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คำนำ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย รวมทั้ง
การสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้ทาความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดให้มีการประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจั ย ระดั บ ชาติ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “การพั ฒนางานวิ จัย สร้า งสรรค์สู่น วัตกรรม Thailand 4.0” โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการ อั น จะน าไปสู่ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ผ ลงานวิ จั ย ด้ า นสั ง คมศาสตร์
วิ ทยาศาสตร์สุ ขภาพ และวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้ เกิ ดประโยชน์ รวมทั้ งเป็ นเวที ทางวิ ชาการในการถ่ ายทอด
องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและเพื่อสร้างแนวคิดการส่งเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตร์แก่สถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการประชุ ม ทางวิ ช าการและน าเสนองานวิ จั ย ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 10 จั ด พิ ม พ์ ขึ้น เพื่ อ เผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆให้กว้างขวาง โดยมีเป้าหมาย
ให้บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้นาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป
คณะผู้จัดทาเอกสารการประชุมทางวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วม
สัมมนาและผู้นาเสนอผลงานวิชาการ ผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ ยวชาญที่ สละเวลาในการให้ข้อแนะน าและพัฒนา
บทความจนเป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หวังว่า เอกสารฉบับนี้จะอานวยประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้นาไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป
ประธานคณะทางานจัดทาเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย

การประชุมวิชาการและนาเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0”
วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี


หลักการและเหตุผล
ด้วยกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ที่มีบทบาทในเรื่องการขับเคลื่อนโลกสู่การแข่งขันที่ไร้พรมแดนทั้งมิติทางเศรษฐกิจ
สังคม การสื่อสาร โดยเฉพาะโลกแห่งการศึกษาที่เป็นตัวช่วยผลักดัน ขับเคลื่อนในการสร้างทุนมนุษย์เพื่อให้สามารถมีองค์
ความรู้ก้าวเข้าสู่การนาความรู้สู่โลกแห่งการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์โดยหนึ่งในการสร้างสรรค์ทางงานวิชาการคือการนา
งานวิจัยผนวกกับนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ในการเปลี่ยนจากสนามรบเป็นสนามการค้าบน
โลกของการแข่งขันอย่างเสรี ไร้พรมแดน การใช้อาวุธทางปัญญาผสมผสานงานวิจัยและผนวกความเป็นนวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งเพราะสามารถช่วยคิดค้นความแตกต่างหรือสร้า งมูลค่าเพิ่มรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน
ปัจจัยสาคั ญในการส่ งเสริมศัก ยภาพการแข่งขัน ระหว่างประเทศ คือ การส่ งเสริมการวิจั ยให้สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ทั้งด้านการผลิต การบริการ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมต่างๆให้สามารถรองรั บการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
และอนาคต รวมทั้งร่วมค้นหาและร่วมสร้างแสวงหา นวัตกรรมทางสังคม (Social Innivation) โดยอาศัยรากฐานภูมิปัญญา
ทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการนาไปใช้และกระบวนการทางานแบบบรรณาการด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์สู่
ความได้เปรียบเชิงความแข่งขัน
ภารกิจสาคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนางานวิจัยให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อสนองความต้องการของ
ประเทศ และเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสู่สาธารณชนด้วยการระดมพลังนักวิจัย รวมทั้งเป็นเวทีสาหรับสังคม ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้สามารถเป็นแนวทาง การพัฒนาสังคมให้
ยั่งยืนต่อไป มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เห็นถึงความสาคัญดังกล่าว และได้ทาความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
จัดให้มีการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
ในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิ จัยอัน
จะนาไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
รวมทั้งเป็นเวทีทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้ผู้สนใจได้นาไปประยุกต์ใช้และเปิดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยให้กับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในกลุ่มสาขาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวงกว้างระดับประเทศ
2. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัย และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทาให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อรวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัย ให้เกิดขึ้น
ระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน

หัวข้อในการนาเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์
1.1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.1 ด้านการศึกษา
2.2 ด้านบริหารธุรกิจ
2.3 ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

รูปแบบการประชุมและนาเสนอบทความวิจัย
1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ ( Keynote Speaker )
2. การนาเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย ( Oral Presentation )
3. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ( Poster Presentation )

ระยะเวลาการประชุม
วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 นาเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนาเสนอบทความวิจัย
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมายจานวน 250 คน ประกอบด้วย
1. อาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2. อาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ได้เผยแพร่งานวิจัยข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ทางวิชาการ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0
2. คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนาเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาอื่นๆ
3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนาเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ
4. เป็นการสร้างการจัดการเรียนรู้ ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนาไปใช้ปรับระบบ
การศึกษาต่อไป
5. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ

กาหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กาหนดการลงทะเบียน ชาระเงินและส่งบทความ

ระยะเวลา
1 - 30 กันยายน 2560

2. กาหนดการส่งบทความฉบับแก้ไข

๑ – 10 ตุลาคม 2560

๓. ประกาศรายชื่อ (ผูล้ งทะเบียนชาระเงินและส่งบทความ)

25 ตุลาคม 2560

๔. นาเสนอบทความ

4 - 5 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะบทความวิจัยและการนาเสนอผลงานวิจัย
1. บทความวิจัยที่จะนาเสนอในการประชุมจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก่อน
2. การนาเสนอผลงาน ให้นาเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใช้เวลาในการนาเสนอไม่
เกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไม่เกิน 15 นาที)
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นาเสนอผลงานได้ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุ ณวุฒิแล้ว จะได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ใน Proceeding ของการประชุม

อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทการเข้าร่วม
1. เข้าร่วมประชุม รับฟังการบรรยายพิเศษ
โดยไม่นาเสนอบทความ
2. เข้าร่วมประชุมและนาเสนอบทความวิจัย

อัตราค่าลงทะเบียน
บุคคลภายนอก 1,000 บาท
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ) โดยลงทะเบียนชาระ
เงินตั้งแต่ 1 - 30 กันยายน 2560
บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เรื่อง
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ)
ทั้งนี้ต้อง ชาระเงิน ส่งบทความ ตั้งแต่ 1 - 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
1. เมื่อมีการชาระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ทางผู้จัดงานประชุมวิชาการจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ

การลงทะเบียนทางเว็บไซต์
ผู้สมัครต้องทาการลงทะเบียนและแนบไฟล์เอกสารการชาระเงินค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อยพร้อมแนบไฟล์บทความ
ฉบั บ เต็ ม
upload ให้ เ รี ย บร้ อ ย จากนั้ น ให้ ผู้ ส มั ค รเข้ า ไปกรอกข้ อ มู ล เพื่ อ ลงทะเบี ย นรั บ รหั ส ประจ าตั ว ที่
http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดยืนยันเพื่อรับ
รหัสประจาตัว จากนั้นตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

ลักษณะบทความวิจัยและการนาเสนอผลงานวิจัย
1. บทความวิจัยที่จะนาเสนอในการประชุมจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก่อน
2. การนาเสนอผลงาน ให้นาเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใช้เวลาในการ
นาเสนอไม่เกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผู้วิพากษ์ 5 นาที (รวมไม่เกิน 15 นาที)
3. การนาเสนอแบบโปสเตอร์ (poster) ผู้นาเสนอต้องยืนประจาจุดโปสเตอร์ของตนเอง โดยใช้เวลาในการ
นาเสนอ ตอบข้อซักถามของกรรมการ รวมไม่เกิน 15 นาที
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นาเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceeding ของการประชุม
การส่งบทความ
เมื่อผู้สมัครทาการสมัครครบขั้นตอนเรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
จานวน 1 ชุด ซีดีไฟล์บทความฉบับเต็ม จานวน 1 แผ่น (ภายในบรรจุทั้งไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF) มาที่

สานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ต่อ 5017
หรือ E-mail address: wturesearch@gmail.com

กาหนดการ
การประชุมวิชาการและนาเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0”
วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี


วันเสาร์ 4 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน
เวลา 09.00 – 09.10 น. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กล่าวรายงาน
เวลา 09.10 – 09.20 น. ประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา
หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0 ”
เวลา 09.20 – 09.30 น. แนะนาองค์ปาฐก
เวลา 09.30 – 10.45 น. บรรยายทางวิชาการ หัวข้อ
“การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0”

เวลา 10.45 – 11.00 น.
เวลา 11.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 14.15 น.
เวลา 14.15 – 14.30 น.
เวลา 14.30 – 16.00 น.
เวลา 16.00 – 17.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
นาเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์(ต่อ)
พักรับประทานอาหารว่าง
นาเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์(ต่อ)
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมนาเสนอผลการวิจัย

วันอาทิตย์ ๕ พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน (ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล)
เวลา 09.00 – 15.00 น. นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนิสิตปริญญาเอก



กำรประชุมวิชำกำรและนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งที่ 10
วันเสำร์ที่ 4 และ วันอำทิตย์ที่ 5 พฤศจิกำยน 2560 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์ (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)
อำจำรย์
ลำดับ
คณะ
ชือ่ -สกุล
1
บริหารธุรกิจ นางสาวเมตตา องคะสุวรรณ
2
บริหารธุรกิจ นางสาววรินทร์ทิพย์ กาลังแพทย์
3
วิศวกรรมศาสตร์ นายเสกสรร ริยาพันธ์
4
วิศวกรรมศาสตร์ นายสุรสิทธิ์ ปาลสาร
5
วิศวกรรมศาสตร์ นายวรเดช มโนสร้อย
6
วิศวกรรมศาสตร์ นางฐานิตา ลอยวิรัตน์
7
วิศวกรรมศาสตร์ นาย กิตติศกั ดิ์ ฤาแรง
8
ศึกษาศาสตร์ ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์
9
ศึกษาศาสตร์ ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
10
ศึกษาศาสตร์ ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์
11
ศึกษาศาสตร์ ดร.วัฒนา ไตต่อผล
12
ศึกษาศาสตร์ ดร.มงคล หมู่มาก
13 รัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร. สืบพงศ์ สุขสม
14 รัฐประศาสนศาสตร์ ดร. สุภัทรา สุวรรณตานนท์
15
พยาบาลศาสตร์ ร้อยเอกกิตติพงษ์ พลทิพย์
16
พยาบาลศาสตร์ นางณัฐิกา ราชบุตร
17
พยาบาลศาสตร์ นายณรงค์กร ชัยวงศ์
18
พยาบาลศาสตร์ ดร. จุรีวรรณ มณีแสง

ชือ่ บทควำม
Cloud Computing for SMEs: A Case Study in Linen and Laundry Service Industry
การบริหารงานแบบทีมบริหารตนเองกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นา
รูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม
การคานวณการเคลื่อนทีข่ องจรวดภายในชั้นบรรยากาศมาตรฐาน
การคานวณการเคลื่อนทีข่ องจรวดภายในชั้นบรรยากาศมาตรฐาน
เข้าร่วมรับฟัง
การควบคุมการยืดหยุ่นของแขนกล
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ดอ้ ยโอกาสในเขตพืน้ ที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาทางวิทยาศาสตร์ โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรูผ้ ่านสื่อกลาง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์

การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการทาวิจยั ในชั้นเรียน สาหรับครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
มิตใิ หม่ของศาลไทยสู่ยคุ ไทยแลนด์ 4.0 กับการยื่นและส่งคาคู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
แนวทางพัฒนาการเตรียมจัดกิจกรรมการเล่นในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

อาการหลงผิดในผู้ป่วยโรคจิตเภท
ความเครียด สาเหตุความเครียด ของนิสติ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รูปแบบการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพือ่ การจัดการความเครียดของผู้สงู อายุ ในจังหวัดปทุมธานี

กำรประชุมวิชำกำรและนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งที่ 10
วันเสำร์ที่ 4 และ วันอำทิตย์ที่ 5 พฤศจิกำยน 2560 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์ (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)
ศึกษำศำสตรปรัชญำดุษฎีบณ
ั ฑิต
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รหัสนิสิต
5883010028
5583010051
5683010002
5883010037
5783010042
5783010032
5783010031
5883010004
5883010009
5883010007
5783010045
5783010046
5883010010

ชือ่ -สกุล
นางสาวลักษณพร ใจดี
นายภราดา ศาสตร์พานิช
นางโชติกา ปิลาผล
นางวรรณพัทร ซื่อตรง
นางพัฒน์ มาศนิยม
นายพิชติ ชัย บุปผาโท
นางสาวนภภัทร พูลเพิม่
นายณัฐพันธ์ วรกุล
นางสาวไวริญ พยุงเกียรติคณ
ุ
นางสาววรรณภา งอกนาวัง
นางสาวชุตมิ า รักอาชา
นางอัจจิมา มาศนิยม
นางสาว กัญญาณัฐ หวานฉ่า

ชือ่ บทควำม
การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพือ่ พัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21
การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นาทางการศึกษาในยุคเปลี่ยนแปลงสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 4
โรงเรียนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การประเมินด้านการปฏิบัตงิ านของครูผู้ชว่ ย ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การประเมินด้านการปฏิบัตติ นของครูผู้ชว่ ย ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา

การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูใ้ นการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เครื่องมือในการจัดการความรู้เพือ่ การเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21ของครู
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการเพือ่ การบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง

กำรประชุมวิชำกำรและนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งที่ 10
วันเสำร์ที่ 4 และ วันอำทิตย์ที่ 5 พฤศจิกำยน 2560 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์ (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)
ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

รหัสนิสิต
OU M.Ed. 001
OU M.Ed. 003
OU M.Ed. 004
OU M.Ed. 005
OU M.Ed. 006
OU M.Ed. 007
5853010513
5853010533
5753010199
5853010372
5853010542
5853010544
5853010494
5853010458
5853010243
5853010531
5853010471
5853010540
5853010519
5853010462
5853010460
5853010413
5853010415
5853010492
5853010515
5853010461
5853010546
5853010518
5853010539
5853010491
5853010541
5853010234
5853010532
5853010534
5753010445
5853010468
5853010466
5853010469
5853010493
5853010255
5853010558
5853010521
5853010237
5853010520
5853010470
5853010465
5853010574
5853010573
5553010973
5853010537
5853010536
5653010497
5653010496
5853010457
5853010215
5853010216
5853010036

ชือ่ -สกุล
นางสาวรติรัตน์ คล่องแคล่ว
นางสาวอัญญารัตน์ มีเพียร
นางสาววราภรณ์ ตริเทพ
นาย ชินวัฒน์ ไตรวงศ์
นางสาวธัญญ์นิธิ จันทร์อาไพ
นางศิริกญ
ั ญา วรวุฒิณอยุธยา
นางสาว กมลวรรณ อาจหาญ
นางสาวศิริประภา เรียบร้อย
นาย สุเฮล ยาหยาหมัน
นาย วรศักดิ์ ผ่องใส
นางสาวนันทรัตน์ ลอยโคกสูง
นางสาวศรารัตน์ สิงห์น้อย
นางสาวราตรี ปัญญาตา

ชือ่ บทควำม
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตภาคตะวันออก

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คติความเชื่อและพิธีกรรมในการทานาของชาวอีสาน: กรณีศกึ ษาตาบลย่อ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรื่องการฝึกเบสไฟฟ้าด้วยตนเอง ของนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอร์เต้
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการทาเบเกอรีเบือ้ งต้นสาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีวฒ
ั นพฤกษาบริหารธุรกิจ

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอาเภอสะเมิง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ความพึงพอใจการดาเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยศึกษาเมืองใหม่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน กลุม่ โรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านท่าดินดาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงเพชรรัตน์ อินเฉลียว การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอาเภอพัฒนานิคมสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

นายเอกชลิต ภูง่ ามโชติสนิ
นายสุวิจกั ขณ์ พลพิทักษ์
นางสาวจารุมาศ ฟุม่ เฟือย
นางธารารัตน์ ทองลอย
นายเมธิศ สุบิน
นางสาวนัยนา ป่องเป็น
นายเอกชัย จันทร์ทอง
นางภานินี ชอบดี
นางรุ่งระวี สุขแย้ม
นางสาวปัญชลีย์ กษิณศรี
นาย ยรรยงค์ ประกอบเกื้อ
นางสาว จิตราพร อรุณโณทัย
นางสาวอนุชธิดา พึง่ พันธ์
นายพิษณุ อภัยพรม
นางนฤมล เอี่ยมบัว
นางสาวชนุภรณ์ วัฒนะกูล
นางกฤษณพร ชุ่มเพ็งพันธ์
นาย นาซีร มะโนรัตน์
นายกฤษฎิไ์ กรวิชญ์ จันทรัตน์
นาย เกียรติศกั ดิ รู้กจิ นา
นางสาว นอรีเลียนา สือแม
นายณัฐดนัย ปากะโต
นายคมพีราภัส กันต๊ะ
นางสาวเยาวลักษณ์ ยิ่งยง
นางสาว สุธิดา สถาพรพานิช
นาง สิตา ไชยสุข
นางสาว พรภัทริน ธรสุปรียธ์ รรม
นางสาว ปิยะนุช อินต๊ะวงค์
นาย วรเชษฐ ศรีวิจยั
นางสาวณัฐชา ญาณวงค์
นางสาววิภาวรรณ นาคแว่น
นายยุทธนา คเชนทร์ชาติดารง
นางสาวพรพรรณ ถาวร
นางสาวศรีประไพ โชติประวิทย์
นางสาววรรณี ฉิมมณี
นางสาวปาจรีย์ วายโสภา
นายรณชัย หว้ามา
นางสาวจันทิมา เลิศเสนา
นายเอกลักษณ์ จรประโคน
นางสาวธรธราพร ดนัยสิริชยั ชล
นายพีรณัฐ บุญทาทอง
นางมาลัย บุญแสนไชย
นางสาวรุ่งรัตนาภรณ์ โทนอ่อน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอา่ งทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สหลาพญา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
การใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนทีม่ ีตอ่ การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตาบลบางน้าจืด อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
องค์ประกอบของธรรมาภิบาลในโรงเรียน
การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
การศึกษาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดสานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงน้อย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร
การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอาเภอจะนะจังหวัดสงขลา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอานาจผู้บริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การบริหารการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบ้านหนองประดู่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ความพึงพอใจของครูทมี่ ีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนตะวันศรีทอง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มโรงเรียนหนองม่วงสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ความต้องการในการสนับสนุนงานกิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบตั ิวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก อาเภอบ้านหมี่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

การบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในอาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีพงัน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดกลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

การดาเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ภาวะผูน้ าการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอ้ านวยการโรงเรียนในกลุม่ อาเภอสระโบสถ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2

ทักษะการบริหารงานของฝ่ายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผสู้ อนในสถานศึกษา อาเภอโนนสูง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาห้วยไคร้–วาวี สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการสร้างชุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนในอาเภอฝาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดาเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนในอาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์สงั กัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
การมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดาเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถพี ทุ ธ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขตพืน้ ที่การศึกษาเขต 3 สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร

ความพึงพอใจของครูมีตอ่ การบริหารงานวิชาการกลุ่มโรงเรียนห้วยน้าหวาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ความคิดเห็นของครูผสู้ อนต่อการใช้อานาจของผูบ้ ริหารในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 กลุม่ เครือข่ายอารยธรรมบูรพา
การศึกษาความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการบริหารองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาเภอคลองหาด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการศึกษาสาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาตาบลงิ้วสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

ความพึงพอใจของครูทมี่ ีตอ่ ผู้บริหารโรงเรียนด้านสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

กำรประชุมวิชำกำรและนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งที่ 10
วันเสำร์ที่ 4 และ วันอำทิตย์ที่ 5 พฤศจิกำยน 2560 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์ (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)
บริหำรธุรกิจปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รหัสนิสิต
5882000019
5882000013
5782000045
5882000038
5882000027
5782000028
5782000029
5882000042
5882000035
5782000032
5882000040
5882000033
5882000032
5882000034

