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Forward 

 

The teaching in Islamic Education Program, Faculty of Education, Yala 

Rajabhat University (YRU) with officially sponsored by Asian Project of YRU will 

organize a conference under title: “The 3rd YRU National and International 

Conference in Islamic Education and Educational Development: Future and 

Challenge” on 28th – 29th May 2015 at Yala Rajabhat University (YRU), Thailand. This 

has become a good ground for graduate students and Islamic scholars to contribute 

their research works. 

 I would like to express my sincerely thanks to our discussion panelists which 

came from distance with their mind to share their knowledge. The most importance 

people I would like to cordially thank are those who involved in organizing and 

arranging this conference. 

Regarding to the conference documents, 64 papers presented in this 

conference will be updated and later published as the complete proceeding, which 

we hope that it will be much useful to all researcher and educators. 

 

 

Assist.Prof. Urairat  Yamareng 

Chairperson of the 3rd YRU-IEED 2015    
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คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ 
 

 1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา ใหขวัญกําลังใจสนับสนุนและ

ชวยเหลือในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ ประกอบดวย 

  1.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ     โยธาทิพย ประธานกรรมการ 

  1.2 อาจารย ดร.ศิริชัย  นามบุรี  รองประธานกรรมการ 

  1.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกสรี   ลัดเลีย  กรรมการ 

  1.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพจน แซหลี  กรรมการ 

  1.5 อาจารย ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ  กรรมการ 

  1.6 อาจารย ดร.รุงลาวัณย   จันทรัตนา กรรมการ 

  1.7 อาจารย ดร.มูหํามัดสุใหมี  เฮงยามา กรรมการ 

  1.8 อาจารย ดร.อับดุลรอแม  สุหลง  กรรมการ 

  1.9 อาจารย ดร.มูหัมมัดตอลาล   แกมะ  กรรมการ 

  1.10 ผูชวยศาสตราจารยอุไรรัตน   ยามาเร็ง   กรรมการและเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการฝายวิชาการ มีหนาท่ีวางแผนออกแบบกิจกรรมทางวิชาการ บริหารจัดการ

ดานวิชาการ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ และรายงานใหหัวหนาโครงการทราบ  

ประประกอบดวย 

  2.1 ผูชวยศาสตราจารยอุไรรัตน    ยามาเร็ง  ประธานกรรมการ 

  2.2 รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ทิพยรอด กรรมการ 

  2.3 อาจารย ดร.มูหํามัดสุใหมี  เฮงยามา กรรมการ 

  2.4 อาจารย ดร.มูหัมมัดตอลาล    แกมะ  กรรมการ 

  2.5 อาจารย ฮูซีน  อับดุลรามัน กรรมการ 

  2.6 อาจารย ดร.อับดุลรอแม  สุหลง  กรรมการและเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการฝายประสานงาน มีหนาท่ีวางแผน จัดทําหนังสือติดตอประสานงานกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังในและตางประเทศ ดําเนินงานธุรการ ประสานงานกับฝายตางๆ และ

รายงานใหหัวหนาโครงการทราบ ประกอบดวย 

  3.1 อาจารย ดร.มูหํามัดสุใหมี   เฮงยามา ประธานกรรมการ 

  3.2 รองศาสตราจารย ดร.วิชิต  เรืองแปน กรรมการ 

  3.3 นางสาวนราวดี              นราพงศเกษม กรรมการ 

3.4 อาจารย อับดุลฮาลิม     อาแด  กรรมการ 
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3.5 นางสาวกรัณฑรัตน  เติมวิทยขจร กรรมการ 

3.6 นายมูหามะอัสฮัร   ตะโละดิง กรรมการ 

3.7 อาจารย ดร.อับดุลรอแม   สุหลง  กรรมการและเลขานุการ 

 4. คณะกรรมการฝายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม มีหนาท่ีจัดเตรียมหลักฐานการ

ลงทะเบียน ปายโครงการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจัดทํากิจกรรมการลงทะเบียน ใหการ

ตอนรับและอํานวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรม ผูทรงคุณวุฒิและวิทยากร รวมท้ังประสานงาน 

จัดหา จัดเตรียม ดูแลดานอาหารและเครื่องดื่มแกกลุมเปาหมาย และรายงานใหหัวหนาโครงการ

ทราบ ประกอบดวย 

4.1 อาจารย ดร.มูหัมมัดตอลาล      แกมะ  ประธานกรรมการ 

4.2 อาจารยสมฤดี   ปาละวัล กรรมการ 

4.3 อาจารยสกล สมจิตร กรรมการ 

4.4 นางสาวนูรอัยนี มอดา  กรรมการ 

4.5 อาจารยอาซียะ   วันแอเลาะ กรรมการ 

4.6 อาจารยนุรฮูดา  สะดามะ กรรมการ 

4.7 อาจารยนูรีดา จะปะกียา กรรมการ 

4.8 อาจารยมะนาวาวี มามะ  กรรมการ 

4.9 อาจารยพอหทัย  ซุนสั้น กรรมการ 

4.10 นางสาวนราวดี นราพงศเกษม กรรมการ 

4.11 นายมูหามะอัสฮัร  ตะโละดิง กรรมการ 

4.12 นางสาวซอลีฮะ มอนอง กรรมการ 

4.13 อาจารยหัสนียะห นะดารานิง กรรมการและเลขานุการ 

 5. ฝายสถานท่ี มีหนาท่ีประสานงานและจัดหาสถานท่ีสําหรับการอบรม เปนพิธีกรดําเนิน

รายการ บันทึกภาพการจัดกิจกรรมและและรายงานใหหัวหนาโครงการทราบ ประกอบดวย 

  5.1 อาจารย ดร.มูหัมมัดตอลาล   แกมะ  ประธานกรรมการ 

  5.2 นายอัสมิง     อับดุลราซิ กรรมการ 

  5.3 นางสาวซาแลคอ   กาเดาะ  กรรมการ 

  5.4 นางสาวเปรมฤดี    ยอดสมุทร กรรมการ 

  5.5 นายมูหามะอัสฮัร   ตะโละดิง กรรมการ 

  5.5 นายฟาริด     หะยีเจะโวะ กรรมการและเลขานุการ 

 6.ฝายพิธีการ มีหนาท่ีประสานงานกับฝายตางๆ เพ่ือใหไดขอมูลในการดําเนินงานดานพิธี

การ จัดเตรียมคํากลาวรายงาน  คํากลาวเปด การแสดงชวงพิธีเปด กําหนดการและรายละเอียดท่ีตอง
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ใชในชวง พิธีเปดและพิธีปด เปนพิธีกรและควบคุมการดําเนินรายการ ใหเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด 

บันทึกภาพการจัดกิจกรรม ทุกกิจกรรม และรายงานใหหัวหนาโครงการทราบ ประกอบดวย 

  6.1  อาจารย ดร.มูหัมมัดตอลาล   แกมะ  ประธานกรรมการ 

  6.2  รองศาสตราจารยทวีศักดิ์ ทิพยรอด กรรมการ 

  6.3  อาจารยพอหทัย  ซุนสั้น กรรมการ 

  6.4  อาจารยไรนีย ตําภู  กรรมการ 

  6.5  อาจารย ลิลลา    อดุลยศาสตร กรรมการ 

  6.6  อาจารยฮูซีน  อับดุลรามัน กรรมการและเลขานุการ  

 7. คณะกรรมการฝายการเงินและพัสดุ มีหนาท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ยืมเงิน เบิกจายและ

เก็บรวบรวมหลักฐานการเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบ และรายงานใหหัวหนาโครงการทราบ 

ประกอบดวย 

 7.1 ผูชวยศาสตราจารยอุไรรัตน ยามาเร็ง  ประธานกรรมการ 

 7.2 อาจารยพิชามญช  จันทุรส  กรรมการ  

 7.3 อาจารยอุชุพร บถพิบูลย  กรรมการ 

 7.4 อาจารยปนัดดา เรืองสงค  กรรมการ 

 7.5 นางสาวกรัณฑรัตน เติมวิทยขจร  กรรมการ 

 7.6 นางกรัณฑรักษ  วิทยอภิบาลกุล กรรมการ 

 7.7 นางสาวซอลีฮะ   มอนอง  กรรมการ 

 7.8 นางสาวเปรมฤดี ยอดสมุทร  กรรมการ 

 7.9 นางนูรอัยนี มอดา   กรรมการ 

  7.10 นายมูหามะอัสฮัร  ตะโละดิง  กรรมการ 

  7.11 อาจารยหัสนียะห นะดารานิง  กรรมการและเลขานุการ 
 

 8. คณะวิทยากร ใหความรู  คําแนะนํา วิพากษ  ตรวจและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

พัฒนาเก่ียวกับงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีนําเสนอท้ังการนําเสนอปากเปลา  และการนําเสนอในรูป

โปสเตอร เปนวิทยากรประจําหองนําเสนองานวิจัย และรายงานใหหัวหนาโครงการทราบ 

ประกอบดวย 

  8.1 คณะกรรมการประจําหองนําเสนองานวิจัยภาคภาษาไทย  ประกอบดวย 

    8.1.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภลักษณ   สินธนา ประธานกรรมการ 

   8.1.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. จรุณี  เกาเอ้ียน กรรมการ 

   8.1.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิตยา  เรืองแปน กรรมการ 

   8.1.4 อาจารย ดร.รุงลาวัณย      จันทรัตนา กรมการ 
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   8.1.5 รองศาสตราจารยดุษฎี มัชฌิมาภิโร กรรมการ 

   8.1.6 ผูชวยศาสตราจารยอุไรรัตน   ยามาเร็ง กรรมการ 

  8.2 คณะกรรมการประจําหองนําเสนองานวิจัยภาคภาษาอังกฤษ  ประกอบดวย 

   8.2.1 อาจารย ดร.มูหัมมัดตอลาล   แกมะ ประธานกรรมการ 

   8.2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. กฤษฎา  กุณฑล กรรมการ 

  8.3 คณะกรรมการประจําหองนําเสนองานวิจัยภาคภาษาอาหรับ  ประกอบดวย 

8.3.1 อาจารย ดร.มูหํามัดสุใหมี เฮงยามา ประธานกรรมการ 

8.3.2 อาจารย รอมยี มอหิ กรรมการ 

  8.4 คณะกรรมการประจําหองนําเสนองานวิจัยภาคภาษามลายู ประกอบดวย 

8.4.1 อาจารย ดร.อับดุลรอแม สุหลง   ประธานกรรมการ 

8.4.2 อาจารย มะนาวาวี  มามะ   กรรมการ 

8.4.3 อาจารย ไซนีย  ตําภู   กรรมการ 

 9. ฝายประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู  มีหนาท่ีวางแผน ออกแบบกิจกรรม เกณฑการ

ประกวดนวัตกรรม  ดําเนินการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู และรายงานใหหัวหนาโครงการ

ทราบ ประกอบดวย 

  9.1 ผูชวยศาสตราจารยอุไรรัตน   ยามาเร็ง  ประธานกรรมการ 

  9.2 อาจารย ดร.มูหํามัดสุใหมี  เฮงยามา กรรมการ 

  9.3 รองศาสตราจารยดุษฎี  มัชฌิมาภิโร กรรมการ 

  9.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ สินธนา  กรรมการ 

  9.5 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย แพงทิพย กรรมการ 

  9.6 อาจารย ดร.มูหัมมัดตอลาล   แกมะ  กรรมการ 

  9.7 อาจารยอุชุพร   บถพิบูลย กรรมการ 

  9.8 อาจารยอิบบรอเฮง  อาลฮูเซ็น กรรมการ 

  9.9 อาจารยอับดุลฮาลีม  อาแด  กรรมการ 

  9.9 อาจารยปราณี   หลําเบ็ญสะ กรรมการ 

  9.10 อาจารยพิชามญช  จันทุรส  กรรมการ 

  9.11 อาจารย ดร.อับดุลรอแม  สุหลง  กรรมการและเลขานุการ 

 10.คณะกรรมการตรวจสอบผลงานและบรรณาธิการ มีหนาท่ีประสานงาน ติดตาม 

ควบคุมดูแล  ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของบทความวิจัยท่ีนําเสนอ หลังจากผูทรงคุณวุฒิ

ดําเนินการตรวจสอบแลวเพ่ือจัดทําเลมฉบับสมบูรณของ Proceeding  ดําเนินการของ ISBN 

ประกอบดวย 
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  10.1  ผูชวยศาสตราจารยอุไรรัตน   ยามาเร็ง  ประธานกรรมการ 

  10.2 อาจารย ดร.มูหํามัดสุใหมี เฮงยามา กรรมการ 

  10.3 รองศาสตราจารยดุษฎี  มัชฌิมาภิโร กรรมการ 

  10.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ สินธนา  กรรมการ 

  10.5 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย แพงทิพย กรรมการ 

  10.6 อาจารยปราณี   หลําเบ็ญสะ กรรมการ 

  10.7 อาจารยอุชุพร   บถพิบูลย กรรมการ 

  10.8 อาจารยอิบบรอเฮง  อาลฮูเซ็น กรรมการ  

  10.9 อาจารย ดร.อับดุลรอแม สุหลง  กรรมการ 

  10.10 อาจารยอิบบรอเฮง  อาลฮูเซ็น กรรมการ  

  10.11 อาจารยรอมยี   มอหิ  กรรมการและเลขานุการ 

 11. คณะกรรมการฝายประเมินผลโครงการ มีหนาท่ีออกแบบวัดและประเมินผลการ

นําเสนองานวิจัย ท้ังแบบปากเปลา  และแบบโปสเตอร รวมท้ังประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม

ประชุมทางวิชาการ ดําเนินการประเมิน วิเคราะหขอมูล สรุปผล เขียนรายงานผลโครงการ และ

รายงานใหหัวหนาโครงการทราบ ประกอบดวย 

  11.1 ผูชวยศาสตราจารยอุไรรัตน   ยามาเร็ง  ประธานกรรมการ 

  11.2 อาจารย ดร.มูหํามัดสุใหมี เฮงยามา กรรมการ 

  11.3 อาจารยอุชุพร   บถพิบูลย กรรมการ 

  11.4 อาจารย ดร.อับดุลรอแม สุหลง  กรรมการ 

  11.5 นางสาวนูรอัยนี   มอดา  กรรมการ 

  11.6 นายมูหามะอัสฮัร   ตะโละดิง กรรมการ 

  11.7 อาจารยหัสนียะห  นะดารานิง กรรมการและเลขานุการ 
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การพัฒนาทักษะการวิจัยเชิงเอกสารของอาจารย์รุ่นใหม่ด้วยรูปแบบครุศาสตร์โมเดล            
โดยกระบวนการการมีส่วนร่วม 

The Participatory Documentary Research Skill Development 
for New Lecturers using KARUSART Model 

 

ซัมซู   สาอุ   และ ศุภลักษณ์  สินธนา  ปราณี  หล าเบ็ญสะ  นูรอัยนี     มอดา 
Samsoo  Sa-U, Suphaluk  Sintana,  Pranee Lambensa  and Nureyenee Moda 

Colledge of Islamic Studies, Prince of Songkhla University , Pattani Campus and 
Faculty of Education Yala Rajabhat University 

 

Abstract 

 This research aimed to develop and evaluate the proposed training modules on the 

participatory documentary research skill development for new lecturers using KARUSART Model. 

The samples were 5 new lecturers from Faculty of Education, Yala Rajabhat University. The 

research instruments comprised of the proposed the participatory “Think-Chat-Write” learning 

modules, check-list on participation and research stills, and structured interview on satisfaction.  

The results showed that : 1. there were 2 participants could completely develop their  

documentary research skill and had presented their papers in the International Conference,  and 

2. overall, the participants were satisfied and benefitted from participating this training program, 

however, there were some factors obstructed their participation in the program.The 

recommendations to improve this training program were : starting develop from what participants 

already have, giving the moral support or organizational benefits, providing the research couch, 

and encouraging the participants to join the academic conferences.  

Key words : development, research skill, participation, lecturer, Karusart Model  

1. บทน า 

 การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เป็นยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (พ.ศ. 2555-2558) ที่มุ่ง

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทักษะนักวิจัยเดิมและใหม่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2554)  ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ

หลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 30 ที่ให้

ความส าคัญกับการท าวิจัย  เพราะการวิจัยจะน าไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
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ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่องานด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  การพัฒนาทักษะการวิจัยเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและเสริมสร้างสมรรถนะการ

วิจัยของบุคลากรในภาครัฐ (วิภารัตน์ ดีอ่อง, 2552) ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลาประสบปัญหาเกี่ยวกับจ านวนงานวิจัยมีจ านวนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอาจารย์ที่เข้ามาใหม่ ซึ่งส่งผลให้ไม่

สามารถบรรลุผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการประเมินคุณภาพและการเสนอผลงานวิชาการ

เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  จากการสอบถามและจัดประชุมกลุ่มอาจารย์ใหม่ของคณะครุศาสตร์ 

พบว่า มีความประสงค์ที่จะท าวิจัย แต่ประสบปัญหาหลายประการ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามที่ตั้งใจไว้ได้ โดย

ต้องการที่จะให้มีการสนับสนุนจากทางคณะ ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะก ารวิจัยที่ครบวงจร             

จากความส าคัญและคุณค่าของการพัฒนางานวิจัยดังกล่าว หน่วยวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตระหนักดีว่าพื้นฐานส าคัญที่จะน านโยบายไปสู่จุดมุ่งหมายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีคุณภาพนั้น มีจุดเริ่มต้นที่

การส่งเสริมและให้ความรู้และพัฒนาสมรรถนะการวิจัยให้แก่บุคลากรของคณะฯ อย่างทั่วถึง โดยการด าเนินการ    

จะเริ่มจากการพัฒนาทักษะการวิจัยเชิงเอกสาร โดยเป็นการ บูรณาการกับภาระการวิจัยในช้ันเรียนซึ่งเป็นหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายจากคณะฯ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การท าวิจัยไปพร้อมกัน 

เพื่อให้อาจารย์ใหม่สามารถเรียนรู้และด าเนินการวิจัยในระยะเวลาที่จ ากัด และสามารถน าผลการวิจัยมาต่อยอด

พัฒนาศาสตร์เฉพาะด้านไปสู่การเขียนบทความปริทัศน์และต าราการสอนต่อไป  

2. วัตถุประสงค ์

        1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะการวิจัยเชิงเ อกสารส าหรับอาจารย์ใหม่คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกระบวนการการมีส่วนร่วม (ครุศาสตร์โมเดล) 

       2. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบครุศาสตรโ์มเดล ใน 3 ด้าน คือ ทักษะการวิจัย การมสี่วนร่วม และความ

พึงพอใจ 

 

3. การทบทวนวรรณกรรม 

1. การวิจัยเชิงเอกสาร : ทักษะทีเ่กี่ยวข้อง 

  การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) หรือ วิธีการวิจัยเชิงความหมาย ( interpretive research)  โดยมีขั้นตอนเป็น   วัฏจักร คือ มีการ

หมุนเวียนไปตามขั้นตอนจนครบวงจร ซึ่ง  ประพนธ์ เจียรกูล (2555) ได้ก าหนดเป็น 6 ช้ันตอน คือ การก าหนดเรื่อง

หรือหัวข้อวิจัย การเตรียมการรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุป

และเขียนรายงาน ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าขั้นตอนของ ประพนธ์ เจียรกูล (2555) มาก าหนดคุณลักษณะของ

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยเชิงเอกสาร โดยเพิ่มทักษะการน าเสนองานวิจัยในล าดับสุดท้าย เนื่องจากเป็นทักษะ
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ที่จ าเป็นส าหรับอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ (dissemination) ดังนั้นรูปแบบของทักษะการวิจัย

เชิงเอกสารในการวิจัยนี้จึงประกอบด้วยทักษะที่เกี่ยวข้องจ านวน 7 ทักษะ ดังแผนภูมิ 1 ตามล าดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

แผนภูมิ 1 แผนภูมติ่อเนื่องแสดงกิจกรรมหลักของการวิจัยเชิงเอกสาร 

 

 

 

เริ่มตน้ 

ทักษะการก าหนดเรือ่งหรอืหัวขอ้

วิจัย 

ทักษะการเตรียมการรวบรวม

ข้อมูล 

ทักษะการรวบรวมขอ้มูล 

ทักษะการบันทกึขอ้มูล 

ทักษะการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ทักษะการสรุปและเขียนบทความ 

คุณภาพน่า

พอใจแล้วหรือ

ยัง 

ทักษะน าเสนอ/เผยแพร ่

ยัง 

พอใจแลว้ 
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     2. ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ของ มัลคัม โนลส์ (Andragogy Theory of Malcolm Knowles) 

ผู้ใหญ่มีการเรียนรู้ที่มีความจ าเพาะ ซึ่งแตกต่างกับการเรียนรู้ของเด็กหรือวัยรุ่น (Blondy, 2007)  ดังนั้นเพื่อให้การ

จัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  อรทัย 

ศักดิ์สูง (2543) ได้วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติส าหรับการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ใหญ่ตามทฤษฎีแอนดราโกจี ของมัลคัม 

โนลส์  (Andragogy Theory of Malcolm Knowles)  โดยได้เสนอแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับศิลป์และศาสตร์ในการ

ช่วยให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้  ไว้ดังตาราง 2   

 ตาราง 2 แนวทางการปฏิบัติ/การจัดกระบวนการเรียนรูส้ าหรับผู้ใหญ่ตามทฤษฎีแอนดราโกจ ี

ธรรมชาติของผู้ใหญ่ รายละเอียด แนวทางการปฏิบัติ/การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1. มโนทัศน์  
(Self – concept) 

- เติบโต ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  
- มีวุฒิภาวะสูง 
- เป็นตัวของตัวเอง 
 

1. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้                  
2. การวิเคราะห์ความต้องการในการเรยีนรู ้       
3. การวางแผนร่วมกัน                                    
4. การน าประสบการณ์การเรียนรูม้าใช้ในการเรียน
การสอน                                                 
5. การประเมินผลการเรียนรู ้ 

2. ประสบการณ ์
(Experience)  
 

- มีวุฒิภาวะ 
- มีประสบการณ์เป็นแหล่งเรียนรู้  
- เปิดรับสิ่งใหม่ๆ   

1. น าประสบการณม์าเป็นเทคนิคในการเรียนการ
สอน                                                      
2. น าประสบการณไ์ปปฏบิัติ                              
3. การเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ ์ 

3. ความพร้อมที่จะ
เรียน(Readiness)  

- มีความพร้อมที่จะเรียน เมื่อรูส้ึกว่า
สิ่งนั้น จ าเป็นต่อบทบาทและ
สถานภาพทางสังคมของตน  

1. เวลาในการเรียนรู ้                                       
2. การจัดกลุม่ผู้เรียน  

4. แนวทางการ
เรียนรู้ (Orientation 
to learning)  

- ยึดปัญหาเป็นศูนย์กลางในการ
เรียนรู้  
- มุ่งน าความรู้ไปใช้ทันที 

1. แนวทางการเรียนรู้ของผู้ใหญ ่                    
2. แนวทางการเรียนรู้ของหลักสูตร                      
3. การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ 

  

ที่มา : สรุปจาก  อรทัย ศักดิ์สูง (2543) 

จากทฤษฎีในข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้ใหญ่นั้น ต้องสามารถท าให้ผู้ใหญ่มีความรู้สึก

ที่จะเรียนและเห็นถึงความจ าเป็นหรือผลลัพธ์ที่จะได้ ซึ่งจะส่งผลต่ออาชีพหรือสถานะของตนเองในอนาคต จาก

การศึกษาของ อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง และสุนทรพจน์ ด ารง พานิชย์  (2555) พบว่า ประสบการณ์การวิจัย ความ

คาดหวังในผลการวิจัย และการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการวิจัยของครูผู้สอน  จากผล

การค้นพบดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับธรรมชาติของการเรียนรูข้องผู้ใหญ่ ที่เน้นความเป็นกัลยาณมิตร หรือ
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ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในทางที่สร้างสรรค์ ของนักวิจัยพี่เลี้ยงท่ีมุ่งให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ให้ก าลังใจ ซึ่งเป็น

แรงจูงใจทางบวก (positive motivation) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน (กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สิริ, 2547) 

โดยได้ก าหนดกลไกการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยที่เน้นความเป็นกัลยาณมิตรไว้ 3 ประการ คือ  คิ ด –คุย– เขียน  

(ภาพประกอบ2) 

                                  

            ภาพประกอบ 2 กลไกการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยที่เนน้ความเป็นกัลยาณมิตร “คิด-คุย-เขียน 

      3. การวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

  อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ (2552) ได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของครูด้วยกระบวนการวิจัย

แบบมีส่วนร่วม โดยมีลักษณะส าคัญ คือ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้รับการ

อบรมมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และเน้นการสร้างความรู้ใหม่จากองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ โดยก าหนดขั้นตอนการมีส่วน

ร่วมใน 3 ข้ันตอน คือ การวางแผนการปฏิบัติการ การสังเกต และการสะท้อนกลับ 

  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดับที่ เน้นการวิเคราะห์ปัญหา 

ปรึกษาหารือ ร่วมมือแก้ไข ใส่ใจปฏิบัติ เร่งรัดผลงาน และการแบ่งปันบทเรียน ในทุกทักษะกระบวนการวิจัยได้แก่ 

การเขียนโคร่งร่าง สืบค้นข้อมูล ออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ผล การเขียนบทความวิจัย และการ

น าเสนอ โดยมีกลไกกัลยาณมิตร “คิด – คุย – เขียน” เป็นแรงขับเคลื่อน ดังภาพประกอบ 3 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 กลไกและกระบวนการมีส่วนร่วม 

           

                                  

•              
•           
•            
•            
•            
•              

•              
•            
•              
•             
•           
•                   
•          

              

P A R
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     4. การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

  สุมณฑา  พรหมบุญ และอรพรรณ  พรสีมา (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการจัดกระบวนการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมว่าช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้รับการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เช่น การ

แสวงหาความรู้ การบันทึกความรู้ การคิด การจัดการกับความรู้ การแสดงออก การสร้างความรู้ใหม่ และการท างาน

อื่น ซึ่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนี้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาส าหรับผู้ใหญ่   

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยเชิงเอกสารโดยใช้เทคนิคการ

เรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ (Cooperative Learning)  ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้

ความเข้าใจขึ้นด้วยตนเอง  มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่น ๆ หรือได้พบสิ่งใหม่ ๆ แล้วน าความรู้

ที่มีอยู่มาเช่ือมโยง ตรวจสอบกับสิ่งใหม่ ๆ แนวคิดของการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้ คือ การเรียนรู้เป็นกระบวนการ

สรรค์สร้างความรู้  ความรู้เดิมเป็นพื้นฐานส าคัญของการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่   และคุณภาพของการเรียนรู้มี

ความสัมพันธ์กับบริบทที่เกิดขึ้น  (สุมณฑา  พรหมบุญ และอรพรรณ  พรสีมา, ม.ป.ป.)    

       5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีเน้นการพัฒนารูปแบบการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยเชิงเอกสารของนักวิจัยใหม่แบบมี

ส่วนร่วม (ครุศาสตร์โมเดล) โดยเสริมสร้างทักษะการวิจัยเชิงเอกสารแก่อาจารย์ใหม่ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา ซึ่งจากการประชุมกลุ่มและสัมภาษณ์อาจารย์ดังกล่าวพบว่า ประสงค์ที่จะท าการวิจัย แต่ขาดโอกาสที่

จะพัฒนาและรับการส่งเสริมที่ตรงกับความต้องการของนักวิจัยอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการอบรมนี้จึงมุ่งเน้นที่จะน า

จุดแข็ง (strengths) ทางวิชาการของนักวิจัยที่  หลากหลาย เพื่อพัฒนาตามความต้องการของนักวิจัย  โดยมี

วัตถุประสงค์หลักคือการให้ผู้วิจัย ได้รับโอกาสและ ประสบการณ์ตรง (expose) ในการท าวิจัย และให้ความส าคัญ

การ พัฒนาการวิจัยพัฒนาศาสตร์ ที่ตนเองเช่ียวชาญหรือ จัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการวิจัย ที่

สอดคล้องกับความ ต้องการของนักวิจัยและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน โดยมีนักวิจัย

เป็น พี่เลี้ยงให้ค าปรึกษา และให้การสนับสนุนปัจจัยในการท าวิจัยเป็นแรงเสริมหรือปัจจัยกระตุ้น โดยเล็งผลเลิศใน 

พัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการต่อไป 

   การวิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดการฝึกอบรมเชิงระบบ (system training) ของ เสน่ห์ จุ้ยโต (2554) ซึ่งเป็น

กระบวนการที่มีปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ ดังภาพประกอบ 1 



7 
 

           

                                  

•              
•           
•            
•            
•            
•              

•              
•            
•              
•             
•           
•                   
•          

              

P A R
         

input

process

output

outcome

            
-             
         
-                  

                   
-          
-         
-                   

                 
-               
-          
-        

                            
        

            
               

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย “ครุศาสตร์โมเดล” ดัดแปลงจาก ฐาศุกร์ จันประเสริฐ (2546) 

4. วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (pre-experiment research) ใช้แผนการวิจัยกลุ่มเดียว 

โดยผู้วิจัยน าแผนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง หลังจากนั้นท าการ

ประเมินระดับการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม ทักษะการวิจัยเชิงเอกสาร และสัมภาษณ์ความพึงพอใจในการ

เข้าร่วมกิจกรรม 

       1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการพัฒนารูปแบบรูปแบบการพัฒนาทักษะการวิจัยเชิงเอกสารส าหรับอาจารย์

ใหม่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยกระบวนการการมีส่วนร่วม (ครุศาสตร์โมเดล)โดยมีแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค คิด- คุย-เขียน จ านวน 9 กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการวิจัยเชิงเอกสารโดยก าหนด

กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการท าวิจัยเชิงเอกสารของ นภาลัย สุวรรณธาดา และคณะ (2533) ซึ่งผู้วิจัยได้ท า

การปรับกิจกรรมออกเป็น 9 ข้ันตอน 3 ระยะ (phase) ภายใต้ระยะเวลา 10 เดือน  ดังรายละเอียดในตาราง 1  

 

       2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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     1. ประชากรเป็นอาจารย์ใหม่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจ านวน 10 คน 

    2. กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ใหม่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจ านวน 5 คน เลือกโดยใช้

วิธีการเจาะจง 

ตารางที่ 1  กิจกรรมการเรียนรู้ 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรมการเรียนรู ้ กิจกรรม ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

สิ่งที่คาดหวัง 

1 การเขียนโครงร่าง การบรรยาย อภิปราย 4 outline 

2 เทคนิคการสืบค้นข้อมูล การบรรยาย การปฏิบัต ิ 4 การตรวจเอกสาร 
3 การออกแบบการวิจัยเอกสาร การบรรยาย แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 4 วิธีการวิจัย 

4 การเก็บข้อมูล การบรรยาย แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 4 ผลการวิจัย 1 
5 การวิเคราะห์ข้อมลู การบรรยาย แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 4 ผลการวิจัย 1 
6 เทคนิคการเขียน การบรรยาย แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 10 Draft 1 
7 พบพี่เลี้ยงวิจัย แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 10 Draft 2 
8 เทคนิคการ edit งาน การบรรยายจากวิทยากรภายนอก 4 Full paper 
9 เทคนิคการน าเสนอ การบรรยายจากวิทยากรภายนอก 

การปฏิบัต ิ
4 สไลดส์ าหรับการ

น าเสนอ 

Phase 1 กิจกรรมล าดับที่ 1-2    ช่วงเวลา มีนาคม 2557-พฤษภาคม 2557 

Phase 2 กิจกรรมที่ล าดับ 3-5    ช่วงเวลา มิถุนายน 2557- สิงหาคม 2557  

Phase 3 กิจกรรมที่ล าดับ 6-9    ช่วงเวลา กันยายน 2557- ธันวาคม 2557 

       3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

      3.1 ตัวแปรอิสระ 

   แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยเชิงเอกสารรูปแบบครุศาสตรโ์มเดล 

      3.2 ตัวแปรตาม 

- ทักษะการวิจัยเชิงเอกสารส าหรบัอาจารย์ใหม ่

- ระดับการมีส่วนร่วม 

-  ความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู ้

           4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ใช้ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ประเด็นเนื้อหา (content  
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analysis) จากข้อมูลการสัมภาษณ์ 

5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุม่ตัวอย่าง 

ตาราง 3 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

คนที ่ code เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน (ปี) 

1 P1 ชาย ปริญญาเอก 2 
2 P2 ชาย ปริญญาเอก 1 
3 P3 ชาย ปริญญาโท 1 

4 P4 หญิง ปริญญาโท 2 
5 P5 หญิง ปริญญาโท 1  

  จากตาราง 3  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60 เป็นเพศชาย ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทร้อยละ 60 และ

ปริญญาเอกร้อยละ 40 มีประสบการณ์การท างานเฉลี่ย 1.4 ปี  

        2. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยปรับจากที่ได้ก าหนด (ตาราง 1) ไว้ให้เหมาะสม

กับช่วงเวลาและความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ดังรายละเอียดในตาราง 4  

ตารางที ่4 ล าดับกิจกรรมการเรียนรู้ 

ล าดับที ่ กิจกรรม รายละเอียด 
Phase 1 คุยก่อนคิด การตกลงเรื่องความต้องการ กติกาและการมีส่วนร่วม 

1 การเขียนโครงร่าง การบรรยาย อภิปราย 
2 เทคนิคการสืบค้นข้อมูล การบรรยาย การปฏิบัต ิ

Phase 2 ร่วมคิด ร่วมเขียน การพัฒนาขั้นที่ 1 
3 การออกแบบการวิจัยเอกสาร การบรรยาย แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

4 การเก็บข้อมูล การบรรยาย แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
5 การวิเคราะห์ข้อมลู การบรรยาย แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

Phase 3 เรียนรู้ แบ่งกัน การพัฒนาขั้นที่ 2 
6 เทคนิคการเขียน การบรรยาย แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
7 พบพี่เลี้ยงวิจัย แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
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ตารางที่ (4) 

ล าดับที ่ กิจกรรม รายละเอียด 

8 เทคนิคการ edit งาน การบรรยายจากวิทยากรภายนอก 
9 เทคนิคการน าเสนอ การบรรยายจากวิทยากรภายนอก การปฏิบัต ิ

 

           3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการ 

  ในการทดลองจัดกิจกรรม ผู้วิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้นั้น ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีการรวบรัดในบางกิจกรรม และใช้การนัดหมายแต่ละบุคคลในช่วงเวลาที่สะดวก เพื่อด าเนิน

กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรมแสดงในตาราง 5 

ตารางที่ 5 ผลการด าเนินการการจัดกิจกรมการเรียนรู้ 

ล าดับที ่
กิจกรรม 
การเรียนรู้ 

ผลการจัดกิจกรรม 

1 การเขียน
โครงร่าง 

1. กลุ่มตัวอย่างจ านวน 4 คนเข้าร่วม โดยท าการนัดหมายล่วงหน้า โดยกลุ่มตัวอย่าง

ยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาดังกล่าว ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ถ้าไม่สามารถเข้า

ร่วมกิจกรรมก็ให้ผู้วิจัยนัดเป็นการส่วนตัวเป็นรายบุคคล เนื่องจากบางครั้งไม่สามารถที่

จะมีตารางที่ตรงกัน 

2. กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการแจกเอกสารเพื่อดูเป็นตัวอย่างในการท าวิจัย 

2 เทคนิคการ

สืบค้น

ข้อมูล 

1. กลุ่มเป้าเหมายมีความรู้เดิมเกี่ยวกับการใช้ search engine อยู่แล้ว แต่เป็นการ

สืบค้นแบบง่าย 

2. ผู้วิจัยให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ advanced search โดยเน้นการสืบค้นที่ใช้ format 

file แบบ pdf.  

3. แนะน าเรื่องการเลือกแหล่งข้อมูลที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการและ websites ที่

เกี่ยวข้อง 

4. กลุ่มตัวอย่างบางคนบทความที่ได้เคยเขียนมาบางส่วน จึงได้ให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับ

แนวทางการเขียน โดยให้ดูเอกสารที่แจกไว้เป็นตัวอย่าง 

5. มีผู้เข้าร่วม 3 คน ส่วนอีก 2 คนผู้วิจัยได้ไปอธิบายเป็นการส่วนตัว 

3 การ

ออกแบบ

การวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่างน าเสนอหัวข้อจ านวน 3 หัวข้อ มีการเขียนโครงร่างมา 

2. ผู้วิจัยเสนอแนะให้ปรับโครงร่าง โดยให้มีหัวข้อใน 3 ประเด็น คือ บทน า เนื้อหา และ

บทสรุป 
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ล าดับที ่
กิจกรรม 
การเรียนรู้ 

ผลการจัดกิจกรรม 

เอกสาร 3. ส่วนผู้ที่ไม่ได้น าเสนอโครงร่างได้ปรึกษาเรื่องหัวข้อ โดยผู้วิจัยได้เสนอแนะคือ 

  3.1 สามารถน าเนื้อหาในการเรียนการสอนใน มคอ.3 มา 1 เรื่องพร้อมปรับให้เป็น

บทความวิชาการ 

  3.2 น าบทที่สองของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทมาปรับบางส่วนและเพิ่มเติมข้อมูล

ใหม่ๆ   

4 ,5และ

6 

การเก็บ

ข้อมูลและ

การ

วิเคราะห์

ข้อมูล 

 

1. ผู้วิจัยปรับกิจกรรมให้รวบรัด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างไม่มีเวลา เพราะอยู่ในช่วงสอบ 

ดังนั้น จึงท าการนัดส่วนตัวแต่ละบุคคลตามเวลาที่สะดวก 

2. ผู้วิจัยแจกตัวอย่างบทความวิชาการที่เน้นการวิจัยเชิงเอกสารให้กลุ่มตัวอย่าง       

โดยหาบทความที่ใกล้เคียงกับสิ่งท่ีกลุ่มตัวอย่างต้องการจะเขียน 

3. กลุ่มตัวอย่างบางคนปรับเปลี่ยนหัวข้อที่จะท าวิจัย ซึ่งผู้วิจัยเสนอแนะว่า อาจจะใช้

ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เช่น บทที่ 2 ของวิทยานิพนธ์ โดยเลือกหัวข้อท่ีสามารถปรบัมาใช้ในสิง่

ที่ต้องการ 

7 การพบ 
พี่เลี้ยง 

1. ผู้วิจัยได้ทาบทามอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นพี่เลี้ยงจ านวน 2 ท่าน 

เพื่อให้ค าปรึกษาแก่กลุ่มตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถที่

จะท าบทความให้เสร็จตามที่ก าหนด ท าให้ไม่สามารถน าเสนอให้พ่ีเลี้ยงวิจัยได้ 

2. ผู้วิจัยได้ให้ก าลังใจ และพยามที่จะสอบถามความก้าวหน้าของการเขียนบทความ 

โดยพยายามให้ผู้ที่ต้องการน าเสนอบทความในงานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นให้ส่ง

บทคัดย่อก่อน แล้วค่อยปรับบทความภายหลัง 

8 เทคนิคการ 
edit งาน 

มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 คนท่ีส่งบทคัดย่อให้ตรวจทาน  

9 เทคนิคการ

น าเสนอ 

1. มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 คนที่สามารถน าเสนอบทความวิชาการในการประชุม มรย. 

วิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาครั้ งที่  2 โดยบรรยายเป็น

ภาษาอังกฤษ 

2. ผู้วิจัยได้แนะน าการเตรียมตัวและขั้นตอนการน าเสนอ 
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  4. ผลการมีส่วนร่วมและทักษะการวิจัย 

 จากการด าเนินการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีการพัฒนา

ทักษะการวิจัยเชิงเอกสารโดยสามารถน าเสนอบทความวิชาการจ านวน 2 เรื่อง ดังรายละเอียดในตาราง 6  

ตาราง 6 ผลการมสี่วนร่วมและทกัษะการวิจัย 

คน
ที ่

การมีส่วนร่วม ทักษะการวิจัยเชิงเอกสาร ผลงาน 

 วิเคราะห์
ปัญหา 

ปรึกษา 
หารือ 

ร่วมมือ 
แก้ไข 

ใส่ใจ 
ปฏิบัต ิ

เร่งรัด
ผลงาน 

แบ่งปัน 
บทเรียน 

เขียน
โครง
ร่าง 

สืบค้น
ข้อมูล 

ออกแบบ
การวิจัย 

เก็บ
ข้อมูล 

วิเคราะห์
ผล 

การ
เขียน

บทความ 

การ
น าเสนอ 

 

1 / / / / / / / / / / / / - บทคัดย่อ 

2 / / / / / / / / / / / / / บทความ 
3 / / / - - - / / / - - - - ไม่ม ี
4 / / - - - - / / / - - - - ไม่ม ี
5 / / / / / / / / / / / / / บทความ 

  

         5.ความพึงพอใจต่อแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

  จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ 

สามารถสรุปประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   5.1 การมีส่วนร่วมกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมใน

ระดับค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ซึ่งบางคนไม่มีเวลาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ท า

ให้การมีส่วนร่วมลดลงไปด้วย  อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่เห็นว่าการมีส่วนร่วมในกระบวนการ 3 ขั้นตอนแรก คื อ 

วิเคราะห์ปัญหา ปรึกษาหารือ ร่วมมือแก้ไข มีความส าคัญมาก ถ้ามีการใช้เวลาร่วมกัน ให้มากกว่านี้จะสามารถ

ก าหนดกติการ่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อความเอาใจใส่ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้มากข้ึน ส่วนกิจกรรมเร่งรัดผลงาน 

และแบ่งบันบทเรียนนั้น ผู้ที่ไม่ได้พัฒนาบทความวิชาการไม่ได้เข้ามามีสว่นร่วมเนื่องจาก “ไม่มีอะไรมาแชร์” ท าให้ไม่

อยากท่ีจะเข้ามาร่วมกิจกรรม (P1 และ P3) 

    5.2 ทักษะการวิจัยเชิงเอกสาร โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว

สามารถพัฒนาทักษะการวิจัยเชิงเอกสารได้เป็นอย่างดีหากได้เข้าร่วมครบกระบวนการ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนของ

การพบพ่ีเลี้ยงไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากกลุ่มตวัอย่างไม่สามารถที่จะเสนอบทความตามระยะเวลาที่ก าหนดท าให้ไม่ได้
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่เลี้ยงวิจัย ซึ่งถ้าให้พี่เลี้ยงวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแรกก็จะช่วยเปิดโอกาสให้เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการกระตุ้นความเอาใจใส่ของกลุ่มตัวอย่าง 

  ในส่วนของทักษะที่ได้พัฒนานั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ทักษะการวิเคราะห์ผลมีความส าคัญ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมดมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงเอกสารจากการท าวิทยานิพนธ์มาบา้งแล้ว แต่เป็นลักษณะของการตรวจ

เอกสาร ซึ่งไม่ได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาตามลักษณะของการวิจัยเชิงเอกสาร ดังนั้น ควรเน้นทักษะ

ดังกล่าวให้มีความเข้มข้น และอาจจะจัดเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแยกออกมาหรือจัดอบรมเพิ่มเติม  

   5.3 กัลยาณมิตร   สิ่ งที่กลุ่มตัวอย่างได้สะท้องถึงความพึงพอใจมากที่สุดคือ การจัด

กระบวนการที่ไม่เป็นการทาง และมีการพูดคุยอย่างกัลยาณมิตร ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดและเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนได้ดี อย่างไรก็ตามในบางครั้งความไม่เป็นทางการหรือการผ่อนปรนการส่งงานก็ท าให้กลุ่ม

ตัวอย่างบางคนไม่ใส่ใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งงานตามก าหนด (P1) 

   5.4 ระยะเวลา  ส่วนใหญ่แสดงความพึงพอใจในระดับมาก แต่เห็นว่าการจัดการเรื่องระยะเวลา

ควรต้องก าหนดวันส่งงานให้ชัดเจน (P2) และต้องสร้างกฎกติกาที่มีกลไกในการควบคุมให้กลุ่มตัวอย่างส่งงานตาม

ก าหนดเวลา เนื่องจากถ้าไม่สามารถส่งงานตามก าหนดแล้วจะท าให้ไม่สามารถพัฒนากระบวนการในขั้นตอนต่อไปได้ 

(P1 และ P2) 

      5.5 ประโยชน์ที่ได้รับ  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อประโยชน์ที่ได้รับในครั้งนี้ 

เนื่องจากไม่สามารถที่จะเข้าร่วมเต็มกระบวนการ ท าให้ไม่สามารถพัฒนาทักษะทั้งหมดตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวนี้สร้างแรงกระตุ้นและมุมมองด้านการ

วิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นความส าคัญของการเขียนบทความเพื่อการน าเสนอ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่อาจารย์ที่สอนใน

มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาและสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยให้ได้ (P5) 

  การอภิปรายผล 

  1.การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

   1.1 ภาระงาน การวิจัยในครั้งนี้เลือกกลุ่มตัวอย่างจากอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ

และส่วนใหญ่มีอายุการท างานประมาณ 1 ปี ซึ่งเป็นช่วงการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับองค์กร รวมทั้งภาระต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับท าให้การมีส่วนร่วมในการเข้ากิจกรรมลดลง สอดคล้องกับการศึกษาของ   กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สิริ 

(2547) ที่พบว่าภาระงานของครูผู้สอนท าให้การร่วมกิจกรรมด้านการวิจัยลดลง  

  ดังนั้น ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ทางคณะฯ ควรระบุการวิจัยให้เป็นภาระของหนึ่งของอาจารย์ผู้สอน แม้ว่า

งานดังกล่าวจะอยู่ในพันธกิจที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบ แต่การก าหนดช่วงเวลาหรือมาตรการช่วยเหลือท่ีเป็นรูปธรรม



14 
 

รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการวิจัยก็จะท าให้สามารถเสริมสร้างแรงจูงใจที่จะท าวิจัยได้ นอกจากนั้นถ้ากิจกรรม

ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินหรอืหรือเงื่อนไขต่อสถานภาพของตนเองแล้ว ก็จะท าให้สิ่งที่เรียนมีความหมาย

ส่งผลให้พร้อมที่จะเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเองมากขึ้น(นราธิป ศรีราม, 2556 ; อรทัย ศักดิ์สูง, 2543) 

   1.2 ความมุ่งมั่น จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน พบว่า ผู้ที่สามารถน าเสนอบทความวิจัยในขั้น

สุดท้าย คือผู้ที่มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ และจากการสังเกต พบว่า แรงจูงใจและความมุ่งมั่น เช่น การสอบถาม

และติดตามผล รวมทั้งการขอรับ feedback ต่างๆ รวมทั้งขอข้อเสนอแนะในการน าเสนอ ความมุ่งมั่นดังกล่าวถือ

เป็นปัจจัยเบื้องต้นในการขับเคลื่อนกิจกรรมเรียนรู้ในการท าวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ

วิจัยของครูผู้สอนของ อรอุมา รุ่งเรือพานิชกุล (2556) ที่ได้เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย 

โดยให้ครูมีขั้นเต็มใจและเห็นคุณค่า (willing and value) ก่อน ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของผู้เรียนน าตนเอง  

  2. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยเชิงเอกสารรูปแบบครุศาสตร์โมเดล 

   2.1 การออกแบบ การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วม 

โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ตั้งแต่กระบวนการแรกคือ 1.คุยก่อนคิด 2.ร่วมคิดร่วมเขียน และ3.เรียนรู้แบ่งปัน ทั้งสาม

ระยะจะมีกิจกรรมที่เริ่มจากการการสร้างแนวคิดความเข้าใจ การลงมือปฏิบัติและการรับผลย้อนกลับ  (feedback) 

ซึ่งเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ซึ่งการให้ผลสะท้อนกลับสามารถสร้างแรงจูงใจได้ (อรทัย 

ศักดิ์สูง, 2543)  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการให้ผลย้อนกลับเชิงบวก (positive feedback) ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรหรือ

หน่วยงานต่างๆ ประสงค์จะให้เกิดขึ้นในการท างาน เนื่องจากจะเป็นตัวกระตุ้น สร้างพลังในการท างาน และจะท าให้

ต้องการท างานให้ดีมากข้ึนไปอีก (ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2557) 

  ดังนั้น ในการออกแบบครั้งต่อไป ควรจะมีกิจกรรมการให้ผลย้อนกลับแบบทันทีในแต่ละกิจกรรมการ

เรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มตัวอย่างสามารถซึ่งจะสามารถท าให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

  2.2 การเลือกหัวข้อเร่ือง 

 ในการเลือกหัวข้อเรื่อง ผู้วิจัยพบว่าผู้ที่สามารถน าเสนอบทความได้ในที่ สด คือ ผู้ที่น าเอาส่วนขยายจาก

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทมาขยายต่อหรือเพิ่มข้อมูลที่ทันสมัย (P2) และบทความที่ท าร่วมกับนักวิจัยจากสถาบัน

อื่น (P5) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า ข้ันตอนแรกของกิจกรรมควรเริ่มต้นที่การเลือกหัวข้อท่ีชัดเจน ซึ่งจะเป็นกรอบแนวคิด

ให้กลุ่มตัวอย่างได้ โดยหัวข้อเรื่องสามารถท่ีจะมาเขียนเป็นงานวิจัยเชิงเอกสารที่ง่ายและใช้ระยะเวลาที่สั้น คือ ส่วน

ขยายจากวิทยานิพนธ์ซึ่งทุกคนมีข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการลดระยะเวลาการเก็บข้อมูล นอกจากนั้น หัวข้อที่มาจาก

รายวิชาที่สอน (มคอ.3) หัวข้อที่ร่วมกันคิดกับพี่เลี้ยงวิจัย หรือเป็นงานวิจัยร่วมกับผู้อื่นก็สามารถน ามาใช้เป็นหัวข้อ

งานวิจัยได้ อย่างไรก็ตาม ส าหรับเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจและเป็นเรื่องใหม่ ควรจะได้รับการดูแลและรับการ

ปรึกษาจากพ่ีเลี้ยงวิจัยอย่างใกล้ชิด  
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 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการเลือกหัวข้อเรื่องที่คุ้นเคยและสามารถด าเนินการโดยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดจึงเป็น

ทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดในการพัฒนาทักษะการเขียนงานวิจัยเชิงเอกสารส าหรับอาจารย์ใหม่ (ภาพประกอบ 5) 

 

                                    

ภาพประกอบ 5 หัวข้อวิจัยเบื้องต้นส าหรับการเขียนบทความวิจัยเชิงเอกสารส าหรับอาจารย ์

  3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นเป้าหมายหลักคือการวิจัยเชิงเอกสารซึ่ง

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งที่เป็นการเขียนบทความเชิงวิชาการ การตรวจเอกสาร รวมทั้งเป็นแนวทางในการ

เขียนเอกสารการสอนและต ารา การออกแบบดังกล่าวเกิดจากการสอบถามความต้องการของกลุ่มตัวอย่างเป็นล าดับ

แรก รวมทั้งพื้นฐานการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งส่วนใหญ่เป็นการวิจัยที่ใช้เอกสารเป็น

ส่วนส าคัญ และผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการง่ายส าหรับทุกคนที่จะพัฒนาเป็นบทความวิจัยเชิงเอกสาร  อย่างไรก็ตามเมื่อ

ด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนด ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีการพัฒนาทักษะด้านการสืบค้น

ข้อมูลซึ่งเป็นทักษะส าคัญในการท าวิจัยเชิงเอกสาร ซึ่งในแผนการจัดการเรียนการสอนที่เตรียมนั้นอาจไม่เพียงพอใน

การเสริมสร้างทักษะการสืบค้นข้อมูล ซึ่งอาจท าให้กลุ่มตัวอย่างมีข้อมูลเพื่อเตรียมในกิจกรรมต่อไปค่อนข้างจ ากัด 

ดังนั้นควรมีการเพิ่มจ านวนช่ัวโมงของการกิจกรรมดังกล่าวให้เพียงพอจนกว่าทุกคนจะมีข้อมูลเอกสารที่เป็นวัตถุดิบ

ในปริมาณที่เหมาะสมกับการท าวิจัยเชิงเอกสาร  นอกจากนี้ ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความพึงพอใจของกลุ่ม

ตัวอย่าง พบว่า มีความต้องการให้มีจัดพี่เลี้ยงวิจัยอาจารย์ใหม่ทุกคน โดยพี่เลี้ยงวิจัยอาจจะให้เข้ามาช่วยในการท า

วิจัยโครงการต่างๆ โดยอาจเริ่มที่การตรวจเอกสารและปรับเป็นบทความปริทัศน์เพื่อการน าเสนอ ซึ่งจะช่วยให้

อาจารย์ใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์การวิจัยได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  4. จาก “คิด-คุย-เขียน” สู่ “คิด-ค้น-คุย-เขียน” 

 ในการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยน ากระบวนการ คิด-คุย-เขียน มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 
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สะท้อนความต้องการให้มีการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การที่มีข้อมูลจ ากัดท าให้ไม่

สามารถพัฒนาบทความที่มีเนื้อหาท่ีครอบคลุมและทันสมัย ดังน้ันหากมีการปรับกิจกรรมโดยเพิ่มกระบวนการสืบค้น

ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ (“ค้น”) จะท าให้กลุ่มเป้าหมายสามารถพัฒนาเนื้อหาการเขียนและสังเคราะห์ความคิดเพื่อ

เข้าสู่กระบวนการ “คุย” ต่อไป 

  5. ปัจจัยบวกต่อการเรียนรู้ : กัลยาณมิตร สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างได้สะท้องถึงความพึงพอใจมากที่สุดคือ การ

จัดกระบวนการที่ไม่เป็นการทาง และมีการพูดคุยอย่างกัลยาณมิตร ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดและเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนได้เป็นอย่างดี ความเป็นกัลยาณมิตรดังกล่าวถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้ใหญ่ (Blondy, 2007)   ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น (ยุภาดี ปณะราช, 2551) 

นอกจากนี้ การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการซึ่งเป็นการสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal communication) มีส่วน

ส าคัญในการสร้างความรู้สึกที่เป็นกันเอง มีระดับเท่าเทียมกัน ซึ่งส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ด้วยเช่นกัน 

(Cercone, 2008) อย่างไรก็ตามในบางครั้งความไม่เป็นทางการหรือการผ่อนปรนการส่งงานก็ท าให้กลุ่มตัวอย่างบาง

คนไม่ใส่ใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งงานตามก าหนด ท าให้ไม่สามารถส่งบทความทันก าหนดได้ ดังนั้นการใช้การ

สื่อสารแบบดังกล่าวอาจจะต้องพิจารณาถึงข้อกติกาที่ได้จัดสร้างร่วมกันในกิจกรรมแรก โดยให้ความส าคัญกับ

ก าหนดการและเวลาในการส่งงาน 

6. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

  จากผลการศึกษาและผลสะท้อนจากกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป 
ดังนี ้
  1. ควรพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้ว เช่น ให้พัฒนาบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์ท่ีมีอยู่แล้ว 
  2. การให้ก าลังใจหรือผลประโยชน์จากผู้บริหาร เช่น รางวัล หรือภาระงานงานด้านการวิจัยก็จะช่วย
ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการเอาใจใส่มากข้ึน  
  3. การก าหนดพี่เลี้ยงวิจัยอาจารย์ใหม่ทุกคน โดยพี่เลี้ยงวิจัยอาจจะให้เข้ามาช่วยในการท าวิจัยโครงการ
ต่างๆ โดยอาจเริ่มที่การตรวจเอกสารและปรับเป็นบทความปริทัศน์เพื่อการน าเสนอ ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์ใหม่ที่ ยัง
ขาดประสบการณ์การวิจัยได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
          4. ส่งเสริมให้มีการเข้ารับฟังการสัมมนาทางวิชาการ  จะช่วยสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยและสร้าง
เครือข่ายการวิจัย 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
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การบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกสอนศาสนาอิสลาม การบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกสอนศาสนาอิสลาม   

สังกัดส านกังานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลาสังกัดส านกังานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา  

AAddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  IInntteerrnnaall  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  OOppeerraattiioonnss  ooff  IIssllaammiicc  PPrriivvaattee  SScchhooooll  

AAddmmiinniissttrraattoorrss  uunnddeerr  tthhee  OOffffiiccee  PPrriivvaattee  EEdduuccaattiioonn  YYaallaa  PPrroovviinnccee  
  

มูมูฮ ามดัอนูวาร์  สะอะฮ ามดัอนูวาร์  สะอะ    

MMuuhhaammaammmmaadd  ––  AAnnuuwwaarr        SSaa  ––  AA  

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

FFaaccuullttyy  ooff  EEdduuccaattiioonn  ,,  YYaallaa  RRaajjaabbhhaatt  UUnniivveerrssiittyy  
  

AAbbssttrraacctt  

  
TThhee  ssttuuddyy  aaiimmeedd  ((11))  ttoo  ssttuuddyy  tthhee  lleevveell  ooff    AAddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  IInntteerrnnaall  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  

OOppeerraattiioonnss  ooff  IIssllaammiicc  PPrriivvaattee  SScchhooooll  AAddmmiinniissttrraattoorrss  uunnddeerr  tthhee  OOffffiiccee  PPrriivvaattee  EEdduuccaattiioonnYYaallaa  

PPrroovviinnccee  ((22))  ttoo  ccoommppaarree  tthhee  rreessuullttss  ooff    ooff  IInntteerrnnaall  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  OOppeerraattiioonnss  ooff  IIssllaammiicc  PPrriivvaattee  

SScchhooooll  AAddmmiinniissttrraattoorrss  uunnddeerr  tthhee  OOffffiiccee  PPrriivvaattee  EEdduuccaattiioonn  YYaallaa  PPrroovviinnccee  bbyy  ggeennddeerr,,  aaggee,,  hhiigghheesstt  

eedduuccaattiioonnaall  ddeeggrreeee,,  aanndd  eexxppeerriieenncceess  iinn  ppoossiittiioonnss  aatt  tthhee  sscchhoooollss,,  aanndd  ((33))  ttoo  pprroocceessss  tthhee  ffeeeeddbbaacckk  

oonn  mmaannaaggeemmeenntt  ooff    IInntteerrnnaall  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  OOppeerraattiioonnss  ooff  IIssllaammiicc  PPrriivvaattee  SScchhooooll  AAddmmiinniissttrraattoorrss  

uunnddeerr  tthhee  OOffffiiccee  PPrriivvaattee  EEdduuccaattiioonn  YYaallaa  PPrroovviinnccee..  AA  PPooppuullaattiioonn  ooff  110033  ppeeooppllee..  TThhee  ttooooll  iinn  tthhee  

ssttuuddyy  wwaass  qquueessttiioonnnnaaiirree  wwhhiicchh  ddiivviiddeedd  iinnttoo  33  sseeccttiioonnss..  TThhee  rreelliiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ttooooll  iinn  tthhee  ssttuuddyy  wwaass  

00..776688..  TThhee  ssttaattiissttiiccss  uusseedd  wweerree;;  ppeerrcceennttaaggee,,  mmeeaann,,  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonnss  ooff  PPooppuullaattiioonn  
  

KKeeyywwoorrddss  ::    lleevveell  ooff  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ,,  ccoommppaarree  ,,  pprroocceessss  tthhee  ffeeeeddbbaacckk,,  rreelliiaabbiilliittyy    
  

11..  บทน าบทน า  
ปัจจุบันเอกชนได้เข้ามามีบทบาทในการให้บริการการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐมาโดยตลอด ในส่วนท่ี

รัฐไม่สามารถจัดการศึกษาได้ จึงมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนและความ
พร้อมของสถานศึกษา (สัลมาน สะบูดิง,2551: 1) โดยเฉพาะพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลาม ท าให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ นิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ก็
เพื่อให้บุตรหลานของตนมีโอกาสเรียนรู้และสามารถปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามพร้อมกับวิชาสามัญ  แต่เมื่อ
พิจารณาด้านคุณภาพ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง และยังคงประสบ
ปัญหาในภาพรวมของด้านต่างๆ (นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง  แมงกาจิ , 2551: 5) และผลการประเมินรอบสองของ
ส านักงานรับรองคุณภาพการศึกษา รอบที่ 2(สมศ.)พบว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาคุณภาพ
การศึกษา เมื่อผลการรับรองคุณภาพทั้ง 3 จังหวัด คือ ร้อยละ 79.5 ในขณะที่ระดับประเทศได้รับการรับรองร้อยละ 
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82.78 โดยจังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาวะวิกฤติที่สุด ไม่ได้รับรองสูงถึงร้อยละ 25 รองลงมาคือ จังหวัด
ยะลา ร้อยละ 20.6 และจังหวัดนราธิวาสร้อยละ 16.9 (มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง, 2556 : ไม่ปรากฏเลขหน้า ) 
นอกจากน้ันปัญหาในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษายะลาเขต 1 ประสบปัญหา บุคลากรขาดความรู้ความในเรื่องการประกันคุณภาพ ทุกครั้งท่ีมีการตรวจ
ประเมินคุณภาพโรงเรียน เกือบทุกโรงจะมีการพัฒนาโรงเรียนในลักษณะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมุ่งเพียงเพื่อ
การตรวจสอบประเมินเท่านั้น อีกท้ังผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ไม่ได้เปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้ตัดสินใจอย่างเต็มที่  เพราะศูนย์รวมอ านาจในการตัดสินใจอยู่ที่ผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่  ไม่ได้จัดกระบวนการ
ด าเนินงานในเชิงบูรณาการเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อีกทั้งการประสานงานของบุคลากรระหว่างฝ่ายต่างๆ ใน
โรงเรียนไม่ทั่วถึง  ในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์มีจ านวนจ ากัด การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ดา้นเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอ  (สัลมาน สะบูดิง , 2551 : 99-105) ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เพื่อที่จะน าข้อมูลที่
ได้จากการค้นคว้าอิสระมาเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การก าหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
  

22..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  

  22..11  เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา  

  22..22  เพื่อเปรียบเทียบผลการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชเพื่อเปรียบเทียบผลการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกช นสอนศาสนานสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จ าอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จ า แนกตามตัวแปร เพศ แนกตามตัวแปร เพศ อายุ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และวุฒิการศึกษาสูงสุด และ

ประสบการณ์ต าแหน่งในสถานศึกษาประสบการณ์ต าแหน่งในสถานศึกษา  

  22..33  เพื่อประมวลข้อเสนอแนะการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนเพื่อประมวลข้อเสนอแนะการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา วัดยะลา   

33..  กรอบแนวคิดในการค้นคว้าอิสระกรอบแนวคิดในการค้นคว้าอิสระ  

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ผู้ค้นคว้าอิสระได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการค้นคว้าอิสระดังนี้การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ผู้ค้นคว้าอิสระได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการค้นคว้าอิสระดังนี้    

  

  

  

  

  

  

ภาพที่ ภาพที่ 11      กรอบแนวคิดของการค้นคว้าอิสระกรอบแนวคิดของการค้นคว้าอิสระ  โดยมูฮ ามัดอนูวาร์ สะอะ (2557)โดยมูฮ ามัดอนูวาร์ สะอะ (2557)  

การบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา 

1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6.การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขอสถานศึกษา 
7. การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอ 

1.เพศ 
 2.อายุ 
3.วุฒิการศึกษาสูงสุด4.
ประสบการณ์ต าแหน่งใน
สถานศึกษา 
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4. วิธีการวิจัย4. วิธีการวิจัย  

  การค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็น การค้นคว้าการค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็น การค้นคว้า อิสระเชิงส ารวจอิสระเชิงส ารวจ   ((SSuurrvveeyy  RReesseeaarrcchh))  โดยมีการด าเนินการโดยมีการด าเนินการ  

ดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้  

  4.1 4.1 ประชากรประชากร  ที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด

ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา  ปีการศึกษา 2557 ได้แก่ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา  ปีการศึกษา 2557 ได้แก่ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ ผู้อ านวยการ

สถานสถานศึกษา จากจ านวนโรงเรียน  41 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 103ศึกษา จากจ านวนโรงเรียน  41 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 103  คน คน   

  4.2 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้ค้นคว้าอิสระได้สร้างขึ้นมาโดยศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้ค้นคว้าอิสระได้สร้างขึ้นมาโดยศึกษา

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เช่ียวชาญแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขซึ่งแบ่งแบบสอบถามองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เช่ียวชาญแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น อกเป็น 

3 ตอนดังนี้3 ตอนดังนี้  

                      ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้แบบสอบถามแบบตรวจสอบตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้แบบสอบถามแบบตรวจสอบ

รายการ (รายการ (CChheecckklliisstt))  โดยถามเกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ต าแหน่งในสถานศึกษาโดยถามเกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ต าแหน่งในสถานศึกษา  

                      ตอนท่ี 2 การบริหารงานประกันคุณภาพภายในขอตอนท่ี 2 การบริหารงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานเขตงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษายะลา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 พื้นที่การศึกษายะลา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวและประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 จ านวน  60 ข้อณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 จ านวน  60 ข้อ    
                      ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหารงานภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหารงานภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาศาสนาอิสลาม สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา  

44..33  การเก็บรวบรวมข้อมลูการเก็บรวบรวมข้อมลู  
ในการเก็บรวบรวในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้มข้อมูลในครั้งนี้  ผู้ค้นคว้าอิสระด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี้ผู้ค้นคว้าอิสระด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี้  

11))  ขอหนังสือรับรองจากส านักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อขอความร่วมมือจากขอหนังสือรับรองจากส านักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อขอความร่วมมือจาก  

ผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือการค้นคว้าอิสระโดยผู้ค้นคว้าอิสระด าเนินกในการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือการค้นคว้าอิสระโดยผู้ค้นคว้าอิสระด าเนินการน าไปส่งารน าไปส่ง

ตัวแทนครูแกนน าของโรงเรียนต่างตัวแทนครูแกนน าของโรงเรียนต่าง  ๆเพื่อช่วยด าเนินการอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลๆเพื่อช่วยด าเนินการอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  2) 2) น าแบบสอบถามจ านวน 103น าแบบสอบถามจ านวน 103   ชุดชุด  กระจายกลุ่มตัวอย่างไปตามสถานศึกษาโดยผู้ค้นคว้าอิสระกระจายกลุ่มตัวอย่างไปตามสถานศึกษาโดยผู้ค้นคว้าอิสระ

ด าเนินการเก็บด้วยตนเองบางส่วนและน าไปส่งตัวแทนครูแกนน าของสถานศึกษาเพื่อช่วยด าเนินกาด าเนินการเก็บด้วยตนเองบางส่วนและน าไปส่งตัวแทนครูแกนน าของสถานศึกษาเพื่อช่วยด าเนินกา รอ านวยความรอ านวยความ

สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วด าเนินการเก็บคืนภายในสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วด าเนินการเก็บคืนภายใน  22  สัปดาห์สัปดาห์  

  3) 3) รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากสถานศึกษารวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากสถานศึกษา   จ านวนจ านวน  110033  ชุดชุด  ได้รับกลับคืนที่อยู่ในสภาพที่ได้รับกลับคืนที่อยู่ในสภาพที่

สมบูรณ์สมบูรณ์  จ านวนจ านวน  110033  ชุดชุด  คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 110000  

  4) 4) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อด าเนิเพื่อด าเนินการตามขั้นตอนของการค้นคว้าอิสระนการตามขั้นตอนของการค้นคว้าอิสระ
ต่อไปต่อไป  
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5. ผลการวิจัยและ5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการอภิปรายผล  

  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียน

เอกชน สอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาเอกชน สอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา  

  ผลผลการค้นคว้าอิสระการค้นคว้าอิสระ   การบริหารงานประกันคุการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สอนศาสนา

อิสลามสังกัดส าอิสลามสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา นักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของของ

กาญจนา นิยมนา (2547กาญจนา นิยมนา (2547 ::9898) ) ที่ที่ ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า สภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษานที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า สภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ

ปานกลาง  แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภา ตันติวุฒิ (2548ปานกลาง  แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภา ตันติวุฒิ (2548 ,,  149149--152152) ) ที่ที่ ได้ศึกษาสภาได้ศึกษาสภาพการด าเนินงาน พการด าเนินงาน 

เปรียบเทียบการด าเนินงานและเสนอแนวทางด าเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นเปรียบเทียบการด าเนินงานและเสนอแนวทางด าเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า สภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า สภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านทั้ง 8 ด้าน ชลบุรี เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านทั้ง 8 ด้าน 
อยู่ในระดับมาก อยู่ในระดับมาก   

  ทั้งนี้ทั้งนี้ ผู้ค้นคว้าอิสระผู้ค้นคว้าอิสระมีความเห็นว่า มีความเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นบุผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นบุ คคลที่ส าคัญต่อสถานศึกษาคคลที่ส าคัญต่อสถานศึกษา เป็นเป็น

ผู้รับผิดชอบต่อความส าเร็จหรือ ความล้มเหลวขององค์การ ผู้น าที่ดีที่มีความเฉลียวฉลาด สามารถบริหารงานผู้รับผิดชอบต่อความส าเร็จหรือ ความล้มเหลวขององค์การ ผู้น าที่ดีที่มีความเฉลียวฉลาด สามารถบริหารงาน
ได้เปรีได้เปรียบกว่า องค์การที่มีผู้น าท่ีมีความสารถท่ีน้อยกว่า การพัยบกว่า องค์การที่มีผู้น าท่ีมีความสารถท่ีน้อยกว่า การพัฒนาตนเองของผู้น าทางการศึกษาจึงมีความจ าเป็นฒนาตนเองของผู้น าทางการศึกษาจึงมีความจ าเป็นการการ

ที่ผู้บริหารสถานศึกษาเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเต็มที่เต็มความสารถ ซึ่งจะที่ผู้บริหารสถานศึกษาเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเต็มที่เต็มความสารถ ซึ่งจะ

ส่งผลต่อคส่งผลต่อความส าเร็จของสถานศึกษา ตามที่วามส าเร็จของสถานศึกษา ตามที่ ส านักทดสอบส านักทดสอบทางการศึกษา (2554 : 31ทางการศึกษา (2554 : 31 --46) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่46) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่

และภารกิจส าคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาว่า เพื่อให้การและภารกิจส าคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาว่า เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจข้างต้นของสถานศึกษา ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทด าเนินงานตามภารกิจข้างต้นของสถานศึกษา ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาท

หน้าท่ีและภารกิจส าหน้าท่ีและภารกิจส าคัญในการด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาคัญในการด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    

  วัตถุประสงค์ข้อที่  2  เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนวัตถุประสงค์ข้อที่  2  เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน สอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จ าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิเอกชน สอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จ าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษาสูงสุด ประสการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในท างาน บการณ์ในท างาน       

  1.1.  จ าแนกตามตัวแปรเพศ  ภาพรวม และรายหลักไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ จ าแนกตามตัวแปรเพศ  ภาพรวม และรายหลักไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ 

ทั้งนี้ทั้งนี้ผู้ค้นคว้าอิสระผู้ค้นคว้าอิสระมีความเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาน้ัน เป็นผู้ที่มีบทบาทและมีความส าคัญมากท่ีสุดในสถานศึกษา มีความเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาน้ัน เป็นผู้ที่มีบทบาทและมีความส าคัญมากท่ีสุดในสถานศึกษา 

หากผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นผู้หากผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นผู้น าท่ีเข้มแข็ง  ตลอดจนเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเป้าหมายทางการศึกษาน าท่ีเข้มแข็ง  ตลอดจนเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเป้าหมายทางการศึกษา

ที่ชัดเจน มีการวางแผนการท างานเป็นระบบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถ มีทักษะการบริหารที่ดีเยี่ยม ที่ชัดเจน มีการวางแผนการท างานเป็นระบบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถ มีทักษะการบริหารที่ดีเยี่ยม 
มีความตั้งใจจริงในการบริหารงาน มีความยุติธรรม มีคุณธรรมและจรยิธรรมในการบรหิารงมีความตั้งใจจริงในการบริหารงาน มีความยุติธรรม มีคุณธรรมและจรยิธรรมในการบรหิารงาน  ส่งผลให้ ผู้ร่วมงานไม่าน  ส่งผลให้ ผู้ร่วมงานไม่

ว่าเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย  เกิดความเช่ือมั่น ศรัทธา  มีทัศนคติที่ดี  มีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานให้ว่าเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย  เกิดความเช่ือมั่น ศรัทธา  มีทัศนคติที่ดี  มีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย    

  2.2.  จ าแนกตามตัวแปรอายุ  ภาพรวม และรายหลักไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ จ าแนกตามตัวแปรอายุ  ภาพรวม และรายหลักไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ 

ทั้งนี้ทั้งนี้ ผู้ค้ผู้ค้นคว้าอิสระนคว้าอิสระมีความเห็นว่า อาจเป็นเพราะว่าการประกันภายในสถานศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ต้องท าภายใต้กฎมีความเห็นว่า อาจเป็นเพราะว่าการประกันภายในสถานศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ต้องท าภายใต้กฎ
ข้อบังคับ คือตามมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้มีระบบการประกันคุณภาพข้อบังคับ คือตามมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และกันคุณภาพภายใน และ
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ระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง  และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในในกฎกระทรวง  และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ

สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่ง

ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้องให้ความส าคัญถือว่าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้องให้ความส าคัญถือว่าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการ

ประกันคุประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีผลต่อณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีผลต่อ

ความคิดเห็นความคิดเห็น  

  3.3.  จ าแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษาสูงสุด ภาพรวม และรายหลักไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เจ าแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษาสูงสุด ภาพรวม และรายหลักไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เ ป็นไปตามป็นไปตาม

สมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจับของ สมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจับของ พรทิพย์  จันทรกิติพรทิพย์  จันทรกิติวุฒิ  (2552 : 122วุฒิ  (2552 : 122--129) 129) ที่ที่ ได้วิจัยเรื่อง  สภาพได้วิจัยเรื่อง  สภาพ

และปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง ผลและปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง ผล การค้นคว้าการค้นคว้า

อิสระอิสระพบพบว่า พนักงานครูที่มีวุฒิการศึกษาว่า พนักงานครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการประกันคณุภาพการศึกษาไม่แตกต่างกัน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการประกันคณุภาพการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้ทั้งนี้ผู้ค้นคว้าอิผู้ค้นคว้าอิสระสระมีความเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบัน มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการมีความเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบัน มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายคุ้มครองให้ข้าราชการครูและบุคลากรศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายคุ้มครองให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีสิทธิอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ในเรื่องของการได้รับประโทางการศึกษา มีสิทธิอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ในเรื่องของการได้รับประโ ยชน์ตอบแทนและการประกันความยชน์ตอบแทนและการประกันความ
มั่นคง ท าให้ครูไม่ว่าครูมีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน ต่างก็ มีขวัญก าลังใจ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเท่าเทียมมั่นคง ท าให้ครูไม่ว่าครูมีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน ต่างก็ มีขวัญก าลังใจ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเท่าเทียม

กัน จึงไม่มีผลต่อความคิดเห็นกัน จึงไม่มีผลต่อความคิดเห็น  

  4.4.  จ าแนกตามตัวแปร ประสบการณ์ต าแหน่งใจ าแนกตามตัวแปร ประสบการณ์ต าแหน่งในสถานศึกษา ภาพรวมไม่แตกต่างกัน นสถานศึกษา ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปซึ่งไม่เป็นไปตามตาม

สมมุติฐสมมุติฐานที่ได้ตั้ง านที่ได้ตั้ง สอดคล้องกับสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา  ทวีกาญจน์ (2551งานวิจัยของ วาสนา  ทวีกาญจน์ (2551 : 91: 91--93) 93) ที่ที่ ได้วิจัยเรื่อง การด าเนินงานได้วิจัยเรื่อง การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกันคุณภาพการศึกษาภายในของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดปัตตานี  ผลจังหวัดปัตตานี  ผลการค้นคว้าอิสระการค้นคว้าอิสระพบว่า ที่มีประสบการณ์ในการด ารงต าพบว่า ที่มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน แหน่งแตกต่างกัน มีความีความมเห็นเห็นไม่แตกต่างไม่แตกต่าง

กัน ทั้งนี้กัน ทั้งนี้ผู้ค้นคว้าอิสระผู้ค้นคว้าอิสระมีความเห็นว่า การบริหารสถานศึกษาจะด าเนินไปด้วยดีมีความเจริญก้าวหน้า ผู้บริหารต้องใช้มีความเห็นว่า การบริหารสถานศึกษาจะด าเนินไปด้วยดีมีความเจริญก้าวหน้า ผู้บริหารต้องใช้
เทคนิคหรือหลักการบริหารต่างๆ ตลอดจน ความรู้ ความสามารถ ความช านาญที่มีอยู่ ท าให้สถานศึกษาไปสู่เทคนิคหรือหลักการบริหารต่างๆ ตลอดจน ความรู้ ความสามารถ ความช านาญที่มีอยู่ ท าให้สถานศึกษาไปสู่

เป้าหมาย การศึกษาเป้าหมาย การศึกษาที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้บรหิารสูงสุดในองค์กร จะต้องให้ประโยชน์ สูงสุดที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้บรหิารสูงสุดในองค์กร จะต้องให้ประโยชน์ สูงสุด

แก่องค์กร และมีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารงานให้บรรลุผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ จึงไม่มีผลต่อความคิดเห็นแก่องค์กร และมีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารงานให้บรรลุผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ จึงไม่มีผลต่อความคิดเห็น      

วัตถุประสงค์ข้อที่  วัตถุประสงค์ข้อที่  33    เพ่ือประมวลข้อเสนอแนะการบริหารงานประกันคุณภเพ่ือประมวลข้อเสนอแนะการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาราพภายในของผู้บริหาร

โรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา   

  1. 1. ด้านด้านการก าหนดการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีการก าหนดวิธีการจัดเก็บ การสร้างผู้บริหารควรมีการก าหนดวิธีการจัดเก็บ การสร้าง
และการจัดหาเครื่องมือให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของสถานศึกษา และผู้บริหารควรแต่และการจัดหาเครื่องมือให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของสถานศึกษา และผู้บริหารควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ให้งตั้งผู้รับผิดชอบ ให้

ชัดเจนและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องชัดเจนและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง  

                      2. 2. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการท าประชาพิจารณ์การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการท าประชาพิจารณ์

โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพิจารณา รองลงมา คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีก าหนดมาตรฐานครอบคลุม โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพิจารณา รองลงมา คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีก าหนดมาตรฐานครอบคลุม 

เหมาะสเหมาะสมกับสภาพผู้เรียน สถานศึกษา ท้องถิ่น และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามกับสภาพผู้เรียน สถานศึกษา ท้องถิ่น และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  
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                      3. 3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการประเมินความต้องการและความจ าเป็นการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการประเมินความต้องการและความจ าเป็น

ของสถานศึกษา ก่อนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา ก่อนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และและผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการใช้แผนพัฒนผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการใช้แผนพัฒนาา

คุณภาพการศึกษาเป็นแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องคุณภาพการศึกษาเป็นแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  

                      4. 4. ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการสรุปและประเมินผลผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการสรุปและประเมินผล

เมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม รองลงมา คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเปรียบเทียบเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม รองลงมา คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเปรียบเทียบ

กับเป้กับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง าหมายอย่างต่อเนื่อง   

                      5. 5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   บริหารควรส่งเสริมให้มีการตรวจสอบผลการบริหารควรส่งเสริมให้มีการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงานของครูและคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ปฏิบัติงานของครูและคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้ปกครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมิคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา และน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารควรนคุณภาพของสถานศึกษา และน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารควร

ส่งเสริมให้มีการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพต่อผู้ปฏิบัติ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบส่งเสริมให้มีการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพต่อผู้ปฏิบัติ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ตามล าดับตามล าดับ  

                      6. 6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    ผู้บริหารควรส่งเสริมใผู้บริหารควรส่งเสริมให้ห้
มีการสร้างความตระหนักให้บุคลากรภายในสถานศึกษาเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการประเมินคุณภาพมีการสร้างความตระหนักให้บุคลากรภายในสถานศึกษาเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการประเมินคุณภาพ

การศึกษา การศึกษา และและผู้บริหารควรส่งเสริมให้การก าหนดขั้นตอนและวิธีการประเมินสอดคล้องกับบริบทของผู้บริหารควรส่งเสริมให้การก าหนดขั้นตอนและวิธีการประเมินสอดคล้องกับบริบทของ  

                      7. 7. การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน    ผู้บริหารคผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการก าหนดวรส่งเสริมให้มีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายผู้รับรายงานให้ชัดเจน รองลงมา คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้การวางแผน ก าหนดรูปแบบ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับรายงานให้ชัดเจน รองลงมา คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้การวางแผน ก าหนดรูปแบบ และ

ช่วงเวลาจัดท ารายงานเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้การแต่งตั้งช่วงเวลาจัดท ารายงานเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้การแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดท ารายงานให้ชัดเจนตามล าดับคณะกรรมการจัดท ารายงานให้ชัดเจนตามล าดับ  

                      8. 8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการส่งเสริม สนับสนุน 
น าผลการประเมินภายใน/ภายนอก มาใช้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง น าผลการประเมินภายใน/ภายนอก มาใช้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

  

6. 6. ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะการวิจัยการวิจัย  
  6.1 6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการค้นคว้าอิสระไปใช้ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการค้นคว้าอิสระไปใช้  

6.1.1 6.1.1 ด้านการก าหนดมาด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     ผู้บริหารควรมีการก าหนดวิธีการจัดเก็บผู้บริหารควรมีการก าหนดวิธีการจัดเก็บ   

การสร้างและการจัดหาเครื่องมือให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของสถานศึกษา รวมทั้งควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการสร้างและการจัดหาเครื่องมือให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของสถานศึกษา รวมทั้งควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

ในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้ชัดเจนและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องและควรส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่ในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้ชัดเจนและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องและควรส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่ วนร่วมในวนร่วมใน

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

      6.1.2 6.1.2 ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการท าผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการท า
ประชาพิจารณ์โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีก าหนดมาตรฐานครอบคลุมประชาพิจารณ์โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีก าหนดมาตรฐานครอบคลุม   

เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนเหมาะสมกับสภาพผู้เรียน  สถานศึกษสถานศึกษาา  ท้องถิ่นท้องถิ่น  และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และควรส่งเสริมให้และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และควรส่งเสริมให้

มีการประชุมชี้แจงมาตรฐานการศึกษาแก่บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการประชุมชี้แจงมาตรฐานการศึกษาแก่บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    

6.1.3 6.1.3 ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการประเมินความต้องการผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการประเมินความต้องการ

และความจ าเป็นของสถานศึกและความจ าเป็นของสถานศึกษาษา  ก่อนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งควร ส่งเสริมให้มีการก าหนดก่อนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งควร ส่งเสริมให้มีการก าหนด
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและบริบทของสถานศึกษา และควรส่งเสริมให้มีการใช้เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและบริบทของสถานศึกษา และควรส่งเสริมให้มีการใช้

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามเวลาที่ก าหนด แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามเวลาที่ก าหนด ((33  --55  ปีปี))    
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6.1.4 6.1.4 ด้านกาด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษารด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีผู้บริหารควรส่งเสริมให้มี

การสรุปและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการการสรุปและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ //กิจกรรม รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีการนิเทศกิจกรรม รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีการนิเทศ   ติดตามติดตาม  และประเมินผลและประเมินผล

เปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และควรส่งเสริมให้มีการจัดหาเครื่องมือท่ีมีประสิทเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และควรส่งเสริมให้มีการจัดหาเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานธิภาพแก่ผู้ปฏิบัติงาน  

6.1.5 6.1.5 ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการ

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของครูและคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของครูและคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   รวมทั้งควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองรวมทั้งควรส่งเสริมให้ผู้ปกครอง  

คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพของสถานศึคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพของสถานศึ กษาผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการกษาผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการ

จัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานจัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ปฏิบัติงาน   และควรส่งเสริมให้มีการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพต่อผู้และควรส่งเสริมให้มีการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพต่อผู้

ปฏิบัติปฏิบัติ  ผู้ปกครองผู้ปกครอง  ชุมชนชุมชน  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ  

6.1.6 6.1.6 ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษ าผู้บริหาราผู้บริหาร

ควรส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักให้บุคลากรภายในสถานศึกษาเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการควรส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักให้บุคลากรภายในสถานศึกษาเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษา   รวมทั้ง ควรส่งเสริมให้การก าหนดขั้นตอนและวิธีการประเมินสอดคล้องกับบริบทของรวมทั้ง ควรส่งเสริมให้การก าหนดขั้นตอนและวิธีการประเมินสอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษาสถานศึกษา  และควรส่งเสริมให้มีการก าหนดเป้าหมายและควรส่งเสริมให้มีการก าหนดเป้าหมาย   วัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายในการประเมินคุณภาพจุดมุ่งหมายในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาการศึกษา  

        6.1.7 6.1.7 ด้านด้านการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีผู้บริหารควรส่งเสริมให้มี

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับรายงานให้ชัดเจน รวมทั้งควรส่งเสริมให้การวางแผนการก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับรายงานให้ชัดเจน รวมทั้งควรส่งเสริมให้การวางแผน   ก าหนดรูปแบบก าหนดรูปแบบ  และช่วงเวลาและช่วงเวลา
จัดท ารายงานเหมาะสมกับกลุ่มเป้จัดท ารายงานเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และควรส่งเสริมให้การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานให้ชัดเจนาหมาย และควรส่งเสริมให้การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานให้ชัดเจน  

6.1.8 6.1.8 ด้านด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการ

ส่งเสริมส่งเสริม  สนับสนุนสนับสนุน  น าผลการประเมินภายในน าผลการประเมินภายใน//ภายนอกภายนอก  มาใช้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาใช้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   รวมทั้งควร ส่งเสริมให้มีรวมทั้งควร ส่งเสริมให้มี

การการศึกษาวิเคราะห์โครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการ //กิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   และควรส่งเสริมให้มีการน าเทคนิคและควรส่งเสริมให้มีการน าเทคนิค   
วิธีการและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาโครงการวิธีการและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาโครงการ//กิจกรรมอย่างต่อเนื่องกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

66..22  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไปข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

    6.2.1 6.2.1 ควรศึกษาวิจัยการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงควรศึกษาวิจัยการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาเรียนเอกชน สอนศาสนา
อิสลามสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนใน  3  จังหวัดภาคใต้ อิสลามสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนใน  3  จังหวัดภาคใต้   

    6.2.2 6.2.2 ควรศึกษาวิจัยการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตควรศึกษาวิจัยการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดยะลาพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดยะลา  

    6.2.3 6.2.3 ควรศึกษาวิจัยการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้ควรศึกษาวิจัยการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน  3  จังหวัดภาคใต้ พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน  3  จังหวัดภาคใต้   

    6.2.4 6.2.4 ควรศึกษาวิจัยการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตควรศึกษาวิจัยการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   

        6.2.5 6.2.5 ควรศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานปรควรศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาระกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน  3  จังหวัดภาคใต้ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน  3  จังหวัดภาคใต้   
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Abstract 

The purposes of this research were  (1) to investigate the level of internal quality 

assurance of administrational process of school administrators in Islamic private schools in Pattani 

province, (2) to compare internal quality assurance of administrational process of school 

administrators in Islamic private schools in Pattani province by the categories of age, educational 

background, administrative experience and school size, and (3) to come up with suggestions in 

developing the internal quality assurance of administrative process of school administrators in 

Islamic private schools in Pattani province. The research samples were 245 school administrators 

in Islamic private schools in Pattani province participated in this study. The employed research 

instrument was a three-part questionnaire which consists of (1) the background of the participants 

namely gender, age, educational background, administrative experience and school size, (2) the 

level of internal quality assurance of administrational process of school administrators in Islamic 

private schools in Pattani province, and (3) suggestions in developing the internal quality 

assurance of administrational process of school administrators of Islamic private schools at Pattani 

province. The data was analyzed by using the statistic program F-test. When it was found that 

there was difference, Scheffe’s method would be used. The results were shown in the 

percentage, X  and SD. The research finding was as follows.   

1. The level of internal quality assurance of administrative process in Islamic private 

schools in Pattani province was high. 
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2. The comparative result of the internal quality assurance of administrative process in 

Islamic private schools in Pattani province in terms of age, educational background, administrative 

experience was no difference but the school size was significantly different at a statistical level 

of.05. 

3.  The study found that the suggestion of developing internal quality assurance of 

administrative process of school administrators in Islamic private schools in Pattani province was 

the most highly ranked. In terms of planning, school administrators should create the quality 

assurance planning in relation to educational policy. They should assign an obvious responsible 

person to be in charge of and emphasize on participation. Moreover, they should give teachers 

and employees an opportunity to propose ideas on planning. In terms of action plan, they 

should follow the action plan, emphasize on participation and work as a team. Furthermore, the 

budget should be allocated sufficiently by the school administrators and they should work in the 

area they excel in. In terms of examination and evaluation, they should have traceability systems 

as well as precise evaluation. They should also have scheduled examination. In terms               

of adjustment, they are recommended to have teachers and employees take part altogether in 

the work as to learn what to do next and what they should bring the evaluation with. Eventually, 

they should inform their employees in the form of a report. 
 

Keywords : Internal quality assurance, Islamic private schools. 
 

1. บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา      

ในมาตรา 47 ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48 ให้

หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน

คุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน

ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่คุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา และเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ ระบบ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.2553 ซึ่งสาระดังกล่าวถือว่าเป็นกฎหมายที่

สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องน าไปปฏิบัติตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาที่

เป็นระบบต่อเนื่อง(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 47) 
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ในปัจจุบันนี้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ก าลังเผชิญกับความท้าทายของกระแสโลกอย่างรุนแรง ทั้ง

การร่วมมือและการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งส าคัญที่ใช้เพื่อความได้เปรียบใน

การแข่งขัน ได้แก่ ประสิทธิภาพการบริหารงานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ท าให้เกิดความพึงพอใจแก่

ผู้ใช้บริการจึงจะน าสู่การบรรลุผลที่ต้องการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็นสถานศึกษาเอกชนประเภทหนึ่ง

ที่มีความเหมาะสมกับชุมชนบางลักษณะ เพราะเป็นการจัดการศึกษาระหว่างวิชาศาสนา วิชาสามัญและวิชาชีพ โดย

เน้นให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้รับการพัฒนา และปรับปรุงมาจาก

สถาบันการศึกษาด้านศาสนาที่เรียกว่า “ปอเนาะ (ponok)” ของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยเปลี่ยนเป็น

โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2509 ต่อมารัฐบาลประกาศใช้

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 จึงเปลี่ยนช่ือใหม่เป็น “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” จนมาถึง

ปัจจุบัน (สุไรยา จินารง, 2554 : 2-3) 

จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนใต้เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินสถานศึกษาในการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับช้ันที่เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้รับรองเพียงร้อยละ 25 และไม่รับรองสูง

ถึงร้อยละ 75 ดังนั้นจึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษและให้การพัฒนากับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอน

ต้อนและตอนปลาย  ประเด็นส าคัญที่ต้องให้การพัฒนาการศึกษาอย่างยิ่ง เพื่อเตรียมรับการประเมินในรอบต่อไป 

คือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับการรับรองต่ าสุดเพียงร้อยละ 22.4 และไม่ผ่านการรับรองสูงถึงร้อยละ 

77.6 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554 : 62) ดังนั้น สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา, 2546 : 3)  
 

2. วัตถุประสงค์ 

     2.1 เพื่อศึกษาระดับกระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี   

     2.2 เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตาม อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการบริหารและขนาดของโรงเรียน 

           2.3 เพื่อประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะในกระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี  
 

3. การทบทวนวรรณกรรม 

         - แนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

           ภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (2551 : 4) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเริ่มมีขึ้นในประเทศ

สหรัฐอเมริกาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และต่อมาได้แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศในแถบยุโรป  ส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 7 ) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ เป็นการประกัน

คุณภาพทางการศึกษาที่ได้มีการพัฒนาและมีแนวคิด ที่จะด าเนินการเพื่อส่งเสริมแนวทาง เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษา กรมวิชาการ (2544 : 2) ได้ระบุว่า การประกันคุณภาพเป็นการสร้างความมั่นใจโดยมีการมี

มาตรการป้องกันไม่ใหม้ีความผิดพลาดเกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นการออกแบบและขั้นด าเนินงานจนถึงขั้นที่ได้ผลผลิต

ออกมา นอกจากน้ีก็จะมีการน าผลการประเมินในทุกขั้นตอนมาใช้เพื่อการวางแผน ออกแบบ และการปฏิบัติเพื่อให้

เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(2546 : 55) 

ให้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ไว้ว่า คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 

หลักการ และแนวทางจัดการศึกษา ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

ในการด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ให้ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก

บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน โดยน าทฤษฏีและหลักการต่างๆเกี่ยวกับการประกันคุณภาพปรับมาใช้เพื่อให้การ

ด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาประสบความส าเร็จ ซึ่งทฤษฏีที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ คือ วงจรเดม

มิ่ง เป็นวงจรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตรงผู้วิจัยจึงขอน าเสนอแนวคิดของ

นักวิชาการเกี่ยวกับ วงจรเดมมิ่งดังนี้  

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2541 : 188 – 190) ได้กล่าวว่าวงจร PDCA เป็นวงจรควบคุมคุณภาพ ซึ่ง              

ดร. วอล์ทเตอร์ ชิวฮาร์ท เป็นผู้พัฒนาขึ้นเป็นคนแรกในปี ค.ศ. 1939 และ ดร.เอดวาร์ด เดมมิ่ง เป็นผู้น ามาเผยแพร่

ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1950 จนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในช่ือ วัฎจักรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือวงจร

ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Cricle : PDCA) หรือ วัฎจักรแห่งการบริหารคุณภาพ และได้รับการยอมรับ

อย่างแพร่หลายส าหรับขั้นตอนท่ีส าคัญของวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นที ่1. การวางแผน (Planning – P)  

ขั้นที ่2. การปฏิบตัิตามแผน (Doing – D)  

ขั้นที ่3. การตรวจสอบ (Checking – C)  

ขัน้ท่ี 4. การปรับปรุงแก้ไข (Acting – A)  

การประกันคณุภาพการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเป็นหน่วยง านในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในระบบโรงเรียนที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถม 

ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีพ ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้มีนโยบาย

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนทุกระดับ ทุกประเภท โดยได้มีโครงการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการขอรับรอง

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ึน และได้ก าหนดเป็นหลักการ จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ (ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน, 2541 : 5 – 6) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจัย ได้ศึกษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการประกันคุณภาพตาม วงจร ของ

เดมมิ่ ง  และได้ศึกษาจากงานวิจัยซึ่ งสามารถใช้ตั วแปรในการศึกษาดังตาราง  

              ตัวแปรต้น                                                                      ตัวแปรตาม             

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

4. วิธกีารวิจัย 

 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจังหวัด

ปัตตานี ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 650 คน จาก 65 โรงเรียน  

       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือผู้บริหารที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาจังหวัดปัตตานี จ านวน 245 คน ค านวณโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan ; อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 44) 

      จ าแนกกลุ่มตัวอย่างประชากรตามขนาดของโรงเรียน เนื่องจากกลุ่มประชากรมีขนาดแตกต่างกันจน

สามารถแยกเป็นกลุ่มย่อยตามขนาดโรงเรียนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จึงใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified  

Random Sampling) โดยเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในแต่ละเขตพื้นที่ อ าเภอ สถานศึกษา 

4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  มีทั้งหมด  3 ตอน ได้แก่ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามเกี่ยวกับ เพศ 

อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการบริหารและขนาดสถานศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 

(check list) จ านวน 5 ข้อ 

 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถาม ที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเอ

กชสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ านวน 40 ข้อ ตามกระบวนการบริหารคุณภาพโดยใช้กระบวนการ PDCA ซึ่ง

มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท์ (Likert  Scale) มี 5 ระดับ คือ มาก

ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  

1. อายุ  
2. วุฒิการศึกษา      
3. ประสบการณ์ในการบริหาร 
4. ขนาดของสถานศึกษา 
   

    กระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานีตามวงจรเดมมิ่ง 

1.  ขั้นการวางแผน 
2.  ขั้นการปฏิบัติตามแผน  

            3. ขั้นการตรวจสอบและประเมินผล      
4. ข้ันการปรับปรุงแก้ไข 

                    
 



31 

 

          ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการบริหารการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี   มีลักษณะเป็น

แบบปลายเปิด 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4.3.1 ขอหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยจากส านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถึงผู้บริหาร 

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจ านวน 65 โรงเรียน 

 4.3.2 ผู้วิจัยมอบแบบสอบถามกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานีโดยส่ง

แบบสอบถามไปท่ีโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

4.3.3 ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานีตอบ

แบบสอบถามตามเวลาที่ก าหนดเป็นเวลา 15 วัน โดยผู้วิจัยได้ไปรับกลับคือเอง 

4.3.4 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจความสมบูรณ์ของการตอบ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

ด้วยวิธีทางสถิติต่อไป 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

4.4.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแยก

ข้อมูลตามอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การบริหารและขนาดของสถานศึกษาโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อย

ละน าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย 

4.4.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายใน โดยวิธี

หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean )และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เมื่อหาค่าได้แล้วน าไปแปลผลให้เป็น

เกณฑ์สัมบูรณ์คะแนนพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของค าตอบ ซึ่งแปลความหมายของคะแนนตามแนวของเบสต์ (อ้างถึงในวัน 

เดชพิชัย, 2535 : 531) ซึ่งมีคะแนนเป็นช่วงช้ัน มีความหมายดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00   หมายถึง  กระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50    หมายถึง  กระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50    หมายถึง  กระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50   หมายถึง  กระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง  กระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในระดับน้อยที่สุด 

4.4.3 แบบสอบถามตอนที่ 2 ทดสอบค่า  F – test เพื่อเปรียบเทียบแตกต่างระหว่างกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 3 กลุ่มจากตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษาประสบการณ์และขนาดของสถานศึกษา 

4.4.4 แบบสอบถามตอนที่ 3 ปลายเปิด เพื่อประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการประกันคณุภาพภายในโรงเรียนเอกชสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
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น ามาวิเคราะห์เนื้อหา โดยการประมวลความคิดเห็นและแจกแจงความถี่สูงสุดในแต่ละด้าน และน าเสนอข้อมูลเป็น

ความเรียง 

 

5.ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย เรื่อง กระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและอภิปรายผลจากการวิจัยได้ ดังนี ้

5.1 ระดับกระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามจังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามกระบวนการ PDCA พบว่า

กระบวนการบริหารทุกด้านอยู่ในระดับมาก และด้านการวาวแผน มีระดับกระบวนการบริหารสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของปราโมทย์ เอื้ออารี (2550:61) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมพบว่ามีการด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก พบว่าโดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก สาเหตุที่ท าให้ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ น่าจะมีผลมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2542 ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน หมวด 6 มาตราที่48   ว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร

การศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา พ.ศ.2553 ซึ่งสาระดังกล่าวถือว่าเป็นกฎหมายที่สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องน าไปปฏิบัติตามภารกิจปกติ

ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาท่ีเป็นระบบต่อเนื่อง(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 47) 

5.1.1 ระดับกระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านการวางแผนการ

ปฏิบัติงาน(P) พบว่าระดับกระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ในด้านการวางแผนปฏิบัติงานมีระดับกระบวนการบริหาร โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายการ ประเมินพบว่าทุกรายการ ประเมินอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจมีผลสืบเนื่อง

จาก มีการก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายของ การประเมินให้ชัดเจน โดยใช้กรอบมาตรการศึกษาของสถานศึกษา

เป็นแนวทางการด าเนินงาน รวมไปถึงการวางแผน ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้

ส าหรับการจัดท าแผนของสถานศึกษาเช่น แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของ

สถานศึกษา แผนงบประมาณ แผนการจัดการเรียนการสอนเป็นต้น ก าหนดวิธีการประเมินตัวบ่งช้ีความส าเร็จตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน วางแผนการเก็บข้อมูล วางแผนการ

วิเคราะห์/สรุปและรายงานผล (ส านักงานทดสอบทางการศึกษา, 2554 : 14) ซึ่งสอดคล้องกับสภาพสังคมในท้องถิ่น
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และสามารถปฏิบัติได้จริง จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ ระดับกระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ในการวางแผนปฏิบัติงานมีระดับ

กระบวนการบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก วาสนา ทวีกาญจน์ (2551 : 94) เรื่องการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด

ปัตตาน ีด้านการวางแผนอยู่ ในระดับมาก  

5.1.2 ระดับกระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านการปฏิบัติงานตาม

แผน(D) พบว่าระดับกระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ในด้านการปฏิบัติงานตามแผน เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้านตามรายการประเมิน 

พบว่า ระดับกระบวนการบริหารด้านการปฏิบัติงานตามแผนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย    

ของเกียรติศักดิ์ คฤหบดี (2548: 71) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่าการด าเนินการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับมาก สืบเนื่องจาก

การวางแผนในการด าเนินงานการประกันคุณภาพมีความชัดเจนเมื่อสถานศึกษาได้วางแผนการปฏิบัติงานเสร็จ

เรียบร้อยแล้วบุคลากรก็ร่วมกันด าเนินการตามแผนที่จัดท าไว้ โดยในระหว่างการด าเนินงานต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติม

ตลอดเวลา  และควรมุ่งเน้นประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญนอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม

และสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนท างานอย่างมีความสุข เช่นจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร เพื่อให้

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม (Monitoring) ทั้งระดับรายบุคคล  รายกลุ่ม รายหมวด  

ฝ่าย เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามแผน การให้การนิเทศ(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2546 : 18)      

5.1.3 ระดับกระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านการตรวจสอบและ

ประเมินผล(C) พบว่าระดับกระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ในด้านการตรวจสอบและประเมินผลเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้านตามรายการ

ประเมิน พบว่า ระดับกระบวนการบริหารด้านการตรวจสอบและประเมินผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผลมา

จากผู้บริหารมาการวางกรอบแนวทางในการด าเนินการได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการประเมินผล เป็นกลไกส าคัญที่

จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เพราะจะท าให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ ท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพียงใดจะต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง  ในระหว่างที่สถานศึกษาด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการ ควรมีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อพิจารณาว่าการด าเนินการเป็นไปในทิศทางที่จะ

น าไปสูความส าเร็จตามเป้าหมายหรือมาตรฐานและตัวบ่ง ช้ีที่ก าหนดในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการหรือไม่ 

เพียงใด มีจุดอ่อน จุดแข็งประการใด มีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่

ก าหนดมากที่สุด และเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษาก็จะต้องมีการประเมินสรุปรวม เพื่อน าผลมาพิจารณา

แก้ไขปรับปรุงการด าเนินการในระยะต่อไป ซึ่งมีกิจกรรมการตรวจสอบประเมินผลภายในสถานศึกษา(ส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546 : 18)   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปราโมทย์ เอื้ออารี (2550:64) ที่ได้ท า

การวิจัยเรื่องการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 

2 ซึ่งพบว่าการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการตรวจสอบและประเมินผลประกัน

คุณภาพการศึกษาไปใช้ อยู่ในระดับมาก  

5.1.4 ระดับกระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านการปรับปรุงแก้ไข

(A) พบว่าระดับกระบวนการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม จังหวัดปัตตานี ในด้านการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้านตามรายการประเมิน พบว่า ระดับ

กระบวนการบริหารด้านการปรับปรุงแก้ไข ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผลมาจากที่รับการแนะน า จากการ

ประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ซึ่งสามารถน าข้อเสนอแนะที่ได้รับมา

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในของผู้บริหาร และ เมื่อบุคลากรแต่ละคน แต่ละฝ่ายมีการประเมินผลส าเร็จ

เรียบร้อยแล้ว ก็ส่งผลให้กับคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์

แปลผลในภาพรวมทั้งหมด แล้วน าเสนอผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น ครูประจ าช้ัน ครูประจ าวิชา หัวหน้า

หมวด ผู้บริหาร เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปราโมทย์ เอื้ออารี 

(2550:64) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งพบว่าการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการปรับปรุงแก้ไข

การประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ อยู่ในระดับมาก 
 

6. ข้อเสนอแนะการวิจัย 

            6.1 ควรการประชุมช้ีแจงแก่บุคลากรและชุมชนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาอย่างท่ัวถึง 

            6.2 ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างท่ัวถึง 

            6.3 ควรจัดให้มีคณะท างานท่ีมีอ านาจการตัดสินใจในหน้าท่ีรับผิดชอบ เพ่ือความคล่องตัว 

            6.4 ควรจัดให้มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนและท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

            6.5 ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการและแนวทางแก้ไขปัญหา 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของ

นักเรียนที่ได้รับการจัดการศกึษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย – ภาษามลายูถิ่น)  

ในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2556 

An Evaluation of Teaching and learning in Social studies Subject  

of Bilingual Education (Melayu Dialect and Thai) Education in the  

Region Schools of 3 Southern Bordered Provinces, 2556 

 

ปราณี  หล าเบญ็สะ  และคณะ 

Pranee  Lumbensa and Team 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
Faculty of Education , Yala Rajabhat University 

 

Abstract 

The purposes of an evaluation of bilingual teaching (Thai – Malay dialects) in the region 

schools of 3 Southern Bordered Provinces were to compare the achievement in social studies 

subject of the students in Prathomsuksa 2 -4  between the experimental schools and compared 

schools.This study criteria of respondents were students who use Malay as their mother tongue in 

the 3 provinces of Pattani, Yala and Narathiwat, studying in Prathomsuksa 2, 3 and 4 in 2013 at 6 

experimental and compared schools in 365 samples. The instruments for data by assessment 

tests in Social studies. The statistics in Quantitative data analysis includes mean, quartile, t-test 

and the effect size test. The results showed that The students in Prathomsuksa 2 and 

Prathomsuksa 3 of the experimental schools attained higher learning achievements than the 

compared schools statistically significant at .01 and medium effect size (d=0.71,d=0.64).The 

students in Prathomsuksa 4 students in 3 Southern Bordered Provinces showed higher learning 

achievements than the compared school with statistically significant at .05 and small effect size 

(d=0.42) 

Key words : Bilingual Education Evaluation   Teaching and learning 

1. บทน า 

ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
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มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินโครงการวิจัยปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและ

ภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ซึ่งเป็นโครงการวิจัยปฏิบัติการที่เริ่มด าเนินการสอนตั้งแต่ช้ัน

ปฐมวัย จนจบการศึกษาภาคบังคับในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอบแบบทวิภาษา

เต็มรูปแบบ เน้นการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ในโรงเรียนน า ร่อง 4 โรงเรียนในเขต

จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นต้นแบบส าหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีภาษาแม่ต่างจากภาษาราชการ ด้วย

การสร้างกระบวนการพัฒนาสมอง ความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้โดยใช้ภาษาแม่ของเด็กเป็นฐานของการ

เรียนรู้ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งทางภาษาไทยอย่างเป็นระบบ  

โครงการวิจัยปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณี

การจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนใต้ หรือเรียกสั้นๆ 

ว่า “โครงการทวิภาษา” ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2559 ปัจจุบันด าเนินการถึงช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับการประสานจาก

หัวหน้าโครงการวิจัยทวิภาษา ให้เป็นผู้ประเมินโครงการนับตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 4 ซึ่ง

ข้อค้นพบจากการประเมินในปีการศึกษา 2554 คือ นักเรียนในโรงเรียนทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า

นักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบ และข้อค้นพบจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในปี 2555 พบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทดลองและโรงเรียนคู่เทียบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ในโรงเรียนทดลองสูง

กว่าโรงเรียนคู่เทียบทั้ง 5 กลุ่มสาระ ในขณะที่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงกว่านักเรียนโรงเรียนคู่เทียบ แต่เมื่อแยกพิจารณาเป็นกลุ่มสาระหรือรายวิชา พบว่า มีเพียง 3 วิชาเท่านั้น คือ

วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และทักษะการอ่าน ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทดลองสูงกว่านักเรียน

โรงเรียนคู่เทียบ ส าหรับการประเมินโครงการทวิภาษา ในปีการศึกษา 2556 เป็นการประเมินต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดย

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาช้ันปีที่ 2-4 ในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผลการประเมินและข้อค้นพบมี

ความส าคัญต่อการบ่งช้ีความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาและเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ

ด าเนินงานและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ต่อไป 

  

2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อประเมินและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ 
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วัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 – 4 ระหว่างโรงเรียนทดลองและโรงเรียนคู่เทียบ ในเขตพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

3. การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา  

ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต (2553 :12) กล่าวว่า การสอนแบบติวนี้ มิได้

เป็นไปตามแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา ที่มุ่งเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดความรู้

เป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งจะต้องฝึกให้นักเรียนหัดตั้งค าถาม เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดและถ่ายทอด

ความคิดออกมาโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ (ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะ

วิกฤต 2553 :12) 

 วิยะดา เหล่มตระกูล และคณะ (2013) ได้ศึกษาการประเมินโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

แบบพหุภาษา ในกลุ่มชาติพันธุ์ทางเหนือของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองสูง 

สนุกสนานกับการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นเป็นล าดับ ซึ่งส่งผลดีต่อพัฒนาการทั้งในส่วนของพัฒนาการทาง

ภาษา (ภาษามลายูถิ่นและภาษาไทย) และความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระอื่นๆ สร้างเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา

ทัง้พุทธพิสัย จิตพิสัย   
 

4. วิธีการวิจัย 
  

 กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 - 4 ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2556 

ของโรงเรียนทดลองและโรงเรียนคู่เทียบ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จ านวน 6 โรงเรียน 

รูปแบบการประเมิน 

คณะผู้ประเมินได้น าสาระการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม มาก าหนดเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อใช้สร้างเครื่องมือวัด โดยน าไปวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนก่อนสิ้นสุดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เพื่อสรุปผลการเรียนของนักเรียน โดยน าผล

การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองไปเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มคู่

เทียบดังภาพ 7 

 

แผนภาพ 1 รูปแบบการประเมินผลของไทเลอร ์(Posttest Only Control Group Design) 

เมื่อ X แทน การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา 
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 OE แทน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - 4 ของโรงเรียนทดลอง 

 OC แทน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - 4 ของโรงเรียนคู่เทียบ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้  

 เป็น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรการศึกษา         

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 – 4 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในการ

สร้างเครื่องมือวัดครั้งนี้ คณะผู้ประเมินได้เชิญผู้เช่ียวชาญทางการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อคัดเลือกตัวช้ีวัด 

วิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และเขียนข้อสอบรวม จ านวน 12 คน ในจ านวนนี้เป็นครูที่ได้

ร่วมออกข้อสอบในปีการศึกษา 2555 ลงมือปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด 2 ครั้ง ในวันที่ 12 -13 ตุลาคม 

2556 และวันท่ี 25-26 ตุลาคม 2556 หลังจากนั้นจึงน าเครื่องมือวัดที่สร้างเสร็จแล้ว แล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์

และปรับปรุงข้อสอบ   

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบค าถามการประเมิน คณะผู้ประเมินได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ประสานงานกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อนัดวันเวลาในการเก็บข้อมูล 

2. ท าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งด าเนินการก่อนสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

3. คณะผู้ประเมินและนักศึกษาที่เป็นผู้ช่วยลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในพื้นที่ 3

จังหวัด 

4.  ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายช่ือกับช่ือนักเรียนในกระดาษค าตอบและตรวจสอบความ

สมบูรณ์ในการตอบ 

5. บันทึก (Key) ข้อมูลในโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 – 4 ระหว่างโรงเรียนทดลองและโรงเรยีนคู่เทียบใช้การทดสอบค่าที (t-test) 

และหาขนาดอิทธิพล (effect size)  
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5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 5.1 ผลการวิจัย 

  5.1.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ของนักเรียนโรงเรียนทดลองและโรงเรียนคู่เทียบ 

เมื่อท าการวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าควอไทล์ที่ 

1 และค่าควอไทล์ที่ 3 ของคะแนนรวมที่คิดให้อยู่ในรูปของคะแนนร้อยละ ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังตาราง 1 

ตาราง 1 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าควอไทล์ และมัธยฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2 3 และ 4 ระหว่างโรงเรียนทดลองและโรงเรียนคู่เทียบจากโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โรงเรียน N 
Χ  S.D. Q1 Md Q3 

ประถมศึกษาปีที่ 2       

ทดลอง 67 62.01 13.17 55.00 65.00 70.00 

คู่เทียบ 66 52.95 12.43 55.00 55.00 60.00 

รวม  133 57.52 13.55 50.00 60.00 65.00 

ประถมศึกษาปีที่ 3       

ทดลอง 62 33.31 13.70 20 32.50 41.25 

คูเ่ทียบ 54 26.11 8.56 20 25.00 30 

รวม  116 29.96 12.10 20 30.00 35 

ประถมศึกษาปีที่ 4       

ทดลอง 55 46.18 14.11 40 45.00 55 

คู่เทียบ 61 40.33 13.47 30 40.00 50 

รวม  116 43.10 14.03 35 40.00 55 

  

 จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า  คะแนนเฉลี่ยรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนทดลองสูงกว่าโรงเรียนคู่เทียบ  

นอกจากน้ี ค่ามัธยฐาน  ควอไทล์ที่ 1 ควอไทล์ที่ 3 ของนักเรียนโรงเรียนทดลองสูงกว่านักเรียนโรงเรียนคู่เทียบ 
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             5.1.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียน

ทดลองและโรงเรียนคู่เทียบ 

 ตาราง 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใน

โรงเรียนทดลองและโรงเรียนคู่เทียบ ศึกษาจากโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สาระการเรียนรู้ 
ทดลอง คู่เทียบ 

t p d 
N 

Χ  S.D. N 
Χ  S.D. 

ประถมศึกษาปีที ่2 67 62.01 13.17 66 52.95 12.43 4.08 0.00 0.71 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 62 33.31 13.70 54 26.11 8.56 3.44 0.00 0.64 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 55 46.18 14.11 61 40.33 13.47 2.28 0.02 0.42 

 จากตาราง 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนทดลองสูงกว่านักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอิทธิพลขนาดปานกลาง (d=0.71,d=0.64) ตามล าดับ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ในโรงเรียนทดลองสูงกว่า

นักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีอิทธิพลขนาดเล็ก (d=0.42) 

 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 แยกเป็นรายโรงเรียนปรากฏ ดังแผนภาพ 

1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 1 คะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ทั้ง 6 โรงเรยีน 
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แผนภาพ 2 คะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ทั้ง 6 โรงเรยีน 
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Prathomsuksa 4

 
แผนภาพ 3 คะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ทั้ง 6 โรงเรยีน 
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 จากแผนภาพ 1-6  แสดงให้เห็นว่า  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนทดลอง (เลขคี่) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนคู่

เทียบ (เลขคู่) ทุกระดับชั้น 
 

 5.2 ผลการอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 และช้ันประถมศึกษาปี่ 3 ในโรงเรียน

ทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสงูกว่าโรงเรยีนคู่เทียบ เนื่องจาก 

ครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนทดลองทุกโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสได้รับ

การอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษามาหลายครั้ง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการสอนแบบทวิ

ภาษา  ท าให้มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทุกขั้นตอน 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีการจัด

การศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการ

ต่อเนื่องปีที่ 3 ) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ในโรงเรียนทดลองสูงกว่านักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบ (ศุภลักษณ์ สินธนา และคณะ, 2556) และ

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิยะดา เหล่มตระกูล และคณะ (2013) ที่ศึกษาการประเมินโครงการสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนแบบพหุภาษา ในกลุ่มชาติพันธุ์ทางเหนือของประเทศไทย ที่พบว่า นักเรียนมีความมั่นใจใน

ตนเองสูง สนุกสนานกับการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นเป็นล าดับ ซึ่งส่งผลดีต่อพัฒนาการทั้งในส่วนของ

พัฒนาการทางภาษา (ภาษามลายูถิ่นและภาษาไทย) และความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระอื่นๆ  สร้างเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้งพุทธพิสัย จิตพิสัย  (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, 2550; วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ และคณะ, 

2553)  

 อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยสาระสังคมศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนทดลองและโรงเรียนคู่

เทียบไม่ถึงร้อยละ 50 เนื่องจาก ครูที่สอนวิชาสังคมศึกษา บางท่านเรียนจบสาขาภาษาไทย ซึ่งไม่ตรงวุฒิ ครูบางท่าน

ไม่ได้ผ่านการอบรมวิธีการสอนแบบทวิภาษา หรือครูบางท่านผ่านการอบรมวิธีการสอนแบบทวิภาษา แต่ไม่ได้

รับผิดชอบการสอนในระดับชั้นหรือสาระที่ได้รับการอบรมมา อีกทั้งบางโรงเรียนไม่ได้เน้นการสอนในรายวิชาสังคม

ศึกษา เนื่องจากมีคาบเรียนเพียงสัปดาห์ละหนึ่งคาบ สอนตามเนื้อหาไม่ทัน เนื้อหาที่สอนไม่ครบถ้วน บางครั้งมี

ปัญหาเรื่องค าศัพท์ที่เป็นค าเฉพาะ เช่น ค าว่า แผนที่ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับเยนส์ เมเยอร์ ( Jens 

Meyer, 2013) ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบพหุภาษาในบริบทของการปฏิรูปการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาในปาปัวนิวกินี โดยรัฐบาลปาปัวนิวกินี ได้พบปัญหาด้านครูผู้สอนและครูผู้ช่วยไม่เพียงพอ ความเข้าใจ

ต่อการถ่ายโอนระหว่างภาษาแม่และภาษาอังกฤษ ความไม่ชัดเจนของหลักสูตรและขาดการติดตามจากหน่วยงาน

ทางการศึกษา  
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนโรงเรียนทดลองกับนักเรียน

โรงเรียนคู่เทียบพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ในแต่ละ

จังหวัด พบว่ามีเพียงจังหวัดเดียวท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแตกต่างกัน เนื่องจากโรงเรียนคู่เทียบแห่งนั้น 

ประสบปัญหาเรื่องครูผู้สอน คือ มีครูเกษียณอายุราชการ และมีครูย้ายออกไปอีก 5 คน จาก 12 คน และมีครูที่สอน

ตรงตามวุฒิการศึกษาเพียงคนเดียวเท่านั้น จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมของนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ 

มีคะแนนต่ าที่สุด (ดังแผนภาพ 3) ในขณะที่อีก 5 โรงเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมใกล้เคียง

กัน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากวิธีสอนของครูทั้งโรงเรยีนทดลองและโรงเรียนคู่เทียบ มีลักษณะการสอนแบบติวเหมือนกนั 

ครูพยายามที่จะแสวงหาข้อสอบแบบต่างๆ มาใช้เป็นแบบฝึกให้เด็กเรียนรู้ที่จะตอบค าถาม ร่นเวลาสอนจาก 50 นาที

ให้เหลือเพียง 30 – 40 นาที เพื่อเอาเวลาที่เหลือไปสอนแบบติว ทั้งนี้เป็นเพราะเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ความส าคัญกับ

การสอบมาตรฐานระดับชาติเป็นอย่างมาก และบางแห่งก็ได้น ามาเป็นนโยบายในการให้ความดีความชอบแก่

ผู้บริหารและครูผู้สอน การสอนแบบติวนี้ มิได้เป็นไปตามแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา ที่มุ่ง

เปลี่ยนบทบาทครูจากผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งจะต้องฝึกให้นักเรียนหัดตั้ง

ค าถาม เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดและถ่ายทอดความคิดออกมาโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ 

(ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต 2553 :12) ซึ่งข้อค้นพบจากการประเมินครั้งนี้ จึงเป็นเรื่องที่

น่าท้าทายและให้พิสูจน์ต่อไปว่า ถ้าจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนของโครงการทวิภาษาและใช้กลวิธีการ

สอนตามที่โครงการทวิภาษาแนะน าไว้อย่างจริงจังแล้ว ผลลัพธ์การเรียนรู้หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใน

โรงเรียนทดลองจะสูงกว่าการสอนตามปกติหรือไม่ แตกต่างจากโรงเรียนคู่เทียบเหมือนดังที่ผ่านมา 3 ปีการศึกษา

หรือไม่ 
 

6.ข้อเสนอแนะการวิจัย 

            6.1 ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนทวิภาษาแบบเต็มรูปแบบของโครงการทวิภาษา ที่

ด าเนินการอยู่ให้โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหน่วยงานอื่นๆ ที่ดูแลด้านการจัดการศึกษาใน

ท้องถิ่น จะได้มีรูปแบบการสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาไทยของเยาวชนในพ้ืนท่ีหลากหลายมากข้ึน 

      6.2 จึงควรจัดอบรมกระตุ้นให้ครูได้น าแผนการสอนและสื่อการสอนไปใช้อย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตาม 

หลักสูตร ในการจัดอบรมควรค านึงถึงการแก้ปัญหาที่ว่า “คนอบรมไม่ได้สอน คนสอนไม่ได้อบรม”  

      6.3 ควรจัดประชุม ช้ีแจง ท าความเข้าใจอย่างสม่ าเสมอระหว่างผู้บริหารโครงการทวิภาษา และผู้บริหาร 

โรงเรียน เกี่ยวกับความชัดเจนของโครงการทวิภาษา เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้เรียนและเพื่อสนับสนุนหรืออ านวย

ความสะดวกให้แก่ครูผู้สอน ในการไปเข้าร่วมอบรมผลิตสื่อการสอน และกิจกรรมอื่นๆ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนว

ทางการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาท่ีถูกต้อง  
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6.4 ควรสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารในเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่

เน้นพัฒนาการทุกด้าน ทั้งทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม และร่างกาย ดังนั้น นโยบายการจัดการศึกษากับการให้

รางวัลความดีความชอบควรจะต้องสัมพันธ์กัน ไม่ควรเน้นไปที่คะแนนจากการท าข้อสอบของนักเรียนเท่านั้น (ต้อง

ขจัดปัญหาการสอนแบบติว)  
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Abstract 

This research aimed to : 1) study state management of the child development centers 
under sub-district administrative organizations in Yala based on  the national standard of early 
childhood center 2) compare the states of early childhood educational management according to 
the opinion of chiefs of the child development centers which classified by their gender, their 
educational degree, their work experience and size of the child development centers 3)study 
recommendations of management of the child development centers. The population were 94 
chiefs of the child development centers. The tool was questionnaire with reliability at .96. The 
statistics were percentage, mean, and standard deviation  

The results showed that state of early childhood educational management in the child 

development centers both overall and each aspect were at medium level. The comparative 

results of state of early childhood educational management both overall and each aspect were 

no difference. The suggestions of early childhood educational management in the child 

development centers revealed that: there should have adequate teachers in taking care the 

children, the environment should be clean and save, it should set supplementary experience 

activities, which were various and age-suitable activities and it should consistently focus on 

morality, ethics, and desirable value for the children. 

 

Keywords:  state of early childhood educational management,  

                 national standard of early childhood center,  child development centers   
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1. บทน า 

การศึกษาเป็นดั่งเครื่องมือส าคัญส าหรับเตรียมความพร้อมและสร้างเสริมมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่มี

คุณภาพ และเป็นภูมิคุ้มกันหนึ่งที่จะป้องกันมนุษย์ให้มีความเข้มแข็ง การให้ภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพจึงต้องเริ่ม

ตั้งแต่วัยเริ่มแรกของชีวิต โดยเฉพาะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ 6 ขวบ ถือเป็นช่วงส าคัญที่สุดของชีวิต หากเด็ก

ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ระยะแรกของชีวิต ก็จะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  เติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศต่อไปในอนาคต  ประเทศไทยตระหนักและให้

ความส าคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ก าหนดใหก้ารศึกษาระดับปฐมวัยเป็นบริการทางการศึกษาขั้นต้นที่รัฐมุ่งจัดให้

ประชาชนในวัยแรกของชีวิต โดยมอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับการ

พัฒนาเด็กก่อนประถมศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับ

เลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ หรือโรงเรียนอนุบาล ซึ่งมีช่ือเรียกแตกต่างกันไปตามต้นสังกัดจึงเป็นที่พึ่งของ

ผู้ปกครอง เพราะพ่อแม่มุ่งเน้นการท างานนอกบ้านเพ่ือแสวงหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ท าให้ไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดู

บุตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานบริการรับเลี้ยงเด็ก จึงเป็นที่ต้องการของสังคมมากข้ึน และมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

ส านักประสานและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักท่ีท าหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ก าหนดมาตรฐาน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติใน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน แต่จากรายงานของส านัก
อนามัยและสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในปีพ.ศ. 2552 ซึ่งได้ประเมินมาตรฐานการด าเนินงาน
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานบริการรับ
เลี้ยงเด็กหลายแห่ง  ยังคงมีปัญหาในเรื่องคุณภาพการดูแล  เช่นเดียวกับ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  ได้ส ารวจสภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกสังกัดจากทุกภูมิภาคของประเทศ 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของมาตรฐานการประกันคุณภาพของสมศ. ในปีพ.ศ. 2553 พบว่า ปัญหา
ในการพัฒนาคุณภาพด้านเด็กที่มีมากที่สุด  และจากรายงานของเครือข่ายโรงพยาบาลยะลา ในปี พ.ศ. 2556 ได้
ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 25 แห่ง โดยประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยง
เด็กจ านวน 4 แห่งที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์   เห็นได้ว่าแต่ละหน่วยงานต่างด าเนินการประเมินคุณภาพของ
ศูนย์เด็กเล็กตามเกณฑ์ของตนเอง  ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติประกาศให้
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติเป็นมาตรฐานกลางของประเทศ และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน า
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติไปใช้เสมือนเป็นการประกันคุณภาพภายใน    

จังหวัดยะลา มีองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 48 แห่ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารสว่น
ต าบล ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่นตามนโยบายกระจายอ านาจ และเป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดตั้งเอง รวมจ านวนทั้งสิ้น  94 แห่ง  ( ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา, 2556 ) การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดยะลา ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จะท าให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ



48 

พัฒนาปรับปรุง และให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ 
เพราะเป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่ศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งควรจะพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานดังกล่าว  

 

2. วัตถุประสงค์ 
            2.1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ใน

จังหวัดยะลา ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 

            2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบล ในจังหวัดยะลา ตามความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

           2.3 เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวยั  

3. แนวคิดและทฤษฎี 

 การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบสอบถามตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติซึ่ง
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ( ส านักส่งเสรมิและพิทักษ์เด็ก และส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพทิักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผูสู้งอายุ, 2555 )  ได้แก่  
 3.1 การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก  หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกันของผู้บริหารศูนย์  เช่น การวางแผน  การปฏิบัติตามแผน และการควบคุมประเมินผล เพื่อให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องและผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าศูนย์เด็กเล็กมีการด าเนินงานที่มีคุณภาพ  ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี 5 ด้าน ได้แก่   

การบริหารงานอย่างเป็นระบบ  การบริหารจัดการบุคลากร    การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก   มาตรการ

ด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก  และการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม   

3.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก หมายถึง การจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ

พัฒนาการตามวัยของเด็ก โดยให้ครบ 4 สาระตามหลักสูตร  คือ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  บุคคลและสถานที่

แวดล้อมเด็ก  ธรรมชาติรอบตัว  สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก  โดยให้สอดคล้องกับบริบทของศูนย์เด็กเล็ก เพื่อพัฒนา

ความสามารถตามวัยของเด็กปฐมวัย 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย  จิตใจ-อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  โดยค านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี 5 ด้าน ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

เด็ก การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ -อารมณ์  ด้านสังคม และด้าน

สติปัญญา  

3.3 ด้านคุณภาพเด็ก หมายถึง เด็กมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

เหมาะสมกับวัย ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีหลัก 4 ด้าน ดังนี้  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

และสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน   เด็กมีพัฒนาการด้านจิตใจ-อารมณ์ สังคม   เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
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4. วิธีการวิจัย 

4.1 ประชากร คือ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดยะลา จ านวน  94 คน 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม
เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคอร์ท ( Likert’s 
Scale ) โดยผู้วิจัยก าหนดค่าน้ าหนักของคะแนนเป็น 5 ระดับ และตอนที่ 3 เป็นข้อค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

4.3 การสร้างและการหาคณุภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง ผู้วิจยัได้ด าเนินการตาม 
ขัน้ตอน ดงันี ้
 4.3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 4.3.2 ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
แห่งชาติ ซึ่งมีเกณฑ์ 3 ด้าน  
 4.3.3 สร้างข้อค าถามแล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 4.3.4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา ( Content Validity ) และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วน าผลการ
พิจารณาไปท าการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อรายการค าถามกับ
ประเด็นหลักของเนื้อหาตามวิธีการของโรวิเนลลี่ และ แฮมเบิลตัน ( Rovinelli and Hambleton ; อ้างถึงในพวง
รัตน ์ทวีรัตน,์ 2540 : 117) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง  
  4.3.5 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ ( Try Out ) กับประชากรที่ไม่ใช่ประชากรที่ท าการศึกษาจ านวน 
50 คน แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ น ามาหาค่าความเช่ือมั่น  ( Reliability ) ของเครื่องมือโดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ( Alpha –Coefficient ) ของครอนบาช    ( Cronbach, 1990; 204 อ้างถึงใน ผ่องศรี 
วาณิชย์ศุภวงศ์, 2546 : 147  ) ผลปรากฏว่ามีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.96  
 4.3.6 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ มาปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง แล้วน าแบบสอบถามที่
สมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยต่อไป 

4.4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจยัขอหนงัสอืจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ถึงนายกองค์การบริหารสว่น

ต าบล ในจงัหวดัยะลา เพื่อขอความร่วมมือให้หวัหน้าศนูย์พฒันาเด็กเล็กตอบแบบสอบถาม น าส่งแบบสอบถาม
ด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ได้รับแบบสอบถามคืนคิดเป็นร้อยละ 100  และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

4.5. การวิเคราะห์ข้อมลู หลงัจากรวบรวมข้อมลูแบบสอบถามได้แล้ว ผู้วิจยัได้ด าเนินการ วิเคราะห์
ข้อมลูของแบบสอบถาม แบบสอบถามตอนที่ 1 ท าการศึกษาข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติหาค่า
ร้อยละ แบบสอบถามตอนที่ 2 ท าการศกึษาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็ก โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และหาคู่ที่แตกต่าง ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปจาก
คอมพิวเตอร์ และแบบสอบถามตอนที่ 3 ท าการศกึษาข้อเสนอแนะการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

4.6. สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัวเิคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติพืน้ฐาน 
ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่คะแนนเฉลีย่ และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้หาคณุภาพเคร่ืองมอื ได้แก่ คา่
ความเช่ือมัน่ ( Reliability ) และคา่ดชันีความสอดคล้อง ( Index of Objective Congruency ) 

5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 5.1 ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาสภาพการจดัการศึกษาปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสงักัดองค์การบริหารส่วนต าบล ใน
จังหวัดยะลา  สามารถน ามาสรุปได้ ดังนี ้
   5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ  97.90 มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี  ร้อยละ  94.68  มีประสบการณ์  6–10  ปี  ร้อยละ 54.30  และอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขนาดเล็ก ร้อยละ  56.40   

   5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐาน

ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กอยู่ในระดับ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก ที่

มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

   5.1.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามความเห็น

ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

   5.1.4 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดยะลา สรุปได้ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก คือ ควร

จัดให้มีผู้ดูแลเด็กในอัตราที่เหมาะสมกับจ านวนเด็ก ควรจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย  ด้านการ

จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  คือ จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้อย่าง

หลากหลายและเหมาะสมกับวัย  และด้านคุณภาพเด็ก คือ ควรจัดกิจกรรมที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

ค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างสม่ าเสมอ  

 5.2 อภิปรายผล 

 การศึกษา สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ใน

จังหวัดยะลา ผู้วิจัยขออภิปรายผลในประเด็นท่ีส าคัญ ดังนี ้

           สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดยะลา 
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย และด้านจิตใจ-อารมณ์ จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ให้ความส าคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย และด้านจิตใจ-อารมณ์ โดยเด็กทุก
คนได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเป็นรายบุคคล ผู้ดูแลเด็กดูแลให้เด็กรับประทานอาหารครบ 5 กลุ่มอาหาร 
เน้นการฝึกให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อตนเองและผู้อื่น และดูแลให้เด็กได้
นอนพักผ่อนกลางวัน อย่างน้อย 1-2 ช่ัวโมงต่อวนั และเด็กๆได้รับการส่งเสริมให้มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ร่าเริง 
แจ่มใส นอกจากน้ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมลักษณะนิสัย ให้เด็กได้แสดงพฤติกรรม อารมณ์ 
และความรู้สึก ด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และได้สัมผัสกับธรรมชาติ  สอดคล้องกับแนวคิดของ รุสโซ ( 
Rousseau,1778 อ้างถึงใน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550 : 114 ) นักปรัชญาด้านการเมืองและ
การศึกษาชาวฝรั่งเศส ได้เสนอแนวคิดที่ส าคัญคือการจัดประสบการณ์ให้เด็กเล็ก ๆ เรียนรู้จากประสบการณ์จากการ
ท ากิจกรรม การเรียนจากธรรมชาติโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และแนวคิดของมอนเตสซอรี ( 
Montessori, 1870–1952 อ้างถึงใน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550 : 115 ) แพทย์ชาวอิตาลี ได้
ก าหนดปรัชญาการพัฒนาเด็กไว้ว่า เด็กทุกคนปรารถนาการเรียนรู้อย่างอิสระจากการเล่น การกระท า และการ
พัฒนาไปตามขั้นตอน สติปัญญาจะพัฒนาขึ้นจากการได้สัมผัส และการฝึกการรับรู้อันเป็นทักษะเบื้องต้นของการ
อ่าน เขียน และการสะกดค า ด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม ครูเป็นเพียงผู้
แนะน า ช่วยเหลือ และดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย และแนวคิดของฮิลล์ ( Hill, 1946 ; อ้างถึงใน กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550: 115 ) นักการศึกษาชาวอเมริกัน ที่เสนอแนวคิด การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
อนุบาลไว้ว่า เด็กควรได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ก่อนกล้ามเนื้อเล็ก ต้องให้เวลาเด็กให้มากในการส่งเสริม
จินตนาการและสร้างสรรค์ กระบวนการที่เด็กท างานส าคัญยิ่งกว่าผลงานของเด็ก  จากงานวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เบญจวรรณ ศรศรี  ( 2556 : ง ) ที่ศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่าการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง และสอดคล้องกับการศึกษาของ รัชนี ธาดา ( 2555 : ง ) ซึ่งได้ศึกษาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และสอดคล้อง
กับการศึกษาของวาสินี สารบรรณ ( 2555 : ง ) ทีศ่ึกษาสภาพและปัญหาของการด าเนินการดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 
อีกทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐวัตร ทิพย์นางรอง ท่ีศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า สภาพการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
เชน่เดียวกับการศึกษาของ ณิชมนต์  ปัทมเสวี ( 2548 : ง-ฆ ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพการบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า สภาพการบริหารงานโดยรวม อยู่ในระดับ ปาน
กลาง   
 จากการศึกษาครั้งน้ียังพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก ในประเด็นการ
จัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งพื้นที่ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กมีอัตราส่วน 2 ตารางเมตร ต่อ 
เด็ก 1 คน และครุภัณฑ์ส าหรับเด็ก และครูผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เลี้ยง จัดวางในต าแหน่งที่เหมาะสม และมีจ านวนเพียงพอ 
อยู่ในระดับน้อย ที่เป็นเช่นนีเ้พราะองค์การบริหารส่วนต าบล มีการด าเนินงานตามนโยบายกระจายอ านาจการศึกษา 
โดยรับการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากหน่วยงานราชการต่างๆ และบางแห่งก็จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นเอง มี
การบริหารโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งบางแห่งประธานอาจเป็นผู้บริหารท้องถิ่น  บางแห่งเป็น
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เจ้าอาวาสหรือโต๊ะอีหม่าม และบางแห่งที่ชุมชนมีความเข้มแข็งก็จะมีการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาเป็น
คณะกรรมการ ซึ่งจะด าเนินงานภายในกรอบมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ก าหนดไว้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านต่างๆเพื่อให้การบริหารจัดการ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้ อีกทั้งยังได้รับการดูแลจาก
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ในการด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการ  ระดับสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับ ปานกลาง นอกจากน้ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการถ่ายโอนมา จึงได้รับการถ่ายโอนทั้งด้านอาคารและ
สถานท่ี ซึ่งหลายแห่งมีพ้ืนท่ีจ ากัดเพราะอยู่ในรั้ววัดหรือมัสยิด ประกอบกับจ านวนเด็กที่เพิ่มขึ้นท าให้พื้นที่ส าหรับจัด
กิจกรรมลดลง และแม้องค์การบริหารส่วนต าบลจะมีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ก็มีภารกิจในการบริการ
สาธารณะมาก การจัดสรรงบประมาณจึงมักไปใช้ในเรื่องที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน ครุภัณฑ์บางอย่างจึงมีไม่เพียงพอ อาทิ 
เครื่องเล่นสนามซึ่งมีราคาสูง องค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่งจึงไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์เหล่านั้นได้เพียงพอ 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดยะลา ตามความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามตัวแปรเพศ ระดับ
การศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน  และขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภานัน ส าราญสุข ( 2552 : 97 ) ที่ศึกษา 
สภาพและปัญหาการจัดการศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี 
และอ่างทอง พบว่า ผลการเปรียบเทียบเมื่อจ าแนกตาม เพศ ต าแหน่ง อายุ และวุฒิการศึกษาในภาพรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ สุนัน ขันทะสิทธิ ์( 2552 : ง ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  การศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในจังหวัดเลย  พบว่า หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแล
เด็ก ที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา  ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยภาพรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิพงศ์  ทองเพชร ( 2551: ง )  ได้ศึกษาการบริหารงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  พบว่า  ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ผู้ดูแลเด็ก  และคณะกรรมการบริหารศูนย์  ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการ
บริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมและรายด้าน  ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ  ณิชมนต์  ปัทมเสวี  
( 2548  : ง )  ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในจังหวัดปทุมธานี 
พบว่าผลการศึกษาเปรียบเทียบ จ าแนกตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรรัตน์  เบี้ยเลี่ยม  ( 2547 : ง ) ได้ท าการศึกษาปัญหาและการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า 
สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  ในภาพรวม  เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ  ขนาดของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  และ
สัดส่วนของผู้ดูแล และประสบการณ์ของผู้ดูแล ไม่แตกต่างกัน  
 ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
จังหวัดยะลา ได้มีการด าเนินงานตามแนวนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ก าหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดท้องถิ่นทั่วประเทศด าเนินการตาม ไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนมา หรือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีจัดตั้งขึ้นเอง ก็ต้องใช้เกณฑ์และมาตรฐานการด าเนินงานแบบเดียวกัน เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปในทิศทาง
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เดียวกัน อีกทั้ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มเติมความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองมี
ความรู้ก้าวหน้าอยู่เสมอ จึงท าให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีเพศต่างกัน  มีระดับการศึกษาต่างกัน มีประสบการณ์
ในการท างานต่างกันและหรืออยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 

6. ข้อเสนอแนะการวิจัย 

6.1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

   6.1.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลต้องให้ความส าคัญต่อการจัด

สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะนอกจากมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กแล้ว ยังต้องมี

สภาพที่มั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยอีกด้วย โดยจัดให้มีพื้นที่เพียงพอกับจ านวนเด็ก และจัดหา

ครุภัณฑ์ อาทิ เครื่องเล่นสนามที่ได้มาตรฐาน ให้เพียงพอ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากนี้

ควรมีการจัดอัตราบุคลากรดูแลรับผิดชอบเด็กในอัตราที่เหมาะสมกับจ านวนเด็ก เพราะเด็กเล็กวัย 2-6 ปี เป็นวัยที

ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัดหาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการศึกษาอย่างเพียงพอ เช่น ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน 

เพื่อช่วยดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และควรจัดให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการศึกษาที่มีความรู้ 

เข้าด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ดูแล

เด็กได้รับการอบรมเกี่ยวกับการดูแล ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิควิธีการในการ

จัดการเรียนการสอน  

     6.1.2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กให้ความส าคัญต่อ

การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ควรจัดหา  ผลิตและ

ใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกดา้นอย่างเหมาะสม และองค์การบริหารส่วน

ต าบลควรจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ไว้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยอย่าง

เพียงพอ และมีการตรวจสอบคุณภาพของสื่อให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ 

และพัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ และเน้นให้มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการพัฒนาเด็ก 

      6.1.3  ด้านคุณภาพเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน โดยเน้นการปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านจิตใจ-อารมณ์ สังคม 

อย่างต่อเนื่อง  

6.2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

  เพื่อให้ผลการศึกษานี้มีผลสืบเนื่องต่อไปในอนาคต ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ส าหรับการ

วิจัยในโอกาสต่อไป ดังน้ี 
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      6.2.1  ควรมีการศึกษาเฉพาะกรณี โดยศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใดแห่งหนึ่ง แล้วเพิ่มความ

หลากหลายของประชากร ที่นอกเหนือจากผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อจะได้น าแนวทางมาปรับปรุงพัฒนาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กนั้นๆ ได้โดยตรง 

      6.2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่ง 

เพื่อจะได้เห็นศักยภาพในการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจน 

     6.2.3 ควรจะมีการวิจัยบทบาทของชุมชน ผู้ปกครองที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษา

ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละแห่ง 

     6.2.4 ควรท าการศึกษาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกเหนือจากมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก

แห่งชาติ   เช่น  มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อศึกษาผลการ

ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะการ

ดูแลสุขภาพของเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความส าคัญมาก หากเด็กเจ็บป่วย หรือไม่สบายจะ

ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา  
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ฌัชสกร  คงชีวสกุล 

Chatsakorn  kongchewasakul 
 

Abstract 
 

This research aims to (1) study the practice barriers hexagon (Hexagonal Obstacle) 
affecting sitting bent forward (Sit and Reach) to the level of competency, flexibility, and (2. ) 
compared to practice barriers hexagon (Hexagonal Obstacle) affecting sitting bent forward (Sit and 
Reach), fitness level to its weakness. The level of competency of weakness. Higher first test. The 
samples used in the study were 27 students enrolled in the course of the physical fitness test. In 
the first semester of the year 2557 and the total population of 27 people aged between 19-23 
years were selected by random sampling (Purposive sampling) samples. This research is an 
experimental research.The instrument used in the research training program barriers hexagon 
(Hexagonal Obstacle) affecting sitting bent forward (Sit and Reach), fitness level to its weakness. 
The data collected was analyzed by using SPSS to determine the percentage of standard 
deviation. And testing the statistical Wilcoxon (Wilcoxon Signed-rank Test) at the significance 0.05 
.The results were as follows :  

1. The study showed that before training at the medium level (= 14.00) with a standard 
deviation of 8.09 the minimum and maximum 25 -5 after training at a good level (= 17.04) 
precious. the standard deviation of 6.98, minimum of 2 and maximum of 26.  
 2. The comparison after the training than before training barrier hex. And after the training 
barrier hex samples with an average of 13.50 and ranked as the sum of 351.00, compared to 
being able to sit bent forward, before and after the after the training barrier hex. The samples are 
able to sit bent forward over obstacles before training hexagon. Statistically significant at the 0.05. 
 
