A.J.2007)

กรอบหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนสาธิต “พิบลู บำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557
โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้น
พื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ด้านบริบท สภาพต่าง ๆ ที่เป็น
พื้นฐานอันจะนำไปสู่หลักการเหตุผลที่
ส่งผลต่อการดำเนินงาน
ด้านปัจจัย ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการ
ดำเนินงาน
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ใน
การดำเนินงานหรือวิธีการที่กำหนดไว้
ในหลักสูตร
ด้านผลผลิต ผลจากการดำเนินงาน

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล
การประเมินหลักสูตร โปรแกรม
การศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต “พิบูล
บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 4 ด้าน คือ
ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ
และด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรดังนี้ 1.
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2. ผู้บริหาร 3. อาจารย์
ผู้สอน 4. นักเรียน 5. ผู้ปกครอง นำไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียน

นิยามศัพท์
1. การประเมินหลักสูตรรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) หมายถึง การประเมินหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ เป็นการประเมินกระบวนการอย่างต่อเนื่องครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียน การสอน และประเมิน ทั้งความก้าวหน้า
และประเมินสรุปรวม ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน
1.1 ด้านบริบท (Context) หมายถึง สภาพต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานอันจะนำไปสู่หลักการเหตุผลที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้น
พื้นฐาน ซึ่งได้แก่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหารายวิชา
1.2 ด้านปัจจัย (Input) หมายถึง ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ ความพร้อมและศักยภาพของ
ครูผู้สอน สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และงบประมาณ
1.3 ด้านกระบวนการ (process) หมายถึง ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินงานหรือวิธีการที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และการบริหารหลักสูตร
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1.4 ด้านผลผลิต (Product) หมายถึง ผลจากการดำเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต “พิบูล
บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาโปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถด้านการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (International
Education Program : IEP) เป็นหลักสูตรที่กำหนดรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิม่ เติมตามโครงสร้างของหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา เป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาไทย, ศิลปะไทย,
ประวัติศาสตร์ไทย, พระพุทธศาสนา

วิธีดำเนินการวิจัย
การประเมิ นครั ้ งนี ้ มุ ่ งประเมิ นใน 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านบริ บท ด้ านปั จจั ย ด้ านกระบวนการ และด้ า นผลผลิต
1. ด้านบริบทประกอบด้วยการประเมิน 1.1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 1.2) โครงสร้างหลักสูตร และ1.3) เนื้อหา
รายวิชา
2. ด้านปัจจัยประกอบด้วยการประเมิน 2.1) ความพร้อมและศักยภาพของครูผู้สอน 2.2) สื่อการเรียนรู้ 2.3)
แหล่งการเรียนรู้ และ2.4) งบประมาณ
3. ด้านกระบวนการประกอบด้วยการประเมิน 3.1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.2) การวัดผลและประเมินผล
และ3.3) การบริหารหลักสูตร
4. ด้านผลผลิตประกอบด้วยการประเมิน 4.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.2) ความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน และ4.3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง
จำนวน 182 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 3 คน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรมการศึกษา
นานาชาติขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนโปรแกรม
การศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 คน นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2559 จำนวน 16 คนและผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 16 คนเป็นผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กำหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับหลักสูตร
โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557 จำแนกตาม
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล อันได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ซึ่งเป็นแบบสอบถามตาม
ระบบการประเมินแบบซิปป์ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และคำถามที่ใช้ใน
การสัมภาษณ์
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ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารหลักสูตร โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา ปีการศึกษา 2557
2. ศึกษาเอกสาร ตำรา เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร รูปแบบการประเมินหลักสูตร
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 3.1) แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร 3.2)
แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 3.3) แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้บริหาร 3.4) แบบสอบถามความ
คิดเห็นสำหรับอาจารย์ผู้สอน 3.5) แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับนักเรียน และ 3.6) แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับ
ผู้ปกครอง โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)
4. นำแบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสัมภาษณ์ ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content
validity) เชิงโครงสร้าง โดยผู้ทรงคุณวุฒิทำการตรวจเชิงเหตุผล เป็นการตรวจสอบเนื้อหาของข้อคำถามว่าสอดคล้องกับกรอบ
แนวความคิด หรือทฤษฏีที่ใช้กำหนดเป็นโครงสร้างในการวัดหรือไม่ ตลอดจนความเหมาะสมและความถูกต้องของภาษาที่ใช้
พบว่าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามความคิดเห็นที่จัดทำขึ้นมีความเหมาะสม แต่มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขความ
ถู ก ต้ อ งด้ า นภาษาเพี ย งเล็ ก น้ อ ย และหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง IOC (Index of Item Objective Congruence) ของ
แบบสอบถามความคิดเห็น แล้วนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข และจากนั้นทำการแก้ไขเพื่อให้ได้แบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามฉบับจริงที่นำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. ปรับปรุงแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ฉบับที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. ซึ่งก่อนนำเครื่องมือการวิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูล จะนำเครื่องมือการวิจัยเสนอคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน งานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2560 - เดือนกรกฎาคม 2561 โดยในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ดำเนินการดังนี้ 1) ทำ
หนังสือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 2) นัดหมายเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ 3)
ดำเนินการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลลงในแบบสัมภาษณ์ และ4) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง กลุ่มที่ 2 ผู้บริหาร เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ดำเนินการ ดังนี้ 1) ทำหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 2) นัดหมายเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ 3) ดำเนินการ
สัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลลงในแบบสัมภาษณ์ และ4) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง กลุ่มที่ 3 อาจารย์ผู้สอน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม และดำเนินการ ดังนี้ 1) ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์และ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และ2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง กลุ่มที่ 4 นักเรียน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม และดำเนินการ ดังนี้ 1) ทำหนังสือขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และ2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และกลุ่มที่ 5
ผู ้ ป กครอง เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ คื อ แบบสอบถาม และดำเนิ น การ ดั งนี ้ 1) ทำหนั งสื อ ขออนุ เ คราะห์ แ ละร่ว มมื อ ในการแจก
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล และ2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถาม ผู ้ ว ิ จ ั ย ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามแต่ ล ะฉบั บ จากนั ้ น นำ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายโดยใช้
เกณฑ์ต่อไปนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับ
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มาก 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย และ 1.001.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
2. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยเขียนบรรยายเป็นความเรียง

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรโปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (IEP) ของโรงเรียนสาธิต
“พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)
ผลการประเมินในภาพรวมตามรูปแบบซิปป์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.65 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.07 ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยรายละเอียดทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้า น
กระบวนการ และด้านผลผลิต แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินหลักสูตรโปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (IEP) ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา ในภาพรวมด้านต่าง ๆ ของการประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model)
ด้านที่ทำการศึกษา

X

S.D.

ระดับความเหมาะสม

ผลการประเมิน

1. ด้านบริบท

3.78

0.06

มาก

ผ่านเกณฑ์

2. ด้านปัจจัย

3.74

0.07

มาก

ผ่านเกณฑ์

3. ด้านกระบวนการ

3.49

0.08

มาก

ผ่านเกณฑ์

4. ด้านผลผลิต

3.62

0.08

มาก

ผ่านเกณฑ์

รวม

3.65

0.07

มาก

ผ่านเกณฑ์
ที่มา: ณัฐวรรณ เฉลิมสุข (2561)

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินในภาพรวมตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 เมื่อพิจารณารายด้านผลการประเมินในภาพรวมทั้ง
4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีผลการ
ประเมินเท่ากับ 3.78, 3.74, 3.49 และ 3.62 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน
ผลการประเมินด้านบริบทพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอน มีความเห็นดังนี้
1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอน มีความเห็นว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน เท่ากับ 4.00, 3.92, ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 3.50
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.44 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 3.49
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2. โครงสร้างของหลักสูตร พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอน มีความเห็นว่าโครงสร้างของหลักสูตร
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้ส อนเท่ากับ 3.83, 3.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ
3.50 ผู้บริหารมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 3.49
3. เนื้อหารายวิชา พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอน มีความเห็นว่าเนื้อหารายวิชามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และอาจารย์ เท่ากับ 3.84, 3.89, 3.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 3.50
ผลการประเมิ น ด้ า นปั จ จั ย นำเข้ า พบว่ า ผู ้ บ ริ ห าร อาจารย์ ผ ู ้ ส อน และนั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น ดั ง นี้
1. ความพร้อมและศักยภาพของครูผู้สอน ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน มีความคิดเห็นว่าความพร้อมและศักยภาพ
ของครูผู้สอน โดยรวมมีความสอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน อยู่ในระดับมาก
มี ค ่ า เฉลี ่ ย เท่ า กั บ 3.66, 4.01 และนั ก เรี ย นมี ค วามเห็ น คิ ด โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง มี ค ่ า เฉลี ่ ย เท่ า กั บ 3.34
2. สื่อการเรียนรู้ พบว่า ผู้บริหาร และอาจารย์ผู่สอน มีความสอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดและ
ความสนใจของนักเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44, 3.66 และนักเรียนมีความเห็นคิดโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22
3. แหล่งการเรียนรู้ พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าแหล่งเรียนรู้ โดยรวมมีความสอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพ
ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และอาจารย์ผู้สอน และนักเรียนมี
ความเห็นคิดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25, 3.15
4. งบประมาณ พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่างบประมาณ โดยรวมมีความสอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพตาม
ความถนัดและความสนใจของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และอาจารย์ผู้สอนมีความเห็นคิด โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ผลการประเมิ น ด้ า นกระบวนการ พบว่ า ผู ้ บ ริ ห าร อาจารย์ ผ ู ้ ส อน และนั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น ดั ง นี้
1. การจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าการปฏิบัติของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก โดยมีผลการประเมิน ของผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00, และอาจารย์ผู้สอน 3.65 และนักเรียน มีความเห็น
คิดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67
2. การวัดและประเมินผล พบว่า อาจารย์ผู้สอนและนักเรียน มีความเห็นว่าการปฏิบัติของครูในการวัดและการ
ประเมินผล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และนักเรียนมีความเห็นคิดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.13
3. การบริหารหลักสูตร พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าการบริหารหลักสูตร เช่น การวางแผน การเตรียมความ
พร้อมและการดำเนินการบริหารหลักสูตร มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และอาจารย์ผู้สอน
มีความเห็นคิดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27
ผลการประเมินด้านผลผลิตพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองมีความเห็นดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองมีความเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครอง เท่ากับ 4.33, 3.60, และ
3.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 3.50นักเรียนมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.31
ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 3.49
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2. ความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน พบว่าผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักเรียน
และผู้ปกครองมีความเห็นว่าความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีผู้บริหาร และผู้ปกครอง เท่ากับ 4.11, 3.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 3.50 อาจารย์ผู้สอนและนักเรียน
มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.26, 3.41 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 3.49
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนพบว่าผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองมีความเห็ นว่า
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีผู้บริหาร นักเรียน และผู้ปกครอง เท่ากับ 4.16,
3.35, 3.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ คือ 3.50 อาจารย์ผู้สอนมีความเห็น ว่ามีค วามเหมาะสมอยู ่ใ นระดับ ปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.80 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 3.49
ตอนที่ 2 ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิด และจากการสัมภาษณ์การ
ประเมินหลักสูตรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โปรแกรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติ
1. อาจารย์ชาวต่างชาติขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรไทย ไม่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตรง
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางที่กำหนดไว้
2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติ ควรจะมีความแตกต่างจากหลักสูตรปกติของโรงเรียนอย่างชัดเจน
3. ควรมีตัวหลักสูตรที่สมบูรณ์ มีองค์ประกอบครบ ตั้งแต่ปรัชญา (ของตนเอง) เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง
รายวิชา จำนวนชั่วโมงที่ต้องเรียน คำอธิบายรายวิชา และรายละเอียดของแต่ละรายวิชา
4. โครงสร้างรายวิชาควรชัดเจน และเพิ่มจุดเด่น หรืออัตลักษณ์ความเป็นการศึกษานานาชาติ ให้มีความหลากหลาย
ในรายวิชา และเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน
5. ควรมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ที่เหมาะสมกับบริบทของการเรียนการสอนของอาจารย์ต่างชาติ เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนทุกคนเข้าใจอย่างท่องแท้ในการวัดผลและประเมินผล
6. ควรเน้นการเรียนเชิงทักษะ ภาษา การใช้ทักษะชีวิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภายภาคหน้า
ได้
7. การวั ด และการประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนในรายวิ ช าควรครอบคลุ ม ความรู ้ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน

อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินหลักสูตรโปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (IEP) ของโรงเรียนสาธิต “พิบูล
บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้าน
ปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายผล ดังนี้
1. ด้านบริบท ผลการประเมินด้านบริบทในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.88 S.D. = 0.08)
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างของหลักสูตรเมื่อตรวจสอบในรายละเอียด พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้สอนให้คะแนนความ
สอดคล้องเหมาะสมกับเวลาและสาระการเรียนรู้ตามข้อกำหนดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาก
ผู้ทรงคุณวุฒิให้คะแนนความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่ำกว่าข้ออื่น ๆ และพบข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิว่า
ควรมีจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งหลักสูตรโปรแกรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติของโรงเรียนยังมี
โครงสร้างของหลักสูตรที่ไม่ชัด และไม่ปรากฏคำอธิบายรายวิชาอย่างเป็นรูปธรรม จึงอาจทำให้ผู้สอนชาวต่างชาติที่เข้ามาไม่
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สามารถสอนได้ตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ดีผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติมี
ความสอดคล้องและความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะการสื่อสารทางภาษาในปัจจุบันมีความสำคัญในการฝึก
ทักษะชีวิต และทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบกับสภาพสังคมในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนเป็ นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับ จรรยา ดาสา (2553) ที่กล่าวว่า หลักสูตรที่ดีต้องสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและการปกครองประเทศ และ
สอดคล้องกับสุนีย์ ภู่พันธุ์ (2546 หน้า 16) ที่กล่าวว่าหลักสูตรเป็นแนวทางที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ผู้เรียน และเป็น
เครื่องชี้ให้เห็นโฉมหน้าของสังคมในอนาคต
2. ด้านปัจจัยนำเข้า ผลการประเมินด้านบริบทในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.72 S.D. =
0.04) โดยเฉพาะด้านความพร้อมและศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่า ประเด็นการประเมินด้าน
ปัจจัยนำเข้าที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมน้อยกว่าประเด็นอื่น ซึ่งควรนำมาปรับปรุง คือ ความพร้อมและศักยภาพของครูผู้สอน
แม้ภาพรวมจะมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดพบว่า อาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติมีการเข้าออก
อยู่ตลอด โดยเฉลี่ยระยะเวลาในการทำงานของอาจารย์ผู้สอนจะอยู่ 1-2 ปีนอกจากนั้นการรับอาจารย์ชาวต่างชาตินั้น วุฒิที่
รับมาไม่ตรงกับการสอนนักเรียนในรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ในส่วนของการสอนอาจารย์บางท่านสอนหลายวิชาจึงทำให้กิจกรรมการ
เรียนการสอนไม่เข้าถึงในเนื้อหารายวิชา ซึ่งสอดคล้องกับกลิ่น สระทองเนียม (2559 หน้า 10) ที่กล่าวว่า สถานศึกษาต้องสร้าง
ความตระหนักให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนให้เห็นความสำคัญและร่วมมือกันพัฒนาจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา
ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนโรงเรียนจะต้องรู้ เข้าใจและต้องดำเนินการให้เกิดขึ้น อาจารย์ผู้สอนจะต้องตระหนักเกี่ยวกับการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กับพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาตนเอง การพัฒนางาน การพัฒนานักเรียน การ
พัฒนาเครือข่ายและเพื่อนอาจารย์ผู้ร่วมงาน
3. ด้านกระบวนการ ผลการประเมินด้านบริบทในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51 S.D. =
0.10) โดยเฉพาะด้านการบริหารหลักสูตร ผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า มีการวางแผนการเตรียมความพร้อม และการดำเนินการ
บริหารหลักสูตรที่เหมาะสม การปฏิบัติของครูในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ส่วนการวัด
และการประเมินผลมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แต่มีข้อเสนอของอาจารย์ผู้สอนและนักเรียน คือ การบริหารหลักสูตร
ควรต้องมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เช่น อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียนในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าโรงเรียนควรมีความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ในทุกด้านที่จะเป็น
สิ่งที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2556
หน้า 149) ที่กล่าวว่า แนวคิดการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ได้ขยายไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดยอาศัย
สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ดังนั้นโรงเรียนควรมีอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่ดี ย่อมทำให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนได้
4. ด้านผลผลิต ผลการประเมินด้านผลผลิตในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.64 S.D. = 0.04)
โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีการพัฒนา
ตอนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสอนนักเรียนผู้มีความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านผู้เรียนต้องมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถเข้าใจบทเรียน และกิจ กรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้ ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ โรงเรียนต้องวางแผนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีสื่อการเรียนหลากหลายรูปแบบ
และสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับวิชัย ดิสสระ ( 2545 หน้า 8)
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กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน บทบาทของการประเมินหลักสูตรที่มีผลต่อการหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มักเป็นที่คุ้นเคยของ
ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่เป็นประจำ โดยการใช้แบบสอบถามชนิด
ต่าง ๆ มาวัดผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนการนำผลจากแบบทดสอบเหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ เพื่อหาขีดความสามารถของตน สอดคล้องกับ กุลวรินทร์ ญานประภาส (2555 หน้า 82) กล่าวว่าด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะจุด มุ่งหมายของหลักสูตรส่ง
ผลกระทบทางตรงต่อการบริหารหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร
ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
ผลการประเมินหลักสูตรโปรแกรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติ ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต พบว่า ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิ น พบว่า ในบางหัวข้อมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยแตกต่างกัน หากมีการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้ประเมิน อาจได้ข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อ
การนำผลการวิจัยไปใช้เพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร เนื่องจากมีบางรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน และรายละเอียดของเนื้อหา
รายวิชามีความทับซ้อนกันบ้าง
2. ควรเพิ่มรายวิชาเลือก ควรมีรายวิชาเลือกให้หลากหลาย ครอบคลุมแนวคิด จุดมุ่งหมายของโรงเรียน ตาม
กระบวนทัศน์ทางการศึกษา และแต่ละรายวิชาควรเน้นการปฏิบัติ
3. ควรมีการวิจัยเพื่อติดตามผลการใช้หลักสูตรแยกกลุ่มเป้าหมายระหว่างนักเรียนปัจจุบันที่กำลังเรียน และนักเรียน
ที่จบการศึกษาแล้ว
4. ควรมีการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติ เพื่อถอดบทเรียนองค์ความรู้ทางหลักสูตรที่
ได้จากการวิจัย
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จ ั ย นี้ ไ ด้ ร ั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จ ั ย จากงบประมาณเงิ น รายได้ กองทุ น เพื ่ อ การวิ จ ั ย โรงเรี ย นสาธิ ต
“พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งสำเร็จด้วยดี โดยความอนุเคราะห์จากทีมผูบ้ ริหาร และ
ความอนุเคราะห์จากหลายบุคคล อันประกอบด้วย ดร.วิโรฒน์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.กิตติมา พันธ์พฤกษา ดร.สมศักดิ์
ลิลา รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ทับศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง เจนจิต รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ทองสอน ที่กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ ในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย และกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ
ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ให้ความกรุณาร่วมมื อในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง
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ในการทำวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่คอยส่งเสริม สนับสนุน ให้กำลังใจ จนทำให้งานวิจัยเล่มนี้
สำเร็จลงได้ด้วยดี
ขอขอบคุณโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการประเมินหลักสูตรโรงเรียน
สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ครั้งนี้ และเหนืออื่นใด
ความสำเร็จจากผลการประเมินหลักสูตรครั้งนี้จะช่วยพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์
ทางความหมาย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of Instructional Model Based on SQ4R Teaching Method
and Semantic Mapping on Enhancing Analytical Reading Ability on Literature
for Grade 7 Students
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทาง
ความหมายเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบ
SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย และเปรียบเทียบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีสอน
แบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมายกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนนักเรียน 42 คน ซึ่งมาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก
ใช้เวลาทดลอง 9 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผัง
สัมพันธ์ทางความหมายเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด (x̅ = 4.54, S.D. = 0.21) ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนตามวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน SQ4R ผังสัมพันธ์ทางความหมาย การอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี
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ABSTRACT
The Purposes of this research were to develop instructional model based on the SQ4R with the
Semantic Mapping to promote the analytical reading ability on literature for grade 7 students. To compare
the analytical reading ability on literature before and after learning through instructional model; the SQ4R
with the Semantic Mapping and to compare the ability after learning through instructional model; the SQ4R
with the Semantic Mapping with 70% criterion. The samples was grade 7 students, room 10 in academic
year 2019, Uttaradit School, Uttaradit Province. The forty two students participated in this instructional
model, which comes from simple random sampling using lottery methods. The experiment took 9 hours.
The results of the research showed that the result of the development of instructional model based on
the SQ4R with the Semantic Mapping to promote the analytical reading ability on literature for grade 7
students, it was the most suitable (x̅= 4.54, S.D. = 0.21). The analytical reading ability on literature through
instructional model based on the SQ4R with the Semantic Mapping after learning higher than before
learning with statistical significance at the level of .05 and after learning higher than the criteria with
statistical significance at the level of .05
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บทนำ
หลักสูตรแกนกลางการศึก ษาขั้น พื ้น ฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในข้ อที ่ 2 คือ
“ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปไป
สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ห รื อ สารสนเทศเพื ่ อ การตั ด สิ น ใจเกี ่ ย วกั บ ต นเองและสั ง คมได้ อ ย่ า งเหมาะสม” (กรมวิ ช าการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 6 - 7) การอ่านจึงมีความสำคัญต่อการสื่อสารและต้องพัฒนาให้ความสามารถเกิดขึ้น
โดยเฉพาะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งความรู้ที่มีคุณค่า คือ วรรณคดี จากผู้วิจัยจัดการเรียนการสอนวรรณคดี รายวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์ พบว่า นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ถึง
สาเหตุผลลัพธ์ และไม่สามารถเชื่อมโยงข้อคิดจากวรรณคดีที่อ่านกับชีวิตประจำวันได้ และจากการสอบถามนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหาที่ปรากฏในวรรณคดีนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
จากความสำคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และพั ฒนา
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์จากวรรณคดีตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การสอนที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี คือ วิธีการสอนแบบ SQ4R และผังสัมพันธ์ทางความหมาย (Semantic Mapping) โดยวิธีการ
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สอนแบบ SQ4R มีกระบวนการอ่าน 6 ขั้นตอน คือ S-Survey การอ่านอย่างคร่าวๆ Q-Question การตั้งคำถามจากประเด็น
ที่พบ R- Read การอ่านซ้ำเพื่อตอบคำถาม R-Record การจดบันทึกข้อมูล R-Recite การเขียนสรุปใจความสำคัญ R-Reflect
การวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่อ่าน ทำให้ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน ทำให้จับใจความสำคัญ และ
เชื่อมโยงความรู้เก่าสัมพันธ์กับความรู้ใหม่ รวมถึงส่งเสริมการคิดแบบแยกแยะ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นด้วยหลักการ
และเหตุผล สำหรับผังสัมพันธ์ทางความหมาย (Semantic Mapping) เป็นการนำเสนอความรู้ ความคิดรวบยอดในรูปแบบ
แผนผังความคิดผ่านกระบวนการอ่าน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นก่อนการอ่าน ระหว่างการอ่าน และหลังการอ่าน แสดงถึงการ
จัดระบบความคิดจากการอ่าน และนำออกมาแสดงเป็นภาพ ซึ่งทำให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคำกับความคิด ผู้วิจัย
จึงสนใจบูรณการวิธีการสอนอ่านทั้งสอง และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน และคิดว่าการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย สามารถพัฒนาการอ่านเชิง
วิเคราะห์วรรณคดี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมายเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ ผังสัมพันธ์ทางความหมาย
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการสอนแบบ SQ4R
1. อ่านแบบสำรวจ(Survey)
เพื่อหาจุดสำคัญของเรื่อง
2. ตั้งคำถาม (Question) เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดความสงสัย และอยาก
ค้นหาคำตอบ
3. อ่านอย่างละเอียด (Read) พร้อม
กับค้นหาคำตอบ
4. จดบันทึก (Record) จดเฉพาะ
ส่วนที่สำคัญ
5. สรุปใจความ (Recite) เขียนสรุป
ใจความสำคัญด้วยภาษาของตนเอง
6. สะท้อนคิด (Reflect) วิเคราะห์
วิจารณ์เรื่องที่อ่าน และแสดงความ
คิดเห็นหรือโต้แย้ง

รูปแบบการเรียนการสอนตาม
วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ
ผังสัมพันธ์ทางความหมาย
1.ขั้นก่อนการอ่าน
1.1 อ่านสำรวจภาพรวมของเนื้อหา
1.2 ตั้งคำถามและสร้างผังสัมพันธ์
2.ขั้นระหว่างการอ่าน
2.1 อ่านอย่างละเอียด ค้นหาคำตอบ
2.2 จดบันทึกคำตอบเพิ่มเติมลงในผัง
สัมพันธ์ทางความหมาย
3. ขั้นหลังการอ่าน
3.1 สรุปใจความ และตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของประเด็นคำถามและ
คำตอบ
3.2 อภิปรายความรู้ สะท้อนแนวคิด

ผังสัมพันธ์ทางความหมาย
1. ขั้นก่อนการอ่าน ระดมสมอง
กำหนดประเด็นสำคัญ และหา
ความสัมพันธ์ของข้อความกับหัวข้อ
หลัก และนำประเด็นสำคัญ กับหัวข้อ
หลักมาสร้างเป็นผังสัมพันธ์ทาง
ความหมาย
2. ขั้นระหว่างการอ่าน อ่านเนื้อเรื่อง
อีกครั้งและทบทวนผังสัมพันธ์ทาง
ความหมาย และเพิ่มเติมข้อมูลหลัง
จาการเขียนผังสัมพันธ์
3. ขั้นหลังการอ่านสรุปความรู้ที่ได้
และอภิปรายผังสัมพันธ์ทาง
ความหมาย

ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี
ด้านรูปแบบโครงสร้าง เนื้อหา ภาษาและสำนวนโวหาร คุณค่า และการตีความหมาย

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะ และอธิบายส่วนต่างๆจากสิง่
ที่อ่านในวรรณคดีไทย ในด้านรูปแบบโครงสร้าง เนื้อหา ภาษาและสำนวนโวหาร คุณค่า และการตีความหมาย
2. รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย หมายถึง สภาพลักษณะการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประการ
คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ การวัดและประเมินผล บทบาทครูและนักเรียน และแนวทางการ
นำไปใช้ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการอ่านของ SQ4R และผังสัมพันธ์ทางความหมาย การจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นก่อนการอ่าน เป็นขั้นที่นักเรียนอ่านแบบคร่าวๆ พร้อมกับหาประเด็นสำคัญของเรื่อง และนำไปตั้ง
คำถามตามองค์ประกอบของการวิเคราะห์วรรณคดีในรูปแบบผังสัมพันธ์ทางความหมาย โดยครูเป็นผู้กำหนดเวลาในการอ่าน
กระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจ และสงสัยด้วยการซักถาม และตรวจสอบความถูกต้อง
1.2 ขั้นระหว่างการอ่าน เป็นขั้นที่นักเรียนอ่านละเอียดรอบคอบอีกครั้ง เพื่อหาคำตอบในประเด็นคำถามที่
นักเรียนตั้งไว้ และจดบันทึกคำตอบเพิ่มเติมลงในผังสัมพันธ์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ทางความหมาย โดยครูเป็นผู้ส่งเสริมให้
กระบวนการเรียนรู้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ และตรวจสอบให้คำแนะนำแก่นักเรียน
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1.3 ขั้นหลังการอ่าน เป็นขั้นที่นักเรียนเขียนสรุปใจความสำคัญจากผังสัมพันธ์ด้วยสำนวนภาษาของตนเอง และ
นำมาวิเคราะห์ตามกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อเรื่องที่อ่าน และสิ่งที่ได้จากการ
อ่าน โดยมีครูเป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติม

สมมติฐานของการวิจัย
1. ได้รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการสอนแบบSQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย เพือ่ ส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี หลังจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ ผังสัมพันธ์ทางความหมาย
3. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม
วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ ผังสัมพันธ์ทางความหมาย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบSQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ได้พัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย
3. เป็นแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ ก่ครูภาษาไทยในการจัดการเรียนรู้โดยวิธสี อนแบบSQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทาง
ความหมาย

วิธีดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการสอนแบบSQ4Rร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย
1. สำรวจและศึกษาปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
และสอบถามปัญหาจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2. ศึกษาเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนแบบ SQ4R ผังสัมพันธ์ทางความหมาย การอ่านเชิ ง
วิเคราะห์วรรณคดี การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
3. สร้ า งรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามองค์ ป ระกอบรู ป แบบการเรี ย นการสอน คื อ หลั ก การ วั ต ถุ ป ระสงค์
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา การวัดและประเมินผล บทบาทครูและนักเรียน และแนวทางการนำไปใช้
4. จัดทำเอกสารรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยเอกสารรูปแบบการเรียนการสอน และเอกสารประกอบ
รูปแบบการเรียนการสอน คือ แผนการจัดการเรียนรู้
5. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน โดยนำร่างรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสม ขอคำแนะนำ และนำไปปรับปรุง
6. นำรูปแบบการเรียนการสอนที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญจำนวน
5 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพหาความเหมาะสม พบว่า มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( X̅= 4.54, S.D. = 0.21) เมื่อกำหนด
เกณฑ์การพิจารณาในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
ระดับความเหมาะสมมาก
ระดับความเหมาะสมปานกลาง
ระดับความเหมาะสมน้อย
ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด

ขั้นตอนที่ 2 การหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
1. การเตรียมการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
ประชากรในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 360 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนนักเรียน 42 คน ซึ่งมาจากการสุ่มอย่างง่ายจากห้องเรียนทั้งหมด 12 ห้อง ด้วยวิธีการจับสลาก
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการสอนแบบ
SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี ก่อน
และหลังเรียน (pre-test and post-test) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นข้อสอบแบบปรนัย 1 ฉบับ แบบตัวเลือก
ตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทาง
ความหมาย
1.1) สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
1.2) ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการสอนแบบ
SQ4R ร่วมผังสัมพันธ์ทางความหมาย
1.3) กำหนดโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ ผัง
สัมพันธ์ทางความหมาย
1.4) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ ผังสัมพันธ์ทาง
ความหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 2
หน่วยการเรียนรู้ ทั้งหมด 2 เรื่อง คือ ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา และกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ทั้งหมดจำนวน 2
แผน 9 ชั่วโมง
1.5) นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสม ขอ
คำแนะนำ และนำไปปรับปรุง
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1.6) นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ ปรึกษาแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพหาความเหมาะสม ซึ่งพบว่ามีระดับความเหมาะสมในภาพรวมมากที่สุด (̅X = 4.76, S.D.
= 0.17) เมื่อกำหนดเกณฑ์การพิจารณาในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด
2) แบบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีก่อนและหลังเรียน (pre-test and post-test)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบแบบปรนัย หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.2) กำหนดโครงสร้างแบบวัดความสามารถ และจำนวนข้อสอบตามองค์ประกอบของการอ่านเชิงวิเคราะห์
โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับวิเคราะห์ความสำคัญ ความสัมพันธ์ และหลักการ ตามหลักการเขียนข้อสอบวัดการคิ ด
วิเคราะห์ของสุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ (ม.ป.ป., หน้า 5-11)
2.3) สร้างแบบวัดความสามารถแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 45 ข้อ
2.4) นำแบบวัดความสามารถที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2.5) นำแบบวัดความสามารถเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดย
พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป ซึ่งพบว่า แบบวัดความสามารถ จำนวน 45 ข้อ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00
2.6) ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดความสามารถตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
2.7) ตรวจให้คะแนนจากการผลการทำแบบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี โดยข้อที่ตอบ
ถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิด หรือไม่ตอบ หรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน
2.8) นำผลการตอบแบบวัดความสามารถมาวิเคราะห์คุณภาพ จากการหาค่าความยากง่าย(P) ค่าอำนาจ
จำแนก(r) นำมาคัดเลือกข้อสอบที่ใช้ได้ จึงได้แบบวัดความสามารถ จำนวน 30 ข้อ พบว่ามีค่าความยากง่ายในระดับ 0.210.79 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.35-0.50
2.9) นำผลการตอบแบบวัดความสามารถ จำนวน 30 ข้อ มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทั้ง
ฉบับ โดยใช้สูตรการคำนวณคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR20) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.88
2.10) จัดพิมพ์เป็นแบบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีฉบับสมบูรณ์ จำนวน 30 ข้อ เพื่อ
นำไปใช้ในการวัดความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ในกลุ่มตัวอย่าง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ผู้วิจัยดำเนินการวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีของนักเรียน ก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้
แบบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3.2 จัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยตามรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง
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3.3 ผู้วิจัยดำเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี ด้วยรูปแบบการเรี ยนการสอนตาม
วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย
3.4 ผู้วิจัยดำเนินการวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีของนักเรียน หลังเรียน (post-test) โดย
ใช้แบบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3.5 นำคะแนนที่ได้จากแบบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มาวิเคราะห์ สรุปผล และอภิปรายผล
4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การหาความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทาง
ความหมาย และแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้ค่าเฉลี่ย (̅X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาใน
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด
4.2 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (̅X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent)
4.3 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี หลังการจัดการเรียนรู้ เทียบกับเกณฑ์
ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว (t–test One Sample)

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 360 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จำนวนนักเรียน 42 คน ซึ่งมาจากการสุ่มอย่างง่ายจากห้องเรียนทั้งหมด 12 ห้อง ด้วยวิธีการจับสลาก

เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการสอนแบบ SQ4R
ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี ก่อนและหลัง
เรียน (pre-test and post-test) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นข้อสอบแบบปรนัย 1 ฉบับ แบบตัวเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
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ผลการวิจัย
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมายเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ วรรณคดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่ 1 ได้รูปแบบการเรียนการสอนซึ่ ง
ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล บทบาทครูและนักเรียน และ
แนวทางการนำรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅X = 4.54, S.D. = 0.21) และ
การพั ฒ นาแผนการจั ดการเรีย นรู ้โ ดยใช้ ร ูป แบบการเรี ยนการสอนตามวิ ธี ก ารสอนแบบ SQ4R ร่ ว มกั บ ผังสั ม พั น ธ์ทาง
ความหมาย จำนวน 2 แผน จากวรรณคดีจำนวน 2 เรื่อง คือ เรื่องราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา และกาพย์เห่ชมเครื่อง
คาวหวาน รวมชั่วโมงทั้งหมดจำนวน 9 ชั่วโมง พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด (̅X = 4.76, S.D. = 0.17) ดัง
ตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลรวมการพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
วรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
วรรณคดีเรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
รวมผลการพิจารณาความเหมาะสม

̅
X

4.78
4.73
4.76

S.D.
0.17
0.18
0.17

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ ผังสัมพันธ์ทางความหมาย พบว่า ผลการ
ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าผลการทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้ที่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบของคะแนนสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธี
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
42
42

คะแนนเต็ม
30
30

S.D.
2.62
2.37

̅
X

11.29
23.98

̅
𝐃

t

Sig(1-tailed)

12.69

27.341*

.000

* มีนัยความสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ ผังสัมพันธ์ทางความหมาย เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
พบว่า ผลการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบของคะแนนสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบ
SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
การทดสอบ
หลังเรียน