ชือ่ -สกุล
นายธีระพจน์ ผดุงธรรม
นาย เบลล์นาธาเนียล จิรเดชนันท์
นาย ณรงค์ วงศ์สกุล
นางสาว สุขศรี พูลสุข
นางสาว วิภาดา อาไพ
นาง รุ่งฤดี รัตน์ชยั ศิลป์
นาง ผกาภรณ์ บุสบง
นาย คณิศร อุ่นแสงจันทร์
นาย นันทน์เทพ คาสอน
นาย ณัฏฐ์วัฒน์ ภควันฉัตร
นาย วีระพันธ์ อะนันชัยธวัช
นาง บังอร เทีย่ งแท้
นาย เมธา ขาดี
นาง ทองสุข หลุง

ชือ่ บทควำม
แนวทางการสร้างประสิทธิภาพเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโลหะ
รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจประกันชีวิตทีม่ ีประสิทธิภาพในยุคเศรษฐกิจ ดิจติ อล Thailand 4.0
การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการขาดทุนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
บทบาทของความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ ความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นสื่อสังคมออนไลน์กบั โอกาสในการสร้างธุรกิจ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน
องค์ประกอบความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุง่ ห่ม
แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนให้ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน
รูปแบบกลยุทธ์การตลาดบริการทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาตามส่วนประสมทางการตลาด
การรังสรรค์เรื่องราวผลิตภัณฑ์ สินค้าหนึง่ ตาบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ กลุ่มผ้า จังหวัดเชียงใหม่
คุณลักษณะของผู้บริหารองค์กรในยุคปัจจุบันทีส่ ง่ ผลต่อความสาเร็จขององค์กรในอนคต
การจัดการปัญหาอาคารชุด
บุพปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่อการพัฒนาทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ สนับสนุนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”

กำรประชุมวิชำกำรและนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งที่ 10
วันเสำร์ที่ 4 และ วันอำทิตย์ที่ 5 พฤศจิกำยน 2560 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์ (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รหัสนิสิต
OU M.B.A 001
OU M.B.A 002
OU M.B.A 003
OU M.B.A 004
OU M.B.A 005
5852000082
5852000104
5852000116
5752000279
5652000300
5952000001
5852000149
5652000008
5852000152
5952000012
5852000013
5652000197
5952000029
5852000112
5852000154
5952000022
5952000034
5652000114
5852000153
5952000042
5952000060

ชือ่ -สกุล
ชือ่ บทควำม
นาย สุริยา สุขใส
การจัดการความรู้ของธุรกิจระบบผนังกระจกอาคาร
นางสาว หรูหรี่ หม่า
ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเทีย่ วชาวจีน
นางสาวเนาวรัตน์ โพธิ์ขี
การตัดสินใจเลือกโรงแรมผ่านระบบออนไลน์ของนักท่องเทีย่ วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาวอรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการบริหารความเสี่ยง กรณีศกึ ษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นาย ปัญญา มีโชค
การลดต้นทุนการกระจายสินค้าในธุรกิจน้าดื่มบรรจุขวด กรณีศกึ ษา บริษัท น้าดื่มบรรจุขวด ABC จากัด
นางปุณยนุช ลาภศรี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชยั ภูมิ
นาง กนกพิชญ์ สงคราม
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการในระบบบาเหน็จบานาญอิเล็กทรอนิกส์ (e-pension) ของสานักงานคลังเขต 2
นางสาว จีระนันต์ แจ้งกลาง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของโทรศัพท์มือถือในจังหวัดสระแก้ว
นาย รัชชัยย์ วิจติ รสูงเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการสร้างทีมงานธุรกิจเครือข่ายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิร์ค จากัด
นางสาว อุไร พะนิรัมย์
ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริษัท สลิค (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี
นางสาว ชไมพร ซ่อนกลิ่น
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสังคมออนไลน์ของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
นางสาว อรทัย สาคา
ความสัมพันธ์ระหว่าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
นาย ศุภเชษฐ์ ธนานุรักษ์
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ของธุกจิ ก่อสร้าง : กรณีศกึ ษาบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์จากัด (มหาชน)
นาย ประจักษ์ พานิชโปรยโสภา บุคลิกภาพตราสินค้าทีส่ ง่ ผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มกรณีศกึ ษา ชาเขียวโออิชิ
นายเทียรไชย เทวาเกียรติวงศ์ ปัจจัยทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปูนซีเมนต์ในร้านขายอุปกรณ์กอ่ สร้างในเขตอาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาวมันทนา ชิวปรีชา
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่าน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
นายชูเกียรติ พรหมธาดา
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจทากรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่
นางสาว ปภัสรินทร์ ศรีชยั นิธิวุฒิ ปัจจัยทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านขายอุปกรณ์กอ่ สร้างในเขตอาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
นายพันธวัสส์ วงษ์ไพบูลย์
ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของบริษัท สยาม แมคโคร จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
นาง ขนิฐฐา ชื่นโกสุม
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะของ อบต.บางโปรงโดยวิธี 5R
นางณัฐนวรัตน์ บุญมา
การตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาวพิรญาณ์ ศรีเพียงจันทร์ หลักการจัดการงานพัสดุของหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบางหลวง
นางสุภาพรรณ แตงทอง
ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นางสาวธัญรัศม์ สิทธิ์นันทสิริ ภาวะผู้นาแบบพัฒนา และความสุขในการทางาน
พันตรีหญิงวรัชญา ป้อมค่าย
ยุทธศาสตร์มูลนิธโิ รงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
นางสาวประไพทิพย์ ด่านณรงค์ ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรทีม่ ีประสิทธิภาพ

กำรประชุมวิชำกำรและนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งที่ 10
วันเสำร์ที่ 4 และ วันอำทิตย์ที่ 5 พฤศจิกำยน 2560 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์ (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)
รัฐประศำสนศำสตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รหัสนิสิต
5781010006
5881010043
5781010045
5681010012
5781010019
5681010022
5681010025
5881010041
5581010007
5681010024
5681010005
5881010022
5781010041
5681010039
5881010016
5781010042
5881010021
5881010014
5881010008
5881010025
5681010013
5881010026
5881010019
5881010018
5781010002
5881010010

ชือ่ -สกุล
นายศักดิ์ดา โชตะยากฤต
พันโท วสันต์ ฉิมแดง
เรืออากาศโท กิตติ กิ่งไทร
นาย ธนวิทย์ กลับน่วม
นาย มนตรี นามจิรโชติ
นางสาวภวริศา ทรัพย์มณีวงษ์
นาย นพดล วิยาภรณ์
พันเอกพีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์
นางสาว นพรัตน์ จันทร์เกษม
นาย รักพงษ์ รติคณ
ุ ูปกร
นาย ศักดิ์ดา นาสองสี
นายสนธยา เครือเวทย์
นายเกรียงศักดิ์ แสงสว่าง
นาย ไชยพงศ์ อัครกิตติ์จนิ ดา
นายเลอพงษ์ ซาร์ยดี
นางสาว อุไรวรรณ เตียนศรี
นาย อภิชาติ ศิริบุญญกาล
นาย ณัฐพงษ์ จตุรชาติสคุ นธ์
นาย วรรณชัย สุวรรณกาญจน์
นาง เกศรินทร์ วิมลธาดา
นาย ชาติชยั สาลีผล
นาย ณัฐวัฒน์ คากอง
พันตรีธนัญชัย แก่นแก้ว
นายเอกศิริ นิยมศิลป
นายไตรภพ ประสาทแก้ว
นายสุรพล เตียวตระกูล

ชือ่ บทควำม
บทบาทของกรมประมงในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง
การบริหารของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
การปรับโครงสร้างการบริหารของบริษัทการบินไทย จากัด(มหาชน)ในภาวะวิกฤติ
บทบาทการให้บริการสาธารณะในการออกโฉนดทีด่ นิ ด้วยดาวเทียม
ความขัดแย้งการออกเอกสารสิทธิ์ในทีด่ นิ ของกรมทีด่ นิ
ประสิทธิผลของการบริหารแอร์พอร์ดเรลลิงก์
โครงการบริหารการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ ศึกษากรณี : พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ในการบริหารงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือน
การทางานของข้าราชการประจาต่อการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์การบริหารภาครัฐ
การขับเคลื่อนการพัฒนาการยางแห่งประเทศไทยในการดูแลยางพารา
องค์ประกอบของการเปลีย่ นแปลงอย่างมีแบบแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสูก่ ารบริหารในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การบริหารสานักงานอัยการสูงสุดไทยกับความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
ปัญหาการจัดระบบบริการแท็กซี่โดยสารสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก
การเตรียมความพร้อมการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเชิงพาณิชย์
นโยบายกองทุนประกันสังคม ด้านสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ
การปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
แนวทางพัฒนาบทบาทของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการนาแนวคิดธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ของภาครัฐในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดกระบี่
สถานการณ์การประมงพืน้ บ้านในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขล
ธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
การจัดการโครงการขนาดใหญ่เมืองพัทยา เขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
สภาพความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
การกากับดูแลมาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
การบริหารหน่วยงานภาครัฐในการใช้จา่ ยงบประมาณแผ่นดินเพือ่ การพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
แนวทางการปฏิรูปเทศบาลสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

กำรประชุมวิชำกำรและนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งที่ 10
วันเสำร์ที่ 4 และ วันอำทิตย์ที่ 5 พฤศจิกำยน 2560 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์ (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)
รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รหัสนิสิต
OU M.P.A. 001
OU M.P.A. 002
5851010150
5951010037
5651010306
5851010102
5651010039
5651010308
5951010013
5651010305
5851010130
5651010087
5751010133
5651010045
5951010005
5751010147
5851010008
5651010152
5751010134
5751010134
5851010144
5851010116
5951010010
5751010186
5751010188
5751010189

ชือ่ -สกุล
นาย พิชยั กนกจรรยา
นางสาวมลวิภา ชุมอาจ
นายนิรัติ ตั้งพินิจการ
นาวาตรีหญิง ปิยะมาศ งามการ
นางอัญชลี คิดแสวง
นางสาวภิกลู นิกาย นารี
นางศุภวรรณ เทีย่ งกระโทก
นายณัฐพัชร์ รัตนโสภิตสกุล
นางสาว บุษยา มาทา
นาย คณิต กิตศิ กั ดิ์
นางสาว อรัญณีย์ จุกหอม
นาย อัคเดช ไมอักรี
นางสาว วสาทิพย์ ดารงค์พวิ ัฒน์

ชือ่ บทควำม
ประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด และเทศบาลตาบลนาคาไฮ
ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในในการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องกานันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตตาบลพลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านฉาง อาเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
ปัจจยทีม่ ีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรกรณีศกึ ษา : องค์การบริหารส่วนตาบลลุงเขว้า อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ความพึงพอใจของผู้สงู อายุตอ่ การให้บริการเบีย้ ยังชีพในเขตเทศบาลตาบลบ้านฉาง อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ความพึงพอใจของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) ทีม่ ีตอ่ การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลบ้านฉาง อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลแคน อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพราน อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ์ เขตพืน้ ที่ 18

ร้อยตารวจเอก อนันตรัตน์ สุขนรินทร์ ปัญหาการกระทาผิดกฎหมายจราจรของประชาชน : ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก

นางสาว บุศรา ขาวจัตรุ ัส
นายต้นพงศ์ คาพลงาม
จ่าเอกณัฐวุฒิ อุดสุข
นายธนา บุตตะ
นาย วัชรศักดิ์ อิ่มอาเทศ
นายกุล เครือวีระ
ร้อยตารวจโทองอาจ จินาอุ
ร้อยตารวจเอกภัทรพล ถ้วยทอง
นาย สายชล เปพาทย์
นายประจบ บุญแสง
พันจ่าเอกสุกจิ ปรือปรัก
จ่าสิบตรีปรีชา ฉุนกล้า

บทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์ในจังหวัดชุมพร
ความพึงพอใจของผู้รับบริการนาเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตร ต่อเจ้าหน้าทีด่ า่ นกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีต่อคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ความสาเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตาบลจันทบเพชร
ปัจจัยทีม่ ีผลต่อความเครียดในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรเรือนจากลางนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
การศึกษาการมีสว่ นร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
การมีส่วนร่วมของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในระดับตาบลและหมู่บ้านต่อการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรบ่อวิน จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดตารวจภูธรจังหวัดชลบุรี
ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอ่ การปฏิบัตงิ านของกองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะตวน อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างทีมงานและประสิทธิผลการดาเนินงาน ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ความพึงพอใจของประชาชนต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบล ปรือใหญ่ อาเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความพึงพอใจของประชาชนต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลโสน อาเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

กำรประชุมวิชำกำรและนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งที่ 10
วันเสำร์ที่ 4 และ วันอำทิตย์ที่ 5 พฤศจิกำยน 2560 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์ (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)
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Abstract
The hospitality and tourism industry in Thailand has gradually grown over decades
and entering into Thailand 4.0 digital era. The demand for premium service quality, cost
reduction and ease of service access via internet-based in cloud computing environment has
led many hotels and hospitals to outsource their services, such as, linen and laundry
services to commercial linen and laundry service providers. The implementation of an
internet-based in cloud computing environment application, such as, Software-as-a-Service
(SaaS) has been adopted by commercial linen and laundry service providers to manage,
monitor and control their services and operations on-line real time via mobile devices 24
hours a day and seven days a week. The purpose of this research, therefore, is to study
factors affecting the implementation of SaaS in cloud computing environment in linen and
laundry service industry. The research methodology using qualitative research method and
case study approach in selected SME company providing linen and laundry service in linen
and laundry service industry was used in this study. Findings and recommendations are
summarized and presented in this paper.
Keywords : Thailand 4.0, Cloud Computing, Software-as-a-Service, SaaS, linen and
laundry service industry, SMEs, Hospitality Industry, Tourism Industry
INTRODUCTION
The hospitality and tourism industry in Thailand has been growing for decades and
entering into emerging Thailand 4.0 digital era. Many hospitals, hotels and hospitality
service providers have been increasing and continuously improved their service quality and
reduce costs with faster and easy access services via the internet and cloud computing
environment. The consequence industry, such as, small and medium enterprises (SMEs) in
linen and laundry service industry has benefit from the growing demand from many
hospitals and hotels decisions to reduce cost and improve their linen and laundry service
quality via outsourcing their linen and laundry services to commercial laundry service
providers. The competition in providing high quality premium service, fast turnaround time,
and reduce costs has led many commercial laundry service providers to implement
emerging application such as web-based Software-as-a-Services (SaaS) in Cloud computing
environment to manage their workforce, operations, services, productivity and quality via
on-line and real time application. Many challenges facing commercial laundry service
providers including how to maintain their high quality, fast and accurate delivery service at
competitive price and reduce costs have emerged and affected the adoption of SaaS
application in cloud computing environment to improve their performances in linen and
laundry service industry in Thailand 4.0 digital era.
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RESEARCH OBJECTIVE
The objective of this research, therefore, is to study factors affecting the
implementation of SaaS application in Cloud computing environment to improve the
service performance of SMEs as commercial laundry service providers in linen and laundry
industry.
LITERATURE REVIEW
The literature review in SMEs in linen and laundry service industry, Software-as-aService (SaaS) in cloud computing environment, and the implementation of SaaS in cloud
computing environment is summarized and presented as follows.
SMEs in Linen and Laundry Industry
The Small and Medium Enterprises (SMEs) in Thailand refers to small to medium
sizes commercial laundry service providers with an average capacity of less than 80 tons
per day and less than 200 employees. During the year 2015, there were 348 SMEs
commercial laundry service provider nationwide registered in Yellow pages book. There
were 130 shops located in Bangkok area near 282 hotels or over 56,800 rooms. An
increasing of new small hotels, hospitals, and hospitality services has increased more
demand for outsourcing their linen and laundry services to commercial laundry service
providers. (Anni, J., Ramlan, D.& Ahmad B.N.A, 2015)
To provide commercial linen and laundry services, the competitive structure of linen
and laundry service industry consists of customers, providers, suppliers and industry
competition. See Figure 1.0

Figure 1.0 Structure of Linen and Laundry Services Industry
The customers in this case study refer to two segments, that is, hotel and hospital
segments. Providers refer to SMEs providers in Thailand with capacity of less than 80 tons
per day. Suppliers include suppliers for machine, chemical, technology, energy, water and
transportation. Industry competition refers to two service sectors, that is, laundry service
and linen rental service sectors. The laundry service sector includes cleaning, drying,
pressing, packaging and delivering services. The rental service includes linen rental.
Currently, the market competition or competition in the linen and laundry service industry
has been moderate with increasing demand for more services from hotels, hospitals and
hospitality service providers in hospitality and tourism industries.
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Many best practices and operation excellences in linen and laundry service industry
in Thailand, US and Europe have in common are their excellence in providing a full
comprehensive range of premium services to premium customers with quality service,
reliable commitments of punctuality, strategic partners, qualitative guarantee and
exceptional services. Their premium services to premium hotels, hospitals, spas, restaurant
and factories include (1) linen rental service, (2) uniform laundry service, (3) guest laundry
service, and (4) dry cleaning service. (Anni, J., Ramlan, D. & Ahmad B.N.A, 2015)
In summary, to achieve and maintain their excellence services, the need to maintain
their competitive costs and quality service requires constant resilience in balancing their
costs and benefits in managing man, machine, chemical, technology, energy, water and
transportation. One of emerging technology, such as, Software-as-a-Services (SaaS) in
cloud computing environment has been explored and adopted to manage the productivity
and quality of linen and laundry services and operations online and real time via mobile
devices (Virginia et al, 2014).
Software-as-a-Services (SaaS) in Cloud Computing Environment
The use of Software-as-a-Services has been increasing during the last five years.
Software-as-a-Services (SaaS) is a software distribution service in cloud computing
environment for internet-based application with on-demand resources and pay per user
service. SaaS also refers to as a web-based software or on-demand software or hosted
software that allow users to access applications via the internet connection without
investing in installing hardware, software, and maintenance in cloud computing
environment (Venkata R.J. & Reddy, D. B., 2011). Examples of SaaS applications are
facebook, youtube, twitter, google+, yahoo, gmail and etc. See Figure 2.0.
Cloud computing environment consists of software, hardware, network,
infrastructure and platforms that providers create to deliver a single application via browser
to thousands of customers using multitenant architecture. On customer side, there is no
upfront investment in servers or software licensing. On provider side, only single
application remains to be maintained which reduces maintenance cost in comparison with
conventional hosting.

Figure 2.0 SaaS Connectivity
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In cloud computing environment, there are three types of cloud computing: (1)
public cloud, (2) private cloud and (3) hybrid cloud. See Figure 3.0. “Public cloud” or
external cloud refers to off-site third-party providers who provide shared resources via selfservice over the internet via web applications or web services, and bills on utilization basis.
“Private cloud” refers to on-site within organization providers who provide restricted data
and processes control without limitation of network bandwidth, security exposures and
legal requirements. Users have control over cloud infrastructure, improving security and
resiliency with restricted and designated network access within the organization. “Hybrid
cloud” refers to combination of public cloud and private cloud where there are in-house
provider and off-site providers that interoperate. Many organizations prefer to keep
sensitive data within control to ensure security and outsource others. The decision to select
type of cloud computing depends upon the security and investment into infrastructure
(Venkata R.J. & Reddy, D. B., 2011).

Figure 3.0 Cloud Computing Types
SaaS application, for example, MySaaS provides field service management (FSM)
application that effectively manages job service and workforce online. It consists of four
web-based modules: (1) service manager, (2) operation management, (3) financial
management, and (4) customer relationship management (Karmix, 2017). See Figure 4.0.