Keywords :  Hexagonal Obstacle Sit and Reach  Flexibility  Agility Physical Fitness Test 

       Competency Level Flexibility 
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1. บทน า 

การพัฒนาคนเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศเพราะคนเป็นปัจจัยช้ีวัดความส าเร็จของการ
พัฒนาในทุกด้าน สุขภาพของคนจึงเป็นรากฐานส าคัญที่จะต้องน ามา ค านึงถึงวางแผนจัดการให้มีความพร้อม การ
พัฒนาร่างกายเป็นการพัฒนาด้านอวัยวะและการท างานของส่วนประกอบของร่างกายให้สมบูรณ์ แข็งแรงได้รับ
กิจกรรมทางกายที่ถูกต้อง การช่วยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงสามารถพัฒนาได้หลายวิธี ซึ่งการออกก าลังกายอย่าง
บ่อยพอ หนักพอ นานพอและถูกต้องจะท าให้เกิดการพัฒนาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีภูมิ
ต้านทานโรคสูง เพราะช่วยท าให้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง สามารถลดปัญหาสุขภาพด้วยโรค
ที่สามารถป้องกันด้วยการออกก าลังกายได้ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะเมตาโบลิคซินโดรม เป็นต้น 

สมรรถภาพทางกายคือสิ่งส าคัญในการช่วยพัฒนาให้บุคคลสามารถกระท าภารกิจและประกอบ
ชีวิตประจ าวันอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งท าให้บุคคลปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีความแข็งแรง ทนทาน มี
ความแคล่วคล่องว่องไว มีอ่อนตัวที่จะประกอบภารกิจในชีวิตประจ าวันให้ลุล่วงไปด้วยดี  นอกจากนี้ ความสมบูรณ์
ของร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับสมรรถภาพทางกายยังก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจ
อารมณ์และด ารงชีวิตอยู่อย่างมีประสิทธิภาพไปด้วยกัน ในเรื่องของสุขภาพ ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับสมรรถภาพทางกาย หรือ จะกล่าวว่า การมีพื้นฐานจากการมีสุขภาพดี ถ้ามีร่างกาย
ไม่ดี ความสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพก็ไม่ดีไปด้วยความสามารถของร่างกายที่จะประกอบภารกิจต่าง  ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันก็ย่อมลดน้อยลงด้วย 

ด้วยเหตุนี้ การฝึกคล่องแคล่วว่องไวโดยการฝึกอุปสรรคหกเหลี่ยม (Hexagonal Obstacle) เป็นส่วนหนึ่ง
ของสมรรถภาพทางกายสามารถสร้างขึ้นได้ สุพิตร สมาหิโต และคณะ (2556 :4-6). ความสามารถในการเปลี่ยน
ทิศทาง และต าแหน่งของร่างกายในขณะที่ก าลังเคลื่อนไหวโดยใช้ความเร็วได้อย่างเต็มที่ จัดเป็นสมรรถภาพทางกาย
ที่จ าเป็นในการน าไปสู่การเคลือ่นไหวข้ันพ้ืนฐาน ในทักษะต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ การนั่งงอตัวไปข้างหนา้ (Sit and 
Reach) ต่อระดับสมรรถภาพด้านความอ่อนตัว เป็นความสามารถของข้อต่อต่างๆ ของร่างกายที่เคลื่อนไหวได้เต็ม
ช่วงของการเคลื่อนไหว การพัฒนาทางด้านความอ่อนตัวท าได้โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเอ็น หรือการใช้แรง
ต้านทานในกล้ามเนื้อและเอ็นต้องท างานมากขึ้น ของการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อให้มีสมรรถภาพทางกายที่
คงสภาพและเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกด้วย  นอกจากนี้แล้วยังเป็นประโยชน์ในการ
ป้องกันโรคภัยเบียดเบียน โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากสาเหต ุขาดการออกก าลงักายได้อีกด้วยเช่น  ลดอัตราเสี่ยงต่อการ
เป็นโรคหัวใจ เพิ่มพูนประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ระบบหมุนเวียนโลหิต  ระบบหายใจ ระบบการ
ย่อยอาหาร เป็นต้น ท าให้สัดส่วนและรูปร่างดีขึ้น ช่วยลดน้ าหนักส่วนเกินหรือช่วยลดไขมันส่วนเกินในร่างกาย ช่วย
ลดความดันโลหิตสูง และช่วยลดไขมันในเลือด ช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวส่งเสริมความอ่อนตัว และเกิด
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สมรรถภาพทางกายโดยการนั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) เพื่อวัด
ระดับสมรรถภาพด้านความอ่อนตัว เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรใช้การเหยียดยืดของกล้ามเนื้อ เป็นสิ่งส าคัญที่เป็น
องค์ประกอบพ้ืนฐานทางด้านสุขภาพ รวมทั้งเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอนพลศึกษา การฝึกซ้อมร่างกาย อันจะ
น าไปสู่การเรียนการสอนพลศึกษาพัฒนาต่อร่างกายและสุขภาพเป็นอย่างมาก 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาการฝึกอุปสรรคหกเหลี่ยม (Hexagonal Obstacle)
ที่มีผลต่อการนั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) ต่อระดับสมรรถภาพด้านความอ่อนตัว ในรายวิชาการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย เพื่อให้ครูผู้สอนด้านพลศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยน ามา
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ท าให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม เป็นผลส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์อันจะเป็นประโยชน์สู งสุดในการเรียนการสอน  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา             
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาการฝึกอุปสรรคหกเหลี่ยมที่มีผลต่อการนั่งงอตัวไปข้างหน้าต่อระดับสมรรถภาพด้านความ
อ่อนตัว ในรายวิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบการศึกษาการฝึกอุปสรรคหกเหลี่ยมที่มีผลต่อการนั่งงอตัวไปข้างหน้าในรายวิชาการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
3. การทบทวนวรรณกรรม 
 
4. วิธกีารวิจัย 

4.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1 ในรายวิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2557  
 

4.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาวิจัย ประกอบด้วย นักศึกษาในรายวิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

จ านวน 27 คน มีอายุระหว่าง 19 - 23 ปี สุ่มโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) 
 
4.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 

4.3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.3.1.1 โปรแกรมการฝึกอุปสรรคหกเหลี่ยม (Kibler, 1990) 
4.3.1.2 แบบทดสอบการนั่งงอตัวไปข้างหน้าระดับสมรรถภาพด้านความคล่องแคล่วว่องไว (สุพิตร 

สมาหิโต และคณะ . 2556:14-25).  
4.3.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอุปสรรคหกเหลี่ยม     

มีขั้นตอนดังนี ้
4.3.2.1 ศึกษาโปรแกรมการฝึกจากหลักการทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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4.3.2.2 น าโปรแกรมการฝึกที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญในด้านการสอนพลศึกษา จ านวน 3 คน 
ตรวจสอบความสอดคล้อง ของโปรแกรมการฝึกการฝึกอุปสรรคหกเหลี่ยม ที่มีผลต่อการนั่งงอตัวไปข้างระดับ
สมรรถภาพด้านความอ่อนตัวในนักศึกษากับวัตถุประสงค์ของการฝึก โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of 
Item Objective Congruence) และก าหนดค่าดัชนีความสอดคล้องไม่ต่ ากว่า 0.50 (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. 2554: 52). 
โดยตรวจสอบโปรแกรมฝึกกับวัตถุประสงค์ของการฝึกใน 10 ประเด็น ซึ่งปรากฏว่าโปรแกรมฝึกที่น าไปใช้ในการ
ทดลองมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตามรายละเอียด ดังนี ้

1. ท่าฝึกที่น ามาปฏิบัต ิ  มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  1.00 
2. จ านวนท่าฝึก   มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  0.66 
3. จ านวนครั้งในแต่ละท่าฝึก  มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  0.66 
4. การพักระหว่างท่าฝึก  มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  1.00 
5. จ านวนเซต   มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  1.00 
6. ระยะเวลาในการพักแตล่ะเซต มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  0.66 
7. จ านวนครั้งท่ีเท้าสัมผัสพื้นรวม มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  1.00 
8. จ านวนความถี่ วัน/สัปดาห ์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  0.66 
9. ระยะเวลาทั้งหมด 8 สัปดาห ์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  0.66 
10.ความสูงของอุปกรณ์ที่น ามาปฏิบัต ิ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  0.66 

4.3.2.3 น าโปรแกรมการฝึกที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ ไปศึกษาน าร่องโดยการทดลองใช้
โปรแกรมการฝึกกับนักศึกษาสาขาอื่น จ านวน 10 คน เพื่อศึกษาหาความเป็นไปได้ของการน าโปรแกรมการฝึก ไปใช้ 

4.3.2.4 น าโปรแกรมการฝึกอุปสรรคหกเหลี่ยม ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา เพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลน ามาวิเคราะห์และอภิปรายผลในการวิจัยต่อไป 

4.3.3 แบบทดสอบการนั่งงอตัวไปข้างหน้าระดับสมรรถภาพด้านความอ่อนตัวซึ่งเป็นแบบทดสอบ
มาตรฐานเพื่อใช้ทดสอบของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ด้วยวิธีการ
ดังนี ้

4.3.3.1 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับนักนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
นักศึกษาสาขาอื่น จ านวน 10 คน   

4.3.3.2 น าผลการทดสอบวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของคะแนนการทดสอบ ครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 จากสูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน        
( Pearson Product Moment Correlation Coeffcient ) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.965  
 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.4.1 ผู้วิจัยขออนุญาตฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน

การเก็บข้อมูลและท าการทดลอง 
4.4.2 ศึกษารายระเอียดเกี่ยวกับวิธีการ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานท่ีที่จะใช้ในการวิจัย 
4.4.3 จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ และแบบฝึก เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.4.3.1 สถานท่ี ได้แก่ 
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4.4.3.1.1 วัน จันทร์ เวลา 13:00 - 15:00 ห้อง 22-403 Lab 3 และโรงยิม 
4.4.3.1.2 วัน ศุกร์ เวลา 10:00 - 11:00 ห้อง 22-403 Lab 3 และโรงยิม 

4.4.3.2 อุปกรณ์ 
4.4.3.2.1 เทปกวาด 
4.43.2.2 สเกลของระยะทางตั้งแต่ค่าลบถึงค่าบวกเป็นเซนติเมตร  

4.4.4 ผู้วิจัยควบคุมการทดลอง และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
4.4.5 ท าการทดลองระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม – 1 พฤศจิกายน 2557 
 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาสถิติ

ตามล าดับต่อไปนี้ 
 4.5.1 วิเคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าเฉลี่ย (Mean) ความเบี่ยงเบนมาตราฐาน(Quartile Deviation) 
ของการนั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) ก่อนและหลังที่ได้รับการฝึก 
 4.5.2 ทดสอบความแตกต่างของการนั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) ระหว่างก่อนและหลังด้วยสถิติ
ทดสอบ ค่าด้วยสถิติวิลคอกซัน (Wilcoxon Signed-rank Test) (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. 2554: 364-367). 
 
5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

การศึกษาและเปรียบเทียบการฝึกทดสอบอุปสรรคหกเหลี่ยม (Hexagonal Obstacle) ที่มีผลต่อ การนั่ง
งอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) ต่อระดับสมรรถภาพด้านความอ่อนตัว ในรายวิชาการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบ
คล่องแคล่วว่องไวด้วยแบบทดสอบ การนั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) หลังการฝึกพบว่า กลุ่มทดลองที่ท า
การฝึกด้วยการฝึกทดสอบอุปสรรคหกเหลี่ยม (Hexagonal  Obstacle) ต่อระดับสมรรถภาพด้านความอ่อนตัว มี
ค่าเฉลี่ยของอันดับเท่ากับ เท่ากบั 14.00 คะแนน และ 17.04 คะแนน ตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
ด้วยสถิติทดสอบ (T-Test) พบว่า และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลัง
เรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการทดลองสรุปว่าการฝึกทดสอบ
อุปสรรคหกเหลี่ยม (Hexagonal Obstacle) ท าให้การนั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) ต่อระดับสมรรถภาพ
ด้านความอ่อนตัวของนักศึกษาสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ชูศักดิ์ และกัลยา (2536 :หน้า 291) ได้กล่าวไว้ดังนี้ คือ 1) 
ความอ่อนตัวมีความส าคัญต่อสุขภาพท่ีดี ความออ่นตัวมีความส าคัญต่อการรักษาท่าทางที่ดีคนที่มีรูปร่างท่าทางไม่ดี
จะเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บและจ ากัดความสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่  ความอ่อนตัวสามารถช่วย
ป้องกันการปวดหลังส่วนล่างได้ 2) ความอ่อนตัวมีความส าคัญต่อการป้องกันการบาดเจบ็ในบุคคลที่มคีวามอ่อนตัวไม่
ดีจะท าให้ร่างกายไม่มีความสัมพันธ์กันและมีการเคลื่อนไหวที่เช่ืองช้า ซึ่งจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย การเจ็บ
กล้ามเนื้อและบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงสามารถที่จะท าให้มีการเคลื่อนไหวที่กระฉับกระเฉงได้ ซึ่งสอดคล้องกับ  
ปรีชา แหชู ( 2552 :บทคัดย่อ) โดยการเพิ่มโปรแกรม เพื่อที่จะพัฒนาความอ่อนตัวทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติ
กิจกรรม 3) ความอ่อนตัวมีความส าคัญต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางพลศึกษา ความอ่อนตัว มีส่วนช่วยเหลือในการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพของกิจกรรมทางพลศึกษาเกือบทุกชนิดรวมถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่กระท าอยู่เป็นประจ า
ทุกวัน ความอ่อนตัวจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเต็มความสามารถท่ีจะท าได้นักกีฬาจะทราบถึงความส าคัญ
ของความอ่อนตัวในการปฏิบัติกิจกรรมทางกีฬาความอ่อนตัวนั้นสามารถปฏิบัติให้มากขึ้นได้ 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการการฝึกข้ามอุปสรรคหกเหลี่ยม (Hexagonal Obstacle)
สามารถพัฒนาการนั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) ต่อระดับสมรรถภาพด้านความอ่อนตัว ในนักศึกษาได้ ดัง
จะเห็นได้จากกลุ่มทดลอง มีการพัฒนาการนั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) ต่อระดับสมรรถภาพด้านความ
อ่อนตัวได้ดีขึ้น อย่างชัดเจนและการพัฒนาขึ้น ดังนั้นผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้
พัฒนาการนั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) ต่อระดับสมรรถภาพด้านความอ่อนตัวและพัฒนาการเรียนการ
สอนให้ดีขึ้นต่อไป  
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรน ากิจกรรมการฝึกความอ่อนตัวไปใช้การฝึกรายวิชาอื่น ๆ และน าไปประยุกต์ใช้ในการท ากิจกรรมที่

ต้องใช้ความอ่อนตัว 
2. สามารถน าไปเสริมสร้างและพัฒนาความอ่อนตัวเฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย เพื่อเป็นประโยชน์ใน

การพัฒนาข้อบกพร่องของความอ่อนตัวเฉพาะส่วนได้   ซึ่งความอ่อนตัวเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสมรรถภาพ
ร่างกาย 

3. ควรให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมของสมรรถภาพทางกาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอ 

4. ผู้เรียนเกิดการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการน าไปสู่ความสนใจมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอน 
5. เกิดความสนุกสนานไม่น่าเบื่อเพราะผู้เรียนเกิดการพัฒนาตัวเองเพราะมีเป้าหมายในการเรียน 
6. ท าให้การเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ก าหนดเป้าหมายไว้ ไปสู่สมรรถภาพทางกายและ

สุขภาพท่ีดี 
 

6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝึกข้ามอุปสรรคหกเหลี่ยม (Hexagonal Obstacle 

Test) โดยเปรียบเทียบผลตามระยะเวลาในการฝึกเช่น ระยะเวลา 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์และ 12 สัปดาห์ เพื่อศึกษา
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าจะคงที่ เพิ่มขึ้น หรือลดลง ซึ่งจะท าให้ได้ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึก
ต่อไป 

2. ควรศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายในด้านอื่นๆที่ส าคัญต่อนักศึกษา นักกีฬา เยาวชน แต่ละ
ประเภท ในจังหวัดชายแดนใต้ 

3. ควรจะมีการศึกษาการสร้างโปรแกรมการฝึกความอ่อนตัวที่เหมาะสมกับเพศ อายุของผู้รับการฝึกเพิ่มขึ้น 
4. ควรจะมีการศึกษาระดับความอ่อนตัวของร่างกายในส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาระดับความอ่อนตัว 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to selectively compose the lessons on subjects of 
business selection, business development, and business evaluation in accordance with the 
guidelines of Office of Small and Medium Enterprises Promotion. This paper was a qualitative 
research. Data collection was carried out by in-depth interview and observed. Data was collected 
from the south regional operating board of SMEs 3 person and  SMEs entrepreneur  5 person that 
received promotion in development  in 1st  and 2rd  plan of Small and Medium Enterprises 
Promotion. The findings are as follows: 1) Business selection method for the development 
following creative economy: in overall view, selective consideration from business include 
entrepreneurs were on (1) application form along with photos of the products (2) the interview 
and presentation of the entrepreneurs, major consideration was placed on 5 aspects including 
business data, product information, marketing data, financial information, and product or business 
expansion direction following creative economy. 2) Business development method: entrepreneurs 
were developed in 2 aspects, namely (1) education training, (2) practical development, as in 
business development following creative economy, added value of the products or services 
would be created, with prominent uniqueness distinct from rivals, which might be the concerns 
about intelligence, cultural life style, material, regional specificity, and so on, development could 
be done in various features, such as product design, product brand, package, target market, price, 
distribution, market promotion, and so on. 3) Method of business development following creative 
economy: consideration was placed on many parts such as upcoming new products, sales, and 
profits, comparing before and after participation in the project during the follow-up which might 
be 1 or 3 month as appropriate for each business type. 
 
Key words : creative economy, small and medium enterprises, development 
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1. บทน า 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดได้ว่าเป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
โดยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เป็นแหล่งการจ้างงานที่ส าคัญ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ของประเทศ ปี 2555 ประเทศไทยมีจ านวนวิสาหกิจรวมทั้งสิ้น 2,781,945 ราย โดยร้อยละ 98.5 เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานและมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 80.4 
และร้อยละ 37.0 ของประเทศ  หน่วยงานกลางของภาครัฐ ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมโดยตรง ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ซึ่งหากพิจารณา
วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของ สสว.ที่ผ่านมา พบว่ามุ่งเน้นตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ( Creative 
Economy) เป็นหลัก แต่การส่งเสริมการพัฒนาของ สสว. ยังคงจ ากัดเน้นในเขตพื้นท่ีส่วนกลางรวมถึงเมืองใหญ่ๆ ที่
มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็นหลัก อีกทั้งงบประมาณการพัฒนาก็มีจ ากัด ซึ่งหากเข้าใจถึงแนวทางการ
พัฒนาที่เป็นรูปธรรมบนพื้นฐานหลักการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดังกล่าวได้  ก็น่าจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจได้โดยไม่ต้องรอคอยการพึ่งพาสนับสนุนจาก สสว. แต่เพียงอย่างเดียว ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของ
โครงการวิจัยนี้  

2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาวิธีการคัดเลือกธุรกิจเพื่อการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2. เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3. เพื่อศึกษาวิธีการประเมินผลการพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3. การทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ Howkins และองค์การความร่วมมือเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ 
United Nations Conference on Trade and Development : UNCTAD รวมถึงส านักส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) ของไทย 

4. วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) และการสังเกต (observed) โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ าแนกแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม ประกอบด้วย 1) คณะด าเนินกิจกรรมพัฒนา SMEs พื้นที่ภาคใต้ รวม 3 คน 2) ผู้ประกอบการ SMEs พื้นที่
ภาคใต้ ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 1 และ
ฉบับที่ 2 รวม 5 คน ซึ่งทั้งหมดจัดเป็นบุคคลส าคัญ (key person) ในการศึกษาถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่เป็น
รูปธรรมของการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการสัมภาษณ์ จ าแนกข้อมูลในการศึกษาแบ่งเป็น 4 
ส่วน ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายการสัมภาษณ์ 2) วิธีการคัดเลือกธุรกิจ 3) วิธีการพัฒนาธุรกิจ 
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4) วิธีการประเมินผลการพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่วนการสังเกต จะมีการสังเกตข้อมูลตาม
แบบบันทึกการสังเกต ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 1) บุคลิกภาพภายนอก และ 2) บุคลิกภาพภายใน  

 
5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

วัตถุประสงค์ ผล 

1.วิธีการคัดเลือกธุรกิจเพื่อการพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

 การคัดเลือกธุรกิจจะพิจารณาควบคู่กับการคัดเลือก
ผู้ประกอบการ 

ซึ่งสามารถแบ่งการท างานเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การคัดเลือกจาก
ใบสมัครพร้อมภาพถ่ายผลิตภัณฑ์   2) การคัดเลือกจากการ
สัมภาษณ์พร้อมการน าเสนอของผู้ประกอบการ  ซึ่งทั้งสองขั้นตอน 
ข้อมูลหลักๆ ในการพิจารณาคัดเลือกแบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
ประกอบด้วยข้อมูลธุรกิจ, ผลิตภัณฑ์, การตลาด, การเงิน และทิศ
ทางการขยายธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
 เป็นที่น่าสังเกตว่า ทั้งผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและ

กลุ่มที ่
ปรึกษา มีบุคลิกภาพภายในที่ตรงกันด้านความเช่ือมั่นในตนเอง 
ความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ความเช่ียวชาญด้านไอทีและสื่อออนไลน์ การ
คิดสร้างสรรค์ การคิดบวก การไขว้คว้าหาโอกาส การเรียนรู้อย่างไม่
หยุดนิ่ง และการเตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์   

2. วิธีการพัฒนาธุรกิจตามแนวทา ง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

 

 ผู้ประกอบการจะได้รับการพัฒนาธุรกิจใน 2 ลักษณะดังนี้ 
1) การ 

อบรมให้ความรู้  เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ลูกค้า การตลาด แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งจะใช้เวลา 2 
วัน     2) การปฏิบัติการพัฒนา  โดยเน้นค้นหาและสื่อสารอัตลกัษณ์
ทีโ่ดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งขัน ซึ่งความแตกต่างอาจเป็นภูมิปัญญา 
วิถีชีวิต วัฒนธรรม วัตถุดิบ ลักษณะเฉพาะทางพื้นที่ ฯลฯ ทั้งนี้การ
พัฒนาสามารถด าเนินงานได้ในหลากหลายส่วนงาน เช่น การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า, บรรจุภัณฑ์  ตลาดเป้าหมาย ราคา 
การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ฯลฯ 
 จากการสังเกตทั้งกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มที่ปรึกษาซึ่ง

เป็น 
คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนา ได้ให้ข้อมูลถึงประสบการณ์การ
พัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยสีหน้า แววตา อัน
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วัตถุประสงค์ ผล 

 บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจหรือความทรงจ าที่ดีในการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดังกล่าว 

3. วิธีการประเมินผลการพัฒนาธุรกิจ
ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

 

 วิธีการประเมินผลการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จะ 

พิจารณาจากหลายๆ ส่วน   อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนา 
ยอดขาย 
ก าไร ฯลฯ โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 
ภายใต้ระยะเวลาการติดตามผล ซึ่งอาจเป็น 1 เดือน หรือ 3 เดือน 
ตามแต่ความเหมาะสมของแต่ละประเภทธุรกิจ   
 ผู้ประกอบการต่างยืนยันถึงยอดขายและก าไรที่เพิ่มขึ้น

ด้วยสีหน้า 
และแววตาที่เปี่ยมสุข รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะด าเนินธุรกิจ
ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป ด้วยเช่ือว่าสามารถสร้าง
ความอยู่รอดและความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 
จากการวิจัย ผลสรุปที่ได้จากการถอดบทเรียน สามารถสร้างโมเดลการพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ได้ดังนี้ 

 
โมเดลการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ 

 

 
การใช้ประโยชน์จากความคิดสรา้งสรรค์ในเชิงพาณิชย์ 

 
 
 
 
 
                   

 

 
 
 
 
 
                   

โดยผู้ประกอบการ (entrepreneur) ที่มีแนวคิดและยึดหลักท างานตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ใช้ความคิดสรา้งสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับผลิตภัณฑ์และบรกิาร 

ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ให้ได้รับความพึงพอใจและเป้าหมายขององค์กรบรรลผุลส าเร็จ 
(บนพื้นฐานของค้นหาและสื่อสารอัตลักษณ์ ซึ่งอาจเป็นภูมิปญัญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม วัตถุดิบ 

ลักษณะเฉพาะทางพื้นที่ ฯลฯ ท่ีโดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่งขัน) 

ความรู้ประยุกต์ 
(applied knowledge) 

ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
(creative product) 

 

ความรู้พื้นฐาน 
(basic knowledge) 

ลูกค้า 
(consumer) 
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ตัวอย่างผลลัพธ์จาการวิจัย 
 (ถ้าสามารถใส่ด้านล่างสุด ไม่จ าเป็นต้องเป็นตาราง แต่ให้ระบุ Before และ After พอจะได้ไหม?) 

Before After 

 
 

จักสานกระจูด “บายใจ” 

 

  

 
เครื่องประดับอัญมณี “ยอนยา่” 
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ผ้าบาติก “ดาหลา ดาทิสทรี” 

 

 
หัตถกรรมไม้ประดิษฐ์ “ภูวร”ี 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในอ าเภอหนองจิก  

จังหวัดปัตตานี 

Transformational Leadership of School Administrators as 

Perceived by Teachers in Nongjik district  Pattani  province 
 

สะอูดี  สาซ ู
Saudee  Sasu 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
Faculty of Education , Yala Rajabhat University 

 

Abstract 

This independent study was aimed;  (1) to study the transformational leadership of 

school administrators as perceived  by teachers in Nongjik district, Pattani  province, (2) to 

compare the transformational leadership of school administrators perceived  by teachers in 

Nongjik district, Pattani  province distinguished  by gender, educational background, experience in 

the job, and the size of the school. The subjects in this study were 212 teachers of year 2014 in  

Nongjik district, Pattani  province.  the questionnaire was used as the tool  of the study.There  are 

three parts in the questionnaire;  the first part was the data of respondents  categorized by sex, 

educational background, experience in the job, and the size of the schools where the second 

part of the questionnaire was  the level of the transformational leadership of school 

administrators as perceived  by teachers in Nongjik district, Pattani  province. Data analyzed  by 

using percentage, mean, standard deviation, t-test (t-test). The results showed that.   

1. The overall and  specifically in the study showed that the level of the transformational 
leadership of school administrators as perceived  by teachers in Nongjik district, Pattani  province were 
at high level. 

2. The results of the comparative review of the teachers on the transformational leadership 
of school administrators in Nongjik district, Pattani  province. Classified by gender, educational 
background, experience in the job, found that the overall result was no difference while the size of 
the school, study found that the overall result was  significantly difference at. 05. 
 

Keywords: Transformational Leadership, Administrators, Teachers  
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1. บทน า 

การศึกษาเป็นรากฐานท่ีส าคัญประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน

สังคม  เนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมืออันส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ  ค่านิยม  

และคุณธรรมของบุคคล  เพื่อให้บุคคลเป็นพลเมืองดี  มีคุณภาพ และประสิทธิภาพท าให้การพัฒนาประเทศท าได้

สะดวกราบรื่นและได้ผลที่แน่นอนรวดเร็ว 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งมาตรา 80 

ข้อ 3 ได้ก าหนดให้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติจัดให้มี

การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้ง

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 สถานศึกษานับว่าเป็นสถาบันการศึกษาท่ีส าคัญในการพัฒนาคนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้น าองค์การจึง เป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของคนในองค์กรนั้น 

ดังท่ีสนาน  ลิมป์เศวตกุล (2548 : 7) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้น าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการบริหารงาน เพราะผู้น าเป็น

ตัวแทนองค์กร เป็นจุดรวมพลังของบุคคลในองค์กร ผู้น าจึงเป็นเสมือนหลักชัยในการด าเนินงาน  เพราะความส าเร็จ

ของงาน ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของคนในองค์การนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้น าที่จะน าคน ไปในทิศทาง

ใด มีความสามารถท่ีจะจูงใจให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการและน าไปสู่ความส าเร็จได้ ทั้งนี้

เพราะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จ  เมื่อกล่าวถึงผู้บริหารสถานศึกษามักจะ

กล่าวถึงภาวะผู้น าด้วยเสมอ ดังที่ มานิตย์ สัมมาพันธ์ ( 2547 : 31 ) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น า คือพลังชนิดหนึ่งที่

สามารถส่งแรงกระท าอันก่อให้เกิดการขับเคลื่อนกลุ่มคน และระบบองค์กรอันไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ และภาวะ

ผู้น าเป็นพฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลหนึ่งที่ชักน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ( รังสรรค์ ประเสริฐศรี , 

2548 : 31 ) 

 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ( Transformational leadership )  ถือว่าเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อ

การเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ สร้างความผูกพันของสมาชิกต่อการเปลี่ยนแปลงของ

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ส าคัญขององค์การโดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของสมาชิกให้

สูงขึ้นกว่าพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น  ซึ่งอุดม 

สิงโตทอง ( 2550 : 30 ) กล่าวว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นสิ่งที่สามารถจูงใจให้ครูอาจารย์ให้ความร่วมมือ

กันท างานด้วยความเต็มใจ  เพราะภาวะผู้น านี้มีองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะอยู่ 4 ด้าน คือด้านการมีอิทธิพลอย่าง

มีอุดมการณ์ (Charisma)  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

(Intellectual Stimulation) และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล(Individualized Consideration) การใช้
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเหมาะกับยุคปฏิรูปการศึกษานี้ เพราะจะท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงท้ังบุคลากรและองค์การ (ประภา อัครพงศ์พันธุ์ , 2552 : 5 ) 

 อาจกล่าวได้ว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในสถานศึกษาก็ต้องการ

ผู้น าท่ีเข้มแข็ง  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการเรียนการสอนของโรงเรียน

โดยการให้ผู้เรียนสามารถอ่าน ออก เขียนได้ และสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ได้อย่างมีศักยภาพ แต่ใน

ปัจจุบันพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาจ านวนไม่น้อยท่ีขาดความเป็นภาวะผูน้ า จนท าให้เกิดปัญหาด้านการบริหาร ส่งผล

กระทบโดยตรงต่อคุณภาพของการศึกษาโดยรวม โดยเฉพาะการศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย 

จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเหตุการณ์เพิ่มความ

รุนแรงมากยิ่งขึ้นบ่อยครั้งส่งผลให้การเรียนการสอนต้องหยุดเรียนเนื่องจากความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของครูส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีนี้ จากผลการสอบ O – NET ปีการศึกษา  2556 ปรากฏว่าคะแนน

ต่ ากว่าพื้นที่อื่น กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง (ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ , 2551 : 15 - 16) สิ่งเหล่านี้ท าให้ครูขาดความเช่ือมั่นในตัวผู้บริหาร จึงเป็นการยากที่จะสามารถ

น าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่จะน าทางในการปฏิบัติ โดยช้ีแนะแนวทางให้ครู

ได้พัฒนาตนเอง ศึกษาวิจัย พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารจึงควรเป็นผู้เริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลง เมื่อ

ผู้บริหารใช้ภาวะผู้น าและความสามารถจัดการเป็นพิเศษในการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ต่างๆย่อมท าให้ครูมีขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติงานและส่งผลให้การจัดการศึกษาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี

ขึ้น (อาณัติ ยีมะยี, 2550 : 4) 

อ าเภอหนองจิกเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานี ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองปัตตานี 5  กิโลเมตร และห่าง

จากส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ที่เป็นต้นสังกัดประมาณ 7  กิโลเมตร  เป็นพื้นที่ราบ   

เหมาะแก่การท าการเกษตร ประชาชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลกู ท านา และบางส่วนเดินทางไปประกอบ

อาชีพในประเทศมาเลเซีย ส าหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในอ าเภอหนองจิกนั้น มีทั้งหมด 43 แห่ง นักเรียน

ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม ด้านครูผู้สอนนั้นจะเป็นกลุ่มบุคคล   ในท้องถิ่นที่รับราชการมานาน  ส าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามาไม่น้อยกว่า  7 ปี เป็น

บุคคลในพื้นที่และบุคคลนอกพ้ืนท่ีการบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา จึงแตกต่างกันตามประสบการณ์ที่

พบเจอ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจ ท้ังงานการบริหารและงานวิชาการ พร้อมทั้งไม่มีภาวะผู้น า

ทางการบริหาร กล่าวคือ ผู้บริหารท างานคนเดียวมีความขัดแย้งในสถานศึกษา ไม่มีความสามารถในการตัดสินใจ

และไม่มีหลักในการบริหารงาน เป็นต้น  (สันติ บุญภิรมย์, 2552 : 1) เป็นผลท าให้ การปฏิบัติงานตามภารกิจของ

ผู้บริหารสถานศึกษาถูกมองว่าขาดประสิทธิภาพไม่มีความเป็นผู้น า  บริหารงานตามภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา

ไม่ประสบความส าเร็จเพราะสถานศึกษาไม่มีคุณภาพ  

 ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดและต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นภาวะที่

ผู้บริหารต้องแสดงบทบาทของตนให้ชัดเจน เช่น ต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องมีความ
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มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ต้องมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร ต้องพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ต้องปกครอง

ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคและเห็นคุณค่า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จใน

การบริหารงานเพราะการบรหิารงานปัจจุบันเป็นการบริหารงานงานท่ามกลางสภาวะที่มีกระแสแห่งการเปลีย่นแปลง

อยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นอยู่เดิม พร้อมรับฟังและพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่าย

เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่สังคมคาดไว้   ( บุญมี ก่อบุญ,  2548  :  2 – 3 )  ดังนั้นภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารจึงมีความส าคัญมากและจ าเป็นมากส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน 

ผู้ค้นคว้าอิสระจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครู ในอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  ตามแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของแบสและอโวลิ

โอ ซึ่งมีองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ4 ด้าน คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เพื่อศึกษาว่าในปัจจุบันผู้บริหารมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับใด มีความแตกต่างกันหรือไม่ เมื่อจ าแนกตามตัวแปร เพศ  วุฒิการศึกษา ขนาดของ

สถานศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในอ าเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาความคิดเห็นของครู ในอ าเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยจ าแนกตามตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของ
สถานศึกษา  

 
3. วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

            3.1 ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูในอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีจ านวนครู
ทัง้สิ้น 450 คน 
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ข้าราชการครู ในอ าเภอหนองจิก จังหวัดปตัตานี  ปีการศึกษา 2557 จ านวน 212 

คนดังนี้  

          
21 Ne

N
n


  

โดย N แทน ขนาดของประชากร 
 n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ (0.05) 
 แทนค่าจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอยา่งดังนี้ 
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2)05.0(4511

451


n  

       =        211.99 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 212 คน 
 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของครูด้วยวิธีการสุ่มแบบช้ันภมู ิ

4.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยประมวลแนวคิดที่ได้ศึกษา วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน แบ่งออกเป็น 2  ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  และตอนที่ 2 สอบถาม
เกี่ยวกับระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน  อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึ่งมีความ
เชื่อมั่น  เท่ากับ 0.928 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัย  ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 
1. ขอหนังสือจากส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาถึงผู้อ านวยการโรงเรียน รวม 43 

โรงเรียน 
2. จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 212 ชุด แจกให้กับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษายะลา รวม 43 โรงเรียน จ านวน 212 ชุด และขอรับคืนภายใน 7 วัน 
3. รับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองภายในเวลาที่ก าหนด ปรากฏว่าส่งไปจ านวน 212 ฉบับ และได้รับคืน 

จ านวน 212 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
4. จากนั้นน าแบบสอบถามที่รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ พบว่ามีความสมบูรณ์ จ านวน 212 ฉบับ     

คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นจึงน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูล  โดย การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content  validity) ของแบบสอบถาม 

และสถิติที่ใช้หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (reliability) ของแบบสอบถาม ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย 
(arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในอ าเภอ

หนองจิก  จังหวัดปัตตานี ได้ข้อค้นพบหลายประการ สามารถน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครู ในอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  

 ผลการวิจัย พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ใน

อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
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สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญาและด้านการค านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชวนชิด  รักเถาว์ (2551: 88) ที่ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปัตตานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมพร จ าปานิล (2550 : 70) พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

ตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลี ละม่อม (2553 : 85 ) พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

 ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นผู้ที่

ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเช่ือและแรงจูงใจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการ

ปฏิบัติงานของครูให้รับผิดชอบเอาใจใส่ในการท างาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับ ศรัทธา ของ

ผู้ร่วมงาน เป็นผู้มีความสามารถในการโน้มน้าวให้ผู้อื่นมีความคิดเห็นคล้อยตามเพื่อให้ผู้อื่นมีความกระตือรือร้นใน

การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ  อาคม วัดไธสง (2549 : 2)ได้ให้ความหมายของผู้น าไว้ว่า 

ผู้น า หมายถึง ใครก็ได้ที่สามารถน าคนอ่ืนหรือกลุ่มโดยพฤติกรรมของเขาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนอ่ืนท าให้คน

อื่นมีพฤติกรรมคล้อยตาม ตลอดทั้งการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ  

            วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ในอ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี โดยจ าแนก

ตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา ในด้านภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง 

2.1  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของครู ในอ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี โดยจ าแนก

ตามตัวแปรเพศพบว่าโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัย

ของแสงเดือน  กมลมาลย์ (2552 : 123)ที่ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดนนทบุรี พบว่าบุคลากรที่มีเพศต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน           

 ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าครูผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงเป็นผู้ที่มี

ความรู้  มีการศึกษา มีความสามารถ มีการพัฒนาฝึกอบรมต่างๆท าให้มีวุฒิภาวะและความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกัน   

2.2  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของครู ในอ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี โดยจ าแนก

ตามตัวแปรวุฒิการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้   แต่สอดคล้องกับงานวิจัย

ของอุดม  สิงโตทอง (2550 : 65) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของ

ครูในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเอมีเรีย  อาหามะ (2551: 83) ได้ศึกษา

พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูอ าเภอแว้ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นราธิวาสเขต 2 พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครู

ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ส่วนด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  และ

ด้านการกระตุ้นทาปัญญาพบว่าไม่แตกต่างกัน  

                  ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าครูผู้ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับที่ต่างกัน มีการรับรู้  มุมมอง  

หรือแนวคิด  ทัศนคติที่เหมือนกัน  ซึ่งภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นอย่างไรนั้นไม่ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา  

แต่จะขึ้นอยู่กับผู้บริหารว่าได้มีการสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้  ประสบการณ์ใหม่ๆ  ผู้บริหารมีความ

สนใจในวิชาชีพ มีการสนใจหาความรู้ใหม่ๆ  ศึกษากฎระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  ปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลา เฉลียว

ฉลาดเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน สร้างค่านิยมในการท างาน ท าให้ผู้ร่วมงานค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วน

ตน กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานท างานเป็นทีมแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะท างานให้ส าเร็จ มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้

ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเองตามศักยภาพมีการค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  เปิดโอกาสให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ  พิจารณาความดีความชอบด้วยความยุติธรรม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนให้ครูผู้สอนมีความคิดเห็นไม่

แตกต่างกัน   

2.3  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในอ าเภอหนองจิก  

จังหวัดปัตตานี โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้   แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเดือน กมลมาลย์ (2552 : 123)ที่ศึกษาภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี พบว่าครูที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน      

                  ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีความ

คิดเห็นตรงกันเพราะว่าครูได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้นมีการเข้ารับการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดอบรมด้วยตนเอง การศึกษาดูงานซึ่งการได้รับการ

พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถท าให้มีทักษะและประสบการณ์ มีทัศนคติที่ดีในการท างานท าให้ครูที่มีประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นที่ตรงกัน  

2.4  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในอ าเภอหนองจิก  

จังหวัดปัตตานีโดยจ าแนกตามตัวแปรขนาดของสถานศึกษาพบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเดือน  กมลมาลย์ (2552 : 123) ที่ศึกษา

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี พบว่า

สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ

สุรชิน วิเศษลา (2551: 74) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 4 พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาด

ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  
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และด้านการกระตุ้นทางปัญญาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการค านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

                  ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาขนาดเล็ก  ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร  

ห่างไกลจากผู้คน  ห่างไกลจากตัวเมือง  อยู่บนเขา  การเดินทางไม่ค่อยสะดวก  มีความเสี่ยงมากกว่าสถานศึกษา

ขนาดกลางและขนาดใหญ่  ท่ีส่วนใหญ่สถานศึกษาเหล่านั้นจะตั้งอยู่ในตัวเมือง  ชานเมือง  ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่า  

มีความปลอดภัยกว่า  การเดินทางสะดวกกว่า  ท าให้ผู้บริหารบริหารงานได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ผู้บริหารที่

บริหารงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ไม่ค่อยที่จะอยู่ในโรงเรียน ท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัวและท างานบรร ลุ

ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่ ท าให้ผู้ร่วมงานมีขวัญและก าลังใจพร้อมที่จะท างานน้อยกว่าครู

ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 

5. ข้อเสนอแนะ 

           5.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 5.1.1ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ได้แก่ 

         จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

ในอ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี ในด้านนี้อยู่ในระดับมาก แต่ควรเพิ่มระดับการปฏิบัติให้มากขึ้น  ได้แก่ ผู้บริหาร

ควรพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเรื่องค่านิยมและความเช่ือที่ผู้ร่วมงานคิดว่าส าคัญที่สุด  ผู้บริหารควรท าให้ผู้ร่วมงาน

ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ  และผู้บริหารควรเปิดใจยอมรับในความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 

  5.1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
         จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู ในอ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานีในด้านนี้อยู่ในระดับมาก แต่ควรเพิ่มระดับการปฏิบัติให้มากขึ้น  ได้แก่  
ผู้บริหารควรกระตุ้นให้ผูร้่วมงานเกิดความสนใจที่จะค้นหาวิธีการใหม่ๆในการพัฒนางานให้ส าเร็จ  ผู้บริหารควรสร้าง
ค่านิยมในการท างานโดยการให้ผู้ร่วมงานค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และผู้บริหารควรให้
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานในอ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี 
     5.1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา   
                      จากการผลวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานีในด้านนี้อยู่ในระดับมาก แต่ควรเพิ่มระดับการปฏิบัติให้

มากขึ้น  ได้แก่  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหาจุดเด่นและจุดด้อยของสถานศึกษาเพื่อพัฒนางาน  ผู้บริหารควร

ส่งเสริมให้ผู้ครูผู้สอนท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการสอนและการเรียนของนักเรียน   และผู้บริหารและ

ผู้ร่วมงานตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  

                    5.1.4 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
                     จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเหน็ของครู 

ในอ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานีในด้านนี้อยู่ในระดับมาก แต่ควรเพิ่มระดับการปฏิบัติให้มากขึ้น  ได้แก่  ผู้บริหาร
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รับรู้ถึงความต้องการและตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมงานแต่ละบุคคล  ผู้บริหารสถานศึกษาควรยอมรับใน

ความสามารถ ดูแลเอาใจใส่ผู้ร่วมงานให้เท่าเทียมกัน  และผู้บริหารรับฟังปัญหา เรื่องราวต่างๆของผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจ 

5.2 ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 

  5.2..1 ควรศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อจะ
ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และครบถ้วนมากขึ้น 
   5.2..2 ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับต่างๆ  เช่น   ระดับ
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา 

5.2.3 ควรศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในด้านต่างๆ  เพื่อจะ 
ได้ข้อมูลตามสภาพจริงมาก าหนดกรอบการพัฒนาสถานศึกษาของตนเองให้ทันการเปลี่ยนแปลง 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและก าลังใจ  
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Abstract 

 

The objectives of this research were to study the level of Transformational Leadership of 
administrators in the schools under the Primary Educational Service Area Office, Yala Province.  to 
study the level of morale and encouragement in teachers’ working and to study the relationship 
between Transformational Leadership and morale encouragement in teachers’ working under  
the Primary Educational Service Area Office, Yala Province.The sample groups used in the 
research were 355 teachers under the Primary Educational Service  Area Office, Yala Province. The 
tools used in the research were questionnaires. Data analysis was processed through ready-made 
program.The research outcomes were found as the following The  leadership of school 
administrators under  the Primary Educational Service Area Office, Yala  Province are  high in 
overall view and each category The level of morale and encouragement in teachers’ working, 
under the Primary Educational Service Area Office, Yala  Province are  high in overall view and 
The outcome on testing the relationship between leadership of school administrators and the 
morale and encouragement of teachers’ working under  the Primary Educational Service Area 
Office, Yala Province; in overall view, there were statistical significant relationship at 0.01- the 
relationship were moderate. 
 