N
42

คะแนนเต็ม
30

̅
X

23.98

S.D.
2.37

* มีนยั ความสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ร้อยละ
79.93

t
8.126*

Sig(1-tailed)
.000
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อภิปราย และข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด
เนื่องจากเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิธีการสอนแบบ SQ4R และผังสัมพันธ์ทางความหมาย มีหลักกระบวน
อ่านอย่างเป็นระบบและนำมาใช้ร่วมกันได้ ซึ่งองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนสอนประกอบด้วย 1) หลักการ คือ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการอ่านของ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย และแสดงความรู้ในรูปแบบ
แผนผังรวมถึงตรวจสอบและแลกเปลี่ยนความคิด 2) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เนื้อหาคือวรรณคดีเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา และกาพย์เห่ชมเครื่องคาว
หวาน 4) กระบวนการเรียนรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีตามกระบวนการอ่านของ SQ4R
ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย 5) การวัดและประเมินผลเป็นรายบุคคลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 6)
บทบาทครูเป็นผู้เตรียมการ และจัดการเรียนรู้พร้อมกระตุ้นความสนใจ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ขณะทีน่ ักเรียนเป็นผู้ฝึกปฏิบัติตามกระบวนการอ่านด้วยความตั้งใจ
เป็นผู้วิเคราะห์ อภิปราย ตรวจสอบ และสรุปความรู้ และ 7) แนวทางการนำรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ได้ โดยต้องศึกษา
และสร้างความเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอน คำนึงถึงความสามารถที่แตกต่างของนักเรียน จากองค์ประกอบข้างต้น
สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2547, หน้า 221-222) กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอน สภาพหรือลักษณะของ
การจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ และมีองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ประการ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ สาระ
เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ และการวัด การประเมิน รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นผู้วิจัยนำมาจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้จำนวน 2 แผน 2 เรื่อง คือ ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา ใช้เวลาจำนวน 5 ชั่วโมง และ เรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาว
หวาน ใช้เวลาจำนวน 4 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งหมดจำนวน 9 ชั่วโมง และมีผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการ
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย เป็นการสอนที่เน้นการอ่านอย่างมีกระบวนการ ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจในสิ่งที่อ่าน เริ่มจากขั้นก่อนอ่าน เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้สำรวจเนื้อหาของวรรณคดีเพื่อนำไปตั้งคำถามในประเด็นที่ต้องการ
วิเคราะห์ เมื่อเกิดการตั้งคำถามแล้ว ผู้เรียนนำไปใช้ในขั้นระหว่างการอ่าน โดยการอ่านอย่างละเอียด ค้นหาคำตอบในประเด็น
คำถามที่ตั้งไว้ ซึ่งในขั้นนี้ผู้เรียนได้เกิดการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี ได้แก่ รูปแบบโครงสร้าง
เนื้อหา ภาษาสำนวนโวหาร คุณค่า และการตีความหมาย โดยแต่ละประเด็นคำถาม และจดบันทึกในลักษณะของผังสัมพันธ์
ทางความหมาย และขั้นสุดท้ายขั้นหลังการอ่าน ผู้เรียนนำสิ่งที่วิเคราะห์ในทุกประเด็นคำถามมาสรุปเป็นความรู้ของวรรณคดี
เรื่องที่อ่าน เพื่อนำมาประเมินคุณค่าจากวรรณคดีและนำอภิปรายภายในชั้นเรียน ซึ่งการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และการนำรูปแบบการเรียนการสอนมาจัดการเรียนรู้กับวรรณคดีทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
ตามหลักการอ่านเชิงวิเคราะห์ของวรรณคดีได้ด้วยกระบวนการอ่านอย่ างเป็นขั้นตอน ดังที่ กานต์ธิดา แก้วกาม (2556, หน้า
46) กล่าวถึงวิธีการสอนแบบ SQ4R ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้เรียนมีจุดมุ่ง หมายของการอ่าน เข้าใจ
แนวคิ ด และจั บ ใจความได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทำนองเดี ย วกั บ สิ น าทรา และคณะ (Sinatra et al., อ้ า งอิ ง ใน
นุชรีย์ สอนสุวิทย์, 2556, หน้า 41) กล่าวถึงผังสัมพันธ์ทางความหมายช่วยให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคำและความคิด
การจัดระบบความคิดจากการอ่าน ซึ่งช่วย ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในการอ่านมากขึ้น ทำนองเดียวกันกับ ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ (2559)
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ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการอ่านจากต้ นแบบและกลวิธ ีผั งสัม พั นธ์ข องความหมายเพื ่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
ในภาพรวมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับ ผุสดีพร จันตาใหม่ (2551) สร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ทางความหมายเพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยปรากฏว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ทางความหมายสามารถพัฒนา
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ ผังสัมพันธ์ทางความหมาย พบว่า ผลการ
ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าผลก่อนจัดการเรียนรู้อย่ างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากนักเรียนได้รับการ
พัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีจากการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน
2 คือ ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา และกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน โดยการพัฒนาความสามารถของนักเรียน ผู้วิจัยเริ่ม
จากขั้นเตรียมความพร้อมของนักเรียนได้ทำความเข้าใจรูปแบบผังสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ เพื่อเลือกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับประเด็นคำถามที่ต้องการวิเคราะห์ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ จากนั้นเป็นขั้นสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามวิธี
สอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย ได้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ลำดับขั้น ได้แก่ 1) ขั้นก่อนการอ่าน ที่มี
การอ่านแบบสำรวจ (Survey) และการตั้งคำถาม (Question) เพื่อนำไปค้นหาคำตอบด้วยการอ่านอย่างละเอียดอีกครั้งตาม
หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีแต่ละด้าน 2) ขั้นระหว่างการอ่าน ที่มีการอ่านอย่างละเอียด (Read) และจด
บันทึก (Record) เมื่อค้นหาคำตอบได้แล้ว นักเรียนนำมาจดบันทึกในใบกิจกรรมที่มีรูปแบบผังสัมพันธ์ทางความหมายแตกต่าง
ตามลักษณะแนวการวิเคราะห์นั้นๆ ตามมุมมองและความคิดที่แตกต่างของผู้เรียน และ3)ขั้นหลังการอ่าน ทีม่ ีการสรุปใจความ
(Recite) และสะท้อนคิด (Reflect) การนำสิ่งที่ค้นพบมาสรุปความให้เป็นความรู้ของตนเองหรือการนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันในใบกิจกรรมที่ 5 การนำคุณค่าหรือข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้ในชีวิต และนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนจะช่วยทำ
ให้ได้คำตอบที่เพิ่มมากขึ้น ดังที่ เพลินพิศ สุพพัตกุล (2555, หน้า 25 - 26) กล่าวถึงประโยชน์ของวิธีการสอนแบบ SQ4R ว่า
การอ่านคร่าวๆ ช่วยทำให้ผู้เรียนอ่านได้รวดเร็ว เห็นภาพรวมของเรื่อง การตั้งคำถาม เข้าใจแนวคิดหลักและสามารถเชื่อมโยง
ความคิดอื่นที่ได้จากเรื่องที่อ่านได้ ช่ วยฝึกทักษะในการคิดไตร่ตรอง และการทบทวน ช่วยให้มีการสรุปและเชื่อมโยงข้อมูลที่
อ่านกับความต้อ งการและความสนใจของตนเอง นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบใบกิจ กรรมตามรู ปแบบผั งสัมพัน ธ์ ท าง
ความหมายเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในการวิเคราะห์วรรณคดี ประกอบด้วย ใบกิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์วรรณคดีที่อ่านใช้ผังสัมพันธ์
รูปแบบพรรณนา ใบกิจกรรมที่ 2 ผังสัมพันธ์สรุปเนื้อเรื่องใช้รูปแบบบรรยายลำดับเหตุการณ์ ตามการจำแนกประเภทของ
สินาทรา และคณะ (Sinatra et al.) ใบกิจกรรมที่3 ผังสัมพันธ์คุณค่า ใช้รูปแบบตารางเมตริกซ์ และใบกิจกรรมที่4 ผังสัมพันธ์
ตัวละครใช้รูปแบบโครงสร้างต้นไม้ ตามการจำแนกประเภทของเกรนีย์ (Graney, 1992) โดยเรียงลำดับการทำใบกิจกรรม
จากความง่ายไปยาก จึงทำให้นักเรียนอ่านวิเคราะห์สิ่งที่อ่านทีละประเด็น และเขียนอธิบายในรูปแบบผังสัมพันธ์ทาง
ความหมายเพื่อช่วยในการสร้างความเข้าใจ และมองเห็นภาพได้ชัดเจน สอดคล้องกับ ชนิดา ทินา (2560) ได้ทำวิจัยเรื่องผล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน SQ4R และเทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อยู่
ในระดับมาก
3. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ ผังสัมพันธ์ทางความหมายเทียบกับเกณฑ์ พบว่า
คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผู้วิจัยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
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ตามวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ ผังสัมพันธ์ทางความหมายที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเชิง
วิเคราะห์ เป็นวิธีการสอนที่ นำมาช่ วยพั ฒนาการอ่านอย่ างเป็นระบบ ให้มีความรู้ที่คงทน มีเป้าหมายในการอ่านตาม
องค์ประกอบของการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี คือด้านรูปแบบการนำเสนอ ด้านเนื้อหา ด้านสำนวนภาษา ด้านคุณค่า และ
การตีความหมาย ผู้วิจัยใช้วรรณคดีที่มีลักษณะแตกต่าง เพื่อให้นักเรียนเกิดการวิเคราะห์วรรณคดีไทยได้ครบรูปแบบจำนวน 2
เรื่อง คือ วรรณคดีเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา และวรรณคดีเรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ซึ่งวรรณคดีเรื่อง
ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา มีด้านรูปแบบการนำเสนอเป็นคำประพันธ์ร้อยแก้ว ผ่านตัวละคร ฉาก และบทสนทนา ด้าน
เนื้อหาใช้ตัวละครดำเนินเรื่องราวเป็นลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่พระเจ้ากรุงจีนตัดสินใจยกทัพไปตีเมืองอังวะ ถึงเหตุการณ์สมิง
พระรามหนีกลับเมืองหงสาวดี ด้านการใช้สำนวนโวหารในเรื่องมีการใช้บรรยายโวหาร ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย และที่สำคัญ
ด้านคุณค่าทั้งด้านความงามทางภาษามีความโดดเด่นการใช้ภาษาเปรียบเทียบทำให้เห็นภาพชัดเจนและศัพท์โบราณ เนื่องจาก
เป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ทำให้นักเรียนต้องใช้การตีความหมายสำนวนภาษานั้นให้เกิดความเข้าใจ มี
ค่านิยมเรื่องคุณสมบัตินักรบ การรักษาคำพู ด การบำเหน็จความชอบ และความจงรักภักดี ภาพสะท้อ นสังคมทางขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ และคุณค่าด้านข้อคิดคุณธรรมผ่านลักษณะนิสัยของตัวละครทีม่ ีคุณสมบัติทั้งด้านดีและเสีย
นักเรียนสามารถนำคุณธรรมด้านดีมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น สมิงพระรามเป็นตัวเอกมีคุณสมบัติด้านดี คือ ความ
ซื่อสัตย์ จงรักภักดี และการใช้ฝีมือและสติปัญญาในการแก้ปัญหา กามะนีทหารเอกของกรุงจีนเก่งในการรบ แต่พ่ายแพ้ต่อผู้ที่
ใช้ทั้งความสามารถและสติปัญญา พระเจ้ากรุงจีนยึดมั่นในความซื่อสัตย์เป็นใหญ่ ขณะที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องเป็นผู้รักษาสัตย์ แต่
ขาดสติเพราะอารมณ์โกรธทำให้พลั้งพลาดเสียสัจจะวาจา วรรณคดีเรื่องนี้จึงมีแนวคิดที่สำคัญ คือ ความซื่อสัตย์ ความจงรัก
ภักดี และการใช้ฝีมือและสติปัญญาในการแก้ปัญหา เป็นแนวคิดที่นักเรียนได้รับและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำได้ สำหรับ
วรรณคดีที่มีเนื้อหาและลักษณะคำประพันธ์ แตกต่างจากเรื่องราชาธิราช คือ วรรณคดีเรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ด้าน
รูปแบบโครงสร้างมีนำเสนอด้วยคำประพันธ์ร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลง ด้านเนื้อหามีลักษณะนิราศโดยบรรยายลักษณะ
อาหารที่ปัจจุบันหากินได้ยากและนำมาเปรียบเทียบกับความรู้สึกของกวีที่ได้จากนางอันเป็นที่รัก ด้านภาษาและสำนวนมุ่งเน้น
ความงามด้านภาษามากกว่าด้านอื่น ใช้สำนวนเปรียบเทียบ ด้านคุณค่าความงามทางภาษามีการใช้โวหารภาพพจน์หลากหลาย
การเล่นคำ เล่นเสียง จึงทำให้มีสำนวนภาษาที่ไพเราะ งดงาม และสะเทือนอารมณ์ ซึ่ งนักเรียนต้องใช้การตีความหมายหมาย
จากบทประพันธ์ คุณค่าทางภาพสะท้อนสังคมเรือ่ งการติดต่อกับต่างชาติ และอาหารที่นิยมรับประทานในสมัยรัชกาลที่2 ทำให้
นักเรียนได้คุณค่าด้านเนื้อหา คือ รู้จักอาหารคาวหวาน ส่วนประกอบและการจัดวางอาหาร ข้อคิดที่ได้จึงแสดงให้เห็นถึงการ
ปรุงอาหารให้อร่อยและสวยงามต้องอาศัยความประณีตและความตั้งใจ ทั้งนี้ความสามารถในอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีทั้งสอง
เรื่องเกิดจากกระบวนการอ่านที่เป็นระบบด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ ผังสัมพันธ์ ทาง
ความหมายที่มีกระบวนการอ่านอย่างเป็นระบบ จึงทำให้นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี
มากขึ้น และทำให้ผลการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนสูงขึ้น และสูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ
ศิวกานต์ ปทุมสูติ (2553, หน้า 91 - 92) กล่าวถึงกลวิธีการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่า การฝึกคิ ดวิเคราะห์สามารถอาศัยทักษะการ
คิดวิเคราะห์ทางภาษาหรือทางวัฒนธรรมสังคมเป็นแนวทางแก่การคิดได้ เช่นเดียวกับ จินตนา มั่นคง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.62 ผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
1. ครูผู้สอนต้องสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนทั้งขั้นตอนการอ่านของรูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบผังสัมพันธ์ทาง
ความหมายที่นำไปใช้ และองค์ประกอบในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี เพื่อให้เกิดความสามารถในการวิเคราะห์วรรณคดี
อย่างมีประสิทธิผล
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2. ครูผู้สอนต้องมีเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอน และเนื้อหาของวรรณคดีที่ใช้ เพื่อทำให้การส่งเสริมความสามารถ
ของนักเรียนได้อย่างแท้จริง
3. การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย
ต้องให้ความสำคัญกับนักเรียนเนื่องจากนักเรียนแต่ละคนตามความสามารถแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมไทย โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ตามวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนที่บูรณาการกับสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เกม
คำศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังการใช้เกมคำศัพท์ ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จำนวน 671 คน
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 จำนวน 45 คน ที่กำลังศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ อ21102 ใน
ภาคการเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1)
แบบประเมินตนเองด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์ จำนวน 6 แผน และ 3) แบบทดสอบวัดความรู้ทางด้านคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนมี
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนร้อยละ 77.90 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านคำศั พ ท์
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเกณฑ์ค่อนข้างดี คิดเป็นร้อยละ 66.31 ของคะแนนนักเรียนทั้งหมด
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรูด้ ้วยเกม พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การสอนคำศัพท์

45

CMU Journal of Education, Vol.4 No. 2 2020
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 2563

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study Matthayom 1 students’ engagement in English
learning activities through vocabulary games 2 ) to study the effectiveness of the students’ English
vocabulary knowledge after using games. The population was 671 Matthayom 1 students from
Rittiyawannalai School. The sample was 45 students from Matthayom 1/ 14 section who studied English
E21102 in the second semester of the 2019 academic year. They were selected by cluster random sampling.
The research instruments included 1. self-assessment form of students’engagement 2. six vocabulary gamebased lesson plans and 3. English vocabulary test. The data was analyzed by using percentage (%), mean
(𝑥̅ ) and standard deviation (S.D.). It found that 1) Matthayom 1/14 students had high engagement behaviors
in English learning. The students’ engagement behaviors in the classroom were 77.90% 2) Matthayom 1/14
students had quite good level of English vocabulary achievement with 66.31 per cent of the total students’
scores.

KEYWORDS: Learning management through games, Behavioral engagement in learning, Teaching
vocabulary
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บทนำ
การศึกษาวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน เพราะนักเรียน
แต่ละคนจะมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน บางคนเรียนรู้ได้ดีด้วยการใช้สายตาหรือการสังเกต บางคนเรียนรู้ได้ ดีด้วยการฟัง
บางคนเรียนรู้ได้ดีด้วยการพูด บางคนเรียนรู้ได้ดีด้วยการใช้มือสัมผัส บางคนเรียนรู้ได้ดีด้วยการทำงานเป็นกลุ่ม หรือบางคน
ชอบทำงานคนเดียว (สุรางค์ โควตระกูล, 2533) ซึ่งผู้วิจัยได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพราะการเรียนรู้
จะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน (Graham, Tripp, Seawright , Joeckel, 2007) ทั้งนี้
สุมณฑา พรหมบุญ และ อรพรรณ พรสีมา (2549) กล่าวว่า การเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองได้ลงมือปฏิบัติ ทำกิจกรรมกลุ่ม ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ทักษะการบริหารการจัดการ
การเป็นผู้นำผู้ตาม และ อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2545) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจเลือกบทเรียนที่ต้องการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มหรือศึกษาด้วยตนเอง
จากการที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการเขียนบันทึกหลังแผนการสอนในทุก ๆ ครั้งที่ได้เข้าสอน และนำผลการ
บันทึกหลังแผนการสอนและความคิดเห็นครูพี่เลี้ยงมาสรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ทำให้พบว่า นักเรียน
ค่อนข้างมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนค่อยข้างน้อย ทำให้การดำเนินกิจกรรมในชั้นเรียนไม่เป็นไปตามจุดประสงค์
ของการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีความรู้ด้านคำศัพท์ไม่เพียงพออันเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้นักเรียนไม่ประสบความสำเร็จ
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ในการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน มานพ ประธรรมสาร ( 2538) กล่าวว่า
ความรู้ด้านคำศัพท์เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนภาษา กล่าวคือ “คำศัพท์” เป็นหัวใจสำคัญในการศึกษาภาษาอย่างหนึ่ ง ทั้งนี้
เนื่องจากในการเรียนภาษาใด ๆ นั้น ความรู้เรื่องคำศัพท์มีความสัมพันธ์และเป็นพื้นฐานของทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
(สมใจ หอมสุวรรณ, 2544)
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งนักเรียนมีความชอบในการเล่นเกม
ที่เกิดการแข่งขัน ผู้วิจัยจึงจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาต่าง ๆ ในบทเรียน ไม่ว่าจะ
เป็นการตอบคำถาม การเล่นเกมแบบเดี่ยว เป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ตั้งใจเรียน ให้ความร่วมมือ
กับครูผู้สอนและเพื่อนในกลุ่มเป็นอย่างมาก มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม และได้ความรู้จากการทำกิจกรรม
เนื่องจากวิธีการสอนโดยใช้เกม เป็นวิธีการที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ
โดยนักเรียนเป็นผู้เล่นเอง ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมสูง (ทิศนา แขมณี, 2557)
เมื่อผู้วิจัยได้เข้าสอนเป็นครั้งถัดไป นักเรียนก็จะถามผู้วิจัยในทุก ๆ ครั้งว่า วันนี้มีเกมมาให้เล่นหรือไม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้ผ่านเกมทำให้นักเรียนจะมีความกระตือรือร้น และการให้ความร่วมมือในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่งนวัตกรรมที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้คือเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยเกมเหล่านี้สามารถนำมาเป็นขั้นนำเข้าสู่บทเรียนได้อย่างดี ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์สำหรับครูผู้สอนในการที่จะเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความชอบของนักเรียนและเพื่อนำ
ผลการวิจัยนี้มาเป็นแนวทางในการแนะนำวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์ โดยมีกรอบแนวคิด
วิจัยดังแสดงในภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดย
ใช้เกมคำศัพท์

ผลสัมฤทธิ์ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดวิจัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียน
ฤทธิยะวรรณาลัย โดยใช้เกมคำศัพท์
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้เกมคำศัพท์

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. พฤติกรรมการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่นักเรียนมีการเรียนรู้เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษและชอบที่จะเข้าชั้นเรียน โดย
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มมีความ
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แตกต่างกัน โดยสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันในส่วน
ของตนและส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม การตอบคำถามต่าง ๆ ในชั้นเรียน
2. การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โดยใช้เกมคำศัพท์เป็นฐาน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ วิธีการสะกดคำศัพท์ การอ่านออกเสียง และความหมายของคำศัพท์ใน
บทเรียนนั้นๆ โดยสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน เกิดความคิด
รวบยอดเกี ่ย วกับ สิ่ งที่ เรี ยน และเป็น การพัฒ นากระบวนการคิด ของนั กเรีย นไปโดยที ่น ัก เรี ยนไม่ร ู้ ตัว รวมทั ้ งส่งเสริม
กระบวนการทำงานการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่วัดได้จากแบบทดสอบทางด้านคำศัพท์
ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ซึ่งคำศัพท์ได้มาจากบทเรียนที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์
4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนจากกลุ่มเป้าหมาย 1 ห้องได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 14 จำนวนทั้งสิ้น 45
คน แบ่งเป็น นักเรียนชาย 22 คน และนักเรียนหญิง 23 คน

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ทราบถึงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย หลังการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์
2. ได้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 หลังการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากร และกลุม่ ตัวอย่างวิจัย
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562 จำนวน 671 คน จาก 16 ห้องเรียน ที่ถูกจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 จำนวน 45 คน ที่ไ ด้จากการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีจับฉลาก
เป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

เครื่องมือวิจัย
1. แบบประเมินตนเองด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เกม
คำศัพท์ ที่ใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 45 คน ซึ่งแบบประเมินมีจำนวนทั้งสิ้น 15 ข้อ
ขั้นตอนการพัฒนาแบบประเมินตนเอง
1.1 ศึกษาทฤษฎีและหลักการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับข้องการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้ผ่านเกม
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1.2 สร้างแบบประเมินตนเองด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert scale) แต่ละระดับมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมนั้นมากที่สุด
4 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมนั้นมาก
3 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมนั้นปานกลาง
2 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมนั้นน้อย
1 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมนั้นน้อยมาก
1.3 นำแบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาโดยอ้างอิงจากดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index, CVI) ซึ่งผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีค่า 0.86 ขึ้นไป ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ระดับ 0.80 จากนั้นนำแบบประเมินไปปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ
ของผู้เชี่ยวชาญ โดยเกณฑ์การพิจารณาแบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน เป็นดังนี้
4
หมายถึง แบบประเมินสอดคล้องมาก
3
หมายถึง แบบประเมินสอดคล้องค่อนข้างมาก
2
หมายถึง แบบประเมินสอดคล้องน้อย
1
หมายถึง แบบประเมินไม่สอดคล้อง
2. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์และสื่อการเรียนรู้ รวม 6 แผน ๆ ละ 1 คาบเรียน ๆ ละ
50 นาที ได้แก่
แผนที่ 1 การจัดการเรียนรู้เรื่อง Food and Drink
เกมที่ใช้คือ
เกม Food and Drink : Classify 5 food groups
เกมนี้ช่วยให้นักเรียนเกิดการวิเคราะห์ความถูกต้องของคำศัพท์ผ่านการเล่นเกมโดยใช้
ทักษะการเขียน
แผนที่ 2 การจัดการเรียนรู้เรื่อง Countable and Uncountable nouns
เกมที่ใช้คือ
เกม Countable and Uncountable nouns : ฉันนับได้หรือนับไม่ได้กันแน่
เกมนี้เน้นให้นักเรียนได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายและความสามัคคีภายในกลุ่ม
แผนที่ 3 การจัดการเรียนรู้เรื่อง Comparative Adjective
เกมที่ใช้คือ
เกม Comparative Adjective : เปลี่ยนฉันเป็นขั้นกว่า
เกมนี้เน้นให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มคือนักเรียนต้องช่วยกันมองคำคุณศัพท์ที่
ครูให้บนกระดานจากนั้นเปลี่ยนให้อยู่ในรูปขั้นกว่า และได้ฝึกการแต่งประโยคโดยใช้
คำศัพท์ที่มาจากการเล่นเกม
แผนที่ 4 การจัดการเรียนรู้เรื่อง Regular and Irregular Verbs
เกมทีใ่ ช้คือ
เกม Classify Regular and Irregular Verb
เกมนี้ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการจำแนกคำกริยาที่เป็น regular and irregular เน้นการ
ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เกิดการสืบค้น การปรึกษาหารือภายในกลุ่ม
แผนที่ 5 การจัดการเรียนรู้เรื่อง Past Simple Tense
เกมทีใ่ ช้คือ
เกม Bingo Past Tense Verb : บิงโกคำกริยาในอดีต
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เกมนี้นักเรียนได้ใช้วิธีการสืบค้นคำกริยาในรูปอดีตและนำมาใส่ลงตารางด้วยตนเอง
เกิดการลุ้นของรางวัลที่ครูจะนำมาให้กับผู้ชนะเกมบิงโก
แผนที่ 6 การเรียนรู้เรื่อง Means of Transportation
เกมที่ใช้คือ
เกม Jigsaw Transportation : ต่อฉันสิ
เกมการต่อจิ๊กซอว์คำศัพท์ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเป็นเกมที่ช่วยให้นักเรียนได้
ร่วมมือในการทำต่อรูปภาพให้สำเร็จ
ขั้นตอนการพัฒนาแผนการเรียนรู้
2.1 ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
2.3 ผลิตสื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัด
2.4 นำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องกับเนื้ อหา
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด โดยอ้างอิงจากดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index) และกำหนดระดับความคิด
เป็น 4 ระดับเช่นเดียวกับการประเมิน แบบประเมินตนเองด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้วชิ า
ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์ ผลการประเมินความถูกต้องความสอดล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญพบว่ามี
ค่า 0.95 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ระดับ 0.80
2.5 นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงแก้ไข จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
3. แบบทดสอบวัดความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์
เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ 25 คะแนน
ขั้นตอนการพัฒนามีดังนี้
3.1 ศึกษาวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ยึดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 ออกแบบทดสอบที่ตรงตามเนื้อหาที่เรียน วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนด เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
จำนวน 25 ข้อ 25 คะแนน แบ่งเป็น 5 ส่วนดังนี้
ข้อสอบเรื่อง Food and Drink จำนวน 5 ข้อ
ข้อสอบเรื่อง Adjective จำนวน 5 ข้อ
ข้อสอบเรื่อง Comparative Adjective จำนวน 5 ข้อ
ข้อสอบเรื่อง Verbs จำนวน 5 ข้อ
ข้อสอบเรื่อง Means of Transportation จำนวน 5 ข้อ
3.3 นำแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคำถามและเนื้อหา คำนวณค่า
จากสูตร Item-Objective Congruence Index (IOC) และผลการประเมินแต่ละข้อมีค่าเท่ากับ 0.67- 1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ที่ 0.50

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองที่มีแบบแผนของการเก็บรวมรวมข้อมูล แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน
(One group pretest-posttest design) เพื่อให้ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
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1. ผู้วิจัยนำแบบประเมินตนเองด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนประเมินตนเอง
โดยไม่เขียนชื่อ ในคาบเรียนภาษาอังกฤษก่อนใช้แผนการเรียนที่ใช้เกม
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ จนครบถ้วนทั้ง 6 แผน
3. หลังกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละแผน นักเรียนทำแบบประเมินตนเองด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
4. หลังกิจกรรมการเรียนรู้ครบถ้วนทั้ง 6 แผน นักเรียนได้รับการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านคำศัพท์
5. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินตนเองด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ด้านคำศัพท์
เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยโดยใช้วิธีวิเคราะห์และสถิติที่กำหนด

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลจากแบบประเมินตนเองด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน และแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมน้อยมาก
2. ค่ า ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที ่ ไ ด้ ค ะแนนการทดสอบด้ า นคำศั พ ท์ ภาษาอั งกฤษหลั งการใช้ เ กม ที ่ จ ั ด อยู ่ ใ นระดั บ
ต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ในการจัดระดับตามเกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพของโรงเรียน ดังนี้
คะแนนทดสอบ
20-25
19
18
17
15-16
14
13
0-12

เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
ต่ำกว่าเกณฑ์

ผลการวิจัย
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
รายการประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
1. ได้รับฟัง/เคารพความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม
2. ได้เสนอความคิดเห็นภายในกลุม่ ของตนเอง
3. ได้ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุม่ ในการตัดสินใจต่าง ๆ

(𝑥̅ )
4.29
3.73
3.89
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S.D.
0.93
1.01
0.92

แปลผล
มีส่วนร่วมมาก
มีส่วนร่วมมาก
มีส่วนร่วมมาก
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รายการประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
4. มีความรับผิดชอบงานในส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. มีความสนใจเนื้อหาในบทเรียน
6. เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
7. ตั้งใจฟังกฎกติกาในการเล่นเกม
8. กล้าที่จะสอบถามเมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาหรือวิธีการเล่นเกม
9. ปฏิบัติตามกฎกติกาทีไ่ ด้กำหนดไว้
10. ไม่นำงานวิชาอื่น ๆ ขึ้นมาทำในระหว่างการทำกิจกรรม
11. ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสำเร็จลุล่วง
12. สื่อสาร/พูดคุยกับเพื่อนในชั้นเรียน
13. พยายามทำงานให้เสร็จแม้ว่างานนั้นจะยาก
14. ยกมือตอบคำถามหรือให้ข้อมูลต่าง ๆ
15. สบตากับครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ
รวม

(𝑥̅ )
3.84
3.76
4.44
4.36
3.67
4.31
3.73
3.78
4.07
3.71
3.29
3.56
3.89

S.D.
0.90
0.91
0.81
0.84
1.14
0.85
1.09
1.11
0.88
0.89
1.03
1.22
0.53

แปลผล
มีส่วนร่วมมาก
มีส่วนร่วมมาก
มีส่วนร่วมมาก
มีส่วนร่วมมาก
มีส่วนร่วมมาก
มีส่วนร่วมมาก
มีส่วนร่วมมาก
มีส่วนร่วมมาก
มีส่วนร่วมมาก
มีส่วนร่วมมาก
มีส่วนร่วมปานกลาง
มีส่วนร่วมมาก
มีส่วนร่วมมาก

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 45 คน มีค่าเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
ในชั้นคือ 3.89 (SD=0.53) ซึ่งจัดว่ามีส่วนร่วมในระดับมาก สอดคล้องกับรายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความสนุกสนาน และเพลิดเพลิน ค่าเฉลี่ย 4.44 (SD=0.81) และด้านการตั้งใจฟังกฎกติกาในการเล่นเกม 4.36 (SD=0.84)
แต่ยังพบว่าด้านการยกมือตอบคำถามหรือให้ข้อมูลต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย 3.29 (SD=1.03) ซึ่งจัดว่ามีส่วนร่วมระดับปานกลางเท่านั้น
ตาราง 2 จำนวน และร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมจัดอยู่ในระดับคุณภาพต่าง ๆ
ระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของนักเรียน

5
31
20
0
0

11.11
68.89
20
0
0

นักเรียนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมากที่สดุ
นักเรียนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมาก
นักเรียนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมปานกลาง
นักเรียนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมน้อย
นักเรียนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมน้อยมาก

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จำนวน 45 คน เมื่อได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมคำศัพท์ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมจัดอยู่ในระดับมาก จำนวน 31 คน (ร้อยละ 68.89)
และจำนวนที่มีส่วนร่วมมากที่สุดเพียง 5 คน (ร้อยละ 11.11) ขณะที่ยังมีส่วนร่วมระดับปานกลาง 20 คน (ร้อยละ 20)
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ตาราง 3 จำนวน และร้อยละของนักเรียนในแต่ละระดับ ที่จำแนกตามคะแนนการทดสอบด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการ
ใช้เกมคำศัพท์
คะแนนการสอบ

เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพ

จำนวนนักเรียนที่ได้

ร้อยละของนักเรียน

20-25
19
18
17
15-16
14
13
0-12

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
ต่ำกว่าเกณฑ์

15
4
1
2
8
2
4
9

33.33
8.89
2.22
4.44
17.78
4.44
8.89
20

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า นักเรียน 45 คน มีผลการทดสอบความสามารถทางด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ำ (คะแนนมากกว่า 13 คะแนน) รวมจำนวนทั้งสิ้น 36 คน (ร้อยละ 80) แต่ยังมีนักเรียนทีไ่ ด้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ขนั้
ต่ำจำนวน 9 คน (ร้อยละ 20)

อภิปราย และข้อเสนอแนะ
1. ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมาก ในกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์ เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาโดยใช้เกมคำศัพท์นั้น เป็นการเรียนรู้ที่
นักเรียนได้เรียนรู้พร้อมทั้งได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ทำให้นักเรีย นเกิดการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ Ahdell & Andersen (2001) ได้ทำการศึกษาในหัวข้อเรื่อง
Games and Simulations in Workplace E-Learning ได้ ท ำการศึ ก ษาว่ า การใช้ เ กม และ การจำลองสถานการณ์
(Simulation) สามารถสร้างให้นักเรีย นมีส่วนร่วมได้หรือไม่ โดยการสร้างเกมและการจำลองสถานการณ์หลายหลักสูตรแล้ว
นำไปทดลองกับคนวัยทำงานในตลาด ผลที่ได้จากการวิจัยชี้ให้เห็นว่า เกมและการจำลองสถานการณ์สามารถสร้างให้นักเรียน
มีส่วนร่วมได้ แต่สิ่งที่ยากมากกว่าคือการคงไว้ซึ่งการมีส่วนร่วมของนักเรียนตลอดการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Klawe
& Philips (1995) ได้ศึกษาในหัวข้อเรื่อง A classroom study : Electronic games engage children as researcher ได้
ทำการทดลองโดยสร้างเกมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ และนำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเด็ก
นักเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยให้เห็นว่า เด็กนักเรียนเกิดการมีส่วนร่วม (Engage) และพยายามค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง
(Self-Learning) และถ้าเด็กได้เล่นเกมเครื่องเดียวกันกับเด็กอีกคนหนึ่งจะทำให้เด็กมีการปรึกษาหารือกันทำให้เกิดความเข้าใจ
มากขึ้นอีกด้วย
2. ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์นั้น ทำให้นักเรียนได้ฝึกการใช้คำศัพท์นั้นตลอด
กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้การใช้เกมคำศัพท์ ยังสามารถใช้เป็นกิจกรรมได้ตั้งแต่ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up) จนถึงขั้นสรุป
บนเรียน (Wrap up) เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยการเล่นเกม เป็นการให้นักเรียนได้ลงมือกระทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
(Active Learning) การคิดวิเคราะห์ เกิดการสร้างความมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน มากกว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยให้ครูผู้สอนเป็นผู้บรรยาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553) ได้ให้ความหมายของวิธีการสอน
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โดยใช้เกมไว้ว่า เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนใจและความสนุกสนานให้แก่นักเรี ยน มีกฎเกณฑ์ กติกา โดยเกมจะส่งเสริม
นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจและจดจำบทเรียนได้ง่าย และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งให้นักเรียนได้รู้จักการ
ทำงานร่วมกัน มีกระบวนการในการทำงานอยู่ร่วมกัน และ สอดคล้องกับ นริสา กัลยา (2552) พบว่า การใช้เกมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อย
ละ 73.33 และมีจำนวนนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.18 ผ่านเกณฑ์จำนวนนักเรียนที่กำหนดไว้ร้อยละ 70

ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
1. หลังจากผู้วิจัยได้สังเคราะห์บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูใ้ นคาบเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
เกมคำศัพท์ ทำให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยใช้เกมคำศัพท์ ยังมีข้อผิดพลาดในเรื่องเวลาในการจัดกิจกรรมที่ไม่
เพียงพอ ทำให้นักเรียนไม่ได้ฝึกฝนจากการเล่นเกมเท่าที่ควร ทั้งนี้ยังรวมถึงการจัดกิจกรรมกลุ่มที่นักเรียนมีความสามารถที่
แตกต่างกัน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถของทุกคนออกมาได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น ครูควรคำนึงถึงการวางแผน
ด้านเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่
2. จากการที่ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และ
พฤติกรรมที่แสดงว่านักเรียนมีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ พฤติ กรรมการยกมือตอบคำถาม ดังนั้น ครูควรมีการเสริมแรงบวก เช่น
การให้คะแนนพิเศษกับนักเรียนที่จะยกมือตอบคำถาม ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยังสามารถทำให้ห้องเรียนเต็มไปด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ครูผู้สอนควรมีการเลือกใช้สื่อ นวัตกรรม อื่น ๆ ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ อย่างเช่น การใช้เกมออนไลน์ที่
เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน เพื่อที่จะทำให้พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนมีความคงทนตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้การนำประยุกต์ใช้วิธีการสอนที่มีความหลากหลายยังช่วยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ
2. การให้นักเรียนประเมินตนเองเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ผลการวิจัยขาดความน่าเชื่อถือ ครูควรใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมโดยครูและเพื่อนเป็นผู้ประเมินร่วมกัน จะทำให้ผลการวิจัยน่าเชื่อถือมายิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ นางฐิติรัตน์ แจ้งคำ นางวชิรา กุดแถลง และ นางสาวปัทมาวดี ตันสกุล ผู้เชี่ยวชาญที่ได้กรุณา
ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย พร้อมให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครื่องมือและสนับสนุนให้ งานวิจัยนี้
สำเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการและปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบและประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 วิธีดำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการด้วยการวิจัยเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการ จำนวน 100 คน และปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ คือ ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาที่มีผลงานยอดเยี่ยม จำนวน 5 คน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบ ได้ดำเนินการยกร่างและเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน
9 คน ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบ 1) ทดลองใช้
รูปแบบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง และ 2) ประเมินรูปแบบด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และอรรถประโยชน์
จากผู้ใช้ ได้แก่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 57 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการ มีขอบข่ายหลัก 9 ด้าน โดยรวมโรงเรียนปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
และปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ มี 6 ปัจจัย 2) ผลการพัฒนารูปแบบ พบว่ามี 3 องค์ประกอบหลัก คือ
(1) ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ มี 9 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(2) กระบวนการบริหารงานวิชาการ มี 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม (3) ปัจจัยส่งเสริม
การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ มี 6 ปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สมรรถนะครู การทำงานเป็นเครือข่าย เทคโนโลยี
สารสนเทศ ความร่วมมือของผู้ปกครอง และวัฒนธรรมองค์การ 3) ผลการประเมินรูปแบบจากการทดลองใช้ พบว่า โรงเรียน
ดำเนินการตามรูปแบบได้อย่างเป็นระบบและใช้ปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการที่โรงเรียนมีอยู่ค่อนข้างพร้อม ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาที่สูงกว่าเป้าหมาย มีคุณค่าและคุ้มค่า ทำให้รูปแบบได้รับการยอมรับอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมิน
รูปแบบ พบว่า รูปแบบมีคุณภาพด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และอรรถประโยชน์ ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ : การบริหารงานวิชาการ ปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการ ความเป็นเลิศ
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Abstract
The purposes of this research were to study conditions of academic administration and the factors
that promote academic administration towards school excellence under the Secondary Educational in order
to develop model and evaluate of academic administration model towards school excellence under the
Secondary Educational Service Area Office 1. Research methods were divided into 3 steps; Step 1: Study the
conditions of academic administration by using documentary research and collecting data from questionnaire of
100 school directors and deputy director in academic administration department. And study the factors that
promote academic administration towards school excellence by interviewing 5 directors of educational
institutions that had excellent performance. Step 2: The model development was conducted by drafting and
presenting it to 9 experts for inspection and suggestions using structural interview. Step 3: The model evaluation
1) Testing of the model on one large-sized school and 2) Evaluations regarding propriety, feasibility, and
utility by 57 deputy directors of academic administration department. The statistic used in data analysis
were frequency, percentage, mean and standard deviation.
The findings of the research were as follows: 1) the status of academic administration had 9 main
scopes. On the whole, the schools followed them on high level. And there were 6 factors that promoted
academic administration towards school excellence. 2) The result of the model development found that there
were 3 main components. (1) The 9 scopes of academic administration were school curriculum development;
learning and teaching management in school; learning process development; measurement, assessment and
transfer of academic results; research for education quality development; development for promotion of
learning sources; educational supervision; development of quality assurance systems and development of media,
innovation and technology for education (2) 4 academic administration processes were planning, organizing,
leading, and controlling. (3) The 6 factors that promote academic administration towards school excellence
were leadership of executives, teachers’ competency, network operation, information technology, parental
cooperation, and organizational culture. 3) The result of the model evolution from the experiment found that
the schools could systematically follow the processes in the model and could almost readily use existing
factors that promote academic administration. This resulted in development that was higher than expected and
was worthy and worthwhile, making the model approvable at the highest level. Evaluations regarding propriety,
feasibility, and utility were all at the highest level.
KEYWORDS: Academic administration, Factors for promotion of academic administration, Excellence
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บทนำ
การศึกษาเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน ทำให้คนมีความเจริญงอกงามทางสติปัญญา มีความรู้ มี
ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกได้ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ตลอดทั้ง
สังคมส่วนรวม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้บัญญัติด้านการศึกษาไทยไว้ในหมวด 4 มาตรา
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50(4) บัญญัติว่า “บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ” เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ และทักษะในการดำรง
ชีพ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดปรัชญาการศึกษาไว้ในหมวด 1 มาตรา 6 บัญญัติว่า “การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ” จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องขับเคลื่อนให้การจัด
การศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน หน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการตามกฎหมายให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมมาภิบาล และเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่
มุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตบนฐานภูมิปัญญาและนวัตกรรม
และให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 : 3) การจัดการศึกษา
จึ ง เป็ น เรื ่ อ งสำคั ญ ที ่ ต ้ อ งพั ฒ นามุ ่ ง สู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ภายใต้ ร ู ป แบบการบริ ห ารการศึ ก ษาแนวใหม่ ที ่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนได้รับการกระจายอำนาจจากกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง ในการจัดการให้นักเรียน
ทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสำคัญ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งงานสำคัญ
ของโรงเรียน คือ งานวิชาการ โรงเรียนจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับงานวิชาการ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2540 :
62) ด้วยเหตุนี้งานวิชาการจึงเป็นงานที่สำคัญยิ่งเปรียบเสมือนหัวใจของโรงเรียน (พระวิเชียร ศรีหาบุตร, 2557 : 53) สอดคล้องกับ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548 : 17) ที่กล่าวว่า ความสำเร็จของสถานศึกษาอยู่ที่การบริหารงานวิชาการ ในเรื่องนี้ เดวิสและโทมัส
(1989 : 82-83) กล่าวว่า การที่สถานศึกษามีการบริหารงานด้านวิชาการที่เข้มแข็งจะช่วยให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ดังนั้นการจัดการศึกษาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นหน้าทีห่ ลักของสถานศึกษาและ
งานวิชาการถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญที่สุด ของสถานศึกษาเป็นงานที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย มุ่งสู่
ความเป็นเลิศเพื่อช่วยส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งเป็นนิติบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (2562 : 21) เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักในบทบาทที่สำคัญดังกล่าว
จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต
สถานศึกษาจำเป็นต้องสรรหาแนวทางในการบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กระบวนการบริหารงานวิชาการจึงมีส่วน
สำคัญที่จะนำนโยบายทางการศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย แต่เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในปีการศึกษา 2560 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
จากการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บชาติ ขั ้ น พื ้ นฐาน (O-NET) ของนั ก เรี ย นระดั บชั ้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 3 และระดั บชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยส่วนใหญ่ระดับเขตพื้นที่สูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี
การศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2558 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักส่วนใหญ่ ไม่มีการพัฒนา (สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 2561 : 9-12) สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ที่สะท้อนปัญหาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (2559 : 166)
ในส่วนที่จะต้องเร่งพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด ทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ การทำงานของนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนของครู ดังนั้น สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำเป็นต้องมีรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่นำไปสู่ผลสำเร็จที่สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม
มีคุณค่าและคุ้มค่า หรือที่เรียกว่า ความเป็นเลิศ และเป็นผลงานที่ทุกคนยอมรับ ศรัทธา สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557 : คำนำ) ทีม่ ีความมุ่งหวังจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้
นำเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
คือ Office of the Basic Education Commission Quality Award : OBECQA ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันกับ Thailand
Quality Award (TQA) ที่มีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ
The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) รางวัลคุณภาพแห่งชาติจึงเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นเลิศใน
การบริหารทุกด้าน มีผลการดำเนินงานที่ดีเทียบเท่าองค์กรที่มีคุณภาพสูงระดับโลก (สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2560 : 5)
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จากสภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งในและต่างประเทศและบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในต่างประเทศ และปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานยอดเยี่ยม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในเวทีโลกได้

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการและปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1
3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
2. ได้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย เพื่อปรับปรุงแนวทางการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
วิชาการให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพองค์การ ความเป็นเลิศของ
โรงเรียน การบริหารงานวิชาการ กระบวนการบริหาร รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และความคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารสถานศึกษา นำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสรุปได้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ดังแสดงในภาพ 1
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ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
2. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
4. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
5. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
6. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
7. การนิเทศการศึกษา
8. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
9. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
กระบวนการบริหารงานวิชาการ
1. การวางแผน (planning)
2. การจัดองค์การ (organizing)
3. การนำ (leading)
4. การควบคุม (controlling)

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1

ปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (Leadership of executive)
2. สมรรถนะครู (Teachers Competency)
3. การทำงานแบบเป็นเครือข่าย (Network Operation)
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
5. ความร่วมมือของผู้ปกครอง (Parental Cooperation)
6. วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture)