Figure 4.0 SaaS Field Service Management Modules
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Service manager module provides web-based access to manage service orders, sales
orders, purchasing control, stock control, preventive maintenance and corrective
maintenance. See Table 1.
Operation management module provides web-based application and access to
manage and control on-line service transactions, such as, sales, purchase and inventory
transactions. Sales transactions include sales service quotation, sale orders, shipment, sale
invoice, credit/debit notes, sales form and sale document. Purchase transactions include
purchase order, good receipt, invoice receipt and purchase documents. Inventory
transactions include material master records, stock locator, item costing, stock transfer,
stock adjustment, bill-of-material, item tracker and inventory control documents.
Module
Service Manager
Operation
Management
Financial
Management
Customer
Relationship Management

Features
Service Order, Sales Order, Purchasing Control,
Stock control, and Maintenance
Service, Sales, Purchase and Inventory
Transactions
Accounting, Creditors/debtors, Assets, Banks and
Taxes
Marketing, Sales, Customer Relationship

Table 1 Features of SaaS Field Service Management
Financial management module provides web-based secured access to manage
accounting, creditors/debtors, assets, banks, taxes and related financial systems.
Customer relationship management module provides web-based access to manage
marketing, sales, services and building relationship with customers.
MySaaS also provides real-time workflow management, user and group
management with analytics reports for management to be able to analyze job-cost
breakdown analysis, cost-margin analysis, item-cost analysis, sale analysis, customer
analysis, vendor analysis, service analysis, purchase analysis and inventory analytics
reports.
Implementation of SaaS in Cloud Computing environment
The implementation of SaaS application in cloud computing environment includes
the following stages: (1) planning for installation, (2) system customization, (3) software
installation, (4) software training, (5) test run, (6) cut-off the system and go live, and (7)
maintenance. (Karmix, 2017) See Figure 5.0.
The planning for installation stage includes the following procedures: planning for
project leader, requirement for business process, master standard software customization,
approval of implementation schedule, data preparation and software preparation.
The customization stage includes two procedures: the customization of system and
standard work of service system.
The software installation stage includes procedures as follows: installation of
software, master setup, company and user profile, common services, customer/vendor
group, item category, workflow, module setup, data import and system testing.
The software training stage includes the training for system administrator and end users.
The test run stage includes procedure for software test run for three days.
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The cut-off the system and go live stage includes the preparation and scheduled date
for starting new system,
The maintenance stage includes procedures for maintaining and upgrading services
from SaaS application service providers.

Figure 5.0 Implementation Stages
The implementation of SaaS application in SMEs, therefore, may improve service
quality, reduce costs, response time, customer satisfaction, and effective workforce via
online real time web-based access through laptops or mobile devices in cloud computing
environment. The factors affecting the success or failure of the implementation of SaaS
application in linen and laundry service industry, therefore, remains to be identified
(Virginia et al, 2014; Chong et al, 2006; Choudhary et al, 2007). The next section presents
the research methodology, results and findings of this study.
RESEARCH METHODOLOGY
A research methodology using qualitative research method and case study approach
in selected company in linen and laundry service industry was used in this study. A
descriptive data analysis using secondary data, direct observation, and interview was
adopted. The selected company as a sample of this study was a small and medium
enterprise company located in Bangkok with a factory that provided linen and laundry
services to hotels and hospitals in Bangkok and adjacent provinces for 24 hours a day and
seven days a week with capacity of less than 80 tons per day and 170 employees. The
company was selected due to its facing with an on-going challenge and attempt to
implement SaaS application to improve its quality service and accurate delivery to
customers at competitive price and minimum costs within one year. The selected SaaS
application called MySaaS was adopted using procedures in implementation stages to
manage, control and monitor workforce, costs, service and operation process on-line real
time. The subjects in this study included owner, five managers and twenty operational users
who participated in interviews, direct observations, and secondary data reviews. The case
study was conducted over a period of eight months. The results and findings are
summarized and presented in the following section.
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RESULTS AND FINDINGS
In this case study, the challenge facing the SME company in providing high quality
service, accurate and fast delivery with competitive price and reduce costs for linen and
laundry services 24 hours and seven days a week had been addressed. The qualitative
research method using case study approach and descriptive data analysis using mean
average and ranking was conducted. The results suggested that there were seven factors that
may affect the success and failure of the implementation of SaaS application in cloud
computing environment for SMEs in linen and laundry service industry. The seven factors
were ranked and presented as follows: (1) management leadership, (2) standard of
procedures, (3) infrastructure, (4) complexity (5) adaptability, (6) compatibility, and (7)
implementation plan (Anni, J et al, 2015; Choud et al, 2007; Virginia M.A. et al, 2014). See
Table 2.0.

Factors
Management
Leadership
Standard of Procedures
Infrastructure
Complexity
Adaptability
Compatibility
Implementation Plan

Ran
king
1
2
3
4
5
6
7

Table 2 Ranking of Factors Affecting the SaaS Implementation

Management Leadership
In general, Small and Medium Enterprises (SMEs) have simple management and
organizational structure than large organization. From direct observation and interview, in
this case, the company had simple three levels of management and organizational structure:
top management, manager and operational levels. The top management was the owner and
had strong leadership, commitment, on-going funding support, communication and handson involvement at all stages of the implementation. The management leadership led
managers and operational levels or workforce to complete the implementation and continue
using the SaaS application. Customers had received their linen service with accurate and
fast delivery service every day. Top management was able to track and view on-line real
time on customer requests, job service transactions, delivery, logistic, cost and margin
analysis, and workforce performance via mobile phones and laptops. The lack of
involvement of top management and strong commitment at the beginning of the
implementation may create hurdle for the success of the implementation. The management
leadership had been ranked as the most important factor affecting the implementation of
SaaS application.
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Standard of Procedures
Many SMEs had simple procedures and/or lack of standard procedures for
operational levels to follow. In this case study, the standard procedures such as user
manuals and workflows for utilizing the application were not available for use. From direct
observation, secondary data reviewed and interviewed, the company development of
standard of procedures for the implementation had been conducted, completed and provided
guideline for the users to successfully complete filling all data requirements for customer
request for service transaction, operational transactions and financial transactions. The
standard of procedures required collaboration and data collection from resources, supports
and time from users at top management, mangers, operational levels and software
providers. The workflows for their services were drawn and clarified to provide simple
pictorial-based guidance in conducting their services. The lack of standard of procedures at
the beginning of the implementation had led to frustration and confusion among users and
would have led to unsuccessful implementation.
Infrastructure
The infrastructure for the SMEs, in general, has been limited to available services,
resources and costly to implement. In this case study, the company had invested and
developed infrastructure using available universal and secured access to reliable internet
connectivity, computers and laptops, mobile phones, cloud, and browsers from service
providers available in the market. The costs of developed and customized infrastructure
included licensing cost, labor costs, faster networking cost, training costs, new mobile
devices costs and storage costs. The customized infrastructure, as a result, had provided
successful web-based and secured connectivity to the application. Additional hardware set
up, software installation (with all required set up data) on new hardware platforms,
configuration of software application, system security, and test runs also had been
developed and customized to support the successful migration from existing system to the
new web-based implementation. The lack of availability and well maintained infrastructure
prior to the implementation would disrupt the service operations and led to unsuccessful
implementation of the SaaS application.
Complexity
The complexity of service tasks and systems in SMEs has been simple than in large
organizations. In this case study, from direct observation and interview, prior to the
implementation, the company service complexity had been manual-based service with
moderate complexity to complete with missing linen, high logistic costs, late delivery and
led to unsuccessful implementation. The service complexity had been reduced through
redesigned of workflow using SaaS application to provide service requests, job
transactions, cost break down analysis, and cost-margin analysis. The system complexity in
this case included configuration of software and hardware, data transferring, real-time
internet access, user-friendly, speed, downtime, and technical assistance. During the
implementation, the complexity of service tasks and systems also had been reduced using
control and monitoring via universal secured easy access with mobile devices on cloud to
SaaS application.
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Adaptability
Many SMEs have resilience and ability to adapt to business changes and new
requirements than large organization. In this case study, from direct observation, the
company had high adaptability to fit with changes in business requirements and prepared
themselves to enter into the new web-based cloud computing environment in Thailand 4.0
digital era. The adaptability between new systems to transmit and exchange data with
existing systems had strongly led to the adoption and continued usage of the SaaS
application. The lack of adaptability would have led to the unsuccessful implementation.
Compatibility
In many SMEs, the compatibility has been the ability to fit new application with
workflows of the business services and operations. In this case study, from direct
observation, the company compatibility to fit SaaS application with workflows of the
business had been moderated due to user resistance to change of workflows. User resistance
had emerged due to fear, dissatisfaction, uncertainty of new roles and responsibilities
created by new SaaS application. The reduction of user resistance through continuous
communication and training had been conducted and provided to ensure the success of the
implementation of SaaS application.
Implementation Plan
Planning for implementation in many SMEs have been important and many were
informal with simple tasks than large organizations. In this case study, from direct
observation and interview, the company planning for implementation was conducted and
revised during the implementation process. Many planning activities included delineation
of roles and responsibility, securing time to invest in system selection and procurement,
evaluating policy and process changes, need assessment and analysis, business plans, user
involvement, test run and readiness, incentive structures and training. The on-going
incremental implementation plan had led to preferable and successful implementation of the
SaaS application in this SME. The lack of implementation plan had become barrier to the
success of the implementation.
CONCLUSIONS
The challenges facing the SMEs in providing high quality service, accurate and fast
delivery, competitive price, and reduce costs for linen and laundry services had been
addressed in this case study and led to the finding of seven factors that may affect the
success and failure of the implementation of SaaS application in cloud computing
environment for SMEs in linen and laundry service industry. The finding suggested that
management leadership became the most important factor affecting the success of the
implementation of SaaS application. The remaining factors including standard of
procedures, infrastructure, complexity, adaptability, compatibility and implementation plan
had become important factors affecting the implementation of SaaS application
sequentially. The SMEs in linen and laundry service industry, therefore, may adopt the
emerging web-based and cloud computing based application such as SaaS application to
improve their performance in managing, controlling and monitoring their services and
operations on-line real time for 24 hours a day and seven days a week.
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RECOMMENDATIONS
The recommendations from the results of this study for SMEs in linen and laundry
service industry and others industries may be categorized in to three managerial
perspectives: management, operations and resources.
For management perspective, it is recommended that top management of SMEs
should take strong leadership, role and responsibilities in making decision and facing the
emerging challenges in the business, such as, investing and providing service on-line 24
hours a day and seven days a week via internet or cloud computing in Thailand 4.0 digital
era, continuous improvement on service quality and cost reduction, and in search for new
business opportunities to sustain their businesses.
For operation perspective, it is recommended for SMEs to simplify the complexity
of business service, operation workflows, workforce and systems in order to provide service
and operation that satisfy customers demand on high quality service, no errors and on-time
delivery at competitive price. Additional recommendations are on the development of
standard of procedures that help workforce to adopt the new challenges with compatibility
and led to better communications and less resistance on the operational workforces.
For resources perspective, it is recommended for SMEs to invest in infrastructure
available and emerging in the market that supports the ongoing changes of business
requirements from customers and suppliers. Additional recommendation is also on the
development of implementation plan that continuous evolves and increments with the
changes in business requirements and challenges.
This case study has been the preliminary study in the linen and laundry industry,
therefore, additional or further studies on cost and benefits analysis on the implementation
of cloud based application for supporting the 24 hours and seven days service in linen and
laundry industry or other industries in Thailand 4.0 digital era are also recommended prior
to making decision to invest or expand the businesses.
The limitation of this study may be due to the use of English language as an
interface in SaaS application by non-English speaking users. Additional training on English
language or the use of multi-language interfaces may be introduced and recommended for
users of SaaS application.
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การบริหารงานแบบทีมบริหารตนเองกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นา
self- managed teams of emotional intelligence leader

ผู้วิจัย

ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์
หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น

กำรศึกษำเรื่อง”กำรบริหำรงำนแบบทีม บริหำรตนเองกั บควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของผู้ นำ” โดยมี
วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำคือ กำรวิจัยครั้งนี้มีควำมมุ่งหมำยในกำรศึกษำคือ (1) เพื่อศึกษำถึงควำมคิดเห็นของนำต่อ
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (2) เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของผู้นำต่อทีมบริหำรตนเอง (3) เพื่อศึกษำปัจจัยของผู้นำในด้ำน
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์กับกำรบริหำรงำนแบบทีมบริหำรตนเอง ได้กลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้นำระดับต้น ระดับกลำงและ
ระดับสูง จำกเจ้ำของกิจกำรธุรกิจเกษตร ในจังหวัดนครปฐม จำนวน 10 รำยข้อมูล ใช้แบบสัมภำษณ์สอบถำมเป็น
เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการศึกษา พบว่า
ด้ำนควำมฉลำดทำงอำรมณ์ พบว่ำ ผู้นำในทุกระดับเห็นว่ำ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์นั้นมีควำมสำคัญในกำร
ทำงำนมำก เพรำะเป็นสิ่งที่ควบคุมภำวะทำงอำรมณ์ของคนทำงำน โดยเฉพำะในกำรควบคุมตนเอง ตระหนักถึง
ตนเอง กำรจูงใจตนเองในกำรทำงำน กำรเอำใจเขำมำใส่ใจเรำและทักษะต่ำง ๆ ในกำรเข้ำสังคม และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ผู้นำเห็นว่ำ สิ่งแรกของผู้นำหรือสิ่งที่ผู้นำที่ต้องทรำบคือกำรเรียนรู้ที่จะนำควำมฉลำด
ทำงอำรมณ์ เป็นแนวทำงในกำรทำงำน ซึ่งสังเกตเห็นได้ทั้งในด้ำนควำมตระหนักในตนเอง กำรจัดกำรตนเอง ควำม
ตระหนักในสังคม กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้บริหำรในองค์กำร ซึ่งรูปแบบหรือ
วิธีกำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนทีมบริหำรตนเอง พบว่ำ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทีมบริหำรตนเอง ผู้นำทุกระดับต่ำงให้ควำมเห็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ ทีมบริหำรตนเองนั้นมีควำมคล่องตัวสูง เมื่อมีภำระงำนที่ไม่มำกจนเกิ นไปนั้นสำมำรถ
นำไปทำได้ เนื่ องจำกกระบวนกำรท ำงำนของทีม นั้น เริ่มตั้ งแต่กำรวำงแผน มอบหมำยงำน ฝึ กอบรมที มงำน
ประเมินผลงำนและ ควบคุมงำน นั้น สำมำรถผลักดันให้ทีมงำนทำงำนให้สำเร็จลุล่วงได้ และปัจจัยที่จะส่งผลต่อกำร
ทำงำนแบบทีมบริหำรตนเอง ผู้นำต่ำงลงควำมเห็นว่ำ ควำมรับผิดชอบ เป็นสิ่งสำคัญ เรำต้องกำหนดหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ และบทบำทของสมำชิกแต่ละคนให้ชัดเจน
คาสาคัญ : ทีมบริหารตนเอง,ความฉลาดทางอารมณ์
Abstract
The study of “self- managed teams of emotional intelligence leader”. The objective
of this study investigated manager’s perception in Emotional Intelligence and
Self-Managed Teams. This research classified the manager of top ,middle and supervisor of
company that operated in Agriculture Industries in Thailand. The samples were 10
participating responses in total. The survey research instrument were an in-depth interview
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1. A leadersr should focus on Self – regulation that is the emotional control of
working with other. And the factors that contribute to emotional intelligence is an Apply ,
Leaders need to learn to be emotional intelligence .for guide the work
2. A leaders should focus on high mobility of self- managed teams and the factors
that will affect the performance of their team is responsibility that is important to work. We
need to assign responsibilities and the role of each member clearly.
Key Word : self- managed teams , emotional intelligence

บทนา
กำรบริหำรองค์กำรและทักษะกำรบริหำรองค์กำรเป็นหน้ำที่ของผู้บริหำรซึ่งถือว่ำเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุด
ในกำรปฏิบัติงำน สอด คล้องกับ แคท์ซ (Katz, 1955, pp. 33-42) กล่ำวถึงผู้บริหำรนั้นควรมี ทักษะด้ำนเทคนิค
(Technical Skills) ทักษะด้ำนมนุษย์ (Human Skills) และทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด (Conceptual Skills)
ทำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดียิ่งขึ้นและจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลในกำรบริหำรงำน (Hoy & Miskel, 2001)
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (Emotional Intelligence) เป็นแนวคิดหนึ่งที่กำลังได้รับควำมนิยมในปัจจุบันว่ำสำมำรถ
ประเมินควำมสำมำรถทำงกำรบริหำรของผู้บริหำรได้ เพรำะเชื่อว่ำควำมฉลำดทำงอำรมณ์มีผลต่อควำมสำมำรถใน
กำรทำงำนมำกกว่ำควำมฉลำดทำงสติปัญญำถึงสองเท่ำ (Goleman, 1998a) กำรทดสอบควำมสำมำรถทำงอำรมณ์
ของผู้บริหำร นั้นสำมำรถทำนำยถึงภำวะผู้นำและพฤติกรรมกำรทำงำนของผู้บริหำรได้ (Byrne, 2004) และในทุก
องค์ประกอบของควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของผู้บริหำรสำมำรถทำนำยประสิทธิผลขององค์กำรได้ (Murensky,
2000) นอกจำกนี้ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของผู้บริหำรส่งผลต่อควำมพึงพอใจของงำนและผลกำรปฎิบัติงำนของ
ลูกน้อง (Busso, 2003) มีควำมสัมพันธ์กับภำวะผู้นำ (Schmitz, 2004) สมรรถนะเฉพำะด้ำนกำรบริหำร
เป็นสมรรถนะที่มีควำมสำคัญและจำเป็นต่อบุคลำกรที่มีตำแหน่งในระดับบริหำรหรือผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบดูแล
ควบคุมงำนกลุ่มต่ำงๆ โครงกำรต่ำงๆ หรือ กลุ่มงำนบริหำรต่ำงๆ ก็ตำมนั้น จำเป็นต้องมีควำมสำมำรถทำงกำร
บริหำรที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของกลุ่มงำน ฝ่ำย สำนัก หรือทั้งหน่วยงำน ซึ่งจะเกี่ยวข้องอย่ำงสำคัญกับกำรคิด
วิเครำะห์และกำรตัดสินใจ ภำวะผู้นำในทีมงำน กำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง กำรพัฒนำองค์กำร และกำร
ทำงำนเป็นทีม เป็นต้น
ผู้วิจัยเห็นว่ำตำมแนวคิดของโกลแมน, โบยำทซิส และแมคคี (Goleman, Boyatzis, & Mckee, 2002)
ที่กล่ำวถึง สิ่งแรกของผู้นำคือกำรเรียนรู้กำรนำด้วยควำมฉลำดทำงอำรมณ์ เป็นแนวทำงในกำรศึกษำควำมฉลำดทำง
อำรมณ์ที่สำมำรถวัดได้จำกพฤติกรรมกำรทำงำนที่สำมำรถสังเกตเห็นได้ทั้งในด้ำนควำมตระหนักในตนเอง กำร
จัดกำรตนเอง ควำมตระหนักในสังคม กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้บริหำรในองค์กำร
ซึ่งรูปแบบหรือวิธีกำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีหลำกหลำยวิธีเช่น แนวคิดกำรวัดสติปัญญำทำงอำรมณ์ในกำร
ดำรงชีวิต (Emotional competence inventory: ECI) เป็นวิธีกำรประเมินผลสมรรถนะทำงสติปญ
ั ญำทำงอำรมณ์
ในสถำนที่ทำงำน ซึ่งสติปัญญำทำงอำรมณ์หมำยถึงควำมสำมำรถในกำรยอมรับ รับรู้ ควำมรู้สึกของตัวเองและสิ่ง
รอบข้ำง สร้ำงแรงกระตุ้นจูงใจในกำรจัดกำรทำงทำงอำรมณ์ กำรประเมินผลในลักษณะนี้เป็นแนวคิดที่พัฒนำมำ
จำก David McClelland เพื่อต้องกำรที่จะสร้ำงควำมเข้ำใจพฤติ กรรมและสมรรถนะ เพื่อที่จะทำนำยสมรรถนะที่
ใช้ในกำรทำงำน โดยมีกำรสร้ำงเครื่องมือเพื่อใช้ในกำรประเมิน และพัฒนำสติปัญญำทำงอำรมณ์ซึ่ง ECI เป็น
แบบสอบถำมที่ได้รับกำรออกแบบให้ประเมิน และพัฒนำสติปัญญำทำงอำรมณ์ของพนักงำนในองค์กำร ประกอบไป
ด้วยกำรประเมินกำรตระหนักรับรู้ ด้วยตัวเอง (Self - awareness)กำรจัดกำรตนเอง (Self-management) กำร
สำนึกถึงสังคม (Social - awareness) และทักษะทำงสังคม(Social skills) เป็นกำรวัดที่ถูกออกแบบในกำรประเมิน
จำกผู้ประเมินคนเดียว และประเมินจำกผู้ประเมินหลำยคนให้ผู้ประเมินแต่ละคนมีส่วนร่วมในกำรชี้แจงกำรประเมิน
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(Watkin, 2000) หรือวิธีกำรประเมินผู้บริหำรจะประเมินจำกควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจด้ำนบริหำร เนื่องจำกกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำรในแต่ละสถำนกำรณ์นั้นจะเป็นกำรผสมผสำนของประสำทสัมผัส สติปัญญำและทักษะของ
บุคคลในตัวของผู้บริหำร เพรำะผู้บริหำรต้องสำมำรถบริหำรงำนในสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกันได้ โดยกำรประเมินผล
ผู้บริหำรจะประเมินจำกควำมสำมำรถกำรตัดสินใจของผู้บริหำรซึ่งจะตรวจสอบจำกสถำนกำรณ์ที่ผ่ำนมำในอดีต
และจำกกำรจำลองสถำนกำรณ์ เพื่อที่จะได้รู้ว่ำบุคคลหนึ่งๆจะประเมินสถำนกำรณ์ มีรูปแบบกำรคิดในแต่ละ
สถำนกำรณ์อย่ำงไร และบำงคนจะตัดสินใจทำอะไรกับบำงสถำนกำรณ์ ทั้งนี้เพื่อประเมินกำรทำงำน และภำวะของ
ผู้บริหำร (Howard and Choi, 2000)
แนวโน้มธุรกิจเกษตรของไทยเป็นอนำคตที่น่ำสนใจของบริษัทข้ำมชำติและองค์กรต่ำงประเทศไม่ใช่น้อย
ทั้งที่อยู่ในอุตสำหกรรมเกษตรหรืออุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ จำกเหตุผลดังกล่ำวที่กล่ำวมำข้ำงต้นผู้วิจัยสนใจที่
จะศึกษำถึงกำรบริหำรงำนแบบทีมบริหำรตนเองกับควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของผู้นำ ทั้งนี้จะช่วยให้สำมำรถอธิบำย
ถึงควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของพนักงำนและผู้บริหำรที่มีผลต่อองค์กำรอย่ำงชัดเจน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำถึงควำมคิดเห็นของนำต่อควำมฉลำดทำงอำรมณ์
2. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของผู้นำต่อทีมบริหำรตนเอง
3. เพื่อศึกษำปัจจัยของผู้นำในด้ำนควำมฉลำดทำงอำรมณ์กับกำรบริหำรงำนแบบทีมบริหำรตนเอง