Keywords : Transformational Leadership, Administrators, Morale and encouragement , Teachers  
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1. บทน า 
 

การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งส าหรับมนุษย์เราทุกคนในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

ประชาชนในชาติจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาในหลากหลาย เพราะถือว่าการศึกษาเป็นกระบวนการถ่ายทอดและ 

เรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาคนทั้งในแง่ความรู้ความคิด  ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สามารถรู้จัก

การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดให้

บุคคล มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้อ งจัดให้อย่างทั่วถึง และมี

คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก นอกจากนั้น

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 1 ระบุไว้ว่าการศึกษา

เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ สังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึก การอบรม การ

สืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด

สภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้น าองค์กร จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการ

บริหารจัดการ รู้จักใช้เทคนิคทางการบริหารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ยึดหลักประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่น มีความสามารถในการร่วมท างานกับบุคคลฝ่ายต่างๆ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ

คิด การท างาน การวางแผน และร่วมปฏิบัติ ตลอดจนร่วมประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้

สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจ เป็นที่สังคมยอมรับของสังคม ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรที่จะสามารถรวบรวมพลัง

และใช้ประโยชน์ของคนให้ช่วยกันท างาน เพื่อผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของสถานศึกษา ดังที่ 

ฟิลด์เลอร์ อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2548) ได้ให้ความหมายว่า ผู้น าคือ บุคคลในกลุ่มซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่

ให้ควบคุมหรือประสานงานกิจการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับภารกิจของกลุ่ม 

ครูนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีหน้าที่จัดกระบวนการเรียนการ

สอน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จึง

จ าเป็นต้องมีครูที่มีคุณภาพ ซึ่งการที่จะได้ครูที่มีคุณภาพนั้นครูจะต้องมีขวัญก าลังใจที่ดี ได้รับการตอบสนองด้าน

ต่างๆ อย่างเหมาะสม เพราะขวัญก าลังใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน ซึ่งปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 

(2547) ได้กล่าวว่า ถ้าบุคคลในองค์การเกิดความไม่พอใจในการท างาน ขาดขวัญและก าลังใจย่อมท าให้ประสิทธิภาพ

ในการท างานต่ าลง บางครั้งก็จะหยุดงานหลบงาน และลาออก ซึ่งส่งผลเสียท าให้งานล่าช้าหรือเสียงานได้ 

ปัจจุบันทุกวงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศก าลังให้ความสนใจปัญหาทางด้านคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพของการศึกษาโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี 

และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งสุชาติ บ ารุงสุข (2550) ได้กล่าวว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ได้มีการปล้นค่ายทหาร การเผาโรงเรียนจนถึงการสังหารข้าราชการทหารอย่างโหดร้าย 

สถานการณ์ความรุนแรงมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทุกวันนี้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทุก
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เพศ ทุกวัย และทุกศาสนาต่างก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกัน ครูและบุคลากรทางการศึกษาก็เป็น

บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเป้าหมายส าคัญของกลุ่มก่อการร้าย ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัด

ชายแดนใต้เป็นจ านวนมาก ซึ่งในจ านวนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นครูมีจ านวนทั้งสิ้น 

159 คน (บุญสม ทองศรีปราย, 2556) ครูส่วนใหญ่ในพื้นที่มีความหวาดผวา  ไม่กล้าไปโรงเรียน ครูที่ปฏิบัติหน้าที่

การสอนอยู่ในโรงเรียนขาดขวัญก าลงัใจและไร้ที่พ่ึงทางการจัดการศึกษา  ดังที่ปรียาพร   วงศ์อนุตรโรจน ์(2547 ) ได้กล่าวว่าถ้า

บุคคลในองค์การเกิดความไม่พอใจในการท างาน  ขาดขวัญและก าลังใจย่อมท าให้ประสิทธิภาพในการท างานต่ าลง บางครั้งก็จะหยุดงาน 

หลบงาน ลาออก ซึ่งส่งผลเสียท าให้งานล่าช้าหรือเสียงานได้ สอดคล้องกับ ต่วนโรสณา โต๊ะนิแต (2550 ) กล่าวว่าการ

ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความกระตือรือร้น ขาดความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่

สามารถมองข้าม คือการสร้างแรงจูงใจเกิดขึ้นในองค์กร 

จากรายงานประจ าปี 2555 ของศูนย์อ านวยการบริหารชายแดนภาคใต้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์ไม่สงบ ท าให้โรงเรียนปิด

ท าการสอน หรือครูสอนไม่เต็มที่ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา จากผลการสอบ O – NET ปีการศึกษา 2554 

และปี 2555 ปรากฏว่ามีคะแนนต่ ากว่าพ้ืนท่ีอื่น (ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , 2551) ถึงแม้ว่าผล

การด าเนินงานท่ีผ่านมาจะประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง  แต่ก็ยังไม่สามรถแก้ปัญหาทางการศึกษาและบ ารุงขวัญครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และประชาชน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะเร่งปฏิรูปการศึกษาในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขต่อไป ดังนั้นครูถือว่าเป็นบุคลากรที่ส าคัญที่จะท าให้การศึกษามี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ผู้วิจัยในฐานะเป็นพนักงานราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา จึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและก าลังใจใน

การปฏิบัติงานของครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

เพื่อน าไปพัฒนาภาวะผู้น าให้สามารถพัฒนาการบริหารงาน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การทุกแห่งในยุคปฏิรูป

การศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา  

2. เพื่อศึกษาระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา  
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและก าลังใจ

ในการปฏิบัติงานของครูส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา 
 

3. การทบทวนวรรณกรรม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดให้บุคคล มีสิทธิเสมอกันในการรับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปี ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ 

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 1 ระบุไว้ว่า

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ สังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึก การ

อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด

สภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เฮมฟิล และคูนส์ (อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ ,2548) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าว่า หมายถึง พฤติกรรม

ของบคุคลที่คอยอ านวยการให้กิจการของกลุ่มเป็นไปเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  

 ทันเนนบาว์ม และมาสซาริก (อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ ,2548) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าก็คือ อิทธิพล

ระหว่างบุคคลซึ่งแสดงในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านกระบวนการสื่อสารเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายเฉพาะ จาก

ความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือ การแสดงออกของบุคคล ซึ่ง

ประกอบไปด้วยผู้น าและผู้ตาม โดยที่ผู้น าจะมีอิทธิพลเหนือผู้ตามและพฤติกรรมเหล่านั้นจะก่อให้เกิดผลตามที่ผู้น า

ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

 

4. วิธีการวิจัย 
 

4.1. ประชากร คือ ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา ปีการศึกษา 2556 จ านวน 
3,076 คน 

4.2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัย คือ ครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา จ านวน 355 คน
ได้มาโดยการค านวณโดยใช้สูตรยามาเน่ ( Yamane,1973 : 728, อ้างถึงในผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงค์ , 2546 : 104)  
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 355 คน ดังนี้                        

          
21 Ne

N
n


  

โดย N แทน ขนาดของประชากร  
n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้  
                                         (0.05) 
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 แทนค่าจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอยา่งดังนี ้

2)05.0(076,31

076,3


n  

         =        354.78 
ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน  355 คน และก าหนดขนาดของกลุม่ตัวอย่างของครู 

ด้วยวธิีการสุม่แบบช้ันภูมิ(Stratified  Random Sampling) 
 
4.3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัย   เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยประมวลแนวคิดที่ได้
ศึกษา วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 
1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า(ratting scale) 5 ระดับ ตามแบบ
วิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale)  และตอนที่ 4 เป็นการหาค่าความสัมพันธ์ของแบบสอบถามระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
correlation coeffcient) ในรูปความเรียง ซึ่งผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตามเกณฑ์(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 316 ) ดังนี้   

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.00           หมายความว่า  ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.01-0.30     หมายความว่า  มีความสัมพันธ์กันระดับต่ า 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.31– 0.70  หมายความว่า  มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.71-1.00   หมายความว่า  มีความสัมพันธ์กันระดับสูง 
และพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้ คือ  ถ้าค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางบวก แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน และถ้าค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็นไปในทางลบ แสดงว่า ตัวแปร ท้ังสองมีความสัมพันธ์กันในทางตรงข้ามกันหรือผกผัน 
 

4.5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัย  ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 
4.5.1. ขอหนังสือจากส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาถึงผู้อ านวยการโรงเรียน รวม 

212 โรงเรียน 
4.5.2. จัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 355 ชุด  แจกให้กับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา รวม 212 โรงเรียน จ านวน 355 ชุด และขอรับคืนภายใน 7 วัน 
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4.5.3. รับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองภายในเวลาที่ก าหนด ปรากฏว่าส่งไปจ านวน 355 ฉบับ และ
ได้รับคืน จ านวน 355 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

4.5.4. จากนั้นน าแบบสอบถามที่รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ พบว่ามีความสมบูรณ์ จ านวน 355 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นจึงน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 
4.6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  ดดยสถิติที่ใช้หาคุณภาพของ
เครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content  validity) ของแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้หาค่า
ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (reliability) ของแบบสอบถาม  และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลี่ย (arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครู 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและก าลังใจในการ 

ปฏิบัติงานของครู 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ขวัญก าลังใจในการปฏิบตัิงานปฏบิัติงานของครู 
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ด้านการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ ์ .52** .63** .31** .34** .57** .60** 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ                       .55** .68** .32** .32** .59** .62** 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา .58** .72** .40** .40** .59** .68** 

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล     .56** .76** .36** .39** .61** .67** 

เฉลี่ยรวม .59** .74** .36** .38** .63** .68** 

**    นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01  

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและ
ก าลังใจ ในการปฏิบัติงานของครู ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ



83 
 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา พบว่า ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = 0.68**) และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่า ภาพรวมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับปานกลางทุกคู่ ยกเว้นด้าน
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับมาก (r = 0.74**) และมีความสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.63 - 0.74 

เมื่อพิจารณาตามความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา ได้แก่ ด้ านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
พบว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์และขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา พบว่า 
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = 
0.60**)  

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา พบว่า ภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = 0.62**)  

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา พบว่า ภาพรวมมี

ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = 0.68**)  
 

5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษายะลา ภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประภา อัครพงศ์พันธุ์ (2551) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 และพบว่าโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา พันธ์วิไล (2547) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิก ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนสถานศึกษาคาทอลิก สังฆ

มณฑลอุบลราชธานี พบว่าโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้สอดคล้องกับสุมาลี ละม่อม3 (2553) 

พบว่าภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีษะเกษ เขต 4 โดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก 
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ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเป็นผู้ที่

ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีการท างานเป็นทีม มีอุดมการณ์ในการท างาน เป็นผู้เปลี่ยนแปลง

ทัศนคติความเช่ือและแรงจูงใจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของครูให้รับผิดชอบเอาใจใส่ในการท างาน 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา ของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ที่มีความสามารถในการโน้มน้าวให้ผู้อื่นมี

ความคิดเห็นคล้อยตามเพื่อให้ผู้อื่นมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับสืบ

ศักดิ์ ไกรนรา (2550) ได้ให้ความหมายของผู้น าไว้ว่า ผู้น าคือ ผู้ที่รับการยอมรับจากสมาชิกว่าบทบาทส าคัญใน

องค์การ โดยใช้ความสามารถของตนในการโน้มน้าวให้ผู้อื่นปฏิบัติกิจกรรมหรือด าเนินงานด้วยความเต็มใจให้บรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันได้ 

ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา พบว่า

ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้าน

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ด้านความมั่นคงและปลอดภัย และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย

ของอภิรักษ์ ขุนยาบี (2553) ได้ศึกษาเรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสภาวะความ

ไม่สงบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา ผลการศึกษาพบว่าระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมควร นันตระกูล   

(2548 ) ได้ท าการศึกษาวิจัยขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนสังกัดเขตการศึกษา 

10 ผลการศึกษาวิจัยพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของประดิษฐ์ วิลาวัลย์7 

(2547) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา 

ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาวิจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ รอมือลี มัสกอตอ (2551) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องมาจากตามที่

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

ก าหนดให้ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต าแหน่งที่มีวิทยฐานะและสามารถก้าวหน้าได้ถึง 

วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ  มีบัญชีเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งเป็นของตนเอง ท าให้สามารถ

ก าหนดเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจ าต าแหน่งเหมาะสมสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ข อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และฉบับที่ 2553 ที่ต้องการให้ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษามีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลเพื่อให้ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีรายได้ เพียงพอ เหมาะสมกับฐาน ะทางสังคมและวิชาชีพของตนเอง 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2548 ) การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ โดยยกฐานะให้สถานศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล  

รวมทั้งมีการกระจายอ านาจในด้านการการบริการจัดการให้แก่สถานศึกษามากขึ้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครู ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา พบว่าภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ( r = 0.632 ) สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สมหมาย 

เผือกสีทอง (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ

ท างานของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 พบว่า พฤติกรรมผู้น าของ

ผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการท างานของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 18 มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องมาจาก

ผู้บริหารเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งมาจากบุคคลที่มีคุณภาพ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน มีประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงานต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการบริหารงาน แสดงเป้าหมายที่ชัดเจน

ในการท างาน ตัดสินใจในการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักนิติธรรม ผู้บริหารไม่ใช้อารมณ์ใน

การปฏิบัติงานและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤติ ยอมรับในความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ประพฤติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานและมีการวางแผนการด าเนินงานและเป็นผู้ที่เห็นความส าคัญ

ของคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 

ยังได้ก าหนดให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล มีเจตนารมณ์เพื่อให้สถานศึกษามีอิสระ มีความคล่องตัว สามารถบริหารได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกระจายอ านาจการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผู้บริหารมี

อ านาจในการบริหารมากขึ้นภายใต้กรอบกฎหมาย ทั้งงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และการ

บริหารทั่วไป  ผู้บริหารจึงต้องให้ความส าคัญกับบุคลากรในหน่วยงานโดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หาวิธีการ

ให้ขวัญและก าลังใจให้แก่ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงาในสถานศึกษา จึงส่งผลท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของ

ผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา มี

ความสัมพันธ์กันในทางบวก 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 

6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากการผลวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานีในด้านนี้อยู่ในระดับมาก แต่ควรเพิ่มระดับการปฏิบัติให้มาก
ขึ้น  ดังนี ้

6.1.1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้บริหารควรพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเรื่องค่านิยมและ
ความเช่ือที่ผู้ร่วมงานคิดว่าส าคัญที่สุด  เพื่อให้ผู้ร่วมงานรู้สึกเป็นกันเอง และผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ เฉลียวฉลาดการบริหารงาน เพื่อเมื่อครูผู้สอนมีปัญหาสามารถท่ีจะให้ค าปรึกษา ให้ค า แนะน าต่างๆ 
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6.1.2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ร่วมงาน และผู้บริหารสถานศึกษาควรกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความสนใจที่จะค้นหาวิธีการใหม่ๆในการพัฒนา
งานให้ส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย 

6.1.3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนางาน และผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานหาวิธีการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

6.1.4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บริหารควรรับรู้ถึงความต้องการและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ร่วมงานแต่ละบุคคล และผู้บริหารให้ค าแนะน าวิธีการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล เนื่องจากผล
การศึกษาพบว่า  ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาพบว่า 
ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 3 ด้านอยู่ในระดับมาก 
แต่ผู้บริหารควรเพิ่มระดับการปฏิบัติให้มากข้ึนดังน้ี 

6.1.5. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  สถานศึกษาควรมีความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ในการจัดการ  6.1.6.  ด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ  ท่านมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  และท่านได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพทันต่อเหตุการณ์เสมอ 

 
6.2. ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในรูปแบบวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อจะได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และครบถ้วนมากขึ้น  และควรศึกษาวิจัยประเมินผล  หรือติดตามผลในเรื่อง
เกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา ทุกปี  เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการพัฒนาขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มากขึ้น 
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และวิธีปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดยะลา 
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Abstract 

This research aims to 1) study development status of teachers and Educational 

Personnel for Strengthening Peace and Good practices of government agencies in Yala, 2) study 

the best practices of government agencies in the development of teachers and educational 

personnel for Strengthening Peace in Yala. The samples used in this study were teachers, 

educational personals and educational administrators in Yala province, 60 people were selected 

by purposive sampling and simple random sampling. The instruments used in this study consisted 

dialog activities package, Questionnaires and structured interview on the state of development of 

teachers and educational personnel for Strengthening Peace and Good practices of government 

agencies in Yala. Data were collected by using dialog, structured interview and query which were 

analyzed by average, standard deviation and content analysis. The study results showed that 

 The development status of teachers and Educational Personnel for Strengthening Peace 

and Good practices of government agencies in Yala  was in the least with an average of 1.49. and 

the best practices of government agencies in the development of teachers and educational 

personnel for Strengthening Peace in Yala were 1) a vision , a policy of the agencies which 

revealed to promote  peace  and supporting to plan for peace. 

 

Key words : development status,   teachers , Educational Personnel , Strengthening Peace , 

      Good practices and government agencies 
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1.บทน า 

รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากมีปัญหาความไม่

สงบในพ้ืนท่ี ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน ทั้งในด้านสังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 

โดยเฉพาะความไม่เข้าใจและหวาดระแวงกันในความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน และท าให้ทุก

รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะในลักษณะพื้นที่พิเศษ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งได้ก าหนดนโยบาย เพื่อเสริมสร้างสันติสุข แต่อย่างไรก็ตามความไม่สงบในพื้นที่ก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใน

รูปแบบต่างๆ และมีความซับซ้อนมากข้ึน  

ส าหรับหน่วยงานทางการศึกษาก็ได้น านโยบายการเสริมสร้างสันติสุขไปใช้ แต่ยังขาดการประเมินผลว่า 

การวางแผน การด าเนินการ และสัมฤทธิผลเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคใดบ้างอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและเจตคติในการปฏิบัติงานที่น าไปสู่

การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้านพฤติกรรมที่เสริมสร้างสันติสุข การวัดประเมินผล วิธีการ

ปลูกฝังแนวคิดความเช่ือเกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขอย่างถูกวิธี ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอันเป็นอนาคตของ

ชาติ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป  ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในสถาบันผลิตครูจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับการเสริมสร้างสันติสุขและวิธีปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดยะลาขึ้น 

เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสันติสุขในพื้นที่ให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป โดยผู้วิจัยมีความเช่ือว่า การศึกษาจะเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ ดัง

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า 

“ความรุ่งเรืองของประเทศชาติเรานี้ข้ึนอยู่กับการศึกษาของคนในชาติเราเป็นหลักใหญ่   

ดังนั้นการศึกษาและการพัฒนาคนในชาติในวันนี้จะเป็นตัวก าหนดอนาคตของชาติ”(พศิน แตงจวง, 2554: 29)  

  

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับการเสริมสร้างสันติสุขและวิธีปฏิบัติที่

ดีของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดยะลา 

2.2 เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับการ

เสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดยะลา 
 

3. การทบทวนวรรณกรรม 

นิพนธ์  คันธเสวี (2529) ได้ให้ความหมายของค าว่า สันติภาพไว้ว่า สันติภาพ หมายถึง สภาพที่บุคคลรู้สึก
พึงพอใจในชีวิต  ความคาดหวัง - ความเป็นจริง เป็นศูนย์ความคิดเกี่ยวกับสันติภาพของชีวิตของแต่ละบุคคล 
 เสริมศักดิ์  บุตรทอง(2547) ได้ให้ความหมายของค าว่า สันติภาพไว้ว่า สันติภาพ หมายถึง สภาพที่มีแต่
ความสงบ ปราศจากความขัดแย้ง  ความรุนแรง  มีความยุติธรรมและแนวทางต่างๆ  ท่ีจะก่อให้เกิดความสงบอย่างมี
หลักการและมีเหตุผล รวมทั้งรู้จักสิทธิหน้าท่ีมีวินัยในตนเอง 
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 พระวิมาน คัมฺภีรปัญโญ (ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของค าว่า สันติภาพไว้ว่า เป็นสภาวะที่ปราศจากความ
รุนแรง และเป็นสภาวะที่ปราศจากการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ทั้งความรุนแรงต่อตนเอง หรือต่อผู้อื่น และ
สิ่งแวดล้อม  
 รุ่งธรรม  ศุจิธรรมรักษ์ (2533 อ้างถึงใน htpp//www.ird.stou.ac.th) ได้สรุปแนวคิดของนักวิชาการที่ให้
ความหมายของค าว่าสันติภาพ ว่า มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ให้ความหมายว่าเป็นสันติภาวะ และส่วนที่ เป็นสันติวิธี โดย
สรุปเป็นแผนภูมิไว้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 : ที่มา : รุ่งธรรม  ศุจิธรรมรักษ์ (2533 อ้างถึงใน htpp//www.ird.stou.ac.th) 
 สรุปว่า สันติภาพ หมายถึง  ภาวะหรือสภาพที่บุคคลรูส้ึกพึงพอใจในการด าเนินชีวิตรูส้ึกว่าบุคคลรอบ
ข้างและสังคมมีความยุติธรรมและสงบ เป็นสภาวะที่ปราศจากความรุนแรงและวิธีการที่ปราศจากการใช้ความรุนแรง
ทุกรูปแบบทั้งต่อตนเอง หรือต่อผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม 

 3.2 ความส าคัญของสันติภาพ 
  

 วารี  พิศาลภัทรคุณ (2531:16-17) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของสันติภาพว่าเป็นภาวะที่ ช่วยท าให้
สังคมมีความสงบสุข   

 บิช็อบคาร์ลอส ฟิลิเป ซีเมเนส เบโล (2547) ได้กล่าวถึงความส าคัญของสันติภาพว่า แม้จะมีการ
เรียกร้องให้พยายามสร้างสันติภาพและภราดรภาพในโลกแต่ก็ยังมีคน บางกลุ่มที่พยายามหว่านวัฒนธรรมแห่งความ
เกลียดชัง ความรุนแรง และสงคราม  ด้วยเหตุนี้มนุษย์โลกจ านวนมากจึงถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับความหิวโหย ความ
ยากจนและการ ไม่รู้หนังสือ  ทุกวันนี้ผู้คนจ านวนมากทั้งหญิงและชายมีชีวิตอยู่อย่างไร้เสรีภาพทั้งทางสังคม และไร้
เสรีภาพทางจิตใจ  ความขัดแย้งทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ เช้ือชาติ และความคิด ยังคงมีอยู่ทั่วไป  สงครามยัง
ไม่ได้หมดไปโดยสิ้นเชิง  ดังที่ได้กล่าวในที่ประชุมสภาวาติกัน ครั้งที่ 2 ว่าความแตกต่างระหว่างเช้ือชาติและ กลุ่ม
สังคมภายในแต่ละประเทศยังคงมีอยู่มากมาย ความร่ ารวยและความยากจนเป็นผลพวงจาก ความทะยานอยากของ
กลุ่มคนท่ีต้องการเผยแผ่ แนวความคิดของตน รวมทั้งความเห็นแก่ตัวของ คนบางคนที่กระหายอ านาจ   สิ่งเหล่านี้
ก่อ ให้เกิดความไม่ไว้วางใจและความเกลียดชังซึ่งน าไปสู่ความขัดแย้งโดยมีคนบริสุทธิ์เป็น เหยื่อสังเวย   ดังนั้นจึง
จ าเป็นที่มวลมนุษย์ต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกนี้ 

สนัติภาพ 

สนัติภาวะ สนัติวิธี 

ในการแก้ปัญหา ในการด าเนินชีวติ 
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 อุไรรัตน์  ยามาเร็ง (2553) กล่าวว่าสันติภาพเป็นความปรารถนาสูงสดุของมนุษย์ คือ  มนุษย์
ต้องการสนัติภาพและความสงบสขุในการด ารงชีวิต   ดงัจะเห็นได้จากการขอพรของมนษุย์ทกุคน  ที่มกัจะขอให้
ประสบกบัความสขุ  ความเจริญและความสงบซึง่ค าสอนของศาสนาตา่งๆ    ก็มุง่เน้นการปฏิบตัิตนเพื่อสนัติภาพ
ทัง้สิน้  เช่น  ศาสนาอิสลามมีการกล่าวทักทายกันว่าอัสลามู อะลยักุม  ซึ่งแปลว่า  ขอสนัติสุขจงมีแก่ท่าน  
ศาสนาพทุธสอนให้มนุษย์เรียนรู้วิธีการดบัทุกข์ซึ่งน าไปสูห่นทางของการหลดุพ้นจากความทกุข์ คือ มีความสขุ
นัน่เอง และศาสนาคริสต์ก็เน้นสอนเร่ืองสนัติสขุ  เช่นกนั ดงัเร่ืองราวค าสอนในศาสนาคริสต์ตอนหนึ่งบรรยายว่า
เมื่อพระเยซูคริสต์ฟืน้ขึน้จากความตายพระองค์ก็ตรัสว่าสนัติสขุจงด ารงอยู่กับท่านทัง้หลายเถิด  แต่เนื่องจาก
มนษุย์มีความแตกต่างกนัทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  ท าให้การอยู่ร่วมกนัของมนษุย์เกิดปัญหาความ
ขดัแย้งและการกระทบกระทัง่กนัดงัที่ปรากฏให้เห็นกนัอยูเ่สมอ   
 สรุปว่า สันติภาพ  มีความส าคัญต่อทุกชีวิตเพราะหากชุมชน สังคมหรือประเทศใดมีสันติภาพแล้วก็
จะท าให้ชุมชน สังคมหรือประเทศนั้นสามารถพัฒนาด้านต่างๆ ไปได้ด้วยดี งบประมาณของแผนดินก็จะใช้ไปในทาง
ที่เกิดประโยชน์ ไม่ต้องเสียเวลา  เสียงบประมาณในการจัดการกับปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งต่างๆ ของคนใน
สังคม สามารถใช้เวลาและงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในทางสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์อื่นๆ ให้แก่สังคมได้ 
 จีระพันธ์  พูลพัฒน์ และคณะ (2529:41-42) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่เสริมสร้างให้เกิดสันติภาพ มี 6 
ประการ ได้แก่ 
 1)  รู้จักตัวเอง 
 2)  รู้จักและเข้าใจคนอ่ืน 
 3)  การตัดสินข้อขัดแย้ง 
 4)  ความรักธรรมชาติ 
 5)  การรู้จักโลกท่ีเราอาศัยอยู่ 
 6)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 อุไรรัตน์  ยามาเร็ง (2553) ได้เสนอแนะว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดสันติภาพมี 5 ประการ ดังนี้ 
  1) การใหค้วามส าคัญกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเห็นว่าการสร้างสันติภาพ ควรเน้นที่
การสอนภาษา เพราะภาษาเป็นสิ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจกัน  

2)  การให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเห็นว่าการสร้างสันติภาพ ควรเน้นท่ีการ 
พัฒนาความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม   

3) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างสร้าง สรรค์ เพราะ 
การสร้างสันติภาพเน้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช้ความรุนแรง   การสร้างให้ผู้คนรู้จักคิดวิเคราะห์
เป็นสิ่งที่ควรน าไปใช้อย่างจริงจัง  

4) ให้ความส าคัญกับการจัดบรรยากาศที่ดีในหน่วยงานสถานศึกษาและสถานทีต่่างๆ    
พฤติกรรมของครู ของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อความคับข้องใจของเด็ก     

5) ให้ความส าคัญกับการยอมรับในความแตกต่าง โดยการสร้างให้ผู้คนยอมรับในความแตกต่าง 
ของบุคคลในด้านต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้คนได้ฟังผู้ที่มีความคิด ความเชื่อแตกต่างจากตนเองพูด   
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จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ช่วยสร้างให้เกิดสันติภาพน้ันมีหลายประการ เช่น การให้ความส าคัญกับการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร การให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์และ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ให้ความส าคัญกับการจัดบรรยากาศที่ดีในหน่วยงานสถานศึกษาและสถานที่ต่างๆ   
พฤติกรรมของครู พฤติกรรมของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อความคับข้องใจของเด็ก  การให้ความส าคัญกับการยอมรับใน
ความแตกต่าง (Tolerance of Differences) โดยการสร้างให้ผู้คนยอมรับในความแตกต่างของบุคคลในด้านต่างๆ 
เปิดโอกาสให้ผู้คนได้ฟังผู้ที่มีความคิด ความเช่ือแตกต่างจากตนเองพูด  และเป็นการฝึกให้เป็นผู้ฟังที่ดี  รู้จักให้เกียรติ
ผู้อื่น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะน าไปสู่ความเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้น 

  3.4  การศึกษาเพ่ือสันติภาพ  

 บิช็อบคาร์ลอส ฟิลเิป ซีเมเนส เบโล (2547) ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่าการศึกษาเพื่อสันตภิาพ
ว่า หมายถึง  การศึกษาท่ีแสดงวสิยัทัศน์ในทางต่อต้านสงคราม, พยายามที่จะ หลีกเลี่ยงความคดิที่ว่าสงครามเป็น
เรื่องปกติธรรมดาและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ท้ังยังพยายามสร้างความเช่ือ ว่ายังมีวิธีท่ีไม่รุนแรงในการยตุคิวามขัดแย้ง 
การศึกษาเพื่อสันติภาพเป็นความพยายามที่จะท าใหเ้กิดแนวทางใหม่ ๆ ท่ีมีมุมมองตรงกัน ในการ ท าความเข้าใจ
และการด ารงอยู่ในโลก ซึ่งเริม่จากตัวเราแล้วกระจายไปยัง ผู้อื่น ก่อให้เกิดเครือข่ายของความไว้วางใจ ความ
ปลอดภัย รวมทั้งการให้อ านาจแกผู่้คนและสังคม ท าให้เกดิการแลกเปลี่ยน การเอาชนะความไม่ไว้วางใจ และการ
เอาชนะความแตกต่างระหว่างกัน 

 วิกิพิเดีย (ออนไลน์)ได้ให้ความหมายของค าว่าการศึกษาเพื่อสันติภาพว่า หมายถึง กระบวนการ
แสวงหาคุณคา่ ความรู้ และการพัฒนาทัศนคติ  ทักษะและพฤติกรรมเพื่อการอยู่อย่างสันติ ด้วยตนเอง และการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม 

 สรุปว่า การศึกษาเพื่อนสันตภิาพวา่ หมายถึง กระบวนการแสวงหาคณุค่า ความรู้ และการพัฒนา
ทัศนคติ  ทักษะและพฤติกรรมเพือ่การอยู่อย่างสงบเรยีบร้อยของตนเองการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการอยู่ร่วมกันกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

4. วิธกีารวิจัย  

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหาร ครูในจังหวัดยะลา 15 คน ที่ได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่ายและเจาะจงจากผู้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา 

4.2 เครื่องมือที่ใช้การเก็บข้อมูล  ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เสวนา เรื่องสภาพการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและวิธีปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 2) แบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและวิธีปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้  3)แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง สภาพการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและวิธีปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังนี ้
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ขั้นตอนท่ี1 ขั้นเตรียมการ 
1) คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในการ 

วิจัยโดยผู้วิจัยเป็นหัวหน้าคณะท างานมีสัดส่วนการท างานร้อยละ 80 ชองงานท้ังหมด 
 2) คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานกลุ่มตัวอย่าง 
 3) ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและวิธีปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ 
  4) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ และหาคุณภาพของเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5) ผู้วิจยัประสานหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นปฏิบัติการ 

1) ผู้วิจัยจัดประชุมปฏิบัติการ เสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพการ 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและวิธีปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

2) ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้บริหารของหน่วยงานเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและวิธีปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน  

3) ผู้วิจัยสัมภาษณ์บุคลากรภาครัฐของหน่วยงานเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและวิธีปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน  

ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบข้อมูล 
 1) ผู้วิจัยสรุปข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมปฏิบัติการ เสวนา และการสัมภาษณ์ 

 2) ผู้วิจัยสรุปข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมปฏิบัติการ เสวนา และการสัมภาษณ์ ไปสอบถาม ผู้ให้
สัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

4.5  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ( content analysis ) ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 5.1. สภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับการเสริมสร้างสันติสุข 

   5.1.1 ข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม โดยภาพรวมครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาเห็นว่า

สภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาทางการศึกษาส าหรับการเสริมสร้างสันติสขุอยู่ในระดบัน้อยที่สุด คือมี

ค่าเฉลี่ย 1.49 เมื่อพิจารณารายประเด็นจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 1) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาด้านเจตคติในการจัดการศึกษา ที่ช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่องการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของคนในสถาบัน 

สังคม ประเทศหรือในโลก  2) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน เจตคติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสิทธิ

มนุษยชน  การจัดการศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสิทธิมนุษยชน  และ 3) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษาด้านความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ท่ีช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่องการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

ของคนในสถาบัน สังคม ประเทศหรือในโลก  ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เป็น 2.38,1.77และ 1.75  ตามล าดับ   

             5.1.2 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และเสวนา พบว่า 1) หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานยัง

ไม่ได้ก าหนดนโยบายและแผนงาน โครงการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดา้นความรู ้ความเข้าใจ เรื่อง 

การจัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้าใจใน เรื่อง การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของคนในสถาบัน สังคม ประเทศหรือใน

โลกโดยตรง แต่บางหน่วยงานมีการพัฒนาด้านนี้โดยการส่งครูหรือบุคลากรทางการศึกษาไปเข้ารับการอบรม พัฒนา

จากแผนงานโครงการที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เช่น สถาบันพระปกเกล้า และ ศอ.บต. เป็นต้น  ท าให้มี

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงบางคนเท่านั้นที่ได้รับการพัฒนา ซึ่งหลังจากการอบรมก็ยังไม่สามารถ

น าความรู้ไปใช้ด าเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ เพราะขาดทีมในการท างาน เนื่องจากวิธีการที่ได้รับอบรมมาต้องมีการ

ท างานร่วมกันของบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทั้งระบบ  แต่มีบางหน่วยงานที่เริ่มด าเนินการโครงการที่มุ่ง

สร้างสันติสุขหรือสันติภาพในพื้นที่ และมีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ เช่น 

โรงเรียนคุรุชนพัฒนา ได้ด าเนินโครงการกองทุนการศึกษา 2) หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน ไม่ได้ก าหนด

นโยบายและแผนงานโครงการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่องการพึ่งพา

อาศัยซึ่งกันและกันของคนในสถาบัน สังคม ประเทศหรือในโลกโดยตรง  แต่ ส่วนใหญ่น าไปสอดแทรกในช่วงที่มีการ

ประชุมประจ าเดือนของบุคลากรทางการศึกษา  และเน้นย้ าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างความเข้าใจในเรื่อง

การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของผู้เรียนในสถาบัน สังคม ประเทศหรือในโลกแก่ผู้เรียนเสียมากกว่า ดังค ากล่าว 

3) หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน ไม่ได้ก าหนดนโยบายและแผนงานโครงการในการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในความจ าเป็นที่จะต้องเช่ือมต่อความแตกต่างระหว่างคนรวย คนจน คนต่าง

วัฒนธรรม คนต่างศาสนา  คนต่างพ้ืนท่ีและความคิดความเชื่อ แต่จะน าไปสอดแทรกกับการด าเนินการในเรื่องต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ศาสนา ฐานะที่แตกต่างกันเพื่อให้เข้าใจและค านึงถึงผู้อื่น 4) หน่วยงานทางการศึกษาทุก

หน่วยงาน ไม่ได้ก าหนดนโยบายและแผนงานโครงการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษา 

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเอาชนะความแตกต่าง และการไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันที่ยังคงมีอยู่ในสังคม  เพราะเห็นว่า

ไม่ใช่หน้าที่หลักของตน โดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ศอ.บต เป็นต้น           

5) หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน ไม่ได้ก าหนดนโยบาย แผนงานโครงการในการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโดยตรงด้านความรู้ ความสามารถ  และเจตคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมสันติภาพและการจัดการศึกษา 

กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสันติภาพ 6) หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วย งาน ไม่ได้มีการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาด้านความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน และการจัดการศึกษา 

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสิทธิมนุษยชน  จะมีบ้างก็โดยมีหน่วยงานอ่ืนจัด และบุคลากรของหน่วยงานมีความสนใจและ

เข้ารับการอบรมด้วยตนเอง  7) หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน ไม่ได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาด้านบุคลิกภาพและการยอมรับในความแตกต่างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความเป็นหนึ่งเดียวและความ

รับผิดชอบต่อสังคมโดยตรง  แต่มีบางหน่วยงานที่มีการสอดแทรกในการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน  8)การ
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จัดตั้งองค์กร ชมรมที่สามารถควบคุมความรุนแรง และความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของคนทุกคนอย่าง

เท่าเทียมกัน 9) หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วย งาน ไม่ได้มีการจัดตั้งองค์กรชมรมที่สามารถควบคุมความรุนแรง

และความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความ ก้าวหน้าของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

 5.2 วิธีปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างสันติสุข  พบว่า ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามี
ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของตนด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างสันติสุข   โดย 1)พัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนัก 
ความรู้และพฤติกรรมที่เสริมสร้างสันติสุข  2) ร่วมสร้างวัฒนธรรมสันติภาพในองค์กร และ3) เห็นคุณค่าของครูและ
บุคลากรในหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ด าเนินการ หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสันติสุข 4) ควรก าหนด
นโยบาย  และแผนงานโครงการรวมทั้งจัดตั้งทีมงานในการด าเนินงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสันติทั้งใน
และนอกหลักสูตร 5) ควรสร้างความตระหนัก และพัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรมที่เสริมสร้างสันติสุข  และร่วมสร้าง
วัฒนธรรมสันติภาพในองค์กร  6) ควรเห็นคุณค่าของครูและบุคลากรในหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ด าเนินการ หรือ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสันติสุข 7) สร้างความตระหนัก และพัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรมที่เสริมสร้างสันติ
สุข  และร่วมสร้างวัฒนธรรมสันติภาพในองค์กร 8)  วิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากร ครูประจ าการ 
นักศึกษาครูให้มีพฤติกรรมสันติภาพ 9) จัดตั้งหน่วยงานในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสันติสุข  โดยให้มีบทบาท
ในการวิจัยพัฒนาและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในพื้นที่   10) พัฒนาบุคลากร และผู้สอนต้นแบบใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสันติสุข 11) ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีรายวิชา และโครงสร้างรายวิชาของวิชาชีพครูให้
มีเรื่องของการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสันติสุข 12) สร้างเครือข่ายในการด าเนินงานเสริมสร้างสันติสุขกับ
หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี 
           5.3. ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานหรือภาคส่วนอ่ืนๆ ในการด าเนินการเพื่อเสริมสร้างสันติสุข 
  5.3.1. ด้านบุคลากร  (Man) 

  5.3.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขอบข่ายของการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ  และแนวทางการจัดบรรยากาศและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการกับรายวิชาหลักเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวัฒนธรรมสันติภาพ  การจัดกิจกรรม โครงการ
เสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสันติสุข การพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้การวัดประเมินผล และเจตคติที่ดีต่อ การจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ  โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ดังน้ี 

  5.3.1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการน าความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมพัฒนาด้านการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพไปใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  โดยใช้การพัฒนาในหลาย
รูปแบบ  หลายช่องทาง 

  5.3.1.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างสันติภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากโครงการย่อยๆ และสามารถท าให้ส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมใน
เวลาอันสั้น 

  5.3.1.4 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษา จัดกจิกรรม
การเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างสันตภิาพประสบความส าเรจ็ 
   5.3.2. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ (Material)   

  5.3.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสันติภาพในรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีหลากหลาย 
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  5.3.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  ที่หลากหลาย

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสันติภาพส าหรับ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

           5.3.3 ด้านงบประมาณ (Budget) 

  5.3.3.1 จัดหาและสนบัสนุนงบประมาณ ส าหรับการพัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเกี่ยวกับการจดัการศึกษา เพื่อสร้างสันตภิาพ 

  5.3.3.2 จัดหาและสนับสนุนงบประมาณ ในการสร้างความร่วมมือภายในหน่วยงาน และระหว่าง

กับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสันติภาพในหน่วยงานของภาครัฐ 

  5.3.3.3 จัดหาและสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่สามารถสร้างวัฒนธรรมสันติภาพได้

อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ 

  5.3.3.4 เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัฒนธรรมสันติภาพหน่วยงานของ

ภาครัฐ 

           5.3.4 ด้านการบริหารจัดการ (Management) 

  5.3.4.1 สร้างกระแสเกี่ยวกับการด าเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพเพื่อให้ทุก

ภาคส่วนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ 

  5.3.4.2 จัดตั้งหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง

สันติภาพในสถานศึกษา  เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ 

  5.3.4.3 จัดท าแผนงาน โครงการพัฒนาบุคลากรต้นแบบหรือแกนน าในการจัดกิจกรรมหรือการ

จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ 

  5.3.4.4 ประสานงาน สร้างเครือขา่ยในการท างานเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ 
 

6. ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับนักวิจัย 

6.1.1 การจัดเสวนา ผู้วิจัยควรมีการเตรียมกิจกรรมให้ชัดเจน และต้องมีการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้

ร่วมเสวนาถึงผลประโยชน์และความส าคัญของการเสวนา  และควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม ในการ

พัฒนาครูและบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ  ในด้านต่างๆ ดังน้ี 

       6.1.2 ด้านความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ที่ช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่องการพึ่งพา

อาศัยซึ่งกันและกันของคนในสถาบัน สังคม ประเทศหรือในโลก  

       6.1.3 ด้านความรู้ ความสามารถ  เจตคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมสันตภิาพ  และการจัดการศึกษา กิจกรรม

การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสันติภาพ   
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       6.1.4 ด้านการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเอาชนะความแตกต่างและการไม่ไว้วางใจซึ่งกัน

และกันท่ียังคงมีอยู่ในสังคม 

 6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร 

       ผู้บริหารเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสันติภาพ แต่จากผลการวิจัย

พบว่าขาดการก าหนดนโยบาย หรือไม่ได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสันติภาพ จึงมี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ 1) ควรมีการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่เน้นในเรื่องของสันติสุข  2) ควรสนับสนุนงบประมาณหรือ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้านการสอนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและมีการ

ติดตาม สร้างขวัญก าลังใจอย่างจริงจัง และ3)ควรส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีพฤติกรรมสันติภาพ 
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ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ   
ในอ าเภอหนองจิก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

Morale and Encouragement in the Performance of Teachers under the Unrest 
Situations in NongChik District under Jurisdiction of the Office of Primary 

Education in Pattani Area1 

มลฤดี  ขันจ่าง 
Monrudee  Khanjang 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
Faculty of Education , Yala Rajabhat University 

 

Abstract 

 The purposes of this research were to 1) study and compare the morale and 
encouragement in the performance of teachers in Nong Chik district under the unrest situation  
under jurisdiction of the Office of Primary Education in Pattani Area1, and 2) gather feedbacks as 
to build morale and encouragement in the performance of teachers under the unrest situations 
under jurisdiction of the Office of Primary Education in Pattani Area1. The samples of the study 
were 217 teachers in Pattani under jurisdiction of the Office of Primary Education in Pattani Area1, 
academic year 2011 from Proportional Stratified Random Sampling. The instruments were the 
questionnaire. The results of this research showed that: 1) The level of morale and 
encouragement in the performance of teachers under the unrest situations in Nong Chik district 
under jurisdiction of the Office of Primary Education in Pattani Area1, the overall showed at high 
level. 2) In comparing the level of morale and encouragement in the performance of teachers 
under the unrest situations in Nong Chik district under jurisdiction of the Office of Primary 
Education in Pattani Area1 categorized by gender and work experience; showed  that the aspect 
of stability and security in life were significantly different.  
 

Keywords: morale and encouragement, performance, unrest situations 

1. บทน า  

การที่บุคคลจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  ต่อเมื่อมีขวัญก าลังใจที่ดีในการรับการตอบสนองด้าน
ความต้องการอย่างเหมาะสม เพราะขวัญก าลังใจย่อมให้เกิดเกื้อกูลต่อการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจของบุคคลหรือคน
ในหน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้ งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ การ
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เสริมสร้างขวัญก าลังใจก็ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหลายประการ คือ มีความสนใจศรัทธาและเช่ือมั่น
ต่อหน่วยงานที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความร่วมมือร่วมใจต่อผู้บังคับบัญชา มีความเสียสละความ
รับผิดชอบอย่างเต็มที่  ศจี อนันต์นพคุณ (2542 : 64 - 65) ได้กล่าวว่า ขวัญก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญต่อความมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละคนเป็นอย่างมาก คนมีความรู้ความ สามารถสูง รวมทั้งมีอุปกรณ์
เครื่องใช้อย่างดีและเพียงพอก็ยังไม่เป็นหลักประกันได้ว่า ผลงานที่ได้รับจะมีคุณภาพและปริมาณสูงสุดดังที่คาดหวัง
ไว้ แต่ก็ยังข้ึนอยู่กับว่า คนๆ นั้นมีความกระตือรือร้น มีความพึงพอใจในงานท่ีท าและขึ้นอยู่กับความตั้งใจที่จะร่วมกับ
หมู่คณะได้มากน้อยเพียงใดอีกดว้ย นั้นแสดงว่าขวัญของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีความส าคัญต่อการท างานให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ศูนย์ปฏิบัติการส านักงานต ารวจแห่งชาติส่วนหน้า (2554:42-43) ได้สรุปข้อมูลการเกิดเหตุการณ์ความไม่

สงบในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 มีเหตุการณ์ความไม่สงบ

เกิดขึ้นรวม 12,431 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4,895 รายและบาดเจ็บ 8, 776 ราย โดยแยกเป็นข้าราชการต ารวจ 

เสียชีวิต 276 ราย บาดเจ็บ 1,146 ราย ข้าราชการทหาร เสียชีวิต 344 ราย บาดเจ็บ 1,681ราย และศูนย์

ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2554:21-22) มีข้าราชการครูเสียชีวิต 115 ราย บาดเจ็บ 

113 ราย พลเรือน/ประชาชน เสียชีวิต 4,158 ราย และได้รับบาดเจ็บ 5,836 ราย ซึ่งจากข้อมูลความสูญเสียดังกล่าว

พบว่าเป็นข้าราชการในจังหวัดปัตตานีเสียชีวิต 278 ราย และบาดเจ็บ 839 ราย   

ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 (2556 : 32-33) ได้สรุปข้อมูลสถิติเกี่ยวกับข้าราชการครูที่ขอย้ายออกนอก

พื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา มีจ านวนถึง 6,178 คน ได้ย้ายออกเพียง 1,843 คน  

จากสรุปข้อมูลข้าราชการครูที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2547 ถึงวันที่  

18 กันยายน 2556 ในจังหวัดปัตตานีมีครูเสียชีวิต 53 คน บาดเจ็บ 39 คน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 (2553:45) ในอ าเภอหนองจิกมีครูเสียชีวิต 19 คน บาดเจ็บ 7 คน มีครูขอย้ายออกนอก

พื้นที่ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2553 จ านวน 257 คน ได้ย้ายออกเพียง 36 คนเท่านั้น สถานการณ์ดังกล่าว ย่อมส่งผลต่อ

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในพื้นที่เป็นอย่างมาก 

ดังนั้น ผู้ค้นคว้าอิสระจึงสนใจที่จะศึกษาถึง ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภายใต้

สถานการณ์ความไม่สงบ ในอ าเภอหนองจิก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยน า

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก มาประยุกต์และบูรณาการให้มีความเหมาะสมกับสภาพของประชากรที่จะศึกษาใน

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ด้านความมั่นคงและปลอดภัย ด้านเงินเดือนและ

สวัสดิการ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อทราบระดับขวัญขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  

และมีความเข้าใจในปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะท า

ให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จได้ ตลอดจนการน าข้อมูลและผลที่ได้จากการค้นคว้าอิสระไปใช้เป็นแนวทางในการ

เสริมสร้างขวัญก าลังใจต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อศึกษาระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ ใน
อ าเภอหนองจิก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ ใน
อ าเภอหนองจิก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จ าแนกตามตัวแปรเพศ ศาสนา วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ท างาน   
 2.3. เพื่อประมวลข้อเสนอแนะเพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูภายใต้สถานการณ์
ความไม่สงบ ในอ าเภอหนองจิก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
 
3. การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามแนวคิดของเฮิร์ซเบิร์ก Herzberg โดยประยุกต์

การพัฒนามาจากแนวทางของ อภิรัฐ ขุนยาบี (2552 : 125-132) เกียรติพันธ์ หนูทอง (2549 : 130-137) และต่วน

โรสณา โต๊ะนิแต (2550 : 142-152) โดยสรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ได้ 6 ข้ันตอน ตามแผนภาพ ดังนี้ 

ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

สร้างแบบสอบถาม ตามแนวคิดของเฮิร์ซเบริ์ก Herzberg 
 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
 
 

หาค่าความเทีย่งตรง 
 
 

น าเครื่องมือไปทดลอง (Try Out) 
 
 

น าเครื่องมือไปใช้เก็บข้อมลู 

 

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
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4. วิธีการวิจัย 

 4.1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูในอ าเภอหนองจิก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ปีการศึกษา 2554 โดยการเลือกจากการสุ่มแบบแบ่งช้ันที่เป็นสัดส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 217 คน  
 4.2. เครื่องมือ  
 4.2.1 แบบสอบถาม  
 4.3. การรวบรวมข้อมูล  
  4.3.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่งถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขอความ
ร่วมมือจากข้าราชการครูในสถานศึกษา อ าเภอหนองจิก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
  4.3.2 ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามถึงสถานศึกษาด้วยตนเอง จ านวน 217 ชุด ไปยังสถานศึกษาในอ าเภอ
หนองจิก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
  4.3.3 หลังจากส่งแบบสอบถามไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ ผู้ศึกษาไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  
  4.3.4 เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนผู้ศึกษาด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามแล้วน าไปวิเคราะห์ต่อไป 

5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 5.1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏผลตามตารางที่ 1 ดังนี ้

 ตารางที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ข้อ คุณลักษณะของกลุม่ตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ  1.1  ชาย 

       1.2  หญิง 
95 
122 

43.80 
56.20 

 รวม 217 100.00 
2 ศาสนา  2.1  ศาสนาพุทธ 

          2.2  ศาสนาอสิลาม 
174 
43 

80.20 
19.80 

 รวม 217 100.00 
3 วุฒิการศึกษา 3.1  ปริญญาตร ี

                 3.2  สูงกว่าปริญญาตร ี
215 
2 

99.10 
0.90 

    รวม  217 100.00 

 

 

 

 



101 
 

ตารางที่ 1 (ต่อ)   

ข้อ คุณลักษณะของกลุม่ตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

4 ประสบการณ์ท างาน 
   4.1  น้อยกวา่  5  ปี 
   4.2  5-10  ปี 
   4.3  มากกว่า 10  ปีขึ้นไป 

 
12 
50 
155 

 
5.50 
23.00 
71.40 

    รวม  217 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าโดยภาพรวม สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 122 

คน คิดเป็นร้อยละ 56.20 โดยนับถือศาสนาพุทธ จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 80.20 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 99.10 และประสบการณ์ท างานมากกว่า 10  ปีขึ้นไป  จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อย

ละ 71.40 

 5.1.1. ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในอ าเภอหนองจิก ภายใต้สถานการณ์ความไม่

สงบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

 ตารางที่ 2 ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในอ าเภอหนองจิก ภายใต ้
สถานการณ์ความไมส่งบ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 1 ใน 
ภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน 

ข้อ ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

S.D. 
ระดับขวัญ 
ก าลังใจ 

1 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 4.05 0.53 มาก 
2 ด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ   3.72 0.49 มาก 

3 ด้านความมั่นคงและปลอดภยั 3.51 0.42 มาก 
4 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ   3.38 0.64 ปานกลาง 
5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.04 0.55 มาก 

รวม 3.75 0.31 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในอ าเภอหนองจิก  ภายใต้
สถานการณ์ความไม่สงบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปัตตานี     เขต 1 ภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ( x̄  = 3.75) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน ( x̄  = 4.05) รองลงมาได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( x̄  = 4.04)    ด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ( 

x̄  = 3.72) ด้านความมั่นคงและปลอดภัย ( x̄  = 3.51) และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ( x̄  = 3.38) ตามล าดับ 
 5.1.2. ผลการเปรียบเทียบระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภายใต้สถานการณ์ความ

ไม่สงบ ในอ าเภอหนองจิก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1   
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภายใต้สถานการณ์ความ 

 ไม่สงบ ในอ าเภอหนองจิก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จ าแนก 

 ตามตัวแปรเพศ 

ข้อ ระดับขวัญก าลังใจด้าน 

เพศ 

t Sig. ชาย หญิง 

 
S.D. 