การประเมินรูปแบบการบริหาร
งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการดำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ และปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพองค์การ ความเป็นเลิศของ
โรงเรียน การบริหารงานวิชาการ กระบวนการบริหาร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิธีการสังเคราะห์เนื้อหา (Synthetic Methods Content) ผลลัพธ์ที่ต้องการในส่วนนี้ คือ ข้อมูลที่จะนำไปใช้เป็นแนวทาง
วิเคราะห์ วิจัย และสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
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ส่วนที่ 2 ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ดำเนินการดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 134 คน จากโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 100 คน จากโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งได้มาโดยเปิดตารางเครจซี และมอร์แกน ( krejcie & Morgan, 1970:
608) และเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ได้ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 50 คน และรอง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 50 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย เป็ น แบบสอบถาม ซึ ่ งมี 3 ตอน ประกอบด้ ว ย ตอนที ่ 1 สถานภาพของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือให้ความสำคัญในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด ตามลำดับ และตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อมูล จำนวน 5 คน เลือกข้อคำถามที่มคี ่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่
ทดสอบได้อยู่ ในช่วง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงข้อคำถามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนำไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ติดต่อและนำหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ท
กรุ ง เทพไปส่ ง ผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 เพื่ อ ขออนุ ญ าตเก็ บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนำแบบสอบถามมาทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนำไปทำการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ ก ารหาค่าความถี่และค่าร้อ ยละ สำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูล เชิงปริมาณจากแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้การหาค่า เฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
แล้วนำไปแปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560 : 121)
ส่วนที่ 3 ศึกษาปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ดำเนินการดังนี้
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานยอดเยี่ยม จำนวน 5 คน (Nastasi and Schensul, 2005:
177-195) ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีเกณฑ์ดังนี้ 1) ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 2)
ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) 3) ได้รับรางวัล OBEC AWARDS 4) ได้รับ
รางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 5) ได้รับรางวัล Internal Quality Audit (IQA)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or guided interviews) โดย
มีคำถามเกี่ยวกับ 1) ภารกิจ วิสัยทัศน์ แนวนโยบาย รูปแบบสำหรับการบริหารงานวิชาการสูค่ วามเป็นเลิศ 2) แนวทางปฏิบัติสู่
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ความเป็นเลิศ ในการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 3) หลักการ/ปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ 4) โครงสร้างของรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้จดบันทึกการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอเป็นความเรียง
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1
การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ยกร่างรูปแบบ ผู้วิจัยนำผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ส่วนที่ 2 เสนอร่างรูปแบบให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาด้านความเหมาะสมหรือความสอดคล้องขององค์ประกอบ
ต่างๆ ความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎี พร้อมข้อเสนอแนะ ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างพร้อมประเมินรูปแบบ จากนั้นได้
จัดทำคู่มือการใช้รูปแบบ เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาด้านความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ดำเนินการดังนี้
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย
1. ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีเกณฑ์ดังนี้ 1) ผู้อำนวยการ
หรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2) ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 3) ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป 4) ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป 5) นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา มีตำแหน่ง
ทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 10 ปี 6) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
2. ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จำนวน 5 คน ได้ มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้ วย 1)
ผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษานิเทศก์ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ 4) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา 5) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคู่มือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ภายใต้ร่างรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โดยมีประเด็นสัมภาษณ์ เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ ความสำคัญขององค์ประกอบ ความ
เหมาะสมขององค์ประกอบ และความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎี 2) แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบและ
คู่มือการใช้รูปแบบ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1 หมายถึง มีความเหมาะสม/มีความเป็นไปได้
ในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลำดับ
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสัมภาษณ์และแบบประเมินที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อมูล จำนวน 5 คน เลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ทดสอบได้อยู่ในช่วง 0.60 1.00 และปรับปรุงข้อคำถามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนำแบบประเมินไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161) ได้ค่าความเชื่อมั่น ของแบบประเมินร่าง
รูปแบบทั้งฉบับและคู่มือการใช้รูปแบบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 และ 0.87 ตามลำดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ติดต่อและนำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ส่งถึง
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน การเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลด้วยตัวเอง ด้วย
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วิธีการสัมภาษณ์ในลักษณะที่เป็นการปฏิสัมพันธ์ (Interactive Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมและละเอียดมากที่สุด
สำหรับแบบประเมินด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ ผู้วิจัยจัดส่งและเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นำเสนอเป็นความ
เรียง สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิตพิ ื้นฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว
นำไปแปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560 : 121)
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การทดลองใช้รูปแบบตามคู่มือการใช้ในสถานที่จริง เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและค้นหา
ข้อบกพร่อง ปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดำเนินการดังนี้
แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง
1. ทดลองใช้กับโรงเรียน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล หัวหน้างานวัดและประเมินผลการศึกษา
หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร และหัวหน้างานประกัน รวมจำนวน 16 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบ และแบบประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบ ซึ่งมี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิ ชาการสู่ความเป็นเลิศ ฯ
เป็ น แบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1 หมายถึง มีการยอมรับในระดับมากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลำดับ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
แบบแบบสอบถามที ่ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย พั ฒ นาขึ ้ น ได้ ผ่ า นการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านข้อมูล จำนวน 5 คน เลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ทดสอบได้อยู่ในช่วง 0.60 - 1.00
และปรับปรุงข้อคำถามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนำไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ออกแบบการทดลองใช้รูปแบบตามคู่มือ โดยใช้แบบแผนการทดลอง One-Shot Case Study Design ซึ่งมี
การเก็บข้อมูลหลังการทดลองใช้รูปแบบ (เอื้อมพร หลินเจริญ, 2554 : 90)
2. ผู้วิจัยได้ติดต่อและนำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ส่งถึง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้รูปแบบ
3. นัดหมายกลุ่มตัวอย่าง พร้อมชี้แจงขั้นตอน วิธีการดำเนินการตามคู่มือการใช้รูปแบบและวิธีการประเมิน
4. สถานศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในกรอบเวลา 75 วัน
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5. ผู้วิจัยติดตาม รับฟังความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ ประเมินผลและเก็บรวบรวมแบบสอบถามในการ
ประเมินผลคืนด้วยตัวเอง แล้วนำมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนทำการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การหาค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลเชิงปริมาณจาก
แบบสอบถามใช้การหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนำไปแปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5
ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560 : 121)
ส่วนที่ 2 ประเมินรูปแบบด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และอรรถประโยชน์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ได้แก่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 67 คน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 57 คน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้มาโดยเปิดตารางเครจซี และมอร์แกน (krejcie & Morgan, 1970: 608)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย เป็ น แบบสอบถาม ซึ ่ งมี 3 ตอน ประกอบด้ ว ย ตอนที ่ 1 สถานภาพของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบประเมินด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และอรรถประโยชน์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1 หมายถึง มีความเหมาะสม/มีความเป็นไปได้/อรรถประโยชน์ ในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด ตามลำดับ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นได้รับตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ข้อมูล จำนวน 5 คน เลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ทดสอบได้อยู่ในช่วง 0.60-1.00 และปรับปรุงข้อคำถาม
ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนำไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ติดต่อและนำหนังสือขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพไปส่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนำ
แบบสอบถามมาทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนำไปทำการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิ เคราะห์ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ ก ารหาค่ าความถี่และค่า ร้อ ยละ สำหรับ การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เชิ ง ปริมาณจากแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้การหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
แล้วนำไปแปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560 : 121)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยมีดังนี้
1. สภาพการบริหารงานวิชาการและปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็ นเลิศ ของโรงเรียนระดั บ
มัธยมศึกษา
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1.1 ผลการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) พบว่า 1) ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการทีเ่ ป็นหลักใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี 9 ด้าน และผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ทั้ง 9 ด้าน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก (  = 4.15, S.D. = 0.78) และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) กระบวนการบริหารที่ ช่วยให้งานวิชาการมีระบบ
ระเบียบสู่ความเป็นเลิศ คือ POLC ได้แก่ การวางแผน (Planning : P) การจัดองค์การ (Organizing : O) การนำ (Leading : L)
และการควบคุม (Controlling : C)
1.2 ผลการศึกษาปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ สรุป
ได้ว่า ปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ มี 6 ปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สมรรถนะครู การทำงานแบบ
เป็นเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ ความร่วมมือของผู้ปกครอง และ วัฒนธรรมองค์การ
2. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1
2.1 รูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 พบว่ามี 3 องค์ประกอบหลัก ดังแสดงในภาพ 2

ภาพ 2 รูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
องค์ประกอบที่ 1 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ มี 9 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
2) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4) การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการ
เรียน 5) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ 9) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ มี 4 ประการ ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3)
การนำ 4) การควบคุม
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องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ มี 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำของ
ผู้บริหาร 2) สมรรถนะครู 3) การทำงานแบบเป็นเครือข่าย 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ความร่วมมือของผู้ปกครอง และ 6)
วัฒนธรรมองค์การ
ผลการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.47, S.D. = 0.61) และมี
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (  = 4.46, S.D. = 0.60) และรายองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก
2.2 ผลการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน พบว่า คู่มือการใช้รูปแบบมีคุณภาพด้านความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก (  = 4.46, S.D. = 0.63) และด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (  = 4.38, S.D. = 0.72) เช่นกัน
3. การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิ ชาการสู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที ่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วย
3.1 การทดลองใช้รูปแบบได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเป็นอย่างดี ทำให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนใน
คู่มือการใช้รูปแบบได้อย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการที่ โรงเรียนมีอยู่
ค่อนข้างพร้อม ส่งผลให้การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพนำไปสู่ การพัฒนาที่สูงกว่าเป้าหมาย มีคุณค่าและคุ้มค่า ผล
ประเมินการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า รูปแบบได้รับการยอมรับอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.67, S.D. = 0.47)
3.2 การประเมินรูปแบบด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และอรรถประโยชน์ พบว่า รูปแบบมีคุณภาพอยู่
ในระดับมากที่สุด อันดับแรก คือ ด้านอรรถประโยชน์ (  = 4.60, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ด้านความเหมาะสม (  = 4.58,
S.D. = 0.51) และด้านความเป็นไปได้ (  = 4.55, S.D. = 0.58) ตามลำดับ

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยนำมาอภิปรายได้ดังนี้
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า การบริหารงานวิชาการ มีขอบข่ายหลัก 9 ด้าน และจากความคิดเห็นของผู้บริหารของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า ระดับการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื ่ อ งจากโรงเรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ส่ ว นใหญ่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล ที่ มี จุดมุ่งหมายยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล สอดคล้องกับงานวิจัยของ
บัณฑิต ประสิทธิ์นอก (2562 : 159) พบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล อยู่ในระดับมาก
2. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า มี 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ มี 9 ด้าน 2) กระบวนการบริหารงาน
วิชาการ มี 4 ประการ 3) ปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ มี 6 ปัจจัย แต่ละองค์ประกอบหลักจะมี
องค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้เป็นเพราะการบริหารงานวิชาการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโรงเรียน ที่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การพัฒนาที่สูงกว่ามาตรฐานหรือสู่ความเป็นเลิศ จะต้องมีการ
กำหนดภารกิจ/ขอบข่ายงานหลักให้ชัดเจนโดยคำนึงถึงเป้าหมาย และทำงานเชิงรุก ด้วยความทุ่มเทตามกระบวนการบริหาร
อย่างเป็นระบบ อาศัยปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศเข้ามาปฏิรูประบบการบริหาร และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
การทำงาน สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ร่วมกัน ในสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย และมีความพร้อมด้านทรัพยากรทาง
การศึกษา สอดคล้องกับ อมลรดา พุทธินันท์ (2561 : 176) ที่ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า มี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำทางวิชาการ มี 4 ด้าน
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2) ภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการในโรงเรียน มี 9 ด้าน 3) กระบวนการบริหารงานวิชาการ มี 4 ด้าน 4) การมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานวิชาการ มี 2 ด้าน
องค์ประกอบที่ 1 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า มี 9 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 2) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4) การวัดผล ประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียน 5) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศ
การศึกษา 8) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 9) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทั้งนี้เป็นเพราะขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการ ทั้ง 9 ด้าน เป็นหลักในการพัฒนาที่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสู่ความ
เป็นเลิศอย่างยั่งยืน มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 (กฎกระทรวง
, 2550) ด้านขอบข่ายการบริหารงานวิชาการไว้ 17 งาน และสอดคล้องกับ อมลรดา พุทธินันท์ (2561 : 176) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบ
การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า ขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียน มี 9 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4) การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 5) การนิเทศการศึกษา 6) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 8 การแนะแนวการศึกษา และ 9) การวัดผล ประเมินและการเทียบโอนผลการเรียน
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า มี 4 ประการ ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การ
จัดองค์การ 3) การนำ และ 4) การควบคุม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ผู้บริหารส่วนใหญ่นำมาใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กร
นั้นคือ POLC (Louis A. Allan, 1973) เป็นทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับภาวะผู้นำและใส่ใจกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การ
ปฏิบัติการ ไปจนถึงการประเมินผล ข้อดีคือ มีการสร้างมาตรฐานในทุกรายละเอียด เน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด จึงทำให้การทำงานมีระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นเพราะกระบวนการดังกล่าวเป็นแนวทาง
พื้นฐานที่ผู้บริหารในแต่ละองค์การนำไปปฏิบัติ ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมาย
การกำหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ ตามเป้าหมาย ส่วนการจัดองค์การ (Organizing) จะเป็นเรื่องของผู้บริหารที่ต้อง
ออกแบบโครงสร้างขององค์การ นั่นคือ การกำหนดว่างานอะไรบ้างที่ต้องกระทำ ใครเป็นผู้ปฏิบัติ งานใดรวมเป็นกลุ่มเดียวกันได้
ใครควรขึ้นต่อใคร มีการกำหนดระดับของการตั ด สิ น ใจ เป็ น ต้ น ในขณะที่ การนำ (Leading) เป็ น ภารกิ จ ทางด้ า นการ
จัดการให้ กับสมาชิก โดยการชักจูงหรือโน้มน้าวจิตใจ การกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา การดูแลสั่งการ และการเลือกช่องทาง
ติดต่อสื่อสารที่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และส่วนสุดท้าย คือ การควบคุม (Controlling) จะเริ่มในขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ถูกกำหนดไว้ก่อนแล้ว สอดคล้องกับ พระมหาสุทิน สุทิโน (2556 : ก) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การบริหารจัดการเครือข่ายเชิงพุทธของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการเครืองข่ายเชิงพุทธ
ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีการบริหารงานตามหน้าที่การบริหาร POLC มีการวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดองค์การ มีการ
นำและมีการตรวจสอบโดยมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีหลักอปริหานิยธรรมและนวัตกรรมในการบริหารซึ่งเป็นไปตามสภาพและ
บริบทของสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีข้อตกลงร่วมกันและการรวมตัวกันภายใต้การบริหารจัดการ แบบกลุ่มโรงเรียน
เพื่อประสานความร่วมมือด้านการบริหารงานวิชาการ สามารถที่จะพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ไปสู่ระดับเครือข่ายที่มี
การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานวิชาการได้อย่างเป็นระบบ
องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ มี 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 2) สมรรถนะครู 3)
การทำงานแบบเป็น เครือข่าย 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ความร่วมมือของผู้ปกครอง และ 6) วัฒนธรรมองค์การ ทั้งนี้เป็น
เพราะการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ ครูปฏิบัติการสอนต้องมี ความรู้ มีทักษะ มี
คุณลักษณะ ทัศนคติ และแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างโดดเด่น โดยมีการสร้างภาคีเครือข่ายในการทำงานเพื่อ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อำนวยความสะดวก ในปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งอาศัยความร่วมมือ
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จากผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกิดจากการกระทำ ค่านิยม ความเชื่อ เจตคติ อุดมการณ์ของทุกคนให้
ประสบความสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการศึ กษาขั้นพื้นฐาน (2555 : 540-542) ที่ได้
กำหนดตัวชี้วัดด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจของสถานศึกษา ไว้ 6 ตัวชี้วัด
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกายภาพ ด้านสื่อเทคโนโลยี
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
3. การประเมินรูปแบบการบริ หารงานวิ ชาการสู ่ความเป็ นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื ้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วย
1) ผลการทดลองใช้รูปแบบ ที่พบว่า โรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สามารถดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ
การใช้รูปแบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมดำเนินงานตามขั้นตอน ทั้งการจัด ประชุมเพื่อผลักดันรูปแบบสู่การปฏิบัติ ชี้แจงขั้นตอนการ
ปฏิบัติให้ ทุกฝ่ายเข้าใจ ระบุเป้าหมาย จัดทำแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน โครงการกิจกรรม จัดลำดับ
ความสำคัญของเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญกับสิ่งที่ต้องทำก่อน-หลัง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ จัดหาเครื่องมือเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และวิเคราะห์ผลลัพธ์เป็นไปอย่างเป็น
ระบบและมีคุณภาพครอบคลุมทุกด้าน ผลปรากฎเช่นนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน และการทดลองใช้รูปแบบมีคู่มือการดำเนินการที่ชัดเจนและผ่านการตรวจสอบจากทรงคุณวุฒิ จึงส่งผลให้การ
บริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงกว่าเป้าหมาย มีคุณค่าและคุ้มค่า
ผลการประเมินรูปแบบจากการทดลองจึงได้รับการยอมรับอยู่ในระดับมากที่สุด
2) ผลการประเมินรูปแบบด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และอรรถประโยชน์ ที่พบว่า รูปแบบมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและได้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งล้วน
เป็นผู้ที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดการศึกษา จึงสามารถให้ข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การพัฒนารูปแบบได้เป็น
อย่างดี ประกอบกับผู้ประเมินมีความเข้าใจหลักการบริหารงานวิชาการและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเป็นอย่าง
ดีทำให้ผลการประเมินรูปแบบจึงปรากฎเช่นนี้ สอดคล้องกับ คัมภีร์ สุดแท้ (2553 : 183) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
บริ หารงานวิ ชาการสำหรั บโรงเรี ยนขนาดเล็ ก พบว่ า ผลการประเมิ นรู ปแบบด้ านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และ
อรรถประโยชน์ โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการและปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ จาก
การศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรอง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า 1) การบริหารงาน
วิชาการ มีขอบข่ายหลัก 9 ด้าน โดยรวมโรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) กระบวนการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็น
เลิศ มี 4 ประการ ตามหลักการ POLC และ 3) ปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ สรุปได้ว่าปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศที่สำคัญ มี 6 ปัจจัย
2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 1 พบว่ามี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ กระบวนการบริหารงานวิชาการ และ
ปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ทั้ง 3 องค์ประกอบ ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และมี
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากเช่นกัน
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3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จากการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า รูปแบบได้รับการยอมรับอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินรูปแบบ
พบว่า รูปแบบมีคุณภาพด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และอรรถประโยชน์ ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ มี 3 องค์ประกอบหลัก คือ ขอบข่าย
การบริหารงานวิชาการ กระบวนการบริหารงานวิชาการ และปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ แต่ละองค์ประกอบมี
ความสำคัญต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ควรนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ที่
พัฒนาขึ้นนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไปสู่ความเป็นเลิศ
อย่างยั่งยืน
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ อย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยปัจจัย องค์ ประกอบ และกระบวนการ
บริหารควบคู่กัน ดังนั้น การนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปปรับใช้ให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด จำเป็นต้องอาศัยปัจจัย องค์ประกอบ และกระบวนการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สมรรถนะครู ลักษณะสถานศึกษาที่มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทีเ่ อื้ออำนวย
ความพร้อมด้านทรัพยากรทางการศึกษา ได้แก่ คน งบประมาณ วัสดุสิ่งของ เทคโนโลยีและการจัดการที่ได้มาตรฐานและทันสมัย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. รูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้เป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ดังนั้น ควรมีการศึกษาวิจัย รูปแบบ ปัจจัย
องค์ประกอบ และกระบวนการบริหารด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหว่างการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ขนาดต่าง ๆ โดยใช้ องค์ประกอบหลัก และขั้นตอนการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่พัฒนาขึ้นนี้
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การศึกษาระดับความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่
A Study of Stress Level and Coping Strategies of High School
Students Chiang Mai Province
นงลักษณ์ เขียนงาม1*
Nongluck Kienngam
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาพืน้ ฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, lucked4761@gmail.com
(Department of Educational Foundations and Development Faculty of Education, Chiang Mai University)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยจำแนกตามเพศ แผนการเรียน และผลการเรียน 3) เพื่ อ ศึก ษาสาเหตุที่ ท ำให้ เกิ ดความเครียดของนั กเรียนระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยจำแนกตามเพศ แผนการเรียน และผลการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 191 คน ได้ มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Sample Random Sampling) เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ คื อ แบบสอบถามความเครี ยด แบบสอบถามวิ ธีเผชิ ญ ความเครีย ด และ
แบบสอบถามสาเหตุความเครียด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทำการเปรียบเทียบด้วยสถิติค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) นักเรียนมี
ความเครีย ดระดั บ สู ง รองลงมาเครีย ดระดั บ รุ น แรง และพบสาเหตุ ที่ ท ำให้ เกิ ด ความเครี ยดคื อ ด้ า นการเรีย น และด้ า น
บุคลิกภาพส่วนตัว 2) นักเรียนมีวิธีเผชิญความเครียดทั้ง 3 วิธี ต่างกันพบว่า นักเรียนใช้วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไข
ปัญหาในระดับค่อนข้างสูง ใช้วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์และใช้วิธีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อยใน
ระดับค่อนข้างต่ำ 3) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียน จำแนกตาม
เพศ แผนการเรียน และผลการเรียน พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และนักเรียนที่มีแผนการเรียนแตกต่างกันใช้วิธีเผชิญความเครีย ดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์และใช้วิธีเผชิญความเครียดแบบได้
ประโยชน์น้อยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ : ความเครียด วิธีเผชิญความเครียด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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Abstract
The research objectives were 1) to study the students' stress level and stress coping strategies. 2)
to compare students' stress level classified by gender, academics program and academics performance. 3)
to study the causes of students' stress level classified by gender, academics program and academic
performance. The 191 high school students were selected as participants by using simple random
sampling for collecting data in first semester academic year 2019. Research instruments were stress
questionnaires, coping stress questionnaires and stress’ causes questionnaires. Frequency, percentage,
means, Standard Derivation, t-test and F-test were used for statistical analysis. The research findings are as
the following: 1) Overall high school students have high stress level and severe stress followed by normal
stress and found that all stress results from their academics and personalities. 2) High school students
have three methods to encounter stress and found that they used problem-solving method in
moderately high level, used emotional modification and taking less advantages in moderately low level.
3) According to differences between means and how to cope with their stress considering gender,
academic program and academic performance, overall, they found that there is significantly different in
gender at statistically significant level .05 and there is significantly different in academic program by using
emotional modification and taking less advantages method at statistic significant level .05
Keywords: Stress; Coping Strategies; High School Students
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บทนำ
ความเครียดเป็นภาวะที่ร่างกายและจิตใจขาดความสมดุลทำให้เกิดความกดดันทางอารมณ์ มีปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเร้า
ทำให้ร่างกาย และจิตใจเกิดการปรับตัวกับสถานการณ์โดยแสดงออกในลักษณะของความวิ ตกกังวล ไม่สบายใจ ซึมเศร้า
ความเครียดยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิคุ้มกันของร่างกายเกิดความผิดปกติในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและการ
เจ็บ ป่ ว ยทางร่างกายได้ (Dorain, 1987) นั กเรี ยน นั กศึ ก ษาที่ มี ค วามเครี ยดด้ านการเรีย น ซึ่ งกรมสุ ขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ได้กล่าวว่า “ทุกวันนี้วัยรุ่นเข้ามาปรึกษาจิตแพทย์มากกว่าสมัยก่อนด้วยปัญหาจิตกังวลซึมเศร้า (ไทยโพสต์ NO.
6620 ฉบั บที่ 8224 18-19 พฤษภาคม 2562 x-cite หน้า 5) และจากข้อมูล วัยรุ่น ได้ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิ ต 1323
กรมสุ ข ภาพจิ ต พบว่ า วัย รุ่ น มี ปั ญ หา 5 อั น ดั บ แรก คื อ 1) ความเครีย ด 2) ความรัก 3) ปั ญ หาเพศ 4) สุ ข ภาพจิ ต และ
5) ปัญหาครอบครัว นอกจากนี้ความเครียดยังอาจเกิดขึ้นกับเพศหญิงได้มากกว่าเพศชายอาจเป็นเพราะว่านักเรียนหญิงมักมี
อารมณ์อ่อนไหวมีความคาดหวังกับตนเองสูง
สถิติข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนแห่งหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการแข่งขันทางด้าน
วิชาการในระดับสูง เช่นปีการศึกษา 2559-2561 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 100 นักเรียน ปีการศึกษา 2559
เข้าศึ ก ษาต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ยเชี ย งใหม่ จำนวน 111 คน ในการสอบวัด ความรู้ พื้ น ฐานระดั บ ชาติ ของสำนั ก ทดสอบทาง
การศึกษา พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยการสอบสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนระดับจังหวัดเชียงใหม่ ระดับโรงเรียนสังกัด สกอ.
ระดับโรงเรียนในเขตภาคเหนือและระดับประเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 การสอบวัดความรู้พื้นฐาน
ระดับชาติ หรือ ONET พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิ ชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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มากกว่าร้อยละ 90 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 การสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ หรือ ONET พบว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศมากกว่าร้อยละ 85.59-93.45
นอกจากนี้นักเรียนยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางด้านวิชาการ ครอบครัวมีความคาดหวังสูงกับนักเรียนให้เรียนใน
แผนการเรียนที่สามารถเลือกสาขาในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้หลากหลาย สภาพบริบทดังกล่าวข้างต้นทำให้นักเรียน
เกิดการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่ อระดับอุดมศึกษาจนก่อให้เกิดความเครียดได้ ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดัง
กรมสุขภาพจิต (2555) อธิบายปัจจัยภายในตัวบุคคลเป็นความเหนื่อยล้าทางร่างกาย รวมไปถึงการมีความคาดหวังของตนเอง
ความขัดแย้งในใจ ส่วนปัจจัยภายนอกตัวบุคคลที่มีผลกระทบ เช่น การเรียนที่ทำให้เกิดความเครียด ต้องรับผิดชอบสูงมีการ
แข่งขันตลอดเวลา ก่อให้เกิดภาวะกดดัน เมื่อบุคคลเกิดความเครียดจึงมี วิธีเผชิญความเครียดแตกต่างกัน ซึ่ง Carver; et al.
1989: อ้างในสุภาภัทร ทนเถื่อน (2553) ได้แบ่งไว้ 3 วิธี คือ วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา วิธีเผชิญความเครียด
แบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ และวิธีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย
จากการที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 100 ดังได้กล่าวมาข้างต้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงระดับความเครียด สาเหตุของความเครียด และวิธีเผชิญความเครียด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้น มัธยมศึก ษาปีที่ 5 และ 6 เพื่ อนำผลที่ได้ไปเป็ นข้ อมู ลให้ ฝ่ายแนะแนวในการให้ การปรึกษาเพื่ อ ลดปัญ หาที่ ก่อให้ เกิ ด
ความเครียดและเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
จำแนกตามเพศ แผนการเรียน และผลการเรียน
3. เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยจำแนกตามเพศ แผนการ
เรียน และผลการเรียน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ แผนการเรียน ผลการเรียน

- ความเครียดและสาเหตุความเครียด
- วิธีเผชิญความเครียดมุ่งแก้ไขปัญหา มุ่งแก้ไขอารมณ์
แบบได้ประโยชน์น้อย
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ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการสังเคราะห์ความรู้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมั ธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 400 คน สำหรับการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการ
วิจัย ผู้วิจัยได้มาโดยตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan (1970) ความเชื่อมั่นที่ 95% และ
สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดขึ้นได้เท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 196 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือในการศึกษานี้ เป็นแบบสอบถาม ดังนี้
2.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามระดับความเครียด โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามความเครียดที่ได้
ดัดแปลงของกรมสุขภาพจิต จำนวน 20 ข้อ ผู้วิจัยได้นำมาหาคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้นักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 60 ชุด พบว่า แบบสอบถามความเครียดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .256-.734 และมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ.784
2.2 แบบสอบถามวิ ธี เผชิ ญ ความเครี ย ด ซึ่ งมี ข้ อ คำถามที่ ใช้ ในการวั ด ระดั บ วิ ธี เผชิ ญ ความเครี ย ดผู้ วิ จั ย ใช้
แบบสอบถามของ สุภาภัทร ทนเถื่อน (2553) ซึ่งแปลและปรับปรุงมาจากแบบวัดเผชิญความเครียดของคาร์เวอร์ (Carver,
1989; อ้างใน วรพจน์ สถิตเสถียร, 2548) แบบสอบถาม มีทั้งสิ้น 42 ข้อ แบ่งวิธีเผชิญความเครียด 3 ประเภท ได้แก่ 1) วิธี
เผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา 2) วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ และ 3) วิธีเผชิญความเครียดแบบให้
ประโยชน์น้อย เป็นแบบสอบถามวิธีเผชิญ ความเครียดโดยมีค่าคุณภาพของเครื่องมือค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง
.181-.573 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .900
2.3 แบบสอบถามสาเหตุของการเกิดความเครียดนำมาจากแบบสอบถามที่หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย และคณะ(2558)
ได้ ป รั บ ปรุ งมาจากแบบสอบถามของกรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข (2556) ได้ แ ก่ 1) ด้ า นครอบครั ว 2) ด้ า น
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 3) ด้านการเรียน 4) ด้านบุคลิกภาพส่วนตัว 5) ด้านสุขภาพ 6) ด้านการเงิน 7) ด้านสิ่งแวดล้อม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ผู้วิจยั นำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอธิบายคำชีแ้ จงในการตอบแบบสอบถาม
3.2 นำแบบสอบถาม จำนวน 196 ชุด มาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบจำนวน 191 ชุด ร้อยละ 97.45
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาทำการวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) แบบการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)

ผลการวิจัย/ผลการสังเคราะห์ความรู้
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาระดับความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง
ได้ผลการศึกษาออกมาดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.20 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 40.80 นักเรี ยนเรียนแผนวิทย์คณิต ร้อยละ 78.50 และเป็นนักเรียนที่เรียนแผนศิลป์ ร้อยละ 21.50 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไป
ร้อยละ 71.20
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ตอนที่ 1 แสดงระดับความเครียดและวิธีเผชิญความเครียด 3 วิธี ของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามระดับความเครียด (n = 191)
ความเครียด
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ระดับความเครียดน้อย
6
3.14
ระดับความเครียดปานกลาง
59
30.89
ระดับความเครียดสูง
87
45.55
ระดับความเครียดรุนแรง
39
20.42
จากตารางที่ 1 ความเครียดของนักเรียนอยู่ในระดับความเครียดสูง ร้อยละ 45.55
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา
วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ระดับต่ำ
1
0.50
ระดับค่อนข้างต่ำ
32
16.80
ระดับค่อนข้างสูง
139
72.80
ระดับสูง
19
9.90
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนใช้วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหาในระดับค่อนข้างสูง ร้อยละ 72.80
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์
วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ระดับต่ำ
16
8.40
ระดับค่อนข้างต่ำ
137
71.70
ระดับค่อนข้างสูง
37
19.40
ระดับสูง
1
0.50
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนใช้วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ในระดับค่อนข้างต่ำ ร้อยละ 71.70
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามวิธีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย
วิธีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ระดับต่ำ
50
26.20
ระดับค่อนข้างต่ำ
119
62.30
ระดับค่อนข้างสูง
21
11.00
ระดับสูง
1
0.50
จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนใช้วิธีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อยในระดับค่อนข้างต่ำ ร้อยละ 62.30
ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ ของความเครียด จำแนกตามเพศ
เพศ
n
S.D.
t
Sig.
X
ชาย
78
45.81
15.41
- 2.192*
.030
หญิง
113
50.74
15.22
จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนทีม่ ีเพศต่างกันมีความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา จำแนกตามเพศ
เพศ
n
S.D.
t
Sig.
X
ชาย
78
2.87
0.40
2.227*
0.027
หญิง
113
2.76
0.33
จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญ หาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ จำแนกตามเพศ
เพศ
n
S.D.
t
Sig.
X
ชาย
78
2.18
0.36
- 1.270
.206
หญิง
113
2.24
0.35
จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ไม่แตกต่าง
ตารางที่ 8 แสงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างวิธีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย จำแนกตามเพศ
เพศ
n
S.D.
t
Sig.
X
ชาย
78
2.10
0.41
1.189
.236
หญิง
113
2.03
0.39
จากตารางที่ 8 พบว่า นักเรียนทีม่ ีเพศต่างกันมีวิธีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อยไม่แตกต่าง
ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ ของความเครียดจำแนกตามแผนการเรียน
แผนการเรียน
n
S.D.
t
Sig.
X
แผนวิทย์
150
48.25
15.39
-.822
0.412
แผนศิลป์
41
50.48
15.75
จากตารางที่ 9 พบว่า นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนต่างกันมีความเครียดไม่แตกต่าง
ตารางที่ 10 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ จำแนกตามแผนการเรียนและวิธีเผชิญ
ความเครียดแบบมุง่ แก้ไขปัญหา
แผนการเรียน
n
S.D.
t
Sig.
X
แผนวิทย์
150
2.80
0.37
- .336
0.738
แผนศิลป์
41
2.82
0.35
จากตารางที่ 10 พบว่า นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนต่างกันมีวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหาไม่แตกต่าง
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ตารางที่ 11 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ จำแนกตามแผนการเรียนและวิธีเผชิญ
ความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์
แผนการเรียน
n
S.D.
t
Sig.
X
แผนวิทย์
150
2.18
0.35
- 2.752*
0.007
แผนศิลป์
41
2.35
0.33
จากตารางที่ 11 พบว่า นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนต่างกันมีวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไข
อารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 12 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ จำแนกตามแผนการเรียนและวิธีเผชิญ
ความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย
แผนการเรียน
n
S.D.
t
Sig.
X
แผนวิทย์
150
2.01
0.39
-3.180*
0.002
แผนศิลป์
41
2.23
0.37
จากตารางที่ 12 พบว่า นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนแตกต่างกันมีวิธีเผชิญความเครียดแบบได้
ประโยชน์น้อยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 13 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ ของความเครียด จำแนกตามผลการเรียน
แหล่งความแปรปรวน
df.
SS
MS
f
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
2
666.893
333.446
1.403
.249
ภายในกลุ่ม
188 44694.950
237.739
รวม
190 45361.843
จากตารางที่ 13 พบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนแตกต่างกันมีความเครียดไม่แตกต่าง
ตารางที่ 14 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนจำแนกตามผลการเรียนและวิธีเผชิญ
ความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา
แหล่งความแปรปรวน
df.
SS
MS
f
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
2
0.289
0.145
1.095
.337
ภายในกลุ่ม
188
24.822
0.132
รวม
190
25.111
จากตารางที่ 14 พบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนแตกต่างกันมีวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหาไม่แตกต่าง
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ตารางที่ 15 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนจำแนกตามผลการเรียนและวิธีเผชิญ
ความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์
แหล่งความแปรปรวน
df.
SS
MS
f
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
2
0.237
0.118
0.934
.395
ภายในกลุ่ม
188
23.837
0.127
รวม
190
24.074
จากตารางที่ 15 พบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนแตกต่างกันมีวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ไม่แตกต่าง
ตารางที่ 16 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนจำแนกตามผลการเรียนและวิธีเผชิญ
ความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย
แหล่งความแปรปรวน
df.
SS
MS
f
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
2
0.282
0.141
0.884
.415
ภายในกลุ่ม
188
29.951
0.159
รวม
190 30.233
จากตารางที่ 16 พบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนแตกต่างกันมีวิธีเผชิญความเครียดแบบได้
ประโยชน์น้อยไม่แตกต่าง
ตารางที่ 17 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหาของนักเรียน
จำแนกตามแผนการเรียน
แผนการเรียน
n
S.D.
t
Sig.
X
แผนวิทย์-คณิต
150
2.80
0.37
- .336
0.738
แผนศิลป์
41
2.82
0.35
จากตารางที่ 17 พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนแผนการเรียนต่างกันมีวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา
ไม่แตกต่าง
ตารางที่ 18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์
จำแนกตามแผนการเรียน
แผนการเรียน
n
S.D.
t
Sig.
X
แผนวิทย์-คณิต
150
2.18
0.35
- 2.752*
0.007
แผนศิลป์
41
2.35
0.33
จากตารางที่ 18 พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนแผนการเรียนต่างกันมีวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
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ตารางที่ 19 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างวิธีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์จำแนกตามแผนการเรียน
แผนการเรียน
n
S.D.
t
Sig.
X
แผนวิทย์-คณิต
150
2.01
0.39
-3.180*
0.002
แผนศิลป์
41
2.23
0.37
จากตารางที่ 19 พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนแผนการเรียนแตกต่างกันมีวธิ ีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ ของความเครียด จำแนกตามผลการเรียน
แหล่งความแปรปรวน
df.
SS
MS
f
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
2
666.893
333.446
1.403
.249
ภายในกลุ่ม
188 44694.950
237.739
รวม
190 45361.843
จากตารางที่ 20 พบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนแตกต่างกันมีความเครียดไม่แตกต่าง
ตารางที่ 21 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา จำแนกตามผลการเรียน
แหล่งความแปรปรวน
df.
SS
MS
f
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
2
0.289
0.145
1.095
.337
ภายในกลุ่ม
188
24.822
0.132
รวม
190
25.111
จากตารางที่ 21 พบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนแตกต่างกันมีวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไข
ปัญหาไม่แตกต่าง
ตารางที่ 22 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ จำแนกตามผลการเรียน
แหล่งความแปรปรวน
df.
SS
MS
f
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
2
0.237
0.118
0.934
.395
ภายในกลุ่ม
188
23.837
0.127
รวม
190
24.074
จากตารางที่ 22 พบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนแตกต่างกันมีวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ไม่แตกต่าง
ตารางที่ 23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างวิธีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย จำแนกตามผลการเรียน
แหล่งความแปรปรวน
df.
SS
MS
f
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
2
0.282
0.141
0.884
.415
ภายในกลุ่ม
188
29.951
0.159
รวม
190 30.233
จากตารางที่ 23 พบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนแตกต่างกันมีวิธีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อยไม่แตกต่าง
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ตอนที่ 2 สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด
ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ย สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดของนักเรียนในแต่ละด้าน
สาเหตุความเครียดของแต่ละด้าน
S.D.
X
1) ด้านครอบครัว
2) ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
3) ด้านการเรียน
4) ด้านบุคลิกภาพส่วนตัว
5) ด้านสุขภาพ
6) ด้านการเงิน
7) ด้านสิ่งแวดล้อม
เฉลี่ยรวม

1.65
1.66
2.34
1.97
1.77
1.63
1.92
1.85

0.62
0.65
0.70
0.68
0.65
0.74
0.91
0.52

ระดับ
ความเครียด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อย
น้อย
น้อย
น้อยที่สุด
น้อย
น้อย

จากตารางที่ 24 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X = 1.85) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน จะเห็นว่า สาเหตุที่
ส่งผลทำให้นักเรียนเกิดความเครียดเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการเรียน ด้านบุคลิกภาพส่วนตัว และด้านสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 25 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของสาเหตุแต่ละด้านที่ทำให้เกิดความเครียด จำแนกตามเพศ
สาเหตุในแต่ละด้านที่ส่งผลต่อความเครียด ชาย
หญิง
F
Sig.
ผลการ
Mean
Mean
ทดสอบ
1) ด้านครอบครัว
1.62
1.68
0.000
0.988
ไม่แตกต่าง
2) ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
1.61
1.69
0.015
0.904
ไม่แตกต่าง
3) ด้านการเรียน
2.25
2.40
0.210
0.647
ไม่แตกต่าง
4) ด้านบุคลิกภาพส่วนตัว
1.94
2.00
0.096
0.757
ไม่แตกต่าง
5) ด้านสุขภาพ
1.74
1.79
0.444
0.506
ไม่แตกต่าง
6) ด้านการเงิน
1.48
1.73
7.195
0.008
ไม่แตกต่าง
7) ด้านสิ่งแวดล้อม
1.76
2.04
8.989
0.003
ไม่แตกต่าง
เฉลี่ยรวม
1.77
1.90
2.42
0.054
ไม่แตกต่าง
จากตารางที่ 25 พบว่า ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดเพศชายและเพศหญิง ไม่มีความแตกต่าง
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ตารางที่ 26 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของสาเหตุแต่ละด้านที่ทำให้เกิดความเครียดจำแนกตามแผนการเรียน
สาเหตุในแต่ละด้านที่ส่งผลต่อความเครียด แผนวิทย์-คณิต แผน
F
Sig.
ผลการ
Mean
ศิลป์Mean
ทดสอบ
1) ด้านครอบครัว
1.66
1.61
0.012
0.914
ไม่แตกต่าง
2) ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
1.62
1.82
4.379
0.038
ไม่แตกต่าง
3) ด้านการเรียน
2.34
2.35
0.363
0.548
ไม่แตกต่าง
4) ด้านบุคลิกภาพส่วนตัว
1.97
1.98
0.194
0.660
ไม่แตกต่าง
5) ด้านสุขภาพ
1.78
1.74
0.053
0.818
ไม่แตกต่าง
6) ด้านการเงิน
1.59
1.77
1.188
0.277
ไม่แตกต่าง
7) ด้านสิ่งแวดล้อม
1.87
2.15
1.686
0.196
ไม่แตกต่าง
เฉลี่ยรวม
1.83
192
1.125
0.493
ไม่แตกต่าง
จากตารางที่ 26 พบว่า ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดแผนวิทย์-คณิต แผนศิลป์ ไม่มีความแตกต่าง
ตารางที่ 27 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด จำแนกตามผลการเรียน
สาเหตุในแต่ละด้านที่ส่งผลต่อ
ต่ำกว่า 2.50 2.51–3.00 3.01 ขึ้นไป F
Sig. ผลการ
ความเครียด
Mean
Mean
Mean
ทดสอบ
1) ด้านครอบครัว
1.92
1.73
1.68
0.466 0.760 ไม่แตกต่าง
2) ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอืน่ 1.37
1.93
1.81
1.691 0.154 ไม่แตกต่าง
3) ด้านการเรียน
2.10
2.52
2.38
1.477 0.211 ไม่แตกต่าง
4) ด้านบุคลิกภาพส่วนตัว
1.35
2.06
2.10
1.080 0.368 ไม่แตกต่าง
5) ด้านสุขภาพ
1.90
1.98
1.71
0.715 0.582 ไม่แตกต่าง
6) ด้านการเงิน
1.57
1.97
1.70
1.309 0.268 ไม่แตกต่าง
7) ด้านสิ่งแวดล้อม
1.35
2.10
2.00
0.467 0.760 ไม่แตกต่าง
เฉลี่ยรวม
1.65
2.04
191
1.029 0.443 ไม่แตกต่าง
จากตารางที่ 27 พบว่า ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดนักเรียนที่มผี ลการเรียนต่ำกว่า 2.50, เฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 2.51-3.00 และเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไป ไม่มีความแตกต่าง