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
จำกกำรศึกษำข้อมูลและกรอบควำมคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมฉลำดทำงอำรมณ์โดย
ใช้แนวคิดของโกลแมน และคณะ (Goleman et.al,1995) กับทีมบริหำรตนเองโดยใช้แนวคิดทีมบริหำรตนเองของ
Schermerhorn (2008) ดังแสดงในภำพ
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

1.
2.
3.
4.
5.

ความฉลาดทางอารมณ์
กำรตระหนักรู้ตนเอง
กำรควบคุมตนเอง
กำรจูงใจตนเอง
กำรเอำใจเขำใส่ใจเรำ
ทักษะทำงสังคม

1.
2.
3.
4.
5.

ทีมบริหารตนเอง
กำรวำงแผนและกำหนดตำรำงกำร
ทำงำน
กำรมอบหมำยงำน
ฝึกอบรมทีมงำน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรควบคุมคุณภำพ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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คาถามการวิจัย
กำรศึกษำครั้งนี้มีคำถำมกำรวิจัยกำรวิจัย ดังนี้
1. กำรบริหำรงำนแบบทีมบริหำรตนเองของผู้จัดกำรเป็นอย่ำงไร
2. ปัจจัยที่จะส่งผลต่อกำรทำงำนแบบทีมบริหำรตนเองคืออะไรบ้ำง
3. ควำมฉลำดทำงอำรมณ์มีควำมสำคัญในกำรทำงำนหรือไม่
4. ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ด้ำนใดที่จะส่งผลต่อกำรทำงำน

วิธีการวิจัย
กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเชิง คุณภำพ และกำรบูรณำกำรข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัยเอกสำรและกำรเก็บ
ข้อมู ล จำกแบบสั ม ภำษณ์ ประกอบกำรใช้ ควำมรู้ ป ระสบกำรณ์ แ ละควำมคิ ด เห็ น ของผู้ เ กี่ย วข้ องมำประกอบ
กำรศึกษำ วิเครำะห์และสรุปผล โดยกำรศึกษำแบ่งขั้นตอนกำรดำเนินงำนที่สำคัญออกเป็นดั งนี้คือ กำรวิจัยเอกสำร
(Documentary Research) และแบบสัมภำษณ์(Indepth interview) เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ กำร
บริหำรงำนแบบทีมบริหำรตนเองของผู้จัดกำรที่มีควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ผู้ดำเนินกำรวิจัยยังได้สุ่มตัวอย่ำงเลือก
กลุ่มประชำกรประชำกรเพื่อทำกำรสัมภำษณ์เจำะลึ ก (In-depth interview) จำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยคัดเลือก
ผู้จัดกำรระดับขององค์กำรดังกล่ำว
หลังจำกผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ในแต่ละขั้นตอนดังกล่ำวแล้วซึ่งข้อมูลจะอยู่ในรูปของ
กำรบันทึกเนื้อหำและประเด็นสำคัญจำกเอกสำรกำรบันทึกทั้งในรูปแบบของแบบสั มภำษณ์เจำะลึก (In-depth
interview) กำรสังเกตและกำรสรุปแบบบันทึกจำกผู้เชี่ยวชำญแล้ว ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่รวบรวมได้ในแต่ละครั้งมำ
จัดทำหมวดหมู่ผ่ำนกำรจัดเป็นหน่วยวิเครำะห์ที่มีควำมหมำย เพื่อให้กำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรศึกษำมีควำม
สมบูรณ์ขึ้น

ผล/สรุปผลการวิจัย
ประเด็นที่ 1 กำรบริหำรงำนแบบทีมบริหำรตนเองของผู้จัดกำร
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมฉลำดทำงอำรมณ์ในกำรทำงำน ผู้นำในทุกระดับเห็นว่ำ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์
นั้นมีควำมสำคัญในกำรทำงำนมำก เพรำะเป็นสิ่งที่ควบคุมภำวะทำงอำรมณ์ของคนทำงำน โดยเฉพำะในกำรควบคุม
ตนเอง ตระหนักถึงตนเอง กำรจูงใจตนเองในกำรทำงำน กำรเอำใจเขำมำใส่ใจเรำและทักษะต่ำง ๆ ในกำรเข้ำสังคม
ประเด็นที่ 2 ปัจจัยที่จะส่งผลต่อกำรทำงำนแบบทีมบริหำรตนเอง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ผู้นำเห็นว่ำ สิ่งแรกของผู้นำหรือสิ่งที่ผู้นำที่ต้องทรำบคือกำรเรียนรู้
ที่จะนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ เป็นแนวทำงในกำรทำงำน ซึ่งสังเกตเห็นได้ทั้งในด้ำนควำมตระหนักในตนเอง กำร
จัดกำรตนเอง ควำมตระหนักในสังคม กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้บริหำรในองค์กำร
ซึ่งรูปแบบหรือวิธีกำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ประเด็นที่ 3 ควำมสำคัญของควำมฉลำดทำงอำรมณ์ในกำรทำงำน
1. ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทีมบริหำรตนเอง ผู้นำทุกระดับต่ำงให้ควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ
ทีม บริหำรตนเองนั้น มีควำมคล่ องตัว สูง เมื่อมีภำระงำนที่ ไม่ มำกนเกินไปนั้น สำมำรถนำไปทำได้
เนื่องจำกกระบวนกำรทำงำนของที มนั้น เริ่มตั้งแต่กำรวำงแผน มอบหมำยงำน ฝึกอบรมทีมงำน
ประเมินผลงำนและ ควบคุมงำน นั้น สำมำรถผลักดันให้ทีมงำนทำงำนให้สำเร็จลุล่วงได้
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2. ปัจจัยที่จะส่งผลต่อกำรทำงำนแบบทีมบริหำรตนเอง ผู้นำต่ำงลงควำมเห็นว่ำ ควำมรับผิดชอบ เป็นสิ่ง
สำคัญ เรำต้องกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิ ดชอบ และบทบำทของสมำชิกแต่ละคนให้ชัดเจน หำกแต่ละบุคคลเข้ำมำ
ทำงำนเพื่อตัวเอง เรำก็ควรรู้ว่ำงำนที่เขำทำนั้นคืออะไร และผลรวมของงำนแต่ละคนจะกลำยเป็นงำนทั้งหมดของ
ทีม ควำมคิดเกี่ยวกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบก็คือ แต่ละคนจะมีหน้ำที่รับผิดชอบของตัวเอง และจะไม่ก้ำวก่ำยควำม
รับผิดชอบของบุคคลอื่น

อภิปรายผล
ผลกำรศึกษำ “กำรบริหำรงำนแบบที ม บริหำรตนเองกับ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของผู้ น ำ” สำมำรถ
อภิปรำยผล ตำมลำดับดังนี้
ด้ำนควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้นำในทุกระดับเห็นว่ำ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์นั้นมี
ควำมสำคัญในกำรทำงำนมำก โดยเฉพำะด้ำนกำรควบคุมตนเอง พบว่ำ ผู้ นำให้ควำมสำคัญมำก แสดงว่ำ ผู้นำมี
ควำมสำมำรถในกำรควบคุมอำรมณ์ของตนได้อย่ำงเหมำะสม มีควำมสำมำรถที่จะจัดกำรกับอำรมณ์ที่เกิดขึ้นได้
อย่ำงเหมำะสม โดยเฉพำะอำรมณ์ในทำงลบ เช่น ควำมโกรธ ฉุนเฉียว อำรมณ์ทุกอย่ำงเกิดขึ้นกับเรำได้ แต่มิใช่จะ
แสดงออกไปทุ กอำรมณ์ที่เกิด ขึ้น กับเรำ ผู้ที่ มีวุ ฒิภำวะทำงอำรมณ์ย่อมสำมำรถควบคุม อำรมณ์ ที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ขอบเขต ที่เหมำะสมตำมแต่สถำนกำรณ์ รู้จักระบำยอำรมณ์ออกในรูปแบบที่เหมำะสม ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ
รัต ติ กรณ์ จงวิ ศำล (2551) ที่ ศึกษำเรื่อง ภำวะผู้ น ำของผู้ ป ระกอบกำร: ควำมสั ม พั น ธ์ เชิ ง โครงสร้ำ งระหว่ ำ ง
คุณลักษณะทำงจิตวิทยำกำรทำงำนเป็นทีม และควำมสำเร็จในกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งพบว่ำควำมเชื่ออำนำจควบคุม
ตนภำยในส่งผลโดยมีอิทธิพลทำงบวกต่อภำวะผู้นำของผู้ประกอบกำร และกำรทำงำนเป็นทีมอย่ำงมีนัยสำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05
ด้ำนทีมบริหำรตนเอง ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้นำทุกระดับต่ำงให้ควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ ทีม
บริหำรตนเองนั้นมีควำมคล่องตัวสูง เมื่อมีภำระงำนที่ไม่มำกจนเกินไปนั้นสำมำรถนำไปทำได้ เนื่องจำกกระบวนกำร
ทำงำนของทีมนั้น เริ่มตั้งแต่กำรวำงแผน มอบหมำยงำน ฝึกอบรมทีมงำน ประเมิ นผลงำนและ ควบคุมงำน นั้น
สำมำรถผลักดันให้ทีมงำนทำงำนให้สำเร็จลุล่วงได้ ซึ่งปัจจัยที่จะส่งผลต่อกำรทำงำนแบบทีมบริหำรตนเอง ผู้นำต่ำง
ลงควำมเห็นว่ำ ควำมรับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำย เป็นสิ่งสำคัญ แสดงว่ำ ผู้ นำมักจะมีกำรมอบหมำยงำน โดย
จะให้อิสระอย่ำงเต็มที่แก่ผู้รั บมอบหมำยงำนในกำรดำเนินงำน ตำมวิธีกำรที่เหมำะสม และให้รับผิดชอบเต็มที่ใน
กำรปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขเพื่อให้งำนบรรลุผลดีที่สุดตำมต้องกำรสรุปแล้วกำรมอบหมำยงำนที่ดี ต้องมีกำรวำงแผน
เตรียมกำร และดำเนินงำนอย่ำงดี โดยคำนึงถึงทั้งตัวงำนที่มอบหมำย ควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรทำ
ของผู้รับมอบ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของศิริภัทร ดุษฎีวิวัฒน์ (2555) ที่ศึกษำเรื่อง ภำวะผู้นำที่มีผลต่อขวัญและ
กำลังใจในกำรปฎิบัติงำนของพนักงำนธนำคำรออมสิน สำนักงำนใหญ่ ผลกำรวิจัยพบว่ำ พนักงำนมีควำมคิดเห็นกับ
ผู้นำที่มุ่งเน้นควำมสำเร็จในระดับมำก ในหัวข้อกำรได้รับมอบหมำยงำนที่ท้ำทำยควำมสำมำรถของตนเองบ่อย ๆ
และงำนที่ได้รับมอบหมำยออกมำมีคุณภำพ และปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรลำออกหรือขอโยกย้ำยคือกำรได้รับกำร
มอบหมำยงำนอย่ำงไม่เป็นธรรมจำกหัวหน้ำ

ข้อเสนอแนะ
จำกงำนวิจัยครั้งนี้ค้นพบคุณสมบัติของผู้นำทีส่ ำมำรถนำกำรบริหำรแบบทีมบริหำรตนเองมำใช้ เป็นไปตำม
โมเดล SAC Model ประกอบด้วย (1) Self-regulation (2)Apply และ (3) Conscientiousness ซึ่งสำมำรถ
อธิบำยได้ดังนี้
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1. ผู้นำควรหันมำใส่ใจเรื่องกำรจัดระเบียบอำรมณ์ของตน (Self-regulation) มีควำมสงบนิ่ง ไม่หวั่นไหว
และมีสติตลอดเวลำที่เผชิญกับภำวะวิกฤตที่มีควำมเครียดสูง ไม่แสดงอำรมณ์เสียง่ำย ๆ เมื่อต้องประสบเหตุกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่รบกวนจิตใจในชีวิตประจำวัน
2. ผู้นำควรให้ควำมสำคัญในด้ำนกำรนำไปประยุกต์ใช้ (Apply) อธิบำยได้คือ ผู้นำที่ต้องทรำบคือกำร
เรียนรู้ที่จะนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ เป็นแนวทำงในกำรทำงำน ซึ่งสังเกตเห็นได้ทั้งในด้ำนควำมตระหนักในตนเอง
กำรจัดกำรตนเอง ควำมตระหนักในสังคม กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้บริหำรใน
องค์กำร ซึ่งรูปแบบหรือวิธีกำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
3. ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติของตน(Conscientiousness) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับงำนที่ได้รับมอบหมำย
ซึ่งกำรที่ผู้นำ มอบหมำยงำน อำนำจ และควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นั้น หมำยควำมว่ำผู้นำ
มั่นใจว่ำผู้รับมอบหมำยมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่จะทำงำนนั้นๆได้บรรลุผลตำมต้องกำร
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หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการเรียนรู้
ด้วยการรับใช้สังคม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดอุตรดิตถ์
The Development of Enrichment Curriculum to Enhance Public Mind through Social
Cognitive Theory and Service Learning for Higher Secondary School of Students
under Secondary school Uttaradit Province

ผู้วิจัย

ดร.วัฒนา ไตต่อผล
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับ
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
อุตรดิตถ์ 2) พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการเรียนรู้
ด้วยการรับใช้สังคม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์
และ 3) ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม
ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สาหรับนั กเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยศึกษาผลดังนี้ 3.1) เปรียบเทียบคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนก่อนและหลังการใช้
หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้
สังคม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 3.2) ศึกษาพฤติกรรมด้านการมีจิตสาธารณะของ
นักเรียนก่อนและหลังการใช้หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ร่วมกับ
การเรีย นรู้ด้ วยการรับใช้ สัง คม สาหรับนั กเรียนระดับ ชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ด าเนิ นการโดยประยุกต์ใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสุ่ม
นักเรียนแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จานวน 3 ห้อง ที่คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน
โรงเรียนอุตรดิตถ์ และโรงเรียนพิชัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตร
เสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรและเอกสารประกอบ
หลักสูตร แบบวัดจิตสาธารณะและแบบประเมินพฤติกรรมด้านการมีจิตสาธารณะ
ผลการวิจัยพบว่า
1. คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรเสริมสร้างจิต
สาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เยาวชนดีเด่น จานวน 5 คน มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการดูแลรักษา 2) ด้านการ
บริการ และ3) ด้านการพัฒนาและแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย คือการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) ขั้นวิเคราะห์วางแผน
3) ขั้นลงมือปฏิบัติ และ4) ขั้นสะท้อนความคิด
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2. หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการเรียนรู้ด้วย
การรับใช้สังคม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการประเมินความเหมาะสม พบว่าหลักสูตร
ประกอบด้วย 1) หลักการของหลักสูตร 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) โครงสร้างหลักสูตร 4) คา อธิบายรายวิชา
5) สาระการเรียนรู้ 6) คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 7) จุดประสงค์การเรียนรู้ 8) กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมี
แนวทางในการเลียนแบบจากการสังเกตตัวแบบและนาไปสู่การวางแผนเพื่อดาเนินกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงโดยมุ่งเน้นให้เกิดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ 9) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 10) การวัดและประเมินผล
และผลการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความเหมาะสมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการทดลองนาร่อง (Pilot Study) พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสม สามารถ
นาไปใช้ได้จริง
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับ
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า
3.1 นักเรียนมีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะหลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 นักเรียนมีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะหลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : หลักสูตรเสริม, ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม, การรับใช้สังคม, คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ
Abstract
The purposes of this research were 1) to study the characteristics of public mind of
higher secondary school students learning through the enrichment curriculum following the
social cognitive theory and service learning 2) to construct and evaluate the effectivness of
the enrichment curriculum. and 3) to use the enrichment curriculum to 3.1) compare the
characteristics of public mind of higher secondary school students before and after learning
through the enrichment curriculum and 3.2) study the students’ behaviors before and after
learning through the enrichment curriculum. The research was implemented through the 3 –
step research process. The cluster random sampling was used to draw 80 Mattayom Suksa1
students at Phichai School, Uttaradit Province enrolling in the academic year 2016 who
were used as a target group. The research tools consisted of : 1) the enrichment curriculum
to enhance public mind 2) the measurement form of the characteristics of public mind and
3) the self- measurement form on public mind.
The results of the study were as follows :
1. The characteristics of public mind of higher secondary school students comprised
3 aspects : protection of public assets, service mind and improvement by joining the
activity.
2. The enrichment curriculum to enhance public mind consisted of 10 components :
1) rationale 2) goals 3) curriculum structure 4) course description 5) contents 6) description
of learning units 7) learning objectives 8) learning activities 9) media and learning
resources and10) evaluation. After being used, it was found that the quality of the
enrichment curriculum to enhance public mind was at a highest level, while the result of the
pilot study revealed that the curriculum was appropriate to be used.
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3. The results of the use of the enrichment curriculum to enhance public mind were That ;
3.1 Students’3 characteristics of public mind were higher at the level of
significance of .05
3.2 Student’s behavior reflecting possession of public mind were better at
the level of significance of .05
Keywords : The enrichment curriculum, To enhance public mind, Social cognitive
theory, Service learning