 
S.D. 

1 สภาพแวดล้อมในการท างาน   4.06 0.53 4.05 0.53 -0.06 0.94 

2 โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 3.75 0.41 3.69 0.54 -0.89 0.36 
3 ความมั่นคงและปลอดภัย   3.07 0.65 3.21 0.53 4.20 0.04 

4 เงินเดือนและสวัสดิการ 3.38 0.61 3.40 0.67 0.24 0.80 
5 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.07 0.54 4.02 0.56 -0.59 0.55 

 รวม 3.76 0.26 3.73 0.35 -0.60 0.54 
 

 จากตารางที่ 3 จะเห็นว่า ข้าราชการครูเพศชายและหญิง มีระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  ภายใต้

สถานการณ์ความไม่สงบ ในอ าเภอหนองจิก ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความ

มั่นคงปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภายใต้สถานการณ์     
    ความไม่สงบ ในอ าเภอหนองจิก  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
    จ าแนกตามตัวแปรศาสนา 

ข้อ ระดับขวญัก าลังใจด้าน 

ศาสนา 

t Sig. พุทธ อิสลาม 

 
S.D. 

 
S.D. 

1 สภาพแวดล้อมในการท างาน   4.05 0.52 4.05 0.54 0.00 1.00 

2 โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 3.70 0.52 3.79 0.34 -1.01 0.31 
3 ความมั่นคงและปลอดภัย   3.50 0.42 3.56 0.41 -0.75 0.45 

4 เงินเดือนและสวัสดิการ 3.37 0.65 3.48 0.61 -1.06 0.28 
5 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.03 0.54 4.11 0.61 -0.83 0.40 

รวม 3.73 0.33 3.80 0.23 -1.26 0.20 

 จากตารางที่ 4 จะเห็นว่าข้าราชการครูที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม มีระดับขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภายใต้สถานการณ์ความ 
    ไม่สงบ ในอ าเภอหนองจิก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จ าแนก 
     ตามตัวแปรวุฒิการศึกษา 

ข้อ ระดับขวัญก าลังใจด้าน 

วุฒิการศึกษา 

t Sig ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

 
S.D. 

 
S.D. 

1 สภาพแวดล้อมในการท างาน   4.06 0.53 3.38 0.24 0.59 0.55 

2 โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 3.73 0.49 3.45 0.07 0.80 0.42 
3 ความมั่นคงและปลอดภัย   3.51 0.42 3.70 0.29 -0.64 0.51 

4 เงินเดือนและสวัสดิการ 3.39 0.66 3.50 0.55 -0.24 0.80 
5 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.05 0.55 4.19 0.27 -0.35 0.72 

 รวม 3.75 0.31 3.74 0.18 0.04 0.96 

 จากตารางที่ 5 จะเห็นว่าข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีระดับขวัญ

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภายใต้สถานการณ์ความ 
 ไม่สงบ ในอ าเภอหนองจิก  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  จ าแนก 
 ตามตัวแปรประสบการณ์ท างาน 

ข้อ 
ระดับขวัญก าลังใจ

ด้าน 

ประสบการณ์ท างาน 

F Sig. 

 
คู ่

ที่แตกต่าง 
น้อยกว่า 5 ปี 

 
(1) 

5-10  ปี 
 

(2) 

มากกว่า 10 
ปี ขึ้นไป 

(3) 

 
S.D. 

 
S.D. 

 
S.D. 

1 สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน   

4.13 0.477 4.13 0.38 4.02 0.57 0.91 0.40 - 

2 โอกาสก้ า วหน้ า ใน
อาชีพ 

3.75 0.66 3.72 0.42 3.73 0.50 0.01 0.98 - 

3 ค ว า ม มั่ น ค ง แ ล ะ
ปลอดภัย   

3.70 0.46 3.60 0.35 3.48 0.43 2.92 0.05 (1,3),(2,3) 

4 เ งิ น เ ดื อ น แ ล ะ
สวัสดิการ 

3.47 0.78 3.47 0.54 3.36 0.66 0.73 0.48 - 

5 ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

4.17 0.76 4.09 0.57 4.03 0.53 0.53 0.59 - 

รวม 3.84 0.51 3.80 0.28 3.72 0.30 1.93 0.14 - 
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 จากตารางที่ 6 จะเห็นว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน โดยรวมมีระดับขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความมั่นคงและ
ปลอดภัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่าง โดยข้าราชการครูที่มีประสบการณ์
ท างานน้อยกว่า 5 ปีและข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ท างาน 5-10 ปี มีระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานในด้าน
ความมั่นคงและปลอดภัย สูงกว่ากลุ่มข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ส่วนด้านที่เหลือไม่
แตกต่างกัน 
 5.2. การอภิปรายผล 
  การอภิปรายผลการวิจัย เรื่องขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภายใต้สถานการณ์
ความไม่สงบ ในอ าเภอหนองจิก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นี้ผู้วิจัยขออภิปราย
ตามผลการวิจัย ดังน้ี 
   5.2.1. ผลการศึกษาระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภายใต้สถานการณ์

ความไม่สงบ ในอ าเภอหนองจิก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยภาพรวมและ

รายด้าน จ านวน 5 ด้าน มีระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ อยู่ในระดับมาก 

ยกเว้นด้านเงินเดือนและสวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอภิรัฐ ขุนยาบี (2552:89) 

ได้ท างานวิจัยเรื่องขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในภาวะความไม่สงบ  สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา พบว่า มีขวัญก าลังใจอยู่ในระดับมาก ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่

แตกต่างกัน ยกเว้นสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านโอกาสก้าวหน้าใน

อาชีพ และด้านความมั่นคงและปลอดภัย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

   5.2.2. ผลการศึกษาความแตกต่างโดยการเปรียบเทียบระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู ในอ าเภอหนองจิก ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 ตามตัวแปรเพศ ศาสนา วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท างาน พบว่าข้าราชการครูในอ าเภอหนอง
จิกที่มเีพศและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน โดยรวมมีระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์
ความไม่สงบไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความมั่นคงปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 โดยข้าราชการครูเพศชายมรีะดบัขวัญก าลงัใจในการปฏิบัตงิานสูงกว่าข้าราชการครูเพศหญิงสอดคล้องกบั
งานวิจัยของภาคภูมิ ทับทิมรณยุทธ (2547:3-4) ได้ท างานวิจัยเรื่องขวัญและก าลังใจการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงานตรวจบัญชีกองทัพบก พบว่า เพศต่างกันมีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  ส่วนด้าน
ศาสนาและวุฒิการศึกษาต่างกัน  โดยรวมมีระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบไม่
แตกต่างกัน 
  5.2.3. ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการคร ูภายใต้สถานการณ์
ความไม่สงบ ในอ าเภอหนองจิก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 คือ ควรจัดสรร
บุคลากรให้เพียงพอ ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ในเรื่องการท าวิทยฐานะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
แก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบอย่างจริงจัง เพิ่มเงินเสี่ยงภัยในพื้นที่สีแดง และควรมีน้ าใจ  ช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงาน และควรมีสัมมาคารวะต่อบุคคลที่อาวุโสกว่า 
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6. ข้อเสนอแนะ 

6.1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการค้นคว้าอิสระไปใช้ 
ควรจัดให้มีความเหมาะสมของปริมาณงานและครคูวรมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกตอ่การปฏิบัติงาน   

ควรจัดแหล่งบริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของครู ควรสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยขณะ
ท างานในสถานศึกษา ควรแยกบัญชีเงินเดือนครูออกจากข้าราชการอื่น เพราะลักษณะงานมีความแตกต่างกับ
ข้าราชการอื่น และควรสร้างบรรยากาศในการท างานระหว่างกันให้มีความเป็นกันเอง  

6.2. ข้อเสนอแนะในการท าการค้นคว้าอิสระคร้ังต่อไป 
6.2.1 ควรศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ ใน 

จังหวัดปัตตานีและจังหวัดอื่นๆ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อจะได้ข้อมลูที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น 
 6.2.2 ควรศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ทราบว่าขวัญก าลังใจของข้าราชการครูดีหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างขวัญก าลังใจให้ข้าราชการครูต่อไป 
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล  
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Abstract 
 

The purpose of this research were (1) To study the level of the participative 
administration of  administrators in the worldclass standard school in Narathiwas provice under 
the mathayom education service area office 15. (2) To study the level of the effectiveness of 
administrators in the worldclass standard school in  Narathiwas provice under the mathayom 
education service area office 15. 3) To consider correlation between participative administration 
and the effectiveness of administrators in the worldclass standard school in Narathiwas provice 
under the mathayom education service area office 15. And 4) To examine problems and 
suggestions on the participative administration and the effectiveness of administrators in the 
worldclass standard school in Narathiwas provice under the mathayom education service area 
office 15. The sample groups were 236 persons. The employed research instrument was a 
questionnaire consisting of four parts with .925 reliability. Statistics used for data analysis were 
percentage, frequency,  standard deviation and the correlation of Pearson.Research finding were 
as the following: 

1. The level of the participative administration of administrators in the worldclass 
standard school  in Narathiwas provice under the mathayom education service area office 15 was 
found at high level. 

2. The level of the effectiveness of administrators in the worldclass standard school in  
Narathiwas provice under the mathayom education service area office 15 was found at high level. 

3. The correlation between the participative administration and the effectiveness of 
administrators in the worldclass standard school in Narathiwas provice under the mathayom 
education service area office 15 was relations on 0.01 level of significance. 



107 
 

4. To examine problems and suggestions on the participative administration and the 
effectiveness of administrators in the worldclass standard school in Narathiwas provice under the 
mathayom education service area office 15, from highest frequency are as the following: 

The problems on the participative administration of administrators ; administrators rarely 
get feedback of workers, administrators did not relation with workers, workers can not feedback 
about Their work and administrators did not trust workers. 

The problems on the effectiveness of administrators ;  administrators can not adapt to 
the worker, administrators has not goal, all workers are misunderstand and administrators did not 
get culture and environment of school. 

The suggestions on the participative administration of administrators ; administrators 
should provide all workers understanding, administrators should be attentive and friendly, 
administrators should provide the power and freedom to workers and administrators should 
provide fairness. 

The suggestions the effectiveness of administrators ; administrators should plan and 
adjust concept, administrators should coordinate with worker and support for research, 
administrators should fairness and administrators should support all project. 
 
Keywords : Participative Administration, Effectiveness, The Worldclass Standard School  

1. บทน า 

การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ เป็น
คนดีมีความสามารถ และมีความสุข การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นที่จะต้อง
มีการกระจายอ านาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 และเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 การ
จัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทย มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทาง
ปฏิบัติ  มีการกระจายอ านาจไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 4) ในการจัดการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพและยั่งยืน จะต้องให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ผู้บริหารต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรในทุกๆ ด้านที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อที่จะ
บรรลุเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ท่ามกลางการบริหารที่มีสภาพความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆการที่องค์การ
จะประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายนั้น ตัวช้ีวัดที่จะเป็นเครื่องตัดสินในขั้นสุดท้ายว่ าการบริหารองค์การ
ประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใดก็คือประสิทธิผลองค์การ (organizational effectiveness) การที่จะท าให้
ประสิทธิผลบังเกิดขึ้นได้อาจต้องอาศัยกระบวนการที่ชัดเจน ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายและการที่จะ
สามารถท าให้บุคลากรในองค์กรมีการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งส าคัญคือผู้บริหารอาจต้องใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเข้าสนับสนุน (วีรยุทธ  แสงสิริวัฒน์, 2550:1) 
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จากผลการในการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ของโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ซึ่งคณะกรรมการการได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า 
โรงเรียนควรระดมทรัพยากรทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา โดยเฉพาะ
คณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนเข้ามาส่วนร่วมในการก าหนด
ยุทธศาสตร์และวางแผน (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2556 : จ) และจากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียนตันหยงมัส พบว่า โรงเรียนมีนโยบายการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ไม่
ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านนี้ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและค่อนข้างขาดประสิทธิผล (ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15, 2556 : 76) ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
ตามมา ท าให้ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
มาตรฐานสากล จังหวัดนราธิวาส ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาไปเป็นข้อเสนอแนะ แนวทางในการปฏิบัติและเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาการบริหารการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จ สามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถเป็นท้ังคนดีและคนเก่งให้กับประเทศชาติสืบต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัด
นราธิวาส ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนราธิวาส ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนราธิวาส ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

4. เพื่อประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนราธิวาส ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

3. กรอบแนวคิด 

1. ตัวแปรต้น คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
ด้านความยึดมั่นผูกพัน ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงานและด้านการไว้วางใจกัน 

2. ตัวแปรตามคือ ประสิทธิผล 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการปรับตัว ด้านความสามารถในการ
บรรลุเป้าหมาย ด้านความสามารถในการบูรณาการและด้านการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม  

ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ดังภาพ 
 
1.  

 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

1.  ดา้นการตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั 
2.  ดา้นความยึดมัน่ผกูพนั 
3.  ดา้นความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 
4.  การไวว้างใจกนั 

ประสิทธิผล 

1. ความสามารถในการปรับตวั  
2. ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย  
3. ความสามารถในการบูรณาการ  
4. การรักษาแบบแผนวฒันธรรม  
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 40 คน, สมาคมศิษย์เก่า จ านวน 80 

คน, สมาคมผู้ปกครอง จ านวน 40 คน, ครูผู้สอน จ านวน 416 คนของโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2557 
จังหวัดนราธิวาส จ านวน 4 โรง คือ โรงเรียนนราธิวาส, โรงเรียนนราสิกขาลัย,  โรงเรียนสุไหงโกลกและโรงเรียน
ตันหยงมัส  รวมทั้งสิ้น 576 คน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษา, สมาคมศิษย์เก่า, 
สมาคมผู้ปกครอง, ครูผู้สอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนราธิวาส สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 15 จ านวน 236 คน ได้มาจากการค านวณโดยใช้สูตรยามาเน่ (Yamane) เพื่อ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นท าการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) และท าการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากแบบไม่คืนกลับเป็นข้ันตอนสุดท้าย 

 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ  (Checklist) 

ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่ง 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีลักษณะเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 18 ข้อ สอดคล้องกับเนื้อหา 4 ด้าน คือ ด้านการตั้งเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ด้านความยึดมั่นผูกพัน ด้านความอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน ด้านการไว้วางใจกัน 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน  28 ข้อ สอดคล้องกับเนื้อหา 4 ด้าน คือ ด้าน
ความสามารถในการปรับตัว ด้านความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย ด้านความสามารถในการบูรณาการ ด้านการ
รักษาแบบแผนวัฒนธรรม 

ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนราธิวาส 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้

4.3.1 ขอหนังสือแนะน าตัวจากส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เพื่อน าส่งถึง
ผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนราธิวาส ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 4 โรง คือ โรงเรียนนราธิวาส, โรงเรียนนราสิกขาลัย, โรงเรียนสุ
ไหงโกลกและโรงเรียนตันหยงมัส ในการแจกและเก็บแบบสอบถามภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันแจกแบบสอบถาม 
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4.3.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม จ านวน 236 ชุด ถึงกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัด
นราธิวาส  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  ด้วยตนเอง เพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
และก าหนดไปรับแบบสอบถามคืน ภายใน 20 วัน 

4.3.3 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 236  ฉบับ และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์  
พบว่า  มีความสมบูรณ์  จ านวน  236 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการแล้ว ผู้วิจัยจึงด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีทางสถิติ
ด้วยคอมพวิเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้  

4.4.1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ท าการศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิ การศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) 

4.4.2 ระดับของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
จังหวัดนราธิวาส ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต  x  ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อและรายด้านของกลุ่มตัวอย่าง  

4.4.3 ระดับของประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนราธิวาส 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต  x  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เป็นรายข้อและรายด้านของกลุ่มตัวอย่าง  

4.4.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนราธิวาส ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
วิเคราะห์โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  

4.4.5 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนราธิวาส ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยใช้
ความถี่จัดล าดับ เพือ่น าเป็นส่วนประกอบในการอภิปรายผล 

5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
มาตรฐานสากล จังหวัดนราธิวาส ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ผลการวิจัย พบว่า 

ผลการวิจัย พบว่า ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล  
จังหวัดนราธิวาส ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวีรยุทธ แสงสิริวัฒน์  (2550 : 80 - 81) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผลการวิจัย พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราพร 
สร้างอ าไพ (2554 : 78) ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในอ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาของ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวีซานา  อับดุลเลาะ (2551 : 
77) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  จังหวัดนราธิวาส  ผลการวิจัย พบว่า  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จังหวัดนราธิวาส  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในระดับปาน
กลาง  และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของรอมือลี  ซอตีเมาะ (2552 : 81)  ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  ผลการวิจัย 
พบว่า  ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานราธิวาส  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง    
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนมาตรฐานสากล  จังหวัด
นราธิวาส  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 15  

ผลการวิจัย พบว่า ระดับประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนราธิวาส  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุณี  
มุฆพรหม (2545 : ง) ศึกษาเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมและรายด้านมีระดับความมีประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวีรยุทธ แสงสิริวัฒน ์(2550 : 80 - 81) ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัด โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนราธิวาส ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  

ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์และคณะ 
(2550 : 72) การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านทักษะการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาจะปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลจ าเป็นต้องประสานความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  ผู้ปกครองและใช้
การเมืองเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาโรงเรียน มีวิธีการอบรมและมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความสามารถ ความ
ถนัดและลักษณะของครู สอดคล้องกับผลการวิจัยของวีรยุทธ แสงสิริวัฒน์ (2550 : 80 - 81)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผลการวิจัยพบว่า
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโดยภาพรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

6. ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารควรให้บุคลากรทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันและควรเอาใจใส่และให้ความเป็นกันเองต่อผู้ปฏิบัติงาน 
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2. ผู้บริหารควรมีการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่ วมกันและ
ผู้บริหารควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

3. ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีความผูกพันกันและผู้บริหารควรรักษาน้ าใจผู้ปฏิบัติงาน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจ 
ของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดยะลา 

The  Relationship Between  Leadership of The School Administrators and The 
Morale of Personnel Yala Vocational Education Commission 
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Abstract 
 

The purposes of this research were  (1) to study the leadership of the the School 
Administrators of  Yala Vocational Education Commission  (2)  to study the morale of  personnel  
Yala Vocational Education Commission  3) To study the relationship between the leadership of 
the school administrators with the morale of Yala Vocational Education Commission  and  4) to 
process problems and suggest educational personnel with the leadership of the school 
administrators and buil morale in the performance of  Yala Vocational Education Commission. 
The sample groups were  210  persons. The employed research instrument was a questionnaire 
consisting of four parts with .976 reliability. Statistics used for data analysis were percentage, 
frequency, standard deviation and correlation of Pearson. Research finding were as the following: 

1.The level of  leadership of the School Administrators of  Yala Vocational Education 
Commission was found high level. 

2. The level of morale of personnel Yala Vocational Education Commission was found at 
middle level. 

3. The relationship between the leadership of the school administrators with the morale 
of Yala Vocational Education Commission was positive relationship between and relations on 0.01 
level of significance. 

4. The processing problems and suggestions about the leadership of the School 
Administrators of Yala Vocational  Education Commission, from highest  frequency are as the 
following: 
 

Keywords  :  Leadership,  Morale, Vocational Education Commission 
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1. บทน า 

สภาวการณ์ของสังคมโลกในปัจจุบัน ท าให้ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพื่อความอยู่รอดในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาคนซึ่งตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545และ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553หมวด 1 มาตรา 6 ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและ
วัฒนธรรม ในการด ารง ชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553:3) เพราะฉะนั้น 
จึงเป็นโจทย์ที่ส าคัญของการจัดการศึกษาการปฏิรูปการศึกษา ปัจจุบันข่าวที่ท าให้นักการศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนา
การศึกษาไทยตกตะลึงคือการประชุมเศรษฐกิจโลก (WEF) เผยผลจัดอันดับปีการศึกษาอาเซียนพบว่าประเทศไทยมี
คุณภาพการศึกษารั้งท้ายอยู่อันดับ 8 โดยได้ประมวลไว้เป็นที่ประจักษ์รวม 4 เหตุแห่งปัญหาของการตกต่ าของ
การศึกษาประเทศไทยดังต่อไปนี ้1) เรื่องหลักสูตรที่ไม่ไดร้ับการประเมินอย่างจรงิจัง 2) ความด้อยคุณภาพของผู้สอน 
3) กระบวนการน้ าเน่าในการเลือกตั้งผู้บริหารซึ่งเมื่อภาวะผู้น าทางวิชาการ ถูกท าลายด้วยวิธีการเมืองแบบไทยๆ ก็
ย่อมจะเป็นตัวกระตุ้นอัตราเร่งของการดิ่งสูห่้วงเหวแห่งความหายนะของคุณภาพการศกึษาไทยและ 4) ระบบการเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการที่บ่อนท าลายคุณภาพของผู้สอน (เวคิน นพนิตย์ , 24 กรกฎาคม 2557) ที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วย
ปัญหาที่ไม่ได้แก้ไข ซึ่งครูและผู้บริหารถือเป็นจ าเลยหลักเพราะแม้นโยบายหรือหลักสูตรจะดีแค่ไหน  หากผู้ปฏิบัติไม่
น าไปปฏิบัติทุกอย่างก็ไม่ส าเร็จ เมื่อการบริหารงานประสิทธิภาพต่ า ครูขาดแคลนรวมไปถึงครูขาดคุณภาพ ขาดขวัญ
ก าลังใจ ผลกระทบย่อมส่งถึงตัวเด็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (กลิ่น สระทองเนียม, 24 กรกฎาคม 2557) ดร.ชัยพฤกษ์ 
เสรีรักษ์ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บรรยายถึงนโยบายการบริหารการอาชีวศึกษาสู่การ
ปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ ส าหรับปัญหาและสิ่งที่การอาชีวะจะต้องเร่งกระท าและเร่งแก้ไขมีอยู่ 14 เรื่องซึ่ง 2 ใน 
14 เรื่องนั้นพบว่าปัญหาได้สอดคล้องกับวิจัย เรื่องแรกให้ผู้บริหารการอาชีวศึกษาท ายอดให้ได้ ในปริมาณ 51 : 49 
สอดคล้องกับปัญหาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ในปัจจุบันจากรายงานข้อมูลการ
ส ารวจนักเรียนนักศึกษาที่เข้าเรียนในวิทยาลัยเทคนิคยะลามีอัตราลดลง ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2552-2556 และรวมถึง
ปัญหาการออกกลางคัน (วิทยาลัยเทคนิคยะลา, 2555 : 4) ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา เพื่อที่จะน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาการเสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจของบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดยะลาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสืบไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 
2. เพือ่ศึกษาระดับขวัญก าลังใจของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด

ยะลา 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจของบุคลากรทาง

การศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 
4. เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา

และการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 
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3. การทบทวนวรรณกรรม 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี พ.ศ. 2556 วิทยาลัยเทคนิคยะลา จากผลการส ารวจระดับความพึง
พอใจของครูที่มีต่อผู้บริหารทุกระดับ พบว่าความพึงพอใจทุกระดับดี แต่ควรปรับปรุงในด้านการเปิดโอกาสให้ทุกคน 
มอบหมายงานแก่บุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ด้านระบบติดตาม และด้านการสื่อสาร และด้าน
การวางแผน การตัดสินใจในการสั่งงานที่เด็ดขาด และ สมควรพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหารทุกระดับ
โดยการท าO.D (Organization  Development) ซึ่งผู้บริหารในสถานศึกษายังต้องพัฒนาความเป็นผู้น าต่อไป 
(วิทยาลัยเทคนิคยะลา, 2556:22 ) 

การวิจัย เรื่อง กระบวนการการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ปัญหาด้านการวางแผนอัตราก าลงัคนและก าหนด
ต าแหน่ง คือ ครูย้ายออกจากพ้ืนท่ีมากส่งผลต่อการขาดแคลนครู ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง คือ ความขัดแย้ง
ระหว่างความต้องการของสถานศึกษากับนโยบายของรัฐที่ต้องการให้คนในพื้นที่มีงานท าส่งผลให้ไม่สามารถสรรหา
บุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างเต็มที่มี ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ ผู้บริหารพิจารณาความดี
ความชอบไม่เท่าเทียมกัน ด้านวินัยและการรักษาวินัย คือ ผู้บริหารควรเข้มงวดกับคนที่ ขาดระเบียบและด้านการ
ออกจากราชการ คือ ผู้บริหารไม่มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการออกจากราชการให้แก่ครู (อาทิตย์ รัตน
สุริยา, 2556 : 71-74) 

4.วิธีการวิจัย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาจังหวัดได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคยะลา,วิทยาลัยสาร พัดช่างยะลา, วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ,วิทยาลัยการ
อาชีพเบตงและวิทยาลัยการอาชีพรามัน รวมประชากรทั้งสิ้น 438 คน หากลุ่มตัวอย่าง จากการค านวณโดยใช้สูตร
ยามาเน่ เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัว อยา่งจากนั้นท าการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ และท าการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับ
ฉลากแบบไม่คืนกลับเป็นข้ันตอนสุดท้าย รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 210 คน 

4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวม  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามแบบตรวจ สอบรายการ (Ckecklist) ตอนที่  2  

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญก าลังใจ 
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตอนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิด(Open-
ended Questionnaire) เป็นการแสดงความคิด เห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ  

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากส านักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เพื่อขอความร่วมมือจาก

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ส่งให้แก่ตัวแทนบุคคลากรของ
สถานศึกษาพร้อมน าแบบสอบถามจ านวน 210 ชุดส่งไปยังสถานศึกษา แล้วด าเนินการเก็บคืนภายใน 2 สัปดาห์ 
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Piquancy) และร้อยละ (Percentage) ตอนที่ 2 ระดับภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนที่  3 ระดับขวัญก าลังใจของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าไปแปรผลโดยใช้เกณฑ์
สัมบูรณ์วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจของบุคลากรทางการศึกษา
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(Correlation Coefficient)ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
น ามาวิเคราะห์เนื้อหา แล้วน าเสนอข้อมูลเป็นความเรียง  
 
5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการ ศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 

สอดคล้องกับอัจฉรา โพธิ์อ้น (2556 :ไม่ระบุเลขหน้า)วิจัยเรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารสถาน ศึกษาตาม
ทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีพบว่า ภาวะผู้น าในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับชัยฤทธิ์ แสงสว่าง (2554 : 233-236) วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าท่ีต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ถูกก าหนด
คุณสมบัติในการเข้าสู่ต าแหน่งอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กล่าว 
คือ ต้องมีมาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพฉะนั้นเมื่อผู้บริหารสถานศึกษาจะเข้าสู่ต าแหน่งต้องผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน พฤติกรรมการเป็นผู้น าและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาระดับขวัญก าลังใจของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

ระดับขวัญก าลังใจของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน คือ ภาพรวมอยู่ในระดับมากแต่ด้านความส าเร็จและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ และ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน จึงกล่าวได้ว่าใน
ภาพรวมที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานเพราะระดับด้านความมั่นคงและปลอดภัย ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดับปานกลางจนท าให้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมสูงไปด้วย สอดคล้องกับต่วน
โรสณา โต๊ะนิแต (2550 : 100-104) ศึกษาเรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดยะลา พบว่า โดยรวมมีขวัญและก าลังใจอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับซูใบดะห์ ยูโซะ (2554 : 80-
83) ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานการณ์ความไม่สงบสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาปัตตานี พบว่า ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี มีระดับขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานในสถานการณ์ความไม่สงบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าในปัจจุบันบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ได้มีปัจจัยต่างๆที่เอื้อต่อการมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจมีผลมาจากต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ส่งผลต่ออัตราเงินเดือนและสวัสดิการ อัตราก าลังของบุคลากร นโยบายการบริหารจัดการ แต่ทั้งนี้เนื่องจากพ้ืนท่ีการ
ปฏิบัติงานส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนใต้เพราะสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ส่งผลถึงขวัญก าลังใจ ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลัง ใจ
ของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจของบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลาโดยรวมปรากฏว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่าง มีนัยส าคัญทาง
สถิติซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้  

สอดคล้องกับจิตต์สุมน พรมงคลวัตน์ (2552 :  69) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชากับขวัญและก าลังใจของบุคลากรในสถาบันที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด
อุบลราช ธานี พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน และมีความสัมพันธ์กันในทางบวก เช่นเดียวกับ ศิริ
ภัทร ดุษฎีวิวัฒน์ (2555 :78-81) วิจัย เรื่องภาวะผู้น าที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารออมสินพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบต่าง ๆที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
ภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง และเป็นไปตามสมมติฐาน คือ มีความสัมพันธ์กันในทางบวก  

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้แสดงลักษณะบทบาทของผู้น าที่ผู้น าแสดงออกจริงโดย
ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้น าแต่ละคน อิทธิพลของฤดูกาล แรงกดดันจากชุมชน 
บุคลิกภาพของบุคคล ความสนใจ สภาพร่างกาย เป็นต้น บทบาทที่เป็นจริงนี้บางครั้งอาจจะมีลักษณะเป็นบทบาทที่
ปรากฏขึ้นช่ัวคราว หรือบทบาทเฉพาะสถานะและบางครั้งอาจก่อให้เกิดบทบาทขัดแย้งได้ (ธวัช บุณยมณี ,  2550 : 
28) ซึ่งอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งหรือเกิดความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ า ดังนั้นผู้น าจ าเป็นต้องมี
ความรู้และความเข้าใจถึงกลไกลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรและความต้องการของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
จะสามารถสร้างสรรค์องค์กร ตอบสนองต่อสิ่งใหม่ๆ ชักจูง ก ากับหรือผลักดันให้บุคลากรของตนเองแสดงพฤติกรรม
ตามที่ต้องการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพ่ือประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษาและการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

ปัญหาภาวะผู้น า พบว่า ผู้บริหารไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับสภาพการณ์ให้เข้ากับทิศทางที่เปลี่ยน 
แปลงไป, ผู้บริหารไม่สามารถแก้ปัญหาแต่คอยสร้างปัญหา,ผู้บริหารไม่เคยถามถึงปัญหาและอุปสรรค,ผู้บริหารไม่เคยให้
ค าปรึกษา,ผู้บริหารระดับสูงใช้อารมณ์ในการบริหาร,ผู้บริหารไม่ได้แสดงภาวะผู้น า, ผู้บริหารไม่ได้ให้ความอิสระ,ผู้บริหาร
ไม่เคย ยกย่อง ชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชา,ผู้บริหารไม่เคยลงมาร่วมแรงร่วมใจในการท ากิจกรรม,ไม่มีการสร้างแรงบันดาลใจ,
ผู้บริหารระดับสูงใช้อารมณ์ในการบริหาร ข้อเสนอแนะภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ให้ผู้บริหารถามไถ่
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สารทุกข์สุขดิบบ้าง,คอยให้ค าปรึกษา,ใช้การบริหารแบบกัลยาณมิตร,ศึกษาบทบาทและการใช้อ านาจตามสิทธิ์,ให้
ท างานตามความสามารถ,ดูแล ติดตาม ยกย่องชมเชย,ใส่ใจ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและควรใช้เหตุผลให้เหมาะสมกับ
อ านาจหน้าที่ต าแหน่งและคุณวุฒิกับวัยวุฒิตามล าดับ 

ปัญหาขวัญก าลังใจ พบว่า ควรน าตัวอย่างผลงานที่ดีมาเสนอเพื่อนร่วมงาน,มีบุคคลภายนอกเข้ามาใน
วิทยาลัย, ขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี,ให้ความส าคัญเฉพาะบุคคล,ควรปรับปรุงสนามฟุตบอล ข้อเสนอแนะขวัญก าลังใจ
ของบุคลากรทางการศึกษาพบว่าควรน าผลงานที่ดีมาเผยแพร่,ควรมีการก ากับดูแลเวรยามอย่างเข้มงวด, เพิ่มเงิน
เสี่ยงภัย,ควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพื่อนร่วมงาน, ควรให้ความส าคัญกับเพื่อนร่วมงานทุกคนและปรับปรุงสนามบอล  
 

6. ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งผู้บริหารจึงควรยึดหลักการ
บริหารแบบกัลยาณมิตร สามารถแก้ปัญหา เป็นที่ปรึกษา ดูแล ติดตาม ยกย่อง ชมเชย ใส่ใจ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
และใช้เหตุผลให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ต าแหน่งและคุณวุฒิกับวัยวุฒิ 

2. ผลการศึกษาขวัญก าลังใจของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จังหวัดยะลา พบว่า มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่า มีด้านที่บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจค่อนข้างต่ า คือ ด้านความมั่นคงและปลอดภัย  ควรมีการก ากับ ดูแล อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อบุคลากร
ทางการศึกษา 
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Abstract 

This research aimed to : 1. develop the academic writing skill modules for post-graduate 
students in Academic Writing Subject (1202202) using “Think-Search-Chat-Write” teaching technique, 
2. evaluate the students’ academic writing skills, 3. measure the quality of students’ written 
academic papers, and 4. assess students’ satisfaction toward the proposed modules. The 
modules were proposed followed the backward design approach and in line with Andragogy 
Theory of Malcolm Knowles. The targets were 15 post-graduate students from Teaching in Islamic 
Education Program, Faculty of Education, Yala Rajabaht University, who registered in 2 subjects namely: 
Academic Writing (1202202)  and Administration and Management in Academic Work (1206117) in 
the 2013 academic year. The results show that the proposed modules could suitably encourage 
students’ academic writhing skills which all their written academic papers were academically 
qualified and accepted for presenting in a national academic conference. Furthermore, students 
were satisfied towards the proposed modules in the high level. 

 
Keywords : development, research writing skills, post-graduate student,  
                 “Think-Search-Chat-Write” Teaching Technique 
 
1. บทน า 

บทความทางวิชาการ (Academic article) เป็นสมรรถนะหนึ่งด้านการเขียนรายงานการวิจัยของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท ซึ่งได้ถูกก าหนดเป็นเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ ที่ส านักมาตรฐานการศึกษาก าหนดไว้ระดับโทแผน ก ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) และในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ให้ความส าคัญ
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กับการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการแก่นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยก าหนดให้ลงทะเบียนรายวิชา 
1202202 การเขียนทางวิชาการ (Academic Writing) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการเขียนวิทยานิพนธ์  

จากการจัดการเรียนการสอนของผู้วิจัยในรอบสามปีที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่
มีข้อจัดในการเขียนบทความวิชาการ สืบเนื่องจากนักศึกษาบางส่วนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก
ต่างประเทศ ท าให้มีพื้นฐานในการใช้ภาษาไทยค่อนข้างจ ากัด และไม่สามารถใช้ภาษาไทยในระดับที่น่าพอใจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียนทางวิชาการ ซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะดังกล่าว 
แม้ว่าทางสาขาฯ ได้ท าการปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากการพัฒนาทักษะการเขียน
บทความวิชาการนั้นต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนั้น ต้องได้รับการชี้แนะแนวทางในการผลิตผลงานทางวิชาการทั้งด้านลักษณะ รูปแบบกระบวนการ 
และขั้นตอนจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างแท้จริงซึ่งมีความจ าเป็นและมี ความส าคัญอย่างยิ่ง (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2555)  ท าให้ผลที่ได้ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการโดยใช้เทคนิค“คิด-ค้น-คุย-
เขียน” ในรายวิชาการเขียนทางวิชาการ (Academic Writing) โดยบูรณาการกับรายวิชา1206117 การบริหาร
จัดการงานวิชาการ (Administration and Management in Academic Work) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
หลักการการเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการอิสลามศึกษาให้มีประสิทธิภาพ นอกจากจะ
พัฒนาสมรรถนะการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาแล้ว ยังเล็งผล
เลิศในการพัฒนางานสร้างสรรค์ทางวิชาการเพื่อสามารถน าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติซึ่ง
เป็นตัวช้ีวัดที่ส านักมาตรฐานการศึกษาก าหนดไว้ในการประเมินคุณภาพทางการศึกษาต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1.เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการส าหรับนักศึกษาปรญิญาโทด้วยเทคนิค 
“คิด-ค้น-คุย-เขียน”  
 2.2. เพื่อประเมินทักษะการเขียนบทความวิชาการ       
  2.3. เพื่อประเมินคุณภาพของบทความวิชาการ 
  2.4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

 
3. การทบทวนวรรณกรรม 
 เทคนิคการสอนแบบสอนน้อยเรียนรู้มาก (Teach less, Learn More: TLLM)        
  เป็นแนวคิดหนึ่งในการจัดการศึกษาโดยอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งต้องการให้ผู้สอนลด
บทบาทในการสอนของตนเองให้น้อยลง และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น (จิตรา สุขเจริญ, 
2556; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2555) การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดTLLM นี้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้หลากหลาย
วิธีแต่ต้องเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  การ
ออกแบบย้อนกลับ (Backward Design) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2555) 
ดังภาพประกอบ 1  
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ภาพประกอบ1 แนวทางการจัดการเรยีนรู้โดยใช้การออกแบบย้อนกลับ (Backward Design) 

  การเขียนบทความวิชาการ: ทักษะที่เกี่ยวข้อง 
   การเขียนบทความวิชาการ การท าวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research)  เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) หรือ วิธีการวิจัยเชิงความหมาย (interpretive research)  โดย ประพนธ์ 
เจียรกูล (2555) ได้ก าหนดเป็น 6 ช้ันตอน คือ การก าหนดเรื่องหรือหัวข้อวิจัย การเตรียมการรวบรวมข้อมูล การ
รวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปและเขียนรายงาน  

ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญของบทความวิชาการ 

บทความวิชาการจะมีลักษณะเฉพาะอยู่หลายประการ คือ (นภาลัย สุวรรณธาดา ธิดา โมสิกรัตน์ และ

สุมาลี สังข์ศรี, 2553) 

 1. ต้องเป็นเรื่องที่ผู้อ่านส่วนมากก าลังสนใจอยู่ในขณะนั้น  เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์หรือทันสมัย 

 2. ต้องมีสาระอ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มเติม ความคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในเรื่องนั้นๆ     

 3. ต้องมีข้อวิเคราะห์ วิจารณ์ ข้อคิดเห็น ของผู้เขียนแทรกด้วย ให้ผู้อ่านเห็นประเด็นส าคัญอันเป็น

สาระประโยชน์ที่กลุ่มต้องการน าเสนอแก่กลุ่มอื่นๆ ซึ่งอาจจ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัว หรือประสบการณ์และ

ผลงานของผู้อื่นมาใช้   

 4. มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเกิดความกระจ่างในความรู้ความคิดที่

น าเสนอ 

5. เนื้อหาสาระและวิธีเขียนเหมาะแก่ผู้อ่านระดับที่มีการศึกษา ทั้งนี้เพราะผู้อ่านที่มีการศึกษาน้อย มักจะ

ไม่อ่านบทความแต่จะอ่าน มีการอ้างอิงทางวิชาการและให้แหล่งอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลัก

วิชาการ และจรรยาบรรณของนักวิชาการ 

6. มีการอภิปรายให้แนวคิด แนวทางในการน าความรู้  ความคิดที่น าเสนอไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือมี

ประเด็นใหม่ๆ ท่ีกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความต้องการสืบเสาะหาความรู้หรือพัฒนาความคิดในประเด็นนั้นๆ ต่อไป 

ในการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้น าขั้นตอนของ ประพนธ์ เจียรกูล (2555) มาก าหนดคุณลักษณะของทักษะ 
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ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทความวิชาการ โดยเพิ่มทักษะการน าเสนองานวิจัยในล าดับสุดท้าย เนื่องจากเป็นทักษะที่

จ าเป็นส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (dissemination)  โดยใช้เกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพของบทความวิชาการของ นภาลัย สุวรรณธาดา ธิดา โมสิกรัตน์ และสุมาลี สังข์ศรี (2553) ในการ

ก าหนดกรอบการพัฒนาและก าหนดกิจกรรมตามแนวทางเพื่อการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ ของ Becker 

and Denicolo (2557) ดังนั้น รูปแบบของทักษะการเขียนบทความวิชาการในการวิจัยนี้จึงประกอบด้วยทักษะที่

เกี่ยวข้องจ านวน 7 ทักษะ ดังภาพประกอบ 1 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 แผนภูมติ่อเนื่องแสดงกิจกรรมหลักของการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการ 

  ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ของ มัลคัม โนลส์ (Andragogy Theory of Malcolm Knowles) ผู้ใหญ่

มีการเรียนรู้ที่มีความจ าเพาะ ซึ่งแตกต่างกับการเรียนรู้ของเด็กหรือวัยรุ่น ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เกิด

ประสิทธิภาพ การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ อรทัย ศักดิ์สูง (2543) 

เริ่มตน้ 

ทักษะการก าหนดเรือ่งหรอืหัวขอ้

วิจัย 

ทักษะการเตรียมการรวบรวม

ข้อมูล 

ทักษะการรวบรวมขอ้มูล 

ทักษะการบันทกึขอ้มูล 

ทักษะการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ทักษะการสรุปและเขียนบทความ 

คุณภาพน่า

พอใจแล้ว

หรือยัง 

ทักษะน าเสนอ/เผยแพร ่

ยัง 

พอใจแลว้ 
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ได้วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติส าหรับการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ใหญ่ตามทฤษฎีแอนดราโกจี ของมัลคัม โนลส์ (Andragogy 

Theory of Malcolm Knowles) โดยได้เสนอแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับศิลป์และศาสตร์ในการช่วยให้ผู้ใหญ่เกิดการ

เรียนรู้ ไว้ดังตารางที ่1 

ตารางที่ 1 แนวทางการปฏิบัติ/การจัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ตามทฤษฎีแอนดราโกจี 

ธรรมชาติของผู้ใหญ ่ รายละเอียด แนวทางการปฏิบัต/ิการจดักระบวนการเรยีนรู้ 
1.มโนทัศน์  
(Self – concept) 

- เติบโต ทั้งด้านร่าง   
  กายและจิตใจ  
- มีวุฒิภาวะสูง 
- เป็นตัวของตัวเอง 
 

1. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้ 
2. การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู ้ 
3. การวางแผนร่วมกัน  
4. การน าประสบการณ์การเรียนรูม้าใช้ในการเรียนการ

สอน  
5. การประเมินผลการเรยีนรู้  

2. ประสบการณ ์
(Experience)  
 

- มีวุฒิภาวะ 
- มีประสบการณ์เป็น  
  แหล่งเรียนรู้  
- เปิดรับสิ่งใหม่ๆ   

1. น าประสบการณ์มาเป็นเทคนิคในการเรยีนการสอน  
2. น าประสบการณ์ไปปฏิบัต ิ 
3. การเรยีนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ ์ 

3. ความพร้อมที่จะเรียน
(Readiness)  
 

- มีความพร้อมที่จะเรียน 
เมื่อรู้สึกว่าสิ่งนั้น จ าเป็น
ต่ อ บ ท บ า ท แ ล ะ
สถานภาพทางสังคมของ
ตน  

1. เวลาในการเรียนรู ้ 
2. การจัดกลุ่มผูเ้รียน  

4. แนวทางการเรียนรู้ 
(Orientation to 
learning)  

- ยึดปัญหาเป็นศูนย์ 
กลางในการเรยีนรู้  
- มุ่งน าความรู้ไปใช้ทันที 

1. แนวทางการเรียนรู้ของผู้ใหญ ่ 
2. แนวทางการเรียนรู้ของหลักสตูร  
3. การออกแบบประสบการณ์การเรยีนรู ้

ที่มา : สรุปจาก  อรทัย ศักดิ์สูง (2543) 

  จากทฤษฎีในข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้ใหญ่นั้น ต้องสามารถท าให้ผู้ใหญ่มีความรู้สึกที่
จะเรียนและเห็นถึงความจ าเป็นหรือผลลัพธ์ท่ีจะได้ ซึ่งจะส่งผลต่ออาชีพหรือสถานะของตนเองในอนาคต จากการศึกษา
ของ อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง และสุนทรพจน์ ด ารงค์พานิชย์ (2555) พบว่า ประสบการณ์การวิจัย ความคาดหวังใน
ผลการวิจัย และการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการวิจัย จากผลการค้นพบดังกล่าวท าให้
ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับธรรมชาติของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่เน้นความเป็นกัลยาณมิตร หรือความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมช้ันในทางที่สร้างสรรค์ โดยผู้สอนจะท าหน้าที่มุ่งให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ให้ก าลังใจ ซึ่งเป็นแรงจูงใจทางบวก 
(positive motivation) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน (กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สิริ, 2547) โดยได้ก าหนด
กลไกการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยที่เน้นความเป็นกัลยาณมิตรไว้ 3 ประการ คือ คิด-ค้น-คุย-เขียน (ภาพประกอบ 3) 
 คิด คือ กระบวนการที่ให้อาจารย์ใหม่คิด โดยมีเพื่อนร่วมชั้นเป็นคู่คิด 
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 ค้น คือ การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ เพื่อน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปใช้ในการเขียน
บทความวิชาการต่อไป 
 คุย คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ค าแนะน า และการให้ก าลังใจทั้งกับ รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย 
 เขียน คือ การเขียนบทความวิจัย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเขียน ซึ่งเป็นผลลัพธ์
ของกระบวนการทั้งหมด 

 

ภาพประกอบ 3 กลไกการพัฒนาทกัษะการเขียนบทความวจิัยเทคนิค “คิด-ค้น-คุย-เขียน” 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย การวิจัยในครั้งน้ีเน้นการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

บทความวิชาการการวิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดการฝึกอบรมเชิงระบบ (system training) ของ เสน่ห์ จุ้ยโต (2554) ที่

ประกอบด้วย ปจัจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ ดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (pre-experiment research) ใช้แผนการวิจัยกลุ่มเดียว โดยมี

รายละเอียดการด าเนินการวิจยัดังนี้ 

 4.1.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 4 ฉบับ คือ 

   4.1.1.แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 1202202 การเขียนทางวิชาการ (Academic Writing) 