อภิปรายผลการวิจัย/การสังเคราะห์ความรู้
ผู้วิจัยมีข้อค้นพบที่จะได้นำมาอภิปรายผลตามลำดับต่อไปนี้
1. นักเรียนมีความเครียดระดับสูง อาจเนื่องมาจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นช่วงที่ต้องเตรียมตนเองในการ
เรียน การสอบแข่งขัน มุ่งหวังเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากที่สุด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับความสนใจ
มากที่สุด ตลอดจนการแข่งขันการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติของสำนักทดสอบทางการศึกษา พบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยการสอบสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนระดับจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสังกัด สกอ. โรงเรียนในเขตภาคเหนือ และ
ประเทศทุกรายวิชา นักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไป ร้อยละ 71.20 อาจก่อให้เกิดภาวะ
กดดันต่าง ๆ ทั้งภายในตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนเกิดความเหนื่อยล้าทางร่างกายจากการทำงานอย่างหนัก รวมไปถึง
การมี ค วามคาดหวั งของตนเอง ความขั ด แย้ งในใจต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการแข่ งขั น ตลอดเวลา (กรมสุ ข ภาพจิ ต , 2555)
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีระดับความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศ
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หญิงมีความเครียดมากกว่าเพศชาย อาจเป็นเพราะเพศหญิงมีความอ่อนไหวทางอารมณ์ มีความคาดหวังและตั้งเป้าหมายสูง
ซึ่งพัฒนาการตามวัยของวัยรุ่นนี้ทำให้เกิดความสับสนและวิตกกังวลได้ (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2553) ทั้งนี้ประเวช ตันติพิวัฒน
สกุล และคณะ (2542) อธิบายว่าผู้หญิงมีความกังวล และอารมณ์เศร้ามากกว่าผู้ชาย การเปรียบเทียบระดับความเครียดของ
นักเรียนจำแนกตามแผนการเรียนและผลการเรียน พบว่า นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนแตกต่างกันและมีผลการเรียนแตกต่าง
กันมีระดับความเครียดไม่แตกต่าง อาจจะเป็นเพราะว่า นักเรียนทั้งแผนวิทย์-คณิต และแผนศิลป์ทุกคนจะต้องตั้งใจในการ
เรียนหนังสือ และต้องมีอนาคตที่ดีจึงมีการเตรียมตัวสอบ การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะต้ องเลือกให้สอดคล้องตาม
เป้าหมายที่ตนเองถนัด และสนใจ ใช้ระยะเวลาในการทุ่มเทเตรียมตัวสอบแข่งขันในระยะเวลาที่เท่ากัน ซึ่งการวิจัยของกีรติ
ผลิรัตน์ (2557) พบว่าปัจจัยทางแผนการเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
2. นักเรียนมีวิธีเผชิญความเครียดทั้ง 3 วิธี ต่างกันพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนแห่งนี้ใช้วิธีเผชิญความเครียด
แบบมุ่งแก้ไขปัญ หาในระดับ ค่อนข้างสูง ใช้ วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ และใช้วิธีเผชิญ ความเครียดแบบได้
ประโยชน์น้อยในระดับค่อนข้างต่ำ อาจจะเป็นเพราะว่า วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหาเป็นการแสดงพฤติกรรมกับ
สิ่งที่มากระตุ้นความเครียดเป็ นการแก้ไขปัญหาโดยเลือกจัดการกับสถานการณ์ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา ทำให้ความเครียด
ลดลงได้ เนื่องจากโรงเรียนแห่งนีม้ ีครูแนะแนวประจำ 3 คน พร้อมให้การปรึกษา เน้นการช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดย
วิเคราะห์ถึงสาเหตของปัญหาที่เกิดความเครียดให้นักเรียนเข้าใจ และยอมรับตนเองหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างฉลาด ซึ่ง
สอดคล้องกับ วิทยากร เชียงกูล (2554) ได้กล่าวว่าการมีความฉลาดทางอารมณ์เป็นการมีวุฒิภาวะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และเข้ากับคนอื่ น ๆ ได้ดี หากสถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัวให้ความเข้าใจและใกล้ชิดกับนักเรีย นให้ได้รับการ
ช่วยเหลือด้านจิตใจจะสามารถแก้ไขปัญหาความเครียดให้ลดลงได้ และคิดหาทางออกของปัญหา เลือกวิธีเผชิญปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม สำหรับด้านเพศ นักเรียนที่มีเพศแตกต่างกันมีวิ ธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหาแตกต่างกัน อาจจะ
เป็นเพราะว่าเป็นนักเรียนชายน้อยกว่านักเรียนหญิง ซึ่งเพศชายวัยรุ่นชอบการเล่นที่ผาดโผนตื่นเต้นใช้พละกำลัง ส่วนเพศหญิง
อยู่ในกรอบระเบียบมากกว่าเพศชาย มีผลการวิจัยของศุภนิช สังฆวะดี (2550) ศึกษาความเครียดและพฤติกรรมในการเผชิญ
ความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่พบว่านักเรียนชายที่แก้ปัญหาความเครียดโดยการดูโทรทัศน์/ฟัง
วิทยุ/ดูภาพยนตร์ จะมีความเครียดระดับปานกลาง ส่วนนักเรียนหญิงที่แก้ปัญหาความเครียดโดยการดูโทรทัศน์/ฟังวิทยุ/ดู
ภาพยนตร์ ส่วนใหญ่จะมีความเครียดระดับสูง นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนแตกต่างมีวิธีเผชิ ญ
ความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหาไม่แตกต่ าง อาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่เมื่อมีความเครียดจะเลือกวิธีแก้ไขปัญหาที่
ต้นเหตุของปัญหา สามารถควบคุมสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ไม่หลีกหนีปัญหา มุ่งแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ สอดคล้องกับผลวิจัย
ของ สุภาภัทร ทนเถื่อน (2553) ผลวิจัยพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ เรียนสายวิทย์ มีความเครียดไม่แตกต่างจาก
นักเรียนที่เรียนสายศิลป์เนื่องจากนักเรียนสามารถเลือกเรียนในแผนการเรียนที่ตนเองถนัดและสนใจ สำหรับนักเรียนที่มีผล
การเรียนแตกต่างกันมีวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา มีวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์และมีวิธี เผชิญ
ความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อยไม่แตกต่าง อาจจะเป็นเพราะว่า นักเรียนใช้วิธีเผชิญแก้ไขปัญหาเพื่อขจัดความตึงเครียด
โดยบุคคลจะเลือกกระทำพฤติกรรมอย่างใดนั้นขึ้นอยู่กับคุณลักษณะส่วนตัวที่จะแก้ปัญหานั้นเพื่อช่วยให้ตนสามารถปรับตัวได้
ดี การศึกษาของพรหมมณี โฮชิน (2557) ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการเรียนของนักเรียน พบว่า สัมพันธภาพระหว่าง
นั ก เรี ย นกั บ ครู มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความเครี ย ดในการเรี ย นของนั ก เรี ย นอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ 0.05 โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อนเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความเครียดของนักเรียน ดังนั้นสถาบันครอบครัว จึงมีความสำคัญในการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาโดยมีการพูดคุยถึงปัญหา
หรือเรื่องราวต่าง ๆ ร่วมกัน
3. สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดของนักเรียนได้แก่ ด้านการเรียน ด้านบุคลิกภาพส่วนตัว และด้านสิ่งแวดล้อม เป็น
ประเด็นที่ค้นพบครั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า การเรียนการสอนในโรงเรียนแห่งนี้มีการแข่งขันสูงและผู้ปกครองมีความคาดหวัง
ด้านการศึกษาค่อนข้างสูงอาจส่งผลให้นักเรียนเกิดความเครียดได้ ดังสถิติข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัด
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เชี ย งใหม่ พบว่ า นั ก เรี ย นมี ก ารแข่ ง ขั น ทางด้ า นวิ ช าการในระดั บ สู ง เช่ น ปี ก ารศึ ก ษา 2559-2561 เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาร้อยละ 100 เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สูงสุด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเฉพาะคณะ
แพทยศาสตร์ ซึ่งมีอัตราการแข่งขันที่สูง นอกจากนี้นักเรียนยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางด้านวิชาการเพื่อนำไปสู่การ
วางแผนอนาคตในการศึ กษาต่อ การเลือกอาชีพในการทำงานและยังถูกคาดหวังจากครอบครั วในการเลือกเรียนในสาขาที่
ตนเองไม่ชอบ จึงอาจเพิ่มระดับความเครียดให้กับนักเรียน มากขึ้น

สรุปผลการวิจัย/การสังเคราะห์ความรู้
สรุปได้ข้อค้นพบว่า 1) นักเรียนส่วนใหญ่มีความเครียดระดับสูง 2) นักเรียนใช้วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไข
ปัญหาในระดับค่อนข้างสูง 3) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียน พบว่า
นักเรีย นที่มีเพศต่างกันมีความเครียดแตกต่าง 4) ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของความเครียดของ
นักเรียน จำแนกตามแผนการเรียน และผลการเรียนไม่แตกต่าง 5) สาเหตุที่ทำให้ เกิดความเครียดได้แก่ ด้านการเรียน ด้าน
บุคลิกภาพส่วนตัว และด้านสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้
1.1 ครูแนะแนวควรให้การปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลช่วยวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม มุ่ง
ปรับแก้ทั้งความคิดและพฤติกรรม ใช้วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา
1.2 โรงเรียนควรเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เรื่อง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อลดความเครียด
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการใช้โปรแกรมการบูรณาการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อลดความเครียดในการเตรียมตัวสอบ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ภายใน ปั จ จั ย ภายนอกที่ อ าจส่ งผลต่ อ ความเครี ย ดและวิธี เผชิ ญ
ความเครียดของนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนต่อไป
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรมงคล ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
และหลังเรียน ด้วยผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวรมงคล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรมงคล มีทั้งหมด 4 ห้องเรียน จำนวน
120 คน มีการจัดผู้เรียนแบบคละความสามารถ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียน
วรมงคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 31 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคความรู้และภาคปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของ
ดาลโครซจากสูตร E1/E2 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า (1) การหาประสิทธิภาพชุด
กิจกรรมทั้ง 6 ชุด มีคะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 76.50/78.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (2) คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
คำสำคัญ : ชุดกิจกรรม, กิจกรรมเสริมหลักสูตร, ดนตรีศึกษา
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ABSTRACT
The Purposes of this research were to (1) find the efficiency of music extra-curriculum instructional
package based on Dalcroze's approach for grade 3 students in Voramongkol school to be effective according
to the criteria 75/75 and (2) to compare before and after the score of the achievement of music extracurriculum instructional package based on Dalcroze's approach for grade 3 students in Voramongkol school.
The population was grade 3 students of Voramongkol School in 4 classrooms and consisting of 120 students.
In each class, students was organized in a mixed abilities. The samples were grade 3, room 2 students in
Voramongkol school, In first semester of the academic year 2019. There were 31 students. The samples
were random from simple random sampling, Instruments were (1) music extra-curriculum instructional
package based on Dalcroze's approach and (2) music theoretical and practical achievement test. Data
analysis was conducted via (1) E1/E2 formula for the efficiency of music extra-curriculum activities based
on Dalcroze's approach (2) mean, standard deviation and (3) t-test, the results of the research reveal that
(1) Finding the efficiency of musicextra-curriculum instructional package based on Dalcroze's approach all 6
sets have 76.50/78.60 scores which is higher than the specified criteria (2) The post-test score of students
were higher than before the class begins at the significance level of .05.
Keywords : Instructional Package, Music Extra-Curriculum Activities, Music Education
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บทนำ
เนื่องด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ถือเป็น แผนแม่บทหลักในการ
พัฒนาประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.2564 นั้น มีหลักการสำคัญ คือ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนให้
เป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้
ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, น.8)
เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขยายการศึกษาให้ทั่วถึงแก่คนทุกกลุ่ม ซึ่ง
เป็นไปตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กล่าวไว้ว่า มาตรา 6 มีหลักการว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และมาตรา 22 ได้กล่าวถึงแนวการศึกษาต้อ งยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ขึ้น ระยะเวลาเรียน 12 ปี กำหนดให้เป็นการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โดยเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาจากระบบรวบ
อำนาจเป็ น กระจายอำนาจให้ ส ิ ท ธิ แ ละหน้ า ที ่ ใ นการดำเนิ น การจั ด การศึ ก ษาแก่ ส ถานศึ ก ษาอย่ า งเต็ ม ที ่ ต ามกรอบที่
กระทรวงศึกษาธิการวางไว้
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การจัดการเรียนการสอนดนตรีในระบบโรงเรียนควรเน้นทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อตอบสนองต่อเสียงดนตรี
ซึ่งเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมความเข้าใจในดนตรีได้เช่นเดียวกับการร้อง หรือการเล่นดนตรี การเคลื่อนไหวร่างกายเป็น
กิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนในระดั บอนุบาล และระดับประถมศึกษา สามารถใช้การ
เคลื่อนไหวร่างกายช่วยพัฒนาแนวคิดพื้นฐานทางดนตรีได้เป็นอย่างดี ดนตรีช่วยพัฒนาทางด้านร่างกาย สังเกตเห็นได้ว่าเมื่อ
ผู้เรียนได้ยินเสียงดนตรีที่มีทำนองและจังหวะที่สนุก ผู้เรียนก็จะกระโดดโลดเต้น เคลื่อนไหวร่างกาย ตามเสียงดนตรีอย่างมี
ความสุขสนุกสนาน ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรงเพราะได้บริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ดนตรีช่วยพัฒนา
ทางด้านอารมณ์ จิตใจ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน (Hensley, 1981)
ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสอนดนตรี การตอบสนองดนตรีของมนุษย์นั้นมีหลายระดับ แล้วแต่
ความรู้ความเข้าใจ ความคุ้นเคยกับดนตรีมากน้อยเพียงใด เช่นเดียวกับการที่จะเข้าใจภาษาต่างชาติได้ดีขึ้นกับความรู้
ความคุ้นเคยภาษานั้น ครูจึงมีหน้าที่ต้องช่วยให้เด็ กมีความรู้ ความเข้าใจ และคุ้นเคยกับภาษาดนตรี เพื่อเด็กจะได้สามารถ
ตอบสนองดนตรีในระดับที่สูงขึ้น หรือช่วยให้เด็กมีความเจริญทางด้านดนตรี ควบคู่ไปกับความเจริญทางด้านร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การที่จะช่วยให้เด็กเกิดความก้าวหน้าทางดนตรีนี้ ครูจำเป็นต้องกำหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อจะได้
เลือกเนื้อหา และจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับความมุ่งหมายนั้น (อรวรรณ บรรจงศิลป, 2559, น.3) นอกจากการที่ครูต้อง
กำหนดจุดมุ่งหมายและเลือกเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายนั้นแล้ว การพัฒนาสื่อหรือใช้ชุดกิจกรรม
เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรีย นสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น ดังที่ ชยกฤต ขำเถื่อน (2560) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีผลต่อผู้เรียนด้านการเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ มีความสุขในการเรียนรู้
ในขณะที่ ดวงรัตน์ วุฒิปัญญารัตนกุล (2555) ได้ศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดนตรีและการเคลื่อนไหวตาม
แนวคิดของดาลโครซ พบว่า สามารถช่วยให้ผู้เรียนมี ความสามารถทางสติปัญญาทางด้านการจดจ่อ ความจำเบื้องต้นของ
ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนดนตรี มีสมาธิ และทำให้จดจำสิ่งต่างๆในการเรียนได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากการใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนดนตรีแล้ว การใช้หลักการ แนวคิด วิธีของการสอนทาง
ดนตรีศึกษาเข้ามาเพื่อให้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้นเป็นไปตามหลักการสอนดนตรีที่ดีมีส่วนสำคัญ สำหรับหลักการสอนตาม
แนวคิดนักการศึกษาดนตรีที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีอยู่ 5 วิธี ซึ่งแต่ละวิธีมีจุดเน้นในกระบวนการสอนดนตรีแตกต่างกันออกไป
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในดนตรี กล่าวคือ วิธีการสอนของดาลโครซใช้การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบการสร้างสรรค์
ในลักษณะต่าง ๆ และวิธีการเรียนทฤษฎีดนตรีที่มีขั้นตอนจากง่ายไปยากอย่างเป็นระบบ วิ ธีการของออร์ฟใช้การเคลื่อนไหว
อิสระที่ต่างไปจากดาลโครซ การเล่นเครื่องดนตรีที่ออร์ฟคิดประดิษฐ์ขึ้น การสร้างสรรค์ และการเรียนทฤษฎีตามขั้นตอนของ
ออร์ฟ และวิธีการของโคดายใช้การร้องเพลงซึ่งเน้นความไพเราะมีคุณภาพเป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาดนตรี โดยมีหลักและ
วิธีการสอนที่เป็นขั้นตอนมีระบบระเบียบ เพื่อสร้างความเข้าใจในดนตรีของผู้เรียนจากง่ายไปยากอย่างสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
วิธีการของซูซูกิ ใช้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนการสอนดนตรี และวิธีการของมอนเตสซอรี จะเริ่มจากจังหวะของ
ดนตรี ก่อนการเรียน การอ่าน และการเขียนตัวโน้ต วิธีการต่าง ๆเหล่านี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจในดนตรี กล่าวคือ
ปลูกฝังความมีดนตรีการ ทั้งในฐานะของผู้ฟังและผู้เล่นดนตรีที่มีคุณภาพ (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2561, น.18)
สำหรับบริบทการเรียนการสอนดนตรีของโรงเรียนวรมงคล ระดับชั้นประถมศึ กษาปีที่ 3 แต่เดิม ในแต่ละชั่วโมง
เป้าหมายของการสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนคือ ครูต้องจัดประสบการณ์ทางดนตรีให้เด็กได้รับรู้หลายๆด้านผสมผสานกัน แต่
ทั้งนี้ด้วยการสอนแบบเดิมที่เน้นไปในการอ่านโน้ต การร้องโน้ต การเขียนโน้ต การอ่านคำศัพท์ การร้องเนื้อเพลง ซึ่งการสอน
แบบเดิมนี้จะเห็นได้ว่าเด็กยังร้องเพลงเสียงยังไม่ค่อยตรงกับเสียงดนตรี อ่านโน้ตไม่ค่อยคล่อง ชี้ตัวโน้ตแล้วยังบอกไม่ได้ว่าโน้ต
อะไร เนื่องจากต้องเรียนผสมผสานกันหลายด้าน ไม่ได้เน้นทักษะใดทักษะหนึ่ง อีกทั้งยังส่งผลต่อความกระตือรือร้นและความ
สนุกสนานในการเรียนที่ควรต้องได้จากการเรียนดนตรีลดน้อยลง เนื่องจากนักเรียนถูกจำกัดการเรียนภายใต้การเรียนใน
ลักษณะการท่องจำ ทั้งนี้เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ แล้วพบว่า แนวคิดการสอนดนตรี ของดาลโครซนั้น มี

88

CMU Journal of Education, Vol. 4 No. 2 2020
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 2563

ความสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนดนตรีของโรงเรียนวรมงคล โดยผู้วิจัยต้องการเน้นการเคลือ่ นไหวทางร่ายกายตาม
จังหวะเพลงเป็นหลัก ตลอดจนการฟัง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาในทักษะการเคลื่อนไหว การคิดสร้างสรรค์ และความรู้ใน
องค์ประกอบของดนตรี ให้กับผู้เรียนโดย กฤษดา หุ่นเจริญ (2560) กล่าวว่า การสอนแบบดาลโครซ มุ่งเน้นการเคลื่อนไหว
เพื่อให้รู้สึกและเข้าใจการแสดงออกทางดนตรี แนวการสอนมีความเหมาะสมเพราะมุ่งเน้นตามพัฒนาการของผู้เรียน ทั้งการ
พัฒนาการทางด้านดนตรี ทางด้านจิตใจ และทางด้านร่างกาย
จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรี
ตามแนวคิดของดาลโครซ โดยผู้วิจัยได้สร้างเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการนำวิธีการสอนดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ
มาประยุกต์ใช้ในการสอนดนตรีเพื่อให้การเรียนการสอนดนตรีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพชุด กิจกรรมเสริม หลักสูตรวิ ชาดนตรีตามแนวคิด ของดาลโครซ สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรมงคล ตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตาม
แนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรมงคล

สมมติฐานของการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนว
รมงคล มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ 75/75
2. หลังจากการทดลองสอนด้วยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ กลุ่มตัว อย่างมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่ง ทดลองและดำเนินการแบบมีกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว โดยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาคความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติหลังจากการจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนว
รมงคล โดยผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรมงคล มีทั้งหมด 4 ห้องเรียน
จำนวน 120 คน มีการจัดผู้เรียนแบบคละความสามารถ
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวรมงคล ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 จำนวน 31 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1. ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ 6 ชุด ประกอบด้วยชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง
บรรทัดห้าเส้น กุญแจประจำหลักกุญแจซอล เครื่องหมายกำหนดจังหวะ และชนิดของตัวโน้ต เพลง Three jelly fish, ชุด
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ค่าของตัวโน้ต เครื่องหมายพักเสียง เส้นน้อย เส้นกั้นห้อง และเครื่องหมายซ้ำ เพลง Puffer billies, ชุด
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กิจกรรมที่ 3 เรื่อง เสียงยาว เสียงสั้น เสียงสูง เสียงต่ำ เพลง Kookaburra, ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง โน้ตตัวเขบ็ตหนึ่งชั้น โน้ตตัว
เขบ็ตสองชั้น และโน้ตสามพยางค์ เพลง Row, row, row your boat, ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง บันไดเสียง C major F major
เสียงสูง เสียงต่ำ และตัวหยุด เพลง The donkey, ชุดกิจกรรมที่ 6 เรื่อง ชื่อโน้ตบนบรรทัด 5 เส้น จังหวะช้า และจังหวะเร็ว
เพลง Are you sleeping?
2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ประกอบด้วยภาคความรู้ 30 ข้อ ภาคปฏิบัติ 4 ข้อ
3. แบบทดสอบระหว่างเรียน ประกอบด้วยภาคความรู้ 6 ชุด ชุดละ 10 ข้อ ภาคปฏิบัติ 6 ชุด ชุดละ 4 ข้อ
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือวิจัย
ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซโดยผู้เชี่ยวชาญ
1. นำชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจพิจารณาความถูกต้อง พิจารณาตรวจสอบผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และการประเมินผล จากผลการ
ประเมินพบว่า x = 3.68 มีความเหมาะสมมาก
2. นำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนภาคความรู้ที่สร้างขึ้นนำเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรง พิจารณาความครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความ
เหมาะสมของคำถามและตัวเลือกใช้เกณฑ์การประเมินผล ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อนำไปหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลปรากฏว่าข้อสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.66–1.00 คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป ซึ่งแสดงว่ามีความตรงเชิงเนื้อหาไว้ 30 ข้อ จากทั้งหมด 40 ข้อ
3. นำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนภาคปฏิบัติที่สร้างขึ้นนำเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรง พิจารณาความครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความ
เหมาะสมของคำถามและตัวเลือกใช้เกณฑ์การประเมินผล ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อนำไปหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลปรากฏว่าแบบทดสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้อง x = 1.00
4. แบบทดสอบระหว่างเรียนภาคความรู้ 6 ชุด ชุดละ 10 ข้อ สร้างขึ้นนำเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรง พิจารณาความครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ความเหมาะสมของคำถามและตัวเลือกใช้เกณฑ์การประเมินผล ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
ข้อนำไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลปรากฏว่าแบบทดสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบชุดกิจกรรมที่ 1
ผลการประเมินพบว่า x = 0.86, แบบทดสอบชุดกิจกรรมที่ 2 ผลการประเมินพบว่า x = 0.86, แบบทดสอบชุดกิจกรรมที่ 3
ผลการประเมินพบว่า x = 0.83, แบบทดสอบชุดกิจกรรมที่ 4 ผลการประเมินพบว่า x = 0.86, แบบทดสอบชุดกิจกรรมที่ 5
ผลการประเมินพบว่า x = 0.83, แบบทดสอบชุดกิจกรรมที่ 6 ผลการประเมินพบว่า x = 0.90
5. แบบทดสอบระหว่างเรียนภาคปฏิบัติ 6 ชุด ชุดละ 4 ข้อ สร้างขึ้นนำเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง พิจารณาความครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ความเหมาะสมของคำถามและตัวเลือกใช้เกณฑ์การประเมินผล ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อนำไป
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลปรากฏว่าแบบทดสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบทดสอบชุดกิจกรรมที่ 1 ผลการ
ประเมินพบว่า x = 1.00, แบบทดสอบชุดกิจกรรมที่ 2 ผลการประเมินพบว่า x = 1.00, แบบทดสอบชุดกิจกรรมที่ 3 ผลการ
ประเมินพบว่า x = 1.00, แบบทดสอบชุดกิจกรรมที่ 4 ผลการประเมินพบว่า x = 1.00, แบบทดสอบชุดกิจกรรมที่ 5 ผลการ
ประเมินพบว่า x = 1.00, แบบทดสอบชุดกิจกรรมที่ 6 ผลการประเมินพบว่า x = 1.00,
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ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ โดยการนำไป
ทดสอบกับนักเรียน 3 กลุ่ม
นำชุดกิจกรรมไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรมงคล ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง ได้แก่ กลุ่มขนาด
เล็ก จำนวน 3 คน กลุ่มขนาดกลาง จำนวน 10 คน กลุ่มขนาดใหญ่ จำนวน 31 คน
การทดสอบครั้งที่ 1 ใช้กลุ่มขนาดเล็ก จำนวน 3 คน โดยการให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ภาคความรู้ 10 ข้อ
ภาคปฏิบัติ 4 ข้อ และนำชุดกิจกรรมที ่ 1 ไปทดลองใช้สอน จากนั้นใช้แ บบทดสอบระหว่า งเรีย น ภาคความรู้ 10 ข้อ
ภาคปฏิบัติ 4 ข้อ และหลังเรียน ภาคความรู้ 10 ข้อ ภาคปฏิบัติ 4 ข้อ ใช้แบบทดสอบชุดกิจกรรมที่ 1 ชุดเดียวกัน เมื่อทดสอบ
เสร็จสิ้นนำผลคะแนน ปัญหาและอุปสรรคจากการทดสอบใช้กับกลุ่มขนาดเล็กที่ได้ไปวิเคราะห์ปรับปรุง นำผลที่ได้ไปปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงแก้ไข
การทดสอบครั้งที่ 2 ใช้กลุ่มขนาดกลาง จำนวน 10 คน โดยการให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ภาคความรู้ 10 ข้อ
ภาคปฏิบัติ 4 ข้อ และนำชุดกิจกรรมที่ 1 ไปทดลองใช้สอน จากนั้นใช้แบบทดสอบระหว่า งเรีย น ภาคความรู้ 10 ข้อ
ภาคปฏิบัติ 4 ข้อ และหลังเรียน ภาคความรู้ 10 ข้อ ภาคปฏิบัติ 4 ข้อ ใช้แบบทดสอบชุดกิจกรรมที่ 1 ชุดเดียวกัน เมื่อทดสอบ
เสร็จสิ้นนำผลคะแนน ปัญหาและอุปสรรคจากการทดสอบใช้กับกลุ่มขนาดกลางที่ได้ไปวิเคราะห์ปรับปรุง นำผลที่ได้ไปปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงแก้ไข
การทดสอบครั้งที่ 3 ใช้กลุ่มขนาดใหญ่ จำนวน 31 คน ในครั้งนี้ผู้วิจัยทดสอบการใช้ชุดกิจกรรมและแบบทดสอบ
ทั้งหมด โดยให้นักเรียนกลุ่มขนาดใหญ่นี้ทดสอบใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ ทั้ง 6 ชุด
กิจกรรม 12 ชั่วโมง และทดสอบโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน ภาคความรู้ 30 ข้อ ภาคปฏิบัติ 4 ข้อ แบบทดสอบระหว่างเรียน
ภาคความรู้ 6 ชุด ชุดละ 10 ข้อ ภาคปฏิบัติ 6 ชุด ชุดละ 4 ข้อ และหลังเรียน ภาคความรู้ 30 ข้อ ภาคปฏิบัติ 4 ข้อ โดยเป็น
ดำเนินการเช่นเดียวกับที่จะทำการทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมา ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมหลักสูตรวิชา
ดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน วรมงคล จำนวน 31 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง
มีคะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 75.90/77.93 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 75/75

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวรมงคล ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 จำนวน 31 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก
2. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
3. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวรมงคล โดยใช้เวลาในชุดกิจกรรมที่ 1 จำนวน 2 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมที่ 2 จำนวน 2 ชั่วโมง ชุด
กิจกรรมที่ 3 จำนวน 2 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมที่ 4 จำนวน 2 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมที่ 5 จำนวน 2 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมที่ 6 จำนวน 2
ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
4. ให้นักเรียนทำการทดสอบหลังเรียนในแต่ละชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรมงคล ซึ่งมีทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติตามที่กำหนดแบบทดสอบไว้
5. ตรวจและให้คะแนนการทดสอบทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ
6. ผู้วิจัยทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน สำหรับนำมาใช้
เปรียบเทียบ
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี ดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.2 การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.3 การหาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.4 การหาความเชื่อมั่น (Reliability)
2. สถิติพื้นฐาน
2.1 ร้อยละ (Percentage)
2.2 ค่าเฉลี่ย (Average)
2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation)
3. หาคุณภาพของชุดกิจกรรมโดยใช้สูตร E1/E2
3.1 การหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ดนตรีด้วยชุดกิจกรรม
3.2 การเปรียบเทียบผลการเรียนหลังเรียนและก่อนเรียนใช้สถิติ t-test

ผลการวิจัย
1. ผลหาประสิ ท ธิ ภาพชุ ดกิ จ กรรมเสริ ม หลัก สูต รวิ ชาดนตรี ต ามแนวคิ ด ของดาลโครซ สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวรมงคล ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม (ภาคความรู้)
คนที่
ระหว่างเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชุดที่
1
7
8
7
7
8
8
8
8
7
7
8
8
7

ชุดที่
2
7
8
7
8
8
8
7
8
7
8
8
8
7

ชุดที่
3
8
8
7
7
8
7
8
8
8
7
8
7
8

ชุดที่
4
8
7
8
8
7
8
9
7
8
8
7
8
8

คะแนนหลังเรียน
(30 คะแนน)
ชุดที่
5
7
8
8
8
7
7
8
8
8
7
8
7
8
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ชุดที่
6
8
9
8
9
8
7
8
8
8
8
8
7
7

รวมเฉลี่ย
7.50
8.00
7.50
7.83
7.66
7.50
8.00
7.83
7.66
7.50
7.83
7.50
7.50

22
27
23
26
24
22
28
25
24
21
26
23
22
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
คนที่

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
x

ร้อยละ

ชุดที่
1
8
7
8
8
7
8
8
7
8
8
7
7
8
8
7
8
8
8
7.61
76.10

ระหว่างเรียน
ชุดที่
2
8
7
7
8
7
8
8
7
8
8
7
9
8
7
8
7
8
8
7.64
76.40

ชุดที่
3
7
8
7
7
8
7
8
8
7
8
7
7
8
7
8
7
8
8
7.54
75.40

ชุดที่
4
8
7
8
8
8
7
8
7
8
7
8
7
7
8
8
7
8
7
7.64
76.40

คะแนนหลังเรียน
(30 คะแนน)
ชุดที่
5
8
9
8
8
7
7
8
8
7
8
8
8
7
8
7
8
8
8
7.70
77.00

ชุดที่
6
8
8
8
7
8
8
7
8
8
7
8
7
8
7
8
8
7
8
7.77
77.70

รวมเฉลี่ย
7.83
7.66
7.66
7.66
7.50
7.50
7.83
7.50
7.66
7.66
7.50
7.50
7.66
7.50
7.66
7.50
7.83
7.83
7.65
76.50
(E1)

25
24
23
25
21
22
26
22
23
24
21
22
23
22
23
21
25
26
23.58
78.60
(E2)

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมทั้ง 6 ชุด มีคะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 76.50/78.60 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
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2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิด
ของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวรมงคล โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน (ภาคความรู้) ของกลุ่มทดลอง ด้วยเทคนิค
t–test แบบ dependent
ก่อน
หลัง
t
df
p
S.D.
S.D.
x
x
ผลสัมฤทธิ์
16.90
1.32
23.58
1.91
34.53
30
.05
จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มทดลองหลังจากได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
มากกว่าก่อนการเรียน ( x = 23.58>16.90) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 34.53)
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน (ภาคปฏิบัติ) ของกลุ่มทดลองด้วยเทคนิค
t–test แบบ dependent
ก่อน
หลัง
t
df
p
S.D.
S.D.
x
x
ผลสัมฤทธิ์
7.16
1.24
14.93
1.56
21.87
30
.05
จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มทดลองหลังจากได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
มากกว่าก่อนการเรียน ( x = 14.93>7.16) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 21.87)

อภิปรายผลการวิจัย
จากการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวรมงคล สามารถนำผลมาอภิปรายได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3/2 โรงเรียนวรมงคล พบว่ามีประสิทธิภาพ 76.50/78.60 สรุปได้ว่าชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์กำหนด 75/75 ทั้งนี้การที่ตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 75/75 เนื่องจากเนื้อหาสาระที่เป็นทักษะพิสัยจะต้องใช้เวลาฝึกฝนและ
พัฒนา ไม่สามารถทำให้ถึงเกณฑ์ระดับสูง 80/80 ได้ในห้องเรียนหรือในขณะที่เรียน จึงอนุโลมให้ตั้งไว้ต่ำลงนั่นคือ 75/75 แต่
ไม่ต่ำกว่า 75/75 เพราะเป็นระดับความพอใจต่ำสุด จึงไม่ควรตั้งเกณฑ์ไว้ต่ำกว่านี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520 น.135) โดยการ
ที่ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบทุก
ขั้นตอน ได้รับการตรวจสอบ แก้ไขจากการนำไปทดลองกับกลุ่มขนาดเล็ก กลุ่มขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อีกทั้ง ได้มีการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำการประเมินและปรับปรุงจนสามารถนำไปทดลองสอนกับ
กลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพในชั้นเรียน โดยสังเกตได้ว่าในการทดสอบครั้งที่ 3 ที่ทดสอบใช้เสมือนจริง พบว่า
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตงั้ ไว้แล้วคือ มีคะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 75.90/77.93 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ คือ 75/75 ในขณะที่เมื่อทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 พบว่า มีประสิทธิภาพ
76.50/78.60 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งนีก้ ารทีป่ ระสิทธิภาพชุดกิจกรรมมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์สอดคล้องกับ ทรงศักดิ์ ภูสี
อ่อน (2561) ที่ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาว่า มีวิธีการและขั้นตอนที่ต้องใช้การตรวจสอบและ
ประเมินหลายขั้นตอน ทั้งจากการตรวจสอบประเมินและปรับปรุงจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบเครื่องมือและ
การทดลองกับกลุ่มขนาดย่อยต่างๆ ที่ไม่ใช้กลุ่มทดลองจริง ก่อนที่จะนำนวัตกรรมทางการศึกษานั้นไปใช้กับกลุ่มทดลองกลุ่ม
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ใหญ่หรือกลุ่มทดลองจริงที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกไว้ จะช่วยให้นวัตกรรมทางการศึกษานั้นมีประสิทธิภาพตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
นอกจากนี้การที่ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องมาจากผู้วิจัยได้มีการจัดเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียน เพื่อนำชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยการแจ้งให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ย นรู้ ประโยชน์ ของการเรี ยนรู้ จ ากชุ ดกิจ กรรมเสริมหลัก สูตรของนั กเรียนก่ อ นลงมื อเรียน ซึ ่ ง เมื ่อ นั กเรีย นเข้า ใจถึง
วัตถุประสงค์และต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน และนักเรียนมีความพร้อมที่จะรับและเรียนรู้ดนตรีที่ดี ส่งผลต่อคะแนนการทดสอบที่ดีขึ้น
สอดคล้องกับณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2541) ที่กล่าวว่า ในการเรียนการสอนดนตรีผู้สอนจำเป็นต้องออกแบบการสอนที่คำนึงถึงความ
พร้อมและความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ การสร้างการจูงใจและการให้ผู้เรียนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการ
เรียน โดยมีผู้สอนคอยให้ข้อชี้แนะและกำลังใจ จะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานกับการมีส่วนร่วมนั้น ส่งผลต่อการเรียนการสอน
ดนตรีที่มีประสิทธิภาพ
2. การเรียนการสอนดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ จากผลการวิจัยพบว่าการ
สอนด้วยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซช่วยให้ ผู้เรียนมีพัฒนาด้านการจดจำได้ดียิ่งขึ้น ทำให้
ผู้เรียนเข้าใจในดนตรี มีความเพลิดเพลินในการเรียนดนตรี ทำให้ ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย ช่วยพัฒนาด้านความคิด การ
เจริญเติบโต พัฒนาด้านสุนทรียภาพ ทำให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการร้องเพลง การฟัง และการเคลื่อนไหวตาม
จังหวะของเปียโนโดยไม่ได้เตรียมท่าทางเอาไว้ก่อน ซึ่งวิธีการสอนดังกล่าวเป็นวิธีการสอนดนตรีตามแนวทางของดาลโครซซึ่ง
Pope (2005, p.6) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนดนตรีตามแนวทางของดาลโครซว่า จะทำให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านดนตรี พัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการด้านร่างกายไปในทางที่ดีขึ้น จากเหตุผลดังกล่าว จึง
ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นซึ่งหมายความว่านักเรียนมีพัฒนาการทางดนตรีมากขึ้น
3. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนดนตรีเรื่องการใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรี ตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรมงคล ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ตั้งใจฟังดนตรีมากขึ้น ร้องเสียงต่ำ เสียงสูง
เพี้ยนน้อยลง เคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีได้ดีขึ้น รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดท่าทางเองโดยไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อน
ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ และด้านร่างกายมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ดวงรัตน์ วุฒิปัญญารัตนกุล
(2555) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมดนตรีและเคลื่อนไหวตามแนวคิดดาลโครซที่มีต่อความสามารถทางสติปัญญาของเด็ก
อนุบาล ด้านการจดจ่อและความจำเบื้องต้นของเด็กอนุบาลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทำให้ผู้เรียนสนใจเรียนดนตรี
มีสมาธิจดจ่อ ตั้งใจเรียนมากขึ้น และทำให้เกิดการจดจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น

สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปี
ที่ 3/2 โรงเรียนวรมงคล พบว่ามีประสิทธิภาพ 76.50/78.60 สรุปได้ว่าชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของ
ดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรมงคล ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด
75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรมงคล พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ภาคความรู้)
จำนวน 30 ข้อเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือกคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( x = 23.58) สูงกว่าก่อนเรียน ( x =
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16.90) เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มโดยการทดสอบค่าที (t-test) แล้วพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรมงคล พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ภาคปฏิบัติ)
จำนวน 4 ข้อ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( x = 14.93) สูงกว่าก่อนเรียน ( x = 7.16) เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่มโดยการทดสอบค่าที (t-test) แล้วพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน และศึกษา
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 47 คน หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน แบบวัดแรงจูงใจในการเรียน และ
แบบประเมินทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและการทดสอบค่า t-test for one sample
พบว่าแผนการจัดการเรีย นรู้ที่ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชันเป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมอย่างมากต่อการนำไปจัดการ
เรียนรู้ (Mean = 4.28, S.D. = 0.66) สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และสร้างแรงจูง ใจของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายได้ โดยยืนยันได้จากผลการเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและผลการศึกษาแรงจูงใจ
ในการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ: เกมิฟิเคชัน ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ แรงจูงใจในการเรียน