บทนา
โลกในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของเทคโนโลยีชั้นสูง ยุคของข้อมูลสารสนเทศ ยุคของสังคมแห่งความรู้
ยุคของสังคมประชาธิปไตย ยุคของสังคมเมือง ยุคของการแข่งขันอย่างรุนแรงและยังเป็นยุคของการแสวงหาความ
เติมเต็มในจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นสภาพที่เราจะต้องเผชิญอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้และส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับสังคมส่วนย่อยและระดับปัจเจกบุคคล จนเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือต้านทานได้
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2544, หน้า 80 - 86) สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน มีปัญหาที่
จะต้องดูแลแก้ไข บางเรื่องอยู่ในภาวะวิกฤตของโลกที่เกิดจากสภาพภายในสังคมและจากการคล้อยตามกระแสโลกา
ภิวัตน์ ซึ่งน่าจะมีการทบทวน เพื่อให้เกิดสังคมที่พึงประสงค์ และเกิดความตระหนักรู้ร่วมกัน คือความเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ปัญหาลักลอบตัดไม้ทาลายป่า การบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น
ปัญหาทางสังคมที่มาจากกระแสบริโภคนิยม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (แผนการศึกษาแห่งชาติ
(2545 - 2559), 2545, หน้า1 - 2) การที่จะให้เกิดสังคมที่พึงประสงค์ขึ้นมาได้นั้น เราจะต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ในทุกๆ ด้านเสียก่อน ซึ่งกระบวนการสาคัญที่จะพัฒนาคน ให้มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ก็คือกระบวนการให้
การศึกษาให้แก่คนในสังคม
ด้วยความสาคัญของการศึกษา ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นรากฐานสาคัญที่สุด ที่มีต่อการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์เป็นคนที่มีคุณภาพและใช้ความรู้ความสามารถที่มีเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป
สอดคล้องกับสื่อพลัง (2542, หน้า 3 – 4) ที่กล่าวถึงปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมไทย
เช่น การย่อหย่อนในศีลธรรม การเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเบียดเบียน ทาลายสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณะสมบัติของส่วนรวมเพิ่มมากขึ้น การไม่ช่วยรักษาสมบัติ สิ่งของ สถานที่ที่เป็น
ทรัพย์สินสาธารณะ หรือแม้กระทั่งการไม่สนใจรวมกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาส่วนรวมและเฉยชาต่อเหตุการณ์ที่ ไม่กระทบ
ถึงตน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวแสดงถึงการขาดจิตสาธารณะ ดังนั้นปัญหาการขาดจิตสาธารณะจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับทุกคนที่ต้องให้ความสาคัญ ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับบุคคล (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552, หน้า 4)
ทานองเดียวกับผลการวิจัยของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (2549) เรื่อง คุณภาพวัยรุ่น : กรณีศึกษา
นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ ผลการวิเคราะห์พบว่าวัยรุ่นไทยขาดจิตสานึกสาธารณะ ชุมชนอ่อนแอไม่ได้รับ
ความสนใจจากวัยรุ่นและขาดกิจกรรมส่วนรวม และยังสอดคล้องกับสุริยเดว ทรีปาตรี (2552, หน้า ออนไลน์) ที่ทา
การวิจัยพบว่าวัยรุ่นไทยในขณะนี้ขาดจิตสานึกสาธารณะ ชุมชนอ่อนแอ ไม่สนใจกัน และขาดการทากิจกรรมของ
ส่วนรวม ห่างเหินพระพุทธศาสนา และขาดความซื่อสัตย์ และจากดัชนีชี้วัดต้นทุนชีวิตพบว่า “น้าใจ/จิตอาสา” คือ
ตัวที่อ่อนแอที่สุดในเด็กไทย รองลงมาคือทัศนคติเชิงบวก ค่านิยมในการทาความดี
การส ารวจข้ อ มู ล คุ ณ ธรรมด้ า น จิ ต สาธารณะของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอน ปลายของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ทาการสารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์และผู้ปกครองจาก
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของสวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (2550) ที่ทาการสารวจความคิดเห็นของนักเรียน/นักศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
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ครู อาจารย์และผู้ปกครองจากทั่วประเทศกรณีภาวะวิกฤตคุณธรรมของเยาวชนไทย พบว่า สถิติของพฤติกรรม
เบี่ยงเบนด้านคุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุระหว่าง13 – 18 ปี ซึ่งเป็นวัยที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สูงขึ้น เป็นความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสมให้แก่เด็ก เยาวชนและพลเมืองของประเทศ
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 กาหนดจิ ต สาธารณะเป็ น หนึ่ ง ใน 8
คุณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ แ ละในส่ ว นที่ เกี่ย วกับกิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นยั ง ได้ เพิ่ม เติ ม กิจ กรรมเพื่ อสั ง คมและ
สาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตาม
ความสนใจในลักษณะของอาสาสมัคร ซึ่งกาหนดให้ทากิจกรรม 45 ชั่วโมง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม เป็นความมุ่งหวังที่จะสร้าง “จิตสาธารณะ” และ
คุณลักษณะอื่นๆ ที่ตามมาอีกหลายประการ
ด้วยความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
ทางปัญญาสังคมของ Bandura (1977) ร่วมกับการรับใช้สังคม ของ Coverdell (2002) เป็นการนาเอาวิธีการ
เรียนรู้จากการเลียนแบบที่เน้นความสาคัญของการมีต้นแบบหรือตัวแบบ อันจะนาไปสู่การเลียนแบบพฤติกรรม
ผสมผสานกับการเชื่อมโยงสู่การได้ลงมือปฏิบัติรับใช้สังคมในสถานการณ์จริงที่มาจากการร่วมกันวิเคราะห์สภาพ
ปัญ หาและการวางแผนดาเนิ นกิจกรรม อย่ างเป็ นระบบเพื่อ ฝึ กให้นั กเรีย นตระหนั กถึงการแสดงออกด้ านจิ ต
สาธารณะเหตุผลที่กล่าวมาแล้วนั้น ย่อมเป็นเครื่องชี้ชัดให้เห็นถึงความสาคัญของจิตสาธารณะที่ส่งจะผลถึงการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียน ดังนั้น ในด้านการจัดกิจกรรมการเรีย นรู้จึงควรที่จะเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิ ต
สาธารณะ เพราะคุณลักษณะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองดีของชาติและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในอนาคตจากปัญหาและความสาคัญดังที่กล่าวในเบื้องต้นนั้น ผู้วิจัยจึงคิดที่จะพัฒนา
หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหลักสูตร
เสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับ การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมสาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎี การเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการ
เรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
อุตรดิตถ์
3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญา
สั ง คมร่ ว มกั บ การเรีย นรู้ ด้ ว ยการรับ ใช้ สั ง คม ส าหรั บ นั ก เรีย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย ของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยศึกษาผลดังนี้
3.1 เปรียบเที ยบคุณลั กษณะด้า นจิ ต สาธารณะของนักเรีย นก่อนและหลั งการใช้ หลั กสู ต ร
เสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.2 ศึกษาพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรเสริมสร้างจิต
สาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ดาเนินการโดยประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา(Research and Development)
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ตามจุดประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แยก
เป็นคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะและแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 6
คนและเยาวชนดีเด่น จานวน 6 คน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ลงข้อสรุปอุปนัย
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรนาข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มากาหนดเป็นองค์ประกอบของคุณลักษณะ
ด้านจิตสาธารณะใน 3 องค์ประกอบ คือ ด้านการดูแลรักษา ด้านการบริการ ด้านการพัฒนาและแนวทางการ
เสริม สร้า งจิต สาธารณะตามแนวคิดทฤษฎี การเรียนรู้ทางปัญ ญาสัง คมและการเรียนรู้ด้วยการรับใช้ สังคม ใน
กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นสร้างความพร้อม โดยใช้แนวคิดของแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมในการศึกษาและการ
สังเกตตัวแบบทั้งที่มีชีวิตและสัญลักษณ์ที่หลากหลาย
2) ขั้นวิเคราะห์วางแผน เป็นขั้นที่นาความคิดที่ได้จากการสังเกตร่วมกันวิเคราะห์วางแผนด้วยการ
เลียนแบบจากตัวแบบ
3) ขั้นลงมือปฏิบัติ เป็นขั้นที่ประยุกต์ใช้แนวคิดของการรับใช้สังคมด้วยการลงมือปฏิบัติ ตามแนวทางที่
กาหนดในสถานการณ์จริง
4) ขั้ น สะท้ อ นความคิ ด เป็ น ขั้ น ที่ นั ก เรี ย นร าลึ ก เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง ผลมาถึ ง การเกิ ด
คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ยกร่างหลักสูตร มี 10 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการของหลักสูตร 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
3) โครงสร้างหลักสูตร 4) คาอธิบายรายวิชา 5) สาระการเรียนรู้ 6) คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 7) จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 8) กระบวน การเรียนรู้ 9) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 10) การวัดและประเมินผล และเอกสารประกอบหลักสูตร
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 คน พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสมโดยใช้แบบประเมิ น ความเหมาะสม เป็น แบบประเมิน ชนิด มาตราส่ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย มีค่าตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป พบว่ามีคุณภาพ อยู่ในระดับ
มากที่สุด และนาไปทดลองนาร่องกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 ที่สมัครใจเข้า
ร่วมในการทดลอง จานวน 20 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พบว่าหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรมีความเป็นไป
ได้ จากนั้นนาหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรมาปรับปรุงแก้ไขจัดทาเป็นฉบับสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองและศึกษาผลการใช้หลักสูตร โดยนาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 40 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) ออกแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. แบบวัดจิตสาธารณะ กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวัดเชิงสถานการณ์ ศึกษาทฤษฎี ตารา
เกี่ย วกับ การสร้า งแบบวั ด เชิ ง สถานการณ์ กาหนดเนื้ อหาและจ านวนข้ อตามองค์ป ระกอบของคุณ ลั กษณะจิ ต
สาธารณะ สร้างแบบวัดและนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 คนเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและพิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ทดลองใช้เพื่อหาค่าอานาจจาแนกและค่าความเที่ยง นาไปใช้จริง
2. แบบประเมินพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบประเมินพฤติกรรม ศึกษา
ทฤษฎี ต าราเกี่ย วกับ การสร้า งแบบประเมิ น พฤติ กรรม กาหนดเนื้ อหาและจ านวนข้อ ตามองค์ ป ระกอบของ
คุณลักษณะจิตสาธารณะ สร้างแบบวัดและนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 คนเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและ
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พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทดลองใช้เพื่อหาค่าอานาจจาแนกรายข้อโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่าย (r) นาไปใช้จริง
ก่อนสอนผู้วิจัยทาการวัดจิตสาธารณะด้วยแบบวัดจิตสาธารณะและให้นักเรียนประเมินพฤติกรรมตนเอง
ด้านการมีจิตสาธารณะ จากนั้นดาเนินการสอนตามหลักสูตรและหลังการใช้หลักสูตร ทาการวัดจิตสาธารณะด้วย
แบบวัดจิตสาธารณะ และให้นักเรียนประเมินพฤติกรรมตนเองด้วยแบบประเมินพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ โดยนา
คะแนนที่ได้จากการวัดด้วยแบบวัดจิตสาธารณะ จานวน 20 ข้อ และคะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรมด้านจิต
สาธารณะ จานวน 14 ข้อ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยค่าสถิติคือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที (t-test dependent)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม
ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้
1. คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่
ด้านการดูแลรักษา ด้านการบริการและด้านการพัฒนา และแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของกระบวนการ
เรียนรู้มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความพร้อม 2) ขั้นวิเคราะห์วางแผน 3) ขั้นลงมือปฏิบัติ และ4) ขั้นสะท้อน
ความคิด
2. หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการเรียนรู้ด้วย
การรับใช้สังคม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 10 องค์ประกอบ และในขั้นกระบวนการเรียนรู้ที่
นาเอาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมโดยการสังเกตตัวแบบและใช้การเลียนแบบในการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการด้วยการลงมือปฏิบัติที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงนั้นเป็นแนวคิดของการเรียนรู้ด้วยการรับ
ใช้สังคม โดยกาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ขึ้นไปจึงจะยอมรับได้
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.59 , S.D. = 0.35) และผลการ
ทดลองนาร่องพบว่ามีความเหมาะสมนาไปใช้ได้จริง
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับ
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะด้านจิต สาสาธารณะก่อนและหลังการใช้หลักสูตร พบว่า
นักเรียนมีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะหลังการใช้หลักสูตร สูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะก่อนและหลังการใช้หลักสูตร พบว่า นักเรียนมี
พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะหลังการใช้หลักสูตร สูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. การศึกษาคุณลักษณะการมีจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตร
เสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมและการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม
ผลการศึกษาข้อมูลด้านคุณลักษณะ ด้านการมีจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ คุณลักษณะด้านการมีจิตสาธารณะและแนวทางการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ 4 ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ซึ่งการดาเนินการวิจัยในขั้นนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร การใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและเยาวชนดีเด่น และนาข้อมูลที่ได้มาลง

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

24

ข้อสรุปอุปนัย กาหนดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ พบว่ามี 3 องค์ประกอบ คือ ด้านการดูแลรักษา ด้านการบริการ
และด้านการพัฒนา สอดคล้องกับบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2553) ที่กล่าวถึงข้อดีของการสัมภาษณ์ว่ามีโอกาสได้
สังเกต และศึกษาสภาพการณ์ ตลอดจนปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้คาตอบที่แน่ชัด สมบูรณ์ เพราะสามารถ
อธิบายข้อสงสัยต่างๆ ให้แก่ผู้ตอบได้ และโอกาสที่จะได้ข้อมูลมีสูงมาก เพราะผู้ตอบส่วนใหญ่ยินดีให้ความร่วมมือ
2. การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการ
เรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า หลักสูตรมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะการมีจิตสาธารณะของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร และขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นทดลองใช้และขั้น
ศึกษาผลการใช้หลักสูตรและหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้นาหลักสูตร
ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและทดลองนาร่อง (Pilot Study) เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้กับนักเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจเข้าร่วมการทดลองก่อนนาไปใช้จริง การที่หลักสูตรมีคุณภาพเนื่องจากการพัฒนา
หลักสูตร ผู้วิจัยดาเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ Taba
(1962) และ Tyler (1994) ที่เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลด้านคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนามากาหนดเป็นโครงร่างหลักสูตรที่เหมาะสมกับการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทิมา แสงเลิศอุทัย (2550), สมพร หลิมเจริญ (2552) และ อัคพงศ์ สุขมาตย์ (2553)
ที่ดาเนินการวิจัยโดยมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลเป็นการศึกษา สารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา
ความต้องการจาเป็นในการสร้างหลักสูตร 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใช้หลักสูตร และ 4) การปรับปรุง
และแก้ไขหลักสูตร
สาหรับ แนวทางการเสริม สร้า งจิต สาธารณะส าหรับ นั กเรีย นระดั บชั้ น มั ธ ยมศึกษาตอน ปลาย โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความพร้อม ด้วยให้นักเรียนมีสติในการศึกษาและการ
เรียนรู้จากตัวแบบ 2) ขั้นวิเคราะห์วางแผน 3) ขั้นลงมือปฏิบัติ และ 4) ขั้นสะท้อนความคิด เป็นกระบวนการเรียนรู้
ที่ช่วยเสริมสร้างจิตสาธารณะที่ผู้วิจัยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญาคือ ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ด้วย
การใช้ตัวแบบที่มีชีวิตจริงและตัวแบบสัญลักษณ์จากสื่อที่หลากหลายที่แสดงพฤติกรรมด้านการมีจิตสาธารณะใน 3
องค์ประกอบ จนนักเรียนสามารถเชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์สภาพจริงของโรงเรียนหรือชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Bandura (1975 ) ที่กล่าวถึงข้อดีของการเสนอตัวแบบที่มีชีวิตจริง จะทาให้ผู้สังเกตสนใจและเลียนแบบได้
ดีกว่าวิธีอื่น เพราะตัวแบบประเภทนี้ มีความใกล้เคียงหรือเหมือนกับสภาพจริงมากที่สุด และสามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ได้ ส่วนข้อดีของการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ที่เสนอผ่านสื่อต่างๆ นั้น ตัว
แบบเพียงตัวเดียว ก็สามารถก่อให้เกิดการทาตามตัวแบบและยังสามารถจัดกระบวนการเสนอตัวแบบให้เหมาะสม
ได้ก่อนนาไปใช้จริง สาหรับขั้นตอนที่ 3 และ 4 เป็นการนาองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ด้วยการรับใช้สังคมใน
สถานการณ์จริงและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่ ได้รับจนเกิดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะโดยนักเรียนสามารถ
สะท้อนความคิดที่ได้รับเผยแพร่สู่สาธารณชน สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2545) ที่กล่าวว่าการให้
ผู้เรียนเข้า ไปมี ป ระสบการณ์ ในการรับ ใช้ สั งคม ที่ ผู้ เรีย นเริ่มจากการส ารวจความต้ องการของชุ ม ชนที่ มีความ
เกี่ย วข้ องกับ เรื่องที่ เรียน และวางแผนการเข้าไปมีส่ วนร่ว มในกิจ กรรมต่า งๆ ลงมือปฏิ บัติ การรับ ใช้ สัง คมตาม
โครงการและนาประสบการณ์ทั้งหลายที่ได้รับมาคิดพิจารณาไตร่ตรองจนกระทั่งเกิดความคิดรวบยอด ทานอง
เดียวกับแนวคิดของ Dewey, John (1926 ) ที่พบว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนลงมือกระทาเองและเชื่อ
ว่าประสบการณ์มีความสาคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนประสบการณ์ของผู้เรียน เป็นเรื่องทางกายภาพ
และสังคมที่เขามีส่วนร่วมอยู่ ดังนั้นประสบการณ์จึงสามารถเรียนรู้และแบ่งปันกันได้และยังสอดคล้องกับรูปแบบ
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 4 ขั้นตอนของ Coverdell (2002)
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3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับ
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า
3.1 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
เสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าหลังการใช้หลักสูตรนักเรียนมี คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ สูงกว่า
ก่อนการใช้หลักสูตร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อวิเคราะห์ใน 3 องค์ประกอบ พบว่า หลังการใช้
หลักสูตรนักเรียนมีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ สูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร ทั้ง 3 องค์ประกอบ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตร ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญในการ
พัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะด้านการมีจิตสาธารณะ และการนาเสนอตัวแบบโดยให้นักเรียนสังเกตพฤติกรรม
และผลที่ได้รับของตัวแบบเพื่อให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการกระทาของตัวแบบจนส่งผลให้นักเรียน
ดาเนินกิจกรรมด้วยการเลียนแบบจากตัวแบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ Bandura (1975 ) ที่กล่าวถึงข้อดีของตัว
แบบที่มีชีวิตจริงว่าทาให้ผู้สังเกตสนใจและเลียนแบบได้ดีกว่าวิธีอื่น เพราะตัวแบบประเภทนี้ มีความใกล้เคียงหรือ
เหมือนกับสภาพจริงมากที่สุด และยังสอดคล้องกับสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2553 ) ที่ว่าการเสนอตัวแบบหลายๆ ตัว
จะช่วยทาให้มีการเสนอตัวแบบมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้สังเกตจะพบว่ามีตัวแบบบางตัวมีลักษณะ
คล้ายกับตนตลอดจนทาให้ได้เรียนรู้การแสดงพฤติกรรมหลายๆ อย่าง ทาให้ผู้สังเกตมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการ
แสดงออกในหลายๆ สภาพการณ์ นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะพบว่านักเรียนมี
คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะในด้านการดูแลรักษาสูงกว่าด้านการบริการและด้านการพัฒนา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
นักเรียนมีความคุ้นชินกับกิจกรรมหรือสถานการณ์ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาสิ่งที่เป็นสาธารณะ
สมบัติทั้งในและนอกโรงเรียนเช่น กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ห้องเรียนสีขาว ความรู้จากสวนหย่อม เป็นต้น
รวมทั้งนักเรียนสามารถดาเนินการและลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดจากการร่วมคิดและวางแผนในกลุ่มของตนเองโดย
เชื่อมโยงปัญหาเข้าสู่การเสริมสร้างจิตสาธารณะด้วยการแสดงออกด้านการรับใช้สังคม นอกจากนี้ยังลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมได้ทันทีโ ดยไม่ต้องรอเวลาและโอกาส โดยไม่ต้องใช้เวลาในการประสานงานกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะด้านการดูแลรักษาสูงกว่ าด้านอื่น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ
ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และคณะ (2544) ที่กล่าวว่า การนาเนื้อหาของบทเรียนมาจัดโครงการที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาในชีวิต
จริงของชุมชนหรือในทางกลับกันเป็นการเชื่อมโยงปัญหาในชุมชนเข้ามาสู่บทเรียนและในบางโอกาสอาจเป็นการนา
นักเรียนออกไปทากิจกรรมในชุมชนโดยถือว่า กิจกรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตรและการเรียนรู้ ด้วย
การรับใช้สังคมยังสามารถสร้างความเป็นคนดีหรือคนที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมนอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับศุภโชค เสือทอง (2554) ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่าผลการเปรียบเทียบการมีจิตสาธารณะด้านเจตคติและด้านพฤติกรรมของ
นักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน หลังการทดลองการใช้หลักสูตรเสริมของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Albert (1996) ที่ทาการศึกษาการวิจัยแบบ
บรรยายถึงโปรแกรมการรับใช้สังคมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐแคลิฟอร์เนีย พบว่าโปรแกรมการรับใช้สังคมทาให้
นักเรียนมีสติปัญญาเพิ่มขึ้น มีพัฒนาการทางด้านสังคมและด้านจิตใจเพิ่มขึ้น มีความรู้สึกต่อการรับผิดชอบสังคม
สูงขึ้น มีเจตคติในทางบวกต่อผู้ใหญ่และผู้อื่นมากขึ้น มีจริยธรรมดีขึ้น
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3.2 ผลการศึกษาพฤติ กรรมการมีจิ ตสาธารณะของนั กเรีย นก่อนและหลัง การใช้หลักสูต ร
เสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า พฤติกรรมการมีจิต
สาธารณะของนักเรียนสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อวิเคราะห์ใน 3
องค์ประกอบ พบว่า พฤติกรรมการมี จิตสาธารณะของนักเรียนทั้ง 3 องค์ประกอบ สูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น สามารถเสริมสร้างพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียน
สามารถเชื่อมโยงการแสดงออกของตัวแบบที่ได้จากการสังเกต มาประยุกต์ใช้ด้วยการเลียนแบบในชีวิตประจาวันได้
อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับความเป็นจริงที่พบเห็นในโรงเรียนหรือชุมชน รวมทั้งการรวมกลุ่มของนักเรียน
ที่อาศัยในหมู่บ้านหรือชุมชนเดียวกัน เพื่อร่วมกันวางแผน ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนด้วยการพูดคุยกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือผู้ปกครองหรือหัวหน้าชุมชนเป็นต้น และยังเป็นความต้องการให้บริการ ช่วยเหลือผู้อื่น ดูแลรักษาสิ่ง
ที่เป็นสาธารณะสมบัติของส่วนรวม รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมในพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Bandura (1989) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้ที่เกิดจากการพัฒนาจิตใจของตนเอง ที่เริ่มจากการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทางปั ญ ญา จะน าไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของตนเอง ซึ่ง นั บ ได้ ว่ า เป็ น จุด เริ่มต้ น ของการ
แสดงออกทางความคิดลงสู่การลงมือปฏิบัติด้วยการรับใช้สังคมในสถานการณ์จริงและสอดคล้องกับ จินตนา พุทธเม
ตะ (2548) ได้ศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของประเทศเกาหลี พบว่า การสอนใน
หลักสูตรแฝง ซึ่งนักเรียนจะเรียนรู้คุณธรรมจากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริง วิธีการนี้จะส่งผลต่อนักเรียน
อย่างลึกซึ้งและยาวนานมากกว่าหลักสูตรในโรงเรียนหรือในห้องเรียน นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
มีจิตสาธารณะพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะด้านการดูแลรักษาสูงกว่าด้านการบริการและด้านการ
พัฒ นา ทั้ ง นี้ อาจเนื่ องมาจากคุณ ลั กษณะด้ านจิ ต สาธารณะด้ า นการดู แลรักษาของนั กเรีย นที่ สู ง กว่ า ด้ า นอื่น ๆ
จึงเชื่อมโยงสู่การแสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะด้านการดูแลรักษา และนักเรียนยังสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ในด้า นการดูแลรักษาได้ทุกและทุกสถานที่ สอดคล้ องกับงานวิจั ยของ เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ (2553) พบว่ า
แนวทางการพัฒนาจิต สานึ กสาธารณะสามารถกระทาได้ทั้ง การจัดกิจกรรมที่เยาวชนเป็ นผู้น ากิจ กรรม ได้แก่
การรวมกลุ่มกันทากิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมที่เ ยาวชนเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ และกิจกรรมที่
สามารถทาได้ในชีวิตประจาวัน เช่น การดูหนัง การเก็บขยะในที่สาธารณะ เป็นต้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชวาลา เวชยันต์ (2544) พบว่ากรณีศึกษาที่เรียนด้วยแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยความ
ตระหนักในการรับใช้สังคม สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม
ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. การตรวจสอบและให้คาแนะนาของครูในการวางแผนการดาเนินกิจกรรมตามโครงการจะเป็นการช่วย
ให้นักเรียนดาเนินกิจกรรมตามโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ก่อนการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งบทบาทของครูมี
ความสาคัญต่อการกระตุ้น ชี้แนะและครูต้องให้อิสระในทางความคิดแก่นักเรียน ครูไม่ควรกาหนดกิจกรรมให้
นักเรียนปฏิบัติ เช่น การแบ่งพื้นที่ให้นักเรียนทาความสะอาด การกาหนดวันและเวลาในการพัฒนาโรงเรียน เป็นต้น
ควรเป็นกิจกรรมที่มาจากการคิดแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริงของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงออก
เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะได้ตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง
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2. มีการเตรียมความพร้อมสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เนื่องจากความสนใจของนักเรียนมีช่วง
สั้นๆ ซึ่งควรใช้กิจกรรม ที่หลากหลายและเหมาะกับวัยของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิและจดจ่อกับเรื่องราวที่
จะได้เรียนรู้
3. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านจิตสาธารณะให้แก่นักเรียน ในระดับชั้นที่สูงขึ้น และติดตามการ
ปฏิบัติกิจกรรมด้านจิตสาธารณะในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่ อสะท้อนให้เห็นถึงความ
ต่อเนื่องและความคงทนของคุณลักษณะจิตสาธารณะและพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียน

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาการใช้ตัวแบบในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ในข้ออื่นๆ เช่น ซื่อสัตย์สุจริต และอยู่อย่างพอเพียง เป็นต้น
2. ควรมีการติดตามความต่อเนื่องของการแสดงออกคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะที่เป็นที่เป็นรูปธรรม ใน
ทุกระดับชั้น โดยใช้เวลาในการประชุมประจาสัปดาห์ ในชั่วโมงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือชั่วโมงกิจกรรม
ลูกเสือและยุวกาชาด และเก็บข้อมูลเพื่อทราบถึงความคงทนของคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ
3. ควรมีการติดตามเพื่อทราบถึงพัฒนาการของคุณลักษณะจิตสาธารณะกับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ
4. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคุณลักษณะจิตสาธารณะกับพฤติกรรมการมีจิต
สาธารณะของนักเรียนที่ใช้หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะ
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การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาทาง
วิทยาศาสตร์ โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
The development of an instructional model to enhance science problem solving ability
based on mediated learning experience approach for higher secondary school students

ผู้วิจัย

ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก

บทคัดย่อ
การวิ จั ย การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อเสริ ม สร้ า งความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาทาง
วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยอิ ง แนวคิ ด ประสบการณ์ การเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อกลางส าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวดาเนินการจัดการเรียนการสอนครูต้นแบบแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ 2) สร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนและทดลองน าร่อง 3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จานวน 1 ห้องเรียน เครื่องมือ
ที่ใช้ได้แก่แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (dependent samples t–test) และแบบกลุ่มเดียว (one sample t–test) ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมี 6 ขั้นตอน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : รูปแบบการเรียนการสอน, การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์, ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง
Abstract
The purpose of this research was to develop an instructional model to enhance
science problem solving ability based through mediated learning experience approach for
higher secondary school students. The objective were 1) to study the method of teaching
through mediated leaning experience approach for secondary school students, 2) to develop
and evaluate the quality of the instructional model, and 3) to implement the instructional
model. This samples were drawn by mans of cluster random sampling. The data were
analyzed by using mean, Standard deviation, Dependent samples t–test and One sample t–
test. The results were as follows. Instruction management of mediated leaning experience
consisted of six steps including. The quality of the model checked by experts was good.
Posttrial score was higher than pretrial score; and higher than 70 percent, statistically
significant at the .01 level. Achievement in science, posttrial score was higher than pretrial
score statistically significant at the .01 level.
Keywords : Instructional model, Science Problem Solving, Mediated Learning Experience
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บทนา
ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารมีการติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นการคิดจึง
เป็นกลไกสาคัญที่ใช้ในการเรียนรู้และเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดขึ้นในเด็กไทย การส่งเสริมทักษะ
การคิดจึงเป็นพื้นฐานสาคัญในการปลูกฝังกระบวนการคิ ดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและมีเป้าหมายชัดเจนในการ
นาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551, หน้า142) กล่าวว่าการคิดแก้ปัญหาเป็นสิ่งสาคัญต่อวิถีการดาเนิน
ชีวิตในสังคมมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้การคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาเป็น
ทักษะที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการดารงชีวิตที่วุ่นวายสับสนได้เป็นอย่างดี ผู้ที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาจะ
สามารถเผชิญกับภาวะสังคมสับสนวุ่นวายได้อย่างเข้มแข็งมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาเยาวชนของชาติ เข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กาหนด ช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ประการ ซึ่งสมรรถนะสาคัญด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหาเป็นหนึ่งในห้าประการนั้น เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพื้ น ฐานของ หลั ก เหตุ ผ ล คุ ณ ธรรมและข้อ มู ล สารสนเทศ มี ค วามเข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมี
การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, หน้า 1) กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ทาให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็น
เหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่สาคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่ างเป็ นระบบ สามารถตั ดสิ นใจโดยใช้ ข้ อมู ลหลากหลายและประจั กษ์ พยานที่ ตรวจสอบได้ ซึ่ งธงชั ย ชิ วปรี ชา
(2552, Online) กล่าวว่า มนุษย์ต้องมีความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ สามารถติดตามความก้าวหน้าและนา
วิทยาศาสตร์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจะสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้
แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2546, หน้า 216) ได้เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ระบบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยตรงในการ
ทากิจกรรมเหล่านั้น จึงจะมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับวรรณทิพา รอดแรงค้า (2540,หน้า 35 - 36) กล่าวว่า การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คือกระบวนการเรียนรู้ที่ได้นาเอาระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใช้แสวงหาความรู้ โดยผู้เรียนพยายามคิดค้นหาวิธี
แก้ปัญหาต่างๆ และการแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นการสร้างความรู้ใหม่และทักษะใหม่โดยอาศัยความรู้และ
ทักษะเดิมที่มีอยู่ก่อน ซึ่งความรู้นี้เป็นความรู้ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ข้อเท็จจริง แนวคิด หลักการ กฎ
ทฤษฎีและทักษะกระบวนการที่เหมาะสมมาใช้ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้พิมพันธ์ เดชะคุปต์
(2545, หน้า 9) ได้กล่าวว่าความสามารถการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะทางปัญญา (Intellectual skills)
เพราะเป็ น กระบวนการคิ ด และการหาความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์อ ย่ า งเป็ น ระบบตามขั้น ตอนของวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อใช้แก้ปัญหา รวมทั้งค้นคว้าหาความรู้มาร่วมกันในสถานการณ์ที่เป็นจริง สอดคล้องกับสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2550, หน้า 2) ได้กล่าวว่า กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์จะสามารถพัฒนา
ผู้เรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ การฝึกทักษะการสังเกต การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและการสรุป
ความ กระบวนการแก้ปัญหามีขั้นตอน มีเหตุผล ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ซึ่ง
กันและกันระหว่างผู้เรียน
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จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
และ2558 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 (เพชรบูรณ์) พบว่าวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส 05
มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 32.54 และ33.40 ระดับสังกัด 32.67 และ33.55 ระดับจังหวัด 30.19 และ32.00
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 30.26 และ32.06 ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนน 23.00-34.99 ระดับคุณภาพ พอใช้ จาก
สภาวการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค้นหา
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คือ มีความรู้ความเข้าใจ ใช้กระบวนการสืบ
สอบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีการนาความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ มีเจตคติและความสนใจ มีทักษะ
ในการปฏิบัติ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2545, หน้า 7- 8) จึงได้มีการนารูปแบบวิธีการสอนมาใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนอยู่เป็นจานวนมาก แต่ก็พบว่ามีข้อจากัดในการ
นาไปใช้ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนและผู้สอน ซึ่ง การเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่
ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตน ไม่มีบุคคลใดสามารถเรียนรู้แทนกันได้ ซึ่งสกินเนอร์ (Skinner อ้างถึงใน
พรรณี ชู ทั ย เจนจิ ต , 2550, หน้ า 214) ได้ กล่ า วว่ า เป็ น ความยากล าบากอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะให้ เด็ ก ค้ น พบสิ่ ง ต่ า งๆ
ด้วยตนเอง การปล่อยให้เด็กค้นคว้าหาคาตอบเองโดยไม่รู้ทิศทางจะทาให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์โดยเฉพาะการ
คิ ด แก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น ความสามารถทางสมองในการขจั ด ความไม่ ส มดุ ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น และเป็ น
กระบวนการทางปัญญาที่เกิดขึ้นในสมองของบุคคล โดยเมื่อบุคคลรับข้อมูลเข้ามาแล้วจะดาเนินการจัดกระทากับ
ข้อมูลเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหา ดังนั้นแนวทางในการจัด การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมจึงควรจะเป็นรูปแบบวิธีการที่มีลักษณะการช่วยเหลือ แนะนาให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ พรรณี ชูทัย เจนจิต (2550, หน้า 225) กล่าวไว้ว่า ผู้ที่เป็นครูสามารถช่วยให้การ
เรียนของผู้เรียนมีประสิทธิภาพได้ ถ้าครูทราบว่าการทางานของการบันทึกสัมผัสเป็นเช่นไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การมองเห็น การได้ยินหรือการได้กลิ่น ซึ่งเด็กมีประสบการณ์จากสิ่งต่างๆ เหล่านี้มาก่อนที่จะเข้าโรงเรียน ครู
สามารถสร้างให้ผู้เรียนเกิดความประทับใจได้ทั้งจากข้อมูลเองและจากการเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม โดยทั่วไป
แล้วผู้เรียนพร้อมที่จะให้ความใส่ใจกับสิ่งที่คาดหวังว่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีความหมาย ซึ่งครูมีวิธีจัดการเรียน
การสอนให้ตอบสนองกับความคาดหวังของผู้เรียนได้ ซึ่งอรพรรณ พรสีมา (2543, หน้า 3-7) ได้แสดงความคิดเห็น
ว่าการคิดเป็นกระบวนการทางานของสมองเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เป็นปฏิกิริยาภายในสมองที่โต้ตอบต่อสิ่งเร้าตั้งแต่
การรับข้อมูล การพิจารณาและการจัดข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยรอบด้านเพื่อหาเหตุผลและความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ทบทวน ไตร่ตรอง สังเคราะห์แนวคิดต่างๆ เข้าด้วยกัน เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือทางเลือก
ใหม่และคิดแก้ปัญหา แนวคิดเรื่องประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง (Mediated learning Experience) ซึ่ง
รีวเวน เฟอร์ติน (Reuven Feuerstein, 1991, p.1-3) เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลนั้น แบบแผนของการเรียนรู้
(Modality of learning) จะต้องมีลักษณะดังนี้ S–H–O–H–R ซึ่ง S ย่อมาจาก Stimulus หมายถึง สิ่งเร้า, H ย่อมา
จาก Human Mediator หมายถึงผู้เป็นสื่อกลาง, O ย่อมาจาก Organism หมายถึงอินทรีย์หรือผู้เรียนแต่ละคน,
R ย่อมาจาก Response หมายถึงการตอบสนอง ซึ่งแบบแผนการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า ในการเรียนรู้
ของบุคคลนั้นจะต้องมีผู้ที่เป็นสื่อกลางคอยช่วยเหลือ แนะนาในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเร้าและการตอบสนอง ครูถือ
ว่าเป็นบุคคลสาคัญในการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ บทบาทของครูในการทาหน้าที่เป็นคนกลางช่วย
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Mediator)นั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักของประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยครูมี
บทบาทสาคัญในการเลือกและเสริมแต่งประสบการณ์เรียนรู้ตลอดจนการตอบสนองของผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมาย
ปลายทางของการเรียนรู้อยู่ที่ความเป็ นอิสระของผู้เรียนและความร่วมมือในการเรียนรู้เป็นสาคัญ สอดคล้องกับ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2543, หน้า 64) กล่าวไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ คือครูมีบทบาทสาคัญในการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นเตรียมการเรียนเป็นขั้นที่
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ครูต้องศึกษาสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรเพื่อวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่องพร้อมทั้ง
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นขั้นที่ครู ทาหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุ้น ส่งเสริม อานวยความสะดวก ช่วยเหลือและ
แนะนาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง สรุปความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
และนักเรียนกับนักเรียน ขั้นประเมินผลเป็นการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้ านทั้งในส่วนของ
กระบวนการและผลงานตามสภาพจริงทั้งด้านความรู้และทักษะ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องและเอื้อ
ต่อการนามาใช้ เป็ น แนวทางในการพัฒ นาความสามารถในการคิดแก้ปัญ หาทางวิ ทยาศาสตร์ของนั กเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนาแบบแผนของการเรียนรู้ S–H–O–H–R คือ 1) สิ่งเร้า (Stimulus) ผู้สอนสร้าง
สถานการณ์หรือจัดสิ่งเร้าเพื่อเร้าใจผู้เรียน ใช้คาถามกระตุ้นให้เกิดปัญหาเกิดความอยากรู้อยากเห็นและสนใจ
ติดตามบทเรียน 2) ผู้เรียน (Organism) มีส่วนร่วมเสนอกิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน มีปฏิสัมพันธ์ทั้ง
สมาชิกภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ 3) การตอบสนอง (Response)
ผู้เรียนสรุปสาระความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนช่วยเสริมหรือแก้ไขเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้องและชัดเจน
ส่วนครูจะทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ (Mediator) ช่วยให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ และมุ่งให้
ความสนใจในสิ่งกระตุ้นที่คัดสรรแล้ว ครูจะช่วยให้ผู้เรียนนาประสบการณ์เดิมของตนมาพัฒนาเชื่อมโยงกับความรู้
ใหม่เกิดความเข้าใจและนาไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ผ่านครูผู้เป็นสื่อกลางนั้น ผู้ เรียนได้
เรียนรู้จากการกระทา (learning by doing) เรียนรู้วิธีการเรียน (Learn how to learn) และวิธีการคิด (How to
think) อย่างสมบูรณ์ (Ben-Hur, 1998, p. 85)จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิ ดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ผ่านสื่อกลาง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวดาเนินการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน
สื่อกลางสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรูผ้ ่านสื่อกลางสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. เพื่ อทดลองใช้ รูป แบบการเรีย นการสอนเพื่ อเสริ ม สร้า งความสามารถในการคิด แก้ปั ญ หาทาง
วิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลางสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ศึกษาผลการใช้โดย
3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
3.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70
3.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
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กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
1. แนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง
1.1 แบบแผนของการเรียนรู้ S-H-O-H-R แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) สิ่งเร้า (S = Stimulus) 2) ผู้เรียน
(O = Organism) 3) การตอบสนอง (R = Response) 4) ครู (H = Human Mediator)
2. บทบาทของครูผู้ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางการเรียนรู้ (Mediator) ที่ครูจะต้องถือปฏิบัติในการช่วยผู้เรียนให้เกิด
ความตั้งใจและ
การตอบสนอง การตระหนักในคุณค่าของการเรียนรู้ ความสามารถเชื่อมโยง การมีส่วนร่วม ความรู้สึก
เชื่อมั่นในตนเอง การกากับตนเอง ความเป็นปัจเจกบุคคล การวางแผน เกิดความท้าทาย และการปรับเปลี่ยน
ตนเอง
3. แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อกลางกับการแก้ปัญหา
3.1 ครูทาหน้าที่เป็นตัวกลางของการเรียนรู้( Mediator) คอยให้ความช่วยเหลือในการเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนกับสิ่งเร้าและระหว่างผู้เรียนกับการตอบสนอง
3.2 ครูต้องศึกษาสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรและตัวชี้วัด เพื่อวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้
3.3 ครูทาหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุ้นส่งเสริม อานวยความสะดวกช่วยเหลือและ
แนะนา โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง สรุปความรู้ด้วยตนเอง
3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้และทักษะโดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้
4. กระบวนการการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นขั้นตอนที่ใช้ในค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
ดาเนินการแก้ปัญหา
5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6. รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอน
7. ผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอน คือความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนตามจุดประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาแนวดาเนินการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ผ่านสื่อกลางสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวิธีการดังนี้
1) การเลื อกกรณี ศึ กษา(กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้อ มู ล )ได้ แ ก่ ครู ต้ น แบบแห่ง ชาติ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จานวน 5 คน ได้มาโดยกาหนดคุณสมบัติดังนี้ สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นครูที่
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการคิดแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธ ยมศึกษาและได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดระดับจังหวัดขึ้นไป ตาแหน่งครูชานาญการพิเศษขึ้นไป และเป็น ครูที่ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
2) การเตรียมตัวเข้าสนามวิจัย ติดต่อครูต้นแบบแห่งชาติเพื่อขอทราบวันเวลาไปสังเกตการณ์จัดการเรียน
การสอน ทาหนังสือขอความร่วมมือทางราชการจากโรงเรียนวิทยานุกูลนารีไปยังโรงเรียนครูต้นแบบแห่งชาติ ศึกษา
เส้นทางการเดินรถไปยังโรงเรียนและจัดทาแผนที่แสดงเส้นทางและที่ตั้งของโรงเรียนของครูต้นแบบ และวางแผน
การเก็บรวบรวมข้อมูล