โดยใช้ได้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค คิด-ค้น-คุย-เขียน จ านวน 7 แผน โดยใช้ระยะเวลาการจัดการเรียนสอนแผน

ละ 2 คาบ รวมทั้งสิ้น 14 คาบ ผ่านการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยมีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 

( X = 4.38) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 (ตารางที ่2 ) 
 

ตารางที่ 2 ขั้นตอนและเทคนิคการสอนที่ใช้ 

ขั้นตอนการสอน เทคนิคที่ใช้ 
1.ขั้นน า   

2.ขั้น คิด      - แลกเปลี่ยนประสบการณ ์ Brain Storming  
3.ขั้น ค้น      - ค้นคว้าความรู ้ Think-pair-share, Mind Mapping 

4.ขั้น คุย     - น าเสนอความรู ้ Think-pair-share 
5.ขั้น เขียน  - ลงมือปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ Formations, Mind Mapping 

6.ขั้นประเมินผล  
  4.1.2 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารจัดการงานวิชาการอิสลามศึกษา 

ประกอบด้วย หัวข้อ 13 เรื่องตามที่ระบุใน มคอ.3  

  4.1.3 แบบประเมินทักษะการเขียนบทความวิชาการ เป็นแบบประเมินโดยใช้คะแนน 5 ระดับ 

และมเีกณฑ์การวัดจ านวน 10 ข้อ 

  4.1.4 แบบประเมินคณุภาพบทความวิชาการ เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดับ จ านวน 8 ข้อ  

 4.1.5 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดับ จ านวน 15 ข้อ 

 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจ้งความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

5.1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏยะลา จ านวน 15 คน  ที่ลงทะเบียนรายวิชาการเขียนบทความทางวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556  
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ดังรายละเอียดในตาราง 3.1  

ตารางที่  3 คุณสมบตัิและจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 

คุณสมบัติ เพศ จ านวน ร้อยละ 

เพศ  ชาย 4 26.66 
  หญิง 11 73.34 

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี จบการศึกษาในประเทศ 10 66.67 
 จบการศึกษาต่างประเทศ  5 33.33 

 จากตารางที ่3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นเพศชายจ านวน 4 คน (ร้อยละ 26.66) และหญิง 10 คน  

(ร้อยละ 73.34 ) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศจ านวน 10 คน (ร้อยละ 

66.67) และจากต่างประเทศ จ านวน 5 คน (ร้อยละ 33.33)  

 

ตารางที ่4 ผลการประเมินทักษะการเขียนและคุณภาพของบทความวิชาการส าหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการ

สอนอิสลามศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค “คิด-ค้น-คุย-เขียน” 

ที ่ ชื่อเร่ือง ระดับ
คะแนน 
(ทักษะ) 

ระดับ
คะแนน 

(คุณภาพ) 
1 ผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการอิสลามศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ P 3.82 

2 การดะวะฮ์ออนไลน ์: กรณีศึกษาการใช้สื่อออนไลน์ในการเผยแผ่ศาสนาสถาบัน
ปอเนาะดารู้ลมูฮาญีรีน 

PD 4.81 

3 การพัฒนาแหล่งเรียนรูเ้พื่อการจัดการเรยีนการสอนอิสลามศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

PD 3.20 

4 ภาวะผู้น าทางวิชาการ : ปัจจัยที่สง่ผลต่อการมีส่วนร่วมตามทัศนะอสิลาม PD 4.25 

5 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักสตูรอิสลามศึกษาระยะสั้น P 3.25 
6 นวัตกรรมการศึกษา : แนวทางการพัฒนาครูอิสลามศึกษา PD 3.56 
7 รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา : แนวทางการสร้างสรรค์วิถีชีวิต

มุสลมิ 
P 3.13 

8 การบูรณาการระหว่างวิชาสามัญกบัศาสนา : แนวทางการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

PD 3.29 

9 การพัฒนาครูอิสลามศึกษา: การสร้างบรรยากาศช้ันเรียนทางด้านจติวิทยา PD 3.23 
10 ครูอิสลามศึกษาในศตวรรษท่ี 21 : ปัญหาและแนวทางพัฒนาศักยภาพของครู

อิสลามศึกษา 
PD 4.01 

11 การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้อสิลามศึกษา P 3.38 
12 บทบาทของผู้น าในอิสลามกับการบริหารการศึกษา P 3.16 
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ตารางที ่4 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อเร่ือง ระดับ
คะแนน 
(ทักษะ) 

ระดับ
คะแนน 

(คุณภาพ) 

13 แนวทางการจัดการสื่อการสอนในสถาบันปอเนาะ P 3.27 
14 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามยีะหส์ู่อาเซียน PD 4.82 

15 การพัฒนาทักษะการแนะแนวส าหรับครูอสิลามศึกษาโดยใช้รูปแบบ MIR-AT PD 4.68 
 เฉลี่ย  3.72 

 จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรยีนรูด้้วยเทคนิค “คิด-ค้น-คุย-เขียน” มีทักษะการเขียน

บทความวิชาการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ได้ทั้งหมด โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (P) จ านวน 6 คน (ร้อย

ละ 40) และผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี (PD) จ านวน 9 คน (ร้อยละ 60) โดยคุณภาพบทความของนักศึกษาที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค “คิด-ค้น-คุย-เขียน” มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.13 - 4.82 โดยมีค่าเฉลี่ยของคุณภาพ

บทความเท่ากับ 3.72 โดยมีระดับคุณภาพของบทความอยู่ในระดับดีจ านวน 8 เรื่อง (ร้อยละ 53.33) ระดับดีมาก

จ านวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 26.67) และระดับดีเยี่ยมจ านวน 3 เรื่อง (ร้อยละ 20)  

 บทความทั้ง 15 เรื่องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้น าเสนอในการประชุม มรย.วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติด้านการสอนอิสลามศึกษาครั้งที่ 2 (The 2nd  YRU National and International 
Conference on Teaching in Islamic Education : The 2nd YRU-NICTIE) ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2557 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยบทความถูกตีพิมพ์ใน proceeding ของการประชุมดังกล่าว ในเล่มที่ 2 โดย
สามารถสืบค้นจาก http://edu.yru.ac.th/demo_edu/contents. php? menu_id=6  
 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค “คิด-ค้น-คุย- เขียน”  

ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค “คิด-ค้น-คุย-เขียน” 

ที ่ ข้อค าถาม   การแปลผล 

1 ชอบการเรียนโดยใช้เทคนิค “คิด-ค้น-คุย-เขียน” 4.48 0.42 มาก 

2 ต้องการให้มีการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบน้ี 4.36 0.49 มาก 

3 ได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้นกวา่เดิม 4.45 0.53 มาก 

4 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกคิด ฝึกท า และฝึกปรับปรุงตนเอง 4.41 0.51 มาก 

5 นักศึกษามีโอกาสแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 4.42 0.50 มาก 

6 มีกิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลาย 3.80 0.42 มาก 

7 กิจกรรมกระตุ้นการเชื่อมโยงประสบการณ์เดมิกับความรู้ใหม่ 4.56 0.50 มากที่สุด 

8 จัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้นักศึกษาได้แสดงออกและคดิได้
อย่างสร้างสรรค ์

4.30 0.66 มาก 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

ที ่ ข้อค าถาม   การแปลผล 

9 นักศึกษามีความกังวลต่อการเรียนน้อยลง 4.08 0.82 มาก 

10 นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู ้ 4.58 0.45 มากที่สุด 

11 กิจกรรมท าใหเ้ข้าใจเนื้อหาการเรยีนได้ง่าย 4.05 0.63 มาก 

12 เป็นการเรียนท่ีช่วยพัฒนาศักยภาพของตนเอง 4.96 0.76 มากที่สุด 

13 ผู้สอนเอาใจใส่อย่างท่ัวถึง 4.40 0.62 มาก 

14 สามารถใช้เอกสารประกอบการสอนในการเป็นแหล่งข้อมลู 4.52 0.50 มากที่สุด 

15 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการเขียนวิทยานิพนธ ์ 4.95 0.42 มากที่สุด 

 รวม (เฉลี่ย) 4.39 0.55 มาก 

 จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค “คิด-ค้น-คุย- 

เขียน” พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการด้วยเทคนิค “คิด-ค้น-คุย- เขียน” ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.39) โดยมีความพึงพอใจในด้านเป็นการเรียนท่ีช่วยพัฒนาศักยภาพของตนเองมาก

ที่สุด ( X = 4.96) และมีความพึงพอใจในด้านความหลากหลายของการจัดกิจกรรมน้อยท่ีสุด ( X = 3.80) 

 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

  5.2.1.จากผลการวิจัยข้อ 1 พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความ

ทางวิชาการด้วยเทคนิค “คิด-ค้น-คุย-เขียน” มีทักษะการเขียนบทความวิชาการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 50 

ของคะแนนรวม) ท่ีได้ก าหนดไว้ได้ทั้งหมดทั้งนี้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคดังกล่าวให้ความส าคัญกับ

การเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติในการเขียนบทความวิชาการที่เป็นขั้นตอนตามข้อเสนอแนะของ ประพนธ์ เจียรกูล 

(2555) ได้ก าหนดเป็น 6 ช้ันตอน คือ การก าหนดเรื่องหรือหัวข้อวิจัย การเตรียมการรวบรวมข้อมูล การรวบรวม

ข้อมูล การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปและเขียนรายงาน โดยเทคนิค “คิด-ค้น-คุย-เขียน” จะช่วย

สร้างกระบวนการคิดที่ผู้เรียนจะต้องประมวลความรู้เดิมให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ นอกจากนั้นผู้เรียนต้อง

ท าการค้นคว้าเอกสารตามที่ก าหนดแล้วน ามาแบ่งปันความรู้ให้แก่เพื่อนในกลุ่ม รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการเขียนที่เป็น

ขั้นตอน ท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติการท ากิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม เช่ือมโยงความประสบการณ์

เดิมกับองค์ความรู้ใหม่ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และหาค าตอบด้วยตนเองจากการท ากิจกรรมเพื่อท า

ความเข้าใจตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่ตามทฤษฎีแอนดราโกจีที่ต้อง

สามารถท าให้ผู้ใหญ่มีความรูส้ึกท่ีจะเรียนและเห็นถึงความจ าเป็นหรือผลลพัธ์ที่จะได้ ซึ่งจะส่งผลต่ออาชีพหรือสถานะ

ของตนเองในอนาคต มีความพร้อมที่จะเรียน เมื่อรู้สึกว่าสิ่งนั้น จ าเป็นต่อบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตน 

(อรทัย ศักดิ์สูง, 2543) ซึ่งผลลัพธ์ในอนาคตของนักศึกษาคือทักษะการเขียนวิทยานิพนธ์ซึ่งสามารถพัฒนาต่อ

ยอดจากบทความวิชาการที่ตนเองได้เขียนข้ึน  
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นอกจากน้ันกระบวนการ “คุย” ที่ให้ความส าคัญกับธรรมชาติของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่เน้นความเป็น

กัลยาณมิตร หรือความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมช้ันในทางที่สร้างสรรค์ โดยผู้สอนจะท าหน้าที่มุ่งให้ค าปรึกษา เสนอแนะ 

ให้ก าลังใจ ซึ่งเป็นแรงจูงใจทางบวก (positive motivation)  (กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สิริ, 2547) และเป็นกลไกที่ส าคัญ

ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้ใหญ่ (ยุภาดี  ปณะราช, 2551) 

 5.2.2.จากผลการวิจัยข้อ 2 คุณภาพบทความของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ

เขียนบทความทางวิชาการด้วยเทคนิค “คิด-ค้น-คุย-เขียน” มีคุณภาพในระดับมาก และสามารถน าเสนอในการ

ประชุม มรย.วิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านการสอนอิสลามศึกษาครั้งที่ 2 ทั้งนี้ เนื่องจากเทคนิค “คิด-ค้น-

คุย-เขียน” มีการให้ผลย้อนกลับ (feedback) ในทุกขั้นตอน โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา

และเสนอแนะความคิดเห็นที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของบทความ โดยจะช้ีให้เห็นถึงข้อบกพร่องและคุณภาพของ

บทความเมื่อเปรียบตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 นอกจากนี้ในการให้ผู้เรียนได้ “ค้น” บทความวิชาการต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ท าให้สามารถ

เปรียบเทียบคุณภาพของบทความ และใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความดังกล่าว การได้ตัวแบบที่ดีท าให้สามารถ

น าไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความได้ ซึ่งเป็นวิธีลัดที่น่าสนใจในการพัฒนาทักษะการเขียนซึ่งต้องใช้เวลาและ

การฝึกปฏิบัติ (นภาลัย สุวรรณธาดา ธิดา โมสิกรัตน์ และสุมาลี สังข์ศรี, 2553) รวมทั้งการใช้เอกสารประกอบการ

สอนในรายวิชา1206117 การบริหารจัดการงานวิชาการ (Administration and Management in Academic 

Work) ที่ผู้วิจัยได้จัดท าข้ึน ซึ่งนักศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสร้างกรอบและ outline ในการ

เขียนบทความ 

 จากการสังเกตของผู้วิจัยประการหนึ่งท่ีน่าสนใจ พบว่า บทความของนักศึกษาที่ได้รับคะแนนในระดับดี

เยี่ยม จะได้คะแนนในส่วนของ “มีการสอดแทรกงานวิจัยของตนเอง” โดยบทความทั้งสามเรื่องสามารถบูรณการ

งานวิจัยที่ตนเองสนใจและสอดคล้องกับงานที่ได้ท ามาก่อน ท าให้สร้างความน่าสนใจและความน่าเช่ือถื อของ

บทความ โดยทั้งสามคนจะมีความกระตือรือร้นในการเข้าหาผู้วิจัยและน าเสนอความคิดใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดย

แสดงความมุ่งมั่นว่าจะพัฒนาบทความดังกล่าวให้สามารถผ่านเกณฑ์การประเมิลของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

พลังความสามารถแห่งตน (self-efficacy) ที่ส่งผลต่อผลงานของตนเอง  

 5.2.3. จากผลการวิจัยข้อ3 นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความทาง

วิชาการด้วยเทคนิค “คิด-ค้น-คุย-เขียน” มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุผลหลาย

ประการ เช่น 

 ประการแรก การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคดังกล่าว นักศึกษามีโอกาสฝึกคิด ฝึกลงมือปฏิบัติ และการมี

ส่วนร่วมของผู้เรียน การระดมสมอง การสร้างองค์ความรู้ และการน าไปประยุกต์ใช้ในเทคนิคคิดการเดี่ยว คิดการคู่ 

ร่วมกันคิด(Think-pair -share) และเทคนิคแผนผังความคิด(Mind Map) รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วย

ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง และความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย ท่ีมุ่งสร้างผลงาน  
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 ประการที่สอง ในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคดังกล่าว นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการ

เขียนวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเขียนบทที่ 2 การตรวจเอกสาร ส่งผลให้ผู้เรียนมีความตั้งใจใน

การท ากิจกรรมและเห็นถึงความจ าเป็นหรอืผลลัพธ์ที่จะได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการเรยีนรู้ของผู้ใหญ ่(อรทัย ศักดิ์สูง

, 2543)  

 ประการที่สาม กิจกรรมสามารถกระตุ้นการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่  ท าให้ผู้เรียน

สามารถเข้าใจในบทเรียนได้เร็วขึ้น โดยกิจกรรมการเรียนรู้บางกิจกรรมผู้เรียนได้ผ่านการสอนในหลักการต่างๆ ใน

รายวิชาที่ผ่านมา เช่น ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งได้สอนในเรื่องของการวิจัยเชิงเอกสารมาแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้เรียนจะ

เข้าใจในหลักการของการท าวิจัย แต่ในเรื่องการของการเขียน ผู้วิจัยพบว่า นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

จากต่างประเทศ ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ เนื่องจากมีทักษะการเขียนภาษาไทยที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมากกว่า

นักศึกษาท่ีจบจากสถาบันการศึกษาในประเทศ อย่างไรก็ตาม นักศึกษากลุ่มนี้จะมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ อาหรับ และมลายู) ที่ดีกว่านักศึกษาที่จบการศึกษาในประเทศ ท าให้มีข้อมูลและ

รายละเอียดที่น่าสนใจและทันสมัย  

 ในการวิจัยครั้งนี้ นักศึกษาแสดงความพอใจในเรื่อง ความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนในระดับ

คะแนนที่น้อยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาทักษะการเขียนต้องเน้นการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ ท าให้การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ท าให้ความหลากหลายของกิจกรรมลดลง 

6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 6.1.1 ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความทางวิชาการด้วย
เทคนิค “คิด-ค้น-คุย-เขียน” ที่สามารถน าไปบูรณาการในรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งพัฒนาทักษะการ
เขียนวิทยานิพนธ์  
 6.1.2 ผู้ที่จะน าแผนการสอนไปบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ ควรจัดท าเอกสารประกอบการสอนใน
รายวิชานั้นๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและกรอบในการเขียนบทความของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเลือกหัวข้อใดหัวข้อ
หนึ่งเป็นหลัก 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกภาษาในการเขียนตามความถนัด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาการเขียนได้เร็วขึ้น 
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Abstract 

 Construction of Tales Books to Enhance Virtues and Ethics for Muslim Youth in Deep 
South The purpose of the study is to construct of tales books to enhance virtues and ethics for 
Muslim youth in Deep South. The result of the study is the researchers construct 5 Tales Books 
which are Happiness of Mom, Ali’s Lesson, and Kindness from New Friends, Different Results, and 
Happiness of Doing Good Thing. The objective of these Tales Books is to instill morals on 
gratefulness, discipline, kindness, diligence and honesty. Construction of tales books to enhance 
virtues and ethics for Muslim youth in 3 provinces in deep Southern Thailand. Researcher realized 
on the rules of construction of tales books in 3 factors which are publishing and setting book 
format factor, content factor, and pictures illustration factor for making quality tales books 
appropriated for further publishing. 
 
 Keywords : Reading, Tales Book, Virtues and Ethics 

 
1. บทน า 
  การอ่านถือว่าเป็นประตูสู่โลกแห่งการเรียนรู้ และเป็นทักษะการรับสารที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ดังที่ บันลือ  พฤกษะวัน (2522 : 27) ที่กล่าวว่า “การอ่านเป็นทักษะส าคัญที่จะช่วย
ปรับตน ปรับขยายประสบการณ์ ช่วยให้คนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์” สอดคล้องกับ ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ 
(2542 : 1) กล่าวว่า โลกทุกวันนี้เป็นโลกาภิวัตน์ คือ เป็นโลกที่มีการสื่อสารติดต่อกันได้ทั่วโลก เป็นโลกของข้อมูล
ข่าวสาร มนุษย์ที่อาศัยอยู่กันคนละประเทศ อยู่ห่างกันคนละซีกโลก ถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันทั้งภาษา และเช้ือชาติ 
แต่ข้อมูลและการสื่อสารจะสามารถส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ หนังสือพิมพ์ 
วารสาร โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อผู้อ่านในการ
น าไปใช้ เพื่อเป็นคติเตือนใจ แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองทั้งด้านการศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพ ครอบครัว 
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การด าเนินชีวิตประจ าวัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และน าไปใช้ในการพัฒนาสังคมอันจะท าให้ประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้า 
  นิทานเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเภทหนึ่งที่ช่วยให้เด็กมีนิสัยรักการอ่ าน เพราะนิทานให้ทั้งความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน เพิ่มพูนความรู้ทางภาษา และเสริมสร้างจินตนาการ และเป็นสื่อการสอนศีลธรรมจรรยา 
ความประพฤติและความรู้ที่ได้ผลมากกว่าการน าเสนอตรง ๆ ที่เด็กไม่ชอบ (ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์, 2542 : 157) 
ลักษณะของนิทานโดย ๆ ทั่วไป นิทานเป็นเรื่องที่สมมติขึ้นจากจินตนาการ ไม่ว่าจะเป็นนิทานของชาติใด ๆ ก็ตาม 
มักจะเป็นเรื่องของมนุษย์และมีตัวละคร อาจจะเป็นคน เป็นสัตว์ เป็นเทวดา นางฟ้า จะมีความคิดและการกระท า
เหมือนมนุษย์ทุกอย่าง และอาจจะมีอภินิหารเพื่อเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก นอกเหนือไปจากความบันเทิงแล้ว
นิทานมักจะสอดแทรกคติสอนใจ คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสอนให้เด็กท าความดี ซื่อสัตย์ มีจิตใจอ่อนโยน รักและ
เมตตาต่อสัตว์ และเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน (ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์, 2545 : 115) 
  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีความส าคัญอย่างยิ่งในยุคสังคมปัจจุบันที่มีความเปลี่ ยนแปลงทางด้าน
ต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมข่าวสาร 
ส านักจุฬาราชมนตรี ได้กล่าวถึง “คุณธรรม จริยธรรม” ว่าเป็นสิ่งที่เรามักได้ยินได้ฟังอยู่เสมอ แต่ยิ่งพูดก็ดูเหมือน
คุณธรรม จริยธรรม จะยิ่งห่างหายไปจากชีวิตของเรามากขึ้นทุกวัน คุณธรรม จริยธรรม คือ สิ่งที่จะคอยก ากับจิตใจ
ของคนเราให้คิดและท าสิ่งดี ๆ มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่เลวร้ายและเป็นโทษกับผู้อื่น แต่การที่ทุกวันนี้คนเรา
คิดและท าสิ่งที่ไร้ประโยชน์ แต่มีโทษกันมากข้ึน สะท้อนว่าคุณธรรม จริยธรรม ในชีวิตผู้คน นับวันจะห่างหายไป  
  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ร่วมของแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การ
แก้ปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา 
ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1 คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ บนพื้นฐานความหลากหลายแต่ไม่แปลกแยก บูรณาการหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้มีเป้าหมายใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลกที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณภาพ 
  ดังนั้น การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเยาวชนผู้ที่เป็นก าลัง
ส าคัญของชาติในอนาคต คณะผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการจัดท าหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่น าหลักค าสอน หลักปฏิบัติที่ถูกต้อง
ในศาสนาอิสลามมาจัดท าเป็นหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และยังเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ค าวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับหลักการทางศาสนา
อิสลามอีกด้วย 
   
2. วัตถุประสงค์ (Objective) 
 2.1  เพื่อสร้างและประเมินความเหมาะสมหนังสอืนิทานส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมส าหรบัเยาวชนมุสลิมใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ 
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 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนท่ีมีต่อหนังสือนิทานส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมส าหรบัเยาวชน
มุสลมิในสามจังหวัดชายแดนใต ้

 
3. วิธีการวิจัย 

  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ เยาวชนมุสลิม อายุ 6-8 ขวบ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เยาวชนมุสลิม อายุ 6-8 ขวบ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 30 คน  

โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

1. หนังสือนิทาน จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องความสุขของแม่ เรื่องบทเรียนของอาลี เรื่องน้ าใจ 
จากเพื่อนใหม่ เรื่องผลลัพธ์ที่แตกต่าง และเรื่องความสุขของการท าดี โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
    1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องโดยผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีการอ่าน การจัดท าหนังสือ
ส าหรับเด็ก และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในศาสนาอิสลาม 
    2) สร้างหนังสือหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 5 เรื่อง โดยบูรณาการกับโครงการบริการวิชาและการเรียนการสอน  
  3) ผู้วิจัยน าหนังหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ ให้ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก จ านวน 2 ท่าน ด้านภาษาไทย จ านวน 1 ท่าน 
และด้านการสอนศาสนาอิสลาม จ านวน 2 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของหนังสือนิทาน โดย
ใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 165-166) มีการ
ให้คะแนนระดับความเหมาะสม ดังน้ี 

   เหมาะสมน้อยท่ีสุด  ให้คะแนนเป็น 1 
   เหมาะสมน้อย   ให้คะแนนเป็น 2 
   เหมาะสมปานกลาง  ให้คะแนนเป็น 3 
   เหมาะสมมาก   ให้คะแนนเป็น 4 
   เหมาะสมมากที่สุด  ให้คะแนนเป็น 5 

  2. แบบสอบถามความพึงพอใจ มจี านวน 10 ข้อ โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
 1)  ศึกษาหลักการและทฤษฎีในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 2)  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert) จ านวน 10 ข้อ โดยก าหนดคุณภาพ 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 73) ดังนี ้

   ระดับคะแนน 1  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ  น้อยท่ีสุด 
   ระดับคะแนน  2  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจ  น้อย 
   ระดับคะแนน  3  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจ  ปานกลาง 
   ระดับคะแนน  4  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจ  มาก 
   ระดับคะแนน  5  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจ  มากท่ีสุด 
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  3) น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านการจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก 1 
ท่าน ด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน ด้านการสอนศาสนาอิสลาม 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ด้วย
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 165-166) แล้วน า
คะแนนการประเมินจากผู้เช่ียวชาญในแต่ละข้อมารวมกัน หารด้วยจ านวนข้อจึงได้ค่าเฉลี่ย แล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์
ความเหมาะสมที่ก าหนดไว้ จากนั้นจึงน าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมา
วิเคราะห์เพื่อน าไปพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ  

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมส าหรับเยาวชนมสุลมิในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ ตามขั้นตอนตอ่ไปนี้ 
 1. สร้างหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
จ านวน 5 เรื่อง 
 2. ประเมินคุณภาพของหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาความเหมาะสมของหนังสือนิทาน 
 3. ประเมินความพึงพอใจของเยาวชนที่ได้อ่านหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
เยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 1100504 ปฎิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 1 โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมเก็บข้อมูล สังเกตการณ์อ่านและประเมินการอ่านของเยาวชน 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 
  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสร้างหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 5 เรื่อง ไปวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1) วิเคราะห์ความเหมาะสม 

ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบประเมินความเหมาะสมในแต่ละข้อมารวมกัน หารด้วยจ านวนข้อจึงได้ค่าเฉลี่ย 
แล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์ความเหมาะสมที่ก าหนดไว้ จากนั้นจึงน าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มา
วิเคราะห์แยกเป็นรายด้าน 
 2)  วิเคราะห์ความพึงพอใจ 
  ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจในแต่ละข้อมารวมกนั หารด้วยจ านวนข้อจึงได้ค่าเฉลี่ย 
แล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีก าหนดไว้ จากนั้นจึงน าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มา
วิเคราะห์แยกเป็นรายด้าน 

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ การหาค่าร้อยละ การหาคา่เฉลี่ย (Mean)  การหาส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยใช้สูตร (พิสณุ  ฟองศรี. 2549 : 270-275) 
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3.6 กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั 
 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

การสร้างหนังสือนิทานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ

เยาวชนมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

 
 
 
 

1.  ความเหมาะสมของหนังสอืนิทาน
เพื่อส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม
ส าหรับเยาวชนมสุลิมในสามจังหวดั
ชายแดนใต ้
2.  ความพึงพอใจที่มตี่อหนังสือ
นิทานเพื่อส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม
ส าหรับเยาวชนมสุลิมในสามจังหวดั
ชายแดนใต ้

 
4 ผลการวิจัยและการอภิปราบผลการวิจัย (Result and Discussion) 

 การวิจัยเรื่อง การสร้างหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ผู้วิจัยได้สร้างหนังสือนิทานจ านวน 5 เรื่อง คือ เรื่องความสุขของแม่เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้าน
ความกตัญญู เรื่องบทเรียนของอาลีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย เรื่องน้ าใจจากเพื่อนใหม่
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านความเมตตา เรื่องผลลัพธ์ที่แตกต่างเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านความ
ขยันหมั่นเพียร และเรื่องความสุขของการท าดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ โดย ร่วมกับ
ผู้เ ช่ียวชาญเพื่อสร้างนิทานส าหรับเยาวชนมุสลิมที่มีคุณภาพดีส าหรับเยาวชน ทั้งด้านเนื้อหา รูปเล่ม และ
ภาพประกอบ ดังที่ วินัย รอดจ่าย (2558) กล่าวถึง การจัดท าหนังสือนิทานส าหรับเด็กและเยาวชนหนังสือเด็กที่ดี 
คือหนังสือท่ีเด็กอ่านแล้วสนุกสนานเพลิดเพลิน มีเนื้อหาสาระตรงกับใจที่เด็กอยากจะอ่าน มีรูปเล่มสีสันสวยสะดุดตา 
ชวนให้หยิบขึ้นมาดูมาอ่าน โดยไม่ต้องบังคับ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้หรือบันเทิงคดีก็ตาม ลักษณะที่ดีแบ่ง
ออกได้ ๓ ประการคือ ด้านเทคนิคการพิมพ์และการจัดรูปเล่มการจัดพิมพ์ภาพและตัวอักษรนั้นต้องชัดเจน ปกต้อง
สวยงาม ดึงดูดความสนใจเด็ก ขนาดรูปเล่มเหมาะสมกับความต้องการของเด็ก คุณภาพของกระดาษต้องดี ขนาด
ตัวอักษรเหมาะสมกับวัยของเด็ก การจัดหน้าหนังสือดูโปร่งตา ภาพกับตัวอักษรไม่ทันกัน และช่ือเรื่องดึงดูดความ
สนใจของเด็ก ด้านเนื้อหา เนื้อหาน่าสนใจ มีความสนุกสนาน ความยากง่ายเหมาะสมกับวัย เนื้อหาต้องถูกต้อง การ
ด าเนินเรื่องควรเร้าใจชวนให้ติดตาม เนื้อหาของเรื่องในแง่ของความสั้นยาวจะต้องเหมาะสมกับวัยของเด็กเป็นอย่าง
มาก ไม่ยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปในแด็กแตล่ะวัย ประโยชน์และแง่คิดหลังจากการอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว เด็กจะได้รับ
ประโยชน์จากการอ่านไปแล้ว อย่างไรบ้างและส านวนภาษาจะต้องเหมาะสมกับวัยของเด็กเป็นอย่างยิ่ง และด้าน
ภาพประกอบ ปกติแล้วหนังสือส าหรับเด็กจะมีภาพประกอบเกือบทุกหน้า ไม่ว่าจะเป็นบันเทิงคดี สารคดี หรือร้อย
กรอง ภาพประกอบน้ันจะต้องมีสีสันสวยงาม วาดอย่างประณีต สอดคล้องกับเนื้อหาของเรื่อง ภาพต้องถูกต้องขนาด
ภาพเหมาะกับขนาดของรูปเล่ม และน่าสนใจ 
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5. ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 

5.1 ควรวิจัยเพื่อสร้างหนังสือส าหรับเยาวชนมุสลิมโดยการน าหลักค าสอนจากอัลหะดีษมาเป็นแก่นเรื่อง 
ในการสร้างหนังสือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

5.2 ควรวิจัยหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชนส าหรับเยาวชนมุสลิมที่จ าหน่ายในท้องตลาดเพื่อศึกษา 
แนวทางความต้องการจ าเป็นของหนังสือส าหรับเยาวชนมุสลิมและศึกษาคุณภาพหนังสือในปัจจุบัน 
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การศึกษาการจัดประสบการณ์การเล่นโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายใน
รูปแบบ YMCA 3 Minute Step Test ในรายวิชา การเล่นและสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
A study of the traditional game play experience that affects physical 

performance in a YMCA 3 Minute Step Test in the course of play and creative 
media for children. Department of Early Childhood Education, Faculty of 

Education, University of Yala. 
 

Sunisa Thammabancha 
Faculty of Education , Yala Rajabhat University 

 
Abstract 

 This research aims to (1) study the experience of playing on folk themes affecting tempo 
pace is 3 minutes (YMCA 3 Minute Step Test) to evaluate the performance and endurance of the 
cardiovascular system. Circulation and (2) compare the experience of playing on folk themes 
affecting the rhythm, the pace is 3 minutes (YMCA 3 Minute Step Test) to evaluate the 
performance of endurance, heart and circulatory system. Higher first test 
 The samples used in the study were 30 students enrolled in the course of play and 
creative media for children. In the first semester of the year 2557 and the entire population of 30 
people aged between 20-24 years were selected by random sampling (Purposive sampling) 
samples. This research is an experimental research.  
 The instrument used for this research program using traditional game play that affects 
the rhythm pattern, the pace is 3 minutes (YMCA 3 Minute Step Test) to evaluate the 
performance of the endurance of the heart and circulatory system. The data collected was 
analyzed by using SPSS to determine the percentage of standard deviation. And testing the 

statistical Wilcoxon (Wilcoxon Signed-rank Test) at the 0.05. The results were as follows :   
 1.Previous studies have shown that the experience of playing with toys. The 
experimental group had a physical form (YMCA 3 Minute Step Test) is low (= 131.97) is the 
standard deviation was 13.16, the lowest at 110 beats per minute and maximum of 165 times a 
minute back. The experience of playing with toys. The experimental group had a physical form 
(YMCA 3 Minute Step Test) is low (= 125.67) is the standard deviation was 14.60, the lowest rate 
at 102 beats per minute and maximum of 156 times per minute.  
 2. Compare the results after the experience of playing with toys. The trial of 22 people 
with physical form (YMCA 3 Minute Step Test) higher than before the experience of playing with 
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toys. And experimental groups of 8 people with physical form (YMCA 3 Minute Step Test) lower 
than before the experience of playing the folk and experimental groups whose physical form 
(YMCA 3 Minute Step Test). higher than before the experience of playing the traditional game has 
an average rating of 16.55 and the sum is equal to 364.00, compared to physical form           
(YMCA 3 Minute Step Test) before and after the play experience. The folk find that after the 
experience of playing with toys. The experimental group had a physical form (YMCA 3 Minute 
Step Test) higher than before the experience of playing with toys. Statistically significant at the  
significance 0.05. 
 

1. บทน า 

 มนุษย์เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องพัฒนามนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กเพราะ
กระบวนการพัฒนาในวัยเด็กนั้นจะเป็นพ้ืนฐานอันมั่นคงส าหรับความส าเร็จในวัยผู้ใหญ่ วัยเด็กเป็นระยะที่ส าคัญและ
มีความหมายมากที่สุด ในการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม การเติบโตทางร่างกายและสติปัญญา ช่วงวัยแรกเกิด - 6 
ขวบ เป็นช่วงวัยส าคัญที่สุดที่เด็กควรได้รับการดูแลในเรื่องสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการกระตุ้น
พัฒนาการให้เกิดทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ (ประกฤติ พูลพัฒน์ , 2547) 
การส่งเสริมโดยการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับข้ันพัฒนาการของเด็กจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาได้รวดเร็วและ
พัฒนาได้สูงสุดตามศักยภาพ ในเรื่องการจัดกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อต่างๆ นั้นสามารถท าได้โดยผ่านเกม
การละเล่นพื้นบ้านไทย เนื่องจากพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เกิดขึ้ นก่อนการพัฒนาการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อมัดเล็ก (เบญจา ชลธานนท์, 2536) ดังนั้น การพัฒนาคนเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาประเทศ
เพราะคนเป็นปัจจัยช้ีวัดความส าเร็จของการพัฒนาในทุกด้าน  ปัจจัยด้านสุขภาพของคนจึงเป็นพื้นฐานส าคัญที่
จะต้องน ามาพิจารณาวางแผนจัดการให้มีความพร้อม การพัฒนาร่างกายเป็นการพัฒนาด้านอวัยวะและการท างานของ
ส่วนประกอบของร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ ได้รับกิจกรรมทางกายที่ถูกต้อง การท าให้ร่างกายมีความสมบูรณ์
แขง็แรงสามารถส่งเสริมได้หลายวิธี ทั้งการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการ การเล่นอย่างสม่ าเสมอและถูกต้องจะท าให้
เกิดพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เกิดขึ้นก่อนการพัฒนาการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีภูมิต้านทานโรคสูง  เพราะช่วยท าให้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายมีความแข็งแรง สามารถลดปัญหา
สุขภาพด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการออกก าลังกาย เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะเมตาโบลิคซินโดรม  
เป็นต้น 
  การเล่น สอนให้เด็กรู้จักเหตุผล การฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ มีกติกาในสังคม รู้จัก
แบ่งปันท าให้เด็กมีมิตรภาพที่ดีกับบุคคลอื่น การเล่นยังช่วยส่งเสริมเด็กมีอารมณ์แจ่มใส รู้จักควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง  ด้านสติปัญญา การเล่นยังช่วยส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสแสงความคิดตามสภาพแวดล้อมมีโอกาสแสดงออกด้าน
ความรู้ที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมให้เกิดจินตนาการและแรงบันดานใจ การละเล่นพื้นบ้านไทยส่งเสริมเด็กมี
ลักษณะเป็นทั้งเกม ซึ่งสามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายตามพื้นบ้าน น าวัสดุเหลือใช้  มีความสะดวกสบายและ
ประหยัด กติกาไม่มีความซับซ้อน เป็นการละเล่นเพื่อออกก าลังกาย เพื่อเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์ ส่งเสริม
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ทักษะต่างๆ ในการเคลื่อนไหว กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านนั้นยังส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทั้งทางด้าน ซึ่ งได้แก่ 
กล้ามเนื้อ ด้านการสื่อสาร ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และสังคม 
 สมรรถภาพทางกาย คือสิ่ง ส าคัญ ( สุพิตร สมาหิโต และคณะ . 2556 :4). ความอดทนของระบบหัวใจ
และไหลเวียนเลือด (cardiovascular endurance) เป็นความสามารถของหัวใจและหลอดเลือดที่จะล าเลียง
ออกซิเจนและสารอาหารไปยังกล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรง ไปยังกล้ามเนื้อขณะท างาน ให้ท างานได้เป็นระยะ
เวลานาน และขณะเดียวกันก็น าสารที่ ไม่ต้องการซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการท างานของกล้ามเนื้อออกจากกล้ามเนื้อที่ใช้
ในการออกแรง ในการพัฒนาหรือเสริมสร้างนั้น จะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ระยะเวลาติดต่อกันประมาณ 
10-15 นาที   ขึ้นไป ในการช่วยพัฒนาให้บุคคลสามารถกระท าภารกิจและประกอบชีวิตประจ าวันอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งท าให้บุคคลปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีความแข็งแรง ทนทาน มรีะดับสมรรถนะความอดทน
ของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดที่จะประกอบภารกิจในชีวิตประจ าวันให้ลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ ความสมบูรณ์
ของร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับสมรรถภาพทางกายยังท าให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจ 
อารมณ์และด ารงชีวิตอยู่อย่างมีประสิทธิภาพไปด้วยกัน ในเรื่องของสุขภาพความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับสมรรถภาพทางกายหรือ จะกล่าวว่า การมีพื้นฐานจากการมีสุขภาพดี ถ้ามีร่างกาย
ไม่ดี ความสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพก็ไม่ดีไปด้วยส่งผลต่อความสามารถของร่างกายที่จะประกอบภารกิจต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันก็ย่อมลดน้อยลงด้วย 

ด้วยเหตุนี้ การฝึกการละเล่นพ้ืนบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสมรรถภาพทางกายขึ้นได้ด้วยการท าให้ 
ร่างกายได้ออกก าลังกายหรือมีการเคลื่อนไหว ที่มีผลต่อการประเมินระดับสมรรถนะความอดทนของระบบหัวใจและ
ไหลเวียนเลือด เพื่อให้มีสมรรถภาพทางกายที่คงสภาพและเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้ดียิ่งๆ ขึ้น 
นอกจากน้ีแล้วยังเป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคภัยเบียดเบียน โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากสาเหตุ ขาดการออกก าลัง
กายได้อีกด้วย เช่น ลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ เพิ่มพูนประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบ
หมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบการย่อยอาหาร ฯลฯ ท าให้สัดส่วนและรูปร่างดีขึ้น ช่วยลดน้ าหนักส่วนเกินหรือ
ช่วยลดไขมันส่วนเกินในร่างกาย ช่วยลดความดันโลหิตสูง และช่วยลดไขมันในเลือด ช่วยเพิ่มความระดับโดย
สมรรถนะรูปแบบก้าวเป็นจังหวะ 3 นาที (YMCA 3 Minute Step Test) เพื่อประเมินระดับสมรรถนะความอดทน
ของระบบหัวใจและไหลเวียนเลอืด  ท าให้เกิดความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลอืดและเกิดประสิทธิภาพใน
การท างานมากขึ้น 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานทางด้าน
สุขภาพ รวมทั้งเป็นพื้นฐานของการเรียนการจัดประสบการณ์การเล่นโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน เพื่อประเมินระดับ
สมรรถนะความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ในรายวิชา การเล่นและสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ทั้งการฝึกซ้อมการละเล่นพ้ืนบ้านมีผลต่อร่างกายอันจะน าไปสู่การเรียนการสอนอย่างมีเป้าหมายการพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้เกิดต่อสมรรถภาพทางกายทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของ
ระบบต่างๆ ในร่างกายความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพดี  ผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเรื่อง การจัด
ประสบการณ์การเล่นโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านที่มีผลต่อรูปแบบก้าวเป็นจังหวะ  3 นาที (YMCA 3 Minute Step 
Test)  

 

2. วัตถุประสงค์ 
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2.1 เพื่อศึกษาการจัดประสบการณ์การเล่นโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านที่มีผลสมรรถภาพทางกายในรูปแบบ 
YMCA 3 Minute Step Test ระดับสมรรถนะความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ในรายวิชา การเล่น
และสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปี
การศึกษา 2557  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบการจัดประสบการณ์การเล่นโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านที่มีผลสมรรถภาพทางกายใน
รูปแบบ YMCA 3 Minute Step Test ระดับสมรรถนะความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ในรายวิชา 
การเล่นและสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
ปีการศึกษา 2557   
 

3. การทบทวนวรรณกรรม 

 สุพิตร สมาหิโต และคณะ (2556 :4)   กล่าวว่า สมรรถภาพทางกาย คือ สิ่ง ส าคัญ เป็นความอดทนของ
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด (cardiovascular endurance) เป็นความสามารถของหัวใจและหลอดเลือดที่จะ
ล าเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปยังกล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรง ไปยังกล้ามเนื้อขณะท างาน ให้ท างานได้เป็น
ระยะเวลานาน และขณะเดียวกันก็น าสารที่ ไม่ต้องการซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการท างานของกล้ามเนื้อออกจาก
กล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรง ในการพัฒนาหรือเสริมสร้างนั้น จะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ระยะเวลา
ติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที   ขึ้นไป ในการช่วยพัฒนาให้บุคคลสามารถกระท าภารกิจและประกอบ
ชีวิตประจ าวันอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งท าให้บุคคลปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีความแข็งแรง ทนทาน มี
ระดับสมรรถนะความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดที่จะประกอบภารกิจในชีวิตประจ าวันให้ลุล่วงไป
ด้วยดี 

 เบญจา ชลธานนท์  (2536)  กล่าวถึง การพัฒนาแด็กว่า การส่งเสริมโดยการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ขั้นพัฒนาการของเด็กจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาได้รวดเร็วและพัฒนาได้สูงสุดตามศักยภาพ ในเรื่องการจัด
กิจกรรมให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อต่างๆ นั้นสามารถท าได้โดยผ่านเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย เนื่องจากพัฒนาการ
ทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เกิดขึ้นก่อนการพัฒนาการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมัดเล็ก  

 

4. วิธีการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่
ศึกษาในรายวิชาการเล่นและสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปีการศึกษา 2557   
 4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาวิจัย ประกอบด้วย นักศึกษาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย     ที่ศึกษาในรายวิชาการเล่นและสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จ านวน ทั้งสิ้น 30 คน มีอายุระหว่าง  20 - 24  ปี  สุ่มโดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling )  
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4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 
 4.2.1 โปรแกรมการฝึกการละเล่นพื้นบ้าน  มีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี ้

  1)  ศึกษาโปรแกรมการฝึกจากหลักการทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   2) น าโปรแกรมการฝึกที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญในด้านการสอนพลศึกษา จ านวน 3 คน 
ตรวจสอบความสอดคล้อง ของโปรแกรมการฝึกการละเล่นพื้นบ้านเพื่อประเมินระดับสมรรถนะความอดทนของ
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ในนักศึกษากับวัตถุประสงค์ของการฝึก โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index 
of Item Objective Congruence) และก าหนดค่าดัชนีความสอดคล้องไม่ต่ ากว่า 0.50 ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน.          
(2554: 52). โดยตรวจสอบโปรแกรมฝึกกับวัตถุประสงค์ของการฝึกใน 10 ประเด็น ซึ่งปรากฏว่าโปรแกรมฝึกที่
น าไปใช้ในการทดลองมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตามรายละเอียด ดังนี ้
 
  (1) การจัดประสบการณ์การเล่นมีความเหมาะสม มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 
  (2) ความหนักของกิจกรรม   มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.66 
  (3) จ านวนครั้งในแต่ละท่าฝึก   มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.66 
  (4) ความบ่อย/ความถี่ กิจกรรม   มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.66 
  (5) การเสริมสร้างความอดทนของระบบ  มคี่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.66 
   ไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ 
  (6) ระยะเวลาในการพักแต่ละเซต   มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.66 
  (7) การเล่นมีความเหมาะสม   มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.66 
  (8) จ านวนความถี่ วัน/สัปดาห์   มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.66 
  (9) ระยะเวลาทั้งหมด 8 สัปดาห์   มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.66 
  (10) อุปกรณ์ที่น ามาใช้มีความเหมาะสม  มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.66 
   
  3) น าโปรแกรมการฝึกท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ ไปศึกษาน าร่องโดยการทดลองใช้
โปรแกรมการฝึกกับนักศึกษาสาขาอื่น จ านวน 15 คน เพื่อศึกษาหาความเป็นไปได้ของการน าโปรแกรมการฝึกไปใช้  
ผลปรากฏว่าปฏิบัติได้ทันเวลาตามโปรแกรม 
   4) ตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมการฝึกการละเล่นพื้นบ้าน ในการท าวิจัย เพื่อพิจารณา 
ตรวจสอบ  
   5) น าโปรแกรมการฝึกการละเล่นพื้นบ้าน ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์และอภิปรายผลในการวิจัยต่อไป 
   4.2.2 แบบทดสอบรูปแบบก้าวเป็นจังหวะ 3 นาที (YMCA 3 Minute Step Test) เพื่อประเมิน
ระดับสมรรถนะความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ซึ่งเป็นแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อใช้ทดสอบของกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง ผู้วจิัยได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ด้วยวิธีการดังนี้ 
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    1) น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับนักนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
นักศึกษาสาขาอื่น จ านวน 15 คน   
    2) น าผลการทดสอบวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการค านวณหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนนการทดสอบ ครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 จากสูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน  ( Pearson Product Moment Correlation Coefficient ) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.816  
 
 4.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1) ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตหัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลและท าการทดลอง  
  2) ศึกษารายระเอยีดเกี่ยวกับวิธีการ เครื่องมือ อุปกรณ ์และสถานที่ท่ีจะใช้ในการวิจัย 
   3) จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ ์และแบบฝึก เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก ่วัน ศุกร์ เวลา 
13:00-16:00 ห้อง 08-201 และโรงยิม อุปกรณ ์ต่างไ เช่น กล่องสูง 30 เซนติเมตร  นาฬิกาจับเวลา นกหวีดให้
สัญญาณ 
  4) ผู้วิจัยควบคุมการทดลอง และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  โดยท าการทดลองระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 
ถึง 29 พฤศจิกายน 2557 
 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation )ค่าสูงสุด (Minimum) และค่าต่ าสุด (Maximum) ของสมรรถภาพทางกายใน
รูปแบบ (YMCA 3 Minute Step Test) ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเล่นโดยใช้การละเล่นพ้ืนบ้าน 
ทดสอบความแตกต่างของสมรรถภาพทางกายในรูปแบบ (YMCA 3 Minute Step Test) ก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์การเล่นโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน ด้วยสถิติทดสอบ วิลคอกซัน (Wilcoxon Signed-rank Test) (ทรง
ศักดิ์  ภูสีอ่อน. 2554: 364-367). 
 