Abstract
The purposes of this study were to develop teaching and learning activities of mathematics based
on gamification techniqueand to investigate communication skills and motivation in mathematics learning.
The target group was forty - seven students in grade 9. The research instruments included mathematics
lesson plans on probability through the gamification technique, the learning motivation questionnaire, and
the mathematical communication skill evaluation form. The data were analyzed using basic statistics and
t-test for one sample. The findings revealed that mathematics lesson plans was very suitable for learning
management ( Mean = 4.28, S.D. = 0.66). It can develop mathematical communication skills and increase
the motivation of target students. This study confirmed that the results of the comparison of
communication skills are higher than the specified criteria and the study of student's motivation is at a high
- level score.
Keywords: Gamification, Mathematical communication skills, Learning Motivation
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บทนำ
การสื่อสารในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เริ่มได้รับความสนใจอย่างมากจากนักการศึกษาทั่วโลกเมื่อทศวรรษที่แล้ว เมื่อสภา
ครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือที่เป็นที่รู้จักในวงการคณิตศาสตร์ศึกษา ซึ่งได้กล่าวถึง
ประเด็นและความสำคัญของการสื่อสารในชั้ นเรียนคณิตศาสตร์ โดยมองว่าการสื่อสารเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทักษะการสื่อสารเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน
การสื่อสารเป็นกระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร จากผู้ส่งสาร (Source) ไปยังผู้รับสาร (Receiver) ผ่านช่องทางการ
สื่อสาร (Channel) ต่าง ๆ เช่น การอ่าน การเขียน การพูด โดยอาจใช้หรือไม่ใช้สื่อก็ได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2555) สำหรับนักเรียนไทยส่วนใหญ่นั้นยังขาดทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะเมื่อต้องรับบทบาทเป็นผู้ส่งสาร
ไม่ว่าจะเป็นโดยการพูดหรือการเขียนมักจะเป็นเรื่องยากลำบาก ทำได้ไม่ดี ไม่สามารถสื่อสารอย่างคล่องแคล่วและชัดเจน
ปัญหาดังกล่าวนั้นเนื่องมาจากการขาดโอกาสในการปฏิบัติและฝึกฝนที่เหมาะสมเพียงพอ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้อง
ช่วยกันแก้ปัญหาและส่งเสริมให้นัก เรียนมีทักษะการสื่อสารในชั้นเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น เนื่องจากการที่นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมจะทำให้สามารถสื่อสารทางคณิตศาสตร์ได้จริงและได้ประโยชน์ในการเรียนรู้เป็นสองเท่า เพราะนักเรียนไม่เพียงสื่อสาร
เพื่อเรียนรู้ แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารทางคณิตศาสตร์อีกด้วย โดยครูจะเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยให้
นักเรียนสามารถสื่อสารทางคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น (ดวงหทัย กาศวิบูลย์, 2552)
ถึงแม้ว่าทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเกิดแก่ผู้เรียน แต่ในขณะจัดการเรียนการสอน
ผู้เรียนก็ยังคงขาดความสนใจในการเรียน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าเนื้อหาของบทเรียนไม่น่าสนใจ ไม่สำคัญและน่า
เบื่อ รวมทั้งมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ผู้เรียนอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่มี
เครื่องมืออำนวยความสะดวกสบายครบครัน ทำให้ผู้เรียนไม่มีสมาธิจดจ่อกับการเรียน ดังนั้นในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ครูจะต้องทราบว่าการจูงใจเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดีขึ้น ซึ่งบทบาทของครูในการส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน คือ การปรับปรุ งวิธีการสอนของครูโดยตรง
(สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559) ครูผู้สอนจึงต้องอาศัยทฤษฎีหรือแนวคิดหลายๆ แบบมาใช้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน วรรณี ลิมอักษร (2551) ได้เสนอวิธีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนด้วยการสร้างทัศนคติที่ดีและทำให้
นักเรียนเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียน ซึ่งอาจทำได้โดยสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มีความสนุกสนาน ในบางบทเรียน
ครูผู้สอนอาจออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปของเกมทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานควบคู่
กันไป
แนวคิดเกี่ยวกับเกมที่กำลังได้รับความสนใจและใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจนั้น คือ แนวคิดเกมิฟิเคชัน
(Gamification) ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะถูกนำมาประยุกต์ให้เข้ากับวงการการศึกษาโดยใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เกมิฟิเคชันเป็นแนวคิดที่ส่ งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมมากขึ้น (Glover, 2013) การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยอาศัยแนวคิดเกมิฟิเคชันเป็นการประยุกต์นำเอาองค์ประกอบของเกมมาทำให้เกิดขึ้นกับ
สถานการณ์ที่ไม่ใช่เกม ซึ่ง รวมไปถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนของครูผู้สอน โดยองค์ ประกอบของแนวคิด
เกมิฟิเคชัน ได้แก่
1) คะแนนสะสม (Points) 2) เหรียญตราสัญลักษณ์ (Badges) 3) ระดับขั้น (Level) 4) ตารางอันดับ (Leaderboard) และ
5) ความท้าทาย (Challenges) จากองค์ประกอบตามแนวคิดเกมิฟิเคชันที่กล่าวมานั้นอยู่บนพื้นฐานของหลักพฤติกรรมศาสตร์
และจิตวิทยาของมนุษย์ที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการเล่นเพื่อให้ผู้ที่ใช้งานสามารถใช้เวลากับเกมได้โดยไม่
เกิดความรู้สึกเบื่อและมีความรู้สึกร่วมไปกับการทำกิจกรรม (วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง, 2556) และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการ
วิเคราะห์แบบแปดเหลี่ยม (Yu – Kai, 2013) คือ 1) ความหมาย (Meaning) 2) ความสำเร็จ (Accomplishment) 3) การเพิ่ม
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ความสามารถ (Empowerment) 4) ความเป็นเจ้าของ (Ownership) 5) อิทธิพลของสังคม (Social Influence) 6) ความขาด
แคลน (Scarcity) 7) ความไม่แน่นอน (Unpredictability) และ 8) การหลีกเลี่ยง (Avoidance) อีกด้วย
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการนำแนวคิดเกมิฟิเคชัน มาใช้พัฒนาผู้เรียนของ ศุภกร ถิรมงคลจิต (2558)
อดิศักดิ์ เมฆสมุทร (2559) และจิรชพรรณ ชาญช่าง (2561) พบว่า การนำแนวคิดเกมมิฟิเคชัน มาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สามารถช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนพบว่า นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน ไม่มีความกระตือรือร้น ขาด
ทักษะการสื่อสารที่จะใช้ในการร่วมตอบคำถามหรือทำกิจกรรมในระหว่างการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
นำแนวคิดเกมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร และแรงจูงใจในการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน
2. เพื่อศึกษาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิด
เกมิฟิเคชัน
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด
เกมิฟิเคชัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับ
ผู้เรียนถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งกิจกรรมที่เหมาะสมจะทำให้
ผู้เรียนนำความรู้ ทฤษฎีบท กฎ สูตร และนิยามทางคณิต
ศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมนั้นควรเป็น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ส่งเสริม
การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สนับสนุนการใช้ความ
คิดเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อสร้างแรงจูงใจและเกิดความ
ท้าทายแก่ผู้เรียนให้ลงมือทำ

แนวคิดเกมิฟิเคชัน
องค์ประกอบของเกมิฟิเคชัน (kapp, 2012)
1) เป้าหมาย กำหนดไว้เพื่อให้เกิดความท้าทายและไปให้ถึงเป้าหมาย
2) กฎ หรือกติกา อธิบายไว้อย่างชัดเจนให้ผู้เล่นปฏิบัติตาม
3) การแข่งขัน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้าม
4) เวลา เป็นแรงผลักดันในการเล่นเกมหรือทำกิจกรรม
5) รางวัล เป็นสิ่งตอบแทนที่ผู้เล่นจะได้รับเมื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
6) ผลสะท้อนกลับ เป็นผลที่แสดงให้เห็นหลังจากเกิดการกระทำ
7) ระดับ ทำให้ผู้เล่นเกิดความท้าทายไปยังระดับที่สูงขึ้นเพื่อให้เกิดเป้าหมายใหม่

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยนำกลไกของการเล่นเกมมาใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์และ
เกิดการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ระหว่างผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ซึ่งระบบของเกมจะแสดงให้เห็นสถิติ
คะแนนการเรียนรู้และมีการให้รางวัล โดยทำให้การเรียนรู้เปรียบเสมือนการแข่งขันเพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจใจการเรียนให้กับผู้เรียน
ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและได้รับความสนุกสนานควบคู่กันไป
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ (National Council of Teachers of Mathematics, 2000)
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ถือเป็นทักษะทางคณิตศาสตร์ที่เกิดจากการรวบรวมความคิดที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
เข้าด้วยกัน และผู้เรียนได้สื่อความคิดนี้ไปสู่ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง มีความชัดเจน สามารถใช้ภาษา
ทางคณิตศาสตร์สื่อความหมายได้อย่างกระชับ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินค่าแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ได้อีกด้วย
แรงจูงใจในการเรียน (ลักขณา สริวัฒน์, 2557) แบ่งออกเป็น
1. แรงจูงใจภายใน เป็นแรงขับที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดที่เป็นองค์ประกอบภายในตัวบุคคล เป็นความต้องการที่จะ
กระทำด้วยตนเอง โดยไม่มีอิทธิพลใด ๆ จากภายนอกมาเกี่ยวข้อง
2. แรงจูงใจภายนอก เป็นแรงผลักที่เกิดจากภาวะภายนอกตัวบุคคล ภาวะดังกล่าวนี้มีอิทธิพลต่อบุคคลมากพอที่จะทำ
ให้เกิดพฤติกรรมการทำกิจกรรมนั้น ๆ ให้สำเร็จได้

100

CMU Journal of Education, Vol. 4 No. 2 2020
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 2563

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ความน่าจะเป็น ภาคเรียนที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก
จำนวน 10 ห้องเรียน ที่มีความสามารถด้านการเรียนแตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัด
นครนายก จำนวน 47 คนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling)

ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวจัดกระทำ คือ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 1) ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ และ 2) แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

นิยามศัพท์เฉพาะ
การพัฒนากิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน หมายถึง การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยนำกลไกของการเล่นเกมมาใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิ ด
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนภายในกลุ่ม ซึ่งระบบของเกมจะแสดงให้เห็นสถิติคะแนนการเรียนรู้และมีการให้รางวัล โดยครูผู้สอนทำให้
การเรียนรู้เปรียบเสมือนการแข่งขัน โดยผู้วิจัยใช้เกมคุมชั้นเรียน คือ ผู้พิชิต Mission พร้อมทั้งได้กำหนดภารกิจหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติและฝึกทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ และได้กำหนดตัวช่วยเสริม เช่น ดาวนางฟ้า , คะแนน
โบนัส , รางวัล special เป็นต้น เพื่อเป็นตัวช่วยให้กับนักเรียนในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมและเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนให้แก่นักเรียน
เกมิฟิเคชัน หมายถึง การใช้เทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไม่ใช้ตัวเกม มาประยุกต์ใช้ทำให้นักเรียนเกิดความเร้าใจ
สนุกสนาน มีความกระตือรือร้น สร้างแรงจูงใจทำให้เกิดความผูกพันกับการทำกิจกรรม เป็นกลไกที่มีการดำเนินการอย่างไม่
ซับซ้อน ซึ่งนักเรียนจะต้องเก็บสะสมความรู้ของตนเองผ่านการทำกิจกรรมหรือภาระกิจต่าง ๆ ที่ครูกำหนดเพื่อเก็บสะสม
คะแนน ซึ่งองค์ประกอบของเกม คือ 1) เป้าหมาย 2) กติกา 3) การแข่งขัน 4) เวลา 5) รางวัล 6) ผลป้อนกลับ และ 7) ระดับ
การแข่งขัน
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้ ดังนี้ 1) ทักษะด้านการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ คือ ความสามารถในการอธิบายเพื่อสื่อความหมาย
แนวคิดในการหาคำตอบ บอกความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 2) ทักษะด้านการแสดงความคิดเห็น
ทางคณิตศาสตร์ คือ ความสามารถในการอธิบ ายหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ของตนเองให้กับบุคคลอื่น
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และ 3) ทักษะด้านการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ คือ ความสามารถในการอธิบายความหมายศัพท์
เฉพาะ ใช้ข้อความหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักคณิตศาสตร์ ซึ่งวัดได้จากแบบประเมิน
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก
ดี พอใช้ และควรปรับปรุง
แรงจูงใจในการเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียน
ด้วยความพยายาม มุ่งมั่น และตั้งใจต่อการทำงานจนสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แบ่งออกเป็นแรงจูงใจภายในเป็นสิ่ง
ผลักดันจากภายในตัวของนักเรียน ได้แก่ ความสนใจ ความตั้งใจ ความพอใจ การมองเห็นคุณค่าในการเรียน และแรงจูงใจ
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ภายนอกเป็นสิ่งผลักดันภายนอกตัวนักเรียนที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม ได้แก่ การได้รับรางวัล คำชม การได้รับการยกย่อง
จากครูผู้สอนโดยผู้วิจัยสร้างแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนมีลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – experiment Designs) ซึ่งกลุ่มทดลองได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน มีแบบแผนการวิจัยแบบ one – group posttest only design

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 จำนวน 12 แผน (12 ชั่วโมง) ภายในแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 1) ชื่อหน่วยการเรียนรู้และชื่อหัวเรื่องย่อย
2) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 4) สาระการเรียนรู้ 5) กิจกรรมการเรียนรู้ 6) สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้ 7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ 8) บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน
2) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (รูปแบบเกมิฟิเคชัน) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 ข้อคำถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ ดี
เยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง
3) แบบประเมินทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ มีลักษณะเป็นรายการประเมิน พฤติกรรมทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการสื่อความหมาย ด้านการ
แสดงความคิดเห็น และด้านการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ ลักษณะของแบบประเมิน เป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale)
4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
4) แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียน จำนวน 12 ข้อคำถาม ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดและมีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
1) ผู้วิจัยขอความร่วมมือกับทางโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก ที่ผู้วิจัยใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง
2) ผู้วิจัยชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน เพื่อให้นักเรียน
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
3) ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน พร้อมกับทำการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนที่แสดงถึงทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ และผู้วิจัยบันทึกคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4) ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนหลังจากดำเนินการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดเกมิฟิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์และวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
5) นำข้อมูลคะแนนที่ได้มาดำเนินการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ

102

CMU Journal of Education, Vol. 4 No. 2 2020
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 2563

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
1) วิเคราะห์คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ค่า สถิติพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ย ดังนี้ 4.51-5.00 คะแนน หมายถึง คุณภาพในระดับดีเยี่ยม 3.51-4.50 หมายถึง คุณภาพในระดับ
ดี 2.51-3.50 หมายถึง คุณภาพในระดับปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึง คุณภาพในระดับพอใช้ 1.00-1.50 หมายถึง คุณภาพ
ในระดับปรับปรุง
2) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ โดยใช้t-test for one sample ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .01
3) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบวัด แรงจูงใจในการเรียน โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ย ดังนี้ 4.51-5.00 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด 3.51-4.50 หมายถึง
เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก 2.51-3.50 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น ปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึง เห็นด้วยกับ
ข้อความนั้นน้อย 1.00-1.50 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
1) ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน
ผู้วิจัยนำสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้
และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผู้วิจัยเลือกหน่วยการเรียนรู้ “เรื่อง ความน่าจะเป็น” จากนั้นสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้แนวคิดเกมิฟิเคชัน จำนวน 12 แผน โดยได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละคาบโดยใช้เกมคุมชั้นเรียน “ผู้พิชิต
Mission” ซึ่งเกณฑ์ที่นักเรียนแต่ละคนจะพิชิต Mission ได้ คือ 1) นักเรียนมีความพร้อมและมีสมาธิจดจ่อในการเรียน
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบคำถามและทำกิจกรรม 3) นักเรียนมีทักษะการทำงานกลุ่มที่ดี 4) นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร์ 5)นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องตั้งแต่ 60%และในแต่ละคาบถ้านักเรียนสามารถส่งงานได้เป็นลำดับที่ 1 –
3 จะได้สุ่มจับไอเท็มพิเศษเพื่อเป็นการเพิ่มคะแนนอีกด้วย ในหน่วยการเรียนรู้นี้จะมีทั้งหมด 11 Mission ซึ่งในแต่ละ Mission
ครูจะกำหนดกิจกรรมหรือภารกิจที่แตกต่างกันออกไป โดยนักเรียนที่จะสามารถผ่านแต่ละ Mission ได้สำเร็จนั้นจะต้องสะสม
เหรียญรางวัล(สติ๊กเกอร์) ให้ครบ 3 เหรียญ ซึ่งจะได้รับจากครูเพื่อนำไปติดไว้ที่บัตรสะสม เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้นี้ แล้ว
นักเรียนที่ สามารถผ่า นได้ ตั้ง แต่ 9 Mission ขึ้นไปถือเป็นผู้ พิช ิ ต Mission ได้สำเร็จ แผนการจัดการเรีย นรู้ ตามแนวคิ ด
เกมิฟิเคชันมีดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การทดลองสุ่ม (Mission 1)นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการกระทำหรือการทดลองใด ๆ
ที่เป็นการทดลองสุ่มจากการปฏิบัติกิจกรรม “รู้หรือไม่ ?” ได้ฝึกทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้วยการออกมานำเสนอผล
การทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนและการตอบคำถามถ้านักเรียนกลุ่มใดอธิบายได้ถูกต้องจะได้รับเหรียญรางวัล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เหตุการณ์ (Mission 2) นักเรียนเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดจากการทดลองสุ่มสามารถ
เขียนและอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดจากการทดลองสุ่ม จากการปฏิบัติกิจกรรม“หมุนฉันหน่อย”ได้ฝึกทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ด้วยการเป็นผู้ถามและผู้ตอบคำถามจากเพื่อนในชั้นเรียน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันวิ เคราะห์และ
ตรวจสอบคำตอบจากกลุ่มที่ตอบคำถามว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าตอบถูกกลุ่มนั้นจะได้รับเหรียญรางวัล แต่ถ้าตอบผิดให้กลุ่มที่
เหลือช่วยกันตอบโดยกลุ่มที่ช่วยตอบถ้าตอบถูกจะได้รับรางวัลเพิ่มเป็นคะแนนโบนัส ซึ่งสามารถเก็บสะสมไว้เพื่อช่วยในกรณีที่
นักเรียนไม่สามารถผ่าน Mission ได้จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิดเพื่อทดสอบความเข้าใจ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความน่าจะเป็น (Mission 3) นักเรียนเข้าใจความน่าจะเป็นของเหตุการณ์สามารถ
เขียนและอธิบายความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ จากการปฏิบัติกิจกรรม“รถแรง แซงทางโค้ง” ถ้านักเรียนกลุ่มใดสามารถ
วิเคราะห์คำตอบล่วงหน้าของกิจกรรมได้ถูกต้องและสมเหตุสมผลจะได้รับรางวัลเพิ่มเป็น ดาวนางฟ้า ซึ่งสามารถนำไปใช้เพิ่ม
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คะแนนในใบงานได้พร้อมทั้งตอบคำถามหลังจากจบกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร โดยในระหว่างการตอบคำถามครูจะให้
เหรียญรางวัล เพิ่มแก่นักเรียนกลุ่มที่มีความตั้งใจในการฟัง สามารถตอบคำถามได้ดีและตรงประเด็น จากนั้นครูอธิบายและ
ถามคำถามเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน ถ้านักเรียนคนใดสามารถยกมือตอบได้ก่อนและถูกต้องจะได้รับเหรียญ
รางวัล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์โดยการทดลองสุ่ม (Mission 4) นักเรียนเรียนรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์โดยการทดลองสุ่มจากการปฏิบัติกิจกรรม “ฮั่นแน่ ชอบเสี่ยงทายใช่หรือ
เปล่า” และกิจกรรม “ป้ายนำโชค” ถ้านักเรียนกลุ่มใดทำกิจกรรมได้สำเร็จทุกกิ จกรรมและสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องจะ
ได้รับของพิเศษเป็นรางวัล ได้ฝึกทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้วยการออกมาตอบคำถามและการนำเสนอผลการทดลอง
จากกิจกรรมหน้าชั้นเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ตามทฤษฎี (Mission 5) นักเรียนเรียนรู้และสามารถ
คำนวณหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ตามทฤษฎีจากการปฏิบัติกิจกรรม “จะแห้ว หรือ จะฮาร์ท (Heart)” นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้วยการตอบคำถามและการนำเสนอผลการทดลองจากกิจกรรมหน้าชั้นเรียน ซึ่งในกิจกรรม
นี้ครูจะมีคำถามมากกว่าที่ผ่านมาเพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่ผ่าน Mission ก่อนหน้านี้ได้เหรียญรางวัลนำไปสะสม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจ (Mission 6) นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจจากการปฏิบัติกิจกรรม “Lucky Animal” ในกิจกรรมนี้ถ้านักเรียนกลุ่ม
ใดคำนวณค่าความน่าจะเป็นและอธิบายวิธีการคำนวณได้ถูกต้องกลุ่มนั้นจะได้แคปซูลช่วยชีวิตเพื่อไว้ช่วยกรณีที่ไม่สามารถทำ
ใบงานได้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้วยการตอบคำถาม การคำนวณ และการอธิบายคำตอบที่ได้ของ
ตนเอง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การใช้ความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ (Mission 7) นักเรียนเรียนรู้และสามารถ
วิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้ความน่าจะเป็นในการคาดการณ์เพื่อคาดคะเนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันหรือที่กำลัง
สนใจอยู่ในขณะนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้ อยเพียงใด จากการปฏิบัติกิจกรรม “เหตุผลของผู้ชนะ” ถ้ากลุ่มใดสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ในกิจกรรมและนำเสนอคำตอบที่ได้พร้อมทั้งอธิบายคำตอบได้อย่างสมเหตุสมผลจะได้รับเหรียญรางวัล จากนั้นครู
ให้นักเรียนที่สะสมเหรียญรางวัล ได้น้อยที่สุดในแต่ละกลุ่มออกมาหน้าชั้นเรียนแล้วให้วิเคราะห์สถานการณ์พร้อมทั้งตอบ
คำถามที่ครูกำหนด ถ้านักเรียนคนใดสามารถตอบได้ก่อนและอธิบายเหตุผลประกอบได้สมเหตุสมผลจะได้รับเหรียญรางวัล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การใช้ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจ (Mission 8) นักเรียนเรียนรู้ มีความเข้าใจ
และสามารถนำความน่าจะเป็นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องเพื่อให้มีความเป็นเหตุเป็นผลและเกิดความ
เชื่อมั่นมากขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรม “ร้านค้าพารวย” ได้ฝึกทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้วยการนำเสนอข้อมูลและ
การตอบคำถามเกี่ยวกับร้านค้าที่กลุ่มตนเองเลือก ถ้าร้านค้าที่ประสบความสำเร็จเป็นของนักเรียนกลุ่มใดให้ตัวแทนนักเรียน
กลุ่มนั้นออกมาอธิบายว่าเพราะเหตุใดร้านค้าของตนเองถึงได้กำไรมากที่สุดและถ้านักเรียนสามารถอธิบายได้สมเหตุสมผลกลุ่ม
นั้นจะได้รับเหรียญรางวัล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ค่าคาดหมาย (Mission 9) นักเรียนเรียนรู้และสามารถคำนวณหาค่าคาดหมายจาก
การปฏิบัติกิจกรรม “Candy มีดาว” ได้ฝึกทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้วยการตอบคำถามเกี่ยวกับค่าคาดหมายที่ได้
จากการทำกิจกรรมและจากตัวอย่างเพิ่มเติม ถ้านักเรียนคนใดสามารถคำนวณค่าคาดหมายพร้อมอธิบายความหมายของค่า ที่
ได้ได้ถูกต้องจะได้รับเหรียญรางวัล สำหรับกลุ่มที่ทำใบงานได้เสร็จทันเวลาพร้อมทั้งส่งพร้อมกันทั้งกลุ่มเป็นกลุ่มแรก และมี
ความถูกต้องเพียง 50% ขึ้นไปจะได้รับรางวัล special จากครู
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ความน่าจะเป็นในชีวิตประจำวัน (Mission 10) นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจใน
หลักการของการนำความน่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตประจำวันจากการปฏิบัติกิจกรรม “ฉันต้องไปต่อ”ได้ฝึกทักษะการสื่อสารทาง
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คณิตศาสตร์จากการอภิปรายความรู้ที่ได้จากกิจกรรมและการตอบคำถาม ถ้ากลุ่มใดสามารถอธิบายได้ชัดเจนและสมเหตุสมผล
กลุ่มนั้นจะได้รับเหรียญรางวัล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ผลลัพธ์จากการทดลองสุ่ม (Mission 11) นักเรียนเรียนรู้วิธีการเขียนผลลัพธ์ที่ได้
จากการทดลองสุ่มโดยใช้แผนภาพต้นไม้หรือตารางจากการปฏิบัติกิจกรรม “แต่งสวย แต่งหล่อ” ซึ่งครูจะให้ของขวัญพิเศษแก่
นักเรียนที่มีความเสียสละถื อว่าเป็นผู้กล้าหรืออัศวินในการทำกิจกรรม โดยครูจะไม่บอกให้นักเรียนรู้ล่วงหน้าว่าช่วงไหนของ
กิจกรรมที่ต้องการนักเรียนที่จะมาเป็นอัศวินนักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์โดยการนำเสนอและอธิบาย
ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำกิจกรรม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง สรุปความรู้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดโดยการระดมความคิดภายในกลุ่มแล้ว
เขียนลงในกระดาษภายในเวลาที่กำหนดได้ฝึกทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์จากการนำเสนอเรื่องที่สรุปความรู้ โดยครูจะ
ทำการสุ่มเรียกเป็นกลุ่มแล้วต้องนำเสนอในเรื่องที่ไม่ซ้ำกันกับกลุ่มอื่น จากนั้นครูประกาศผลผู้ที่สามารถเป็นผู้พิชิต Mission ได้
สำเร็จพร้อมทั้งมอบของรางวัลให้
ผู้วิจัยได้นำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของแผ น
ของแผนการจัดการเรียนรู้พบว่า คะแนนคุณภาพมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 อยู่ใน
ระดับคุณภาพมาก ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน
คะแนนคุณภาพของแผน
𝑥̅
𝑆. 𝐷.

รายการประเมิน
1. แผนการจัดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับคำอธิบายรายวิชาโครงสร้าง
รายวิชา และสอดคล้องกับแนวคิดเกมิฟิเคชัน
2. แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมเชิงเนื้อหา
3. แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วนและสัมพันธ์กัน
กับองค์ประกอบของแนวคิดเกมิฟิเคชัน
4. การเขียนสาระสำคัญในแผนการจัดการเรียนรู้มีความถูกต้องชัดเจน
5.จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ
6. จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และเจตคติ
7. จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงลำดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก
8. กำหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา
9. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ
10. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับระดับความสามารถของ
นักเรียน และสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้จริง
11. กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย ท้าทาย สร้างความ
กระตือรือร้นให้แก่นักเรียน
12. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์
13. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ และไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน
14. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
15.วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย
16.วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
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การแปลผล

4.33

0.58

มาก

4.33

0.58

มาก

4.33

0.58

มาก

4.00
4.33

1.00
0.58

มาก
มาก

4.33

0.58

มาก

4.33
3.00
4.33

0.58
1.73
0.58

มาก
ปานกลาง
มาก

4.33

0.58

มาก

4.33

0.58

มาก

4.33

0.58

มาก

4.33

0.58

มาก

4.67
4.33
4.33

0.58
0.58
0.58

มากที่สุด
มาก
มาก
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17.นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
18. นักเรียนทำชิ้นงานที่ได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการทำตามที่
ครูกำหนด
19. มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
20. มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะกับผู้เรียน
เฉลี่ยรวม

4.33

0.58

มาก

4.67

0.58

มากที่สุด

4.33
4.33
4.28

0.58
0.58
0.66

มาก
มาก
มาก

2) ผลการศึกษาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด
เกมิฟิเคชัน
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
เกมิฟิเคชันโดยใช้ t-test for one sample พบว่า นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย
10.64 คะแนนจากคะแนนเต็ม 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การทดสอบ
หลังการทดลอง

𝒏
47

̅
𝒌
𝒙
𝑺
𝝁𝟎 (𝟕𝟎%)
12
10.64
0.94
8.4
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t.01,46 = 2.41)

𝒕
16.35**

3) ผลการศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด
เกมิฟิเคชัน
ผู้วิจัยได้นำแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนวคิดเกมิฟิเคชันพบว่านักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
4.04 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.90) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คำถาม
ฉันจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมทุกครั้งก่อนการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์
ฉันอ่านหนังสือก่อนและหลังเรียน เพื่อให้เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น
ฉันอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะฉันคิดว่ามีประโยชน์และนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ฉันตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อฝึกให้ตนเองมีความรู้มากขึ้น
ฉันพยายามทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ให้เสร็จด้วยตนเอง
ฉันต้องการทำงานวิชาคณิตศาสตร์ที่ครูมอบหมายให้เสร็จ
ฉันมีความตั้งใจที่จะทำกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน เพราะรู้สึกสนุกและ
ได้รับความรู้
ฉันตั้งใจฟังขณะครูอธิบาย เพราะกลัวตอบคำถามไม่ได้
ฉันเพลิดเพลินกับงานวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ความกล้าแสดงออก
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(𝒙
̅)

(𝑺. 𝑫. )

ระดับ

4.26

0.94

มาก

3.23

1.18

ปานกลาง

3.98

0.90

มาก

4.09
3.49
4.47

0.93
1.02
0.83

มาก
ปานกลาง
มาก

4.57

0.71

มากที่สุด

4.28
4.11

0.74
1.01

มาก
มาก

CMU Journal of Education, Vol. 4 No. 2 2020
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 2563
10
11
12

ฉันมุ่งมั่นที่จะนำความรู้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อไปศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ฉันรู้สึกหมดกำลังใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพราะคะแนนต่ำกว่า
เพื่อน แต่ฉันก็จะพยายามในการเรียนให้มากขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ฉันอยากจะทำคะแนนสอบให้ได้ดี
เฉลี่ยรวม

3.79

0.91

มาก

3.53

1.10

มาก

4.70
4.04

0.51
0.90

มากที่สุด
มาก

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน เรื่อง ความน่าจะเป็น พบว่าผลการ
ประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพดี (𝑥̅ = 4.28 และ S.D. = 0.66) ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจ ัยได้
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบซึ่งในการออกแบบกิจกรรมนี้ผู้วิจัยได้ใช้เกมคุม
ชั้นเรียนและมีการกำหนดเกณฑ์ในการเรียนและการทำกิจกรรม ซึ่งจะให้เป็นเหรียญรางวัล (สติ๊กเกอร์) เพื่อให้นักเรียนที่
สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ใช้สะสมในบัตรสะสมคะแนนจนกระทั่งจบหน่วยการเรียนรู้นี้ถ้านักเรียนสามารถสะสม
ได้ตามที่กำหนดจะถือว่าเป็นผู้ชนะ และในแต่ละกิจกรรมนั้นมีการมอบหมายภาระงานที่ไม่ยากจนเกินไปให้กับนักเรียนเพื่อ
สร้างความสามัคคี และมีการทำงานเป็นกลุ่ม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้งานสำเร็จไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียนนอกจากนี้ในระหว่างการเรียนหรือการทำกิจกรรมผู้วิจัยได้มีการเสริมแรงเป็นระยะ ๆ คือ
การกำหนดตัวช่วยเสริม เช่น ไอเท็มพิเศษ , คะแนนโบนัส , รางวัลพิเศษ , เหรียญรางวัลทวีคูณ เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องให้แก่นักเรียนที่จะเรียนและทำกิจกรรมต่อไปซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ กฤษณพงศ์ เลิศบำรุง
ชัย (2560) ได้กล่าวไว้ว่า เกมิฟิเคชันเป็นการใช้เทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไม่ใช้ตัวเกมเพื่อเป็นสิ่งที่ช่วย ในการกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน ใช้กลไกของเกมเป็นตัว
ดำเนินการอย่างไม่ซับซ้อน อันจะทำให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตรวจสอบ ปรับปรุง และหาวิธีการแก้ไขปัญหานอกจากนี้ในการ
ทำกิจกรรมแต่ละครั้งผู้วิจัยได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทางคณิตศาสตร์อีกด้วย โดยให้ผู้เรียนได้มี
การนำเสนอหน้าชั้นเรียนซึ่งต้องมีการผลัดกันออกมานำเสนอ มีการตอบคำถามจากครูหรือจากเพื่อนในชั้นเรียน มีการแสดง
ความคิดเห็นในระหว่างการเรียนการสอน มีการอธิบ ายเนื้อหาที่เรียนร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับหลักการส่งเสริมการสื่อสารทาง
คณิ ต ศาสตร์ ท ี ่ National Council of Teachers of Mathematics (2000) ได้ ก ล่ า วไว้ ว ่ า การส่ ง เสริ ม การสื ่ อ สารทาง
คณิตศาสตร์นั้น ครูควรสร้างห้องเรียนที่มีการสื่อสารที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้มีการแบ่งปันความคิด
ในชั้นเรียนการสื่อสารถือเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสื่อสารเพื่อการประเมินความรู้ของนักเรียนด้วย ซึ่ง
ภายในห้องเรียนครูและนักเรียนจะต้องพยายามทำความเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ร่วมกัน มีการอธิบาย การซักถามการโต้วาที
และทำให้รู้สึกว่ากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียน อย่างไรก็
ตามครูต้องคอยติดตามและตรวจสอบความถูกต้องในการสื่อความหมาย การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ รวมถึง
ครูต้องช่วยเหลือในการอธิบาย ยกตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนและสามารถหาคำตอบได้ถูกต้อง เมื่อ
นักเรียนพบปัญหาระหว่างการจัดกิจกรรมหรือระหว่างการเรียนรู้ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้นักเรียนสามารถ
พัฒนาทักษะกระบวนการ และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปดังที่สมเกียรติ อินทสิงห์ พงศธร มหาวิจิตร
และอุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ (2558) เสนอแนะว่า ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
โอกาสฝึกฝนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันจะส่งผลให้นั กเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และประสบ
ความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ได้
2. ผลการศึกษาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน พบว่า ผลการเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัย
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ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายมีการเน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะด้านการสื่อสารโดยครูและนักเรียน
จะต้องทำความเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เรียนในแต่ละชั่วโมงร่วมกันก่อนทุกครั้งเพื่อที่จะทำให้นักเรียนสามารถนำมาใช้ใน
การตอบคำถามได้ซึ่งการตอบคำถามนั้นจะมีทั้งการตอบในเรื่องที่ทบทวนความรู้เดิม และเรื่องที่กำลังเรียนอยู่ในขณะนั้น โดย
คำถามที่ใช้ถามนักเรียนจะมีทั้งคำถามที่มีคำตอบที่แน่นอนและคำถามปลายเปิด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ
เรื่องภาษาในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์มาตอบคำถาม มีการสื่อความหมาย มีการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และพัฒนา
ทักษะการสื่อสารให้ดีขึ้นไปพร้อม ๆ กัน รวมทั้งเกิดทักษะการคิดร่วมด้วย ทั้งนี้ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนครูจะเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และมีการออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยการนำเสนอแต่ละ
ครั้งนั้นจะต้องไม่เป็นนักเรียนคนเดิมเพื่อครูจะได้ทราบว่านักเรียนแต่ละคนมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารหรือไม่นอกจากนี้การ
สื่อสารหรือการโต้แย้งระหว่างครูและนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันยังสามารถทำให้ตรวจสอบควา มเข้าใจ
ในเรื่องที่เรียนได้อีกด้วย และผู้วิจัยยังพบอีกว่าจากการจัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้มีการสื่อสารร่วมกันทำให้นักเรียนหลาย
คนที่ไม่ค่อยได้ตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้มีโอกาสในการตอบคำถาม อธิบาย หรือนำเสนอความเข้าใจของตนเอง
มากขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามในขณะที่นักเรียนได้อธิบายคำตอบ หรือแสดงความคิดเห็น ครูต้องคอยตรวจสอบความถูกต้อง
แนะนำ และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนยังมีการสื่อสาร สื่อความหมายไม่ถูกต้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความ
เข้าใจและสามารถสื่อสารได้ดีเป็นผู้ช่วยคอยแนะนำเพื่อนร่วมชั้นเรี ยนอีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับหลักการส่งเสริมการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555)ได้กล่าวไว้ว่า เพื่อให้การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการนำเสนอมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ครูควรให้นักเรียนซึ่งเป็นผู้รับสารมีโอกาสได้ซักถามหลังจา กฟังคำอธิบาย มี
โอกาสนำเสนอแนวคิดหรือเหตุผลที่ต่างออกไปหรือได้ลองลงมือปฏิบัติ ทั้งยัง ให้นักเรียนซึ่งเป็นผู้ส่งสารได้รับคำติช ม
วิพากษ์วิจารณ์ทันทีในโอกาสแรกที่เป็นไปได้เพื่อจะได้ทราบว่าผู้รับสามารถรับสารได้ดีเพียงใดมีการท้าทายให้นักเรียนซึ่งเป็น
ผู้รับสารได้คิดหรือได้ทำเพราะเมื่อทำได้สำเร็จก็จะเกิดความภาคภูมิใจ และให้นักเรียนซึ่งเป็นผู้รับสารได้ใคร่ครวญตามทีละ
น้อยจากง่ายไปยากจนเข้าใจในเนื้อหาของสารที่จะได้รับ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชานนท์ ศรีผ่องงาม (2549) ที่
ศึกษาการส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์
พบว่า การที่นักเรียนต้องใช้ทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนทำความเข้าใจเนื้อหาทาง
คณิตศาสตร์มากขึ้น โดยมีการแสดงแนวความคิด การอภิปราย และการฟังความคิดเห็นของนักเรียนคนอื่น ๆ
3. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด
เกมิฟิเคชัน พบว่า อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.04 และ 𝑆. 𝐷.= 0.90) ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้สร้างแรงจูงใจในการเรียนให้เกิด
เป็นแรงจูงใจภายในของนักเรียนก่อนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่อยากจะเรียนรู้ และมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่กำลัง
เรียน โดยการอธิบายและให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เห็ นประโยชน์ของการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น ว่า
นักเรียนจะสามารถนำความรู้มาช่วยในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรและผู้วิจัยได้ใช้
เทคนิคเกมิฟิเคชันในการสร้างแรงจูงใจภายนอกให้กับนักเรียนโดยการให้รางวัลตอบแทนนั่นคือให้เหรียญรางวัล ( สติ๊กเกอร์)
แก่นักเรียนที่สามารถปฏิบัติภารกิจในแต่ละกิจกรรมได้สำเร็จ ซึ่งนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึง
ชั่วโมงสุดท้ายซึ่งมีเป้าหมายคือเป็นผู้ชนะในเกมนี้ และในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งผู้วิจัยยังมีตัวช่วยเสริมเพื่อเป็นการกระตุ้น
ผู้เรียนและเพิ่มแรงจูงใจที่จะทำกิจกรรมให้สำเร็จมากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชนัตถ์ พูนเดช (2559) ได้กล่าวไว้ว่า
เกมิฟิเคชัน คือการนำเอาหลักการพื้นฐานในการออกแบบกลไกการเล่นเกมโดยจำลองสภาพแวดล้อมให้เสมือนการเล่นเกม
เช่น ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับแต้มหรือรางวัล เมื่อปฏิบัติภารกิจที่กำหนดสำเร็จ โดยทุกคนสามารถตรวจสอบแต้มสะสมของตน
ได้ มีการเลื่อนระดับขึ้นเมื่อผู้เล่นทำแต้มถึงระดับที่กำหนด หรือ จัดให้มีการแข่งขันระหว่างกัน รวมทั้งอาจมีการเชิญชวนให้
ผู้อื่นมาล้มแชมป์ เป็นต้น นอกจากนี้ในการทำกิจกรรมหรือมอบหมายภาระงานให้แ ก่นักเรียนผู้วิจัยจะเริ่มจากภาระงานที่ง่าย
ไปสู่ภาระงานที่มีความยากและซับซ้อนมากขึ้น แต่จะไม่เกินความสามารถที่นักเรียนจะทำได้เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จ
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เบื้องต้นก่อน และจะไม่ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือไม่อยากทำงานอื่นต่อไปซึ่งสอดคล้องกับหลั กการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนการสอนของ วรรณี ลิมอักษร (2551) ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับผู้เรียนใน
ความสามารถที่เขามี เพื่อให้เขานำความสามารถที่มีไปใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำได้โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนหรือให้นักเรียนได้ทำงานที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของตนเอง เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จใน
ขั้นต้นก่อน ทั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้เกิดขึ้น จากนั้นจึงค่อยเพิ่มระดับความยากหรือความซับซ้อนของงาน
และเนื้อหาในการเรียนขึ้นไปอย่างไรก็ตามการสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นี้ผู้วิจัยต้องคอยสร้างแรงจูงใจอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนยังคงมีความรู้สึกว่าอยากเรียนต่อและต้องเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากกว่ารางวัลที่ตนเองจะได้