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

34

3) การเข้าสนามวิจัย ผู้วิจัยเข้าสู่สนามการวิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
4) การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1) การสังเกตแบบไม่เข้าไปมีส่วนร่วม ผู้วิจัยเข้าไปเฝ้า สังเกตพฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์
ของครูต้นแบบ โดยไม่ ให้รบกวนการดาเนินการจัดการเรียนการสอนของครู และทาการบันทึกทันทีที่สิ้นสุดการ
เรียนการสอน โดยเรียบเรียงข้อมูลตามลาดับความสาคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4.2) ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้หลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของครูต้นแบบ เพื่ อให้
ได้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่
ครูนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
4.3) การสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้วิจัยใช้เวลาว่างของครูต้นแบบเพื่อเข้าไปสัมภาษณ์โดยใช้
วิธีการพูดคุยเป็นไปอย่างง่ายๆ ไม่มีพิธีที่เป็นทางการแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน โดยผู้วิจัยกระตุ้นให้ครู
ต้นแบบเป็นผู้เล่าประสบการณ์ ความคิดและความรู้ของตัวเองในรูปของเรื่องเล่า(narrative) ตามประเด็นเกี่ยวกับ
บทบาทของครูที่ครูจะต้องถือปฏิบัติในการช่วยผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง (Mediator) และวิธีการ
ประเมินผลความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเป็นหัวข้อสนทนา
ขณะเดียวกันผู้วิจัยก็ฟังอย่างตั้งใจพร้อมกับคอยกระตุ้นให้ครูต้นแบบเรียกความคิดและความจาหรือประสบการณ์
ของตนขึ้นมา และเรียบเรียงออกมาอย่างเป็นเรื่องราวและมีความหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่
แบบบันทึกภาคสนาม (Field notes) และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในเรื่องบทบาทของครูที่ทาหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยนาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนที่มีครู
ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทของครูที่จะต้องถือปฏิบัติในการช่วยผู้เรียนเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ผ่านสื่อกลาง (Mediator) มาจัดระเบียบเนื้อหาข้อมูลและคัดสรรเอาข้อความที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของครูที่
ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ออกมาวิเคราะห์ โดยกาหนดคาหลัก (key word) เป็นประโยคสั้นๆ และให้รหัส
ข้อมูล (coding) คาหลักหรือข้อความที่มีความหมายเดียวกันจะถูกให้รหัสชื่อเดียวกัน นาคาหลักเหล่านั้นกลับเข้ามา
รวมกันใหม่ (reassembling) ให้เป็นกลุ่มๆ ตามประเด็นเกี่ยวกับบทบาทการสอนของครูที่จะต้องถือปฏิบัติในการ
ช่วยผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง (Mediator)
ขั้นตอนที่ 2 สร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ดาเนินการดังนี้
1) นาข้อสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวดาเนินการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลางสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในขั้นตอนที่ 1 มากาหนดเป็น
แนวทางในการสร้างรูปแบบการเรียนการสอน
2) ยกร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดย
อิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง ประกอบด้วย 1.ที่มาของรูปแบบการเรียนการสอน 2.ตัวรูปแบบ
การเรียนการสอน มีองค์ประกอบดังนี้ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 3.การนารูปแบบไปใช้ 4.ผลที่ได้จากการใช้รูปแบบ
3) การจัดทาเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบฯ และแผนการจัดการเรียนรู้
4) ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9
คน เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้มาโดยกาหนดคุณสมบัติดังนี้ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการ
สอน มาตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบรูปแบบตามหลักการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน พบว่า
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ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
5) ทดลองนาร่องรูปแบบการเรีย นการสอนเพื่อพิ จารณาความเป็ นไปได้ ในการปฏิบั ติ กับ นักเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ในภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 1 ห้องเรียน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ผลการทดลองนาร่อง พบว่า การจัดการเรียนการ
สอนของรูปแบบการเรียนการสอนมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบ
ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนและแบบประเมินเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลางสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลาก 1 ห้องเรียนจาก 12 ห้องเรียน ดาเนินการโดย ก่อนการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนได้ทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แล้วดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กาหนดไว้จานวน 9
แผน ขณะดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลหลังจบการเรียนรู้แต่ละแผน เพื่อศึกษาพัฒนาการ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนได้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ด้วยเครื่องมือชุดเดียวกันกับก่อนเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (dependent samples t –
test) และแบบกลุ่มเดียว (one sample t – test)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาแนวดาเนินการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้
ผ่านสื่อกลางสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีครูทาหน้าที่เป็นสื่อกลางใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒ นาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของครู
ต้นแบบ พบว่า ครูทาหน้าที่เป็นตัวกลางของการเรียนรู้ (Mediator) คอยให้ความช่วยเหลือในการเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนกับสิ่งเร้าและระหว่างผู้เรียนกับการตอบสนอง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจและการตอบสนอง การ
ตระหนักในคุณค่าของการเรียนรู้ ความสามารถเชื่อมโยง การกากับตนเองในการเรียนรู้ ความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเอง
การมีส่วนร่วมของผู้เรียน วางแผนในการเรียนรู้ของตน ความรู้สึกท้าทายในการเรียนรู้ ความเป็นปัจเจกบุคคลของ
ผู้เรียนและการปรับเปลี่ยนตนเอง
1.2 ข้ อมู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ ความสามารถในการคิด แก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ พบว่ า
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ 1) ระบุปัญหา 2) วิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหา 3) วางแผนแก้ปัญหา 4) ดาเนินการแก้ปัญหา 5) สรุปผล 6) นาข้อสรุปไปใช้กับปัญหาอื่น
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1. ขั้นกระตุ้นความสนใจ
(Attention)
2. ขั้นค้นหาข้อมูล (Explore
Data)
3. ขั้นเรียกข้อมูล (Recall)

2. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา

4. ขั้นทางาน (Practice)

4. ดาเนินการแก้ปัญหา

5. ขั้นตีความและลงข้อสรุป
(Interpreting Data)

5. สรุปผล

1. ระบุปัญหา

3. วางแผนแก้ปัญหา

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

บทบาทครูที่ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้

1.3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง พบว่า แบบแผนของการเรียนรู้
(Modality of learning) ของ Feuerstein (1991, pp. 1-2) มีลักษณะ S – H – O – H – R ซึ่ง S ย่อมาจาก
Stimulus หมายถึงสิ่งเร้า H ย่อมาจาก Human Mediator หมายถึงผู้เป็นสื่อกลาง O ย่อมาจาก Organism
หมายถึงผู้เรียนแต่ละคน R ย่อมาจาก Response หมายถึงการตอบสนอง
2. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนเพื่ อเสริมสร้างความสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลางสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.1 ผลการสร้ า งรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น คื อ รู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยดาเนินการตามกิจกรรมการสอน 6 ขั้น คือ

6. นาข้อสรุปไปใช้กับปัญหาอื่น
6. ขั้นประเมินผล
(Evaluation)
รูปแบบการจัดกิจกรรมของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลางสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Attention) ครูจัดสิ่งเร้าหรือสถานการณ์ที่ท้าทาย
น่ า สนใจ ตั้ ง ค าถามจากสถานการณ์ ใ ห้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความสนใจท าความเข้ า ใจและเชื่ อ มโยงความรู้ ที่ ไ ด้ กั บ
ประสบการณ์เดิมของตน ครูตั้งคาถามตามลาดับของเหตุการณ์เพื่อให้นักเรียนสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
2) ขั้นค้นหาข้อมูล (Explore Data) ครูตั้งคาถามประเมินความเข้าใจในปัญหาที่ได้ และนาปัญหามาจาแนกประเด็น
ว่าใช่หรือไม่ใช่ ตั้งคาถามให้นักเรียนทบทวนในรายละเอียดของสถานการณ์เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา 3) ขั้นเรียก
ข้อมูล (Recall) ครูกระตุ้นให้นักเรียนวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปัญหากับสาเหตุ ของปัญหาที่ได้ ให้นักเรียน
เข้ากลุ่มระดมความคิดเชื่อมโยงกับวิธีการแก้ปัญหาที่เคยเรียนรู้มาแล้วเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
หลายๆ แนวทาง 4) ขั้นทางาน (Practice) ครูซักถามขั้นตอนการแก้ปัญหา และให้นักเรียนเข้ากลุ่มร่วมมือกัน
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วางแผนดาเนินการแก้ปัญหา 5) ขั้นตีความและลงข้อสรุป (Interpreting Data) ครูซักถามให้นักเรียนเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ครูช่วยเสริมข้อมูลเพื่อลงข้อสรุป 6) ขั้นประเมินผล
(Evaluation) ครูตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนทาข้อสอบเป็นรายบุคคล
และตรวจใบงาน
2.2 ผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น คือ รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านสื่อกลาง
สาหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
และแผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2.3 ผลการทดลองนาร่องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ พบว่า กิจกรรมตามกระบวนการ
เรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีระบบเป็นขั้นตอน สามารถดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างต่อเนื่อง
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิด แก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลางสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นผล
มาจากการนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นโดยใช้กิจกรรมของรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้กับ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 1 ห้องเรียน ซึ่งปรากฏผล ดังนี้ (1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบมี ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
จากการดาเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิ ท ยาศาสตร์โ ดยอิ ง แนวคิด ประสบการณ์ การเรีย นรู้ ผ่ า นสื่ อ กลางส าหรับ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย
มีประเด็นที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
1. ด้านข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน พบว่า การจัดการเรียนการสอนที่มีครูทา
หน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ของครูต้นแบบแห่งชาติจานวน 5 คน มีดังนี้ ครูทาหน้าที่ศึกษาสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรและตัวชี้วัด
เพื่อวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่อง พร้อมทั้งเตรียมวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ที่จะใช้
ในกิจกรรมการเรียนการสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูต้องสร้างความสนใจด้วยการทบทวนเนื้อหา
เดิมหรือนาเสนอสถานการณ์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจและตอบสนอง ตระหนักในคุณค่าของการเรียนรู้ เชื่อมโยง
กับความรู้เดิม ซักถามให้เกิดความท้าทายในการเรียนรู้ การให้นักเรียนสารวจและค้นหาครูควรชี้แนะวิธีการศึกษา
และวิเคราะห์เอกสารเพื่อให้ผู้เรียนตั้งใจและตอบสนอง ตระหนักในคุณค่าของการเรียนรู้ เชื่อมโยงกับความรู้เดิม
การทากิจกรรมกลุ่ ม วางแผนและลงมือทางาน ครูต้องแนะแนวทางการปฏิบัติ กระตุ้นให้ปฏิบัติ ติดตามและ
ช่วยเหลือให้การเสริมแรง การอธิบายและลงข้อสรุปครูต้องทบทวนการปฏิบัติ ซักถามช่วยเสริมข้อมูลหรือแก้ไขให้
ถูกต้ องเพื่ อให้ผู้ เรีย นมี ความรู้สึ กเชื่ อมั่ น ในตนเอง การขยายผลความรู้ ครูต้ องช่ ว ยน าความรู้ที่ ไ ด้ เชื่ อมโยงกับ
สถานการณ์ใหม่เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกท้าทายและปรับเปลี่ยนตนเอง ครูประเมินผลด้วย
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การทดสอบเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม และผลจากการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นปัจเจกบุคคลและการปรับเปลี่ยน
ตนเองของนักเรียน
2. ด้านรูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบที่พัฒนาขึ้นดาเนินการโดยสังเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนที่มีครูทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้
ผ่ า นสื่ อ กลาง ความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ น ามาเป็ น กรอบในการก าหนดหลั ก การ
วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ซึ่งมีอยู่ 3 ขั้นตอน และนาเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนการสอนของครูต้นแบบมาเป็นกรอบในการกาหนดกิจกรรมและขั้ นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในครั้งนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ Joyce และ Weil (1996, pp. 5-14) และ ทิศนา แขมมณี (2550, หน้า 4-5) ที่ได้เสนอ
แนวทางการพัฒ นารูปแบบว่า การพัฒนารูป แบบต้องมี ทฤษฏีรองรับ ควรมีการวิจัยเพื่อตรวจสอบทฤษฏีและ
ตรวจสอบคุณภาพในเชิงวิชาการใช้ในสถานการณ์จริง โดยการออกแบบองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
ประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล จัดท า
เอกสารประกอบรูปแบบ นาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบและเอกสาร
ประกอบรูปแบบในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยนาข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข และนาไปทดลองนาร่องเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไป
ทดลองใช้รูปแบบให้ได้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นจึงทาให้มั่นใจได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนาไปใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบได้
3. ด้านผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
3.1 ผลความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่เป็นกลุ่มทดลองมีคะแนนผลความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลที่พบนี้เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
กาหนดไว้ในแต่ละแผนการเรียนรู้ มีแนวการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มทดลอง
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.60 และคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 15.22 ซึ่งมีความแตกต่างไม่มาก
ทั้งนี้เพราะว่า รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยอิง
แนวคิ ด ประสบการณ์ การเรีย นรู้ผ่ า นสื่ อกลางส าหรับ นักเรีย นชั้ นมั ธ ยมศึ กษาตอนปลายที่ พั ฒ นาขึ้น มุ่ ง เน้ น ที่
กระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา และเนื้อหาที่นามาใช้ก็ได้มาจากผู้เรียนคัด เลือกตามความสนใจและเป็น
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบัน จึงส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้ไม่มากนัก แต่อย่างไร ก็ตามจากผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
ได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ซึ่ งเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่งต่อผู้เรียน ดังที่พิมพ์ เดชะคุปต์ (2545, หน้า 7) กล่าวว่า
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงในปัจจุบันมิได้มุ่งเฉพาะเนื้อหาความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าและเรียบเรียงไว้
อย่างมีระเบียบ แต่หมายถึงกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับแนวคิดของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2543, หน้า18-20) ที่เสนอไว้ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรลดการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาลง
ผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทร่ว มกันใช้กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ให้ผู้เรีย นได้เรียนจาก
สถานการณ์จริงที่เป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตจริง เรียนรู้ความจริงในตัวเองและความจริงในสิ่งแวดล้อมจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็ มตามความสามารถทั้ง ด้านความรู้ จิต ใจ อารมณ์ และทักษะต่ างๆ กระตุ้ นให้ผู้เรียนไ ด้เรียนรู้อย่ างมี

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

39

ประสิทธิภาพโดยการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ครูทาหน้าที่เตรียมการ จัดสิ่งเร้า ให้คาปรึกษา วางแนวกิจกรรมและ
ประเมินผล ดังนั้น การสอนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องควรให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาการวิจัยไปใช้
1. ผู้สอนที่นารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้ สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ใช้ในการสอน และสามารถ
ปรับเวลาที่ใช้ในการสอนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามระดับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. ผู้สอนอาจมีการวัดผลประเมินผลโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินจากการทาโครงงาน การ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน
3. ผู้สอนควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับเนื้อหาสาระในรายวิชาไปพร้อมๆกัน
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การพั ฒ นาหลัก สู ต รเสริ มสร้ างความสามารถการท าวิ จั ยในชั้น เรี ย น ส าหรั บครู ผู้ ส อน สัง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
A Curriculum Development to Enchance Classroom Action Research For Teachers
Under the Office of the Primary Education Service Area Chai Nat

ผู้วิจัย

ดร.มงคล หมู่มาก
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถ
การทาวิจัยในชั้นเรียน สาหรับครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 2.เพื่อสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการทาวิจัยในชั้นเรียน สาหรับครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 3. เพื่อทดลองใช้หลั กสูตรเสริมสร้างความสามารถการทาวิจัยในชั้นเรียน
สาหรับครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และได้ดาเนินการตามกระบวนการวิจัย
และพัฒนา 3 ขั้นตอน คือ 1.ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน โดยการสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ และครูที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 7 คน 2.
สร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถทาวิจัยปฏิบตั ิการในชัน้ เรียน โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 7
ท่าน 3.ทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสาหรับครูกับครูผู้สอนที่สมัครใจเข้า
ร่วมกิจกรรม จานวน 30 คน ปีการศึกษา 2558 โดย 3.1 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูก่อนอบรมและหลัง
อบรมวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 3.2 ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 75 3.3 ศึกษาเจตคติที่มีต่อการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู
ผลการวิจัย พบว่า
1. ข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ได้แก่ ความรู้วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ประกอบด้วย 1) ความสาคัญและความหมายของวิจั ย 2) วัตถุประสงค์การ
วิจัย 3) ขั้นตอนการปฏิบัติการวิจัย 4) รูปแบบนวัตกรรม และ 5) การวัดและประเมินผล สาหรับความสามารถใน
การทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ประกอบไปด้วย ขั้นตอน 1) การกาหนดปัญหา 2) การเลือกวิธีการหรือนวัตกรรม
3) การสร้างนวัตกรรม 4) การรายงานผลนวัตกรรม
2. หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการและ
เหตุผล 2)วัตถุป ระสงค์ 3) โครงสร้างของเนื้อหา 4) กิจกรรมการเรีย นรู้ 5) การประเมินผล และคุณ ภาพของ
หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสาหรับครู มีความเหมาะสมระดับมาก
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสาหรับครู พบว่า
3.1) ครูมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.2) ครูมี
ความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนด้วยเครือข่ายการจัดการความรู้ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 3.3) ครูมี
เจตคติที่ดีต่อการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนด้วยเครือข่ายการจัดการความรู้ ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการทาวิจัยในชั้นเรียน สาหรับครูผู้สอน
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study foundation information for
curriculum development to enhance classroom action for teacher. 2) to construct and
evaluate the quality of the curriculum to enhance classroom action for teacher. 3) to
implement the curriculum to enhance classroom action for teacher. The research procedure
was conducted though research and development methodology, consisted of 3 steps as
follow ; step 1 Studying foundation information in order to specify the issue for focus group
discussion the finding was used for curriculum development to enhance classroom action
research for teacher by 3 experts in Knowledge management and network 3 teacher who
had classroom action research experience . Step 2 Constructing and verifying quality of
curriculum to enhance classroom action research by 7 expert. Step 3 Implementing the
curriculum to enhance classroom action research for teacher with 30 volunteer teachers.
The finding from implementation can be described in 3 issues. 3.1) compare knowledge and
understanding of teachers before and after the use the curriculum. 3.2) Study and compare
classroom action research for teachers and comparing with the criterion 75 percent. 3.3
Study attitude of teacher on the use of curriculum development to enhance classroom action
research teachers.
The results were as follows:
1. The essential classroom action research for teacher was categorized into three
facts: 1) content knowledge classroom action research, 2) classroom action research and
2. Components of the curriculum were1) principles and necessities,2)objectives 3)
content structure 4) knowledge management network activities, 5) evaluation. The quality
of curriculum was appropriate at a high level,
3. The results of using training curriculum revealed that:
3.1 The comparing knowledge and understanding of teachers after training
was higher than before the use of training at the level of significance of .01.
3.2 The study and compare classroom action research for teachers was higher than the
criterion 75 percent.
3.3 Study attitude of teacher on the use of curriculum development to
enhance classroom action research network for teachers after training level very good.
Keyword : A Curriculum Development to Enchance Classroom Action Research For Teachers