5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

  การศึกษาและเปรียบเทียบการฝึกการละเล่นพ้ืนบ้าน ที่มีผลต่อรูปแบบก้าวเป็นจังหวะ 3 นาที  
(YMCA 3 Minute Step Test) เพื่อประเมินระดับสมรรถนะความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ใน
รายวิชา การเล่นและสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎยะลา     ปีการศึกษา 2557 เมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับสมรรถนะความอดทนของระบบหัวใจและ
ไหลเวียนเลือดด้วยแบบทดสอบ รูปแบบก้าวเป็นจังหวะ 3 นาที (YMCA 3 Minute Step Test) หลังการฝึกพบว่า 
กลุ่มทดลองที่ท าการฝึกด้วยการฝึกการละเล่นพ้ืนบ้าน ต่อระดับสมรรถนะความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียน
ก่อนการจัดประสบการณ์การเล่นโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน กลุ่มทดลองมีสมรรถภาพทางกายในรูปแบบ (YMCA 3 
Minute Step Test) อยู่ในระดับต่ า ( x = 131.97) มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 13.16 ค่าต่ าสุด เท่ากับ 
110 ครั้งต่อนาที และค่าสูงสุด เท่ากับ 165 ครั้งต่อนาที ส่วนหลังการจัดประสบการณ์การเล่นโดยใช้การละเล่น
พื้นบ้าน กลุ่มทดลองมีสมรรถภาพทางกายในรูปแบบ (YMCA 3 Minute Step Test) อยู่ในระดับต่ า ( x = 125.67) 
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มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 14.60 ค่าต่ าสุด เท่ากับ 102 ครั้งต่อนาที และค่าสูงสุด เท่ากับ 156 ครั้งต่อนาที 
ยังสอดคล้องงานวิจัยของ Latin et al. (2001) ผู้วิจัยได้ก าหนดความสูงของอุปกรณ์ 0.1, 0.2 และ 0.3 เมตรและ
จังหวะการก้าวขึ้นลง 20 และ 25 รอบต่อนาที พบว่าค่าความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดมีความสัมพันธ์กับ
ค่าที่วัดได้จากเครื่องวิเคราะหก์๊าซอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.95 และ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่าเท่ากับ 1.7 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ
งานวิจัยในครั้งนี้ซึ่งใช้อุปกรณ์สูง 16 ¼ นิ้ว (0.406 เมตร) จังหวะการก้าวข้ึนลง 20 และ 24 รอบต่อนาที ระยะเวลา
ในแต่ละช่วงการทดสอบ 3 นาที ทดสอบ 2 ช่วงต่อเนื่องกัน เพราะการทดสอบค่าความสามารถในการใช้ออกซิเจน
สูงสุดที่ ระดับความหนักต่ ากว่าสูงสุด (submaximal exercise test) จะใช้ระยะเวลาในการทดสอบอยู่ ระหว่าง     
6 – 12 นาที (Foss and Keteyian, 1998) และจากการศึกษายังพบอีกว่าหลังการจัดประสบการณ์การเล่นโดยใช้
การละเล่นพ้ืนบ้าน กลุ่มทดลองจ านวน 22 คน มีสมรรถภาพทางกายในรูปแบบ (YMCA 3 Minute Step Test) สูง
กว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเล่นโดยใช้การละเล่นพ้ืนบ้าน และกลุ่มทดลองจ านวน 8 คน มีสมรรถภาพทางกาย
ในรูปแบบ (YMCA 3 Minute Step Test) ต่ ากว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเล่นโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านและ
กลุ่มทดลองที่มีสมรรถภาพทางกายในรูปแบบ (YMCA 3 Minute Step Test) สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การ
เล่นโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านมีค่าเฉลี่ยของอันดับ เท่ากับ 16.55 และผลรวมอันดับ เท่ากับ 364.00 และจากการ
เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายในรูปแบบ (YMCA 3 Minute Step Test) ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การ
เล่นโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน พบว่า หลังการจัดประสบการณ์การเล่นโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน กลุ่มทดลองมี
สมรรถภาพทางกายในรูปแบบ (YMCA 3 Minute Step Test) สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเล่นโดยใช้
การละเล่นพ้ืนบ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการการฝึกการละเล่นพื้นบ้าน สามารถพัฒนารูปแบบก้าวเป็น
จังหวะ 3 นาที (YMCA 3 Minute Step Test) เพื่อประเมินระดับสมรรถนะความอดทนของระบบหัวใจและ
ไหลเวียนเลือดในนักศึกษาได้ ดังจะเห็นได้จากกลุ่มทดลอง มีการรูปแบบก้าวเป็นจังหวะ 3 นาที (YMCA 3 Minute 
Step Test) เพื่อประเมินระดับสมรรถนะความอดทนของระบบหวัใจและไหลเวียนเลอืดได้ดีขึ้น อย่างชัดเจนและการ
พัฒนาขึ้น ดังนั้นผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้พัฒนาต่อรูปแบบก้าวเป็นจังหวะ  3 นาที  
(YMCA 3 Minute Step Test) เพื่อประเมินระดับสมรรถนะความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นต่อไป  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 6.1.1. ควรน ากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเล่นโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านต่อระดับสมรรถนะด้าน
อืน่ ที่ใช้การน าไปประยุกต์ใช้ในการท ากิจกรรมที่ต้องใช้การเรียนการสอนด้านต่างด้วย 
 6.1.2. สามารถน าไปเสริมสร้างและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเล่นโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน  
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาข้อบกพร่องของสมรรถนะ เฉพาะส่วนซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสมรรถภาพ
ร่างกาย 
 6.1.3. ควรมีค านึงความพร้อมของสมรรถภาพทางกาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 6.1.4. ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการน าไปสู่ความสนใจมากขึ้นในการจัดการเรียน
การสอนมากขึ้น 
 6.1.5. การจัดประสบการณ์การเล่นโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านเกิดความสนุกสนานไม่น่าเบื่อเพราะ
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตัวเอง 
 6.1.6. ท าให้การเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจที่ก าหนดเป้าหมายไว้ ไปสู่สมรรถภาพทางกาย
และสุขภาพท่ีดี 
 

6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
6.2.1. ควรศึกษาและเปรียบเทียบผลของการจัดประสบการณ์การเล่นโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านใน

สาขาวิชาอื่นๆ บ้างเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
6.2.2. ควรศึกษาและเปรียบเทียบการจัดประสบการณ์การเล่นโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านในด้านอื่นๆ 

ที่ส าคัญต่อนักศึกษาสาขาอ่ืนๆ ในจังหวัดชายแดนใต้ 
6.2.3. ควรจะมีการศึกษาการสร้างโปรแกรมการจัดประสบการณ์การเล่นโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านที่

เหมาะสมกับเพศ อายุของผู้รับการฝึกอื่นๆ ด้วย  
 

8. เอกสารอ้างอิง 

กรมพลศึกษา, (2539). Physical Best รูปแบบใหม่ของการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย. กรุงเทพมหานคร:โรง 
พิมพ์ดอกเบี้ย. 

กาญจนา มณีแสง. 2542). สถิติส าหรับพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  ภาควิชาวิจัยและวัดผล 
  ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบรูพา. 
กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน  ส านักนันทนาการ  กรมพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2557).  

การละเล่นพื้นบ้านไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ เอส.ออฟเซ็ทกราฟฟิ คดีไซน์. 
คณาจารย์ชมรมเด็ก. (2545). การละเล่นของเด็กไทย. กรุงเทพมหานคร: สุวีรยิาสาสน.์ผ่องพันธุ์  มณีรตัน.์  

2545. มานุษยวิทยากับการศึกษาคติชาวบ้าน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ 
เจษฎา ธีรวิศิษฏ์กลุ. (2555). การวัดปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสดุโดยวิธีทางตรงและวิธีทางอ้อม แบบQueen's  

college step test. การค้นคว้าแบบอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ, สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา,  
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

ฉวีวรรณ คูหาภินันท.์ (2529). การละเล่นของไทย. คติชนวิทยา เอกสารการนิเทศการศึกษาฉบับ  184 หน่วย 
การศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู. 

ชัชชัย โกมารทัต. (2549). กีฬาพ้ืนเมืองไทยภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเยลโล่การพมิพ์. 
ธิดา  โมสิกรัตน์. (2532).  การละเล่นพื้นบ้าน  ใน  ศิปะการละเลน่และการแสดงพ้ืนบ้านของไทย.  
 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมธิราช. 
 
 



146 

 

 



146 
 

การใช้วิธีสอนแบบโครงงานและละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ในรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น 

(Using Project – Based  Teaching and Creative Drama in Thai  
Folk Literature Studies for Learning and Development) 

 

 
ธวัลรัตน์  พรหมวิเศษ 

Tawalrat  Promwiset 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
Faculty of humanities and  Social Science 

Yala Rajaphat University 
 

 

Abstract 
 

The study of Using Project – Based Teaching and Creative Drama in Thai Folk Literature 
Studies for Learning and Development is qualitative research. The purposes of this study are 1.) 
to study on using Project – Based Teaching for learner development. 2.) to Study the results of 
creative drama for learner development. 3.) to Study the results of integration of using project- 
base teaching and creative drama.  The target group of the study is 44 Fourth year students in 
Bachelor of Education in Thai at Yala Rajaphat University. They study Folk Literature in second 
semester, 2014 academic year (January 2015 – April 2015). The research instruments are project 
activities, creative drama, and questionnaire.  The study methods are authentic assessment which 
consists of behavior observation, interview key informants and casual Informants, achieve test. 
The study result found that learners can design the project, perform follow the project and 
resolve the problem and they can achieve subject objectives. Learners can create their 
innovation by using creative drama which develops from folk literature which spread in learners’ 
community.  
 
Key words: Project – Based Teaching , Creative drama , Learner development, Folk Literature 

 
1. บทน า 
  การศึกษาในทศวรรษที่ 21  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  เพื่อผู้เรียนจะได้มีทักษะใน      
การท างาน การจัดการปัญหา และมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
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เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้  จึงมีการออกแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนหรือวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ อย่าง
หลากหลาย วิธีการสอนหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญประการหนึ่งคือการสอนแบบโครงงาน ที่ผู้สอนท าหน้าที่
เป็นผู้อ านวยความสะดวก .ในขณะที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยการออกแบบกิจกรรม แก้ไขปัญหา ปฏิบัติกิจกรรม และ
ประเมินผลกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้เรียนจะได้เกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงซึ่งจะกลายเป็นความรู้ฝังลึกในท่ีสุด  
 นอกจากนี้วิธีการสอนด้วยละครสร้างสรรค์ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด  การใช้
จินตนาการ  การแสดงออก และการสื่อสาร ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้กระบวนการท างานเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานของตนเองในรูปสื่อละครเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาในรายวิชา โดยไม่เน้นความส าคัญของบทบาทการแสดง 
เพียงแต่ให้ผู้เรียนได้ใช้ความเป็นมนุษย์ภายใต้สถานการณ์สมมติที่เหมาะสม  การเรียนรู้โดยใช้ละครสร้างสรรค์จึง
สามารถน าไปบูรณาการได้กับวิธีสอนแบบโครงงาน  เพราะกระบวนการวางแผนแบ่งงานกันท า ทั้งฝ่ายผลิต และฝ่าย
แสดง  ล้วนเป็นการท างานในรูปแบบโครงงานทั้งสิ้น ผู้เรียนต้องแก้ไขปัญหา แบ่งงาน และรับผิดชอบการท างาน
ร่วมกัน ภายใต้การอ านวยความสะดวกของผู้สอน              
  รายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นรายวิชาเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย เป็นรายวิชาที่มุ่งศึกษาวรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลักษณ์ที่ส าคัญของท้องถิ่นทั้งในด้าน 
ประวัติความเป็นมา รูปแบบการประพันธ์ เนื้อหา แนวคิดและความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม  ด้วยเหตุที่
ศิลปกรรมแขนงวรรณศิลป์เป็นวัตถุดิบส าคัญในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมแขนงอื่นโดยเฉพาะคีตศิลป์ และนาฏยศิลป์ 
วรรณกรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นศิลปกรรมแขนงวรรณศิลป์จึงสามารถน ามาสร้างสรรค์เป็นละครซึ่งเป็นศิลปกรรมแขนง
นาฏยศิลป์ได้เป็นอย่างดี   การใช้วิธีการสอนด้วยละครสร้างสรรค์จึงน่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารพัฒนาผู้เรียนใน
รายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่นได้  ละครสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามวิธีการสอนแบบโครงงาน  
น่าจะเป็นแนวทางที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้โดยสมบูรณ์ เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ปลายทางคือความตระหนัก
ในคุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ตลอดจนเป็นแนวทางน าไปสู่นวัตกรรมการเรียนการสอนด้านวรรณคดีศึกษาท่ีส าคัญประการหนึ่ง  
   

อน่ึงนักศึกษาวิชาชีพครูเป็นผู้เรียนที่จะต้องออกไปประกอบวิชาชีพที่สัมพันธ์กับบริบทของการศึกษาและ
สัมพันธ์กับผู้เรียนในระดับชั้นอื่นๆ  บทบาทดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญที่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนในวิชาชีพนี้ได้เกิดทักษะ
การเรียนรู้ที่หลากหลายในบริบทของสังคมร่วมสมัย  นักศึกษาวิชาชีพครูนอกจากจะได้เรียนรู้วิธีสอนแบบต่างๆแล้ว  
การเป็นผู้ได้รับการปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวด้วย น่าจะเป็นส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะ  การเรียนรู้เพิ่มขึ้น  
สามารถน าวิธีการสอนที่ตนได้รับการปฏิบัติจากประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนของตนได้อีกทอดหนึ่ง  อัน
จะก่อให้เกิดผลปลายทางได้อีกคณานับ เป็นต้นว่าการน าไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา 
เนื่องจากวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นส่วนหน่ึงของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีบทบาทส าคัญต่อชุมชน  

2.วัตถุประสงค ์(Objective) 

1) ศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
2) ศึกษาผลการใช้ละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียน   
3) ศึกษาผลการบูรณาการการใช้วิธีสอนแบบโครงงานกับละครสร้างสรรค์  
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3.วิธีการวิจัย (Research Methodology) 

การวิจัยเรื่อง “การใช้วิธีสอนแบบโครงงานและละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชา
วรรณกรรมท้องถิ่น” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาผลพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย ช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเรียนรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น จ านวน 44 คน  ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึง เมษายน 2558 การวิจัยใช้แนวคิดเรื่องการสอน
แบบโครงงาน และการสอนด้วยละครสร้างสรรค์ รวมทั้งแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวรรณกรรม  ด้วยความ
ตระหนักว่าแนวคิดทั้งสามประการสามารถน ามาบูรณาการร่วมกันได้อย่างเหมาะสม   
 ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนแบ่งกลุม่เพื่อส ารวจวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทนิทาน ต านาน ที่แพร่กระจายอยู่ในชุมชน
ของผู้เรียน   และได้คัดเลือกวรรณกรรมท้องถิ่นเพื่อน าไปถ่ายทอดในรูปแบบละครพื้นบ้าน  ผู้เรียนได้แบ่งงานกันท า
ตามแนวคิดของวิธีการสอนแบบโครงงานตามฝ่ายต่างๆตามความถนัด  จากนั้นจึงได้ออกแบบการแสดงด้วยการ
พัฒนาวรรณกรรมพื้นบ้านที่มีอยู่แล้วเป็นบทละคร จัดหาเครื่องแต่งกาย สถานที่แสดง และฝึกซ้อมการแสดง 
จนกระทั่งน าไปสู่การแสดงจริงในที่สุด  ผู้สอนเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับบทการ
แสดง การจัดเตรียมเสื้อผ้า และสถานที่จัดแสดง ส่วนการฝึกซ้อมและก ากับการแสดงนั้น เป็นบทบาทของผู้เรียน
ทั้งหมด  

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง (Authentic Assessment) ประกอบไปด้วย
การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ  และผู้รู้   และการประเมินผลด้วยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ด้วย
แบบทดสอบข้อเขียน  การสังเกตพฤติกรรมได้แก่การสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนตั้งแต่การแบ่งกลุ่มท างาน การออกแบบ
กิจกรรม การฝึกซ้อมการแสดง และการแสดงจริง  การสัมภาษณ์ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ผู้เรียนฝ่ายต่างๆ ในด้าน
ความพึงพอใจ และการสัมภาษณ์ผู้รู้ประกอบด้วยนักวิชาการด้านการศึกษา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการละคร  ซึ่งผู้รูดังกล่าวเป็นผู้ชมการแสดงละครพื้นบ้านดว้ย  ในด้านการทดสอบผลสมัฤทธ์ิผู้วิจัยได้
ใช้แบบทดสอบข้อเขียนให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการแสดงละครพื้นบ้านของผู้เรียนทีสัมพันธ์
กับรายวิชาเรียน   
 
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Result and Discussion) 

ผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนสามารถออกแบบโครงงาน ปฏิบัติตามโครงงานและสามารถแก้ไขปัญหา จน
สามารถปฏิบัติงานได้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา  และผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมของตนเองโดยใช้
ละครสร้างสรรค์ซึ่งพัฒนามาจากวรรณกรรมท้องถิ่นที่แพร่กระจายอยู่ในชุมชนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ดังนี ้

1) ผลการใช้วิธีสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
จากสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ผู้วิจัยพบว่านักศึกษามีศักยภาพในการท างานเป็นกลุ่มและสามารถค้นหา 

ความถนัดของตนเองได้ สามารถออกแบบกิจกรรม ปฏิบัติและถ่ายทอดการแสดงออกมาได้ดี ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน  
การติดตามงาน แก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์การแสดง  โดยผู้สอนให้โจทย์ในการคิดแก้ไขปัญหาด้วยการให้ผู้เรียน
ช่วยกันสร้างสรรค์ละครพื้นบ้านข้ึนมาหนึ่งเรื่องจากวรรณกรรมท้องถิ่นประเภท นิทาน ต านาน ที่แพร่กระจายอยู่ใน
ชุมชนของผู้เรียนเอง  โดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็น 8 กลุ่ม ค้นหาและส ารวจวรรณกรรมท้องถิ่นในชุมชนของตนจาก
การสอบถามและสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชน ได้วรรณกรรมท้องถิ่นประเภทนิทาน ต านาน  ประกอบด้วย  1) เปาะเน 
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เมาะเน ตอน นาเกลือ  2) บาแวแมเราะ บาแวปูเต๊ะ  3) ค าถามของเลาะ  4) กวางกับเสือ  5) แมวเป็นเพื่อนกับเสือ           
6) เมาะบางา  7) ต านานบ้านแมแน  8) งูเจ้าที่ จากนิทาน ต านาน ทั้ง 8 เรื่อง ซึ่งมีทั้งนิทานมหัศจรรย์ นิทาน
อธิบายเหตุ  นิทานสัตว์ นิทานคติ นิทานศาสนา นิทานตลก และ นิทานเข้าแบบ จากนิทานทั้งหมด ได้คัดเลือก
นิทานเรื่องบาแวแมเราะ บาแวปูเต๊ะ มาพัฒนาเป็นละครพื้นบ้าน  เนื่องจากแสดงความเป็นท้องถิ่นได้ชัดเจนและ
สามารถน ามาถ่ายทอดในรูปการแสดงได้อย่างมีสีสัน เข้าใจง่าย มีรสของอารมณ์ความเป็นมนุษย์อย่างหลากหลาย 
รวมทั้งให้คติธรรมสอดแทรกมากับเนื้อเรื่อง นอกจากนี้เรื่องบาแวแมเราะบาแวปูเต๊ะ ยังประกอบไปด้วยเพลง
พื้นเมืองแบบปาตงที่เป็นส่วนที่สร้างสีสันให้ละครมีศิลปะหลากหลายชนิด สอดคล้องกับแนวคิดศิลปะส่องทาง   
ให้แก่กัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2) ผลการใช้ละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียน   
จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน รวมทั้งการทดสอบผลสัมฤทธ์ิด้วยแบบทดสอบข้อเขียน พบว่าผู้เรียน 

ตระหนักในเนื้อหาและรสของวรรณกรรมท้องถิ่นในรูปสื่อละครได้มากกว่าการรับรู้จากการอ่านหรือการฟังเพียง
ประการเดียว เนื่องจากการที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการแสดงด้วยตนเอง แม้จะเป็นฝ่ายผลิตที่ไม่ใช่ผู้แสดงโดยตรง 
ผู้เรียนก็มีโอกาสซึมซับเรื่องราวจากรายละเอียดของงานที่ตนต้องรับผิดชอบ เช่นฝ่ายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายต้อง
จัดหาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง เท่ากับว่าผู้เรียนได้มีใจจดจ่ออยู่กับเนื้อเรื่องโดยทางอ้อม 
ส าหรับผู้เรียนที่เป็นนักแสดงก็ได้มีโอกาสซึมซับบทบาทตัวละครทั้งฝ่ายดีฝ่ายร้าย ซึ่งมักปรากฏเป็นคู่ตรงกันข้าม
อย่างชัดเจนผ่านนิทานพื้นบ้านประเภทนิทาน ผู้เรียนมีโอกาสตระหนักในเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่
ถ่ายทอดผ่านบทละคร ตระหนักในคุณค่าและโทษภัยของความดีความช่ัว  ตามธรรมชาติของวรรณกรรมทีแม้ไม่ได้
มุ่งสอนคุณธรรมและจริยธรรมโดยตรง แต่รสจากอารมณ์ในท้องเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น สุข เศร้า เหงา ทุกข์ อันเป็นภาวะ
วิสัยของความเป็นมนุษย์ก็เป็นเครื่องน าทางเป็นสู่การขัดเกลาทางปัญญาของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

3) ผลการบูรณาการการใช้วิธีสอนแบบโครงงานกับละครสร้างสรรค์  
 จากการสังเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ์ผู้เรียน ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนมีศักยภาพในการออกแบบงาน
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการกลุ่ม ได้เป็นอย่างดี  การผลิตละครสร้างสรรค์ด้วยการจัดท าโครงงานผู้เรียนได้แบ่ง
ผู้รับผิดชอบงานออกเป็น  1) ฝ่ายบท พากย์เสียงและก ากับการแสดง 2) ฝ่ายนักแสดง 3) ฝ่ายเสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กาย 3) ฝ่ายสวัสดิการ 4)  ฝ่ายสถานที่  5) ฝ่ายบันทึกภาพ และ 6) ฝายแต่งหน้า แต่ละฝ่ายจะช่วยกันรับผิดขอบ
ภารกิจของตนเองและช่วยกันท างานอย่างเท่าเทียมกันในแง่ของการสร้างสรรค์บทละคร ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนสามารถ
พัฒนาบทละครจากเนื้อหาเดิมที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชน ด้วยการสร้างตัวละครขึ้นมาใหม่ให้เรื่องราวมีสีสัน
มากขึ้น คิดบทพูดของตัวละครที่เหมาะสมกับท้องเรื่อง แม้จะประสบปัญหาในเรื่องของการใช้ค าราชาศัพท์บ้างแต่
ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนก็คอยติดตามและช่วยชี้แนะในฐานะพี่เลีย้งของโครงงาน โดยเหตุที่ละครพื้นบ้านเรื่องนี้ได้จัดแสดง
ภายนอกมหาวิทยาลัยคือท่ีอุทยานการเรียนรู้ยะลา เปิดโอกาสให้เยาวชนและผูป้กครองภายนอกได้มาร่วมชมดว้ย จึง
ท าให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนได้เป็นอย่างดี  และจากการติดตามงานตั้งแต่เริ่มกระบวนการจน
สิ้นสุดกระบวนการ ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนมีทักษะการท างานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบในการท างานของตนเป็น
อย่างดี 
 ในด้านการสัมภาษณ์ผู้รู้ซึ่งประกอบไปด้วยนักวิชาการด้านการศึกษา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการละคร พบว่าการแสดงละครพื้นบ้านเรื่องบาแวแมเราะ บาแวปูเต๊ะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและ
ผู้ชมเป็นอย่างดี เนื่องจากมีลักษณะความเป็นท้องถิ่น มีธรรมชาติของความเป็นละครที่มีอารมณ์หลากหลายมีสีสัน 
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ซึ่งผู้เรียนสามารถถ่ายทอดผ่านบทบาทการแสดงได้เป็นอย่างดี แต่ในแง่ของศาสตร์การละครนั้นผู้แสดงยังขาดทักษะ
บางประการเป็นต้นว่าพลังในการเปล่งเสียง นอกจากน้ียังอ่อนด้อยในด้าน      การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดง
ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ ในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเนื่องจากผู้เรียนเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ซึ่งผ่าน
การศึกษารายวิชามาอย่างครบถ้วน และก าลังเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถือเป็นผู้เรียนที่มี
ประสบการณ์การเรียนรู้มาพอสมควรจึงมีศักยภาพในการแสดงความสามารถตามความถนัดเฉพาะบุคคล 
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  อันประกอบไป
ด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (Cognitive Skills) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills)  ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมจากเนื้อหาของการแสดง และการท างานร่วมกันด้วยความรับผิดชอบประกอบกัน ผู้เรียนได้รับ
ความรู้เรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะร่วมกันกับศิลปะแขนงอื่นด้วย ผู้เรียนมีทักษะทาง
ปัญญาในการวิเคราะห์สังเคราะห์บทละคร และมีทักษะทางปัญญาในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลงาน ผู้เรียนมี
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจากการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดกิจกรรมเพื่อสื่อสารให้แก่ผู้ชม  
  จากผลการวิจัยทั้งหมดสรุปได้ว่าการใช้วิธีสอนแบบโครงงานและละครสร้างสรรค์สามารถน ามาบูรณาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาวิชาวรรณกรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากธรรมชาติของรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมจะมีเนื้อเรื่องที่เป็นวัตถุดิบส าคัญในการน าไปสร้างสรรค์เป็นละครสร้างสรรค์อยู่แล้ว ผลจาก
การวิจัยครั้งนี้จึงน่าจะเป็นแนวทางที่ดีในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านวรรณคดีศึกษา 
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Abstract 
 

Science process occurs naturally, spontaneously in our minds. By logically breaking down 
the steps in our thinking, we can use science process to find out how to answer our questions 
about how the world works. Science process is not just useful in science, but in any situation that 
requires critical thinking. Science process skills include observing qualities, measuring quantities, 
sorting/classifying, inferring, predicting, experimenting, and communicating. This paper aims to 
brief about the results of using training activities packages towards improving science process 
skills of the students in Faculty of Education, Yala Rajabhat University (YRU) including to evaluate 
the students’ satisfaction who was learned through training activities packages. Quasi-
experimental namely One group pretest posttest design was conducted to 1 classroom of 
undergraduate students in Faculty of Education   (34 people) which was selected by simple 
sampling random. The training activities packages which was used in this research has 4 steps of 
instruction as definition, examples, implementation and construct knowledge. The results showed 
that training activities packages  has effectively to increase the skills of science process of the 
samples. Moreover, The samples felt positively to learning through training activities packages. 
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1.บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) รวมทั้งที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) ได้ให้ความส าคัญกับความรู้ความเข้าใจ หรือมโนทัศน์ และมีทักษะเกี่ยวกับทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยก าหนดว่าทุกหลักสูตรตอ้งจัดให้ผู้เรียนได้เรยีนรู ้เกี่ยวกับความรูแ้ละทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืนไว้ในมาตรา 23 (2) ซึ่งทักษะดังกล่าวจะน าไปสู่
ทักษะการคิด การแก้ปัญหา  อันเป็นทักษะที่จ าเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่จะไปเป็น
ครูซึ่งต้องอบรมสั่งสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4)  
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และยังเป็นทักษะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอีกด้วย คณะครุ
ศาสตร์ตระหนักในความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดรายวิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ไว้ในของโครงสร้างของ
รายวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษา ทุกวิชาสาขาวิชา และเป็นวิชาบังคับให้ทุกคนที่เรียนครู
ต้องเรียน  
 แต่จากประสบการณ์ในการสอนรายวิชาดังกล่าวของผู้วิจัยมา เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา พบว่ายังขาดสื่อที่
จะช่วยสร้างความเข้าใจ หรือสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ออกแบบและปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์โดยขาดความคิดรวบยอดที่
ถูกต้องเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเห็นว่าการสร้างชุดฝึกทักษะดังกล่าว จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีถูกต้องได้ จึงพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขึ้น 
 
2.วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรส์ าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี สาขา
การศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาที่เรยีนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ระหว่างหลังเรียนและก่อนเรียน 
 3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา  
คณะครุศาสตรร์ะหว่างหลังเรียนและก่อนเรยีน 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรส์ าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา   
 
3. การทบทวนวรรณกรรม 

3.1 ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
สมาคมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ( American Association for the Advancement of Science-

AAAS) ได้ก าหนดจดุมุ่งหมายของการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ทั้งสิ้น 13 
ทักษะ ได้แก ่

1. ทักษะการสังเกต ( Observation) หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆ โดยไม่
ลงความเห็นของผูส้ังเกต  

2. ทักษะการวัด ( Measurement) หมายถึงความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดหาปริมาณของสิ่งต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม และความสามารถในการอ่านค่าท่ีได้จากการวัด
ได้ถูกต้องรวดเร็วและใกลเ้คียงกับความจริงพร้อมท้ังมีหน่วยก ากับเสมอ  

3. ทักษะการค านวณ (Using numbers) หมายถึง ความสามารถในการบวก ลบ คูณ หาร หรือจัดกระท า
กับตัวเลขท่ีแสดงค่าปรมิาณของสิง่ใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งได้จากการสังเกต การวัด การทดลองโดยตรง หรือจากแหล่งอ่ืน ตัว
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เลขท่ีค านวณนั้นต้องแสดงค่าปริมาณในหน่วยเดียวกัน ตัวเลขใหม่ทีไ่ด้จากการค านวณจะช่วยให้สื่อความหมายได้
ตรงตามทีต่้องการและชัดเจนยิ่งขึน้  

4. ทักษะการจ าแนกประเภท ( Classification) หมายถึง ความสามารถในการจัดจ าแนกหรือเรียงล าดบั
วัตถุ หรือสิ่งท่ีอยู่ในปรากฏการณต์่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่โดยมีเกณฑ์ในการจัดจ าแนก เกณฑด์ังกล่าวอาจใช้ ความ
เหมือน ความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได ้โดยจัดสิ่งที่มสีมบัติบางประการร่วมกนัให้อยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน  

5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (Space/space Relationship 
and Space/Time Relationship) สเปส ( Space) ของวัตถ ุหมายถึง ท่ีว่างบริเวณที่วัตถุนั้นครอบครองอยู่ ซึ่งจะมี
รูปร่างและลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุน้ัน โดยทั่วไป สเปสของวัตถุจะม ี3 มิต ิ(Dimensions) ได้แก่ ความกว้าง ความ
ยาว ความสูงหรือความหนาของวตัถุทักษะการหาความสมัพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา หมายถึง 
ความสามารถในการระบุความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งต่อไปนี้ คือ  
           1) ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มิติ กับ 3 มิต ิ 
          2) สิ่งที่อยู่หน้ากระจกเงากับภาพท่ีปรากฏจะเป็นซ้ายขวาของกันและกันอย่างไร  
          3) ต าแหน่งท่ีอยู่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง  
  4) การเปลีย่นแปลงต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลาหรือสเปสของวัตถุ ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปกับเวลา  

6. ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมลู ( Organizing data and communication) หมายถึง 
ความสามารถในการน าข้อมลูที่ไดจ้ากการสังเกต การวัด การทดลอง และจากแหล่งอ่ืนมาจัดกระท าใหม่โดยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การจัดเรียงล าดับ การแยกประเภท หรือค านวณหาค่าใหม่ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจมากขึ้น อาจน าเสนอในรูป
ของตาราง แผนภูม ิแผนภาพ กราฟ สมการ เป็นต้น  

7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง ความสามารถในการอธิบายข้อมลูที่มีอยู่อย่างมี
เหตุผล โดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดมิมาช่วย ข้อมลูที่มีอยูอ่าจได้มาจากการสังเกต การวัด การทดลอง 
ค าอธิบายนั้นได้ มาจาก ความรู้หรอืประสบการณเ์ดมิของ ผู้สังเกตทีพ่ยายามโยงบางส่วนท่ีเป็นความรูห้รือ
ประสบการณ์เดมิ ให้มาสมัพันธ์กับข้อมูลที่ตนเองมีอยู ่ 

8. ทักษะการพยากรณ ์(Prediction) หมายถึง ความสามารถในการท านายหรือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ล่วงหน้า โดยอาศยัการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าๆ หรือความรู้ที่เป็นหลักการ กฎ หรือทฤษฎีในเรื่องนั้นมาช่วย
ในการท านาย การท านายอาจท าได้ภายในขอบเขตข้อมลู (Interpolating) และภายนอกขอบเขตข้อมลู ( 
Extrapolating) 

9. ทักษะการตั้งสมมุติฐาน ( Formulating hypothesis) หมายถึง ความสามารถในการให้ค าอธิบายซึ่ง
เป็นค าตอบล่วงหน้าก่อนท่ีจะด าเนินการทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเป็นจริงในเรื่องนั้นๆ ต่อไป สมมุติฐาน
เป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเน ซึ่งอาจเป็นค าอธิบายของสิ่งที่ไมส่ามารถตรวจสอบโดยการสังเกตได ้หรืออาจเป็น
ข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ที่คาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ข้อความของสมมุติฐานนี้
สร้างขึ้นโดยอาศัยการสังเกตความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน การคาดคะเนค าตอบท่ีคิดล่วงหน้านี้ยังไม่ทราบ 
หรือยังไมเ่ป็นหลักการ กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน ข้อความของสมมตุิฐานต้องสามารถท าการตรวจสอบโดยการทดลอง
และแก้ไขเมื่อมีความรู้ใหมไ่ด ้ 
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10. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally) หมายถึง ความสามารถในการ
ก าหนดความหมายและขอบเขตของค า หรือตัวแปรต่างๆ ให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกตและวดัได้ ค านิยามเชิง
ปฏิบัติการ เป็นความหมายของค าศัพท์เฉพาะ เป็นภาษาง่ายๆ ชัดเจน ไม่ก ากวม ระบุสิ่งที่สังเกตได ้และระบุการ
กระท าซึ่งอาจเป็น การวดั การทดสอบ การทดลองไว้ด้วย  

11. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables) หมายถึง การช้ีบ่ง
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมในสมมุติฐานหนึ่ง การควบคุมตัวแปรนั้นเป็นการควบคุมสิ่งอื่นๆ 
นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่จะท าให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนถ้าหากว่าไม่ควบคมุให้เหมือนกัน  

12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาค าตอบหรือทดสอบ
สมมตุิฐานท่ีตั้งไว ้ในการทดลองจะประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ  
         12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอ่นลงมือทดลองจริง เพื่อ
ก าหนดวิธีการด าเนินการทดลองซึง่เกี่ยวกับการก าหนดวิธีด าเนินการทดลองซึ่งเกี่ยวกับการก าหนดและควบคุมตัว
แปร และวสัดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในการทดลอง  

12.2 การปฏิบตัิการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบตัิการทดลองจริงๆ 
12.3 การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมลูที่ไดจ้ากการทดลอง ซึ่ง 

อาจเป็นผลของการสังเกต การวัด และอื่นๆ  
13. ทักษะการตคีวามหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (Interpreting data and conclusion) หมายถึง 

ความสามารถในการบอกความหมายของข้อมูลที่ได้จดักระท า และอยู่ในรูปแบบท่ีใช้ในการสื่อความหมายแล้ว ซึ่ง
อาจอยู่ในรูปตาราง กราฟ แผนภมูิหรือรูปภาพต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการบอกความหมายข้อมลูในเชิงสถิติ
ด้วย และสามารถลงข้อสรุปโดยการเอาความหมายของข้อมูลทีไ่ด้ทัง้หมด สรุปใหเ้ห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษาภายในขอบเขตของการทดลองนั้นๆ  

 3.2 ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการฝึก  

 3.2.1  ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

 กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2554: 107) ได้ให้ความหมายของชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้สรุปได้ว่า 
หมายถึง สื่อและวิธีสอนท่ีน ามาใช้ส าหรับการสอนของผู้สอนและใช้ส าหรับการเรียนของผู้เรียน ประกอบด้วยสื่อการ
สอนทั้งในรูปของ วัสดุ อุปกรณ์และเทคนิควิธีการต่างๆ ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ บนฐานของทฤษฎี
การเรียนรู้และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนน าไปใช้ และใช้ได้ผลดีในศูนย์การเรียน 

 วิชัย  วงศ์ใหญ่ (2521: 128) ได้ให้ความหมายของชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้สรุปได้ว่า 
หมายถึง ระบบการน าสื่อประสมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชามาช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

 ชัยวงศ์  พรหมวงศ์ (2523:118 ) ได้ให้ความหมายของชุดการเรียนรู้หรือชุดการสอน สรุปได้ว่า ชุดการ
สอนเป็นสื่อประสมประเภทหนึ่ง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่องที่สอน โดยมีระบบการผลิตและการน าสื่อการสอนที่
สอดคล้องกับวิชา หน่วย เรื่อง และวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 วรวิทย์  นิเทศศิลป์ (2551:268) ได้ให้ความหมายของชุดการสอนหรือชุดการเรียนรู้สรุปได้ว่า คือ การน า
ระบบสื่อประสม (Multimedia) ที่สอดคล้องกับเนื้อหาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยมาช่วยให้การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 สรุปว่า  ชุดการเรียนรู้  หมายถึง สื่อประสม ที่สื่อทุกอย่างจัดไว้ในที่เดียวกันอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น

แนวทางในการสร้างและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนส าหรับผู้สอน และแนวทางในการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ สื่อการเรียนการ

สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกัน 

 3.2.2. ประโยชน์ของชุดการเรียนรู้ 

  กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์  (2554: 108-109) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
  1. ท าให้การเรียนการสอนแต่ละเนื้อหามีความคงเส้นคงวา เนื้อหามีขั้นตอนและ กระบวนการ
ของการเรียนการสอนก ากับอยู่ ไม่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางการเรียนท้ังของผู้สอนและผู้เรียน เช่น เป็นอิสระจาก
ภาวะทางอารมณ์ บุคลิกภาพของผู้สอนและภาวะขัดข้องทางความพร้อมของผู้เรียน เป็นต้น 
  2. สามารถจัดเก็บ เรียกใช้ ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย เนื่องจากมีการออกแบบไว้เป็นระบบและมี
ส่วนประกอบท่ีแยกส่วนกันไว้อย่างเป็นระบบเช่นกัน 
  3. เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน เนื่องจากการพัฒนาและ
ออกแบบชุดการสอนนั้นสอดคล้องกับเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลและกระบวนการในการสื่อสารของผู้เรียนและ
ผู้สอน 
  4. สร้างความพร้อมและความมั่นใจแก่ผู้สอน โดยเฉพาะผู้สอนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมการ
สอนล่วงหน้าเป็นการแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลและส่งเสริมการศึกษารายบุคคลเนื่องจากชุดการสอน
สามารถท าให้ผู้เรียน เรียนได้ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจตามเวลา และโอกาสที่เอื้ออ านวยแก่
ผู้เรียนซึ่งแตกต่างกัน  
  5. ช่วยขจัดปัญหาความขาดแคลนครู ช่วยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะชุดการสอน
สามารถน าไปสอนนักเรียนได้ทุกสถานท่ีและทุกเวลา 
  สุคนธ์ สินธพานนท์ (2543) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 

 1. ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการศึกษาความรู้ในชุดการเรียนการสอน ด้วยตนเองเป็น
ทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะการอ่าน และสรุปความรู้อย่างเป็นระบบ 

 2. การท าแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดทักษะการเรียนรู้ และแบบฝึกทักษะการคิดท้ายชุดการเรียนรู้ 
ท าให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดโดย สมศ.  

 3. ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง จากการที่ผู้เรียนท าตามค าสั่งในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก าหนดในชุดการ
เรียนการสอน การตรวจแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะการเรียนรู้หรือใบงานด้วยตนเองนั้นท าให้ผู้เรียนรู้จักฝึกตนเองให้
ท าตามกติกา 
  4. ผู้เรียนรู้จักท างานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เป็นการฝึกความเป็น
ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย 
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  5. การใช้ชุดการเรียนการสอนนั้นสามารถศึกษานอกเวลาเรียนได้ ขึ้นอยู่กับ 
การออกแบบของผู้สอนที่เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเอง 

 สรุปว่าชุดการเรียนรู้ มีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งจ าแนกได้ ดังนี้ 
 1. มีประโยชน์ต่อผู้เรียน   
    1)  เป็นสื่อประสมที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
                2) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ เพราะชุดการสอนพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
   3) ท าให้ผู้เรียนจ านวนมาก ได้รับความรู้ในแนวเดียวกัน เกิดความรู้ ทักษะและเจตคติที่
สอดคล้องกัน  
   4) การจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้งและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่าง
ง่ายขึ้นและชัดเจน 
 5) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม และได้ใช้ความสามารถและการเรียนรู้ตามอัตภาพ
ของตนเอง 
 2. มีประโยชน์ต่อผู้สอน   
  1) ช่วยให้ผู้สอนสามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมั่นใจมีประสิทธิภาพ 
  2) ช่วยลดภาระของผู้สอน  เพราะมีการก าหนดขั้นตอน และสื่อต่างๆ  ไว้พร้อมแล้ว 
ผู้สอนเพียงด าเนินการตามค าชี้แจง หรือค าแนะน าในการใช้เท่านั้น 
  3)  ช่วยอ านวยความสะดวกในการสอนของครู ท าให้การเรียนการีสอนมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
                  จากหลักการดังกลา่ว พอสรุปได้วา่ การสร้างแบบฝึกนั้นจะต้องค านึงถึงความพร้อม  ความสนใจของ
เด็ก ด้วยการใช้เกม การเติมค า  เพลง  แผ่นภาพ  การ์ตูนประกอบ  กระดาษที่ใช้ท าแบบฝึกต้องมีความทนทาน
พอสมควร  เนื้อหาไม่ยากเกินไป  และก าหนดเวลาในการท าแบบฝึกที่เหมาะสม   แบบฝึกที่สร้างขึ้นควรมีการหา
ประสิทธิภาพให้ไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน   และในการน าแบบฝึกไปใช้นั้นควรมีการแจ้งผลการเรยีนให้นักเรียนทราบ
ผลทันท ี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและข้อบกพร่องที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข 

3. เอกสารเกี่ยวกับการสอนความคิดรวบยอด   

สุรางค์ โค้วสกุล (2541) กล่าวว่า นักจิตวิทยาด้านการเรยีนการสอนถือว่าการสอนความคดิรวบยอดเปน็ 
งานส าคัญยิ่งของครู ทุกระดับเพราะเป็นรากฐานของความคิด  ความคิดรวบยอดจะช่วยตั้งกฎเกณฑ์ หลักการต่างๆ 
และสามารถท่ีจะแก้ปัญหาที่จะเผชิญอยู่ได้ เป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการสื่อความหมาย และได้กล่าวถึงหลักการสอน
ความคิดรวบยอดของออซูเบลว่า มี 5 ข้ันตอน คือ 

1) เริ่มด้วยความคดิรวบยอดที่มีความหมายกว้าง 
2) เน้นให้ผู้เรียนทราบถึงคณุลักษณะวิกฤตของความคิดรวบยอด 
3) จัดกลุ่มสิ่งเรา้ที่มีลักษณะวิกฤตริ่วมกับความคิดรวบยอดทีไ่ด้บอกผูเ้รียนในข้อหน่ึง 
4) ให้ตัวอย่างเฉพาะสิ่งเร้า ซึ่งอาจเปน็สัตว์ สิ่งของหรือวัตถุก็ได ้

 



157 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

 ประชากร : นักศึกษาหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 5 ปี ที่เรียนรายวิชา ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์
 กลุ่มตัวอย่าง : นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ 5 ปี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ท่ีเรยีนรายวิชา 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2554 จ านวน  40  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
เฉพาะจง 

 ตัวแปรอิสระ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 ตัวแปรตาม  
 1. มโนทัศน์เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
การศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา  คณะครุ
ศาสตร ์

 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรส์ าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา   
 สมมตุิฐาน  
 1.มโนทัศน์เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
สาขาการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

  2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา  คณะครุ
ศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี สาขาการศึกษา  อยู่ในระดับมาก 

นกัศกึษาหลกัสตูร 
ครุศาสตรบณัฑติ 5 ปี 

สาขาการศกึษา 

ขาดความรู้ ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

ชดุฝึกทกัษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

1. มโนทศัน์ ความคิดรวบยอด)
เก่ียวกบัทกัษะกระบวน การทาง
วิทยาศาสตร์ 

2.ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

3. ความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมี
ตอ่ชดุฝึกทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
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เครื่องมือการวิจัย   
 1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรส์ าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2. แบบวัดมโนทัศน์เกีย่วกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
  3. แบบประเมินทักษะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
การศึกษา  คณะครุศาสตร ์
  4. แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการศึกษา   
 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง  โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest 
Design 
 
 
 
เมื่อ O1     หมายถึง    การทดสอบก่อนเรียน 

 
       X   หมายถึง    การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และ O2    หมายถึง    การทดสอบหลังเรียน 
 การวิเคราะห์ข้อมลู  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test 
แบบ t-dependent  
  
5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปรากฏผลการวิจัย ดังน้ี 

1. การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
การศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ชุดฝึกท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  จ านวน 12 ชุด 
รวม 30 กิจกรรมย่อย และโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ 90.14/90.25  

2. มโนทัศน์เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา  อยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.43 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 

O1 X O2 
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 จากผลการวิจัย ดังกล่าวจะเห็นว่าชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนในขณะที่เรียนได้อย่างดีทุกคนสามารถท าแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และเมื่อทดสอบหลังเรียนก็พบว่ายังสามารถท าแบบทดสอบเกี่ยวกับมโนทัศน์
ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เช่นกัน  ทั้งนี้เพราะว่าผู้วิจัยได้พัฒนาชุดฝึกทักษะ
และน าไปจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามหลักการพัฒนาแบบฝึก คือ มีการใช้การเสริมแรง เช่น การให้คะแนน การให้
รางวัลและการชมเชย มีการจัดให้ผู้เรียนได้ฝกึฝนโดยการปฏิบัตจิริง และแจ้งผลการกระท าให้ทราบว่าได้คะแนนหรือ
รางวัลอย่างไร  กิจกรรมย่อยๆ จะเป็นลักษณะช่วยเสริมสร้างข้อสรุปละกฎเกณฑ์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
สอนความคิดรวบยอดม 5 ข้ันตอน ได้แก่ 1) เริ่มด้วยความคิดรวบยอดที่มีความหมายกว้าง 2) เน้นให้ผู้เรียนทราบถึง
คุณลักษณะวิกฤตของความคิดรวบยอด  3) จัดกลุ่มสิ่งเร้าที่มีลักษณะวิกฤติร่วมกับความคิดรวบยอดที่ได้บอกผู้เรียน
ในข้อหนึ่ง  4) ให้ตัวอย่างเฉพาะสิ่งเร้า ซึ่งอาจเป็นสัตว์ สิ่งของหรือวัตถุก็ได้  และ 5) สรุปลักษณะที่เด่นหือวิกฤติของ
ความคิดรวบยอดย่อย 

6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 ควรเพิ่มด้านทักษะการทดลองแก่นักศึกษาสาขาการศึกษา ท่ีไมใ่ช่เอกวิทยาศาสตร์ใหม้ากขึ้น เพราะ
พบว่านักศึกษายังขาดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี อยู่จ านวนมาก 
 6.2 ควรก าหนดแผนการฝึกร่วมกนั  เพื่อให้สามารถควบคมุการด าเนินกิจกรรมใหส้ าเร็จโดยเร็ว และ
สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 
  
7.  กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณคระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่ีสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจยันี ้ และ
ขอขอบคุณนักศึกษาราวิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมอย่างด ี
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