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเกมิฟิเคชันที่ได้นำกลไกของการเล่นเกมมาช่วยให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนานในการเรียน มีความกระตือรือร้นและอยากจะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ครูผู้สอนจัดขึ้นครู ผู้สอนจึงต้อง
จัดเตรียมกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ท้าทาย เพื่อให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายและมีแรงกระตุ้นในการเรียนครั้งต่อๆ ไป
2. การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของนักเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการตอบคำถาม การ
อธิบาย การแสดงความคิดเห็น หรือการนำเสนอหน้าชั้นเรียนในแต่ละชั่วโมง อาจมีนักเรียนบางส่วนที่ยังมีโอกาสสื่อสารได้ไม่
มากเท่าที่ควร เนื่องจากไม่สามารถสื่อสารได้ตามเวลาที่ครูกำหนด หรือสื่อสารไม่ทันเพื่อนร่วมชั้นเรียนคนอื่นๆ ซึ่งครูควร
บันทึกข้อมูลจำนวนครั้งที่สื่อสาร และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสในการแสดงออกเท่าๆ กัน
3. ครูผู้สอนอาจใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยทำให้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียนมีความสะดวกและเกิดการ
เรียนรู้ สามารถเห็นภาพประกอบในเรื่องที่ครูอธิบายหรือยกตัวอย่างเพิ่มเติมได้ชัดเจนมากขึ้น และการใช้สื่อที่เป็นอุปกรณ์
เทคโนโลยีในการแสดงผลการเลื่อนลำดับขั้นของนักเรียนแทนการสะสมเหรียญรางวัล (สติ๊กเกอร์) ที่เป็นบัตรกระดาษ จะช่วย
ให้นักเรียนสามารถทราบผลได้อย่างรวดเร็วและเกิดแรงจูงใจในการเรียนและการทำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดเกมิฟิเคชันที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านอื่น ๆ
2. ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดเกมิฟิเคชันเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน
3. ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดเกมิฟิเ คชันที่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านอื่น ๆ ของผู้เรียน
เช่น ความคงทนในการเรียนจิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการศึกษาวรรณกรรมค่าวของล้านนา โดยวิเคราะห์จากวิทยานิพนธ์ที่ศึกษา
เกี่ยวกับวรรณกรรมค่าวด้วยวิธีการต่างๆ จำนวน 15 เรื่อง จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ใช้แนวคิด วิธีการศึกษา
วรรณคดีท้องถิ่นของ บาหยัน อิ่มสำราญ ผลการศึกษาพบว่าวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมค่าวนั้นสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 4 กลุ่ม คือ การศึกษาแนวสร้างภาพรวมจำนวน 3 เรื่อง การศึกษาแนวเปรียบเทียบจำนวน 4 เรื่อง การศึกษาเฉพาะ
เรื่องจำนวน 6 เรื่อง การศึกษาเฉพาะประเด็นจำนวน 2 เรื่อง การศึกษาวรรณกรรมค่าวที่ผ่านมาพบว่ายังมีจำนวนน้อย และมี
ข้อจำกัดในเรื่องความหลากหลาย เพราะวรรณกรรมค่าวซออีกหลายเรื่องอยู่ในรูปแบบเอกสารชั้นต้นที่เป็นตัวอักษรล้านนา
และยังไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง อีกทั้งผู้ที่ศึกษาวรรณกรรมไม่สามารถอ่านเอกสารชั้นต้นได้ทุกคน รูปแบบ
การศึกษาวรรณกรรมค่าวที่ควรเกิดขึ้นในอนาคต ควรมีการศึกษาจากเอกสารชั้นต้นมากขึ้น รวมไปถึงการศึกษาเปรียบเทียบ
วรรณกรรมค่าวในแต่ละช่วงเวลา และการศึกษาวรรณกรรมค่าวร่วมกับศาสตร์ทางดนตรี
คำสำคัญ : การศึกษาวรรณกรรมค่าว ค่าว วรรณกรรมค่าวของล้านนา

ABSTRACT
This article aims to analyze Khao, a genre of Lanna literature, based on the related 15 theses in
Thailand, focusing on Khao and folklore concepts by Bayan Imsamran. It was found that the studies can be
categorized into four groups: three of them are about overall concepts, four of them are comparative
studies, six of them are about specific titles, and two of them are about specific issues. There are not many
studies about Khao due to limitations, especially on variety of topics, because most of them were written
in Lanna alphabets and there is lack of such literacy. For further studies, there should be many more studies
from the primary sources, with many more comparative studies in each period of time, as well as studies
of Khao along with music.
KEYWORDS: Khao, Literature Studies , Khao , Khao, Lanna Literature
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บทนำ
ค่าว เป็นรูปแบบฉันทลักษณ์ร้อยกรองชนิดหนึ่งของล้านนา ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา
(ประคอง นิมมานเหมินท์ และทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล , 2521: 157) หรืออยู่ในช่วงเวลาร่วมสมัยกับยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์
เรื่องราวที่นิยมนำมาประพันธ์ด้วยฉันทลักษณ์ค่าวมีความหลากหลาย ทั้งเรื่องชาดก เหตุการณ์บ้านเมือง ตลอดจนเรื่องเฉพาะ
ในโอกาสวาระต่างๆ รูปแบบของเนื้อหาทำให้เกิดการแบ่งประเภทของค่าวที่แตกต่างกันไป ได้แก่ ค่าวที่ แต่งเป็นจดหมายรัก
เรียกว่า ค่าวใช้ ค่าวที่แต่งเพื่อพร่ำพรรณนาเรื่องราวต่างๆ เรียกว่า ค่าวร่ำ ค่าวที่แต่งจากเรื่องชาดกสำหรับใช้ขับเป็นทำนอง
เสนาะในงานประชุมชน เรียกว่า ค่าวซอ ค่าวที่บทขนาดสั้นๆ เรียกว่า ค่าวก้อม
จากการรวบรวมการศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมที่แต่งด้วยฉันทลักษณ์ค่าวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่ายังมีจำนวนไม่
มากนัก เมื่อเทียบกับการศึกษาวรรณกรรมร้อยกรองประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ค่าวเป็นฉันทลักษณ์ในวรรณกรรมท้องถิ่น
ภาคเหนือ ซึ่งไม่ถูกจัดให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง สำหรับในระดับอุ ดมศึกษาก็ยังคงมีเพียงบาง
สถานศึกษาที่มีจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น ในอดีตผู้ที่มีบทบาทในการรวบรวมองค์ความรู้เรื่องค่าวจึง
เป็นปราชญ์ท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ เกิดการสร้างเป็นตำราเพื่อ เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานให้ผู้สนใจเรียนรู้ได้เกิดความเข้าใจ
และตำราเหล่านี้จึงกลายเป็นพื้นฐานของการนำไปสู่การศึกษาในเชิงวิชาการระดับอุดมศึกษา ดังปรากฏการศึกษาลักษณะ
วรรณกรรมภาคเหนือ ของประคอง นิมมานเหมินท์ เมื่อ พ.ศ.2509 หลังจากนั้นจึงเกิดศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ
ตามมาอีกจำนวนมากมาย
เหตุผลของการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่ นนั้นมีหลายประการ มีทั้งการศึกษาเพื่อความตระหนักในคุณค่าของเนื้อหา
ภาษาของวรรณกรรมที่ศึกษา การศึกษาเพราะมองเห็นความสำคัญของวรรณกรรมท้องถิ่นในอดีตที่มีบทบาทในการสอนให้
ชาวบ้านอยู่ในศีลธรรม คลายทุกข์ และผูกพันกับชีวิตชาวบ้าน การศึกษาเพื่อสะท้อนภาพสังคมวัฒนธรรมในอดีต การศึกษา
เพราะวรรณกรรมที่ศึกษากำลังถูกละเลย เกรงว่าจะสูญหาย จึงมุ่งอนุรักษ์ด้วยการนำมาศึกษา การศึกษาเพราะวรรณกรรม
ท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เคยรุ่งเรืองในดินแดนที่เป็นอู่อารยธรรมมาก่อน การศึกษาวรรณกรรมเรื่องที่มีความ
แพร่หลาย จึงมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ที่แพร่หลายไปตามแต่ละถิ่นว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และประการสุดท้ายคือ
การศึกษาตามประเด็นที่กำหนดไว้ แต่ยังไม่มีผู้ใดศึกษามาก่อน (บาหยัน อิ่มสำราญ, 2538: 192-194)
การศึกษาวรรณกรรมค่าวตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบันมีเป้าหมายการศึกษาสอดคล้องกับเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่หาก
จัดแบ่งวิธีการศึกษาวรรณกรรมค่าวตามแนวหรือวิธีการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น พบว่าบางวิธีการก็มีผู้ใช้เป็นแนวทาง
การศึกษามาแล้วจำนวนมาก แต่บางวิธีการยังไม่มีผู้ศึกษาตามแนวทางวิธีนั้น บทความนี้จึงเป็นการวิเคราะห์รูปแบบการศึกษา
วรรณกรรมค่าวจากอดีตถึงปัจจุบัน ว่ามีการศึกษาในวิธีการใดมาแล้วบ้าง และยังมีประเด็นใดที่สามารถศึกษาเพิ่มเติม สำหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาในอนาคตเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อไป

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิเคราะห์รูปแบบการศึกษาวรรณกรรมค่าวของล้านนา จะใช้ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน
ประเทศไทย ที่ศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมค่าว ซึ่งมีการศึกษามาแล้วจำนวน 15 เรื่อง เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการศึกษาที่ผ่านมา
ว่ามีการศึกษาในรูปแบบใด โดยใช้แนวคิด วิธีการศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นของ บาหยัน อิ่มสำราญ (2538) ซึ่งแบ่งวิธีการศึกษา
วรรณคดีท้องถิ่น ออกเป็น 5 วิธี ได้แก่ การศึกษาวรรณคดีท้อ งถิ่น แนวสร้า งภาพรวม การศึกษาวรรณคดีท้อ งถิ่ น แนว
เปรียบเทียบ การศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นเฉพาะเรื่อง การศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นเฉพาะประเด็น และการศึกษาวรรณคดีท้องถิ่น
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เฉพาะกลุ่มชน แต่ในการศึกษาวิทยานิพนธ์ทั้ง 15 เรื่อง พบวิธีการศึกษาเพียง 4 วิธี คือ การศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นแนวสร้าง
ภาพรวม การศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นแนวเปรียบเทียบ การศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นเฉพาะเรื่อง และการศึกษาวรรณคดีท้องถิ่น
เฉพาะประเด็น จากนั้นนำเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย
การศึกษาวรรณกรรมค่าวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เมื่อนำมาวิเคราะห์ตามวิธีการศึกษาวรรณคดีท้องถิ่น 5 วิธี พบว่ายัง
มีการศึกษาอยู่เพียง 4 วิธี คือ การศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นแนวสร้างภาพรวม การศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นแนวเปรียบเทียบ
การศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นเฉพาะเรื่อง และการศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นเฉพาะประเด็น สำหรับการศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นเฉพาะ
กลุ่มชนยังไม่พบว่ามีการศึกษาด้วยวิธีนี้ ซึ่งการศึกษาทั้ง 4 วิธีที่มีการศึกษามาแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
1. การศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นแนวสร้างภาพรวม
เป็นการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นหลายๆเรื่อง เพื่อสร้างภาพรวมของวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งการศึกษาสภาพ
สังคมวัฒนธรรม และลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมในท้องถิ่นนั้น ซึ่งประกอบไปด้วยการกำเนิดวรรณกรรม พัฒนาการ
ลักษณะ รูปแบบอักษร อักขรวิธี เนื้อหา ฉันทลักษณ์ การศึกษาวรรณกรรมค่าวตามแนวสร้างภาพรวมมีดังนี้
1.1 ประคอง นิมมานเหมินท์ (2509) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือ เมื่อ พ.ศ.2509 การศึกษา
เรื่องนี้นับเป็นการบุกเบิกของการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นของภาคเหนือ ซึ่งประคอง นิมมานเหมินท์ได้ทำการรวบรวม
วรรณกรรมสำคัญเรื่องต่างๆ ของล้านนามานำเสนอโดยใช้วิธีการรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยสมุดข่อย
หนังสือที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรพื้นเมือง รวมไปถึงหนังสือที่เป็นภาษาพื้นเมืองแต่พิมพ์ด้วยอักษรไทยกลาง หนังสือที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการสัมภาษณ์นักปราชญ์ผู้รู้ในท้องถิ่น หลังจากนั้นจึงนำเอางานต่างๆ มาจัดแบ่ง
ประเภทตามยุคสมัยจากรุ่นเก่ามาถึงรุ่นใหม่และได้อธิบายถึงความสำคัญและเนื้อเรื่องที่ปรากฏ อีกประการหนึ่งที่สำคัญที่
ประคอง นิมมานเหมินท์ได้นำเสนอในงานเรื่องนี้คือ การแบ่งประเภทของร้อยกรองภาคเหนือ ซึ่งในยุคนั้นผู้ที่เริ่มศึกษาและได้
นำมาสร้างหลักเกณฑ์คือสิงฆะ วรรณสัย ได้เขียนหนังสือชื่อ “หลักกวีนิพนธ์ลานนาไทย” โดยประคอง นิมมานเหมินท์ได้ใช้
งานเล่มนี้เป็นหลักในการศึกษา ซึ่งมีการแบ่งคำประพันธ์ร้อยกรองภาคเหนือออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ค่าว กาพย์ ซอ ครรโลง
หรือโคลง และร่าย ในบทความนี้จะกล่าวถึงเพียงการศึกษาร้อยกรองประเภทค่าวเท่านั้น
1.2 เสน่หา บุณยรักษ์ (2517) ได้ทำการศึกษาเรื่องวรรณกรรมค่าวของภาคเหนือ เมื่อ พ.ศ.2517 โดยมุ่งเน้นศึกษา
คำประพันธ์ร้อยกรองประเภทค่าวเท่านั้น การศึกษาเรื่องนี้มีระยะเวลาห่างจากการศึกษาของประคอง นิมมานเหมินท์ เป็น
เวลา 8 ปี ดังนั้นจึงมีการใช้ข้อมูลการศึกษาของประคองมาเป็นพื้นฐาน ตลอดจนงานเขียนที่ปราชญ์ท้องถิ่นได้เขียนไว้ก่อนหน้า
ได้แก่ หลักเกณฑ์การแต่งค่าว ของสิงฆะ วรรณสัย และประวัติและวรรณคดีลานนา ของมณี พยอมยงค์
เสน่หา ได้รวบรวมหนังสือค่ าวซอในช่วง พ.ศ.2494 – 2512 ที่พิมพ์ด้วยอักษรไทยกลางที่โรงพิมพ์เจริญเมือง ของ
นายเมืองใจ ชัยนิลพันธ์ และร้านประเทืองวิทยาของนายประเทือง เภาวัฒนาสุข จำนวน 22 เรื่องมาทำการศึกษา โดยมุ่งเน้น
ศึกษาในประเด็นเนื้อเรื่องของค่าวซอเรื่องต่างๆ ลักษณะคำประพันธ์ และคุณค่ าด้านวรรณศิลป์ ทั้งนี้เสน่หาเลือกที่จะไม่
ตรวจสอบเนื้อหาค่าวซอดังกล่าวกับต้นฉบับที่เขียนด้วยอักษรล้านนา โดยให้เหตุผลว่าต้นฉบับเหล่านั้นหาได้ยากในขณะที่เขา
ทำการศึกษา อีกทั้งความข้อผิดแผกที่เกิดจากการถ่ายถอดตัวอักษรจากอักษรล้านนาเป็นอักษรไทยกลางเป็นสิ่งที ่ อ ยู่
นอกเหนือจากการศึกษาของเขา
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1.3 มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา (2530) ได้ทำการศึกษาวรรณกรรมค่าวฮ่ำทางวิทยุภาคเหนือ เมื่อ พ.ศ.2530 โดยมุ่งเน้น
ศึกษาค่าวฮ่ำที่เป็นเอกสารต้นฉบับที่มีผู้แต่งได้ส่งไปร่วมในรายการค่าวฮ่ำทางสถานีวิทยุในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ ในช่วงปี
พ.ศ.2512-2527 มะลิวัลย์ได้รวบรวมเอกสารค่าวฮ่ำจากรายการวิทยุของนายอำนวย กลำพัด และนางเรไร ไชยวงศ์ ส่วนของ
นางรำพรรณ อินทวงศ์ ได้ใช้หนังสือค่าวฮ่ำที่เป็นสำนวนชนะการประกวด ซึ่งนางรำพรรณได้รวบรวมจากรายการวิทยุของตน
ทางสถานีวิทยุ ว.ป.ถ.2 และร้านประเทืองวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิมพ์จำหน่าย เมื่อ พ.ศ.2512 งานของมะลิวัลย์ นับได้
ว่ามีความแตกต่างจากการศึกษาวรรณกรรมค่าวในอดีตที่เน้นนำเสนอเรื่องราวทางพุทธศาสนา เนื่องจากมะลิวัลย์ ได้นำเอา
วรรณกรรมค่าวยุคหลัง พ.ศ.2500 มาทำการศึกษา ซึ่งเรื่องราวที่ปรากฏในวรรณกรรมค่าวสมัย นี้จะเน้นการบอกเล่าเรื่องราว
สภาพจริงเพื่อให้เห็นถึงลักษณะสภาพสังคม วิถีชีวิต ค่านิยมในช่วงเวลานั้น อีกทั้งเป็นช่วงเวลาที่คนในท้องถิ่นภาคเหนือเขียน
อ่านภาษาไทยกลางได้อย่างคล่องแคล่ว และการใช้อักษรล้านนาแทบจะหมดบทบาทการใช้งานไปแล้วในยุคสมัยนี้ จึงทำให้
ต้นฉบับการเขียนค่าวฮ่ำทั้งหมดเป็นตัวอักษรไทยกลาง การศึกษาของมะลิวัลย์นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการรวบรวม
เอกสารค่าวฮ่ำในยุคหลัง พ.ศ.2500 เป็นต้นมา ซึ่งสามารถใช้ต่อยอดในการศึกษาพัฒนาการของวรรณกรรมค่าวจากอดีตสู่
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
2. การศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นแนวเปรียบเทียบ
การศึกษาด้วยวิธีการนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจในลักษณะร่วมและลักษณะแตกต่างของวรรณกรรมท้องถิ่น ทำให้
มองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น โดยวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่มีการศึกษาแนวเปรียบเทียบส่วนมาก นิยมศึกษา
ระหว่างวรรณกรรมล้านนากับวรรณกรรมอีสาน หรืออาจมีการนำเอาสำนวนของชนชาติไทมาร่วมศึกษาด้วย เช่น วรรณกรรม
ไทลื้อ ไทเขิน เป็นต้น การศึกษาแนวเปรียบเทียบที่ผ่านมามีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาที่มาของวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ศึกษาความเหมือนและความต่าง ดูการปรับเปลี่ยนวรรณกรรมท้องถิ่นที่รับจากถิ่นอื่น ศึกษาการแพร่กระจาย ศึกษาอิทธิพล
ของวรรณกรรมที่มีต่อสังคมวัฒนธรรม และเพื่อศึกษาสัมพันธภาพระหว่างศาสตร์ต่างๆ กับวรรณกรรม (ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนา
กุล, 2555: 33) ทั้งนี้หากแบ่งวิธีการศึกษาแนวเปรียบเทียบสามารถแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาเปรียบเทียบ
วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องเดียวกันในถิ่นเดียวกัน การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องเดียวกันแต่คนละถิ่น การศึกษา
เปรียบเทียบวรรณกรรมท้องถิ่นของกลุ่มชนชาติไท การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมท้องถิ่นในเชิงคติชนวิทยา และการเลือก
ศึกษาประเด็นทางสังคมบางประเด็นที่สัมพันธ์กับวรรณกรรมท้องถิ่น สำหรับการศึกษาวรรณกรรมค่าวแนวเปรียบเทียบที่ผ่าน
มาพบว่ามีการใช้วิธีการศึกษาใน 3 รูปแบบแรก ส่วนอีก 2 รูปแบบหลัง ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องเดียวกันในถิ่นเดียวกัน
เป็นการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องเดียวกัน และเลือกสำนวนที่แตกต่างกันไปในท้องถิ่นนั้นมาศึกษา เพื่อให้เห็น
ถึงความเหมือนและความต่าง การศึกษาในลักษณะนี้พบในงานวิทยานิพนธ์ของอุดม รุ่งเรืองศรี
อุดม รุ่งเรืองศรี (2516) ได้ศึกษาวรรณกรรมเรื่องหงส์ หินของเจ้าสุริยวงศ์ เมื่อ พ.ศ.2516 โดยมุ่งเน้นศึกษาค่าวซอ
เรื่องหงส์หินสำนวนที่เจ้าสุริยวงศ์เป็นผูแ้ ต่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในท้องถิ่น แต่ยังไม่มีการศึกษาในทางวิชาการมาก่อน เนื่องจาก
ค่าวซอเรื่องหงส์หินมีหลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับก็มีการบันทึกที่ผิดเพี้ยนกั นไป อุดมจึงได้ศึกษาและนำเสนอว่าฉบับใดสมควรที่
จะยึดเป็นมาตรฐาน โดยอุดมได้รวบรวมเอกสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเพื่อสืบหาเรื่องค่าวซอหงส์หิน ค่าวธรรม
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หงส์ผาคำ โคลงหงส์ผาคำ รวมทั้งคัมภีร์ใบลานเรื่องสักกทีปนีซึ่งเป็นที่มาของเรื่องหงส์หินหรือหงส์ผาคำ อุด มได้รวบรวม
ต้นฉบับทั้งที่เป็นคัมภีร์ใบลาน หนังสือที่ตีพิมพ์ด้วยอักษรล้านนาและอักษรไทยกลาง
อุดมได้นำค่าวซอเรื่องหงส์หินสำนวนเจ้าสุริยวงศ์ พ.ศ.2460 พิมพ์ที่โรงพิมพ์บำรุงประเทศเจริญ เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ใน
ความครอบครองของอาจารย์มณี พยอมยงค์ นำมาถ่ายถอดจากอักษรล้านนาให้เป็นอักษรไทยกลาง โดยคงรูปการสะกดและ
ประสมอักษรเหมือนต้นฉบับทุกประการ จากนั้นจึงได้นำเอาค่าวซอเรื่องหงส์หินฉบับพระยาโลมาวิสยั มาศึกษาเปรียบเทียบเพือ่
จำแนกข้อแตกต่างระหว่างทั้งสองฉบับ รวมทั้งการนำเอาโคลงหงส์ผาคำมาเปรียบเทียบเพื่อค้นหาข้อที่น่าสังเกตที่ปรากฏใน
ฉบับอันประกอบไปด้วย จุดประสงค์ในการแต่ง ที่มาของเรื่อง การดำเนินเรื่องและรายละเอียดในแต่ละตอนของเรื่อง การใช้
ศัพท์ และการใช้พรรณนาโวหาร
2.2 การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องเดียวกันแต่คนละถิ่น
เป็นการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องเดียวกัน แต่เลือกสำนวนต่างท้องถิ่นกันมาศึกษา เพื่อให้เห็นถึงความเหมือน
และความต่างในงานวรรณกรรมของแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนเปรียบเทียบภาพสะท้อนสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
ค่านิยม ว่ามีอะไรที่เป็นลักษณะร่วมและแตกต่างกัน การศึกษาวรรณกรรมค่าวในลักษณะนี้ที่ผ่านพบว่ามีวิทยานิพนธ์ของจิราว
ดี เงินแถบ และสุภาวดี เพชรเกตุ
2.2.1 จิราวดี เงินแถบ (2537) ได้ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องหงส์หินฉบับอีสานและล้านนา เมื่อ พ.ศ.2537
โดยมุ่งเน้นศึกษาเปรียบเทียบธรรมเนียมการแต่งและคุณค่าในด้านวรรณศิลป์ ตลอดจนเปรียบเทียบโครงเรื่อง เนื้อเรื่อง ฉาก
ตัวละคร แก่นของเรื่อง นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบขนบธรรมเนีมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ สภาพของสองท้องถิ่น แนวคิด
ทางด้านศาสนา และศึกษาลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธีที่ปรากฏในวรรณกรรม จิราวดีใช้เอกสารในการศึกษาได้แก่ เรื่องหงส์
หินฉบับอักษรธรรมอีสาน ต้นฉบับบใบลานของวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 ผูก ส่วนสำนวนล้านนาใช้คา่ ว
ซอเรื่องหงส์ผาคำของพระยาโลมาวิสัย จิราวดีได้อธิบายภูมิหลังของวรรณกรรมเรื่องหงส์หินของอีสานและล้านนาทั้งในเรื่อง
ประวัติผู้แต่ง ปีที่แต่ง ลักษณะฉันทลักษณ์ของค่าว โดยอ้างอิงมาจากการศึกษาที่มีมาก่อนหน้าคือ เสน่หา บุณยรักษ์ ประคอง
นิมมานเหมินท์ และมณี พยอมยงค์ และอธิบายลักษณะฉันทลักษณ์ของหงส์หินสำนวนอีสาน โดยอ้างอิงจากการศึกษาของ
แจ่มจันทร์ สุวรรณวงศ์ ในส่วนของลักษณะตัวอักษรและอัก ขรวิธี จิราวดีได้นำเสนอรูปแบบของอักษรธรรมอีสานทั้ งรูป
พยัญชนะ สระ ตัวเลข เครื่องหมาย และอักรวิธีพิเศษ แต่รูปแบบของอักษรธรรมล้านนา จิราวดีไม่ได้กล่าวไว้ เนื่องจากเอกสาร
ที่ใช้ในการศึกษาได้รับการปริวรรตเป็นอักษรไทยกลางแล้ว การวิเคราะห์และเปรียบเทียบในเชิงวรรณกรรม กล่าวถึงธรรม
เนียมในการแต่งวรรณกรรม ลักษณะของเรื่อง แก่นของเรื่อง โรงเรื่อง ตัวละคร ฉาก อนุภาค การประเมินค่าในเชิงสุนทรียภาพ
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบในเชิงสังคม กล่าวถึงความเชื่อ ประเพณี ค่านิยม สภาพสังคม และหลักธรรมคำสอน
2.2.2 สุภาวดี เพชรเกตุ (2557) ได้ศึกษาเปรียบเทียบพระอภัยมณีฉบับล้านนากับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู่ เมื่อ
พ.ศ.2557 โดยมุ่งเน้นศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีทั้งสองฉบับ และศึกษาคุณค่าของ
วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี สุภาวดีใช้เอกสารในการศึกษา ได้แก่ ค่าวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร พระอภัย
มณีชาดกฉบับวัดบ้านเอื้อมแต่งรูปแบบร้อยแก้ว พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ำโท้งแต่งในรูปแบบร้อยแก้ว พระอภัยมณีฉบับ
สุนทรภู่แต่งในรูปแบบกลอนนิทาน สุภาวดีได้ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับล้านนา
ประกอบไปด้วยฉันทลักษณ์และรูปแบบคำประพันธ์ โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร ฉาก ภาษาและสำนวนโวหาร นอกจากนี้ยัง
ได้ศึกษาคุณค่าทางวรรณคดีได้แก่ ความงามทางวรรณศิลป์ และสังคมวัฒนธรรม
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การศึกษาของสุภาวดีจึงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องเดียวกันระหว่าง 2 ภาค คือภาคเหนือกับภาคกลาง โดยของ
ภาคเหนือนั้นสุภาวดีได้ศึกษาจากเอกสารที่ได้ปริวรรตจากอักษรล้านนาเป็นอักษรไทยแล้ว และการศึกษาวรรณกรรม
เปรียบเทียบที่ใช้สำนวนล้านนามาร่วมเปรียบเทียบ ส่วนมากมักจะพบว่าเป็นการเปรียบเทียบกับภาคอีสาน เนื่องจากทั้งสอง
ภูมิภาคมีการส่งอิทธิพลทางภาษาและวัฒนธรรมต่อกัน แต่สำหรั บเรื่องพระอภัยมณีนี้นับว่ามีความแตกต่างจากกรณีอื่นๆ ที่
ผ่านมา เนื่องจากการนำเอาเรื่องพระอภัยมณีจากภาคกลางมาสู่ล้านนานั้น ไม่ได้รับส่งด้วยอิทธิพลทางภาษาและวัฒนธรรม
แบบล้านนากับอีสาน แต่พระอภัยมณีฉบับล้านนานั้นเกิดขึ้นจากความประสงค์ของชนชั้นปกครองซึ่งในยุคสมั ยนั้นอิทธิพล
ภาษาไทยกลางได้ส่งไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ แม้แต่ในภาคเหนือก็ต้องรับอิทธิพลนี้ของสยาม และชนชั้นปกครอง
ภาคเหนือก็มองว่าเป็นความทันสมัยอย่างหนึ่งที่ควรรับเข้ามา จึงทำให้เกิดการส่งอิทธิพลทางวรรณกรรมในลักษณะนี้โดย
นำเอาเรื่องจากภาคกลางมาแต่งด้วยภาษาถิ่น และฉันทลักษณ์แบบท้องถิ่น
2.3 การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมท้องถิ่นของกลุ่มชนชาติไท
การศึกษาในลักษณะนี้จะมีลักษณะคล้ายกับวิธีการก่อนหน้านี้ เพียงแต่มีการนำเอกสารของชนชาติไทมาร่วมศึกษา
ด้วย เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ในกลุ่มชนชาติไทซึ่งมีทั้งที่อยู่ในเขตประเทศไทย และนอกประเทศ การศึกษาวรรณกรรมค่าวที่
ผ่านมา มีการศึกษาในลักษณะนี้คือวิทยานิพนธ์ของสดศรี ดอนน้อย
สดศรี ดอนน้อย (2539) ได้ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องก่ำกาดำ ฉบับล้านนา อีสาน และไทเขิน เมื่อพ.ศ.
2539 โดยมุ่งเน้นศึกษาในด้านเนื้อเรื่อง โครงเรื่อง แก่น เรื่อง ลักษณะ และพฤติกรรม โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบจาก
วรรณกรรมเรื่องก่ำกาดำ 3 ฉบับ โดยฉบับล้านนาใช้วรรณกรรมค่าวซอเรื่องเจ้าก่ำกาดำกับนางพิมพานุ่นงิ้ว ต้นฉบับเป็น
ตัวพิมพ์อักษรล้านนา ของโรงพิมพ์อเมริกัน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2476 ฉบับอีสานใช้เรื่องก่ำกาดำฉบับวั ดนาท่ม จังหวัด
สกลนคร แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภท โคลงสาร บันทึกลงในใบลานด้วยตัวอักษรไทยน้อย ไม่ปรากฏปีที่จาร และฉบับไทเขิน
แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทค่าวซอ อยู่ในรูปหนังสือจำนวน 67 หน้า พิมพ์ด้วยตัวอักษรไทเขินที่โรงพิมพ์เขมรัฐ รัฐฉาน
ประเทศพม่า
สดศรีได้นำเอาวรรณกรรมเรื่องก่ำกาดำทั้ง 3 ฉบับมาถ่ายถอดให้เป็นอักษรไทยกลาง และศึกษาเปรียบเทียบความ
เหมือน ความคล้าย ความต่างของทั้ง 3 ฉบับ โดยกล่าวถึงลักษณะคำประพันธ์ที่ปรากฏได้แก่ ค่าวซอและกลอนสาร การ
เปรียบเทียบในด้านวรรณกรรมได้กล่าวถึงการเปรียบเทียบเนื้อเรื่ องย่อ แก่นเรื่อง โครงเรื่อง การลำดับเนื้อเรื่อง ลักษณะและ
บทบาทของตัวละคร ส่วนการเปรียบเทียบลักษณะทางสังคมกล่าวถึงการเปรียบเทียบสถานภาพของบุคคล ความเชื่อ และ
พิธีกรรมที่ปรากฏในเรื่อง
3. การศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นเฉพาะเรื่อง
การศึกษาในลักษณะนี้มุ่งเน้นเจาะลึ กวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ ง โดยศึกษาจากเอกสารชั้นต้น
ทำการปริวรรตถ่ายถอดเป็นอักษรไทยกลาง ศึกษาอักขรวิธี ศึกษาเชิงประวัติ ศึกษาในเชิงวรรณศิลป์ ได้แก่ ความเป็นมา
จุดมุ่งหมายในการแต่ง โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร ฉาก ฉันทลักษณ์ สุนทรียภ าพ และศึกษาภาพสะท้อนสังคมด้วย
การศึกษาวรรณกรรมค่าวที่ผ่านมาพบว่ามีการศึกษาเฉพาะเรื่องมากกว่าวิธีการอื่น โดยมีขอบเขตของเนื้อหาที่ชัดเจน ใช้
วรรณกรรมเรื่องนั้นๆ เป็นศูนย์กลาง แล้ววิเคราะห์องค์ความรู้รอบด้านที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเรื่องนั้น สำหรับการศึกษา
วรรณกรรมค่าวเฉพาะเรื่องที่ผ่านมามีดังนี้
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3.1 ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์ (2517) ได้ศึกษาค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร นางบัวคำ เมื่อพ.ศ.2517 โดยมุ่งเน้นศึกษาที่มาของ
เรื่อง ผู้แต่ง ตลอดจนศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ์ ฉัตรยุพาได้ศึกษาจากเอกสารประเภทสมุดข่อยและใบลาน ซึ่งมีทั้งสำนวน
ร้อยแก้ว พ.ศ.2421 และสำนวนร้อยกรองประเภทค่าวซอ พ.ศ.2451 โดยได้ปริวรรตจากอักษรล้านนามาเป็นอักษรไทยกลาง
อีกทั้งได้สัมภาษณ์ผู้รู้ทางวรรณกรรมล้านนาเพื่อศึกษาที่มาของเรื่อง ผู้แต่งหรือข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับผู้แต่ง ฉัตรยุพาใช้วิธี
การศึกษาโดยการเปรียบเทียบระหว่างสำนวนร้อยแก้วและสำนวนร้อยกรองให้อยู่ในรูปแบบตาราง ในด้านวรรณคดี วิจารณ์
ฉัตรยุพาได้ศึกษาความไพเราะ ภาพพจน์ อารมณ์ จินตนาการ และในด้านสังคมได้ศึกษาในเรื่องความเชื่อ ไสยศาสตร์ ประเพณี
ล้านนา การซอ การแต่งกาย การต้อนรับแขก การใส่ผีเสียผี ประเพณีปอย การละเล่นต่างๆ และสุภาษิตสอนสตรี
3.2 พระครูสถิตจิตตสังวร (2545) ได้ศึกษาวิเคราะห์คร่าวร่ำคำสอนเจ้าราช เมื่อพ.ศ.2545 โดยมุ่งเน้นศึกษา
วิเคราะห์เนื้อหา ลักษณะการนำเสนอและแนวคิดของคร่าวร่ำคำสอนเจ้าราช การศึกษานี้มีเอกสารเกี่ยวข้องจำนวน 10 ฉบับ
เป็นเอกสารที่มีการคัดลอกต่อกันมา อยู่ในช่วงปี พ.ศ.2436 - 2533 ทุกฉบับบันทึกด้วยตัวอักษรล้านนาและนำมาปริวรรตเป็น
อักษรไทยกลาง แต่เลือกใช้ฉบับหลักในการศึกษาคือฉบับวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ซึ่งมีความสมบูรณ์ที่สุด ส่วนฉบับ
อื่นใช้ร่วมประกอบการวิเคราะห์ พระครูสถิตจิตตสังวรได้วิเคราะห์เนื้อหาจากฉบับต่างๆ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน เพื่อ
เปรียบเทียบกัน จึงได้พบทั้งเนื้อหาหลักที่พ้องกันในทุกฉบับ เนื้อหาที่พ้องกันในบางฉบับ เนื้อหาที่ปรากฏเฉพาะในฉบับวัดพระ
ธาตุหริภุญชัยฯ และเนื้อหาที่พ้องกันเพียง 2 ฉบับ ในการวิเคราะห์กลวิธีการนำเสนอได้มีการเปรียบเทียบชื่อเรื่องจากเอกสาร
ทั้ง 10 ฉบับ ซึ่งมีชื่อที่แตกต่างกันไป แต่พบคำว่า เจ้าราช ถึง 8 ฉบับ นอกจากนี้ยังได้นำเสนอรูปแบบฉันทลักษณ์ที่ใช้ในการ
แต่ง คือฉันทลักษณ์ค่าวโดยอ้างอิงรูปแบบจากการศึกษาของทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล รวมทั้งการวิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษา
ทั้งการส่งสัมผัส การใช้คำซ้อน การซ้ำคำ การใช้คำเรียกขานแบบนามนัยและสมพจนัย และกลวิธีการสอนที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง
ประกอบไปด้วย การอ้างผู้กล่าวคำสอน การสอนโดยตรงและชี้แนะ การสอนโดยแนะให้คิด และการสอนโดยใช้ความเปรียบ
3.3 พระสมชาติ ฐิติปัญฺโญ (2546) ได้ศึกษาจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนาเรื่องอ้าย
ร้อยขอด เมื่อ พ.ศ.2546 โดยมีจุดมุ่งเน้นศึกษาหลัก จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาและวิเคราะห์บทบาทของตัวละครใน
วรรณกรรมล้านนาเรื่องอ้ายร้อยขอด โดยใช้วรรณกรรมเรื่องอ้ายร้อยขอด ฉบับร้านประเทืองวิทยา เป็นเอกสารในการศึกษา
เมื่อศึกษาจริยธรรมที่ปรากฏในเรื่องแล้วได้นำเอามาสอบทานกับหลักธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พระสมชาติได้แบ่งหลักจริยธรรมที่ได้จากการศึกษาในเรื่องเป็น เบญจศีลและเบญจธรรม กุศล
กรรมบท10 มรรคมีองค์8 ทิศหก และหลักจริยธรรมอื่นๆ นอกจากนี้พระสมชาติยังศึกษาถึงความเป็นมาของกำเนิดและ
พัฒนาการค่าวซอ จุดมุ่งหมาย การเล่าค่าว ทำนองการเล่าค่าว และหลักเกณฑ์ในการแต่งค่าว ซึ่งเป็นการอ้างอิงจากการศึกษา
ที่ผ่านมาของเสน่หา บุณยรักษ์ อุดม รุ่งเรืองศรี มณี พยอมยงค์
3.4 นิตยา มูลปินใจ (2549) ได้ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมคร่าวร่ำ 700 ปีเมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.2549 โดย
มุ่งเน้นศึกษาคุณค่าในเชิงวรรณศิ ลป์และเชิงสังคมของวรรณกรรมคร่าวร่ำ 700 ปีเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผลงานประพันธ์ของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์ ประกอบไปด้วยคำประพันธ์ร้อยกรองประเภทค่าว โคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ
โคลงสี่สุภาพ กาพย์ยานี กาพย์สุรางคนางค์ และร่าย นิตยาได้ศึกษารายละเอียดรูปแบบคำประพันธ์ การวางโครงเรื่อง การเปิด
เรื่อง การดำเนินเรื่อง การจบเรื่อง รวมทั้งวิเคราะห์ในเรื่องเสียงและความหมาย ที่มีทั้งการเล่นเสียงสัมผัส การซ้ำคำ ซ้อนคำ
คำสัทพจน์ คำอัพภาส ตลอดจนวิเคราะห์โวหารที่ปรากฏในเรื่อง ทั้งที่เป็นโวหารตรง โวหารแบบเปรียบเทียบ
3.5 พระสมพงษ์ วชิรเมธี (2556) ได้ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องจั๋นต๊ะฆา เมื่อ
พ.ศ.2556 โดยมุ่งเน้นศึกษาหลักพุทธธรรมและวิถีชีวิตคนล้านนาที่ปรากฏในค่าวซอเรื่องจั๋นต๊ะฆา โดยใช้ค่าวซอเรื่องจั๋นต๊ะฆา
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ฉบับร้านประเทืองวิทยา เป็นเอกสารในการศึกษา เมื่อศึกษาพุทธธรรมที่ปรากฏในเรื่องแล้วได้นำเอามาสอบทานกับหลักธรรม
ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พระสมพงษ์ได้แบ่งหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในค่าวซอ
เรื่องจั๋นต๊ะฆาออกเป็น หลักศีล หลักกรรม หลักความไม่ประมาท หลักการแสดงความเคารพ หลั กการยึดมั่นสัจจะ หลักการ
เสียสละ หลักความกตัญญู หลักความรักความเมตตา หลักทศพิธราชธรรม ส่วนการวิเคราะห์วิถีชีวิตคนล้านนาที่ปรากฏในเรือ่ ง
แบ่งออกเป็นด้านการดำเนินชีวิต ด้านวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรม ด้านความเชื่อ การสอดแทรกแนวคิดปรัชญาชีวิตของ
สังคม การเป็นเครื่องมือควบคุมทางสังคม ความสัมพันธ์กับบริบททางสังคม
3.6 ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี (2557) ได้ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเรื่องเศรษฐีหัวเวียง เมื่อ พ.ศ.2557 โดยมุ่งเน้น
ศึกษาวิเคราะห์ในเชิงวรรณศิลป์ การวิเคราะห์ในเชิงสังคม อีกทั้งเป็นการเผยแพร่วรรณกรรมค่าวซอเรื่องเศรษฐีหัวเวียงให้เป็น
ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ณัฐพงษ์ใช้เอกสารต้นฉบับในการศึกษาเพียง 1 ฉบับซึ่งเป็นเพียงฉบับเดียวที่พบว่าแต่งในรูปแบบคำ
ประพันธ์ค่าวซอ เป็นเอกสารพับสาบันทึกด้วยอักษรธรรมล้านนา โดยถ่ายถอดจากอักษรล้านนาเป็นอักษรไทย ส่วนฉบับอื่นๆที่
พบนั้นอยู่ในรูปแบบคำประพันธ์แบบค่าวธรรมซึ่งมีลักษณะคล้ายกับร่ายยาว
ณัฐพงษ์ได้ศึกษาลักษณะทั่วไปของเอกสาร โดยวรรณกรรมเรื่องนี้ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งและปีที่แต่งแต่อย่างใด ณัฐพงษ์
จึงได้ทำการวิเคราะห์ผู้แต่งโดยใช้การเปรียบเทียบลักษณะสำนวนภาษาจากค่าวซอเรื่องอื่น โดยเปรียบเทียบจากการใช้คำ วลี
คำศัพท์เฉพาะที่ไม่ค่อยปรากฏทั่วไป จึงสามารถสรุปว่าผู้แต่งเป็นใคร นอกจากนี้แล้วณัฐพงษ์ยังได้วางรูปแบบฉันทลักษณ์ของ
วรรณกรรมค่าวซึ่งต่างจากการศึกษาที่ผ่านมาในอดีต กล่าวถึงในเรื่องเสียงวรรณยุกต์บังคับ ซึ่งเสียงวรรณยุกต์ภาษาถิ่นเหนือมี
จำนวน 6 เสียง ต่างจากภาษาไทยกลางซึ่งมีเพียง 5 เสียง ณัฐพงษ์จึงเลือกใช้ตัวเลข 1-6 เป็นสัญลักษณ์แทนการใช้รูป
วรรณยุกต์เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องบัญญัติของฉันทลักษณ์
4. การศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นเฉพาะประเด็น
การศึกษาในลักษณะนี้มุ่งเน้นศึกษาวรรณกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง ของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง โดยวิเคราะห์
เจาะลึกลงไปในประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น โลกทัศน์ จริยศาสตร์ สัญลักษณ์ สตรี วิถีชีวิตและค่านิยม การ
แพร่กระจาย บทบาทหน้าที่ เป็นต้น การศึกษาเฉพาะประเด็ นมักมีขอบเขตเนื้อหาวรรณกรรมมากกว่า 1 เรื่อง เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์หาประเด็นที่ต้องศึกษานั้น งานในลักษณะนี้ปรากฏในวิทยานิพนธ์ของจุฑามาศ มีชูวาส และภัคพล คำหน้อย
4.1 จุฑามาศ มีชูวาส (2549) ได้ศึกษาการเชื่อมโยงความในวรรณกรรมค่าวซอภาคเหนือ เมื่อพ.ศ.2549 โดยมุ่งเน้น
ศึกษาเรื่องการเชื่อมโยงความ จุฑามาศได้ศึกษาจากเอกสารคือวรรณกรรมค่าวซอจำนวน 10 เรื่อง ซึ่งตีพิมพ์เป็นภาษาถิ่น
เหนือด้วยตัวอักษรไทยกลาง จัดจำหน่ายโดยโรงพิมพ์เจริญเมือง และร้านประเทืองวิทยา ประกอบไปด้วย เรื่องก่ำกาดำ
จั๋นต๊ะฆา ช้างโพงนางผมหอม นกกระจาบ วงศ์สวรรค์ วรรณพราหมณ์ สุทธนู สุวรรณหอยสังข์ หงส์หิน อ้ายร้อยขอด
จุฑามาศยังได้ปริทัศน์ความเป็นมาของวรรณกรรมค่าวซอภาคเหนือ รวมไปถึงวัตถุประสงค์ในการสร้าง ความนิยม
จารีตนิยม รูปแบบฉันทลักษณ์ โดยอ้างอิงจากการศึกษาเดิมที่มีผู้ศึกษามาก่อนหน้านี้แล้ว ผลการเชื่อมโยงความที่ปรากฏใน
การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ อย่างแรกคือ การเชื่อ มโยงความโดยการอ้างถึง แทนที่ และการละ ต่อมาคือ
การเชื่อมโยงความโดยการซ้ำ การใช้คำที่มีความหมายสัมพันธ์กันในวรรณกรรมค่าวซอภาคเหนือ และสุดท้ายคือลักษณะการ
เชื่อมโยงความโดยการใช้คำเชื่อมในวรรณกรรมภาคเหนือ จุฑามาศนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการยกเอาบทค่าวซอมา
นำเสนอแล้วขีดเส้นคำที่แสดงถึงการเชื่อมโยงความ
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4.2 ภัคพล คำหน้อย (2561) ได้ศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ เมื่อ พ.ศ.2561 โดยมุ่งเน้นศึกษา
ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอและปัจจัยที่ผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ ภัคพลได้ศึกษา
จากเอกสารคือหนังสือค่าวซอที่ตีพิมพ์ออกมาเป็นภาษาไทยกลางจำนวน 14 เรื่อง ได้แก่เรื่อง ก่ำกาดำ จันต๊ะฆา เจ้าสุวัตร
ช้างโพงนางผมหอม ชิวหาลิ้นคำ นกกระจาบ บัวระวงศ์หงส์อำมาตย์ วงศ์สวรรค์ วรรณพราหมณ์ สุทธนู สุวรรณหอยสังข์
สุวรรณเมฆะหมาขนคำ หงส์หิน อ้ายร้อยขอด โดยเลือกศึกษาเฉพาะภาพลักษณ์ของตัวละครที่เป็นเจ้าเมืองที่ดีเท่านั้น ภัคพล
ได้สรุปเรื่องย่อของวรรณกรรมค่าวซอทั้ง 14 เรื่องให้เข้าใจเป็นเบื้องต้น

อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวรรณกรรมค่าวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันตามวิธีการศึกษาวรรณคดีท้องถิ่น พบว่ายังมีการศึกษาอยู่เพียง 4 วิธี
สำหรับวิธีที่ยังไม่พบว่ามีการศึกษาคือ การศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นเฉพาะกลุ่มชน ที่มุ่งศึกษาเพียงกลุ่มชนนั้นๆ ทั้งนี้เนื่องจากวิธี
การศึกษาดังกล่าวเป็นการใช้กลุ่มชนเป็นขอบเขตของการศึกษา โดยศึกษาวรรณกรรมภาพรวมของกลุ่มชนว่าปรากฏใน
รูปแบบใดอยู่บ้าง ซึ่งกลุ่มชนดังกล่าวอาจไม่ปรากฏวรรณกรรมค่าวอยู่ในกลุ่มชนนั้นก็ได้ และวิธีนี้ยังเป็นการศึกษาในเชิงคติชน
วิทยาเกี่ยวกับกลุ่มชนด้วย แต่การศึกษาวรรณกรรมค่าว เป็นการใช้วรรณกรรมค่าวเป็นตัวกำหนดขอบเขตการศึกษา จึงทำให้
ไม่พบการศึกษาด้วยวิธีดังกล่าว
สถานภาพของการศึกษาวรรณกรรมค่าวที่ผ่านมายังพบว่ามีจำนวนการศึกษาไม่มากนัก ทั้งนี้เกิดจากการรู้จัก
วรรณกรรมค่าวเรื่องต่างๆ ยังมีเพียงจำนวนจำกัด ทั้งที่มีผู้ประพันธ์อยู่มากมาย แต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือไม่ได้รับการเผยแพร่ให้
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย วรรณกรรมค่าวในอดีตถูกบันทึกไว้ในเอกสารโบราณประเภทพับสา ใบลาน ซึ่งอาจจะผุพังไปตาม
กาลเวลา แต่ยังคงมีวรรณกรรมค่าวเพียงบางส่วนที่ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่รู้จักของคนภาคเหนือ โดยการเกิดขึ้นของโรง
พิมพ์มิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เกิดการตีพิมพ์วรรณกรรมค่าวตามมาในภายหลัง จึงทำให้
วรรณกรรมค่าวเหล่านั้นได้รับการเผยแพร่ หลังจากนั้นนายเมืองใจ ชัยนิลพันธุ์ได้ซื้อกิจการโรงพิมพ์ต่อจากมิชชันนารีและพิมพ์
วรรณกรรมค่าวจำหน่าย อีกทั้งยังว่าจ้างกวีท้องถิ่นผู้ที่มีความสามารถในการแต่งค่าวได้แต่งเรื่องใหม่อีกจำนวนหนึ่งขึ้นมา ซึ่งก็
เป็นเพียงเรื่องที่คนให้ความนิยม โดยการพิมพ์แต่ละเรื่องก็ต้องพิจารณาถึงผลลัพธ์ต่อธุรกิจกิจการโรงพิมพ์ของตนด้วย อย่างไร
ก็ตามความนิยมในการอ่านวรรณกรรมค่าวเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วหมดความนิยมไป เนื่องจากอิทธิพลของสื่อ
เทคโนโลยีความบันเทิงสมัยใหม่ได้เข้ามาแทนที่ ทั้งนี้ยังมีวรรณกรรมค่าวอีกจำนวนหลายเรื่องที่ไม่เป็นที่รู้จัก จึงทำให้
สถานภาพการศึกษาวรรณกรรมค่าวที่ผ่านมา ยังคงจำกัดและวนเวียนอยู่ในขอบเขตข้อมูลเดียวกัน ดังปรากฏในวิทยานิพนธ์
หลายเรื่องที่มักใช้ข้อมูลในการศึกษาคือ วรรณกรรมค่าวที่จำหน่ายจากร้านประเทืองวิทยา หรือโรงพิมพ์อเมริกัน เช่น
วิทยานิพนธ์เรื่องวรรณกรรมค่าวของภาคเหนือ ของเสน่หา บุณยรักษ์ จริยธรรมพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนา
เรื่องอ้ายร้อยขอด ของพระสมชาติ ฐิติปัญฺโญ การเชื่อมโยงความในค่าวซอภาคเหนือ ของจุฑามาศ มีชูวาส หรือภาพลักษณ์เจ้า
เมืองในวรรณกรรมค่าวซอ ของภัคพล คำหน้อย
ประการต่อมา วรรณกรรมค่าวอีกมากมายที่ ยังไม่ได้รับการเผยแพร่อยู่ในรูปของเอกสารโบราณ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ผุ
ผังได้ง่ายหากไม่เก็บรักษาไว้อย่างดี เมื่อ พ.ศ.2517 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน (สิงฆะ
วรรณสัย, 2523: 25-26) ) เพื่อสำรวจเอกสารโบราณในเขตภาคเหนือ และได้ทำการถ่ายภาพไว้ในรูปของไมโครฟิล์ม แต่
วรรณกรรมค่าวที่อยู่ในเอกสารเหล่านั้นก็บันทึกด้วยตัวอักษรล้านนา ซึ่งคนปัจจุบันไม่สามารถอ่านออกได้ทุกคน เรื่องนี้จึง
กลายเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งของผู้ศึกษาวรรณกรรมค่าวที่ไม่สามารถศึกษาอย่างกว้างขวาง เนื่องจากไม่สามารถอ่านตัวอักษร
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โบราณได้ ทำให้สถานภาพการศึกษาวรรณกรรมค่าวที่ผ่านมาคงวนเวียนอยู่แต่เอกสารที่บันทึกด้วยอักษรไทยกลาง คงมีเพียง
วิทยานิพนธ์บางเรื่องที่ศึกษาจากเอกสารชั้นต้นที่บันทึกด้วยตัวอักษรล้านนา เช่น วิทยานิพนธ์เรื่องวรรณกรรมลานนาไทยเรื่อง
หงส์หินของเจ้าสุริยวงศ์ ของอุดม รุ่งเรืองศรี วิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเรื่องเศรษฐีหัวเวียง
ของณัฐพงษ์ ปัญจบุรี เป็นต้น
วรรณกรรมค่าวอีกหลายเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ มีการเผยแพร่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ที่จำกัด ไม่แพร่หลาย จึงไม่เป็นที่ร้จู ัก
กันอย่างกว้างขวาง เพราะชื่อเสียงของผู้ประพันธ์ไม่เป็นที่รู้จัก หรือไม่มีพื้นที่สื่อเป็ นของตนเอง ทำให้งานเหล่านั้นกระจัด
กระจายกันและไม่มีการรวบรวมเกิดขึ้น ภายหลัง พ.ศ.2500 เป็นต้นมา เริ่มมีการจัดรายการวิทยุที่นำเอาวรรณกรรมค่าวของ
นักประพันธ์สมัครเล่นมานำเสนอบนพื้นที่สื่อ คือ รายการวิทยุ ดังปรากฏในช่วง พ.ศ.2502 เป็นต้นมา มีรายการวิทยุของนาย
อำนวย กลำพัด ได้จัดรายการอ่านค่าวร่ำโดยให้ผู้ฟังทางบ้านได้แต่งและส่งมายังสถานีวิทยุเพื่อออกอากาศ รวมไปถึงในช่วงปี
พ.ศ.2511-2512 มีรายการวิทยุของนางรำพรรณ อินทวงศ์ ได้จัดให้มีการประกวดค่าวร่ำ ทางสถานีวิทยุ ว.ป.ถ.2 เชียงใหม่
ต่อมายังมีรายการวิทยุของนางเรไร ไชยวงศ์ ก็ได้จัดรายการวิทยุในลักษณะนี้เช่นกัน วรรณกรรมค่าวที่ได้รับการเผยแพร่ใน
รายการวิทยุดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ในรูปแบบเสียงอ่าน จึงทำให้ มีเพียงนักจัดรายการวิทยุเท่านั้นที่สามารถอ่านวรรณกรรม
ค่าวจากต้นฉบับได้ ต่างจากการพิมพ์จำหน่ายดังเช่นโรงพิมพ์อเมริกันหรือร้ านประเทืองวิทยา ที่ปรากฏลายลักษณ์อักษรรวม
เป็นรูปเล่มให้แก่ผู้อ่าน อย่างไรก็ตามงานวิทยานิพนธ์ที่สำคัญที่ได้ทำการรวบรวมต้นฉบับวรรณกรรมค่าวเพื่อนำมาศึกษาก็คือ
การศึกษาวรรณกรรมค่าวฮ่ำทางวิทยุภาคเหนือ ของมะลิวัลย์ บูรณพัฒนา วิทยานิพนธ์เรื่องนี้นับว่ามีความสำคัญของการ
รวบรวมหลักฐานวรรณกรรมค่าวจำนวนมาก ที่เป็นผลงานของนักประพันธ์สมัครเล่นในท้องถิ่นภาคเหนือมารวมกันไว้ แต่ทว่า
การรวบรวมในลักษณะนี้ก็ไม่ได้มีผู้ทำขึ้นมากนัก จึงทำให้วรรณกรรมค่าวอีกหลายเรื่องที่ไม่เคยเผยแพร่ในสื่อวิทยุ ไม่ได้รับการ
รวบรวมไปด้วย
เหตุผลต่อมาคือ วรรณกรรมค่าวไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในแบบเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง เพราะการเรียนการสอน
หนังสือในโรงเรียนทั่วประเทศเป็นการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งนักเรียนต้องเรียนเหมือนกันทั้งประเทศ โดยขอบเขต
เนื้อหาไม่ได้กล่าวถึงวรรณกรรมหรือฉันทลักษณ์รอ้ ยกรองท้องถิ่นแต่อย่างใด นักเรียนจึงรู้จักแต่ฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ โคลงสี่
สุภาพ กาพย์ยานี11 แต่ไม่รู้จักว่าฉันทลักษณ์ค่าวเป็นอย่างไร ตลอดจนวรรณกรรมหรือวรรณคดีที่ถูกบรรจุในแบบเรียนก็ล้วน
แต่เป็นเรื่องจากส่วนกลาง ทำให้นักเรียนไม่รู้จักเรื่องหงส์หิน ก่ำกาดำ เจ้าสุวัตร ฯลฯ แม้กระทั่งในปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงชื่อฉันท
ลักษณ์ร้อยกรองของท้องถิ่น นักเรียนส่วนมากก็ยังคงไม่รู้จักเช่นกัน อาจจะมีเพียงบางคนที่รู้จักเพราะความสนใจศึกษาเป็นการ
ส่วนตัว หรือเคยได้ยินผู้อื่นกล่าวถึง สำหรับในระดับอุดมศึกษามีเพียงมหาวิท ยาลัยบางแห่งที่เปิดสอนในรายวิชาวรรณกรรม
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เหตุผลสุดท้ายคือเมื่อคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักวรรณกรรมค่าว ก็ย่อมไม่มีใครอ่าน และไม่เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ขึ้น
วรรณกรรมค่าวจึงอยู่ในสถานะของการถูกอนุรักษ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นการอนุรักษ์ ผลงานเก่าที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว เนื่องจาก
ปัจจุบันคนรุ่นใหม่เรียนภาษาไทยกลางเป็นหลัก แต่วรรณกรรมค่าวใช้ภาษาท้องถิ่นภาคเหนือในการประพันธ์ จึงเกิดอุปสรรค
ในเรื่องของการเข้าใจคำศัพท์ หรือแม้แต่การที่จะประพันธ์วรรณกรรมค่าวขึ้นใหม่ คนรุ่นใหม่ก็ยังคงไม่มีความเข้าใจในเรื่องการ
ใช้คำที่ประสมด้วยเสียงวรรณยุกต์แบบภาคเหนือซึ่งไม่ปรากฏเสียงดังกล่าวในภาคกลาง และเสียงดังกล่าวยังเป็นเสียงบังคับใน
ฉันทลักษณ์อีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้การทำความเข้าใจคำศัพท์ท้องถิ่นก็ลดลง คำศัพท์ท้องถิ่นบางคำถูกใช้น้อยลง เมื่อมีผู้เข้าใจ
น้อยลงก็อาจทำให้คำศัพท์นั้นสูญไป
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รูปแบบการศึกษาวรรณกรรมค่าวที่ควรเกิดขึ้นในอนาคต
จากการปริทัศน์การศึกษาวรรณกรรมค่าวจำนวน 15 เรื่อง จึงทำให้เห็นว่ายังมีวิธีการในรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถ
ศึกษาได้ หรือบางวิธีการที่ยังมีผู้ศึกษาน้อย ควรศึกษาในวิธีการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่
การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น
1. การศึกษาวรรณกรรมค่าวจากเอกสารชั้นต้น วรรณกรรมค่าวจำนวนมากเกิดขึ้นในช่วงสมัยที่ท้องถิ่นภาคเหนือ
ยังคงใช้อักษรล้านนาในการบันทึกเรื่องราวต่างๆ และภายหลังได้นำมาปริวรรตเป็นอักษรไทยกลางเพื่อตอบสนองต่อผู้อ่านที่ไม่
สามารถอ่านอักษรล้านนาได้ดังเช่นในอดีต สถานภาพการศึกษาวรรณกรรมค่าวจากเอกสารชั้นต้นยังนับได้ว่ามีจำนวนน้อย
เพราะส่วนมากเลือกศึกษาจากเอกสารที่เป็นอักษรไทยกลาง เนื่องจากวรรณกรรมค่าวเป็นวรรณกรรมของท้องถิ่นภาคเหนือ ใช้
ภาษาถิ่นเหนือเป็นหลักในการประพันธ์ การบันทึกวรรณกรรมค่าวด้วยตัวอักษรล้านนาดังเช่นในอดีตจึงมีความลงตัวและ
สมบูรณ์ในเรื่องของการออกเสียงวรรณยุกต์ถิ่นเหนือที่ครบถ้วน ต่างจากวรรณกรรมค่าวในยุคปัจจุบันที่ใช้อักษรไทยกลาง
บันทึก และยังคงมีปัญหาการใช้รูปวรรณยุกต์ ตัวอย่างคำว่า เล่น หากเขียนด้วยตัวอักษรล้านนาต้องเขียนว่า เหล้น จึงจะตรง
กับการออกเสียงจริงของคนท้องถิ่น หรือคำว่า เมี่ยง อักษรล้านนาจะเขียนเป็น เหมี้ยง จึงจะตรงกับการออกเสียงจริง ดังนั้น
เมื่อไม่ได้มีการศึกษาจากเอกสารชั้นต้นจึงอาจทำให้มุมมองความเข้าใจในเรื่องของเสียงท้องถิ่นหายไป อีกประการหนึ่งที่เป็นสิ่ง
สำคัญของการศึกษาจากเอกสารชั้นต้น คือความเข้าใจในเรื่องอักขรวิธี ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงหลักฐานทางลายลักษณ์ ส่งผลอัน
เป็นประโยชน์ต่อการเข้าใจวิธีการประสมคำ รวมทั้งมองเห็นวิธีการจัดแบ่งคำ แบ่งวรรคตามฉันทลักษณ์ในอดีต ซึ่งหากศึกษา
จากเอกสารชั้นรองที่ถูกปริวรรตแล้วก็จะเป็นการจัดรูปแบบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นของคนรุ่นหลัง การศึกษาจากเอกสาร
ชั้นต้นจึงทำให้เห็นภาพกว้างกว่าการศึกษาจากเอกสารชั้นรอง
2. การศึกษากลวิธีการประพันธ์วรรณกรรมค่าว ดังพบว่าผู้ประพันธ์วรรณกรรมค่าวแต่ละคนมีกลวิธที ี่แตกต่างกันไป
เป็นเอกลักษณ์ของตน บางคนเน้นใช้คำภาษาบาลี บางคนเน้นใช้คำศัพท์สมัยใหม่ที่รับจากภาคกลางและประเทศตะวันตก บาง
คนเน้นใช้คำซ้อน บางคนเน้นใช้คำซ้ำ ดังตัวอย่างที่อุดม รุ่งเรืองศรีได้วิเคราะห์ไว้ในวิทยานิพนธ์ของตนว่า งานของเจ้าสุริยวงศ์
มีคำสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาไทยกลาง ทำให้เกิดความแปลกใหม่ในวงวรรณกรรม ส่วนงานของพระยาโลมาวิสัยเน้น
การใช้ภาษาถิ่นเหนือโดยแท้ รวมทั้งมีการนำศัพท์บาลีมาปะปน อันเป็นการแสดงถึงภูมิรู้ว่ามีความเชี่ยวชาญทางการใช้ภาษา
ดังกล่าว ดังนั้นการศึกษากลวิธีการประพันธ์วรรณกรรมค่าว จึงสามารถเป็นหลักฐานแสดงถึงเอกลักษณ์ของผู้ประพันธ์ได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากในสมัยอดีตผู้ประพันธ์มักจะไม่นิยมบันทึกชื่อของตนลงไปในวรรณกรรมเรื่องนั้น (ประเสริฐ ณ นคร, 2540:
27) จึงทำให้ต้องมีการศึกษาจากบริบทที่เกี่ยวข้องเพื่อสันนิษฐานผู้แต่ง ดังปรากฏในงานวิทยานิพนธ์การศึ กษาวิเคราะห์
วรรณกรรมค่าวซอเรื่องเศรษฐีหัวเวียง ของณัฐพงษ์ ปัญจบุรี ที่ใช้วิธีการวิเคราะห์จากลักษณะการใช้คำของกวี แล้วนำไป
เปรียบเทียบกับวรรณกรรมค่าวที่มีชื่อกวีผู้แต่งจนสามารถสันนิษฐานว่าใครคือผู้แต่งได้
3. การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมค่าวในแต่ละช่วงเวลา การศึกษาในลักษณะนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดทำไว้ ทั้งนี้
วรรณกรรมค่าวในอดีตกับปัจจุบันมีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง โดยวรรณกรรมค่าวในอดีตส่วนมากมักจะเกี่ยวข้องกับ
วรรณกรรมพุทธศาสนา คือเรื่องชาดกต่างๆ ที่นำมาประพันธ์ด้วยฉัน ทลัก ษณ์ค่า วที ่เรียกว่า ค่าวซอ นอกจากนั้ นยั งมี
วรรณกรรมค่าวที่เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่วรรณกรรมค่าวในสมัย
ปัจจุบัน หากนับตั้งแต่ช่วงหลัง พ.ศ.2500 เป็นต้นมา เรื่องราวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวทางโลก วิถีชีวิตของคนในสั งคม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้ นๆ สภาพเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้รูปแบบฉันทลักษณ์ค่าวในอดีตกับ
ปัจจุบันยังมีความแตกต่างกันบ้าง กล่าวคือ ฉันทลักษณ์ในอดีตยังไม่เป็นมาตรฐาน ดังพบในค่าวเชียงแสนแตก แต่ภายหลังเมื่อ
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มีปราชญ์ท้องถิ่นหรือนักวิชาการได้ศึกษาอย่างจริงจัง จึงทำให้เกิดการบัญญัติหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเรียนรู้
ต่อไป การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมค่าวในแต่ละช่วงเวลา อาจจะเป็นการศึกษาที่ต้องใช้ขอบเขตข้อมูลที่กว้าง แต่ผลของ
การศึกษาจะให้คำตอบว่าวรรณกรรมค่าวในอดีตและปัจจุบันมีอะไรที่เป็นลักษณะร่วมและอะไรเป็นลักษณะที่แตกต่าง รวมทั้ง
จะได้รับคำตอบว่ามีอะไรในวรรณกรรมค่าวที่ส่งอิทธิพลจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและยังคงดำรงไว้ หรือมีอะไรในวรรณกรรมค่าวที่
ได้สูญไปและไม่ปรากฏในวรรณกรรมค่าวปัจจุบันอีกแล้ว
4. ควรมีการศึกษาวรรณกรรมค่าวร่วมกับศาสตร์ทางดนตรี เนื่องจากวรรณกรรมค่าวเป็นร้อยกรองที่ใช้สำหรับอ่าน
และขับเป็นท่วงทำนองได้ด้วยเช่นกัน ดังปรากฏในช่วงก่อน พ.ศ.2500 ที่คนในท้องถิ่นภาคเหนือมีความนิยมนำเอาค่าวซอไป
ขับเป็นท่วงทำนองสู่กันฟังที่เรียกว่า เล่าค่าว จนมีนั กปราชญ์ท้องถิ่นได้จัดแบ่งท่วงทำนองของการเล่าค่าวออกเป็น 3 ทำนอง
คือ ทำนองวิงวอน ทำนองโก่งเฮียวบง และทำนองม้าย่ำไฟ จากสถานภาพการศึกษาวรรณกรรมค่าวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีผู้
ศึกษาเรื่องท่วงทำนองของการเล่าค่าวไว้หลายท่าน แต่รายละเอียดที่กล่าวไว้ คือเป็นการอธิบายเพียงแค่ลักษณะของแต่ละ
ทำนองเป็นอย่างไร เช่น ทำนองวิงวอน มีเสียงไปในทำนองสลดสังเวช ทำให้สะเทือนอารมณ์ ทำนองโก่งเฮียวบง มีลักษณะลีลา
ช้า มีเสียงสั้นยาวไปตามจังหวะดนตรี หรือทำนองม้าย่ำไฟ มีลักษณะเร่งจังหวะเหมือนม้าเหยียบไฟ เริ่มจากอ่านเร็วแล้วไป
ทอดยาวตรงปลาย การอธิบายในลักษณะนี้ยังคงส่งต่อมายังวิทยานิพนธ์รุ่นหลังอีกหลายเรื่อง แต่ไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนของ
ท่วงทำนองที่แท้จริงว่า เสียงโน้ตดนตรีเป็นอย่างไร ใช้กลุ่มเสียงแบบไหน การศึกษาวิธีการนี้จึงต้องเกิดขึ้นโดยบูรณาการความรู้
ร่วมกับศาสตร์ทางดนตรี โดยต้องมีการถอดทำนองดนตรีของการเล่าค่าวออกมาเป็นโน้ตเพลง เมื่อทำเช่นนี้ผลของการศึกษา
จะกลายเป็นหลักฐานสำคัญยืนยันว่าท่วงทำนองของการเล่าค่าวเป็นอย่างไร แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ หรือการเล่าค่า
วจะสูญไปจากท้องถิ่นภาคเหนือแล้ว แต่หลักฐานที่เป็นโน้ตเพลงดังกล่าวจะยังคงอยู่แ ละสร้างความเข้าใจให้กับคนรุ่นหลังได้
ตลอดไป

สรุป
การศึกษาวรรณกรรมค่าวจากอดีตถึงปัจจุบันในรูปแบบของวิทยานิพนธ์ เริ่มต้นขึ้นเมื่อ พ.ศ.2509 จากวิทยานิพนธ์
เรื่องลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือ ของประคอง นิมมานเหมินท์ ที่ศึกษาวรรณกรรมในท้องถิ่นภาคเหนือทุกรูปแบบ และ
วรรณกรรมค่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ด้วย หลังจากนั้นจึงมีผู้ศึกษาวรรณกรรมค่าวต่อมาถึงปัจจุบัน
ด้วยวิธีการศึกษาหลากหลายรูปแบบ จากการรวบรวมวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมค่าวจำนวน 15 เรื่อง โดยจัดแบ่ง
ตามรูปแบบการศึกษาตามวิธีการศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นของบาหยัน อิ่มสำราญ สามารถจัดแบ่งได้เป็น 4 วิธีการ ได้แก่
1. การศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นแนวสร้างภาพรวม เป็นวิธีการศึกษาวรรณกรรมค่าวในช่วงยุคต้น เน้นศึกษาเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ งานวิทยานิพนธ์ในลักษณะนี้ ได้แก่ ลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือ ของประคอง นิมมานเหมินท์ วรรณกรรมค่าว
ของภาคเหนือ ของเสน่หา บุณยรักษ์ และวรรณกรรมค่าวฮ่ำทางวิทยุภาคเหนือ ของมะลิวัลย์ บูรณพัฒนา
2. การศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นแนวเปรียบเทียบ เป็นวิธีการศึกษาที่ทำให้เกิดความเข้าใจในลักษณะร่วมและลักษณะ
แตกต่างของวรรณกรรมท้องถิ่น ทำให้มองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น งานวิทยานิพนธ์ในลักษณะนี้ ได้แก่ วรรณกรรม
เรื่องหงส์หินของเจ้าสุริยวงศ์ ของอุดม รุ่งเรืองศรี หงส์หิน: การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมอีสานและล้านนา ของจิราวดี เงิน
แถบ การศึ ก ษาเปรี ย บเทีย บพระอภั ยมณีฉ บับ ล้ านนากั บพระอภั ยมณีฉ บับ สุ น ทรภู ่ ของสุ ภาวดี เพชรเกตุ การศึ กษา
เปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องก่ำกาดำ ฉบับล้านนา อีสาน และไทเขิน ของสดศรี ดอนน้อย
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3. การศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นเฉพาะเรื่อง เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นเจาะลึกวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง
ลึกซึ้ง งานวิทยานิพนธ์ในลักษณะนี้ ได้แก่ ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร นางบัวคำ ของฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์ การศึกษาเชิงวิเคราะห์
คร่าวร่ำคำสอนเจ้าราช ของพระครูสถิตจิตตสังวร จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนา เรื่อง อ้ายร้อย
ขอด ของพระสมชาติ ฐิติปัญฺโญ การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมคร่าวร่ำ 700 ปี เมืองเชียงใหม่ ของนิตยา มูลปินใจ ศึกษา
วิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอล้านนาเรื่องจั๋นต๊ะฆา ของพระสมพงษ์ วชิรเมธี การศึกษาวิเคราะห์
วรรณกรรมค่าวซอเรื่องเศรษฐีหัวเวียง ของณัฐพงษ์ ปัญจบุรี
4. การศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นเฉพาะประเด็น เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นศึกษาวรรณกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง ของ
ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง โดยวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะ งานวิทยานิพนธ์ในลักษณะนี้ ได้แก่
การเชื่อมโยงความในวรรณกรรมค่าวซอภาคเหนือ ของจุฑามาศ มีชูวาศ ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ ของภัคพล
คำหน้อย
จากการศึ ก ษาวรรณกรรมค่ าวในรู ป แบบต่ างๆ ที ่ ผ ่ า นมา พบว่ า มี ข ้ อ สังเกตบางประการกล่ าวคื อ การศึ ก ษา
วรรณกรรมค่าวยังมีจำนวนน้อย เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านความหลากหลายของจำนวนเรื่อง ทั้งนี้เรื่องที่ใ ช้ในการศึกษา
ส่วนมากมาจากเรื่องที่ถูกตีพิมพ์จำหน่ายจากโรงพิมพ์ของนายเมืองใจ ชัยนิลพันธุ์ และร้านประเทืองวิทยา แต่ยังมีเรื่องอื่นๆ
อีกมากมายที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารโบราณ และไม่ได้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง อีกทั้งคนส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่าน
ตัวอักษรล้านนาได้ จึงทำให้ขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษามีจำนวนจำกัด อีกประการหนึ่งคือ วรรณกรรมค่าวอีกหลาย
เรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ มีการเผยแพร่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ที่จำกัด ไม่แพร่หลาย จึงไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เพราะชื่อเสียง
ของผู้ประพันธ์ไม่เป็นที่รู้จัก หรือไม่มีพื้นที่สื่อเป็นของตนเอง ทำให้งานเหล่านั้นกระจัดกระจาย ประการต่อมา วรรณกรรมค่าว
ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในแบบเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง ทำให้นักเรียนในปัจจุบันไม่รู้จักวรรณกรรมค่าวเพราะเนื้อหาที่เรียนไม่ได้
กล่าวถึงวรรณกรรมหรือฉันทลักษณ์ร้อยกรองท้องถิ่น ผลที่ตามมาคือเมื่อคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักวรรณกรรมค่าว ก็ย่อมไม่มีใครอ่าน
และไม่เกิดการสร้างสรรค์งานใหม่ ทำให้ความเข้าใจคำศัพท์ท้องถิ่นลดลง เมื่อมีผู้เข้าใจน้อยลงก็อาจทำให้คำศัพท์ท้องถิ่นสูญไป
สำหรับรูปแบบการศึกษาวรรณกรรมค่าวที่ควรเกิดขึ้นในอนาคต ควรมีการศึกษาจากเอกสารชั้นต้นให้มากขึ้น เพื่อให้
เกิดความเข้าใจเรื่องอักขรวิธีการบันทึก ลักษณะวิธีการบันทึก การจัดแบ่งวรรคร้อยกรองที่มาจากเอกสารชั้นต้น นอกจากนี้
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการใช้คำ เนื่องจากที่ผ่านมาประเด็นนี้ถูกจัดเป็นเพียงประเด็นย่อยประเด็นหนึ่งในการศึกษา
การศึกษาลักษณะการใช้คำอย่างละเอียด จะทำให้เข้าใจเอกลักษณ์ของผู้ประพันธ์แต่ละคน ผลของวิธีการศึกษานี้จะสามารถ
ใช้ในการสันนิษฐานเอกสารชั้นต้นได้ เนื่องจากวรรณกรรมจำนวนมากของล้านนาไม่มีการบันทึกชื่อผู้ประพันธ์ รวมไปถึง
การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมค่าวในแต่ละช่วงเวลาจะทำให้ทราบว่ าวรรณกรรมค่าวในอดีตและปัจจุบันมีอะไรที่เป็น
ลักษณะร่วมและแตกต่างกัน ตลอดจนมีส่วนใดที่ส่งอิทธิพลจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและยังคงดำรงไว้หรือสูญไปแล้ว และสุดท้าย
ควรมีการศึกษาวรรณกรรมค่าวร่วมกับศาสตร์ทางดนตรี เนื่องจากวรรณกรรมค่าวเป็นร้อยกรองที่ใช้ในการขับขานด้วย จึงควร
มีการศึกษาบูรณาการความรู้ร่วมกับศาสตร์ทางดนตรี โดยต้องมีการถอดทำนองเป็นโน้ตดนตรี เนื่องจากท่วงทำนองในการขับ
ขานมีหลากหลาย และแต่ละท้องถิ่นก็มีความแตกต่างกันไป เพื่อให้เป็นหลักฐานยืนยันว่าท่วงทำนองมีลักษณะเป็นอย่างไร เมื่อ
เวลาผ่านไปหลักฐานนี้จะยังคงอยู่ต่อไป

123

CMU Journal of Education, Vol. 4 No. 2 2020
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 2563

เอกสารอ้างอิง
จิราวดี เงินแถบ. (2537). หงส์หิน: การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมอีสานและล้านนา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ).
สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
จุฑามาศ มีชูวาส. (2549). การเชื่อมโยงความในค่าวซอภาคเหนือ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สาขาวิชาจารึกภาษาไทย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์. (2517). ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร นางบัวคำ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). แผนกวิชาภาษาไทย บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี . (2557). การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเรื่องเศรษฐีหัวเวียง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ).
สาขาวิชาจารึกศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล. (2555). วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทียบ. เชียงใหม่: แม็กซ์พริ้นติ้ง.
นิตยา มูลปินใจ. (2549). การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมคร่าวร่ำ 700 ปี เมืองเชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ).
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
บาหยัน อิ่มสำราญ. (2538). สถานภาพการศึกษาวรรณคดีท้องถิ่น . ใน สุกัญญา ภัทราชัย (บรรณาธิการ). วรรณคดีท้องถิ่น
พินิจ (หน้า 192-194). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประคอง นิมมานเหมินท์ . (2509). ลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ). แผนกวิชาภาษาไทย
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประคอง นิมมานเหมินท์ และทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล. (2521). ลานนาไทยคดี. เชียงใหม่: ศูนย์หนังสือเชียงใหม่.
ประเสริฐ ณ นคร. (2540). ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับวรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา. ใน พรรณเพ็ญ เครือไทย
(บรรณาธิการ). วรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา (หน้า 27). เชียงใหม่: สุริวงค์บุ๊คเซ็นเตอร์.
พระครูสถิตจิตตสังวร. (2545). การศึกษาเชิงวิเคราะห์คร่าวร่ำคำสอนเจ้าราช (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ). สาขาวิชา
ภาษาและวรรณกรรมล้านนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พระสมชาติ ฐิติปัญฺโญ. (2546). จริยธรรมพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนาเรื่องอ้ายร้อยขอด (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
พระสมพงษ์ วชิรเมธี . (2556). ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องจั๋นต๊ะฆา (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
ภัคพล คำหน้อย. (2561). ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ). สาขาวิชาภาษาไทย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา. (2530). การศึกษาวรรณกรรมค่าวฮ่ำทางวิทยุภาคเหนือ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ). บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สดศรี ดอนน้อย. (2539). การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่อง ก่ำกาดำ ฉบับล้านนา อีสาน และไทเขิน (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สุภาวดี เพชรเกตุ. (2557). การศึกษาเปรียบเทียบพระอภัยมณีฉบับล้านนากับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู่ (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สิงฆะ วรรณสัย. (2523). ปริทัศน์วรรณคดีลานนาไทย. เชียงใหม่: โครงการตำราคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

124

CMU Journal of Education, Vol. 4 No. 2 2020
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 2563

เสน่หา บุณยรักษ์. (2517). วรรณกรรมค่าวของภาคเหนือ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). แผนกวิชามัธยมศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดม รุ่งเรืองศรี. (2516). วรรณกรรมลานนาไทยเรื่องหงส์หินของเจ้าสุริยวงศ์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ). แผนกวิชา
ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

125

CMU Journal of Education, Vol.4 No. 2 2020
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 2563

ความท้าทายการจัดการศึกษาในยุค Disruptive Change ของผู้บริหารสถานศึกษา
Challenges of Education Management in the Disruptive Change Era of
School Administrators.
ชัชชญา พีระธรณิศร์1*
Chatchaya Perathoranich
1วิทยาลัยครูสุริยเทพ

มหาวิทยาลัยรังสิต, chatchaya_na@hotmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะอภิปรายถึงความสำคัญและความเข้าใจถึงความท้าทายการจัดการศึกษาในยุค
Disruptive Change ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อ
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสู่การจัดการศึ กษาและการจัดการเรียนรู้โดยผู้บริหารสถานศึกษาในยุ คดังกล่าวมี 4
ลักษณะคือ1) คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ 2) บทบาทหน้าที่ 3) ทักษะยุคใหม่ 4) คุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีทัศนคติที่ดี ต่อเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน บุคลากร หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ การพัฒนาสื่อ การวัดและประเมินผล นวัตกรรม การจัดการการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนมีบทบาทเป็นโค้ช
เรียกว่า รูปแบบโค้ช “3Es” ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้การโค้ชของผู้สอนประสบความสำเร็จ ได้ คือ 1)การสร้างความยึดมั่น
ผูกพัน (Engage) 2)การเสริมพลังการเรียนรู้ (Empower) 3)การสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ (Enliven) เทคโนโลยี
ดิจิทัลจึงมีบทบาทสำคัญในการศึกษา ดังนั้นผู้บริหาสถานศึกษาก็ควรตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้มากขึ้นไปพร้อมๆกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
คำสำคัญ: การจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา Disruptive change

ABSTRACT
This paper aims to discuss the significance and understanding of educational management
challenges in disruptive change era faced by school administrators. There are four main school
administrators’ attributes: 1) characteristics of school administrators in the new era, 2) role and duty, 3)
modern technology, 4) moral and ethics. School administrators should have positive attitudes towards
digital technology, change of working styles, manpower, curriculum, learning process, materials
development, measurement and evaluation, innovation, learning management, encouragement for
teachers to become a coach entitled ‘3Es’.Factors that strive to success are 1) engagement, 2) empower,
3) moral and ethics. Digital technology has played a vital role in education; therefore, school administrators
should be more aware of its effects on education and learning management, along with having morality
and ethics.
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บทนำ
ในอดีตเชื่อกันว่ามีเพียงความเชื่อ ความศรัทธา ค่านิยมและศาสนาเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตคนเปลี่ยนแปลงได้ 200
กว่าปีที่ผ่านมา มนุษย์ตระหนักว่า เทคโนโลยีคือตัวการสำคัญ ที่ทำให้ชีวิตไม่เหมือนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 40 กว่าปีหลังนี้
ที่เทคโนโลยีทำให้โลกเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ชนิดสังคมใดที่ตามการเปลี่ยนแปลง ไม่ทัน ก็มีโอกาสถูกทิ้งไปไม่เห็นฝุ่น
(วราภรณ์ สามโกเศศ, 2559) ในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ เกิด Digital Disruption ขึ้นนั้น ส่งผลให้วิธีการ
ทำงานของผู้นำต้องเปลี่ยนไป และเมื่อโลกถูก Disrupt สถานศึกษาก็ต้องมองไปข้างหน้า ทุกชีวิตได้รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงแห่งยุคสมัย ไม่เว้นแม้แต่สถานศึกษา เพราะการจัดการศึกษาที่มีมาแต่เดิมอาจจะตอบโจทย์โลกแห่ง
ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันไม่ได้อีกต่อไป เพราะหลักสูตรการศึกษาที่สถาบันการศึกษามีอยู่แต่เดิมมานาน ก็อาจจะก้าวตาม
ความเปลี่ยนแปลงไม่ทัน ประกอบกับความรู้ความสามารถของอาชีพบางสาขานั้นกลับไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปความท้าทาย
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งต้องตื่นตัวในเชิงรุก (พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล,2562)ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีการสื่อสาร ช่วยให้ผู้เรียนรับสารครั้งละเป็นจำนวนมาก อย่างก้าวกระโดด อีกทั้งไม่จำกัดเวลาและสถานที่ มีผล
ทำให้เกิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบใหม่ๆ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ทักษะที่สำคัญที่สดุ ใน
การเรียนรู้ยุคใหม่ นอกจากทักษะด้าน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะใน
การที่จะเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในปัจจุบัน สอดคล้องกับ
วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล (2562) ที่กล่าวว่า “การศึกษาทุกวันนี้ไม่ได้แข่งกันที่ความสำเร็จหรือความสามารถใน
ปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังแข่งขันกันด้วยการคาดการณ์อนาคตและการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น” ซึ่งความสำเร็จหรือ
ความสามารถที่กล่าวนั้น ในด้านการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2561)ได้กล่าว
เช่นกันว่า “การบริหารสถานศึกษาในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง จำเป็นในการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา กำลังเผชิญโลกที่มาถึงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม (Disruptive Change) คือ การ
เปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง”
ในบทความนี้ม ุ่ งที่ จะให้ผ ู้บ ริห ารสถานศึก ษา ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ Disruptive Change เพื่อตั้งรับมื อ กั บ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง แบบพลิกโฉมของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการบริหาร ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ในการตั้ง
รับกับการจัดการศึกษาและการจัด การเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างแรงจูงใจ ให้มีทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยี
ดิจิทัลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความรุนแรงของสถานการณ์โลกในหัวข้อ ความท้าทายของการจัดการศึกษาในยุค
Disruptive Change ของผู้บริหารสถานศึกษา