บทนา
การทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน จึงเป็นหน้าที่หลักของครูที่ต้องมีความรู้และมีความสามารถในการทาวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีคุณภาพและนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒ นาความสาเร็จให้กับผู้เรียนของตนตามที่
ความคาดหวั ง และยั ง ช่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพด้ า นวิ ช าชี พ ของครู ตลอดจนความก้ า วหน้ า ในต าแหน่ ง วิ ช าการ
(มนสิช สิทธิสมบูรณ์, 2546,หน้า 3) ความสาคัญของวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนนั้น
จะทาให้เกิดผลดี 4 ด้านด้วยกั นคือ 1) ด้านนักเรียน คือช่วยพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงกว่าเดิม และแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ2) ด้านประโยชน์ ต่อตัวครู กล่าวคือ
ช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในการสร้างองค์ความรู้ พัฒ นาทักษะการวิจัยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
และตระหนักถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น 3) ด้านวิชาชีพและเพื่อนร่วมงาน
ช่วยทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ใน การพัฒนาวิชาชีพการแบ่งปันข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ในการทางานแบบร่วมมือ
ร่วมพลังระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพและผู้มีส่วนร่วมให้ได้รับการพัฒนา 4)ด้านสังคมเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ของ
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คนในสังคม ทาให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (นิภาพร กุลสมบูรณ์, 2552, หน้า
32) จึงสรุปได้ว่า การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนั้นเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบที่มีประโยชน์ต่อ นักเรียน
ครู วิชาชีพและสังคม
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในช่วงระยะสอง
ทศวรรษที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานสามารถ
ผลิตคนในประเทศของตนเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ครูจึงเปรียบเสมือนหน้าด่านที่สาคัญในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษาและเป็นกลไกที่สาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้น
หากเราไม่มี การพัฒนาครูคงจะมุ่งหวังในการพัฒนาคุ ณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ยาก ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึง
ต้องพัฒนาคุณภาพครูให้มีความรู้ความสามารถในด้านหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน จากผลการปฏิรูปการศึกษาช่วงปีพุทธศักราช2552–2561 ได้กาหนดคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทย กาหนดประเด็นของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก 6 ประเด็นด้วยกัน
คือ ประเด็นที่ 1 การพัฒนาครูประเด็นที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประเด็นที่ 3 การวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ประเด็นที่ 4 การวัดและประเมินผล ประเด็นที่ 5 การพัฒนาสื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
และประเด็นที่6 การประกันคุณภาพการศึกษา จากการประเมินสรุปผลทั้ง 6 ประเด็น พบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุ ด (M=2.70 และ1.03) คือ ประเด็ น ที่ 3 การวิ จั ย ปฏิบั ติ การในชั้ น เรีย น คื อประเด็ น หั ว ข้อ ครูใช้ การวิ จั ย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พบว่า ครูไม่นาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมาใช้กับการจัดการ
เรียนการสอน ข้อค้นพบสาเหตุที่สาคัญ ได้แก่ ครูไม่มีความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับการทาวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน ครูไม่มีเวลาในการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและครูไ ม่เห็นความสาคัญของการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน ส่วนประเด็นที่สอง คือ ประเด็นหัวข้อ ครูทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องพบว่าครูไม่นาเอาวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนกลับมาใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อค้นพบสาเหตุที่สาคัญ ได้แก่ ครูขาดความผูกพันและ
ความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านการวิจัย รวมทั้งการนางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมา
ใช้ทาให้มี การพัฒนานวัตกรรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนพัฒนาในวงแคบและไม่เกิดความต่อเนื่อง (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2555,หน้า7-13) สอดคล้องกับสภาพปัญหา การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของ
ครูในปัจจุบันได้แก่ 1) กระบวนการพัฒนาครูในอดีตเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การสอนมากกว่าศาสตร์การ
วิจัยทาให้ครูส่วนใหญ่มีข้อจากัดเกี่ยวกับวิธี การดาเนินการวิจัย 2) ครูขาดการมีส่วนร่วมกับครูด้วยกันในการสร้าง
งานวิจัยปฏิบัติการใน ชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 3) ภาระงานในหน้าที่มีมากเช่น มีครูไม่ครบชั้นเรียนครูมีงานด้านอื่น ๆ
มาก (พิสณุ ฟองศรี, 2552, หน้า 3)
จากสภาพการนิ เทศ ติ ด ตามการจั ด การเรีย นรู้ข องครูผู้ ส อนของสั ง กัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท ปีการศึกษา 2557 ครูส่วนใหญ่มักจะสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการในประเด็นต่างๆ และ
มีประเด็นที่สาคัญประการหนึ่งคือ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่จะนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในห้องเรียนที่เป็น
ระบบยังความรู้และประสบการณ์ที่จะนาไปใช้ได้จริงซึ่ง ปัจจุบันครูต้องพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนด้วยการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอันเป็นแนวทางที่จะใช้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่จะทาให้
เกิดการแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียนสูงขึ้นตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่กาหนด
คุณภาพครู การส่งเสริมให้ครูสร้างงานวิจัยเพื่อนาไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนสนับสนุนแนวทาง การปฏิรูป
การศึกษาที่พบปัญหาเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยการพัฒนาครูมีความรู้ความเข้าใจ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และสามารถสร้างวิธีการหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพนาไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง และจากแนวความคิดเห็นของนักวิชาการที่สนับสนุนการใช้กิจกรรมเครือข่ายองค์ประกอบและ
กระบวนการจัดการความรู้ เข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาจะส่งผลดีต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้วิจัย ในฐานะ
ศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้และสนใจในเรื่องการวิจัยเชิงปฏิ บัติการจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง
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ความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสาหรับครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ขึ้น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติในระดับชั้นเรียนและนาไปใช้ในการ
พัฒนานวัตกรรมของตนอย่างต่อเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาข้อมู ล พื้ น ฐานส าหรับ หลั กสู ต รเสริม สร้า งความสามารถการท าวิ จั ย ในชั้ น เรีย น ส าหรับ
ครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
2. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูต รเสริมสร้างความสามารถการทาวิจัยในชั้นเรียน สาหรับ
ครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
3. เพื่อใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสาหรับครูโดย
3.1 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน
3.2 เปรียบเทียบความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเกณฑ์ร้อยละ 75
3.3 ศึกษาเจตคติต่อการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537)
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. โครงสร้างเนื้อหา
4. กิจกรรมการเรียนรู้
5. การประเมินผล
การทาวิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
ประกอบไปด้วย ขั้นตอน
1) การกาหนดปัญหา
2) การเลือกวิธีการหรือ
นวัตกรรม
3) การสร้างนวัตกรรม
4) การรายงานผลนวัตกรรม

หลักสูตรเสริมสร้างทาวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนสาหรับครู
1. หลักการและเหตุผล
หลักการวัตถุประสงค์
- ครูมีความรู้ความเข้าใจวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน
- ความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน
2. เนื้อหาสาระของหลักสูตร
2.1 ความรู้เกี่ยวกับวิจัยปฏิบตั ิการ
ในชั้นเรียน
2.2 ความสามารถทาวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน
- การกาหนดปัญหา
- เลือกวิธีการหรือนวัตกรรม
- สร้างนวัตกรรม
- รายงานผลนวัตกรรม
3. วัดและประเมินผล
- ความรู้ความเข้าใจ
- ความสามารถทาวิจัย
- เจตคติต่อการทาวิจัย
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ผลที่เกิด
1. ความรู้ความ
เข้าใจวิจัย
ปฏิบัติการในชั้น
เรียน
2. ความสามารถทา
วิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน
3. เจตคติต่อการทา
วิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน
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วิธีการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการทาวิจัยในชั้นเรียน สาหรับครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทโดยมีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน ด้วยเครือข่ายการจัดการความรู้ เนื้อหาที่ศึกษา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และ
ความสามารถการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน แหล่งข้อมูลได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่า
ระดับปริญญาโท มีประสบการณ์การสอน ไม่ต่ากว่า 10 ปี มีผลงานด้านวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่เคยได้รับรางวัล
ระดับครูต้นแบบหรือระดับประเทศ จานวน 7 คน
ขั้นตอนที่ 2 สร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนด้วยเครือข่ายการจัดการความรู้สาหรับครู เนื้อหา คือ หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการทาวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนด้วยเครือข่ายการจัดการความรู้สาหรับครูประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่
หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์โครงสร้างของหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้การประเมินผล แหล่งข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน และการวัดผลประเมินผล จานวน 7 คน
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสาหรับครู โดย
ผู้วิจัยนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสาหรับครู จานวน 2 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่
หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หน่วยที่ 2 ความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน นาไปใช้
ครูผู้สอนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ที่สมัครเข้าปฏิบัติการใช้หลักสูตร จานวน 30 คน ปี
การศึกษา 2558 และเก็บข้อมูล ความรู้ความเข้าใจวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ความสามารถทาวิจัยปฏิบัติ การในชั้น
เรียนและเจตคติต่อการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : S.D.) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป

สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการทาวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผู้วิจัยดาเนินการสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพั ฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการทาวิจัยในชั้นเรียน
สาหรับครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า ข้อมูลพื้นฐานในการใช้พัฒนา
ความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ประกอบด้วย ความสาคัญ และความหมาย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน รูปแบบนวัตกรรม สถิติและเครื่องมือในการวัด
ประเมินผลสาหรับความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ที่จะทาให้งานนั้นเกิดนวัตกรรมที่มีคุณภาพได้ ต้องมี
กระบวนการจัดการความรู้ที่เหมาะสมได้ แก่ การกาหนดสิ่งที่ต้องรู้ แสวงหาความรู้ สร้างและแลกเปลี่ยนความรู้
จัดเก็บและเผยแพร่
2. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการทาวิจัยในชั้นเรียน สาหรับ
ครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า
2.1 หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสาหรับครูมี 5 องค์ประกอบ
คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

45

2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
สาหรับครู พบว่า หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมาก
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสาหรับครูพบว่า
3.1 ความรู้ความเข้าใจวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3.2 ความสามารถในการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 เจตคติต่อการจัดทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนภาพรวมอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล
การวิจัยและพัฒนาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการทาวิจัยในชั้นเรียน สาหรับ
ครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผู้วิจัยดาเนินการอภิปรายผล ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการทาวิจัยในชั้นเรียน สาหรับ
ครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประกอบด้วย ความรู้วิจัยปฏิบัติการใน ชั้นเรียน
ได้แก่ ความสาคัญและความหมาย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบนวัตกรรม สถิติและเครื่องมือ
การวัดประเมินผลสาหรับความสามารถในการทางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ได้แก่ กาหนดปัญหาการเลือก
วิธีการหรือนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรมและการรายงานผลนวัตกรรมกระบวนการจัดการความรู้ที่เหมาะสมได้แก่
การกาหนดสิ่งที่ต้องรู้ แสวงหาความรู้ สร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ จัดเก็บและเผยแพร่ ที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับแนวความคิดที่กล่าวว่าการสร้างปัญญาสะสมเป็นความสามารถของเครือข่าย และการ
พัฒนาเครือข่ายที่มีลักษณะชุมชนทางความรู้และการสื่อสารด้วยการจัดการความรู้( Knowledge Management :
KM)และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(Johnson, Julie E. 2011)การเรียนรู้ที่มีการนาเทคโนโลยีการสื่อสารประเภท
ต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้มีส่วนร่วมทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความ
พึงพอใจต่อการใช้โดยไม่มีข้อจากัดของเวลาและสถานที่ทาให้เครือข่ายการเรียนนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่จากัด
อยู่แต่เฉพาะในสถานศึกษาเท่านั้น มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนแบบสถานการณ์ที่มีความสมจริง(สรญา
สาระสุภาพ, 2553, หน้า 5)
2. จากผลการสร้างหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการทาวิจัยในชั้นเรียน สาหรับครูผู้สอน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ที่พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากหลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการ
การพัฒนาหลักสูตรในขั้นตอนแรก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ Taba (1962, p.12) ขั้นที่ 1
การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและความจาเป็นด้านต่าง ๆ ของสังคมและผู้เรียน (Diagnosis of needs)ทั้ง
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Tyler (1975, pp.9-12) ในขั้นที่1 ขั้นเตรียมการข้อมูลที่สาคัญคือความจาเป็นและ
ความต้องการของสังคมที่มีต่อการจั ดการศึกษาประเภทนั้นๆและระดับนั้นๆปรัชญาการศึกษาก็ทาให้สามารถ
เตรียมการสร้างหลักสูตรได้เหมาะสมนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร ของสงัด อุทรานันท์
(2532, หน้า 191-192) ที่กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรนั้นจาเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐาน
ของหลักสูตรเพื่อการพัฒนาหลักสูตรนั้นมีความถูกต้อง ทาให้ทราบความต้องการของสังคมและผู้เรียนจากนั้นผู้วิจัย
นาข้อมูลพื้นฐานจากขั้นตอนที่ 1 มายกร่างหลักสูตร ได้หลักสูตรที่มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลภายหลังยกร่างหลักสูตรและเขียนเอกสาร
ประกอบหลักสูตรผู้วิจัยนาไปตรวจสอบคุณภาพก่อนนาหลักสูตรไปทดลองใช้จริง
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3. จากผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการทาวิจัยในชั้นเรียน สาหรับครูผู้สอน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า
3.1 ความรู้ความเข้าใจวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จากการที่ครูมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นทั้งนี้เนื่องจากการที่เครือข่ายมีวิทยาที่มีความสามารถใน
จัดการความรู้และพัฒนาการใช้สื่อสารเทคโนโลยี ให้ครูได้แลกเปลี่ยนความรู้ส่งเสริมความร่วมมือกันบนเครือข่าย
กระตุ้นให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แสดงความคิดเห็น บางครั้งสนทนาทาให้สมาชิกเกิดความสนิทสนมเป็น
กันเองจึงทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสอดคล้องกับงานวิจัย ของพัชรี ดารงสุนทรชัย (2550) กล่าวว่าปัจจัยที่ช่วย
สนับสนุนการจัดการความรู้ประสบความสาเร็จได้แก่ ผู้นาที่มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายร่วมที่มองเห็นได้ มี
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมมือและสัมพันธ์ที่ดีและยังมีแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เครือข่ายได้เรียนรู้บนเว็บ จึงทาให้เกิดความรู้ที่คงทนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถจากเว็บได้ทุกเวลาสะดวก
และรวดเร็ว
3.2 ความสามารถในการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจั ยประยุกต์ใช้แนวคิดกระบวนการจัดการ
ความรู้เครือข่าย แนวทางวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสาหรับการเรียนรู้ ตามแนว
องค์ประกอบของเครือข่ายประกอบด้วย เครือข่าย กระบวนการ และเทคโนโลยี ซึ่งมีเครือข่ายเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญ ดาเนินการเป็น 3 ระยะ 4 ขั้นตอนได้แก่ 1) กาหนดสิ่งที่ต้องรู้ 2) แสวงหาความรู้3)สร้างและแลกเปลี่ยน
ความรู4้ )จัดเก็บและเผยแพร่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะนาไปสู่ความยั่งยืน ง่ายและ
สะดวกต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับที่ศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2551, หน้า 28) ที่กล่าวว่าเทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็น
ช่องทางและเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการศึกษา ค้นหาความรู้ จัดเก็บข้อมูล ดึงเอาความรู้ไปใช้ ช่วยให้เกิดพฤติกรรม
ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถแสดงความคิดเห็น ตั้งคาถามและหาคาตอบ และเป็นตัวกลางในการถ่ายทอด
ช่วยให้เกิดการติดต่อประสานงานและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยเฉพาะขั้นตอนที่ 3 สร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ ที่ครู
ได้มีส่วนร่วมในการเล่าเรื่อง สะท้อน ถอดบทเรียน ความรู้ที่มีอยู่ในตัวตน (Tacit Knowledge) ของครูแต่ละคน
ออกโดยเฉพาะที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญ เนื่องจากมีการนา
ความรู้ และประสบการณ์ตรงมาแลกเปลี่ยนกันภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นกันเอง ไว้วางใจซึ่งกันและกัน จึง
ก่อให้เกิดความร่วมมือ หรือมีส่วนร่วมอย่างจริงใจ มีเป้าหมายร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการอบรม
3.3 เจตคติ ต่ อ การจั ด ท าวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย นในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากการจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจ และความต้องการในเป้าหมายร่วมกันไม่ได้เกิด
จากการบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กันแบบเอื้ อเกื้อหนุนกัน มีความสนิทสนมเหมือนเครือญาติ ความจริงใจในการ
รับรู้จึงมีอย่างต่อเนื่องและเต็มใจ ทาให้การเรียนรู้เกิดความสนุกสนานไม่มีความกังวลกระบวน การจัดการความรู้ที่
ใช้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้อย่ างแท้จริง ผู้เข้ารับการอบรมไม่รู้สึกเบื่อ
หน่าย เห็นว่าการอบรมที่ใช้กระบวนการนี้ได้สร้างพลังใน การทางาน ทุกคนมีความมุ่งมั่น และสามารถนาเอา
ความรู้ไปใช้จริง ที่สาคัญครูยังคงสานต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เกิดนวัตกรรมการศึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่หลากหลายนอกจากนี้อาจเกิดจาก การ
สร้างบรรยากาศในการอบรมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเล่าเรื่อง (Story Telling) ความภาคภูมิใจใน
ผลงานทาให้ผู้วิจัยเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนทา มองเห็นประโยชน์ของการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอย่างจริง จึงทา
ให้ครูมีเจตคติต่อการทาหลักสูตรหลังอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ข้อเสนอแนะ
การนาผลการวิจัยไปใช้
1. ความรู้ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้นั้น ความเป็นกับเองความสนิทสนมเอื้อ
อาทรซึ่งกันและกันจะทาให้ได้รับความที่อยู่ในตัวคนอย่างแท้จริง
2. เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางเว็บ ตลอดจนศึกษาผู้มีผลงานเลิศหรือผู้
ประสบความสาเร็จและมีผลงานเด่นในเรื่องนั้น ๆจะช่วยให้ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรให้ค วามร่วมมือในการดาเนินงาน
และภาคภูมิใจในตนเอง
3. ภาวะผู้นามีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดเวลา ดังนั้นนวัตกรรมที่ถูกเผยแพร่ย่อม
ได้รับการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้เทคโนโลยี
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