Disruptive Change คืออะไร
Disruptive Change คือ การเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง เช่นการเกิดนวัตกรรมแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน (Disruptive
Innovation) ซึ่งเป็นแนวคิดของ Clayton Christensen (2017) ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Harvard ที่กล่าวว่ า
Disruption เป็นกระบวนการที่บริษัทขนาดเล็กหรือบริษัทใหม่ที่มีทรัพยากรน้อย แล้วสามารถสร้างความสั่นสะเทือนให้กับ
บริษัทขนาดใหญ่และบริษัทเดิมที่อยู่ในอุตสาหกรรมได้ Disruptive หากดูแนวโน้มการพัฒนาประเทศก็พบว่า ใน พ.ศ. 2548-
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2556 ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) มีอัตราส่วนการยื่นจดสิทธิบัตรและการ
ประดิษฐ์ตามระบบ PCT (Patent Cooperation Treaty)ในอัตราส่วนที่สูงมาก (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, 2561)
อริญญา เถลิงศรี (2561) กล่าวว่า Disruptive เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่ง แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีใหม่
เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงที่ ทำให้สิ่ งเดิมๆ ที่มีอยู่บางสิ่งบางอย่า งต้อ งหายไป Disruptive ที่เกิดขึ้นในปัจจุ บั น
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ความเร็ว การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอดีต แต่ในวันนี้ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก
2. ความวิตกกังวล คือ วิธีการมองจากคนรุ่นใหม่ ที่มาจากการศึกษาใหม่ๆ มาจากการมองโลกใหม่ คนกลุ่ม
นี้ไม่เชื่อในการมองแบบเดิม คนกลุ่มนี้ใช้เลนส์ในการมองแบบใหม่
3. การเติบโตทางธุรกิจที่เรียกว่า Startup โดยกลุ่มคนที่ไม่ต้องการเดินตามแนวทางเดิมที่สังคมกำหนด
มา ความคิดแบบ Startup ไม่ได้เกิดขึ้นกับองค์กรขนาดเล็กที่เพิ่งเกิดใหม่เท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้กับองค์กรใหญ่ระดับโลก
ที่มีการใช้เลนส์แบบใหม่ในการทำงาน เช่น Alibaba, Zara หรือ Adidas คนที่มีความคิดแบบStartup คือคนที่ไม่เชื่อในสิ่งที่
สังคมกำหนดและมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าเพราะ Startup “รื้อ” สิ่งเดิมและการทำแบบเดิมๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของคนที่เปลี่ยนไป
4. ข่าวสาร ข้อมูลมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายมากขึ้น จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ
สื่อสาร สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้ที่อยากรู้ เพียงแค่ผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือหรือแทปเลต (Tablet) ความต้องการ
ของคนที่เปลี่ยนไป และด้วยข้อมูลข่าวสารจำนวนมากที่ส่งผ่านกันอย่างเสรี
เห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง เช่น เกิดนวัตกรรมแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน (Disruptive Innovation) เป็น
การเปลี่ ยนแปลงในวิ ธ ีใ หม่ เป็ น การเปลี ่ยนแปลงอย่า งสิ ้น เชิ งที ่ท ำให้ สิ่ งเดิ มๆ ที ่ ม ี อ ยู ่บ างสิ่ งบางอย่ างต้ อ งหายไป ซึ่ ง
ประกอบด้วยความเร็ว ความวิตกกังวล รวมทั้งการที่คนได้รับข่าวสารข้อมูลมากขึ้นอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้น จาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม (Innovation) นับว่า มีความสำคัญมากต่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
(Learning Management)ในสถานศึกษา ซึ่งมีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษาผู้บริหารเป็นอย่างมาก

ผู้บริหารสถานศึกษาในบทบาทของการจัดการศึกษา
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น กลไกสำคั ญ และมี อ ิ ท ธิ พ ลสู งสุ ด ต่ อ คุ ณ ภาพของผลลั พ ธ์ ท ี ่ ไ ด้ จ ากระบบการศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของการบริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งนักวิชาการหลายท่านมีความเห็นตรงกันว่า ส่วนหนึ่งของ
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหาร ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นตัวแปรสำคัญในด้านการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาในยุค Disruptive Change จึงต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทางการ
บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มีนักวิชาการที่ได้กล่าวถึง ผู้บริหาร
สถานศึกษาไว้ดังนี้
จรัล เลิศจามีกร (2554, 11) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางในการ
ทำงาน วางแผน กำกับ ติดตาม และประเมินความสำเร็จของงานในสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
Bradford, & Cohen (1984, 27) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่ได้รับการเคารพ ยำเกรงจากคนที่
อยู่แวดล้อม เปรียบเสมือนเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศสำหรับการดำรงชีวิตซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำต่างๆ แก่
บุคคลเหล่านั้นได้
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Greene, J.C. (1992, 16-18) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้มีบทบาทที่ต่างกันออกไปไม่ว่าจะอยู่ใน
สำนัก หน่วยงาน หรือในโรงเรียนจะเปลี่ยนบทบาทไปตามสถานการณ์ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนต้องทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ต้องคอย
ควบคุมดูแลและบริหารงานภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยใช้ความสามารถส่วนบุคคลบริ หารงานที่จะสร้าง
บรรยากาศในการทำงานให้ ทุ กคนยอมรั บศรั ทธาและส่ งผลให้ผู ้ร่ วมงานมีความมุ ่งมั่ นทำงานอย่า งเต็มศั กยภาพและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
คำว่า “ผู้บริหารสถานศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาเรียกว่า Principal หรือเรียกว่า
Head of School เป็นคำที่ใช้เรียกผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนของรัฐ แต่ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชน อาจใช้คำอื่นๆ เช่น Head
Teacher, Head Master หรื อ Head Mistress สำหรั บประเทศไทย ผู ้ บ ริห ารโรงเรีย นในปั จจุบ ัน เรี ยกว่ า ผู ้ อ ำนวยการ
สถานศึกษาแต่เดิมเรียกว่า“ครูใหญ่” หรือ“อาจารย์ใหญ่” (ประกอบ คุปรัตน์, 2552)
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารในหน่วยงานทางการศึกษาที่เป็นสถานศึกษามีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางใน
การทำงาน วางแผนกำกับ ติดตาม และประเมินความสำเร็จของงานในสถานศึกษาควบคุมดูแลและบริหารงานภายใน
สถานศึกษา ให้ครอบคลุมทุกด้าน ให้บรรลุตามเป้าหมายตามสถานการณ์ และสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ทุกคนยอมรับ
ศรัทธา และส่งผลให้ผู้ร่วมงานมีความมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าสู่
สถานการณ์ Disruptive Change ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปรับพฤติกรรมและบทบาทการบริหารให้ทันยุคทันสมัยต่อไป
โดยธีรศักดิ์ อุปไมยอธิไชย (2560) ได้กล่าวถึงบทบาทหลักของผู้บริหารสถานศึกษาว่า ต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำในการปฏิบัติการ
เรียนรู้ นำโรงเรียนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมปัญญา ดังนี้1) ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการเพื่อปฏิรูปการ
เรียนรู้ 2) กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนไว้ในรูปธรรมนูญโรงเรียน 3) จัดให้แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูป
การศึกษา ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 หมวด 4 ที่ว่าด้วย
แนวทางการจัดการศึกษา ปรับปรุงการบริหารจัดการ ให้เอื้ออำนวยความสะดวกให้ครูผู้สอน มีเสรีในการคิดพัฒนา รูปแบบ
การเรียนรู้ การทำวิจัยในชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเพื่อนครู การทำงานเป็นทีมผนึกระหว่างกลุ่มวิชา
พัฒนาการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานหลักสูตร 4) พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญที่สุด สามารถ “ใช้โลก” เป็นห้องเรียน 5) จัดให้มีระบบนิเทศภายในช่วยเหลือครู ในด้านการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาจะประสบผลสำเร็จได้ จะต้องมีการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในการบริหารควบคู่ไปกับ การพัฒนาวิชาการ รวมถึงการประสานความร่วมมือกับชุมชน การทำงานเป็นทีม การ
ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน การจัดหางบประมาณ ทรัพยากรทางงการศึกษาต่างๆเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ซึง่ สอดคล้องกับ ชัยยนต์ เพาพาน(2559) จากการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญและเป็นตัวแปรสำคัญใน ด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมี
อิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหารมีคุณลักษณะโดดเด่นเหมาะสม เพื่อนำพาสถานศึกษาให้ประสบ
ผลสำเร็จ สามารถสนองตอบต่อการแข่งขัน และ ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ สามารถกำหนดประเด็นศึกษาที่เป็นหลักสำคัญ 4 ด้านได้แก่ 1)คุณลักษณะ
ความเป็นผู้นำยุคใหม่ 2) ทักษะยุคใหม่ 3) บทบาทหน้าที่ และ4) คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังแสดง
ภาพที่ 1
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ทักษะยุคใหม่

คุณลักษณะ

ผู้บริหารสถานศึกษา
ยุคใหม่
บทบาทหน้าที่

คุณธรรม จริยธรรม

ภาพ 1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่
ที่มา: ชัยยนต์ เพาพาน, 2559

จากภาพที่1 คุณลักษณะความเป็นผู้นำยุคใหม่ สามารถอธิบายขยายความได้ดังนี้
1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุค ใหม่ Maxine, A. B. (2015) Gerald Aungus (2012) และGeorge
Couros (2010)ได้ เ ขี ย นบทความเรื ่ อ ง Top 10 Characteristics of Successful 21 st Century School Leaders:21 st
Century Administrators: New Roles, New Responsibilities และThe 21st Century Principal ผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ ี
ประสิทธิผลควรมีคุณลักษณะ ดังนี้1)นักสร้างสรรค์ (Creative) 2) นักการสื่ อสาร (Communicator) 3)นักคิดวิเคราะห์
(Critical Thinker) 4) สร้างชุมชน (Builds Community) หมายถึง การประสานเชื่อมโยงต่อกลุ่มคนที่จะสร้างโอกาสให้กับ
บุคลากรเพื่อเชือ่ มโยงต่อกับคนอื่นๆ5) การมีวิสัยทัศน์ (Visionary) 6) การสร้างความร่วมมือ และการติดต่อ (Collaboration
and Connection) 7) สร้างพลังเชิงบวก (Positive Energy) 8) ความเชื่อมั่น (Confidence) ผู้บริหารต้องมีลักษณะความ
มั่นใจ (Confidence) เข้าถึงได้ง่าย 9) ความมุ่งมั่นและความพากเพียร (Commitment and Persistence) ผู้บริหารต้องแสดง
ความมุ่งมั่นและความทุ่มเท (Dedication)อย่างจริงจัง 10) ความเต็มใจที่จะเรียนรู้ (Willingness to Learn)เป็นผู้เรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Be a Lifelong Learner) 11) ต้องเป็นนักประกอบการ คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Entrepreneurial, Creative and
Innovative) ความสามารถในการคิดนอกกรอบเป็นพลังที่มีอำนาจของผู้บริหาร 12) นักริเริ่มงาน (Intuitive) ผู้บริหารต้อง
เรียนรู้ถึงความเชื่อมั่นในสัญชาตญาณ (Instincts) ของตนเอง ความสามารถการเป็นนักคิด นักริเริ่มสร้างสรรค์ผู้บริห าร
สามารถการแก้ปัญหาให้สำเร็จ13) ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ (Ability to Inspire) 14) การเจียมเนื้อเจียมตัว
(Be Humble) ผู้บริหารต้องมีสัมมาคารวะ การรู้จักบุคคลในชุมชน การเปิดโอกาสกับครู และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 15) ตัว
แบบที่ดี (Good Model)
2. บทบาทหน้าที่ ของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ที่สำคัญ มี 9 บทบาทได้แก่1) บทบาทในฐานะผู้นำ (Role as
School Leader) จะต้องการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ (Being an Effective Leader) 2) บทบาทในฐานะผู้รักษาระเบียบ
วินัยของผู้เรียน (Role in Student Discipline) 3) บทบาทในฐานะผู้ประเมิน (Role as a Teacher Evaluator) ผู้บริหาร
ส่วนใหญ่ต้องมีความรับผิดชอบในการประเมินผลงานของครูด้วยความเป็นธรรม4) บทบาทในการพัฒนา การดำเนินงาน และ
การประเมิ น โครงการ (Role in Developing, Implementing, and Evaluating Programs) 5)บทบาทในการทบทวน
นโยบายและกระบวนการภายใน (Role in Reviewing Policies and Procedures) 6) บทบาทในการกำหนดตาราง (Role
in Schedule Setting)การปฏิบัติงานต่างๆ 7) บทบาทในการจ้างครูใหม่ (Role in Hiring New Teachers) เป็นหน้าที่สำคัญ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ต้องจ้างหรือรับครูและเจ้าหน้าที่เข้ามาใหม่ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง 8) บทบาทในการปกครอง
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และชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ ( Role in Domination and Community) 9) บทบาทในการมอบหมายงาน (Delegating) (Derick
Meado, 2016)
นอกจากนี้ แนวทางที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในบทบาทของตนเองก็คือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ การใช้
หลักสูตร ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบหลักสูตร การวัดผล และการประเมินผล การบริหาร
สารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล และกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างแรงบันดาลใจที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ใน
ระดับสูงขึ้น
3. ทักษะยุคใหม่ เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของการเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและสำคั ญต่อตนเอง และการบริหารจัดการสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ จากแนวคิดของ Weigel (2012) ในบทความเรื่อง Management Skills for the 21st Century
: Avis Gaze (2016) เขี ย นงานเรื ่ อ ง Preparing School Leaders: 21 st Century Skills และNational Association of
Secondary School Principals (NASSP) (2013) เขียนหนังสือเรื่อง 10 Skills for Successful School Leaders สามารถ
สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับทักษะยุคใหม่ได้ อาทิ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิ ดสร้างสรรค์( Critical Andcreative
Thinking Skill)ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หา (Problem Solving Skills) ทั ก ษะการสื ่ อ สาร (Communication Skill)ทั ก ษะทาง
เทคโนโลยีและการใช้ดิจิตอล (Technological Anddigital Literacy Skills)ทักษะด้านการบริหารองค์การ (Organizational
Management Skills)ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personal management Skills) ทักษะทำงานเป็นทีม (Teamwork
Skills) ทั ก ษะด้ า นนวั ต กรรมเพื ่ อ การเรี ย นรู ้ ( Learning innovation Skill)ทั ก ษะการกำหนดทิ ศ ทางองค์ ก ร (Setting
instructional direction skill)ทักษะการรับรู้ไว (Sensitivity Skill)ทักษะการตัดสิน (Adjustment Skill) ทักษะมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Results Orientation skill)ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล (Interpersonal Skill) และทั ก ษะคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
(Ethical-Moral Skills)
4. คุณธรรม จริยธรรม นิรภัย จันทร์สวัสดิ์ (2551, 39) กล่าวว่า หลักคุณธรรมที่แสดงถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้บริหารเช่น การมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความศรัทธาในวิขาชีพ โดยเฉพาะผู้บริหารที่เป็นผู้นำในยุค
โลกาภิวัฒน์ เพราะคุณธรรมของนักบริหารเป็นต้นแบบของการประพฤติปฏิบัติตนของคนในองค์การ หากนักบริหารมีคุณธรรม
องค์การก็จะมีวัฒนธรรมการทำงานที่มีคุณธรรม คนในองค์การก็จะถูกหล่อหลอมให้มีคุณธรรมไปด้วยและเมื่อองค์การเป็น
องค์การที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ผู้เกี่ยวข้องกับองค์การ (Stakeholders) ก็จะมีแต่ความศรัทธา เชื่อมั่น และความจงรักภักดี
ต่อองค์การ ให้การสนับสนุนต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ ความยั่งยืนขององค์การนั่นเอง เข้าทำนองที่ว่า “ซื่อกินไม่
หมด คดกินไม่นาน” ผู้บริหารสถานศึกษาก็สามารถเลือกปฎิบัติคุณธรรม จริยธรรมให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการ
กล่าวได้ว่า คุณลักษณะสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ลักษณะได้แก่1)คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในยุค
ใหม่ 2) บทบาทหน้าที่ 3) ทักษะยุคใหม่ 4) คุณธรรม จริยธรรม จะต้องมีความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะคุณธรรม จริยธรรม เป็น
เรื่องที่ขาดไม่ได้ การบริหารสถานศึกษาจะดำเนินไปอย่างราบรื่น ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ประกอบกิจอันใด ก็จะประสบ
ผลสำเร็จและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในยุค Disruptive Change
ผู้บริหารสถานศึกษาจะบริหารจัดการการศึกษาอย่างไรในยุค Disruptive Change
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีภาวะผู้นำ ที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพในการใช้กระบวนการบริหารการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทันต่อสถานการณ์ในโลกยุค Disruptive Change โดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้
1. มีทัศนคติ ต่อเทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจากมีผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่างๆ
และต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี ในการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันของผู้บริหารสถานศึกษาที่ถูกต้องย่อมมีผลทำให้การลงทุนและ
การใช้เทคโนโลยีต่างๆมีผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการ ก าร
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จัดการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การบริหารกิจการนักเรียนและ
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งงานของสถานศึกษาในทุกด้านจะต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูลของสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะ Social Network ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทัศนคติ พฤติกรรมและความเชื่อ
ของคนในสังคมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น LINE, Facebook, Twitter, WeChat หรือ Instagram ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
สามารถที่จะเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นอย่างถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงานการบริหารของสถานศึกษา เช่น ใช้กลุ่ม
LINE เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วทั่วถึงเฉพาะกลุ่มในการสื่อสารข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในการทำงานที่ไม่เป็นทางการ แต่ไม่
ควรใช้ในการสั่งงานหรือการบริหารที่เป็นทางการ เป็นต้น (เอกชัย กี่สุขพันธ์,2559)
2. ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลให้รู้ทันความเปลี่ยนแปลง
3. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางขององค์ก ารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ แต่ในยุคที่โลกมี
ความพลิ ก ผั น อย่ า งมาก อั น เป็ น ผลมาจากเทคโนโลยี ท ี ่ พ ั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว ทำให้ ผ ู ้ น ำต้ อ งผั น ตั ว เองเป็ น Disruptive
Leadership
4. การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ Hardware,
Software, Network และเครือข่ายไร้สายต่างๆของสถานศึกษาให้ครูอาจารย์ บุคลากรและนักเรียนทุกคนสามารถใช้ เข้าถึง
ได้สะดวกและรวดเร็ว
5. การสร้างวัฒนธรรมการทำงานและบรรยากาศในสถานศึกษาให้มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและ
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างแพร่หลาย
6. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและ
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
7. ส่งเสริม สนับสนุนสร้างแรงจูงใจครูอาจารย์ บุคลากรทุกคนของสถานศึกษาให้นำความรูค้ วามสามารถ
ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ที่สถานศึกษาจัดให้มาสร้างนวัตกรรมใหม่ในการจัดการ
เรียนรูห้ รือการปฏิบัติงาน
8. จัดให้มีระบบการกำกับติดตามและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยี
ดิจิทัลของสถานศึกษาทั้งครู -อาจารย์ บุคลากรทุกคนและนักเรียนว่า สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบาย
อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
9. ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องมีทักษะทางด้านการจัดการ อาทิ การมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการต่างๆ (Knowledge in Management) ด้านการจัดการทุกด้าน ทักษะในการบริหารทรัพยากร
ทุน วัตถุดิบ สินค้า รวมถึงเทคนิคการแก้ไขปัญหาและชั้นเชิงด้านกลยุทธ์ ทักษะทางด้านการคิดเชิงระบบ ( Conceptual
Thinking) ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์, เชิงวิพากษ์และเชิงสังเคราะห์ (Analytical, Critical and Synthetic Thinking) คือการ
ขยายมุมมองให้กว้างเข้าใจแก่นแท้ของปัญหาหรืออุปสรรคแล้วค้นหาวิธีแก้อย่างเป็นระบบและให้ตรงจุดของปัญหา เพื่อ
ป้องกันการแก้ปัญหาที่ไม่เกิดผลพร้อมทั้งสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ (พัชราภรณ์ ดวงชื่น, 2561)
กล่าวได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในยุค Disruptive Change จะต้องมีทัศนคติ การปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี
จะต้องเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลให้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงอีกทั้งผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน
และสร้างแรงจูงใจครูอาจารย์ บุคลากรทุกคนของสถานศึกษา มีกำกับติดตามและการให้คำปรึกษาให้กำลังใจรวมถึงการ
ป้องกัน ปัญหา เทคนิคการแก้ไขปัญหา อันเกิดจากทักษะทางด้านการจัดการ
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ความสำเร็จสู่ในการจัดการศึกษาในยุค Disruptive Change
วิจารณ์ พานิช (2560 : 1-8) ได้กล่าวถึง การศึกษายุคดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมในทุกงาน ทุกระดับสังคม คนทุกคน
ทุกอายุเป็น“ผู้ทำงานด้วยความรู้”(Knowledge Worker) มีการเรียนรู้ ณ ทุกจุดของชีวิตทุกคน มีทักษะการเรียนรู้ (Learning
Skill) แต่ละคนเป็นเจ้าของ รัฐจัดอำนวยความสะดวก โดยจัด E-Learning Toolsให้เป็นการเรียนรู้แบบ“ประชาธิปไตย”และ
ใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมเพื่อ Creative Economy & Creative Society รัฐต้องเปลี่ยนบทบาทจาก Command &
Control เป็น Empowerment เพื่อเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมแบบ Disruptive Change
กัลยา ติงศภัทิย์ (2557 : 2-4) กล่าวถึง ผู้บริหารว่า จะต้องรับผิดชอบการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ของตนซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น การปฏิรูปการศึกษาในอนาคตจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนที่ต้องอาศัยการเรียนรู้
ฐานข้อมูล สื่อ แหล่งเรียนรู้ ขนาดใหญ่แสวงหาความรู้เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ เป็นนวัตกรรมที่นำมาสู่การพัฒนาประเทศ
นอกจากนี้ระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพ การเร่ง
สร้างระบบให้เขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เร่งรัดปรับปรุงสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง สร้างระบบการ
ควบคุมเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่ง
สร้างพลเมืองดี นำการศึกษาไปแก้ไขปัญหาสังคม และทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา การจัดการศึกษาจึง
ไม่ใช่หน่วยงานที่แยกส่วนอีกต่อไป แต่สังคมทุกส่วนต้องร่วมกันตระหนัก มีบทบาทและพัฒนาร่วมกัน สอดคล้องกับหลัก
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เครื่องมือที่นำไปสู่ความสมดุลมั่นคง มั่งคั่ง (จรวยพร ธรณินทร์, 2550) ประกอบด้วย
หลักการ 3 ประการ คือ 1) หลักพอประมาณ 5 ประการ คือ พอดีด้านจิตใจ พอดีด้านสังคม พอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พอดีด้านเทคโนโลยี พอดีด้านเศรษฐกิจ 2) หลักความมีเหตุผล 5 ประการ คือยึดความประหยัด ยึดถือการ
ประกอบอาชีพ ด้วยความถูกต้องสุจริต ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี 3) หลักของการมีภูมิคุ้มกัน 2
ประการ คือภูมิปัญญา หมายถึง มีความรู้ รอบคอบระมัดระวัง และภูมิธรรม หมายถึง ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทนและแบ่งปัน
การดำเนินการในสถานศึกษา ได้แก่วางระบบบริหารจัดการในโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
ยืน ภู่วรวรรณ (2557: 6-8) กล่าวถึง ในอนาคตคนเราจะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม สื่อใหม่ๆ แสวงหาความรู้ เทคโนโลยี
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีทำงาน และโครงสร้างองค์กร ทำให้ทุกคนเป็น Global Citizen การศึกษาต้องปรับตัวเอง ซึ่งต้องใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้ Behaviorism Cognitivism Constructivism Connectivism ซึ่งแนวทางการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล
ตามแนวทาง ดังนี้ 1) ด้านหลักสูตร เนื้อหาสาระองค์ความรู้ไม่แยกส่ว นจากกัน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะมีความยืดหยุ่น ตามบริบท เชื่อมโยงและสอดแทรกขอบข่ายสหวิทยาการเหมาะสมในยุค Disruptive Change 2)
ด้านกระบวนการเรียนรู้เน้นวิธีการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมที่บูรณาการเทคโนโลยีสืบค้น และใช้เนื้อหาเป็นฐานสอนในบริบทที่เป็น
จริง สร้างทักษะการคิดในขั้นที่สูง และซับซ้อนขึ้น 3) ด้านการวัดผลประเมินผลปฏิรูปแนวการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็น
การประเมินในรูปแบบใหม่ที่เน้นทักษะของคนเหมาะสมในยุค Disruptive Change วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย
เน้นการสะท้อนผลการปฏิบัติของผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ประจำวัน 4) ด้านการพัฒนาสื่อ สร้างความรู้ในการใช้สื่อ สารสนเทศ
และเทคโนโลยีหลากหลาย สื่อ จาก ICT ระบบ Internet ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ “โลกคือห้องเรียน”
5) ด้านบุคลากร มุ่งสู่เป้าหมาย และมีลักษณะได้แก่ 1) มีวิสัยทัศน์ด้าน ICT 2) จัดโครงสร้าง พื้นฐาน Hardware, Software,
Network 3) พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 4) พัฒนาสื่อ และกิจกรรมที่เน้นการ เรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 5) เน้นให้ผู้เรียน
สามารถประเมินความก้าวหน้าของตนเอง 6) จัดหาสื่อเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 7) พัฒนาทักษะพื้นฐานและคุณลักษณะ
ของผู้เรียน 8) วิจัยพัฒนาต่อยอดความรู้สามารถปรับตัว (Adapting) มีวิสัยทัศน์ (Being Visionary) ถึงความต้องการของ
นั ก เรี ย น ครู เ ป็ น ผู ้ เ รี ย นรู ้ (Learner) ในชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning Community, PLC)
(เพ็ญจันทร์ สินธุเขต, 2560)
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จะเห็ น ได้ ว ่ าความสำเร็ จ ในการจัด การศึ ก ษาในยุค Disruptive Changeนั ้ น ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจำเป็ น ต้อง
รับผิดชอบการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล ที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแสวงหาความรู้ เทคโนโลยี และปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิต วิธีการทำงาน การปรับโครงสร้างองค์กร สร้างวัฒนธรรมในการทำงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ให้ทุกคนเป็น Global
Citizen โดยให้ความสำคัญในด้านหลักสูตรด้านกระบวนการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมที่พัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีสืบค้น และ
ใช้เนื้อหาเป็นฐานการสอนในบริบทที่เป็นจริง และที่สำคัญ ด้านการวัดผลประเมินผลในรูปแบบใหม่ หลากหลายที่เน้นทักษะ
เน้นให้ผู้เรียนให้สามารถประเมินความก้าวหน้าและสมรรถนะของตนเองได้
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรูใ้ นการจัดการศึกษาในยุค Disruptive Change
การเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถกล่าวอีกทางหนึ่งในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเรียกว่า Disruptive Innovation นั้น วิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต พัฒผล (2562) กล่าวว่า
“ ผู้เรียนมีความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่สังคมอนาคต มีมากมายในปัจจุบันที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน สถาบันการศึกษาที่เป็นผู้ Disruptive Innovation และจะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ได้มากกว่าสถานศึกษาที่ไม่มี Disruptive Innovation การจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิมที่ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ไปยัง
ผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การพูดบรรยาย การมอบหมายงาน เป็นต้น ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้อีกต่อไป ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จะยึดรูปแบบเดิมไว้ โดยไม่ได้ เพราะการสร้างสรรค์นวัตกรรม คือ หัวใจของ
Disruptive Innovation ซึ่ง Disruptive Innovationไม่ได้หมายถึง การทำลายหรือแข่งขันกับผู้สอน หากแต่หมายถึง การ
แข่งขันกับสิ่งยั่วยุอื่นๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนที่แฝงตัวอยู่ทั้งในโลกจริงและโลกออนไลน์ที่ เข้ามา Disrupt การจัดการ
เรียนรู้ในปัจจุบัน ”
นอกจากนี้ การจัดการศึกษาในยุค Disruptive Change สามารถแยกมุมมองในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้
ตามบริบทของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นผู้ใช้บริการนวัตกรรม (Customer Oriented Innovation) จะเป็นนวัตกรรมที่คิดขึ้นมา
เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการใหม่ๆเปลี่ยนมุมมองการบริหารองค์กรการศึกษาในโลก Disruptive ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม (Product Innovation) จะเป็นการพัฒนาและนำเสนอสิ่งที่สร้างสรรค์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
หรือวิธีการใช้ รวมไปถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสิ่ง ที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ในด้านกระบวนการ
นวัตกรรม (Process Innovation) การสร้างสรรค์พัฒนาหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกระบวนการทำงาน หน้าที่
รับผิดชอบ ลักษณะงาน การสร้างสรรค์และพัฒนากระบวนการ จะต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สูงขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด และสิ่งที่สำคัญคือกลยุทธ์ของนวัตกรรม (Strategic Innovation) จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์หรือวิธีการบริหารจัดการแบบใหม่ๆทั้งระบบ (บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), 2560)
นวัตกรรมที่นำมาใช้ในสถานศึกษา คือการกระทำใหม่ การสร้างสิ่งใหม่ รวมทั้งการพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งใดๆ เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ด้านสื่อการสอน 2) ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านหลักสูตร 4)
นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล 5) นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ซึ่งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศ
สามารถนำมาช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกกับระบบการจัดการฐานข้อมูลในหน่วยงานสถานศึกษา เช่นฐานข้อมูล นักเรียน นัก ศึกษา ฐานข้อมูล
คณะอาจารย์และบุคลากร ในสถานศึกษา ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับสารสนเทศ
ภายนอกหน่วยงาน เช่น ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา จำเป็นต้องมีการอบรม เก็บ
รักษาและออกแบบระบบการสืบค้นที่ดีพอ ซึ่งผู้บริหารสามารถสืบค้นข้อมูลมาใช้งานได้ทันทีตลอดเวลา
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เป็น Disruptive Innovation
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็น Disruptive Innovation มีลักษณะเด่นคือ เป็นนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ดี ผู้เรียนมีสมาธิจดจ่ออยู่กับกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ว่ากิจกรรมการเรียนรู้นั้นจะ
มีความซับซ้อน(Complexity) เพียงใด โดยผู้เรียนจะต้องมีเป้าหมาย และกำกับตัวเอง ในด้านการมีวินัยในตนเอง (Self discipline) การใช้กระบวนการเรียนรู้( Learning process)โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนรู้ แบบออนไลน์มาก
ขึ้น
สำหรับแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คือ ผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ผสมผสาน
ระหว่างการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการเรียนรู้แบบออนไลน์อย่างลงตัวภายใต้แนวคิดหลักการ การเรียนรู้จากการปฏิบัติแบบ
Hands-On และ Minds-On อาทิ 1)การถอดบทเรียนประสบการณ์ 2)การสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ในลักษณะการเรียนรูส้ ว่ น
บุคคล (Personalize Learning) 3)กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning (ผู้สอนเป็น Coach และกระตุ้นผู้เรียนให้เรียนรู้
ด้วยตัวเอง) ทั้งนี้ความสำคัญมากกว่าผลผลิตของการเรียนรู้ก็คือ กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process)คุณภาพของ
กระบวนการเรียนรู้จะมีความสำคัญมากกว่าผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการท่องจำคือผู้เรียนลงมือปฏิบัติอย่างกระตือรือร้นและเกิด
การเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้ผู้สอนมีรูปแบบการโค้ชเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนประกอบด้วยบทบาท 3 ด้านเรียกว่า รูปแบบการโค้ช “3Es” ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และ
เลือกใช้วิธีการโค้ชหรือผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในบริบท เป็นปัจจัยที่จะทำให้การโค้ชของผู้สอนประสบ
ความสำเร็จได้ คือ 1) การสร้างความยึดมั่นผูกพัน (Engage) 2) การเสริมพลังการเรียนรู้ (Empower) 3) การสร้างความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ (Enliven) ดังแสดงภาพที่ 2

Engage
Learner’s potent
Empow

Enlive

ภาพ 2 รูปแบบการโค้ช “ 3Es ”
ที่มา: วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล, 2562

จากแผนภาพการโค้ช(ผู้สอน)สามารถสร้างศักยภาพผู้เรียนในแต่ละบทบาทได้ดังนี้
1. ด้าน Engage ประกอบด้วย 1) การสร้างความไว้วางใจ (Trust) ให้เกิดกับผู้เรียนสร้างสัมพันธภาพที่ดีบนพื้นฐาน
ของการยอมรับนับถือ 2) สร้างสัมพันธภาพที่ดีบนพื้นฐานของการยอมรับนับถือ 3) ปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยความเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ 4) ตรึงความสนใจ เอาใจใส่ ติดตาม และประคับประคองผู้เรียน 5) ฟังผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง ไม่ด่วนสรุป ไม่ด่วน
ตัดสิน ไม่ด่วนสวนกลับ
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2. ด้าน Empower ประกอบด้วย1) กระตุ้นผู้เรียนให้มี Growth Mindset 2) กระตุ้นให้ผู้เรียนกำหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ของตนเอง 3) กระตุ้นให้ผู้เรียนมีวินัยในการเรียนรู้และนำตนเองได้ 4) กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 5) กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย 6) ใช้พลังคำถามกระตุ้นการคิดขั้นสูงด้านต่างๆ ของ
ผู้เรียน 7) ให้ผู้เรียนเลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรูด้ ้วยตนเอง 8) ให้กำลังใจและเสริมพลังความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตน 9) ให้ผู้เรียนประเมินตนเองและสะท้อนคิดสู่การปรับปรุงและพัฒนา 10) ประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับที่เน้นพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
3. ด้าน Enliven ประกอบด้วย1) กระตุ้นแรงบันดาลใจและแรงปรารถนาในการเรียนรู้ 2) กระตุ้นแรงจูงใจภายใน
และความต้องการเรียนรู้สิ่งที่ท้าทาย 3) สื่อสารและสร้างบรรยากาศที่กระตือรือร้นและเอื้อต่อการเรียนรู้ 4) กระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งมั่นและพยายามในการเรียนรู้ 5) แสดงออกถึงความกระตือรือร้นและการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
กล่าวได้ว่า นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็น Disruptive Innovation เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ดี กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน (Complexity) ผู้เรียนจะต้องมีเป้าหมายและ
กำกับตัวเองในการมีวินัยในตนเอง (Self-Discipline) การใช้กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process)

บทสรุป
Disruptive Change การเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง เช่น เกิดนวัตกรรมที่รวดเร็วที่เรียกว่า Disruptive Innovation
คือนวัตกรรมทางธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) สร้างนวัตกรรมที่แตกต่างไปจากการ
ดำเนินการทางธุรกิจแบบเดิมๆ ซึ่งปัจจุบัน ในการศึกษาก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ ยนแปลงที่รวดเร็ว
ของนวัตกรรม (Disruptive Innovation)เช่นเดียวกัน สถานการณ์ดังกล่าวผู้บริหารสถานศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องตระหนักการ
บริหารจัดการในเชิงรุก ตามคุณลักษณะที่เหมาะสม 4 ด้าน อาทิ 1) คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ 2) บทบาท
หน้าที่ 3) ทักษะยุคใหม่ 4) คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน กับการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในบริบท
ต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ (Vision) สามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ในการบริหาร (Strategic
Management)วิเคราะห์สถานการณ์ (Analyze Situation) เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
และนโยบายได้อย่างเหมาะสมไวต่อการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งสังคมภายนอกและภายในองค์กร ทั้งในและนอก
เขตพื้นที่การศึกษา ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) ต้องสามารถวางแผน
บุคคลสรรหา คัดเลือก กำหนดระบบงบประมาณ ความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และที่สำคัญคือการมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพสำหรับผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารองค์ก ารการศึกษา สามารถที่จะ
เป็นแบบอย่างที่ดี ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ผู้ใต้บัง คับบัญชาใช้เป็น แบบอย่าง ไม่ใช้ตำแหน่ง หน้าที่การงาน แสวงหา
ผลประโยชน์ ให้ตนเองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
นอกจากนี้ ความท้าทายที่จะส่งเสริมการจัดการศึกษาในยุค Disruptive Change การจัดการเรียนรู้จะถูกพัฒนาขึ้น
มาแทนที่การจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิม ด้วยการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning) สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
ได้ดี กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน (Complexity) ผู้เรียนจะต้องมีเป้าหมายและกำกับตัวเองในการมีวินัยในตนเอง
(Self-Discipline) การใช้กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน สามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการเรียนรู้แบบออนไลน์อย่างลงตัว ภายใต้แนวคิดหลักการการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติแบบ Hands-On และ Minds-On อาทิ 1) การถอดบทเรียนประสบการณ์ 2) การสังเคราะห์เป็นองค์
ความรู้ในลักษณะการเรียนรู้ส่ วนบุคคล (Personalize Learning) 3)กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning ในด้าน
กระบวนการเรียนรู้สิ่งสำคัญ คือกระบวนการพัฒนาจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การมองเห็นปัญหา (Insight)
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบการแก้ปัญหา(Problem) ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
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การแก้ปัญหา (Solution) ขั้นตอนที่4 คือการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการทดลองใช้จนประสบความสำเร็จมาแล้ว
(Business Model) ทั้งนี้จะต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนมีบทบาทเป็นโค้ช (Coach) ให้กับผู้เรียนด้วยการจูงใจ และชี้แนะ
ให้ผู้เรียนใช้วิธีการเรียนรู้ของตนเอง ให้กำลังใจผู้เรียน กระตุ้นความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง และบทบาทการโค้ช
(Coach)เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนนั้นเรียกว่า รูปแบบโค้ช “3Es” ถือเป็นปัจจัยที่จะทำให้การโค้ชของผู้สอนประสบ
ความสำเร็จได้ คือการสร้างความยึดมั่นผูกพัน(Engage) การเสริมพลังการเรียนรู้(Empower) และการสร้างความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ (Enliven) สำหรับกระบวนการเรียนรู้(Learning Process) จะมีความสำคัญมากกว่า ผลผลิตของการเรียนรู้ สู่
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ส่วนการประเมิน ผลนั้น เน้นการประเมินตามสภาพ
จริง ใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และการประเมินทักษะปฏิบัติ(Performance) สำหรับคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาก็ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นตัวขับเคลื่อน(Driver) ศักยภาพของผู้นำให้สามารถบริหารจัดการ
บรรลุผลสำเร็จได้(วิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต พัฒผล,2562)

อภิปรายและข้อเสนอแนะ
การศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางบริบท (Context)ที่รุนแรงนั้น การบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา
เป็นสิ่งที่ท้าทายในยุค Disruptive change ซึ่งสอดคล้องกับธงชัย เจนโกศล (2557) จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ ด้านการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ด้านการมีผลงานที่แสดง
ถึงความชำนาญการในการบริหารสถานศึกษา ด้านการมีจิตวิญญาณนักบริหาร ด้านการเป็นผู้นำทางการศึกษาด้านการมี
ความรู้ความสามารถในการบริหาร ด้านการเป็นผู้น ำการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนาตามสภาพบริบทต่างๆโดยเฉพาะ
กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) นั้นมีความสำคัญมาก และจะต้องดำเนินควบคู่ไปการโค้ช เพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนมี
ความสบายใจ ไว้วางใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน กระตุ้น ผู้เรียนให้มี Growth mindset มีความมุ่งมั่นและพยายามในการ
เรียนรู้การศึกษาที่เตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น สอดคล้องกับดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์ (2557)จากการศึกษาพบว่า
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการโค้ชและการดูแลให้คําปรึกษาแนะนํา นั้นมีประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะกับวิธีการเรียนรู้
สอดคล้องกับวิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต พัฒผล(2557)กล่าวว่า การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching) เป็นบทบาทของ
การเรี ย นรู ้ ย ุ ค ใหม่ ที ่ พ ั ฒ นามาจากบทบาทการสอน (Teaching)และการเป็ น ผู ้ เ อื ้ อ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
(Facilitator) ที่สำคัญโค้ชที่ดีต้องได้ใจเด็ก นั่งอยู่ในหัวใจเด็ก ๆจะเรียนรู้สิ่งต่างๆทุกเรื่องได้อย่างมหัศจรรย์ ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ชแล้วนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีการคิดขั้นสูง ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้
ของผู้เรียนต่อไป

ข้อเสนอแนะการศึกษาเพื่อนำไปใช้
1. ควรจัดทําระบบการโค้ชสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อดึงศักยภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ
ผู้สอนและผู้เรียน
2. ควรส่งเสริมการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นการโค้ช
3. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาการนํารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการโค้ชและพัฒนารูปแบบการโค้ช
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